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PRZECIWUTLENIAJ�CE WŁA�CIWO�CI HANDLOWYCH 
EKSTRAKTÓW Z ROZMARYNU 

 

S t r e s z c z e n i e 
 
W pracy porównano wła�ciwo�ci przeciwutleniaj�ce handlowych ekstraktów z rozmarynu. Oceniono 

ich wła�ciwo�ci przeciwrodnikowe (test z rodnikiem DPPH˙) i redukuj�ce (test FRAP). Oznaczono tak�e 
zawarto�� zwi�zków fenolowych ogółem oraz o-difenoli. 

Wykazano zró�nicowanie wła�ciwo�ci przeciwutleniaj�cych badanych ekstraktów. Wła�ciwo�ci 
przeciwutleniaj�ce preparatów z rozmarynu stanowi� wypadkow� wielokierunkowego charakteru 
działania zwi�zków aktywnych. Ekstrakt Stabiloton OS (Oil-Soluble), wyprodukowany przez firm� Raps, 
był najbardziej aktywnym preparatem, zarówno pod wzgl�dem wła�ciwo�ci przeciwrodnikowych, jak i 
redukuj�cych, zawierał tak�e najwi�cej zwi�zków fenolowych spo�ród badanych ekstraktów. Ogólna 
zawarto�� zwi�zków fenolowych wynosiła od 3,5 do 14 g/100 g handlowego ekstraktu, z czego od 14 do 
27% stanowiły zwi�zki o strukturze o-difenoli. Na wła�ciwo�ci przeciwutleniaj�ce ekstraktów z 
rozmarynu mogła wpływa� zarówno ilo��, jak i skład jako�ciowy zwi�zków fenolowych w preparacie. 

 
Słowa kluczowe: rozmaryn, naturalne przeciwutleniacze, DPPH˙, aktywno�� przeciwutleniaj�ca, zwi�zki 
fenolowe 
 

Wprowadzenie 

Utlenianie lipidów prowadzi do obni�enia jako�ci �ywno�ci, konsekwencj� tych 
procesów jest bowiem obni�enie trwało�ci, wynikaj�ce z pogorszenia cech 
sensorycznych, spadku warto�ci od�ywczej oraz zmniejszenia bezpiecze�stwa 
zdrowotnego produktów spo�ywczych. Zmiany te dotycz� nie tylko kwasów 
tłuszczowych, lecz równie� składników frakcji nieglicerydowej, takich jak witaminy 
czy sterole [21]. 

Degradacja wodoronadtlenków, pierwotnych produktów utleniania, prowadzi do 
powstania szerokiej gamy zwi�zków lotnych, wywieraj�cych bezpo�redni wpływ na 
smak i zapach tłuszczów [6]. Najbardziej podatne na procesy oksydacyjne s� kwasy 
tłuszczowe o wysokim stopniu nienasycenia. Równolegle z procesami zachodz�cymi w 
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kwasach tłuszczowych zachodzi utlenianie witamin A, E, D i �-karotenu, obecnych we 
frakcji lipidowej, oraz innych witamin, wyst�puj�cych w produktach spo�ywczych [2]. 
Produkty utleniania kwasów tłuszczowych mog� reagowa� z nielipidowymi 
składnikami �ywno�ci, np. aminokwasami białek, zmniejszaj�c ich strawno�� i 
przyswajalno�� [21]. 

Podczas utleniania lipidów powstaj� zwi�zki mog�ce wywoływa� negatywny 
wpływ na zdrowie człowieka [10]. Nale�� do nich m.in. wolne rodniki oraz produkty 
utlenienia steroli. Przypuszcza si�, �e toksyczne oddziaływanie wolnych rodników jest 
przyczyn� zmian mia�d�ycowych, schorze� układu sercowo-naczyniowego oraz 
wyst�powania wielu innych stanów chorobowych [1]. Niepo��dane działanie rodników 
lipidowych w patogenezie mia�d�ycy polega m.in. na modyfikowaniu lipoprotein 
LDL, co skutkuje uszkodzeniem �ródbłonka naczyniowego i zapocz�tkowaniem 
procesu powstawania blaszki mia�d�ycowej [4]. Produkty utlenienia steroli, tzw. 
oksysterole i oksyfitosterole, powstaj� w organizmie człowieka pod wpływem 
enzymów na szlakach syntezy kwasów �ółciowych i hormonów steroidowych oraz w 
konsekwencji działania wolnych rodników, a tak�e w �ywno�ci – w trakcie procesów 
obróbki technologicznej i podczas niewła�ciwego lub długotrwałego przechowywania 
produktów spo�ywczych [9, 22]. Powoduj� one uszkodzenie �ródbłonka 
naczyniowego, przyczyniaj�c si� do rozwoju mia�d�ycy. Oksysterolom przypisuje si� 
te� działanie kancerogenne i mutagenne [8, 23]. 

Jednym ze sposobów zapobiegania niekorzystnym zmianom oksydacyjnym 
lipidów �ywno�ci jest stosowanie przeciwutleniaczy. Mimo, �e syntetyczne 
przeciwutleniacze s� stosunkowo niedrogie i łatwo dost�pne, doniesienia o ich 
potencjalnym toksycznym oddziaływaniu wywołały dyskusj� [11]. Brak zaufania 
konsumentów do zwi�zków syntetycznych przejawił si� rosn�cym zainteresowaniem 
zwi�zkami pochodzenia naturalnego, w opinii powszechnej uznawanymi za 
bezpieczne. Przedmiotem zainteresowania producentów �ywno�ci s� preparaty 
ro�linne, akceptowane przez konsumentów nie tylko ze wzgl�du na naturalne 
pochodzenie surowca, ale te� z powodu mo�liwego korzystnego oddziaływania na 
organizm człowieka. Cennym �ródłem przeciwutleniaczy s� zioła i ro�liny 
przyprawowe, np. rozmaryn, szałwia, oregano, tymianek, mi�ta, melisa, imbir [13]. 
Niektóre z nich od wieków były wykorzystywane jako składniki aromatyzuj�ce w 
produktach spo�ywczych. Jedn� z ro�lin przyprawowych, która znalazła zastosowanie 
do produkcji handlowych preparatów przeciwutleniaj�cych jest rozmaryn (Rosmarinus 
officinalis), wpisany na list� GRAS [ang. Generally Recognized As Safe] jako 
substancja uznawana za bezpieczn�. 

W�ród silnie działaj�cych aktywnych składników ekstraktu z rozmarynu 
zidentyfikowano karnozol i kwas karnozynowy. Do innych aktywnych składników 
ekstraktu z rozmarynu nale�y kwas rozmarynowy, rozmanol, rozmadial, epirozmanol, 
izorozmanol, karnozynian metylu, rozmarynodifenol, rozmarynochinon, 7-
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metyloepirozmanol, kwas kawowy oraz wiele innych zwi�zków, którym przypisuje si� 
działanie synergistyczne [13, 19, 20, 16]. W suszonym rozmarynie stwierdzono od 1,7 
do 3,9% kwasu karnozynowego, 0,2–0,4% karnozolu [12] oraz 0,2–4,3% kwasu 
rozmarynowego [5].  

Celem pracy było porównanie handlowych ekstraktów z rozmarynu pod 
wzgl�dem wła�ciwo�ci przeciwutleniaj�cych (przeciwrodnikowych i redukuj�cych) i 
zawarto�ci zwi�zków fenolowych. 

Materiał i metody bada� 

Przedmiotem bada� były komercyjne ekstrakty z rozmarynu: Stabiloton OS (Oil 
Soluble), Stabiloton WS (Water Soluble), wyprodukowane przez firm� Raps (Niemcy), 
otrzymane od firmy Prowana z Radzymina, oraz Guardian 08, Guardian 09, Guardian 
11, których producentem była firma Danisco Cultor z Danii. 

Ekstrakty OS i WS, wyst�puj�ce w formie sproszkowanej, uzyskane zostały 
z rozmarynu metod� ekstrakcji dwutlenkiem w�gla w stanie nadkrytycznym. Według 
informacji na opakowaniu, ekstrakt OS zawierał 30% (±3%) substancji aktywnych 
(diterpenów fenolowych), ekstrakt WS-9% (±1%). Ekstrakty Stabiloton zawieraj� takie 
substancje technologiczne, jak: dwutlenek krzemu (E 551), olej jadalny, a WS 
dodatkowo chlorek sodu i mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane 
kwasem mono- i diacetylowinowym (E 472e) (informacja na opakowaniu). Producent 
zadeklarował stabilno�� substancji aktywnych w temp. ni�szej ni� 130ºC. Ekstrakt OS 
jest zalecany do stabilizacji fazy lipidowej �ywno�ci, w ilo�ci 0,2–0,35 g/kg tłuszczu, 
a WS do stosowania w układach tłuszczowych zawieraj�cych wod�, w ilo�ci 0,4–
0,8 g/kg tłuszczu.  

Ekstrakty Guardian 08 i 09 wyst�puj� w formie płynnej, ekstrakt 11 w formie 
sproszkowanej. Zgodnie z deklaracj� producenta zawieraj� one 5% diterpenów 
fenolowych. W ich skład wchodz� ponadto mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, 
mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym (E 472a) 
(ekstrakt 08), glikol propylenowy i naturalny ekstrakt z rozmarynu (08 i 09), 
monooleinian polioksyetylenosorbitolu (E 434) (ekstrakt 09) oraz maltodekstryna 
(ekstrakt 11). 

Zakres bada� obejmował ocen� aktywno�ci przeciwrodnikowej w te�cie 
z rodnikiem DPPH˙, ocen� wła�ciwo�ci redukuj�cych (test FRAP), oznaczenie 
zawarto�ci zwi�zków fenolowych ogółem oraz o-difenoli. 

Badanie aktywno�ci przeciwrodnikowej ekstraktów rozmarynu prowadzono 
według metody Sanchez–Moreno i wsp. [17], z modyfikacj� polegaj�c� na u�yciu 
etanolowego roztworu DPPH˙ (1,1-difenylo-2-pikrylhydrazyl, Sigma-Aldrich, 0,025 g/ 
1000 cm3 96% etanolu).  

Oznaczenie polegało na pomiarze absorbancji i obserwacji jej zmian, które 
zachodziły podczas inkubacji rodnika DPPH˙ z aktywnymi składnikami ekstraktów 
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rozmarynowych. Zakres st��e� ekstraktów w układzie reakcyjnym i cz�stotliwo�� 
pomiarów ustalano do�wiadczalnie. St��enie DPPH˙ w układzie reakcyjnym i ilo�� 
niewygaszonego (pozostałego w układzie) rodnika DPPH˙ obliczano na podstawie 
sporz�dzonej krzywej wzorcowej. 

Pomiarów dokonywano przy 	 = 515 nm za pomoc� spektrofotometru Genesys 2 
(Milton Roy). Wykonywano 3 równoległe oznaczenia prób ka�dego z ustalonych 
st��e� ekstraktu.  

Miar� aktywno�ci przeciwrodnikowej był parametr AE, uwzgl�dniaj�cy zarówno 
szybko��, jak i sił� działania przeciwutleniaczy. AE wyznaczano zgodnie z 
równaniem: 

5050

1
ECTEC

AE
⋅

=
  

w którym: AE – aktywno�� przeciwrodnikowa,  
EC50 – st��enie przeciwutleniacza potrzebne do obni�enia pocz�tkowej 

zawarto�ci DPPH˙ o połow�, przy braku dalszego spadku absorbancji, 
T EC50 – czas potrzebny do osi�gni�cia stałego st��enia DPPH˙ przy 

st��eniu ekstraktu wynosz�cym EC50. 
Wła�ciwo�ci redukuj�ce badanych ekstraktów oceniono na podstawie testu FRAP 

(ang. Ferric-Reducing Antioxidant Power) [3]. Oznaczenie polegało na pomiarze 
absorbancji i obserwacji jej wzrostu przy 	 = 593 nm, które nast�powały podczas 
inkubacji odczynnika FRAP z aktywnymi składnikami ekstraktów, na skutek redukcji 
Fe+3 – TPTZ (Fe+3 – tripyridylotriazyna, Fluka) do Fe+2–TPTZ. Warto�ci FRAP (w 

M/1000 cm3) poszczególnych próbek wyznaczano na podstawie krzywej wzorcowej 
[24]. Pomiarów dokonywano w spektrofotometrze Genesys 6 (Thermo Spectronic). 
Wykonywano 3 równoległe oznaczenia ka�dego preparatu.  

Zawarto�� zwi�zków fenolowych ogółem w ekstraktach z rozmarynu oznaczano 
metod� spektrofotometryczn� przy długo�ci fali 	=725 nm z zastosowaniem 
odczynnika Folina-Ciocalteu’a (Sigma-Aldrich) [18]. Zawarto�� o-difenoli w 
ekstraktach ro�linnych oznaczano spektrofotometrycznie z u�yciem molibdenianu sodu 
[POCh] przy długo�ci fali 	 = 350 nm za pomoc� spektrofotometru Genesys 2 (Milton 
Roy) [7]. Przeprowadzono cztery równoległe oznaczenia ka�dego ekstraktu. Zawarto�� 
zwi�zków fenolowych ogółem oraz o-difenoli obliczano na podstawie krzywej 
wzorcowej wykonanej z u�yciem kwasu kawowego (Sigma-Aldrich).  

W celu porównania warto�ci �rednich stosowano analiz� wariancji. Istotno�� 
ró�nic obliczano testem Tukey’a, na poziomie p < 0,05. 

Wyniki i dyskusja 

Test z rodnikiem DPPH˙ umo�liwił ocen� wła�ciwo�ci przeciwrodnikowych 
ekstraktów z rozmarynu. Miar� zdolno�ci dezaktywowania wolnych rodników były 
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parametry EC50 i T EC50, �wiadcz�ce o sile oraz szybko�ci działania ekstraktów. Na ich 
podstawie wyznaczono parametr aktywno�ci przeciwrodnikowej AE. 

Warto�ci parametrów EC50 i T EC50 przedstawiono w tab. 1. Najwi�ksz� sił� 
działania, mierzon� jako EC50 charakteryzował si� ekstrakt OS. Relatywnie nisk� 
warto�� parametru EC50 nale�y interpretowa� w ten sposób, �e do neutralizowania 
połowy ilo�ci rodnika DPPH˙ wystarczy mniejsza ilo�� ekstraktu OS ni� pozostałych 
badanych preparatów. Pod wzgl�dem parametru T EC50 najlepszy był ekstrakt 11, 
który w najkrótszym czasie dezaktywował połow� wolnych rodników obecnych w 
układzie. Nale�y zauwa�y�, �e rezultat ten osi�gni�to przy stosunkowo du�ym st��eniu 
ekstraktu 11. 
 

T a b e l a  1 
 
Parametry aktywno�ci przeciwrodnikowej ekstraktów rozmarynu.  
Parameters of the antiradical activity of rosemary extracts. 
 

Ekstrakt  
handlowy  

Commercial 
extract 

Zakres st��e� 
[g ekstraktu / kg DPPH˙] 
Ranges of concentrations 
[g of extract / kg DPPH˙] 

EC50
* 

[g ekstraktu / kg DPPH˙] 
[g of extract / kg DPPH˙] 

T EC50
** 

[min] 

OS 163-1630 758 a *** 21,0 a 
WS 815-4897 2174 b 28,0 b 
08 815-4897 2604 c 14,5 c 
09 815-4897 2538 c 13,5 c 
11 815-4897 3165 d 11,0 d 

Obja�nienia:/ Explanatory notes: 
*EC50 – st��enie przeciwutleniacza potrzebne do obni�enia pocz�tkowej zawarto�ci DPPH˙ o połow� / the 
concentration level of antioxidant necessary to decrease the initial DPPH˙ concentration by 50%, 
**T EC50 – czas potrzebny do osi�gni�cia stałego st��enia DPPH˙ przy st��eniu ekstraktu wynosz�cym 
EC50 / the time needed to reach a steady state at a concentration level corresponding to EC50, 
***Warto�ci �rednie w kolumnach oznaczone ró�nymi literami ró�ni� si� statystycznie istotnie mi�dzy 
sob� (p < 0,05), n = 3 / mean values within each column and denoted by different letters are statistically 
significantly different (p < 0,05), n = 3. 
 

Warto�ci obliczonego parametru AE, b�d�cego miar� całkowitej aktywno�ci 
przeciwrodnikowej, przedstawiono na rys. 1. Stwierdzono zró�nicowanie wła�ciwo�ci 
przeciwrodnikowych badanych ekstraktów. Najwy�sz� aktywno�� przeciwrodnikow� 
(AE) wykazywał ekstrakt OS, ekstrakty 08, 09 i 11 �redni�, a ekstrakt WS najni�sz�. 
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Rys.1. Aktywno�� przeciwrodnikowa ekstraktów z rozmarynu oznaczona w te�cie z DPPH˙. 
Fig. 1. The antiradical activity of rosemary extracts measured using a test with DPPH˙. 
 
Obja�nienia:/ Explanatory notes: 
*Warto�ci �rednie oznaczone ró�nymi literami ró�ni� si� statystycznie istotnie mi�dzy sob� (p < 0,05), n = 
3 / Mean values denoted by different letters are statistically significantly different (p < 0,05), n = 3. 
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Rys. 2. Siła redukuj�ca ekstraktów z rozmarynu oznaczona w te�cie FRAP. 
Fig. 2. Ferric-Reducing Antioxidant Power of rosemary extracts.  

 
Obja�nienia: / Explanatory notes: 
*Warto�ci �rednie oznaczone ró�nymi literami ró�ni� si� statystycznie istotnie mi�dzy sob� (p < 0,05), n = 3 
*Mean values denoted by different letters are statistically significantly different (p < 0,05), n = 3. 
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Obliczone warto�ci EC50 badanych ekstraktów mog� wydawa� si� wysokie 
w porównaniu z danymi literaturowymi odnosz�cymi si� do czystych wzorców [14, 15, 
17], co wynika ze sposobu wyra�enia st��enia EC50. W pracach badawczych jest ono 
najcz��ciej wyra�one jako ilo�� substancji aktywnej w odniesieniu do ilo�ci DPPH˙, co 
w szczególno�ci dotyczy oceny aktywno�ci pojedynczych przeciwutleniaczy. W 
niniejszej pracy st��enie EC50 wyra�ano jako ilo�� ekstraktu w stosunku do ilo�ci 
DPPH˙. Wyra�enie aktywno�ci przeciwrodnikowej w przeliczeniu na mas� preparatu, 
a nie zwi�zków aktywnych (np. zwi�zków fenolowych), zwi�zane jest z praktycznym 
aspektem stosowania ekstraktów z rozmarynu. Badane preparaty z rozmarynu 
zawieraj� bowiem w swym składzie wiele substancji technologicznych, ułatwiaj�cych 
ich aplikacj�. Zastosowany sposób wyra�enia st��enia EC50 w pełni umo�liwił 
porównanie aktywno�ci przeciwrodnikowej handlowych ekstraktów. 

 3,5 e
 4,4 d

14,0 a

 6,7 b
 5,6 c

 0,8 c 0,6 c 1,4 b

 3,8 a

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

OS WS 08 09 11
Ekstrakt /Extract

Za
w

ar
to
��

 z
w

i�
zk

ów
 fe

no
lo

w
yc

h 
   

 
  [

g 
kw

as
u 

ka
w

ow
eg

o/
 1

00
 g

 e
ks

tr
ak

tu
] 

P
he

no
lic

 c
on

te
nt

s
[g

 c
af

fe
ic

 a
ci

d 
/ 1

00
 g

 o
f e

xt
ra

ct
]

zwi�zki fenolowe ogółem / total phenolics o-difenole / o-diphenols

n.m.

 
Rys. 3. Zawarto�� zwi�zków fenolowych ogółem i o-difenoli w ekstraktach z rozmarynu. 
Fig. 3. Content of total phenolic compounds and o-diphenols in rosemary extracts. 

Obja�nienia: / Explanatory notes: 
n.m. – nie mierzono / not measured, 
Warto�ci �rednie oznaczone ró�nymi literami ró�ni� si� statystycznie istotnie mi�dzy sob� (w ramach 
danej grupy zwi�zków fenolowych) (p < 0,05), n = 4 / Mean values denoted by different letters are 
statistically significantly different (within a given group of phenolic compounds) (p < 0,05), n = 4. 
 

Zdolno�� redukcji jonów metali jest jednym z mechanizmów działania 
przeciwutleniaczy, obok dezaktywacji wolnych rodników. Działanie tego mechanizmu 
jest typowe dla przeciwutleniaczy wtórnych [6]. Wyniki testu FRAP (rys. 2) wskazuj�, 
�e najwi�ksze wła�ciwo�ci redukuj�ce miał ekstrakt OS. Nast�pne w kolejno�ci były 
ekstrakty: 09, WS, 08 i 11. 

Ogólna zawarto�� zwi�zków fenolowych w ekstraktach wynosiła od 3,5 do 
14 g/100 g ekstraktu handlowego, z czego od 14 do 27% stanowiły zwi�zki o 
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strukturze o-difenoli (rys. 3). W ekstrakcie 08 nie oznaczono zawarto�ci o-difenoli ze 
wzgl�du na zm�tnienie próbki.  

Najwi�cej zwi�zków fenolowych zawierał ekstrakt OS, który równocze�nie 
charakteryzował si� najsilniejszymi wła�ciwo�ciami antyrodnikowymi i sił� 
redukuj�c�. Z kolei ekstrakt 09, który w porównaniu z innymi ekstraktami wykazywał 
stosunkowo du�� aktywno�� przeciwutleniaj�c�, zawierał relatywnie mało zwi�zków 
fenolowych. 

Jednym z czynników decyduj�cych o sile redukuj�cej preparatów z rozmarynu 
mo�e by� zawarto�� substancji fenolowych wchodz�cych w skład ekstraktu, przy czym 
istotna mo�e by� nie tylko całkowita ich zawarto��, ale równie� rodzaj i wła�ciwo�ci 
poszczególnych zwi�zków. 

Wnioski 

1. Komercyjne ekstrakty z rozmarynu ró�ni� si� aktywno�ci� przeciwutleniaj�c�. 
Ich wła�ciwo�ci przeciwutleniaj�ce stanowi� wypadkow� wielokierunkowego 
charakteru działania zwi�zków aktywnych. Ekstrakt OS był najbardziej 
aktywnym preparatem, zarówno pod wzgl�dem wła�ciwo�ci 
przeciwrodnikowych, jak i redukuj�cych. 

2. Na wła�ciwo�ci przeciwutleniaj�ce ekstraktów z rozmarynu mo�e wpływa� 
zarówno ilo��, jak i skład jako�ciowy zwi�zków fenolowych w preparacie.  
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ANTIOXIDANT PROPERTIES OF COMMERCIAL EXTRACTS OF ROSEMARY 

 
S u m m a r y 

 
In the paper, the antioxidant activity of commercial extracts of rosemary was assessed, as were their 

antiradical (test with DPPH˙ radical) and reducing properties (test FRAP). Contents of total phenolic 
compounds and of o-diphenols were determined.  

It was proved that the antioxidant activity of rosemary extracts under analysis varied. Antioxidant 
properties of the rosemary preparations were the resultant of multidirectional activity of their compounds. 
The Stabiloton OS extract (oil-soluble), a product of a ‘Raps’ company, was the most active preparation 
from the point of view of both the antiradical and the reducing properties; it also contained the highest 
amount of phenolic compounds compared to all the preparations analyzed. The total content of phenols 
ranged from 3,5 to 14g per 100g of commercial extract; and the compounds showing an o-Diphenol 
structure covered from 14% to 27% of the total content of phenolics. The antioxidant properties of 
rosemary extracts could be affected by both the quantity and the qualitative profile of phenolic 
compounds contained in a preparation.  

Key words: rosemary, natural antioxidants, DPPH˙, antioxidant activity, phenolic compounds � 


