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Celem pracy była ocena wpływu procesu fermentacji mlekowej oraz obróbki 
enzymatycznej na zawartość związków o charakterze polifenoli w poszczególnych 
częściach anatomicznych nasion bobu (odmiana Bachus) i fasoli kolorowej (Red 
Kidney). W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że przeprowadzony 
proces fermentacji mlekowej oraz obróbka enzymatyczna w istotny sposób 
wpłynęła na zwiększenie zawartości ogólnej sumy polifenoli jak i aktywności 
antyoksydacyjnej oznaczonej we wszystkich analizowanych częściach 
anatomicznych nasion bobu. W przypadku fasoli kolorowej zastosowana 
dodatkowo obróbka enzymatyczna miała istotny wpływ tylko na zawartość 
związków o charakterze polifenoli. 
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Nasiona roślin strączkowych są bogatym źródłem nie tylko podstawowych 
składników odżywczych, ale zawierają także stosunkowo dużo przeciwutleniaczy 
W szerokim znaczeniu, przeciwutleniacze obejmują wszystkie rodzaje substancji 
hamujących reakcje z tlenem (1 - 3). Żywność bogata w przeciwutleniacze odgrywa 
istotną rolę w profilaktyce wielu chorób. Dzięki spożywaniu żywności bogatej w 
przeciwutleniacze zmniejsza się podatność organizmu na choroby serca i układu 
krążenia, różne formy raka, wolniej zachodzą także zmiany degeneracyjne 
wywoływane starzeniem organizmu (4). Według Schneider (5), czynnikiem 
ograniczającym spożycie nasion roślin strączkowych jest długi czas ich obróbki 
kulinarnej oraz brak na rynku nowych produktów typu ready-to-eat. Wiadomo, że 
procesy przetwórcze w różny sposób wpływają na zawartość przeciwutleniaczy w 
otrzymywanych produktach (3, 4). Poszukuje się wiec procesów technologicznych, 
biologicznych mających na celu łatwość ich obróbki kulinarnej jak i atrakcyjność 
spożycia. 
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Celem pracy była ocena wpływu procesu fermentacji mlekowej oraz obróbki 
enzymatycznej na zawartość związków o charakterze polifenoli w poszczególnych 
częściach anatomicznych wybranych nasion roślin strączkowych.

MATERIAŁ I METODY

Materiał badawczy stanowiły nasiona roślin strączkowych bobu odmiana Bachus 
i fasoli kolorowej - Red Kidney, pochodzących ze zbiorów w 2011 r. zakupione w 
handlu detalicznym.

Nasiona frakcjonowano na poszczególne części anatomiczne (łuska, bielmo) lub 
rozdrabniano całe nasiona do postaci śruty poddając je nawilżeniu do wilgotności ok. 
50% i obróbce enzymatycznej (Cellulase- Sigma C1184). Obróbkę enzymatyczną 
prowadzono w temperaturze 210C przez 30 h, następnie podłoże zaszczepiano 
bakteriami fermentacji mlekowej (Lactobacillus plantarum ATCC 8014). Proces 
fermentacji zachodził w temp. 370C przez 18 godz. Uzyskany „produkt” poddawano 
procesowi suszenia w suszarce owiewowej w temp. 600C do uzyskania końcowej 
wilgotności 15 - 17% (6).

W samym surowcu jak i po obróbce enzymatyczno-mikrobiologicznej oznaczano: 
ogólną zawartość polifenoli, potencjał antyoksydacyjny, białko ogólne, strawność 
białka in vitro, wykonano ilościową i jakościową analizę związków fenolowych. 
Całkowitą zawartość polifenoli oznaczono w ekstraktach z wykorzystaniem reakcji 
z odczynnikiem fenolowym Folina i Ciocalteu wg modyfikikacji własnej (7) metody 
Singletona i Rossiego. 

Do ekstrakcji używano mieszaniny acetonu i wody w stosunku 70:30 przy 
jednokrotnej ekstrakcji polifenoli z badanych surowców. Aktywność antyoksydacyjną 
oznaczano wobec odczynnika ABTS· (2,2’-azinobis-(3-ethylbenzothiazoline-6-
sulphonic acid) wg metody opisanej przez Re i in. (8). Aktywność wyrażano w 
przeliczeniu na mg Troloxu odpowiadającego sile antyoksydacyjnych właściwości 
badanego ekstraktu.

Białko ogólne oznaczono metodą Kiejdahla (9), natomiast strawność białka in 
vitro przeprowadzono metodą pepsynowo - pankreatynową wg Saunders’a i wsp. 
(10)

Analizę ilościową i jakościową związków fenolowych przeprowadzono w 
oparciu o zmodyfikowaną metodę Hertoga i in. (11).

Wszystkie oznaczenia wykonywano w trzech powtórzeniach. Celem porównania 
istotności różnic pomiędzy próbkami (dla poziomu istotności α = 0,05) posłużono 
się analizą wariancji ANOVA, z pakietu programu Statistika 6.0, wyznaczono 
współczynnik korelacji pomiędzy zawartością związków fenolowych, a ich 
aktywnością antyoksydacyjną oznaczaną w badanym materiale.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Największą zawartością związków fenolowych i aktywnością antyoksydacyjną 
charakteryzowały się nasiona (śruta) fasoli kolorowej oraz bobu odpowiednio: 
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11,84 mg/g s.s. i 56,20 mg Tx/g s.s. oraz 7,15 mg/g s.s. i 36,27 mg Tx/g s.s.  
Frakcjonowanie nasion fasoli i bobu wykazało istotne różnice (p<0,05) w zawartości 
związków fenolowych, jak i ich aktywności we wszystkich analizowanych 
częściach anatomicznych badanego surowca. Najwyższą zawartość polifenoli, 
a także aktywność przeciwutleniającą odnotowano w łusce fasoli czerwonej jak 
i bobu. (Tabela I). Przeprowadzona obróbka enzymatyczno-mikrobiologiczna 
w istotny sposób wpłynęła na zwiększenie zawartości związków o charakterze 
polifenolowym (w przypadku łuski z 7,15 do 15,60 mg/g s.s), co potwierdza 
wzrost aktywności antyoksydacyjnej (z 36,27 do 44,15 mg Tx/g s.s) oznaczony we 
wszystkich analizowanych częściach anatomicznych bobu. Natomiast w przypadku 
fasoli kolorowej zastosowana dodatkowo obróbka enzymatyczna miała istotny 
wpływ tylko na zawartość związków o charakterze polifenoli, gdzie odnotowano 
ich wzrost o około 50%. 

Proces fermentacji w zależności od zastosowanego surowca w różny sposób 
wpływa na właściwości biologiczne (12). W przypadku fasoli kolorowej może 
nawet obniżać zawartość związków fenolowych, wykazując jednocześnie wysoki 
potencjał antyoksydacyjny) co ma miejsce również w niniejszej pracy (Tabela I).

W przeprowadzonych badaniach zauważalna jest dobra korelacja między 
zawartością polifenoli w poszczególnych częściach anatomicznych nasionach, a ich 
zdolnością przeciwutleniającą na poszczególnych etapach przeprowadzonych pro-
cesów odpowiednio w surowcu r=0,98, po procesie fermentacji r=0,96, po obróbce 
enzymatyczno-mikrobiologicznej r=0,94. Oznaczone współczynniki korelacji są is-
totne z p < 0,05.

Ilość białka ogólnego w suchej substancji badanych nasion zależy od odmiany i 
kształtuje się na średnim poziomie 28% w suchej substancji (7, 13). Z przeprowad-
zonych badań wynika, że najbardziej strawne białko posiada bób. Przeprowadzony 
proces fermentacji mlekowej spowodował wzrost zawartości białka, a przeprow-
adzona obróbka enzymatyczna podniosła strawność in vitro oznaczonych próbek 
(Tabela II).

Jakościowa i ilościowa analiza HPLC potwierdziła różnice w zawartości 
związków fenolowych w badanych częściach nasion bobu jak i fasoli. Całe nasiona 
bobu  charakteryzowały się najwyższą zawartością związków o charakterze kwasów 
fenolowych, jak i flawanoli (Tabela III). 

WNIOSKI

Zastosowana obróbka enzymatyczno-mikrobiologiczna w badaniach stwarza 
możliwość kreowania aktywności biologicznej nasion roślin strączkowych. Zasto-
sowana obróbka enzymatyczna łącznie z fermentacją mlekową podniosła zawartość 
związków fenolowych w surowcach a przez to ich aktywność antyoksydacyjną oraz 
wpłynęła na strawność in vitro oznaczonych próbek.
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Ta b e l a  I . Wpływ obróbki enzymatyczno-mikrobiologicznej na ogólną zawartość związków fenolowych i ich ak-
tywność antyoksydacyjną oznaczanych na poszczególnych etapach prowadzonego procesu
Ta b l e  I . Influence of enzymatic and microbial treatment on phenolic content and its antioxidant activity detected 
on selected stages of technological process

Odmiana/Część anatomiczna

Ogólna suma związ-
ków fenolowych 

X±SD
[mg/g s.s.] 

Aktywność antyok-
sydacyjna (ABTS●+) 

X±SD
[mg Tx/g s.s. ]

Taniny 
X±SD

[mg Kat./g s.s.]

surowiec

Bób Bachus

łuska 7,15 ± 0,04c 36,27 ± 0,22c  3,56 ± 0,05b 

1bielmo 4,08 ± 0,08a 12,16 ± 0,12a 2,44 ± 0,12a

2całe na-
siona 4,23 ± 0,06b 21,25 ± 0,12b 2,94 ± 0,9a

Fasola kolo-
rowa

Red Kidney

łuska 11,84 ± 0,15c 56,20 ± 0,23c 7,63 ± 0,12b

1bielmo 2,47 ± 0,05a 7,78 ± 0,04a 3,36 ± 0,03a

2całe na-
siona 5,02± 0,19b 18,25 ± 0,12b 7,18 ± 0,23b

obróbka mikrobiologiczna

Bób Bachus

łuska 9,57 ± 0,46c 37,27 ± 0,22c  7,56 ± 0,05c 
1bielmo 2,97 ± 0,08a 12,94 ± 0,12a 1,40 ± 0,12a

2całe na-
siona 4,22 ± 0,16b 23,95 ± 0,12b 2,68 ± 0,9b

Fasola kolo-
rowa

Red Kidney

łuska 20,44 ± 0,46c 91,69 ± 0,98c  14,26 ± 0,05b 
1bielmo 2,17 ± 0,02a 7,69 ± 0,08c 2,90 ± 0,02a

2całe na-
siona 4,92± 0,06b 14,52 ± 0,10b 2,44 ± 0,9a

obróbka enzymatyczno-mikrobiologiczna

Bób Bachus

łuska 15,60 ± 0,46c 44,15 ± 0,46c  9,56 ± 0,05c 

1bielmo 3,98 ± 0,08a 20,22 ± 0,08a 1,80 ± 0,12a

2całe na-
siona 4,42 ± 0,16b 24,07 ± 0,16b 2,68 ± 0,9b

Fasola kolo-
rowa

Red Kidney

łuska 18,80 ± 0,12c 52,65 ± 1,27c  10,96 ± 0,15b 

1bielmo 3,21 ± 0,06a 20,22 ± 0,18b 2,80 ± 0,12a

2całe na-
siona 5,47 ± 0,08b 18,28 ± 0,21a 2,68 ± 0,92a

Istotne statystycznie różnice oznaczono odmiennymi inskrypcjami literowymi

1Frakcje o wymiarach cząstek <250 do 800 µm

2Nasiona rozmielone do postaci śruty

X±SD – średnia arytmetyczna  ± odchylenie standardowe 
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Ta b e l a  I I . Wpływ obróbki enzymatyczno-mikrobiologicznej na  zawartość białka ogólnego i jego strawność  in 
vitro oznaczanego na poszczególnych etapach prowadzonego procesu
Ta b l e  I I . Influence of enzymatic and microbial treatment on protein content and its in vitro digestion, detected 
on selected stages of technological process

Odmiana/Część anatomiczna

Etap procesu

Surowiec obróbka mikrobio-
logiczna 

obróbka 
enzymatyczno-

mikrobiologiczna 

Zawartość białka ogólnego [%]

Bób Bachus

łuska 3,77 ± 0,23a 4,12 ± 0,36b 4,85 ± 0,16c

1bielmo 32,54 ± 0,72a 33,52 ± 0,81b 34,20 ± 1,28b

2całe na-
siona 32,90 ± 0,32a 34,40± 0,16b 35,30± 0,76c

Fasola kolo-
rowa

Red Kidney

łuska 10,65 ± 1,13a 19,11 ± 0,98b 25,10 ± 0,88c

1bielmo 25,78 ± 0,56a 27,48 ± 0,05b 28,18 ± 1,05b

2całe na-
siona 23,69 ± 2,32a 22,71 ± 1,63a 24,12 ± 1,13b

strawność in vitro [%]

Bób Bachus

łuska 71,11 ± 2,013a 71,52 ± 1,21a 73,03 ± 0,91b

1bielmo 93,78 ± 0,56a 96,03 ± 1,01b 98,20 ± 1,21c

2całe na-
siona 76,26 ± 2,12b 75,63 ± 1,87a 78,03 ± 1,05c

Fasola kolo-
rowa

Red Kidney

łuska 49,21 ± 2,51a 50,10 ± 1,22a 53,06 ± 1,12b

1bielmo 52,02 ± 0,54a 56,05 ± 0,05b 55,10 ± 1,01b

2całe na-
siona 47,26 ± 1,12a 47,80 ± 0,47b 49,82 ± 0,84c

Istotne statystycznie różnice oznaczono odmiennymi inskrypcjami literowym

1Frakcje o wymiarach cząstek <250 do 800 µm

2Nasiona rozmielone do postaci śruty
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Ta b e l a  I I I . Zawartość wybranych związków fenolowych w częściach anatomicznych nasion bobu i fasoli.
Ta b l e  I I I . Phenolic content in particular anatomical parts of broad bean and colour bean

Odmiana/
Część anatomiczna

Związki fenolowe  [µg/g s.s.]

Kwas 
galusowy

Kwas 
ferulowy

Kwas 
kawowy Myrcytyna Kwercetyna Kampferol 

Bób 
Bachus

łuska 0,00 0,00 0,006 0,00 0,004 0,001

1bielmo 0,014 0,013 0,00 0,002 0,042 0,002

2całe 
nasiona 0,016 0,014 0,00 0,00 0,059 0,040

Fasola 
Red 

Kidney

łuska 0,00 0,001 0,00 0,00 0,034 0,019

1bielmo 0,013 0,012 0,00 0,001 0,047 0,041

2całe 
nasiona 0,012 0,012 0,00 0,001 0,049 0,040

1Frakcje o wymiarach cząstek <250 do 800 µm

2Nasiona rozmielone do postaci śruty

M .  G u m i e n n a ,  A .  S z w e n g i e l ,  M .  L a s i k ,  Z .  C z a r n e c k i

ENZYMATIC AND MICROBIOLOGICAL TREATMENT APPLICATION IN FORMING 
BIOLOGICAL ACTIVE  COMPOUNDS CONTENT IN SELECTED

LEGUMINOUS PLANTS SEEDS

S u m m a r y

The aim of this study was to evaluate the influence of lactic fermentation process and enzymatic treat-
ment on polyphenols capacity compounds in particular anatomical parts of selected leguminous plants se-
eds. The material used in the investigation was particular anatomical parts of broad bean (Bachus varie-
ty) and colour bean (Red Kidney). The particular anatomical parts of leguminous plants seeds were sub-
mitted to lactic fermentation process with Lactobacillus plantarum ATTC 8014 and enzymatic treatment 
with Cellulase (Sigma C1184) enzyme. As a result of conducted research it was stated that lactic fermen-
tation process as well as enzymatic treatment importantly influenced on increase of polyphenols capaci-
ty compounds what confirm the antioxidant activity increase detected in all analyzed anatomical parts for 
broad bean. In case of colour bean, additionally applied enzymatic treatment had important influence only 
on polyphenols capacity compounds content.
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