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Przedstawiono wyniki badań nad przeciwutle-
niającymi właściwościami etanolowych ekstrak-
tów uzyskanych z odtłuszczonych pestek czarnej 
porzeczki. Jako substrat tłuszczowy wykorzystano 
mieszaninę modelową: kwas linolowy–β-karoten 
oraz olej rzepakowy. Olej uzyskany z pestek 
czarnej porzeczki charakteryzuje się wysokim 
udziałem nienasyconych kwasów tłuszczowych. 
Ekstrakty etanolowe z odtłuszczonych pestek czar-
nej porzeczki wykazują właściwości przeciw-
utleniające. 

The objective of our work was to investigate the 
antioxidant properties of ethanolic extract from 
defatted black currant seeds. The oils extracted 
from seeds exhibited high degree of unsaturation. 
The results obtained indicate antioxidant activity 
of ethanolic extract of black currant seeds 
towards model system: linoleic acid–β-carotene 
and rapeseed oil. 

Wprowadzenie 

W technologii żywności obserwuje się tendencję poszukiwania nowych, 
tanich, niekonwencjonalnych źródeł tłuszczów o znacznej zawartości niezbędnych 
nienasyconych kwasów tłuszczowych, cennych zarówno pod względem żywie-
niowym, jak również dietetycznym, czy nawet leczniczym (Wu 1999, Zadernowski 
i in. 1994, Lamer-Zarawska 1992a, Lamer-Zarawska 1992b, Jakubowski i in. 1990). 
Szczególne zainteresowania wśród niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczo-
wych dotyczą kwasu γ-linolenowego. Dotychczas poznane roślinne źródła kwasu 
γ-linolenowego to nasiona ogórecznika, wiesiołka, czarnej i czerwonej porzeczki. 
Procentowy udział kwasu γ-linolenowego w oleju z nasion ogórecznika wynosi 
około 21%, wiesiołka — 10%, czarnej porzeczki — 11%, czerwonej porzeczki 8% 
(Zadernowski i in. 1995a, 1994; Lamer 1992a, 1992b). Głównym źródłem 
bioolejów roślinnych produkowanych na skalę przemysłową są nasiona wiesiołka, 
ogórecznika, jak również nasiona czarnej porzeczki. Ponieważ oleje zawarte  
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w tych surowcach zawierają znaczne ilości podatnych na utlenianie wielonienasy-
conych kwasów tłuszczowych (60–80%) można oczekiwać obecności w nich 
również naturalnych przeciwutleniaczy (Zlatanov 1999; Zadernowski i in. 1995a, 
1994; Lamer 1992a, 1992b). 

Od dłuższego czasu stosowanie syntetycznych przeciwutleniaczy, z racji 
wyników badań toksykologicznych, budzi coraz więcej wątpliwości ze strony 
konsumentów. Dlatego poszukiwanie nowych źródeł naturalnych inhibitorów 
utleniania stało się przedmiotem zainteresowania wielu zespołów badawczych, jak 
również producentów żywności.  

Odpady przemysłu owocowo-warzywnego ze względu na swoją specyfikę 
(złożony skład chemiczny, dobra pożywka dla mikroorganizmów, nietrwałość)  
są trudnym problemem ekonomicznym i ekologicznym. Jak dotąd proponowane 
przez literaturę rozwiązania są tylko fragmentaryczne i nie rozwiązują tego 
problemu kompleksowo. W poszukiwaniu nowych źródeł tłuszczów i naturalnych 
przeciwutleniaczy zwrócono uwagę na pestki czarnej porzeczki, odpad przy 
produkcji soków. Celem podjętych badań było określenie właściwości przeciw-
utleniających ekstraktów etanolowych z odtłuszczonych pestek czarnej porzeczki. 

Materiały i metodyka 

Materiałem do badań były pestki czarnej porzeczki (Ribes nigrum L.), odpad 
powstały przy produkcji soku. Skład chemiczny pestek określono za pomocą 
poniższych metod: zawartość wody (PN-62/R-66163), popiołu (Kunachowicz 1997), 
tłuszczu (PN-73/R-66164), białko ogółem metodą Klejdahla (PN-75/A-04018). 

Tłuszcz ekstrahowano z wysuszonych pestek czarnej porzeczki w warunkach 
laboratoryjnych na drodze wytrząsania w temperaturze pokojowej w czasie trzech 
godzin przy użyciu mieszaniny chloroformu i metanolu w stosunku 3 : 2 (obj./obj.). 

Skład kwasów tłuszczowych oznaczono techniką chromatografii gazowej. 
Analizy wykonano przy użyciu chromatografu gazowego HP 5890 wyposażonego 
w detektor płomieniowo-jonizacyjny. Warunki analizy: kolumna DB 23 o długości 
25 m, średnicy 0,2 mm; temperatura kolumny 190oC, detektora 240oC; gaz nośny: 
hel. Analizowano metylowe estry kwasów tłuszczowych otrzymane na drodze 
estryfikacji przy użyciu metanolowego roztworu BF3 (Merck). Identyfikację 
przeprowadzono przez porównanie czasów retencji rozdzielonych związków  
i wzorcowych roztworów estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Skład 
kwasów tłuszczowych wyrażono w procentach sumy wszystkich kwasów. 

Odtłuszczone pestki czarnej porzeczki poddano trzykrotnej ekstrakcji przy 
pomocy 80% alkoholu etylowego w temperaturze 80oC. Po odwirowaniu roztwory 
łączono i odparowano rozpuszczalnik pod zmniejszonym ciśnieniem w tempe-
raturze 45oC. Suchą pozostałość rozpuszczono w alkoholu etylowym 96%.  
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W uzyskanych ekstraktach etanolowych oznaczono zawartość suchej masy  
i zawartość związków fenolowych ogółem z odczynnikiem Folina-Ciocalteu 
(Singleton and Rosii 1965), stosując kwas kawowy jako wzorzec.  

Do określenia efektywności przeciwutleniającej uzyskanych ekstraktów zasto-
sowano następujące testy: 
1. Test w układzie kwas linolowy – β-karoten, stosując metodę opisaną przez 

Taga i in. (1984). O właściwościach przeciwutleniających wnioskowano na 
podstawie szybkości degradacji β-karotenu pod wpływem nadtlenków 
powstałych w wyniku autooksydacji kwasu linolowego. Mierzono spadek 
absorbancji prób przy długości fali 470 nm. Próby przechowywano  
w suszarce w temperaturze 60oC; pomiary absorpcji wykonano przy użyciu 
spektrofotometru Genesis 2 (Milton Roy).  

2. Test termostatowy w temperaturze 60oC, w którym wyznacznikiem inten-
sywności zmian oksydacyjnych w oleju rzepakowym była wartość liczby 
nadtlenkowej. Zawartość nadtlenków w oleju rzepakowym oznaczono metodą 
jodometryczną (PN-ISO 3960: 1996) i wyrażono w milirównoważnikach 
O2/kg oleju. 

3. Test RANCIMAT, w którym o przebiegu utleniania prób wnioskowano na 
podstawie zmian przewodnictwa elektrycznego wywołanego absorpcją w wo-
dzie lotnych produktów degradacji oleju rzepakowego. 

Dla porównania aktywności przeciwutleniającej badanych ekstraktów prze-
prowadzono równolegle testy z dodatkiem powszechnie stosowanego synte-
tycznego przeciwutleniacza — butylohydroksyanizolu (BHA). 

Wyniki i ich dyskusja 

Badane pestki czarnej porzeczki zawierały średnio 20,3% białka (N × 6,25) 
oraz 14,8% tłuszczu (tab. 1).  

 
Tabela 1 

Skład chemiczny pestek czarnej porzeczki — Chemical composition of black currant seeds 

Składnik — Component Zawartość — Content [%]  

Białko (N × 6,25) — Protein 20,3 

Cukrowce — Carbohydrate 55,8 

Popiół — Ash  1,6 

Tłuszcz — Fat 14,8 

n = 4 
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Uzyskany z pestek olej charakteryzował się wysokim udziałem nienasy-
conych kwasów tłuszczowych (około 91%), z czego 73,6% stanowiły wielo-
nienasycone kwasy tłuszczowe. Udział kwasu linolowego w sumie wielo-
nienasyconych kwasów tłuszczowych wynosił 47,8% (tab. 2). Zastosowane 
warunki analizy chromatograficznej nie pozwoliły na uzyskanie rozdziału kwasu  
γ-linolenowego, ale wyniki uzyskane przez różnych autorów wskazują na znaczącą 
ilość tego kwasu w oleju z pestek czarnej porzeczki (11,2–15,0%) (Wu 1999, 
Zadernowski i in. 1995a, Zadernowski i in. 1994).

 

Tabela 2 
Skład kwasów tłuszczowych oleju z pestek czarnej porzeczki  
Fatty acids composition of lipids of black currant seeds 

Kwasy  
tłuszczowe 
Fatty acids 

Zawartość kwasów 
tłuszczowych 

Fatty acids content 
[%] 

Kwasy  
tłuszczowe 
Fatty acids 

Zawartość kwasów 
tłuszczowych 

Fatty acids content 
[%] 

C14:0 0,2 C18:3 (α+γ) 23,5 
C16:0 7,0 C18:4 2,1 
C16:1 0,1 C20:0 0,2 
C18:0 1,7 C20:1 1,0 
C18:1 16,2 C20:2 0,2 
C18:2 47,8   

Kwasy tłuszczowe — Fatty acids: 
Nasycone — Saturated, SFA 
Jednonienasycone — Monounsaturated, MUFA 
Wielonienasycone — Polyunsaturated, PUFA 

9,1 
17,3 
73,6 

n = 4 
 

Przy zastosowaniu ekstrakcji przy pomocy 80% alkoholu etylowego z odtłusz-
czonych pestek czarnej porzeczki uzyskano 5,1 g składników ze 100 g smb (suchej 
masy beztłuszczowej) pestek.  

Związki fenolowe są ostatnio przedmiotem zainteresowania wielu zespołów 
badawczych ze względu na ich przeciwutleniające, przeciwzapalne, prozdrowotne 
działanie (Heinonen i in. 1998, Serafini i in. 1998, Velioglu i in 1998, Rice-Evans  
i in. 1995, Ramarathnam i in. 1995, Frankel i in. 1993). Ogólna ilość związków 
fenolowych w pestkach czarnej porzeczki wynosiła średnio 340 mg na 100 g 
pestek. Podobne ilości związków fenolowych w pestkach czarnej porzeczki 
stwierdził w swoich badaniach Zadernowski (1995), stosując ekstrakcję 80% 
alkoholem metylowym. Dla porównania w nasionach rzepaku ich ogólną zawartość 
określa się na poziomie 1,5–3%, w nasionach winogron około 0,9%, w nasionach 
wiesiołka około 1%, w nasionach słonecznika – 1,6% (Velioglu 1998; Zadernow-
ski 1987, 1995b). 
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Tabela 3 
Zawartość ekstraktu i związków fenolowych w pestkach czarnej porzeczki 
The content of extract and phenolics in black currant seeds 

Materiał 
Material 

Zawartość ekstraktu
Extract content 
[g/100 g s.m.] 
[g/100 g d.m.] 

Zawartość związków fenolowych w pestkach * 
Phenolic compounds content in seeds 

[mg/100 g] 
[mg/100 g] 

Pestki czarnej porzeczki 
Black currant seeds 

5,12 ± 0,27 340 ± 20 

* — w przeliczeniu na kwas kawowy — using caffeic acids as a calibration standard 
n = 5 

 
 
Na wykresie 1 przedstawiono wpływ dodatku różnych stężeń ekstraktu  

z pestek czarnej porzeczki na szybkość degradacji β-karotenu w układzie mode-
lowym: kwas linolowy/β-karoten podczas ogrzewania w temperaturze 60oC. Miarą 
degradacji β-karotenu był spadek absorbancji układu przy długości fali 470 nm.  
Z analizy przebiegu krzywych wynika, że najwyższą aktywność przeciwutleniającą, 
zbliżoną do aktywności BHA, charakteryzował się dodatek w ilości 0,05%.  
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Wykres 1. Aktywność przeciwutleniająca wyciągów etanolowych z pestek czarnej porzeczki (test  
w układzie kwas linolowy/β-karoten) — Antioxidative activity of ethanolic extract from black currant 
seeds in model system (linoleic acid/β-carotene) 
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Wykres 2 obrazuje kinetykę zmian oksydacyjnych w próbach oleju 
rzepakowego z dodatkiem różnych ilości ekstraktu z czarnej porzeczki podczas 
ogrzewania w temperaturze 60oC. W warunkach przeprowadzonego doświadczenia 
dodatek ekstraktów z czarnej porzeczki hamował tempo utleniania oleju rzepa-
kowego, przy czym największą efektywnością ochronną charakteryzował się 
dodatek ekstraktu w ilości 0,3% w stosunku do masy oleju. 
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Wykres 2. Wpływ dodatku ekstraktu z odtłuszczonych pestek czarnej porzeczki na przebieg 
utleniania oleju rzepakowego ogrzewanego w temperaturze 60oC — Effect of ethanolic extract from 
black currant seeds on the stability of the rapeseed oil during heating at 60oC  

 
Na podstawie analizy w aparacie RANCIMAT określono okresy indukcji 

prób oleju rzepakowego (próba kontrolna) i prób oleju rzepakowego z dodatkiem 
ekstraktów etanolowych z odtłuszczonych pestek czarnej porzeczki w ilości 0,02%, 
0,05% i 0,1%. Wyniki testu potwierdziły wyższą stabilność prób oleju 
rzepakowego z dodatkiem ekstraktów z pestek czarnej porzeczki w stosunku do 
prób kontrolnych. W przeprowadzonym doświadczeniu dodatek ekstraktu hamował 
tempo przemian oksydacyjnych, wydłużając okres indukcji prób o 2,7% dla 
dodatku 0,02%, o 4,6% dla dodatku o 0,05% oraz o 5,2% dla dodatku 0,1%. 
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Wnioski 

Ekstrakty etanolowe z odtłuszczonych pestek czarnej porzeczki wykazują 
właściwości przeciwutleniające, zarówno w modelowej emulsji (kwas linolowy/β-
karoten) jak i w oleju rzepakowym. Wskazuje to na potencjalną możliwość 
wykorzystania pestek czarnej porzeczki, odpadu przemysłu owocowego, jako 
źródła nie tylko cennego biooleju, ale i naturalnych przeciwutleniaczy. 
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