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Rys. 3. Acerola - Malpighia glabra

Rys. 6. Borówka brusznica - Vaccinium vitis-idaea

Rys. 5. Bez czarny - Sambucus nigra

Rys. 8. Jagody  maqui – Aristotelia chilensis

Rys. 9. Rokitnik – Hippophae rhamnoides

Rys. 2. Schemat reakcji kompleksowania kwasu elagowego boraksem. 

Rys. 7. Jagody açai - Euterpe oleracea

Rys. 4. Aronia - Aronia melanocarpa

Kwas elagowy (EA, 2,3,7,8-tetrahydroxybenzopyrano(5,4,3-cde)benzopyran-5,10-dione) należy do dużej grupy związków

polifenolowych obecnych w roślinach i posiada udokumentowane silne właściwości antyoksydacyjne, antymutagenne

i antynowotworowe. Może występować w roślinie w formie wolnej lub związanej jako tzw. elagotaniny. Wolny kwas

elagowy (będący dimerem kwasu galusowego) łatwo ulega ekstrakcji metanolem i wykazuje zdolność tworzenia

kompleksu z boraksem (tetraboranem sodu) o właściwościach fluorescencyjnych [1]. W odróżnieniu od metod

chromatograficznych, najczęściej stosowanych do analizy kwasu elagowego w matrycy roślinnej, spektrofluorymetria ma

wiele zalet, tzn. jest metodą prostą, szybką, niedrogą i czułą. Wolny kwas elagowego w postaci kompleksu EA-boraks był

dotychczas oznaczany metodą spektrofluorymetryczną w soku z granatów [2], w brandy [3] oraz w liofilizowanych

owocach dzikiej róży [4].

owoc kraj 

pochodzenia

producent zawartość EA (średnia* ±

SD [µg/g materiału])

RSD [%]

acerola (Malpighia glabra) Brazylia Zielony Smak 534,98 ± 5,35 1,00

aronia czarna (Aronia melanocarpa) Polska Premium Rosa 225,99 ± 8,20 3,63

bez czarny (Sambucus nigra) Polska Premium Rosa 209,72 ± 9,59 4,57

borówka brusznica (Vaccinium vitis – idaea) Polska Premium Rosa 262,13 ± 2,43 0,93

jagody açai (Euterpe oleracea) Brazylia Zielony Smak 36,23 ± 1,70 4,70

jagody maqui (Aristotelia chilensis) Chile Zielony Smak 487,34 ± 2,47 0,51

rokitnik (Hippophae rhamnoides) Polska Premium Rosa 61,10 ± 2,62 4,30

*średnia z trzech próbek i trzech powtórzeń (n = 3*3 = 9)

Rys. 1. Schemat przygotowania próbki do analizy
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❏ Wybrana metoda okazała się skuteczna do określenia zawartości wolnego kwasu elagowego w złożonych i zróżnicowanych

matrycach wybranych owoców.

❏ Zaprezentowana metodyka oznaczania kwasu elagowego jest atrakcyjna nie tylko ze względu na cechy charakteryzujące

metodę spektrofluorymetryczną (duża czułość, szybkość analizy, niskie koszty), ale również na nieskomplikowany i szybki

etap przygotowania próbek.

❏ Wśród przebadanych owoców, najwyższą zawartością wolnego kwasu elagowego charakteryzowały się owoce aceroli

i jagody maqui. Dwukrotnie niższą zawartość wykazywały owoce polskiego pochodzenia, tj.: aronia, bez czarny i borówka

brusznica, zaś najniższą owoce rokitnika i jagody açai.

❏ Tematyka oznaczania kwasu elagowego jest aktualna i charakteryzuje się dużym potencjałem ze względu na ogromne

prozdrowotne właściwości oznaczanego związku.
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WNIOSKI:

Tab. 1. Zawartości kwasu elagowego w wybranych liofilizowanych owocach

MATERIAŁY

Do badań wytypowano materiał roślinny dostępny na polskim rynku, zarówno z owoców rodzimego pochodzenia, jak i produktów

zagranicznych, o zróżnicowanej matrycy (Tab.1). Badania przeprowadzono na materiale liofilizowanym, gdyż taka forma

przechowywania pozwala na zachowanie wielu związków chemicznych w postaci czynnej, a produkty w formie liofilizatów stają

się coraz bardziej popularne wśród konsumentów.

METODY
Ekstrakcję i pomiary spektrofluorymetryczne przeprowadzono wykorzystując metodę opracowaną dla matrycy liofilizowanych

owoców dzikiej róży [4], LOD = 34,7 nmol/L, LOQ = 10,5 µmol/L.
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OZNACZANIE KWASU ELAGOWEGO
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METODĄ SPEKTROFLUORYMETRYCZNĄ
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długość fali [nm]

Fluorymetr Hitachi F-2000 (Japan) wyposażony w lampę ksenonową

Kuweta kwarcowa                                                      10x10x45 mm (Hellma)

Szybkość skanowania                                                 240 nm/min

Szerokość szczeliny po stronie wzbudzenia i emisji     10 nm

Długość fali wzbudzenia                                         λex=383 nm

Długość fali emisji                                                     λem=456 nm


