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Wprowadzenie 

Badania naukowe nad żywnością o potencjalnych właściwościach prozdrowotnych, coraz 

częściej postrzegane są jako element składowy strategii mającej na celu zarówno 

przeciwdziałanie jak i łagodzenie skutków wielu chorób przewlekłych, w tym chorób 

cywilizacyjnych. Żywność funkcjonalna, poza swoimi właściwościami odżywczymi, 

wykazuje udowodniony korzystny wpływ na organizm, przejawiający się w poprawie stanu 

zdrowia i samopoczucia, a także w zmniejszaniu ryzyka wystąpienia ciężkich chorób. Pełni 

ona rolę swoistego łącznika pomiędzy żywnością a lekiem. Może być tworzona wedle 

indywidualnych potrzeb określonych grup konsumentów (dzieci, dorośli, sportowcy, 

alergicy). Doskonałą metodą stosowaną w celu wytworzenia żywności funkcjonalnej, jest 

wykorzystanie dodatków roślinnych, będących źródłem związków polifenolowych o silnych 

właściwościach antyoksydacyjnych. Dieta bogata w przeciwutleniacze ma pozytywny wpływ 

na cały organizm, przyczynia się do prewencji i łagodzenia chorób związanych z układem 

sercowo-naczyniowym, nowotworów, chorób metabolicznych i neurodegeneracyjnych, 

stanowiących obecnie choroby cywilizacyjne dotykające coraz większy odsetek ludzkości. 

Niezwykle istotne jest zatem poszukiwanie nowych formuł żywności spełniających warunki 

bycia żywnością funkcjonalną.  

Cel prowadzonych badań 

Celem pracy było zaprojektowanie, wytworzenie i wykonanie analiz innowacyjnych 

bezglutenowych produktów mogących stanowić potencjalną żywność funkcjonalną. 

Przeprowadziłam badania ekstraktów pod kątem zarówno jakościowej jak i ilościowej 



zawartości związków polifenolowych oraz ich aktywności antyoksydacyjnej. 

Interdyscyplinarna praca zrealizowana została we współpracy z Katedrą Techniki Cieplnej i 

Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.  

Materiały i metody badawcze 

W skład prezentowanego w niniejszej dysertacji nowego asortymentu bezglutenowej 

żywności funkcjonalnej wchodziły: 

 bezglutenowe makarony z dodatkiem mąki kasztanowej (Castanea sativa Mill.) 

wytworzony w tradycyjny sposób, 

 bezglutenowe makarony kukurydziano-bobikowy z różnym procentowo dodatkiem 

gumy ksantanowej, 

 ekstrudowane bezglutenowe kaszki wzbogacone różnym dodatkiem owoców aronii 

(Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott), 

 ekstrudowane bezglutenowe kaszki kukurydziane z procentowo zróżnicowanym 

dodatkiem owoców aronii (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott), czarnego bzu 

(Sambucus nigra L.) i truskawki (Fragaria ananassa L.). 

Do wyizolowania związków polifenolowych zastosowałam ekstrakcję wspomaganą 

ultradźwiękami (UAE). Ekstrakty przebadałam w kierunku zawartości związków 

polifenolowych, korzystając z wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC-ESI-

MS/MS (chromatograf Agilent 1200 Series, QTRAP 3200). Aktywność antyoksydacyjną 

badanych próbek oznaczyłam stosując metody spektrofotometryczne (spektrofotometr 

Thermo scientific UV-Vis Genesys10S)  

z wykorzystaniem roztworu stabilnego rodnika DPPH oraz odczynnika Follin-Ciocalteu. 

Zastosowałam także chromatografię cienkowarstwową (test TLC-DPPH) dla 

potwierdzenia badanej aktywności przeciwutleniającej ekstraktów. Analizę wykonałam w 

komorze poziomej (DS-II Chromdes) z wykorzystaniem automatycznego aplikatora 

(Desaga AS-30). W celu uzyskania ilościowej interpretacji uzyskanych wyników użyłam 

komputerowego programu Sorbfil TLC Videodensitometer. Całkowita zawartość 

flawonoidów oznaczyłam metodą kolorymetryczną z wykorzystaniem chlorku glinu.  

Każde z oznaczeń wykonywałam trzykrotnie. Statystyczną obróbkę otrzymanych danych 

przeprowadziłam korzystając z programu Statistica 12.0 (Statsoft, USA). 

Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie pozwoliła na rozszerzenie 

metodyki badań nad bezglutenową żywnością funkcjonalną. Uzupełnieniem 



prowadzonych badań, wykraczającym poza podstawową tematykę doktoratu, było 

przeprowadzenie testów dotyczących właściwości odżywczych, technologicznych 

i użytkowych badanych produktów.  

Otrzymane wyniki badań 

We wszystkich badanych ekstraktach pozyskanych z makaronu o różnym procentowym 

udziale mąki kasztanowej oznaczyłam kwasy fenolowe, największą ich ilość (13 kwasów) 

zaobserwowałam w makaronie z 50% dodatkiem mąki kasztanowej. Wyniki pozyskane w 

trakcie badania sugerują wysoką aktywność antyoksydacyjną badanych makaronów, a 

właściwości przeciwutleniające wzrastają wraz ze wzrostem ilości dodatku mąki 

kasztanowej.  

Bezglutenowe makarony kukurydziano-bobikowe z różnym dodatkiem gumy ksantanowej 

wyrabiano tradycyjną metodą. Eksperyment wykazał, że dodatek gumy ksantanowej, 

mający na celu nadanie odpowiedniej struktury produktowi, nie wpływa znacząco na ilość 

kwasów fenolowych. Dopiero 1% udział gumy ksantanowej obniża niestety ich 

zawartość. W analizowanych próbkach makaronu oznaczyłam 8 kwasów fenolowych. 

Zastosowane metody określające zdolność przeciwutleniającą badanych ekstraktów 

wykazały ich silne właściwości przeciwutleniające, za wyjątkiem próbki z 1% dodatkiem 

gumy ksantanowej. Ponadto zaobserwowano, że im większy jest dodatek gumy do 

makaronów, tym straty podczas gotowania są mniejsze, wzrasta jego pojemność cieplna i 

wchłanialność wody. Wszystko to przekłada się na sprężystość badanych makaronów i 

łatwość wytwarzania. Stwierdziłam, że niewielki dodatek (do 0,75%) gumy ksantanowej 

nie ma negatywnego wpływu na właściwości prozdrowotne analizowanych makaronów. 

Wykazałam, że tradycyjna metoda wytwarzania makaronów jest odpowiednia również do 

produkcji innowacyjnych bezglutenowych makaronów o charakterze żywności 

funkcjonalnej. 

Ekstruzja jest procesem technologicznym bardzo często stosowanym w celu wytworzenia 

żywności funkcjonalnej. Zastosowane podczas produkcji warunki: temperatura, 

wilgotność, ciśnienie czy prędkość obrotowa ślimaka niejednokrotnie mogą wywierać 

wpływ na właściwości prozdrowotne pozyskiwanej żywności. W trakcie badań 

dotyczących kaszek wzbogaconych o owoc aronii wykazałam, że całkowita zawartość 

polifenoli była wyższa przy prędkości obrotowej ślimaka wynoszącej 80 obrotów na 

minutę niż w przypadku zastosowania prędkości 120 obrotów na minutę. Potwierdziłam 



zatem przypuszczenie, że istotne jest określenie optymalnych warunków dla produkcji 

również w celu zachowania przeciwutleniających właściwości żywności funkcjonalnej. W 

próbce kaszki z 20% dodatkiem owoców aronii zaobserwowałam najwyższą całkowitą 

zawartość związków polifenolowych oraz flawonoidów, najniższą zaś w próbie kontrolnej 

(bez dodatku owoców aronii). Uzyskane wyniki sugerowały silne właściwości 

przeciwutleniające, które następnie potwierdziłam testem TLC-DPPH. Stwierdziłam, że 

wraz ze wzrostem ilości dodatku owoców aronii wzrasta potencjał antyoksydacyjny 

badanych kaszek. Najsilniejsze działanie zaobserwowałam w próbce z 20% dodatkiem 

owoców aronii wytworzonej przy prędkości obrotowej ślimaka wynoszącej 80 obrotów na 

minutę. Podczas analizie HPLC-ESI-MS/MS wspomnianej próbki oznaczyłam obecność 9 

kwasów fenolowych. Dzięki odpowiednio dobranym parametrom technologicznym 

kaszka wzbogacona o 20% dodatek owoców aronii wykazywała silne właściwości 

antyoksydacyjne i może stanowić bogate źródło związków polifenolowych.  

Badania prowadzone nad wpływem różnych owocowych dodatków (owoc aronii, owoce 

czarnego bzu, truskawka) do ekstrudowanych przekąsek wykazały, że dodatek składnika 

funkcjonalnego ma wpływ na właściwości fizyczne i teksturę badanych bezglutenowych 

przekąsek. Im wyższy był dodatek części owocowej, tym bardziej malał wskaźnik 

ekspandowania, wzrastała zaś gęstość nasypowa analizowanych przekąsek. Na podstawie 

badań jędrności oraz konsystencji przekąsek wywnioskowano, że optymalna ilość dodatku 

funkcjonalnego nie powinna przekraczać 15% całości. Stwierdzono, że zastosowane 

podczas produkcji prędkości obrotowe ślimaka mają znaczący wpływ na ekspandowanie, 

gęstość i teksturę badanych przekąsek. Najlepsze efekty uzyskano przy prędkości 120 

rpm.  



Wnioski 

Praca polegała na opracowaniu składu, wytworzeniu (również przy użyciu innowacyjnej 

metody ekstruzji) oraz przeanalizowaniu składu i zawartości związków polifenolowych, a 

także określeniu właściwości antyoksydacyjnych nowego asortymentu żywności 

funkcjonalnej.  

Ekstrakcja wspomagana ultradźwiękami (UAE) okazała się być odpowiednią metodą 

izolacji związków polifenolowych umożliwiającą wykonanie dalszych oznaczeń 

spektrofotometrycznych i chromatograficznych. 

Dzięki zastosowanej analizie chromatograficznej zaobserwowano znaczną różnorodność 

w profilu polifenolowym badanych ekstraktów: 

 w ekstraktach bezglutenowych makaronów z dodatkiem mąki kasztanowej 

oznaczono 13 kwasów fenolowych: kwas galusowy, protokatechowy, 4-

hydroksybenzoesowy, salicylowy, wanilinowy, gentyzymowy, trans-

synapinowy, cis-synapinowy, trans-kawowy, cis-kawowy, p-kumarowy, 

ferulowy i izoferulowy (HPLC-ESI-MS/MS) 

 w ekstraktach bezglutenowego makaronu z dodatkiem gumy ksantanowej 

oznaczono 8 kwasów fenolowych, były to: kwas protokatechowy, 4-

hydroksybenzoesowy, wanilinowy, trans-kawowy, cis-kawowy, cis-p-

kumarowy, trans-ferulowy i trans-synapinowy (HPLC-ESI-MS/MS) 

 w ekstraktach ekstrudowanych kaszek kukurydzianych z 20% dodatkiem 

owoców aronii zidentyfikowano 9 kwasów fenolowych: kwas protokatechowy, 

4-hydroksybenzoesowy, gentyzynowy, salicylowy, trans- i cis- kawowy, p-

kumarowy, ferulowy i izoferulowy (HPLC-ESI-MS/MS) 

Zwiększanie ilości funkcyjnego dodatku roślinnego jest dodatnio skorelowane zarówno z 

jakościową, jak i ilościową zawartością związków polifenolowych, a także ze stopniem 

aktywności przeciwutleniającej. Na wspomnianą aktywność, a także na cechy jakościowe 

oraz właściwości fizyczne produktów zasadniczy wpływ ma także dobór odpowiednich 

parametrów technologicznych zastosowanych podczas procesów wytwórczych.  

Wybrana metoda wytwarzania (ekstruzja) okazała się być odpowiednią techniką w celu 

pozyskiwania żywności funkcjonalnej. Dzięki odpowiednio dobranemu parametrom 

wytwarzania zachowane są wszystkie prozdrowotne właściwości badanego pożywienia, w 



tym właściwości antyoksydacyjne co daje możliwość stosowania tego typu produktów 

przez osoby o szczególnych, indywidualnych potrzebach żywieniowych.  

  



 


