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Oceniono całkowity status antyoksydacyjny (TAS), całkowitą zawartość poli-
fenoli (TPC) i zawartość kwasu cytrynowego w owocach egzotycznych: ananasy, 
cytryny, granaty, grejpfruty, karambole, liczi, limonki, mandarynki, mango, 
miechunki, papaje, pomarańcze, smocze owoce. Aktywność przeciwutleniająca 
owoców była zróżnicowana (najwyższą wykazywał owoc granatu) i korelowała 
z zawartością polifenoli. Największą zawartością kwasu cytrynowego odznaczały 
się cytryna i limonka.
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Owoce powinny być codziennym elementem prawidłowo zbilansowanej diety. Są 
źródłem składników o działaniu przeciwutleniającym, takich jak witaminy, mikro-
elementy, związki polifenolowe i kwasy organiczne.

Obecnie, oprócz owoców uprawianych w naszym kraju i powszechnie wystę-
pujących w diecie Polaków, w sprzedaży dostępnych jest coraz więcej rodzajów 
importowanych owoców egzotycznych. Czas zbioru oraz warunki transportu i prze-
chowywania wpływają na wartość odżywczą i zawartość składników o działaniu 
przeciwutleniającym. Celem pracy była ocena całkowitego statusu antyoksydacyj-
nego (TAS), całkowitej zawartości polifenoli (TPC) oraz zawartość kwasu cytryno-
wego w wybranych owocach egzotycznych.

MATERIAŁ I METODY

Materiał do badań stanowiły następujące owoce egzotyczne: ananasy, cytryny, 
granaty, grejpfruty, karambole, liczi, limonki, mandarynki, mango, miechunki, pa-
paje, pomarańcze, smocze owoce. Na terenie Białegostoku zakupiono po 6 prób 

* Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Ministra pn „Uniwersytet 
Młodych Wynalazców” w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami 
naukowymi oraz ich wynikami”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 2007-2013 (Poddziałanie 1.1.3).

BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. – XLVIII, 2015, 3, str. 407 – 411



Nr 3408 M. Kościuk i współ.

każdego rodzaju owoców. Owoce były myte, osuszane oraz rozdrabniane nożem 
ceramicznym. Do oznaczenia TAS i TPC zastosowano pulpę owocową, zawartość 
kwasu cytrynowego oceniono w soku uzyskanym z użyciem wyciskarki wolno-
obrotowej.

TAS został oznaczony przy użyciu zestawu fi rmy Randox, metodą polegającą na 
wywołaniu barwnej reakcji redukcji kationorodnika ABTS+ przez związki o dzia-
łaniu antyoksydacyjnym zawarte w badanej próbie. Intensywność zabarwienia jest 
proporcjonalna do stężenia antyoksydantów i odczytywana spektrofotometrycznie 
przy długości fali 600 nm. TPC oznaczono metodą spektrofotometryczną Folina-
Ciocalteu’a przy długości fali 760 nm, stosując jako wzorzec kwas galusowy (1). 
Wyniki przedstawiono w ekwiwalentach kwasu galusowego (GAE) w 100 g pro-
duktu. W celu przygotowania próby do oznaczenia zawartości kwasu cytrynowego 
z użyciem zestawu odczynników fi rmy Roche (R-Biopharm, Niemcy), wyciśnięty 
z owoców sok przesączono przez sączek bibułowy a następnie, przy użyciu NaOH, 
doprowadzono do pH=8. Po dodaniu kolejnych odczynników z zestawu odczytywa-
no absorbancje przy długości fali 334 nm. Analizę statystyczną obejmującą wyzna-
czenie średnich, odchyleń standardowych, normalności rozkładu danych oraz różnic 
testem t-Studenta wykonano z użyciem programu komputerowego Statistica 10. 

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

W tabeli I przedstawiono TAS, TPC oraz zawartość kwasu cytrynowego w ba-
danych owocach. Według zdolności antyoksydacyjnej wyrażonej jako TAS można 
uporządkować badane owoce w szeregu od najwyższej do najniższej wartości: gra-
nat> liczi> ananas> miechunka> grejpfrut> mandarynka> karambola> pomarań-
cza> cytryna> mango> limonka> papaja> smoczy owoc. Natomiast według TPC 
kolejność jest następująca: granat> grejpfrut> ananas> mandarynka> pomarańcza> 
miechunka> karambola> papaja> cytryna> liczi> limonka> mango> smoczy owoc. 
Wykazano istotną statystycznie dodatnią korelację (r=0,72; p<0,0001) pomiędzy 
parametrami TPC i TAS badanych owoców.

Najwyższe wartości TAS (4,60±1,0 mmol/kg) i TPC (1157,7±102 mg GAE/kg) 
stwierdzono w owocach granatu. Dane innych autorów także wskazują, iż owoce 
granatu są bogatym źródłem związków o działaniu przeciwutleniającym. Zawartość 
polifenoli w owocach i sokach z granatów jest zróżnicowana. W badaniach Tzulker 
i wsp. (2) stwierdzono, że zawartość polifenoli w owocach granatu wynosi od 1875 
do 11250 mg/kg. Inni autorzy badając zawartość polifenoli w sokach z granatów 
wykazali  obecność tych związków na poziomie 144–10086 mg GAE/l, jednak więk-
szość z badanych prób zawierała ponad 2000 mg GAE/l (3). Podobne wartości uzy-
skali inni autorzy (4,5). Należy stwierdzić, że większość badań wskazuje na wyższą 
zawartość polifenoli w owocach granatu niż uzyskana w niniejszej pracy. 

W grejpfrucie stwierdzono średnią wartość TAS (2,45±0,1 mmol/kg) oraz wysoką 
wartość polifenoli (871,3±205 mg GAE/kg). Nieco wyższą zawartość związków 
polifenolowych (1350±101 mg/kg) wykazali Gorinstein i wsp. (6), natomiast niższą 
(603,5±36,8 mg GAE/kg) Fu i wsp. (7). W soku grejpfrutowym oznaczane są niższe 
zawartości polifenoli – 359±29 mg GAE/l) (8). 
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Ta b e l a  I. Całkowity status antyoksydacyjny (TAS), zawartość polifenoli (TPC) oraz kwasu cytrynowego w wy-
branych owocach egzotycznych.

Ta b l e  I. Total antioxidant status (TAS), total phenolic compounds (TPC) and content of citric acid in selected 
exotic fruits.

Lp. Badane owoce n
Średnia ± SD• (min. – max.)

TAS*
[mmol/kg]

TPC#

[mg GAE/kg]
Kwas cytrynowy^

[g/kg]

1. Ananas 6 2,56 ± 0,1
(2,37 – 2,68)

615,0 ± 33
(569,4 – 658,8)

4,73 ± 0,8
(4,63 – 4,86)

2. Cytryna 6 1,93 ± 0,1
(1,85 – 2,13)

365,1 ± 75
(264,9 – 418,3)

27,34 ± 2,0
(25,63 – 31,31)

3. Granat 6 4,60 ± 1,0
(3,44 – 5,71)

1157,7 ± 102
(1023,5 – 1237,6)

5,67 ± 0,4
(5,61 – 5,72)

4. Grejpfrut 6 2,45 ± 0,1
(2,37 – 2,53)

871,3 ± 205
(676,7 – 1154,7)

3,93 ± 0,8
(3,80 – 4,01)

5. Karambola 6 2,38 ± 0,2
(2,15 – 2,57)

402,2 ± 53
(326,4 – 446,9)

0,09 ± 0,1
(0,06 – 0,14)

6. Liczi 6 3,04 ± 0,5
(2,17 – 3,37)

309,5 ± 35
(279,4 – 373,6)

0,34 ± 0,02
(0,31 – 0,36)

7. Limonka 6 1,55 ± 0,2
(1,24 – 1,86)

254,3 ± 22
(232,4 – 284,4)

26,5 ± 1,1
(25,43 – 28,67)

8. Mandarynka 6 2,42 ± 0,1
(2,29 – 2,66)

570,3 ± 33
(541,2 – 623,8)

3,83 ± 0,1
(3,74 – 4,04)

9. Mango 6 1,63 ± 1,1
(0,65 – 3,07)

170,4 ± 23
(139,1 – 208,8)

2,16 ± 0,1
(2,11 – 2,21)

10. Miechunka 6 2,46 ± 0,3
(1,85 – 2,84)

507,9 ± 23
(484,4 – 542,2)

4,07 ± 0,2
(3,85 – 4,31)

11. Papaja 6 1,53 ± 0,2
(1,15 – 1,68)

366,0 ± 30
(323,9 – 396,8)

0,96 ± 0,1
(0,89 – 1,07)

12. Pomarańcza 6 2,17 ± 0,7
(0,93 – 2,62)

534,5 ± 15
(513,6 – 555,3)

4,19 ± 0,1
(4,08 – 4,27)

13. Smoczy owoc 6 0,77 ± 0,5
(0,50 – 1,71)

91,2 ± 12
(76,9 – 109,4)

0,15 ± 0,02
(0,13 – 0,18)

• SD – odchylenie standardowe 

Różnice istotne statystycznie: *TAS, #TPC, ^kwas cytrynowy:
* p 1/2-4,6,7,11,13; 2/3-8,10,11,13; 3/4-13;4/6,711,13; 5/6,7,11,13; 6/7-13; 7/8,10,13; 8/11,13; 10/11,13; 11/13; 12/13

# p 1/2-13; 2/3,4,7-10,12,13; 3/4-13; 4/5-13; 5/6-13; 6/7-13; 7/8-13; 8/9-13; 9/10-13; 10/11-13; 11/12,13; 12/13

^ p 1/2-13; 2/3-6,8-13; 3/4-43; 4/5-7,9,11-13; 5/6-13, 6/7-13; 7/8-13; 8/9-13; 9/10-13; 10/11,13; 11/12,13; 12/13 

Wysoką wartość TAS (3,04 mmol/kg), pomimo średniej zawartości polifenoli 
(TPC=309,5±35 mg GAE/kg) stwierdzono w przypadku liczi. Wyższe ilości polife-
noli w liczi (597,7±12,2 mg GAE/kg) stwierdzili w swoich badaniach Fu i wsp. (7).

Ananas, mandarynka, pomarańcza, miechunka i karambola charakteryzowały 
się podobną wartością TAS (2,17–2,56 mmol/kg) i TPC (w zakresie 402,2–615,0 
mg GAE/kg), przy czym, spośród tych owoców ananas miał najwyższy TAS i TPC. 
Wartości te są zbliżone lub niższe od danych innych autorów, jednak w przypadku 
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ananasa w literaturze spotykane są niższe od uzyskanych w niniejszej pracy, war-
tości TPC (8,9,10). Niższe wartości TAS (1,53–1,93 mmol/kg) i TPC (17,04–36,6 mg 
GAE/kg) stwierdzono w cytrynie, papai, limonce i mango. Najniższą zdolność prze-
ciwutleniającą charakteryzował się smoczy owoc. Warto podkreślić, że w badaniach 
innych autorów dotyczących TPC w owocach (szczególnie mango, papai i smoczym 
owocu) dostępnych w Chinach i Brazylii wartości TPC są nawet dwukrotnie wyższe 
(7,11,12,13). 

Na zawartość związków polifenolowych oraz aktywność antyoksydacyjną nie-
wątpliwie wpływają takie czynniki, jak czas zbioru, transport i przechowywanie. 
W niniejszej pracy zaobserwowano, że owoce egzotyczne dostępne w Polsce mają 
niższą wartość TAS i TPC w porównaniu do danych uzyskiwanych dla owoców 
w krajach pochodzenia.

Kwas cytrynowy posiada właściwości antyoksydacyjne, jest m.in. jednym z prze-
ciwutleniaczy dodawanych do żywności. Najwyższą średnią zawartość kwasu cy-
trynowego [g/kg] odnotowano w cytrynie (27,4) i limonce (26,5). W pozostałych 
owocach zawartość kwasu cytrynowego wahała się od 5,67 do 0,09 w 1 kg produktu. 
Dane te zgadzają się z doniesieniami innych autorów (3). Nie stwierdzono korelacji 
pomiędzy zawartością kwasu cytrynowego a TAS i TPC.

WNIOSKI

1. Aktywność przeciwutleniająca badanych owoców egzotycznych jest zróżnicowa-
na i koreluje z zawartością polifenoli. 

2. Owoc granatu wykazywał najsilniejszą aktywność przeciwutleniającą ocenioną 
jako TAS i TPC.

3. Największą zawartością kwasu cytrynowego odznaczały się cytryna i limonka.

M. K o ś c i u k, I. T a r a s i u k, A. C z u r a k, J. S z y d l i k, J. P e r ł o w s k i, G. T o r b i c z, 
S.K. N a l i w a j k o, R. M a r k i e w i c z -Ż u k o w s k a, E. B a r t o s i u k, M.H. B o r a w s k a

ANTIOXIDANT ACTIVITY OF SELECTED EXOTIC FRUITS

S u m m a r y

In this study, antioxidant activity of selected exotic fruits was investigated. We determined total 
antioxidant status (TAS), total polyphenolic compounds (TPC) and the contents of citric acid in the 
following fruits: pineapples, lemons, pomegranates, grapefruits, carambola, lychees, limes, tangerines, 
mangoes, physallis, papayas, oranges and pitaya. The antioxidant activity of selected exotic fruits was 
various. We found a positive correlation between TAS and TPC. Pomegranate showed the highest TAS 
and TPC. Lemon and lime were characterised by the highest content of citric acid.
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