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Streszczenie

Fragaria  x  ananassa  Duch.  (poziomka  truskawka)  jest  źródłem  owoców  i  liści

wykorzystywanych  w  przemyśle  spożywczym,  jak  i  farmaceutycznym.  Surowce  te  posiadają

różnorodne  metabolity  wtórne  z  klasy  związków  wielofenolowych  takich  jak:  antocyjany,

flawonoidy,  garbniki  i  pochodne  fenolokwasów. Badania  epidemiologiczne  wykazały,  że  dieta

bogata  w polifenole  może  zmniejszać  ryzyko  występowania  wielu  chorób  przewlekłych,  m.in:

cukrzycy  typu  2,  miażdżycy,  chorób  układu  sercowo-naczyniowego,  schorzeń

neurodegeneracyjnych czy nowotworów. 

Fragariae  folium stosowany  był  w  medycynie  tradycyjnej  jako  środek  ściągający

(adstringens),  przeciwbiegunkowy  (antidiarrhoicum)  i  przeciwzapalny  (antiphlogisticum).  Liście

poziomki  truskawki  są  bogatym  źródłem  elagotanoidów  oligomerycznych,  które  stanowią  ich

dominującą frakcję, najprawdopodobniej odpowiedzialną za efekt biologiczny i farmakologiczny tego

surowca farmaceutycznego. W układzie trawiennym elagotanoidy ulegają biotransformacji do kwasu

elagowego, a następnie urolityn. Liczne publikacje naukowe z ostatniej dekady wskazują na udział

tych metabolitów w hamowaniu proliferacji oraz ich zdolność do indukowania apoptozy in vitro.

Głównym  celem  pracy  była  ocena  i  porównanie  składu  jakościowego  i  ilościowego

związków  wielofenolowych  oraz  innych  składników  aktywnych  występujących  w  owocach

i liściach  Fragaria x ananasa Duch., odmian uprawianych w Polsce. Badania uwzględniały także

analizę składu wybranych metabolitów wtórnych w owocach w trzech fazach dojrzałości (owoce

zielone, różowe, czerwone – w pełni dojrzałe), jak również w liściach w trzech fazach wzrostu

(przed  owocowaniem,  w czasie  owocowania,  po  owocowaniu)  w  celu  sprawdzenia,  w  którym

okresie występuje największa kumulacja składników bioaktywnych.

Kolejne  cele  rozprawy  obejmowały  porównanie  aktywności  przeciwrodnikowej

i przeciwutleniającej in vitro polarnych wyciągów z owoców i liści F. ananassa przy użyciu testów

ABTS i DPPH. Istotnym zadaniem było również określenie, które grupy składników aktywnych lub

indywidualne związki odpowiadają za działanie przeciwutleniające badanych surowców, a także

wyselekcjonowanie kultywarów poziomki truskawki dostarczających owoców i liści o największym

potencjale  prozdrowotnym  lub  leczniczym.  W  celu  porównania  ocenianych  odmian  poziomki

truskawki oraz określenia wpływu składu chemicznego badanych surowców i odmian na aktywność

przeciwutleniającą, uzyskane wyniki poddano badaniom statystycznym z wykorzystaniem metody

wieloczynnikowej  analizy  głównych  składowych  –  PCA (Principal  Component  Analysis).  Przy

wykorzystaniu testów statystycznych – t-Studenta dla prób wiązanych i Friedmana, stwierdzono czy

wyniki z poszczególnych lat i faz różnią się między sobą w sposób istotny.



Materiał  do badań stanowiły  owoce 90 odmian i  liście  97 odmian poziomki  truskawki.

Surowiec  pochodził  z  Zakładu  Doświadczalnej  Oceny  Odmian  w  Masłowicach,  Centralnego

Ośrodka  Badania  Odmian  Roślin  Uprawnych  (COBORU).  Został  zebrany  w  dwóch  sezonach

wegetacyjnych: w latach 2011 i 2012 w przypadku owoców oraz 2012 i 2013 w przypadku liści. 

Na  wstępie  badań  przeprowadzono  ekstrakcję  i  izolację  głównych  składników

polifenolowych z liści  F. ananassa odmiany Senga Sengana. Uzyskano kwas 3-O-galoilochinowy,

agrimoninę,  3-O-ß-glukuronid  kwercetyny  i  3-O-ß-glukuronid  izoramnetyny. Powyższe  związki

wyizolowano po raz pierwszy z  liści  F. ananassa.  Ich struktury określono na podstawie badań

spektroskopowych (MS, 1D i 2D NMR). W kolejnym etapie wykonano optymalizację warunków

procesu ekstrakcji owoców oraz walidację metody HPLC-I, przeznaczonej do oznaczeń polifenoli.

Następnie  dokonano  identyfikacji  pozostałych  (niewydzielonych)  związków  polifenolowych

w owocach i liściach metodą UPLC-ESI-Q-TOF-MS/MS.

W  owocach  stwierdzono  obecność  57  różnych  związków  w  tym:  5  antocyjanów,

18 garbników i związków pokrewnych, 17 flawonoidów, 6 pochodnych kwasów cynamonowych,

8 triterpenów  i  3  kwasów  karboksylowych.  Z  kolei  w  liściach  zidentyfikowano  60  związków

w tym:  12  flawonoidów,  5  kwasów  fenolowych,  29  garbników  i  związków  pokrewnych,

3 fenylopropanoidy, 9 triterpenów i 2 kwasy karboksylowe. Wśród zidentyfikowanych składników

10 związków w owocach i 21 w liściach opisano w wymienionych surowcach po raz pierwszy.

Dalej  oceniono  zawartość  poszczególnych  związków  wielofenolowych  i  ich  grup

w owocach i liściach analizowanych odmian F. ananasa, a także aktywność przeciwutleniającą

mierzoną testami ABTS i DPPH. Oznaczono również zmiany zawartości głównych związków

polifenolowych,  kwasów  karboksylowych  (szczawiowego,  chinowego,  jabłkowego,

cytrynowego) i kwasu askorbinowego w różnych fazach wzrostu owoców i liści  F. ananassa

wybranych  kultywarów.  Zawartość  kwasu  chinowego  w  owocach  truskawki  została

przedstawiona po raz pierwszy.

Owoce  i  liście  poziomki  truskawki  stanowią  zasobne  źródło  związków polifenolowych.

W obu  surowcach  dominującą  grupą  są  garbniki.  W  liściach  stanowią  one  88%  natomiast

w owocach  47%  wszystkich  oznaczonych  polifenoli.  Głównym  związkiem  w  tej  grupie  jest

agrimonina,  która  w  zależności  od  surowca  odpowiada  za  38–39%  wszystkich  garbników.

W przypadku owoców drugą istotną grupą są antocyjany, stanowiące 40% wszystkich związków

wielofenolowych.  Mniejszy  udział  procentowy  w obu  surowcach  przypadł  flawonoidom –  7%

w owocach i 12% w liściach oraz pochodnym kwasu cynamonowego – odpowiednio 5 i 0,15%.

W owocach odnotowano wzrost zawartości średnich sum antocyjanów i polifenoli w czasie

ich  dojrzewania.  Z  kolei  zawartość  sum flawonoidów  i  garbników malała.  W przypadku  liści

odnotowano  natomiast  tendencję  wzrostową  w  odniesieniu  do  zawartości  garbników  (w  tym



agrimoniny) i ogólnie polifenoli, co świadczy o tym, że liście F. ananassa zebrane po owocobraniu

mogą stanowić cenne źródło tych związków. Z kolei zawartość flawonoidów w liściach w czasie

ich rozwoju kształtowała się na zbliżonym poziomie.

Analiza  głównych składowych w owocach –  test  PCA i  wyliczone korelacje  Pearsona

wykazały,  że  polifenole,  głównie  garbniki  a  w  szczególności  elagotanoidy  i  ich  dominujący

składnik  agrimonina,  są  czynnikiem wpływającym na  aktywność  przeciwutleniającą  mierzoną

testem  ABTS  zarówno  w  owocach  jak  i  liściach.  Nie  odnotowano  natomiast  związku

w przypadku antocyjanów. W teście DPPH dla obu surowców obserwowano słabą korelację lub

jej brak w odniesieniu do wszystkich analizowanych składników. Podsumowując tę część badań

własnych, można stwierdzić, że potencjał przeciwutleniający badanych surowców z F. ananassa

i ich składników lepiej oddają dane z testu ABTS.

W  wyniku  przeprowadzonych  badań  wyselekcjonowane  zostały  odmiany  F. ananassa

dostarczające owoców i liści o największym udziale poszczególnych składników polifenolowych

(w tym garbników, które jak wykazano wpływają na potencjał przeciwutleniający tych surowców).

Największą  średnią  zawartością  polifenoli  w  owocach  (powyżej  100  mg/100g)  w  obu  latach

charakteryzowały  się  odmiany:  Grenadier,  Siabelle,  Thuriga  MAR i  ISK,  natomiast  w  liściach

(powyżej 113 mg/g) odmiany Sophie, Senga Gigana, Selvik, Majarol, Segal, Florence, Lambada.

Odmianami  o  największej  średniej  zawartości  garbników (powyżej  48  mg/100g)  w obu  latach

w przypadku owoców były Vikoda, Grenadier, Thuriga ISK, Rercoda, Dagol; natomiast w liściach

(powyżej 106 mg/g) – Senga Gigana, Sophie, Majarol, Florence, Selvik, Segal i Lambada.

Owoce  i  liście  F. ananassa  stanowią  cenne  źródłem związków aktywnych.  Szczególnie

istotne są wyniki uzyskane dla liści tego gatunku, które są łatwo dostępnym i tanim surowcem,

stosowanym od dawna w medycynie tradycyjnej. Ze względu na skład i właściwości, owoce i liście

poziomki truskawki mogą w przyszłości znaleźć zastosowanie w profilaktyce chorób przewlekłych

związanych ze stresem oksydacyjnym.

Praca powstała w ramach studiów doktoranckich odbywanych w czasie od 10.2011 do 03.2017.


