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Związki fenolowe rzepaku jako czynniki 
zabezpieczające lipidy przed przemianami 

hydrolitycznymi i oksydacyjnymi 

Phenolic compounds of rapeseed as factors protecting lipids against 
hydrolytic and oxidative changes 

Celem pracy było ustalenie w jakim stopniu 
związki fenolowe rzepaku hamują działanie 
lipazy i lipoksygenazy. Badania przeprowadzo-
no w warunkach modelowych. Materiał badaw-
czy stanowiła śruta rzepakowa, z której związki 
fenolowe wyodrębniano 80% (v/v) metanolem. 
Połączone ekstrakty zagęszczano do całkowi-
tego odparowania rozpuszczalnika. Zagęszczo-
ny ekstrakt rozpuszczano w wodzie zakwa-
szonej do pH 2 i rozdzielano na związki 
lipofilne i hydrofilne metodą ekstrakcji ciecz/ 
ciecz, stosując jako eluent eter etylowy. Dalszą 
izolację i koncentrację związków fenolowych 
prowadzono metodą preparatywnej chromato-
grafii cienkowarstwowej. Stosując TLC wyizo-
lowano kwas sinapowy i sinapinę. Strukturę 
chemiczną kwasu sinapowego, uwalnianą 
w wyniku hydrolizy sinapiny, określano 
stosując analizę jego pochodnej TMS na 
aparacie GC-MS firmy Pye Unicam. Własności 
inhibicyjne kwasu sinapowego i sinapiny 
określano za pomocą testu lipolizy triacy-
logliceroli i testu utlenienia kwasu linolowego 
przez lipoksygenazę. Ustalono, że nie 
wszystkie frakcje związków lipo- i hydrofil-
nych wyodrębnione z nasion rzepaku, wykazy-
wały aktywność inhibującą w stosunku do 
lipazy. Znacznie wyższe hamowanie reakcji 
enzymatycznej wykazywały związki fenolowe 
wchodzące w skład frakcji hydrofilnej. 
Ustalono, że frakcja hydrofilna znacznie 

The objective of this work was to determine to 
what degree the phenolic compounds of 
rapeseed inhibit the action of lipase and 
lipoxygenase. Model studies were carried out. 
Rapeseed meal was the material from which the 
phenolic compounds were extracted with 80% 
(v/v) methanol. Combined extracts were 
evaporated till the solvent was removed. The 
concentrated extract was dissolved in water of 
pH 2 and separated in lipophilic and 
hydrophilic compounds by liquid/liquid 
extraction using ethyl eter as eluent. Further 
isolation and concentration of phenolic 
compounds were carried out by preparative 
thin-layer chromatography (TLC). Using TLC, 
sinapic acid and sinapine were isolated. The 
chemical structure of sinapic acid, as released 
from sinapine by hydrolysis, was determined by 
analysing its TMS derivative in Pye Unicam 
GC-MS apparatus. The inhibition properties of 
sinapic acid and sinapine were determined by 
testing the lipolysis of triacylglycerols and 
oxidation of linolenic acid by lipoxygenase. 
Not all fractions of lipo- and hydrophilic 
compounds isolated from rapeseed were found 
to have the inhibition activity towards lipase. 
Much greater inhibition of the enzymatic 
reaction had the phenolic compounds of 
hydrophilic fraction. The latter fraction was 
found more efficient than lipophilic fraction in 
inhibiting the fat hydrolysis. When the reaction 
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efektywniej hamowała hydrolizę tłuszczu 
aniżeli lipofilna. Oddziałując związkami feno-
lowymi na przebieg reakcji utlenienia kwasu 
linolowego pod wpływem lipoksygenazy usta-
lono, że podobnie jak w przypadku hydrolizy, 
efekt oddziaływania frakcji hydrofilnej był znacz-
nie silniejszy aniżeli lipofilnej. Skuteczność 
hamowania enzymów zwiększała się wraz ze 
wzrostem stężenia związków lipo- i hydro-
filnych w mieszaninie reakcyjnej. 

of oxidation of linolenic acid by lipoxygenase 
was influenced with phenolic compounds, the 
hydrophilic fraction was found, as for 
hydrolysis, much more efficient than lipophilic 
fraction. The efficiency of inhibition increased 
with an increase of concentration of lipo- and 
hydrophilic in the reaction mixture. 

Wstęp 

Nasiona oleiste posiadają naturalny system zabezpieczający lipidy przed 
hydrolitycznym i utleniającym działaniem, rodzimych jak i mikrobiologicznych 
enzymów, lipazy i lipoksygenazy. Wzrost aktywności obu tych enzymów  
w procesie przechowywania i przetwarzania nasion może powodować zmiany 
ilościowe i jakościowe w oleju. Lipaza powoduje rozkład lipidów do kwasów 
tłuszczowych, glicerolu lub lipidów częściowych, a lipoksygenaza katalizuje 
utlenianie kwasów tłuszczowych o układzie cic, cis — 1,4 pentadienowym do 
koniugowanych cis, trans hydroxykwasów. Oba przytoczone enzymy decydują  
o szybkości i kierunku przemian zachodzących podczas psucia olejów surowych. 

Celem pracy było ustalenie w jakim stopniu związki fenolowe rzepaku 
hamują działanie lipazy i lipoksygenazy. Badania przeprowadzono w warunkach 
modelowych. 

Materiał i metody 

Ekstrakcja związków fenolowych 
Śrutę rzepakową, która stanowiła surowiec do pozyskiwania związków 

fenolowych otrzymywano ekstrahując nasiona rzepaku odmiany „Jantar” heksa-
nem w aparacie Soxhleta. Z tak przygotowanej śruty związki fenolowe wydo-
bywano 80% (v/v) metanolem (MeOH) (sześciokrotna ekstrakcja po 1 h, stosunek 
śruty do MeOH 1 : 1 m/v). Połączone ekstrakty zagęszczano do całkowitego 
odparowania rozpuszczalnika. 

Wstępny rozdział związków fenolowych 
Zagęszczony ekstrakt rozpuszczano w wodzie zakwaszonej HCl do pH 2  

i rozdzielano na związki lipofilne i hydrofilne metodą ekstrakcji ciecz/ciecz, 
stosując jako eluent eter etylowy. Związki lipofilne (LC) wyodrębniano eterem 
etylowym, a hydrofilne (HC) pozostawały w fazie wodnej. 
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Wyodrębnianie związków fenolowych z mieszaniny ekstrakcyjnej wykony-
wano wg metody zaprezentowanej na schemacie (rys. 1).  

 
 Mąka rzepakowa  

 Ekstrakcja MeOH   

 Ekstrakt metanolowy  

 Odparowanie rozpuszczalnika  

 Ekstrakt — sucha pozostałość  

 Dodatek wody o pH 2   

 Ekstrakt — Roztwór wodny  

 Korekta pH   

 Roztwór wodny pH 1,5–2  

 Ekstrakcja ciecz/ciecz eterem etylowym  

 Odparowanie rozpuszczalnika 

 Faza eterowa — LC  Faza wodna — HC 

Rys. 1. Schemat ekstrakcji i wstępnego oczyszczania związków fenolowych  
Extraction and preliminary purification of phenolic compounds 

Izolacja i koncentracja związków fenolowych metodą preparatywnej chroma-
tografii cienkowarstwowej (CCW) 

Eterowy ekstrakt związków (LC) nanoszono na płytki preparatywne pokryte 
silica gel 60F254 (Merck, Darmstadt, Germany). Fazę rozwijającą stanowiła 
mieszanina eteru etylowego – eteru naftowego – kwasu octowego (100 : 20 : 1 
v/v/v). Plamy związków fenolowych, świecące w świetle UV, obrysowywano, 
zeskrobywano, eluowano metanolem i ekstrakt zagęszczano. 

Frakcję hydrofilną (HC) rozdzielano na płytkach preparatywnych pokrytych 
celulozą (Merck, Darmstadt, Germany), jako eluent stosowano mieszaninę 
butanol – kwas octowy – woda (3 : 1 : 1 v/v/v). Rozdzielone komponenty pozyski-
wano z płytek wg techniki opisanej wyżej. 

Analiza chemiczna oczyszczonych komponentów frakcji lipo- (PLC) 
i hydrofilnej (PHC)  

Otrzymane frakcje PLC i PHC testowano na obecność kwasu sinapowego  
i sinapiny porównując ich widma spektralne z widmami wzorcowymi oraz stosując 
reakcje chemiczne specyficzne dla danej grupy związków (odczynnik Dragendorfa 
i 1% FeCl3). Analizę kwasów fenolowych wykonano metodą HPLC na aparacie 
firmy Hewlett-Packard (Dar Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej). Strukturę che-
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miczną kwasu sinapowego, uwolnionego w wyniku hydrolizy sinapiny, określano 
stosując analizę jego pochodnych TMS na aparacie GC- MS firmy Pye Unicam. 

Wyodrębnianie triacylogliceroli (TAGs) 
TAGs wyodrębniano z oleju rzepakowego stosując chromatografię kolum-

nową wg metody DGF (1991). 

Lipoliza TAGs 
Lipolizę wykonano wg metody opisanej przez Drozdowskiego (1987).  

Do 50 cm3 kolby Erlenmayer’a dodawano 2 g TAGs, 20 cm3 buforu amonowego 
(pH 8,5), 1 cm3 45% (m/v) roztworu CaCl2, 160 mg lipazy rozpuszczonej w 5 cm3 

wody destylowanej. Inkubowano 30 min w temperaturze 42oC. W czasie inkubacji, 
korygowano pH dodając 3% roztworu amoniaku. Reakcję hamowano zmieniając 
stężenie jonów wodorowych przy pomocy HCl do pH 2. 

Rozdział produktów hydrolizy 
Lipidy ekstrahowano z mieszaniny reakcyjnej (3 x 15 cm3) eterem etylowym. 

Połączone ekstrakty zagęszczano na wyparce rotacyjnej w atmosferze azotu. 
TAGs, DAGs, MAGs i FFA rozdzielano techniką CCW na płytkach pokrytych 
silica gel 60F254 (Merck, Darmstadt, Germany). Fazą rozwijającą była mieszanina: 
n-heksan – eter etylowy – kwas mrówkowy (Christe 1982). Poszczególne frakcje 
identyfikowano w świetle UV po uprzednim spryskaniu 0,2% roztworem  
3,6-dichlorofluoresceiny. Plamy TAGs, DAGs, MAGs i FFA obrysowywano, 
zeskrobywano do oddzielnych kolbek i ekstrahowano eterem etylowym. Po odpa-
rowaniu rozpuszczalnika dodawano standard wewnętrzny (kwas margarynowy),  
i mieszaninę metylującą chloroform – metanol-kwas siarkowy 100 : 100 : 1 v/v/v). 
Estry metylowe otrzymywano wg metody opisanej przez Zadernowskiego (1978). 

Aktywność lipoksygenazy 
Aktywność lipoksygenazy mierzono wg metody opisanej przez Al-Obaidy  

i Siddigi (1981). 60 mg sojowej lipoksygenazy (Serva) rozpuszczano w 20 cm3 
0,05 M buforu fosforanowego o pH 6,8 i wytrząsano 5 min. w 25oC. W innej 
kolbie przygotowywano 10 cm3 0,01 M buforu boranowego o pH 9 0,5 cm3 Tween  
20 i 0,5 cm3 kwasu linolowego, homogenizowano 10 min. Do tak przygotowanej 
mieszaniny dodawano 1,3 cm3 1 M NaOH, 90 cm3 buforu boranowego doprowa-
dzając pH do 6,8 1 M HCL i dopełniając do 200 cm3 wodą destylowaną. Roztwór 
lipoksygenazy (2 cm3) dodawano do 18 cm3 substratu. Mieszaninę inkubowano  
8 min w 25°C przy stałym przepływie O2. W odstępach co 2 min 1 cm3 mieszaniny 
reakcyjnej był przenoszony do probówki do której dodawano 2 cm3 absolutnego 
EtOH i 7 cm3 60% EtOH i wirowano 15 min (5 000 rpm). Ilość powstałych nad-
tlenków oznaczano poprzez pomiar absorbancji na spektrofotometrze przy długości 
fali 234 nm, wobec próby właściwej nie poddanej natlenieniu. 
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Wyniki 

Podczas ekstrakcji mąki rzepakowej 80% alkoholem rozpuszczają się poza 
związkami fenolowymi związki azotowe, węglowodany, sole mineralne (rys. 2) 
oraz inne bliżej niezidentyfikowane substancje, wśród których wymieniane są 
woski, lipidy, polimery, żywice itp. 
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Rys. 2. Podstawowy skład chemiczny ekstraktu metanolowego [%] — The basic composition  
of methanolic extract  

 
Wykorzystując różnice w polarności poszczególnych związków fenolowych 

wydzielano grupę związków lipo- i hydrofilnych. Stosując chromatografię HPLC 
(rys. 3) ustalono, że frakcję związków lipofilnych stanowił kwas sinapowy i jego 
niskocząsteczkowa pochodna. Dalszą koncentrację związków fenolowych lipofil-
nych wykonano stosując preparatywną chromatografię cienkowarstwową (rys. 3). 
Otrzymany i oczyszczony w ten sposób kwas sinapowy wykorzystano do testo-
wania właściwości inhibujących. W środowisku reakcji enzymatycznej lipoksy-
genazy (pH 6,8) w kwasie sinapowym dysocjuje grupa karboksylowa, a lipazy  
(pH 8,5) dodatkowo grupa hydroksylowa (rys. 4). W podobny sposób oczyszczono 
komponenty frakcji hydrofilnej (rys. 5), wśród których w ponad 90% dominowała 
sinapina; ester kwasu sinapowego i choliny. W środowisku reakcji enzymatycznej 
lipoksygenazy (pH 6,8) sinapina występuje w formie niezdysocjowanej, a lipazy 
(pH 8,5) hydrolizuje grupa hydroksylowa (rys. 6). Dopiero w warunkach silnie 
alkalicznych, pH około 12, sinapina ulega rozkładowi do kwasu sinapowego i cho-
liny. Potwierdza to chromatogram hydrolizatu oraz widmo spektralne powstałych 
związków (rys. 5). Do badań modelowych wykorzystano związki fenolowe 
wyodrębnione z nasion rzepaku, którymi chroniono olej słonecznikowy i kwas 
linolowy. Ustalono, że nie wszystkie frakcje związków lipo- i hydrofilnych 
wyodrębnione z nasion rzepaku alkoholem, wykazywały jednakową aktywność 
przeciwutleniającą. Frakcje wchodzące w skład związków lipofilnych różniły się 
aktywnością. Znacznie wyższą aktywność wykazywały związki fenolowe 
wchodzące w skład frakcji hydrofilnej. 
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Rys. 3. Chromatogram CCW i HPLC frakcji LC — TLC and HPLC separations of LC fraction 
 

 
Rys. 4. Widmo spektralne kwasu sinapowego w środowisku reakcji hydrolizy i utlenienia  
Spectrum of sinapic acid in the environment of hydrolysis and oxidation reactions 
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Rys. 5. Chromatogram CCW fazy HC oraz GLS-MS sinapiny po hydrolizie alkalicznej  
TLC chromatogram of HP phase and GLC-MS analysis of sinapine after alkaline hydrolysis 

 

Rys. 6. Widmo sinapiny w środowisku reakcji hydrolizy i utlenienia — Spectrum of sinapine  
in the environment of hydrolysis and oxidation reactions 
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Wśród związków fenolowych zidentyfikowano w około 90% sinapinę. Bada-
nia potwierdziły inhibujące ich działanie na lipazę i lipoksygenazę. Ustalono, że 
podczas lipolizy zachodzi hydroliza triacylogliceroli do digliceroli, monogliceroli  
i kwasów tłuszczowych (rys. 7). Stopień rozkładu był uzależniony od jakości  
i ilości związków fenolowych dodanych do próby reakcyjnej (rys. 8). 

 

Rys. 7. Chromatogram CCW lipidów po hydrolizie — TLC chromatogram of lipids after hydrolysis 
TG — triacyloglicerole, DG — diacyloglicerole, WKT — wolne kwasy tłuszczowe 
MG —monoacyloglicerole, FL — fosfolipidy, GL — glikolipidy 
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stężenie związków fenolowych  - concentration of phenolic compounds
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Rys. 8. Wpływ dodatku związków fenolowych na stopień hydrolizy triacylogliceroli  
Effect of addition of phenolic compounds on degree of hydrolysis of triacylglycerols  [%] 

 
Ustalono, że frakcja hydrofilna znacznie efektywniej hamowała hydrolizę 

tłuszczu, aniżeli lipofilna. Oddziałując związkami fenolowymi na przebieg reakcji 
utlenienia kwasu linolowego pod wpływem lipoksygenazy ustalono, że podobnie 
jak w przypadku hydrolizy, efekt oddziaływania frakcji hydrofilnej był znacznie 
silniejszy aniżeli lipofilnej. Skuteczność hamowania zmniejszała się wraz ze 
wzrostem stężenia związków lipo- i hydrofilnych w mieszaninie reakcyjnej (rys. 9). 

 

Rys. 9. Wpływ dodatku związków fenolowych na przebieg reakcji utleniania — Effect of addition  
of phenolic compounds on oxidation reactions 
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Wnioski 

Związki fenolowe rzepaku hamują działanie lipazy i lipoksygenazy. Niezależ-
nie od stężenia związków fenolowych frakcja hydrofilna w wyższym stopniu 
hamuje proces hydrolizy i utlenienia lipidów, aniżeli frakcja lipofilna. 
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