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W pracy podjęto próbę zbadania interakcji zachodzących między resweratro-
lem a azotanami (III) i (V) podczas enzymatycznego trawienia tłuszczów świe-
żych lub ogrzewanych w różnych przedziałach czasowych.
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Bogactwo dostępnych środków spożywczych powoduje, że z dietą dostarcza-
ne są nie tylko podstawowe składniki odżywcze, ale także szereg substancji ob-
cych. Są to związki wykazujące korzystny wpływ na organizm, jak np. polifeno-
le (1,2,3), ale również mogące wykazywać działanie toksyczne, jak np. azotany 
(4,5,6). Substancje te mogą wpływać na funkcjonowanie organizmu, wykazując 
swoje działanie już na etapie przewodu pokarmowego, reagując ze składnikami 
odżywczymi lub wpływając na procesy trawienia bądź wchłaniania (7). Przemysł 
spożywczy oferuje bogatą gamę produktów żywnościowych wysoko przetworzo-
nych w tym poprzez obróbkę kulinarną. Doskonałym przykładem powyższych 
zmian są tłuszcze, w składzie których po ogrzewaniu w wysokich temperaturach 
pojawiają się produkty utleniania, kwasy tłuszczowe o konfi guracji trans, związki 
cykliczne i polimery (8,9,10).

Celem prezentowanej pracy było zbadanie wzajemnych oddziaływań azotanów 
(III) i (V) oraz resweratrolu podczas procesu trawienia wybranych tłuszczów podda-
wanych uprzednio w różnym stopniu procesom termooksydacyjnym. W toku badań 
dokonano:
– określenia stopnia hydrolizy triacylogliceroli pod wpływem enzymów  trawien-

nych w obecności polifenolu (resweratrol) i ksenobiotyków (azotany); określono 
zmiany zachodzące w tłuszczach pod wpływem ogrzewania; oznaczono stopień 
dializy azotanów (III) i (V) z badanych układów oraz wpływ resweratrolu na tę 
dializę,

– porównano w wymienionych wyżej aspektach parametry oleju słonecznikowego 
i frytury palmowej.
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MATERIAŁY I METODY

Jako materiał do badań zastosowano olej słonecznikowy, produkowany z wyse-
lekcjonowanych odmian słonecznika, o dużej ilości NNKT (ok. 65%) i wysokiej 
zawartości witaminy E (ok.50 mg/100g), o temp. dymienia ok.170°C oraz fryturę 
palmową ( 100% olej palmowy), o wysokiej zawartości karotenu i witaminy A, wy-
sokiej wytrzymałości cieplnej – o temp.dymienia pow. 260°C, bez zapachu i smaku, 
przeznaczoną do wielokrotnego, głębokiego smażenia.

Badaniu poddano oleje świeże oraz ogrzewane przez 10 minut, 2 godziny oraz 5 
dni w temperaturze 180 – 200°C. 

W celu oznaczenia wolnych kwasów tłuszczowych powstałych w wyniku enzy-
matycznej hydrolizy tłuszczów spożywczych zastosowano model doświadczalny 
in vitro imitujący warunki zbliżone do środowiska jelitowego i określono stężenia 
powstałych produktów za pomocą miareczkowania 0,05 M roztworu wodorotlenku 
sodowego (11) oraz przeprowadzono dializę, wprowadzonych do układu reakcyjne-
go azotanów (III) i azotanów (V), przez błonę półprzepuszczalną. 

Zastosowane stężenia azotanów(V) – 1000 mg NO3
–/dm3 i azotanów(III) – 12,5 

mg NO3
–/dm3 oraz resweratrolu – 5mg/cm3 są średnimi wartościami spotykanymi 

w codziennej diecie.
Badanie zawartości azotanów (III) i (V) przeprowadzane było zgodnie z Polską 

Normą PN-92/A-75112 (12).

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

W oparciu o prosty model doświadczalny in vitro zawierający badany olej, pan-
kreatynę pozyskiwaną z trzustki wraz z enzymami katalizującymi procesy trawien-
ne w jelicie, żółć wieprzową oraz chlorek wapnia i bufor fosforanowy o pH – 8,3 
zapewniający optymalne środowisko reakcji w jelitach, badano wpływ resweratrolu, 
azotanów(III) i (V) oraz resweratrolu i azotanów (III) i (V) na proces enzymatycznego 
trawienia tłuszczów, oznaczając równocześnie wolne kwasy tłuszczowe. Układy reak-
cyjne zawierające azotany (III) i (V) przenoszono do worków dializacyjnych umiesz-
czonych w zlewkach zawierających bufor fosforanowy o pH – 8,3 i inkubowano przez 
okres 1 godziny, po czym w dializatach oznaczano stężenie ksenobiotyków, a zawar-
tość worków przenoszono do zlewek i mierzono wolne kwasy tłuszczowe.

Oznaczoną zawartość wolnych kwasów tłuszczowych (w mg zużytego 0,05 mg 
NaOH) powstałych w wyniku hydrolizy enzymatycznej, dla wszystkich badanych 
olejów, we wszystkich układach, przedstawiono na rycinie 1. 

Podczas hydrolizy oleju słonecznikowego, zwłaszcza świeżego i krótko ogrze-
wanego, uwalnia się więcej kwasów tłuszczowych niż podczas hydrolizy frytury. 
W przypadku tłuszczów ogrzewanych dłużej (2 godziny i 5 dni) różnice te zanika-
ją. Obecność resweratrolu w układach badanych w podobnym stopniu stymulowała 
trawienie obydwu rodzajów tłuszczów, podczas gdy azotany wykazywały działa-
nie hamujące w stosunku do tego procesu, również na podobnym poziomie. Także 
w przypadku obydwu olejów stwierdzono, iż poddanie ich hydrolizie po wstępnej 
obróbce termicznej powoduje zmniejszenie uwalniania się kwasów tłuszczowych, 
aczkolwiek frytura charakteryzowała się mniejszymi zmianami w tym zakresie.
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Ryc.1. Ilości mg NaOH zużyte na miareczkowanie kwasów tłuszczowych uwolnionych w procesie hydro-
lizy oleju słonecznikowego i frytury.
Fig. 1. Amounts of NaOH mg used for titration of fatty acids released during hydrolysis of sunfl ower oil 
and friture. 

Oznaczono ilości azotanów (III) i (V), jakie przechodzą z układu doświadczalne-
go przez błonę półprzepuszczalną do dializatu. Nie zaobserwowano wpływu obec-
ności polifenolu na dializę azotanów (III) i (V). Powyższe zależności przedstawiono 
na rycinie 2.

Ryc. 2. Ilości oznaczonych azotanów (III) oraz azotanów (V) po redukcji.
Fig. 2. Amounts of nitrates (III) and nitrates (V) after reduction.

Następnie określono parametry zmian zachodzących w tłuszczach w wyniku 
przemian termooksydacyjnych. W badanych olejach oznaczono liczbę nadtlenkową 
oraz zawartość dienów skoniugowanych. 
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Liczba nadtlenkowa 
dla świeżych tłuszczów 
przyjmowała niewielkie 
wartości. Ilość oznaczo-
nych nadtlenków rosła 
w miarę wydłużania cza-
su ogrzewania. Najwyż-
sze zawartości stwier-
dzono w olejach ogrze-
wanych przez 2 godziny. 
Dla tłuszczów ogrzewa-
nych przez 5 dni wartość 
liczby Lea była mniejsza 
w porównaniu z tłuszcza-
mi ogrzewanymi przez 2 
godziny, co świadczyło o bardziej zaawansowanym etapie procesu utleniania (keto-
ny, aldehydy, epoksydy, polimery). Jednocześnie stwierdzono, że ilości tworzących 
się nadtlenków podczas ogrzewania frytury były wyższe niż w oleju słoneczniko-
wym (rycina 3).

Zawartość dienów skoniugowanych wzrastała w miarę wydłużania czasu obrób-
ki termicznej i osiągała najwyższe wartości dla olejów ogrzewanych przez 5 dni. 
W przypadku frytury ilości oznaczonych dienów były znacznie mniejsze niż w przy-
padku oleju słonecznikowego (rycina 4).

Dokonano również oce-
ny zmian zachodzących 
w oleju słonecznikowym 
i fryturze pod wpływem 
podwyższonej temperatu-
ry a wyrażających się za-
wartością kwasów tłusz-
czowych w tłuszczach 
świeżych i ogrzewanych 
przez 5 dni. Uzyskane wy-
niki przedstawiono w ta-
beli 1.

Poza niewielkimi zmia-
nami w składzie charakte-
rystycznych dla oleju sło-
necznikowego kwasów 
tłuszczowych w oleju dłu-
go ogrzewanym stwier-
dzono obecność kwasu elaidynowego (trans) w ilości 0,25%.

Natomiast we fryturze, w której zawartość kwasu elaidynowego (trans) wynosi-
ła 0,12% obróbka termiczna spowodowała wzrost stężenia tegoż kwasu (trans) do 
0,52%.

Ryc. 3. Wartości liczby Lea dla poszczególnych tłuszczów.
Fig. 3. Lea number for particular fats.

Ryc. 4. Wartości absorbancji przy długości fali λ=243 nm dla bada-
nych tłuszczów (dieny skoniugowane).
Fig. 4. Absorbance value by wave λ=243 nm for studiem fats (coniu-
gated diens).
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Ta b e l a  I. Skład procentowy kwasów tłuszczowych w badanych olejach świeżych i długo ogrzewanych

Ta b l e  I. Percentage distribution of fatty acids in studied fresh and long heated oils

Kwasy tłuszczowe
Olej słonecznikowy 

świeży 
(%)

Olej słonecznikowy 
ogrzewany przez 5 

dni (%)

Frytura
 świeża

(%)

Frytura
ogrzewana 

przez 5 dni (%)

C6 : 0
Kw.kapronowy

– – 0,15 0,52

C8 : 0
Kw.kaprylowy

– 0,45 0,11 0,27

C12 : 0
Kw.laurynowy

– – 0,20 0,23

C14 : 0
Kw.mirystynowy

0,08 0,82 1,07 1,26

C16 : 0
Kw.palmitynowy

6,66 8,90 44,21 49,85

C16 : 1
Kw.palmitooleinowy

0,80 0,64 0,17 –

C18 : 0
Kw.stearynowy

2,20 4,22 4,08 4,67

C 18 : 1 n=9t*
Kw.elaidynowy 24,20

0,25 0,12 0,52

C18 : 1 n=9c*
Oleinowy

26,73 37,55 35,86

C18 : 2 n=6c*
Kw.linolowy

 63,65 54,68 9,43 4,67

(*) – t – kwasy tłuszczowe trans
 c – kwasy tłuszczowe cis

Porównując skład kwasów tłuszczowych oleju słonecznikowego oraz frytury ła-
two zauważyć, że frytura charakteryzuje się znacznie wyższą zawartością kwasów 
nasyconych wobec zdecydowanej przewagi kwasów nienasyconych w oleju słonecz-
nikowym. Olej ten jest bardziej podatny na procesy oksydacyjne, o czym świadczy 
chociażby ilość oznaczonych dienów. Frytura jest tłuszczem przeznaczonym do dłu-
gotrwałego (kilkudniowego) postępowania kulinarnego w punktach gastronomicz-
nych, jak i zakładach przemysłowych. W tym czasie nie powinna znacząco zmieniać 
swoich parametrów. Jednak przeprowadzone badania wykazały występowanie dość 
znacznych zmian, choć były one mniejsze niż w przypadku oleju słonecznikowe-
go, a wyrażały się wzrostem ilości nadtlenków, dienów, zawartości kwasów tłusz-
czowych (trans) oraz jełczeniem aldehydowym. Ponadto hydroliza enzymatyczna 
frytury zachodziła w mniejszym stopniu niż w przypadku oleju słonecznikowego. 
Odnosząc wyniki badań in vitro do procesów zachodzących w organizmie można 
się spodziewać, że niestrawione triacyloglicerole pochodzące z frytury będą obecne 
w końcowych odcinkach przewodu pokarmowego, a wraz z nimi kwasy żółciowe 
mogące działać drażniąco na ściany jelita grubego.
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WNIOSKI

1. Resweratrol zwiększa efektywność procesu hydrolizy enzymatycznej tłusz-
czów, natomiast azotany (III) i (V) ją obniżają.

2. Hydroliza enzymatyczna odznacza się większą efektywnością w przypadku 
oleju słonecznikowego niż w przypadku frytury palmowej.

3. Ogrzewanie tłuszczów w wysokich temperaturach powoduje zmniejszenie 
uwalniania kwasów tłuszczowych podczas procesu hydrolizy.

4. Obróbka termiczna tłuszczów, podobnie jak dodatek polifenolu do układu do-
świadczalnego, nie mają wpływu na stopień przejścia azotanów (III) i (V) do diali-
zatu.

5. Ogrzewanie tłuszczów w wysokich temperaturach powoduje: wzrost zawar-
tości kwasów tłuszczowych trans, spadek zawartości nienasyconych kwasów tłusz-
czowych, tworzenie się dienów, nadtlenków oraz dalszych produktów utleniania.

A. T o k a r z, G. P o k o r s k a - L i s, K. G a w k o w s k a

THE INFLUENCE OF NITRATES AND RESVERATROL ON IN VITRO DIGESTION OF 
SUNFLOWER OIL AND PALM FRITURE TREATED BY TERMOOXIDATIVE PROCESSES 

S u m m a r y

The aim of the current study was to analyze interactions occurring during fat digestion in the presence 
of polyphenols representative – resveratrol and nitrates (III) and (V). In addition, changes in fats occurring 
during heating under 180 – 200˚C and nitrates (III) and (V) dialysis extent in analyzed systems were stu-
died. Sunfl ower oil and friture (100% palm oil) were used as studied material and compared. 

Fresh oils as well as heated during 10 minutes, 2 hours and 5 days, respectively, were analyzed. In 
vitro model was used, in which enzymatic hydrolysis of triacylglicerols in the presence of resveratrol and 
nitrates (III) and (V) as well as dialysis of nitrates (III) and (V) to external compartment (buffer solution) 
are both possible. 

The study revealed, that enzymatic hydrolysis effectiveness is increased by reveratrol and decreased 
by nitrates (III) and (V). Digestion of fats heated in high temperatures leads to decreased effectiveness of 
this process. During enzymatic hydrolysis of sunfl ower oil more fatty acids were released in comparison 
to friture. No signifi cant correlation between content of studied systems and amount of nitrates (III) and 
(V) in dialysation fl uid was observed. 
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