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ABSTRACT

Anthocyanins is a group of organic compounds belonging to the class of flavonoid glycosides. These group of compounds is 
characterized by a carbon skeleton structure – C6-C3-C6. Anthocyanins are natural plant pigments belonging to the group of non-
nutritive substances. They are present in flowers, leaves, stalks and fruits of a plant. They are also found, however, rather rarely in 
xylem and roots. Inside the cells these compounds are located in vacuoles, in a form of granules with various sizes. However, there is 
no anthocyanins in a cell wall. There is a positive correlation between the concentration of anthocyanins and a degree of ripeness of  
a plant. Furthermore, the concentration of anthocyanins tends to rise with an increasing level of ripening. Anthocyanins are plentiful 
in plants such as raspberry, black currant, elderberry, blackberry, chokeberry, red cabbage, grapes and an eggplant (Encyklopedia 
PWN 1983; Encyklopedia PWN 1982). Because of the identified healing/therapeutic properties anthocyanins became an issue of 
interest for a large number of analytic laboratories throughout the world. A diet rich in food containing anthocyanins has been proven 
to have anti-allergic and anti-oxidative properties, it has a positive impact on digestion and regulates the lipid homeostasis.
For an extraction of anthocyanins from the cells, three types of plants have been chosen – a red cabbage, grapes and an eggplant. 
For this investigation the parts of the plants used were: cabbage leaves, the rind of grapes and the rind of an eggplant. In this 
extraction experiment, four types of solutions have been used. These include: water acidified with an acetic acid, water acidified 
with a hydrochloric acid, water solutions of methanol with acetic acid (is it one solution or two separate?), and a water solution of 
acetone and acetic acid.
The extraction of pigments from the plant tissues resulted in obtaining a series of solutions with a diversified colours and a differential 
saturation of these colours. Subsequently, the pH of the obtained solutions was changed and further colour changes were analysed. 
Next, the changes in colour has been observed when the plant tissues used in the experiment were exposed to the direct contact with 
lemon juice or sodium hydroxide. The change in colour of plant pigment isolated from tissues and the colour change resulting from 
the direct contact with a biological material led to identical results.
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Wprowadzenie

Antocyjanidyny to związki chemiczne zwane też 
aglikonami, natomiast ich glikozydy to antocyjany. 
Antocyjany są grupą czerwononiebieskich barwników 
roślinnych, których wyizolowano ponad 500 różnych 
rodzajów. W ich strukturze występuje pojedynczy, 
podstawowy rdzeń, tzw. jon flawyliowy (ryc. 1). Jon 
flawyliowy posiada 7 różnych bocznych grup chemicz-
nych. Boczne grupy mogą stanowić atomy wodoru, 
grupy wodorotlenowe lub metoksylowe (Kopcewicz 
i in. 2002; McNaught, Wilkinson 1997). Spotykane 
są w kwiatach i owocach, ale także w liściach, łody-
gach i korzeniach. Znajdują się przede wszystkim w 
zewnętrznych warstwach komórek. Występują we 
wszystkich rodzinach roślin, w tym w wielu roślinach 
jadalnych. Głównym źródłem antocyjanów są owoce 
jagodowe, jak jeżyny, winogrona, czarne jagody, a tak-
że warzywa, jak bakłażan i awokado. Do innych źró-
deł należą pomarańcza, czarny bez, oliwki, czerwona 
cebula, figi, słodkie ziemniaki, mango i fioletowa ku-
kurydza. Każdy z gatunków posiada charakterystyczne 
dla siebie antocyjany, np. w winogronach występują 
glukozydy cyjanidyny, pelargonidyny, petunidyny i 
malwidyny, a także di-glukozydy oraz niecukrowe an-
tocyjanidyny (Kong i in. 2003). Zawartość antocyja-
nów jest dość duża (tab. 2). Oszacowano, że w naturze 
powstaje około 109 ton antocyjanów w ciągu jedne-
go roku. Barwa antocyjanów zależy od ich budowy 
chemicznej, ale także od kwasowości owocu (tab. 1). 
Wiele antocyjanów ma czerwoną barwę w środowisku 
kwaśnym, która zmienia się na niebieską w środowisku 
zasadowym (Ples 2016). Antocyjany odgrywają istotną 
rolę w życiu wielu roślin. Ich obecność związana jest 
z procesami rozmnażania i cyklami rozwojowymi wie-
lu gatunków. Rola antocyjanów w świecie roślinnym 
polega na przywabianiu ptaków, owadów i małych 
ssaków potrzebnych do zapylania roślin, ponieważ an-
tocyjany nadają barwę wielu kwiatom. Gatunki roślin 
zapylane przez pszczoły (pierwiosnkowate – Primula-
ceae) są bogate w antocyjany glukozydy delfinidyny, 
inne antocyjany wabią trzmiele lub kolibry. 3-gluko-
zyd cyjanidyny, należący do dość często spotykanych 
antocyjanów, chroni rośliny przed larwami niektórych 
gatunków owadów. Antocyjany posiadają zdolność ab-
sorbowania promieni UV, dzięki czemu umożliwiają 
owadom lokalizację centrum kwiatu i zebranie nektaru 
(Ples 2016) Drugą istotną rolą antocyjanów jest ochro-
na tkanek roślinnych przed szkodliwymi skutkami pro-
mieniowania UV. Pochłaniając promieniowanie UV, 
antocyjany obniżają ryzyko uszkodzeń struktury po-
dwójnej helisy DNA, zmniejszając tym samym ryzy-

ko mutacji materiału genetycznego, których przyczyną 
mogą być promienie UV. Ich działanie ochronne za-
pewnia prawidłową syntezę białek i podziały komórek. 
Wykazują właściwości przeciwbakteryjne i antyoksy-
dacyjne. Jako przeciwutleniacze antocyjany chronią 
rośliny przed działaniem wolnych rodników wytwarza-
nych pod wpływem światła słonecznego, które mogą 
uszkodzić DNA i doprowadzić do śmierci komórek. 
Posiadają właściwości odżywcze i stosowane są jako 
chemiczny dodatek do żywności (E163) oraz barwniki 
spożywcze w produktach takich jak: napoje bezalkoho-
lowe, dżemy, lody, wina, jogurty, cukierki, konserwy 
oraz wyroby cukiernicze (Popielarska 2003; Saluk-
-Juszczak 2010; Statham 2006; Zalewski (red.) 2009).

Wykorzystywane są w przemyśle farmaceutycznym 
i kosmetycznym, ponieważ mają właściwości leczni-
cze. Wykazują działanie przeciwalergiczne, przeciw-
grzybiczne, uspokajające, przeciwzapalne i przeciw-
utleniające. Dzięki antocyjanom lepiej przyswajana 
jest witamina C. Badania wykazują również, że mają 
znaczący wpływ na pamięć, procesy uczenia się i pra-
cy mózgu. Dzięki nim przebieg i skutki choroby Al-
zheimera, Parkinsona i demencji starczej są mniej dra-
styczne. Ich korzystnemu wpływowi podlega także me-
tabolizm organizmu, wspomagają bowiem przemianę 
materii, regulując gospodarkę tłuszczu w organizmie 
(http://www.food-info.net/pl/colour/anthocyanin.htm). 
W badaniach naukowych wykazano, że antocyjany za-
warte w borówce kanadyjskiej chronią przed choroba-
mi układu krążenia, co wynika z regulacji gospodarką 
tłuszczową, a sok z winogron i czerwone wino obniżają 
ryzyko zawału i wpływają na zwiększenie wydziela-
nia tlenku azotu (NO) (Jaeger 2009). Występujące w 
kwiatach hibiskusa (Hibiscus sp.) mogą zapobiegać 
schorzeniom wątroby. Liczne badania wykazały także, 
że dieta wzbogacona w 3-O-β-D-glukozyd cyjanidy-
ny może zapobiegać otyłości i cukrzycy. W pracach 
badawczych wykazano pozytywny wpływ ekstraktu 
antocyjanów z czarnej porzeczki na ostrość wzroku, 
podobny efekt zaobserwowano w pracy prowadzonej 
na antocyjanach ekstrahowanych z owoców borówki 
czarnej (Vaccinium myrtillus L.). Wynika to z udziału 
antocyjanów w procesach przyspieszenia regeneracji 
rodopsyny i aktywacji enzymów związanych z jej syn-
tezą Wiele doniesień wskazuje na przeciwnowotworo-
we działanie antocyjanów

Celem pracy było wykazanie obecności antocyja-
nów w trzech gatunkach roślin: kapuście głowiastej 
czerwonej (Brassicaoleracea var. capitata f. rubra), 
winogronach (Vitis vinifera subsp. vinifera) i bakłaża-
nach (Solanum melongena), i wykazanie ich zmiany 
barwy w zależności od pH środowiska.
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Tabela 1. Kolory barwników antocyjanidowych (http://
www.food-info.net/pl/colour/anthocyanin.htm)
Table 1. The colours of pigments anthocyanin(http://www.
food-info.net/pl/colour/anthocyanin.htm)

Barwnik Barwa
Apigeninidyna pomarańczowa
Aurantynidyna pomarańczowa
Kapensynidyna niebieskawo-czerwona

Cyjanidyna purpurowo-różowa
Delfinidyna fioletowa, niebieska

Europinidyna niebieskawo-czerwona
Hirsutidyna niebieskawo-czerwona

Luteolinidyna pomarańczowa
Pelargonidyna pomarańczowa, łososiowa

Malwidyna fioletowa
Peonidyna purpurowo-różowa
Petunidyna fioletowa

Pulchelidyna niebieskawo-czerwona
Rosynidyna czerwona
Triacetydyna czerwona

Tabela 2. Zawartość w mg na 100 g produktu, antocyjanów 
w roślinach jadalnych (http://www.food-info.net/pl/colour/
anthocyanin.htm)
Table 2. The amount of antocyans (mg) per 100 g of plant 
product (http://www.food-info.net/pl/colour/anthocyanin.
htm)

Produkt Zawartość antocyjanów  
w mg na 100 g produktu

aronia 200–1000
czarna jagoda 25–497

czarna porzeczka 130–400
czarny bez 450

czerwona cebula 7–21
czerwona porzeczka 80–420

czerwone wino 24–35
czerwone winogrona 30–750

jeżyna 83–326
malina 10–60

oberżyna (bakłażan) 750
pomarańcza ~200
rzodkiewka 11–60
truskawka 15–35

wiśnia 350–400
żurawina 60–200

Ryc. 1. Jon flawyliowy, podstawowa struktura antocyjanin 
Fig. 1. Flavylium ion, the basic unit of antocyans 
Źródło/Source http://www.food-info.net/pl/colour/anthocy-
anin.htm.

Metodyka

Do ekstrakcji antocyjanów zastosowano roztwory: 
wodę zakwaszoną kwasem octowym (0,75% m/m), 
wodę zakwaszoną kwasem solnym (0,75% w/w), me-
tanol/wodę/kwas octowy (40 : 60 : 0,5 v/v/v), aceton/
wodę/kwas octowy (70 : 29,5 : 0,5 v/v/v). Do przepro-
wadzenia badań użyto liści kapusty głowiastej czer-
wonej, skórek z czerwonych winogron oraz skórek  
z bakłażana. Ilość materiału biologicznego wykorzy-
stywanego w celu ekstrakcji antocyjanów w każdym 
przypadku wyniosła 100 g (fot. 1, 2, 3). Poszczególne 
próbki materiału biologicznego zostały zmiksowane 
wraz z 60 ml wody destylowanej i dla każdej z trzech 
roślin wykonano cztery próby celem izolacji barwni-
ków:

próbkę nr 1 zakwaszono 40 ml kwasu octowego 
(0,75% m/m),

próbkę nr 2 zakwaszono 40 ml kwasu solnego 
(0,75% w/w),

próbkę nr 3 zakwaszono 40 ml mieszaniny metano-
lu/wody/kwasu octowego (40 : 60 : 0,5 v/v/v),

próbkę nr 4 zakwaszono 40 ml mieszaniny acetonu/
wody/kwasu octowego (70 : 29,5 : 0,5 v/v/v). Otrzyma-
ną papkę przesączano przez bibułę filtracyją, otrzymu-
jąc klarowny roztwór.

Badając reakcje barwne antocyjanów w zmieniają-
cych się warunkach środowiska, zastosowano związ-
ki alkalizujące i w każdym analizowanym przypadku 
stosowano roztwór zasady sodowej. Zmiana koloru  
w roztworze barwnika miała potwierdzić obecność  
w nim antocyjanów, które reagują zmianą barwy  
z czerwonej w środowisku kwaśnym na niebieską w 
środowisku zasadowym.



112

Fot. 4. Materiał biologiczny użyty do eksperymentu (fot. M. Ryk)
Photo 4. Biological material used for experiment (photo. M. Ryk)

Fot. 1. Skórki bakłażana (fot. M. Ryk)
Photo 1. The rind of an eggplant (pho-
to. M. Ryk)

Fot. 2. Liście czerwonej kapusty (fot.  
M. Ryk) 
Photo 2. The cabbage leaves (photo.  
M. Ryk)

Fot. 3. Owoce winogron (fot. M. Ryk) 
Photo 3. The rind of grapes (photo. 
M. Ryk)

Fot. 5. Zmiksowana kapusta (fot. M. 
Ryk) 
Photo 5. Blended cabbage leaves (pho-
to. M. Ryk)

Fot. 6. Zmiksowany bakłażan (fot. M. 
Ryk) 
Photo 6. Blended rind of eggplant (pho-
to. M. Ryk)

Fot. 7. Zmiksowane winogrona (fot. M. 
Ryk)
Photo 7. Blended rind of grapes (photo. 
M. Ryk)
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Charakterystyka obiektów badań

Kapusta głowiasta czerwona (Brassic aoleracea var. 
capitata f. rubra) wytwarza głowę okrytą liśćmi płon-
nymi. Zawierają one antocyjany, co nadaje jej ciemny, 
czerwonofioletowy kolor. Łodygę tworzy skrócony pęd, 
ułożony wewnątrz i okryty liśćmi płonnymi. Kwiaty ze-
brane są w kwiatostan groniasty i przyjmują kolor żółty. 
Po procesie zapłodnienia tworzy się owoc – łuszczyna  
o niewielkiej ilości nasion (kilka sztuk) (Kłosiewicz 
2011; Podbielkowski 1989). Optymalne warunki do roz-
woju to temperatura 15–20°C, preferuje gleby żyzne pH 
7,2–7,8, wykazuje wysokie zapotrzebowanie na wodę  
i wymaga nieograniczonego dostępu do światła. Zawie-
ra wiele składników odżywczych, m.in. witaminy (A, E,  
z grupy B, C), mikro- i makroelementy (sód, potas, wapń, 
magnez, fosfor, żelazo), flawonoidy. Zawiera przeciwu-
tleniacze, które wykazują właściwości przeciwzapalne, 
ochronne oraz antynowotworowe.

Psianka podłużna, bakłażan (Solanum melongena) 
jest rośliną z rodziny psiankowatych. Inne nazwy tej 
rośliny to oberżyna, gruszka miłosna, jajko krzewiaste 
i bakman. Pochodzi z tropikalnej Afryki, Egiptu, Arabii 
i Indii. Łodyga bakłażana dorasta do 100 cm i jest po-
kryta kolcami. Liście mają kształt jajowaty, zaopatrzo-
ne są w ogonki liściowe o długości do 15 cm. Kwiaty 
są w kształcie rurki, pięciopłatkowe niebieskie lub fio-
letowe, o żółtym środku, pięciokrotne. Wyrastają poje-
dynczo lub tworzą kwiatostany. Owoc stanowi wydłu-
żona do 30 cm soczysta jagoda w kolorze fioletowym 
lub brunatnym. Bakłażany uprawiane są w tropikach 
i subtropikach na całym świecie. Owoce mogą ważyć 
nawet 500 g, można je zbierać 6 miesięcy po zasiewach 
(Bensley 2007).

Winogrono (Vitis vinifera subsp.vinifera) – roślina 
z rodziny winoroślowatych, głównie winorośli wła-
ściwej. Jest pnączem sięgającym nawet 40 m. Pień 
pędu drewnieje, może osiągać nawet 1,5 m obwodu, 
rozgałęzia się sympodialnie. Winorośl, rosnąc, czepia 
się podpór za pomocą widlasto rozgałęziających się 
wąsów czepnych. Liście ułożone są skrętoległe, długo-
ogonkowe, o ogonku długości do 8 cm. Blaszka jest 
zwykle okrągława. Kwiaty zebrane w wiechy są nie-
pozorne, drobne i zwykle rozdzielnopłciowe. Osadzo-
ne są na szypułkach osiągających do 2,5 mm długości. 
Mają wcześnie odpadający, drobny 5-działkowy kie-
lich. Korona kwiatu składa się z 5 lancetowatych, żół-
tozielonych płatków. Kwiaty są równoczesne, owado-
pylne lub samopylne. W Polsce kwitną od czerwca do 
lipca. Kulista lub podłużna jagoda jest soczysta, słodka 
lub słodkokwaśna (Bensley 2007). Świeże winogrona 
zawierają składniki, do których należą: węglowodany, 
pektyny, garbniki oraz witaminy z grupy B, witamina C 
i karoten. Winogrona, zwłaszcza czerwone, są źródłem 
polifenoli, które wykazują działanie prozdrowotne. 
Należą do nich kwasy fenolowe (kwas kumarynowy, 
kwas cynamonowy), barwniki antocyjanowe (malwi-
dyna), związki flawonoidowe (kwercetyna, kempferol, 
galokatechina, epigalokatechina) oraz taniny. Polife-
nole charakteryzuje działanie antyoksydacyjne oraz 
przeciwnowotworowe. Usuwają z organizmu wolne 
rodniki, które mogą uszkadzać tkanki i przyspieszać 
proces starzenia się organizmu. Występujący w dużych 
ilościach w winogronach resweratrol wykazuje wysoką 
aktywność antyoksydacyjną, działanie przeciwzapalne 
oraz przeciwbakteryjne (http://www.food-info.net/pl/
colour/anthocyanin.htm).

Fot. 8. Ekstrakt z bakłażana (fot.  
M. Ryk) 
Photo 8. Extract from eggplant (photo. 
M. Ryk)

Fot. 9. Ekstrakt z winogron (fot.  
M. Ryk) 
Photo 9. Extract from grapes (photo.  
M. Ryk)

Fot. 10. Ekstrakt z kapusty (fot. M. Ryk)
Photo 10. Extract from cabbage (photo. 
M. Ryk)
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Wyniki

Roztwory barwników uzyskane podczas ekstrak-
cji charakteryzowały różnice w intensywności barwy. 
Najmocniej wysycony kolor charakteryzował ekstrakt 
uzyskany z czerwonej kapusty (fot. 10), w następnej 
kolejności z bakłażana (fot. 8), a najmniej intensyw-
ny kolor stwierdzono w odniesieniu do winogron (fot. 
9). Przeprowadzając reakcją barwną z zastosowaniem 
zasady sodowej (NaOH) wykazano zmianę barwy an-
tocyjanów w zależności od warunów pH środowiska. 
Doświadczenie potwierdziło rodzaj występujących 
w materiale biologicznym barwników. Podobnie na 
zmiany pH środowiska reagują antocyjany zawarte 
w jagodach, czarnej porzeczce, czarnym bzie. Bar-
wa antocyjanów zależy nie tylko od ich budowy che-
micznej. Duży wpływ na wygląd owoców ma także 
jego kwasowość (https://antyoksydanty.wordpress.
com/2015/05/04/barwniki-roslinne-antocyjany/).

Podsumowanie i wnioski

Pobrany do eksperymentu materiał biologiczny 
wykazywał obecność barwników z klasy flawono-
idów będących glikozydami. Jest to duża grupa natu-
ralnych barwników roślinnych. W przeprowadzonym 
eksperymencie ich obecność stwierdzono w liściach  
i owocach. W badaniach zastosowano liście czerwonej 
kapusty głowiastej, które w całości miksowano i w ten 
sposób pozyskiwano ekstrakt barwnika. W przypadku 
bakłażana barwniki ekstrahowano ze skórek zdjętych 
z powierzchni owoców. W przypadku winogron anali-
za zawartości antocyjanów odbywała się na podstawie 
ekstraktu otrzymywanego z całych owoców (skórka 
wraz z miąższem). Ilość materiału biologicznego po-
branego do wszystkich trzech prób była taka sama (100 
g). Objętość zastosowanych do ekstrakcji odczynników 
dla wszystkich trzech prób była jednakowa i wynosiła 
40 ml ekstraktu. Ilość wyekstrahowanego barwnika 
oceniono na podstawie intensywności jego barwy.

Stwierdzono, że najbardziej intensywną barwę wy-
kazywały w kolejności ekstrakty z liści czerwonej ka-
pusty głowiastej, bakłażana, winogron, co świadczy  
o ilości barwnika w analizowanej próbie. W przypadku 
winogron było go najmniej, ponieważ w 100 g mate-
riału biologicznego pobranego do badania znajdowały 
się zarówno skórki owoców zawierające barwnik, jak  
i miąższ, który go nie zawierał.

Wszystkie trzy przeprowadzone próby reakcji 
barwnej z zasadą sodową odbarwiały ekstrakt na kolor 
fioletowoniebieski, co potwierdza obecność antocyja-
nów w badanym materiale roślinnym.
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STRESZCZENIE

Antocyjany to organiczne związki chemiczne z kla-
sy flawonoidów będących glikozydami, charakteryzu-
ją się szkieletem węglowym C6-C3-C6. Jest to duża 
grupa naturalnych barwników roślinnych zaliczanych 
do tzw. substancji nieodżywczych (NSN). Występu-
ją w kwiatach, owocach, liściach, łodygach, a rzadziej  
w korzeniach i drewnie. W komórkach znajdują się  
w wakuolach, w postaci granulek różnej wielkości, nato-
miast ściany komórkowe i tkanki miąższu nie zawierają 
antocyjanów. Stężenie antocyjanów w owocach związa-
ne jest ze stopniem ich dojrzałości i najczęściej rośnie  
w miarę dojrzewania owocu. Dużą zawartością anto-
cyjanów odznaczają się między innymi: maliny, czarne 
porzeczki, czarny bez, jeżyny, aronia, czerwona kapusta, 
winogrona oraz bakłażany (Encyklopedia PWN 1983; 
Encyklopedia PWN 1982). Ze względu na swoje wła-
ściwości lecznicze stanowią przedmiot zainteresowań 
licznych laboratoriów analitycznych. Zjadanie owoców 
charakteryzujących się dużą zawartością antocyjanów 
skutkuje poprawą reakcji przeciwalergicznych, wpływa 
pozytywnie na pracę przewodu pokarmowego, regu-
luje gospodarką tłuszczową i działa antyoksydacyjnie. 
W związku z tym wyizolowane z owoców antocyjany 
znalazły zastosowanie jako składniki wielu innych po-
karmów. W celu wyizolowania antocyjanów z komó-
rek wytypowano trzy gatunki roślin – kapustę, bakła-
żany i winogrona. W badaniach używano liści kapusty 
oraz skórek zdjętych z powierzchni owoców winogron  
i skórek bakłażanów. Ekstrakcji dokonywano używając  
w tym celu roztworów wody zakwaszonej kwasem octo-
wym, wody zakwaszonej kwasem solnym, wodnych 
roztworów metanolu i kwasu octowego oraz wodnych 
roztworów acetonu i kwasu octowego.

W wyniku przeprowadzonego procesu izolacji 
barwnika z tkanek roślinnych otrzymano roztwory 
zróżnicowane kolorystycznie i o różnym wysyceniu 
barwnym. Analizowano zmiany barwne otrzymanych 
roztworów, zmieniając pH środowiska. Obserwacji 
zmian barwnych dokonywano również w bezpośred-
nim kontakcie liści kapusty, skórek bakłażana i skórek 
winogron z sokiem z cytryny i zasadą sodową. Reakcja 
barwna ekstraktu barwnika wyizolowanego z tkanek 
roślinnych, jak i z bezpośredniego kontaktu z materia-
łem biologicznym przy zmieniających się warunkach 
pH dawała ten sam efekt.


