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Oleje roślinne: rzepakowy i słonecznikowy, poddano przeestryfi kowaniu en-
zymatycznemu z zastosowaniem preparatu Novozym 435. W uzyskanych pro-
duktach badano zmiany zawartości wolnych kwasów tłuszczowych oraz frakcji 
niepełnych acylogliceroli. W olejach przed i po przeestryfi kowaniu oznaczano 
również skład kwasów tłuszczowych oraz stabilność oksydatywną. 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że proces przeestryfi kowania 
wpływa na obniżenie stabilności oksydatywnej natomiast nie wpływa na zmianę 
składu kwasów tłuszczowych. 

Hasła kluczowe: przeestryfi kowanie enzymatyczne, Novozym 435, stabilność ok-
sydatywna.
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Właściwości funkcjonalne i żywieniowe tłuszczów zależą od rodzaju kwasów 
tłuszczowych i od ich rozmieszczenia w cząsteczkach triacylogliceroli. Jedną z me-
tod modyfi kacji tłuszczów, która oferuje potencjalnie największe możliwości w uzy-
skaniu z góry założonej struktury lipidów jest przeestryfi kowanie (1).

Lipidy należą do związków wyjątkowo labilnych i szczególnie mało odpornych 
na działanie czynników utleniających. Proces przeestryfi kowania może wpływać na 
odporność na utlenianie, a tym samym na trwałość produktu tłuszczowego. Prze-
miany nienasyconych lipidów spowodowane utlenianiem tlenem atmosferycznym 
są główną przyczyną niepożądanych zmian wielu artykułów spożywczych, dlatego 
badanie odporności na utlenianie powinno być wykonywane obok innych podsta-
wowych analiz właściwości tłuszczów (2).

Celem pracy było zbadanie wpływu reakcji przeestryfi kowania prowadzonego 
w obecności katalizatora enzymatycznego na jakościowe parametry żywieniowe 
olejów roślinnych. 

MATERIAŁ I METODY

Przedmiotem badań były oleje roślinne: rzepakowy (RSO) i słonecznikowy (SFO), 
które poddano przeestryfi kowaniu enzymatycznemu z zastosowaniem preparatu 
enzymatycznego zawierającego immobilizowaną lipazę niespecyfi czną: Novozym 
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435 (NOV). Fabryczna zawartość wody w preparacie Novozym 435 wynosiła 2%. 
Dozowanie biokatalizatora wynosiło 8% względem masy tłuszczu. Reakcję prowa-
dzono temperaturze 70°C przez 8 godzin. W olejach przed i po przeestryfi kowaniu 
oznaczano liczbę kwasową, zawartość frakcji polarnej, oraz stabilność oksydatyw-
ną. Określano również skład kwasów tłuszczowych. Oznaczenia wykonano z god-
nie z metodyką opisaną we wcześniejszej pracy (3). 

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Zawartość wolnych kwasów tłuszczowych w surowcach oraz w produktach ich 
przeestryfi kowania została obliczona na podstawie liczb kwasowych (AV) oraz wy-
ników oznaczeń chromatografi i gazowej. Przeestryfi kowanie spowodowało wzrost 
zawartości wolnych kwasów tłuszczowych (FFA) i frakcji niepełnych acylogliceroli 
(MAG+DAG) (tab. I). W procesie enzymatycznego przeestryfi kowania tłuszczów 
zachodzą jednocześnie dwie reakcje: częściowa hydroliza triacylogliceroli i po-
nowna estryfi kacja niepełnych acylogliceroli. Decydujące znaczenie ma zawartość 
wody. Nadmierna ilość wody w układzie reakcyjnym może spowodować domina-
cję hydrolizy nad estryfi kacją, czego skutkiem jest zwiększona zawartość wolnych 
kwasów tłuszczowych, diacylogliceroli i monoacylogliceroli, stanowiących frakcję 
polarną (4).

Ta b e l a  I. Liczby kwasowe, zawartości wolnych kwasów tłuszczowych, frakcji triacylogliceroli i frakcji niepełnych 
acylogliceroli w olejach przed i po przeestryfikowaniu

Ta b l e  I. The acids value, the concentration of free fatty acids, of triacylglycerols and of mono- and diacylglycerols 
for oils before and after interesterification

RSO SFO
RSO

70°C/8h
NOV

SFO
70°C/8h

NOV

AV (mg KOH/g tłuszczu)  0,1  0,1 3,5 3,2

Zawartość FFA (%)  0,05  0,05 1,7 1,6

Zawartość TAG (%) 98,4 95,7 91,8 92,0

Zawartość MAG+DAG (%)  1,6  4,3 7,1 6,0

Według Brockerhoff’a (5) w olejach roślinnych, nienasycone kwasy tłuszczowe są 
zlokalizowane w pozycji sn-2 triacylogliceroli, podczas gdy nasycone kwasy tłusz-
czowe rozmieszczone są w pozycjach sn-1,3 triacylogliceroli. Produktami hydroli-
zy triacylogliceroli olejów roślinnych zachodzącej w organizmie są monoacylog-
licerole nienasyconych kwasów tłuszczowych, które są bardzo dobrze wchłaniane 
oraz wolne kwasy tłuszczowe, w większości nasycone kwasy tłuszczowe (C 16:0; 
C 18:0). Odczepione ze skrajnych pozycji nasycone kwasy tłuszczowe są gorzej 
wchłaniane i jako takie reagują z wolnymi jonami Ca2+ tworząc nierozpuszczalne 
sole wapniowe, które są wraz z kałem usuwane z organizmu (6). Preparat enzy-
matyczny Novozym 435 zawiera lipazę wykazującą pozycyjną niespecyfi czność, 
zatem rozmieszczenie kwasów tłuszczowych pomiędzy pozycje sn-2 i sn-1,3 tria-
cylogliceroli mieszanin przeestryfi kowanych jest bliskie statystycznemu. W trakcie 
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przeestryfi kowania w obecności katalizatora niespecyfi cznego następuje uwolnienie 
nienasyconych kwasów tłuszczowych z pozycji wewnętrznej triacylogliceroli ole-
jów roślinnych (7). Odczepione ze skrajnych pozycji triacylogliceroli nienasycone 
kwasy tłuszczowe oraz ich sole wapniowe są dobrze wchłaniane przez nasz orga-
nizm (6). Tłuszcze uzyskane na drodze przeestryfi kowania w obecności preparatu 
zawierającego enzym niespecyfi czny na skutek innej niż w olejach roślinnych struk-
tury stereospecyfi cznej triacylogliceroli mogą zmienić warunki wchłaniania tłusz-
czu oraz powodować zwiększenie dostępności wapnia dla naszego organizmu.

W badanych układach przed 
i po przeestryfi kowaniu ozna-
czano skład kwasów tłuszczo-
wych (tab. II). W oleju rzepa-
kowym kwasem występującym 
w przeważającej ilości jest kwas 
oleinowy (około 60%). Obok 
kwasu oleinowego w znacznej 
ilości jest także kwas linolowy 
(około 17%). W oleju słonecz-
nikowym dominującymi kwasa-
mi są: kwas linolowy (ok. 60%) 
oraz kwas oleinowy (ok. 26%). 
Przeestryfi kowanie nie powodu-
je zmian składu kwasów tłusz-
czowych. W trakcie przeestryfi -
kowania zmienia się natomiast 
rozmieszczenie kwasów tłusz-
czowych w pozycjach sn-2 i sn-
1,3 triacylogliceroli. Przeestry-
fi kowanie nie narusza struktury 
kwasów tłuszczowych, w tym 
również polienowych należą-
cych do NNKT, co jest bardzo 
istotne pod względem żywienio-
wym (8).

Jedną z bardzo ważnych funk-
cjonalnych właściwości produk-
tu tłuszczowego jest jego stabil-
ność oksydatywna, czyli odpor-
ność na utlenianie. Stabilność 

oksydatywna zależy od składu i struktury kwasów tłuszczowych oraz od struktury 
cząsteczek triacylogliceroli, a także od ilości i jakości substancji towarzyszących tria-
cyloglicerolom (9). Im bardziej nienasycony jest kwas tłuszczowy, tym łatwiej ulega 
on utlenianiu, dlatego bardzo ważna jest ilość i rozmieszczenie w cząsteczce triacy-
logliceroli kwasów polienowych, podatnych na utlenianie (10). Przeestryfi kowanie 
spowodowało obniżenie stabilności oksydatywnej badanych olejów (ryc. 1), co może 
być związane z przeniesieniem w trakcie przeestryfi kowania kwasów nienasyconych 

Ta b e l a  II. Skład kwasów tłuszczowych surowców wyjściowych 
oraz produktów ich przeestryfikowania

Ta b l e  II. Fatty acid compositions of fats studied

Rodzaj kwasu
tłuszczowego

Symbol próbki

RSO
RSO

70°C/8h
NOV

SFO
SFO

70°C/8h
NOV

14:0 0,0 0,0 0,1 0,1

16:0 4,5 4,3 6,6 6,9

16:1 0,1 0,1 0,1 0,1

17:0 0,1 0,1 0,1 0,2

18:0 1,6 1,7 3,4 2,9

18:1 cis 9 61,1 61,9 25,9 25,7

18:1 cis 11 3,3 3,0 0,9 0,8

18:2 trans 0,1 0,2 0,7 0,8

18:2 16,9 16,1 60,5 60,9

18:3 trans 0,5 0,4 0,0 0,0

18:3 8,5 8,7 0,3 0,4

20:0 0,6 0,5 0,2 0,1

20:1 1,5 1,8 0,2 0,2

22:0 0,3 0,3 0,4 0,3

22:1 0,9 0,9 0,0 0,0

24:0 0,1 0,1 0,2 0,2

24:1 0,2 0,1 0,0 0,0
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z pozycji wewnętrznej sn-
2 triacylogliceroli do po-
zycji zewnętrznych sn-1,3, 
co ułatwiło ich utlenianie 
(10). Na obniżenie odpor-
ności na utlenianie produk-
tów przeestryfi kowania 
mogą również wpływać 
powstające w trakcie pro-
cesu pewne ilości wolnych 
kwasów tłuszczowych, 
diacylogliceroli i mono-
acylogliceroli (10). Olej 
słonecznikowy jest bar-
dziej podatny na utlenianie 
w porównaniu z olejem 
rzepakowym ze względu 
na wyższą zawartość nie-
nasyconych kwasów tłusz-

czowych i słaby układ inhibitorów naturalnych. Duża zawartość witaminy E (ok. 30 
mg%) oraz stosunkowo niewielka zawartość kwasów polienowych (ok. 30%) spra-
wia, że niskoerukowy olej rzepakowy jest odporny na degradację w procesie obróbki 
termicznej (11). Triacyloglicerole (TAG) wyizolowane z produktów przeestryfi kowa-
nia charakteryzują się najniższą stabilnością oksydatywną, ponieważ są pozbawione 
tokoferoli i karotenów wykazujących działanie przeciwutleniające (12).

WNIOSKI

1. Przeestryfi kowanie spowodowało wzrost zawartości wolnych kwasów tłusz-
czowych i frakcji niepełnych acylogliceroli w badanych olejach.

2. Przeestryfi kowanie nie powodowało zmian w składzie kwasów tłuszczowych.
3. Na skutek procesu przeestryfi kowania obserwowano obniżenia czasu indukcji 

badanych olejów. Triacyloglicerole wyodrębnione z produktów przeestryfi kowania 
charakteryzowały się najniższą stabilnością oksydatywną.

J.  B r y ś,  M.  W i r k o w s k a,  K.  T a r n o w s k a,  B.  K o w a l s k i

EFFECT OF ENZYMATIC INTERESTERIFICATION ON THE NUTRITIONAL PARAMETERS
OF VEGETABLE OILS

S u m m a r y

The rapeseed oil and sunfl ower oil were interesterifi ed at the presence of enzymatic preparation 
Novozym 435. Contains of free fatty acids, mono- and diacylglycerols were determined. In the oils before 
and after interesterifi cation oxidative stability and fatty acid composition were measured. 

Results of research have shown that ineteresterifi cation had infl uence on reduction of oxidative stability 
of fat. Interestrifi cation did not change of fatty acid composition.

Ryc. 1. Stabilność oksydatywna olejów przed i po przeestryfi ko-
waniu.
Fig. 1. Oxidative stability of oils before and after interesterifi cation.
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