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POVZETEK 

Maščobne kisline opredeljujejo zgradbo lipidov in imajo v organizmu mnogo pomembnih 

bioloških funkcij. Delimo jih na nasičene in nenasičene, glede na stopnjo nenasičenosti pa 

so različno občutljive na izpostavljenost svetlobi, povišani temperaturi in zračnemu kisiku 

(lipidna peroksidacija). Nekatere med njimi so telesu lastne, druge (npr. α-linolensko 

kislino) pa je potrebno vnesti v organizem. Običajno so shranjene v obliki trigliceridov, 

katerih glavne komponente pri rastlinah so najpogosteje nenasičene maščobne kisline in 

tem maščobam pravimo olja. Maščobnokislinska sestava je poleg neumiljivega dela glavni 

dejavnik, ki določa lastnosti rastlinskega olja. Zaradi ugodnih učinkov na kožo jih veliko 

uporabljamo kot podlage ali aktivne sestavine različnih kozmetičnih izdelkov. 

Namen našega dela je bil določiti maščobnokislinsko sestavo in antioksidativne lastnosti 

svežih in staranih vzorcev rastlinskih olj, ki vsebujejo do 50 % α-linolenske kisline v 

trigliceridih in jih pogosto uporabljamo v kozmetičnih izdelkih za nego kože. Najprej smo 

jih ocenili organoleptično, nato smo z metodo GC-MS določili maščobnokislinsko sestavo 

in na koncu z optimizirano in delno validirano metodo DPPH testirali njihove 

antioksidativne lastnosti. Glede na posamezne lastnosti olj in njihove znane učinke na kožo 

smo ovrednotili potencial posameznih olj kot kozmetičnih sestavin. 

Ugotovili smo, da imajo vsa sveža rastlinska olja specifičen vonj in barvo, ki se po 

štirinajstdnevnem staranju na neposredni sončni svetlobi in izpostavljenosti zračnemu 

kisiku spremenita. Pri svežih in staranih vzorcih vseh rastlinskih olj smo določili velik 

delež nenasičenih maščobnih kislin. Pri vseh poleg α-linolenske kisline prevladujeta še 

linolna in oleinska kislina. Izjema je olje črne ogrščice, ki je v velikem odstotku vsebovalo 

še erucinsko kislino. Potrdili smo, da na antioksidativne lastnosti rastlinskih olj poleg 

maščobnokislinske sestave močno vplivajo tudi druge komponente, ki so prisotne v olju. 

Tako med različnimi rastlinskimi olji različnih dobaviteljev nismo našli povezave med 

maščobnokislinsko sestavo in antioksidativnimi lastnostmi. Pri primerjavi rastlinskega olja 

iste vrste rastline različnih dobaviteljev pa obstaja odvisnost med tema dvema 

spremenljivkama. Pri vgradnji v izdelek za nego kože je torej potrebno poleg maščobnih 

kislin, upoštevati še veliko več drugih spojin, ki so prisotne v rastlinskem olju. 

Ključne besede: rastlinsko olje, maščobnokislinska sestava, antioksidativne lastnosti, 

ALA, koža 
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ABSTRACT 

Fatty acids define the structure of lipids and have many important biological functions in 

the body. They are classified as saturated and unsaturated, and depending on the presence 

and degree of unsaturation they are differently susceptible to light, heat or oxygen (lipid 

peroxidation). Some fatty acids can be synthesized in the human body, others (e. g. α-

linolenic acid) have to be obtained from other sources. They are usually stored in form of 

triglycerides. The major components of triglycerides in plants are unsaturated fatty acids, 

known as oils. In addition to the unsaponifiable fraction, fatty acid composition is the main 

factor that defines the properties of vegetable oils. Due to the many beneficial effects, 

vegetable oils are widely used as the vehicle or the active ingredient of various cosmetic 

products.  

The aim of our work was to determine fatty acid composition and antioxidant properties of 

fresh and aged samples of vegetable oils, which contain up to 50% of α-linolenic acid in 

triglycerides and are often used in skin care products. First, we assessed their 

organoleptical properties, then determined their fatty acid composition by GC-MS and at 

the end tested their antioxidant properties with optimized and partially validated DPPH 

method. Depending on the individual properties and known effects of oils on skin, we 

evaluated the  potential of these vegetable oils as cosmetic ingredients. 

We found that all fresh vegetable oils have specific odor and color, which change after 

fourteen days of aging (due to exposure to light and oxygen). In fresh and aged samples, a 

high proportion of unsaturated fatty acids was determined and besides α-linolenic acid, 

linoleic and oleic acid were the predominant components in all oils. The exception was the 

black mustard seed oil, which contained a large proportion of erucic acid. In addition to the 

fatty acid composition, we confirmed that the antioxidant properties of vegetable oils are 

highly dependent on other components that are present in the oil. Among the various 

vegetable oils from different suppliers, we did not find a connection between fatty acid 

composition and antioxidant properties. When comparing the same type of a vegetable oil 

from different suppliers, there was a correlation between fatty acid composition and 

antioxidant properties. When incorporated into a skin care product, it is therefore necessary 

to consider a great number of other compounds in addition to fatty acids. 

Key words: vegetable oil, fatty acid composition, antioxidant properties, ALA, skin 
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SEZNAM OKRAJŠAV 

A  absorbanca 

ALA α-linolenska kislina 

AOP antioksidativni potencial 

DPPH 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil 

GLA γ-linolenska kislina 

ISD  »In situ« derivatizacija 

MEMK metilni ester maščobne kisline 

MNMK mononenasičene maščobne kisline 

PNMK polinenasičene maščobne kisline 

ROS reaktivne kisikove zvrsti (Reactive oxygen species) 

RSD relativna standardna deviacija 

TEWL transepidermalna izguba vode (Transepidermal water loss)  
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1. UVOD  

1.1. MAŠČOBNE KISLINE 

1.1.1. Splošno 

Poznamo veliko različnih definicij lipidov, ki jih najpogosteje opisujejo kot hidrofobne, v 

okolju naravno prisotne spojine, topne v organskih topilih [1]. Ker k lipidom spadajo tudi 

nekatere spojine, ki se bolje raztapljajo v vodi kot v nepolarnih topilih, je ustreznejša 

razlaga, da so lipidi maščobne kisline, njihovi derivati in snovi, ki so biosintezno in 

funkcionalno povezane z njimi. Med enostavne lipide štejemo tiste, ki po hidrolizi 

razpadejo na največ dva osnovna gradnika, medtem ko hidroliza sestavljenih lipidov daje 

najmanj tri komponente [2]. V preteklosti je veljalo, da imajo lipidi dve osnovni funkciji, 

in sicer da so gradniki membran in služijo kot vir energije. Danes je jasno, da ima vsaka 

lipidna zvrst svojo edinstveno biološko funkcijo [3]. Poleg zagotavljanja energije in 

grajenja celičnih membran so lipidi lahko vitamini in njihovi prekurzorji, pigmenti, 

encimski kofaktorji, signalne molekule ali prenašalci elektronov [4]. 

Zgradbo lipidov opredeljujejo maščobne kisline [3]. Predstavljajo 30−35 % celotnega 

energijskega vnosa in njihovi glavni viri so rastlinska olja, meso in mlečni izdelki, žitarice, 

mastne ribe in ribje olje. Prisotne so lahko v nezaestreni obliki kot proste maščobne kisline 

ali pa so vključene v kompleksnejše lipide. V prosti ali vezani obliki jih pogosto 

uporabljamo tudi v farmacevtski in kozmetični industriji. Lahko so bodisi neaktivne 

sestavine in služijo kot podlage za pripravo zdravil ali kozmetičnih izdelkov ali pa so 

aktivne sestavine v različnih formulacijah. Prepoznamo jih kot nasičene ali nenasičene 

ogljikovodikove verige z metilno (-CH3) skupino na enem in karboksilno (-COOH) na 

drugem koncu. Karboksilni ogljik označimo kot ∆ ogljik, ogljikov atom najbližje 

karboksilni skupini je α ogljik, metilni pa w ogljik (slika 1) [5]. V splošnem jih zapišemo 

kot X:Y, kjer X pomeni število ogljikovih atomov, Y pa število dvojnih vezi v molekuli [2, 

6].  

 

Slika 1: Oznake ogljikovih atomov maščobnih kislin. 
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Kadar so v nedisociirani, kislinski obliki, so slabo topne v vodi [5] in dobro topne v 

organskih topilih. Boljšo topnost dosežemo v razredčenih vodnih raztopinah NaOH ali 

KOH, kjer tvorijo soli [4] in s tem pridobijo hidrofilne lastnosti [5], kljub temu pa nikoli ne 

tvorijo pravih raztopin [4]. 

1.1.2. Delitev 

Glede na prisotnost in število dvojnih vezi jih delimo na nasičene in nenasičene maščobne 

kisline, slednje pa še naprej na mononenasičene (MNMK) ali enkrat nasičene in 

polinenasičene (PNMK) ali večkrat nenasičene maščobne kisline [5, 7]. Nasičene 

maščobne kisline so verige ogljikovodikov s sodim številom ogljikovih atomov [5], v 

višjih rastlinah ponavadi C14, C16 ali C18 [2] in ne vsebujejo dvojnih vezi [5, 7]. Pri sobni 

temperaturi so nehlapne, v trdnem agregatnem stanju in bele barve [7]. Sistemsko 

poimenovanje temelji na številu ogljikovih atomov v verigi, pogosteje pa uporabljamo 

njihova trivialna imena [2]. V rastlinskih oljih so najpogosteje prisotne miristinska C14:0, 

palmitinska C16:0, stearinska C18:0 in arašidna kislina C20:0. Nenasičene maščobne 

kisline za razliko od nasičenih vsebujejo vsaj eno dvojno vez. Ko govorimo o dvojni vezi, 

je zelo pomemben njen točen položaj v molekuli. Ponavadi ga predstavimo s simbolom 

∆
k,l,m

, kjer so k, l in m ogljikovi atomi z dvojno vezjo, ki jih štejemo od karboksilnega 

konca molekule [7]. Glede na ogljikov atom w njen položaj predstavimo kot w-x, kjer je x 

ogljikov atom, na katerem je dvojna vez, npr. w-3, in ga štejemo glede na metilni konec 

molekule. V literaturi se zapis omega 3 lahko pojavlja kot w-3, Ω-3 ali n-3 [6]. Če je 

dvojnih vezi v strukturi več, so med sabo vedno ločene z vsaj eno metilensko skupino in so 

v cis konfiguraciji (slika 2) [7]. To pomeni, da so vodikovi atomi na obeh straneh dvojne 

vezi orientirani v isto smer, kar povzroči »pregib« molekule. Zaradi te lastnosti so 

termodinamsko manj stabilne (slika 2) in imajo nižja tališča od trans maščobnih kislin [5]. 

Trans izomeri lahko nastanejo pri procesu hidrogeniranja, ki ga izkoriščamo pri 

proizvodnji margarine. Dvojna vez je dovzetna tudi za oksidacijo, ki daje rumeno obarvane 

produkte neprijetnega vonja – običajno aldehide in ketone [4]. 

              

Slika 2: Cis in trans izomerija. 
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Nenasičene maščobne kisline so pri sobni temperaturi v tekočem agregatnem stanju [7]. 

Dvojna vez v MNMK se lahko nahaja na različnih položajih glede na karboksilni konec, a 

ponavadi gre za w-9 maščobne kisline. Zaradi nenasičenosti so veliko bolj dovzetne za 

oksidacijo od nasičenih maščobnih kislin. Najbolj pogosta med njimi je oleinska kislina 

[2], sledijo palmitoleinska, nervonska in erucinska kislina [7]. PNMK vsebujejo dve do šest 

dvojnih vezi [2], pri višjih rastlinah običajno tri ali manj [8]. Večinoma gre za w-3 in w-6 

maščobne kisline [2]. Najbolj pogosta dvakrat nenasičena je linolna, trikrat nenasičena pa 

α-linolenska kislina [7]. 

1.1.3. Sinteza 

Linolna in α-linolenska kislina (ALA) se sintetizirata »De novo« iz majhnih prekurzorjev v 

višjih rastlinah (slika 3). Kot vir ogljika običajno nastopa fotosintat, ki je produkt 

fotosinteze. Prisotna sta predvsem dva pomembna encima, in sicer acetilkoencim-A-

karboksilaza in maščobnokislinska sintaza. Končni produkt so najprej nasičene maščobne 

kisline – običajno palmitinska in stearinska. Iz njih z elongacijo, desaturacijo in drugimi 

reakcijami nastajajo daljše PNMK, MNMK, nasičene maščobne kisline in njihovi derivati. 

Udeleženi encimi pri teh reakcijah so elongaze in desaturaze. Elongaze podaljšujejo 

verigo, medtem ko desaturaze uvajajo dvojne vezi. [9] 

 

Slika 3: Sinteza maščobnih kislin. 

Prirejeno po [9]. 
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Zaradi pomanjkanja encimov  človeški organizem sam ne more sintetizirati linolne in ALA 

kisline. Take maščobne kisline imenujemo esencialne maščobne kisline [7, 8], včasih pa 

tudi vitamin F, čeprav po definiciji niso pravi vitamini [10]. Kot prekurzorja za nadaljnjo 

sintezo PNMK lahko linolna in α-linolenska kislina nastopata le ob njunem zadostnem 

vnosu s hrano [7, 8]. Ker so PNMK za delovanje v bioloških sistemih zelo pomembne 

(predvsem arahidonska, eikozapentaenojska (EPA) in dokozaheksaenojska (DHA) kislina), 

je njihovo zadostno redno uživanje izrednega pomena [8]. Glede na biosintezni izvor 

bodisi iz linolne bodisi iz α-linolenske kisline sta v naravi prisotni dve glavni skupini 

PNMK [2, 8] in - kot je razvidno s slike 4 - vse ostale PNMK nastajajo z desaturacijo, 

elongacijo in β-oksidacijo iz omenjenih prekurzorjev [5]. 

 

Slika 4: Nastanek PNMK iz linolne in α-linolenske kisline. 

Prirejeno po [11]. 

1.2. TRIGLICERIDI 

1.2.1. Splošno 

Maščobne kisline shranjujemo v obliki trigliceridov, ki jih pozneje uporabimo v 

energijskem metabolizmu [4]. Trigliceridi so estri glicerola, ki ima vse tri hidroksilne 

skupine zaestrene z maščobnimi kislinami (slika 5) [2]. V primeru, da je zaestrena le ena 

hidroksilna skupina, govorimo o monogliceridih, digliceridi pa so sestavljeni iz glicerola, 

zaestrenega z dvema maščobnima kislinama [10, 2]. 
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Slika 5: Zaestritev maščobnih kislin z glicerolom. 

Če so v strukturi prisotne tri enake maščobne kisline, govorimo o enostavnih, ob 

prisotnosti različnih pa gre za mešane trigliceride, ki so pogostejši. Reaktivna mesta v 

strukturi so estrske skupine in dvojne vezi med ogljikovimi atomi. Pri razpadu estrske vezi 

gre za hidrolizo oz. umiljenje (produkta sta glicerol in milo), medtem ko so reakcije na 

dvojni vezi lahko različne. Trigliceride iz rastlin ponavadi gradijo nenasičene maščobne 

kisline in so pri sobni temperaturi tekoči – pravimo jim olja, medtem ko so tisti iz živalskih 

tkiv običajno zgrajeni iz nasičenih maščobnih kislin, pri sobni temperaturi trdni in jih 

imenujemo masti [4]. 

1.2.2. Rastlinska olja 

Olja iz rastlinskih virov veliko uporabljamo v prehrani, medicini in kozmetični industriji že 

od nekdaj, zanimanje za njih pa se v zadnjih letih močno povečuje [12]. Sestavljena so iz 

umiljivega in neumiljivega dela [13]. Glavna komponenta rastlinskega olja je umiljivi del, 

ki predstavlja 95−98 % njegove celotne sestave [14] in je sestavljen pretežno iz 

trigliceridov, ostalo so monogliceridi, digliceridi in proste maščobne kisline [15]. Steroli 

(4-desmetilsteroli), 4-monometilsteroli, triterpenski alkoholi, alifatski alkoholi, vitamini in 

ogljikovodikove zmesi predstavljajo neumiljive (stranske) komponente. V izjemno 

majhnih koncentracijah so lahko prisotne tudi hlapne komponente (terpenoidi in 

fenilpropidi), ki oljem dajejo specifičen vonj. Zaradi široke uporabe rastlinskih olj sta 

njihova čistost in pristnost izjemnega pomena, karakterizacija in določitev primesi pa 

temelji na glavnih in stranskih komponentah [14]. 

Neumiljivi del rastlinskih olj je pomemben predvsem z vidika stabilnosti in prehranskih 

vrednosti rastlinskega olja [13]. Je specifičen za posamezno vrsto rastlinskega olja in ker 

imajo nekatera olja med seboj precej podobno maščobnokislinsko sestavo, ga lahko 

izkoriščamo kot dobrega pokazatelja morebitnega primešanja drugega olja [15]. 
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1.3. RADIKALI, ANTIOKSIDANTI IN LIPIDNA PEROKSIDACIJA 

Radikali so reaktivne kemijske zvrsti, ki imajo v svoji strukturi vsaj en nesparjen elektron 

v zunanji orbitali. Večina radikalov, ki ima škodljive učinke na biološke sisteme, so 

kisikovi radikali in jih v splošnem imenujemo reaktivne kisikove zvrsti (ROS) [16]. 

Najpomembnejši med njimi so superoksidni, hidroksilni, hidroperoksilni, karbonatni, 

peroksilni in alkoksilni radikal. Med reaktivne kisikove zvrsti spadajo tudi neradikali, in 

sicer vodikov peroksid (H2O2), hipoklorna kislina (HOCl), singletni kisik (
1
O2), 

hidroperoksidi (ROOH) in ozon (O3) [17]. Radikali so iniciatorji avtokataličnih reakcij, 

torej povzročijo, da se molekule s katerimi reagirajo, pretvarjajo v nove radikale in tako 

same po sebi prožijo nove radikalske reakcije. Nastajajo lahko pri sevanju z žarki UV, X 

ali γ, različnih reakcijah s kovinami, lahko so prisotni v okolju kot onesnaževalci v zraku, 

njihova produkcija je povečana pri vnetnih procesih, nastajajo pa tudi pri reakcijah 

transporta elektronov v mitohondrijih. Če je njihova koncentracija v telesu prevelika, imajo 

lahko škodljive učinke na različne celične komponente (lipide, proteine, nukleinske 

kisline) – tako stanje imenujemo oksidativni stres [16]. 

Škodljive učinke radikalov v telesu uravnavajo antioksidanti – molekule, ki so radikale 

sposobne stabilizirati ali deaktivirati. Pri ljudeh obstajajo zelo kompleksni sistemi 

antioksidantov (encimskih in neencimskih), ki delujejo sinergistično in preprečujejo, da bi 

prišlo do oksidativnih poškodb. Lahko so endogeni – telesu lastni ali eksogeni – vnesemo 

jih s prehrano ali prehranskimi dopolnili. Endogeni encimski antioksidanti so glutation-

peroksidaza, katalaza in superoksid-dismutaza. Vitamina E in C, tiolne spojine, melatonin, 

karotenoidi, naravni flavonoidi in mnoge druge spojine pa predstavljajo neencimske 

antioksidante [16]. Pomembno je poudariti, da nekateri antioksidanti za svojo regeneracijo 

nujno potrebujejo druge antioksidante, zato je vnos le enega nesmiseln [18]. K 

antioksidantom velikokrat prištevamo tudi spojine, ki same po sebi nimajo antioksidativnih 

učinkov, ampak le okrepijo delovanje endogenih antioksidantov. Lastnosti idealnega 

antioksidanta so, da se hitro absorbira in ujame radikale, pomembno je, da deluje tako v 

vodnem kot tudi v lipidnem okolju in pozitivno regulira gensko ekspresijo. Endogeni 

antioksidanti igrajo ključno vlogo pri vzdrževanju optimalnih celičnih funkcij, s tem pa 

prispevajo k splošnemu zdravju in dobremu počutju. V pogojih oksidativnega stresa 

endogeni antioksidanti niso dovolj za obrambo, zato je njihov dodatni vnos ključnega 

pomena za organizem. Kljub obrambnemu mehanizmu telesa z antioksidanti pa se v 
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življenjskem ciklusu kopičijo oksidativne poškodbe, ki vodijo v nastanek različnih bolezni 

(kardiovaskularnih, nevrodegenerativnih, raka in mnogih drugih) [16]. 

Lipidna peroksidacija je oksidativna razgradnja PNMK, povzročena z ROS. Odgovorna je 

za razgradnjo lipidov, kar vodi do poškodb celic in številnih toksičnih razgradnih 

produktov. Spada torej med verižne radikalske reakcije in vključuje tri faze (slika 6). V 

fazi iniciacije visoko reaktiven hidroksilni radikal (iz Fentonove reakcije) odtegne vodikov 

atom iz α ogljika glede na dvojno vez. Nastane maščobnokislinski radikal – kratko 

obstojen intermediat, ki se stabilizira z odtegnitvijo vodikovega atoma iz druge kemijske 

zvrsti ali pa reagira s tripletnim kisikom in tvori različne radikale, tudi maščobnokislinski 

peroksilni radikal [19]. Iz njega nato nastane hidroperoksid, ki je primarni produkt lipidne 

peroksidacije [20]. To fazo imenujemo propagacija, ki ji sledi terminacija, pri kateri se 

peroksilni radikal pretvori v neradikalske zvrsti (ogljikovodike, aldehide, alkohole, hlapne 

ketone, lipidne polimere) [19]. Te komponente so sekundarni produkti lipidne 

peroksidacije [20] in mnoge od njih so zdravju škodljive [19]. 

 

Slika 6: Lipidna peroksidacija. 

Prirejeno po [18, 19]. 

Naravne maščobe in olja so tako občutljivi na veliko zunanjih dejavnikov, npr. 

temperaturo, svetlobo in kisik. Vse to povzroči procese, ki vplivajo na kakovost olja, 

najpomembnejši med njimi pa je zagotovo zgoraj opisana oksidacija lipidov [21]. 

Dovzetnost olj za lipidno peroksidacijo je odvisna od stopnje nenasičenosti maščobnih 

kislin, vsebnosti antioksidantov ali kovin, izpostavljenosti povišani temperaturi, svetlobi ali 

zračnemu kisiku [20]. 
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1.4. RASTLINSKA OLJA, α-LINOLENSKA KISLINA IN KOŽA  

1.4.1. Koža 

Koža je vsestranski organ, ki ima mnoge pomembne biološke funkcije, kot so zaščita 

organizma pred fizikalnimi, kemijskimi in mikrobiološkimi vplivi, sončnimi žarki, vlago in 

izsušitvijo. Sodeluje pri termoregulaciji, izločanju, čutni funkciji, pomembna pa je tudi pri 

sintezi vitamina D. Sestavljena je iz treh plasti, in sicer zunanje (povrhnjica, epidermis), 

srednje (usnjica, dermis) in spodnje plasti (podkožje, subcutis) (slika 7) [22]. 

 

Slika 7: Zgradba kože. 

Prirejeno po [23]. 

Najtanjša in najbolj zunanja plast je povrhnjica, ki se nenehno obnavlja in lušči. Prisotne so 

številne celice, med katerimi je največ keratinocitov. Od znotraj navzven je sestavljena iz 

bazalne (stratum basale), trnaste (stratum spinosum), zrnate (stratum granulosum) in 

rožene plasti (stratum corneum). Slednja predstavlja najbolj zunanjo, glavno bariero pred 

vplivi dejavnikov iz okolja. Debela je od 10−40 µm in sestavljena iz končno diferenciranih 

keratinocitov, imenovanih korneociti (slika 8). Obdajajo jih lipidi, katerih glavni razredi so 

ceramidi (50 %), holesterol (25 %) in maščobne kisline (10%), v manjšem številu pa so 

prisotni tudi trigliceridi, glikosfingolipidi in holesterol sulfat [22]. Korneociti, katerih 

značilnost je rožena ovojnica, skrbijo za mehansko trdnost, medtem ko zunajcelični lipidi 

predstavljajo bariero za vodo in elektrolite [24] in tako skrbijo, da ne pride do izsušitve 

(dehidracije) notranjih plasti kože [22]. Poleg osnovne funkcije, ki jo opravljajo skupaj s 

korneociti, imajo lipidi v roženi plasti tudi učinek glajenja oziroma blaženja manjših gub 

[10]. Če pride do pomanjkanja katere izmed glavnih lipidnih komponent, govorimo o 

spremenjenem lipidnem zunajceličnem ogrodju, ki vodi do transepidermalne izgube vode 

(TEWL) [22]. 
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Slika 8: Rožena plast. 

Prirejeno po [23]. 

Kot odgovor na TEWL ali poškodbo lipidne bariere, začne povrhnjica proizvajati več 

lipidov v lamelarnih granulah [7] ali Odlandovih telescih [25], ki se nahajajo v zrnati plasti 

in katerih število s starostjo upada [7]. Poleg prekurzorjev lipidov se v njih nahajajo tudi 

hidrolizni encimi, ki omogočijo pretvorbo prekurzorjev do ekstracelularnih lipidov [24]. 

Na stični površini med zrnato in roženo plastjo se začnejo odlagati agregati, steče fuzija 

lipidov – sprostijo se kot diski ali lamele [7] in se razporedijo pod korneociti (slika 9) [25]. 

Nekateri avtorji navajajo, da se ob poškodbi lipidne bariere lahko poveča tudi aktivnost 

hidroliznih encimov v lamelarnih granulah [24]. Delovanje Odlandovih telesc se lahko 

dodatno poveča ob sočasni uporabi lipidov, bogatih z maščobnimi kislinami (predvsem w-

6) [7]. 

 

Slika 9: Lamelarne granule ali Odlandova telesca in tvorba lipidov. 

Prirejeno po [7]. 

Na lipidno bariero lahko vplivamo tudi z zunanje nanesenimi lipidi. Ob nanosu 

nefizioloških lipidov (npr. vazelina, lanolina) se z njimi zapolni zunajcelično ogrodje in s 
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tem preprečijo TEWL. Struktura se hitro, ampak le delno popravi, hkrati pa je zavrto 

fiziološko delovanje popravljalnih mehanizmov lipidne bariere (lamelarne granule). Če na 

kožo nanesemo lipide ali prekurzorje lipidov, ki so normalno prisotni v lamelarnih 

granulah (npr. holesterol, ceramidi, maščobne kisline), v pravem molskem razmerju, le ti 

potujejo v globlje plasti, kjer se pomešajo z naravnimi lipidi iz lamelarnih telesc. 

Posledično pride do izboljšanja lipidne bariere [24]. Pomembno je poudariti, da fiziološke 

lipide nanesemo v pravem razmerju z upoštevanjem tipa kože. Nanos le ene vrste lipida 

(npr. holesterola) bo na mladi koži povzročil zakasnjeno regeneracijo lipidne bariere, 

nasprotno pa bo pri starejši koži le ta pospešena. Kombinacija treh vrst lipidov (npr. 

maščobnih kislin, holesterola in ceramidov) bo pri starejši kot tudi pri mlajši koži 

povzročila pospešeno regeneracijo, a le pod pogojem, da ena izmed komponent prevladuje. 

Pri starejši koži naj je to holesterol, pri mlajši pa ni pomembno, bistveno je le, da je 

prevladujoča komponenta proti ostalima v razmerju 3 : 1 : 1 [7]. Kot idealna se priporoča 

kombinacija nefizioloških in fizioloških lipidov v enakem deležu. Nefiziološki lipidi 

akutno popravijo stanje, medtem ko dolgoročno za ustrezno lipidno bariero poskrbijo 

lipidi, ki so fiziološko prisotni [24]. 

Barierna zaščita rožene plasti je dopolnjena s tankim, rahlo kislim filmom na kožni 

površini. Sestoji iz lipidov, ki jih izločajo lojnice, izločkov znojnic in ostankov korneocitov 

[26]. Ko lipidi (tudi maščobne kisline) pridejo v stik z vodnimi molekulami (predvsem 

sestavinami znoja), skupaj z njimi tvorijo hidro-lipidni film. Poleg senzoričnih lastnosti, ki 

jih daje koži s povečanjem površinske energije, kar se odraža v bolj navlaženi koži, 

pomembno prispeva tudi k njeni barierni funkciji. Lipidi so namreč sposobni difuzije v 

roženo plast in v tem procesu se hidro-lipidni film združuje z zunajceličnim ogrodjem med 

korneociti (slika 10) [27]. 

 

Slika 10: Hidro-lipidni film in njegovo povezovanje s povrhnjico. 

Prirejeno po [27]. 
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1.4.2. Rastlinska olja in koža 

O neposrednih učinkih rastlinskih olj na kožo je malo znanstvenih podatkov. Nekateri 

raziskovalci navajajo, da so penetracijske sposobnosti olj močno omejene le na zgornjo, 

roženo plast povrhnjice, če jih na kožo nanesemo samostojno. Ta lastnost je zaželena pri 

izdelkih za sončenje in večini izdelkov za nego kože, saj za zaščito pred soncem in 

spodbujanje barierne funkcije kože želimo doseči njihovo zadrževanje le na najbolj 

zunanjih plasteh ali celo le na njeni površini. Za veliko drugih kozmetičnih, predvsem pa 

pri večini farmacevtskih izdelkov, pa želimo, da preidejo bariero rožene plasti in s tem 

dosežejo svoje ciljne strukture, ki se ponavadi nahajajo v globjih plasteh kože [28]. Avtorji 

so si enotni glede povečevanja vlažnosti kože preko okluzijskega učinka. Rastlinska olja s 

tem podpirajo delovanje fiziološko prisotnih lipidov iz rožene plasti in s tem zagotavljajo 

tudi boljšo barierno funkcijo [29]. 

Vsi učinki maščobnih kislin, ki so omenjeni v nadaljevanju tega poglavja se nanašajo 

izključno na delovanje izoliranih maščobnih kislin. Za prenos lastnosti le teh na rastlinska 

olja zaenkrat še ni dovolj raziskav, ki bi nedvoumno potrdile, v kakšnem obsegu poteka 

encimska razgradnja trigliceridov do maščobnih kislin na koži. Obstaja namreč verjetnost, 

da je le ta premajhna, da bi učinke maščobnih kislin lahko neposredno prenesli na 

rastlinska olja. 

Kljub deljenim mnenjem pa se zaradi njihovih koristnih in raznolikih učinkov na kožo 

rastlinska olja veliko uporabljajo v kozmetični industriji, medicini in farmaciji [7].  

1.4.2.1. Splošno 

Olja s svojo konsistenco ščitijo, mehčajo in gladijo kožo, zato spadajo med emoliente, 

poleg tega pa, kot že omenjeno, poskrbijo tudi, da je koža primerno navlažena (z 

ustvarjanjem zaščitne plasti na povrhjici preprečujejo TEWL). Lahko tudi zmanjšajo vnetja 

kože in s tem blažijo občutek bolečine. V kozmetologiji jih uporabljamo predvsem kot 

podlage za pripravo kozmetičnih izdelkov. Pomembna so tudi v medicini, saj so udeležena 

pri biološki sintezi komponent celičnih membran [7]. Kadar rastlinska olja uporabimo v 

pripravkih z namenom, da bi s kozmetično aktivnimi sestavinami v njih podprli lastno 

obrambo kože, npr. kot zaščita pred UV-svetlobo, prostimi radikali, stresom, onesnaženem 

zraku in drugimi kvarnimi vplivi, nekateri govorijo o kozmecevtikih. Gre za skovanko 

angleških besed »cosmetics« in »pharmaceuticals«, ki je neuraden izraz za kozmetične 

izdelke, v katere so vgrajene sestavine, ki naj bi imele prepričljive učinke na kožo [30]. 
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V kozmetologiji, farmaciji in medicini uporabljamo deviška, rafinirana in hidrogenirana 

olja [10]. Predvsem za kozmetično uporabo so najbolj cenjene kakovosti deviška olja, ki 

jih pridobivamo s hladnim stiskanjem. Ta postopek v olju ohrani vse njegove komponente, 

ki so esencialne za organizem, poleg tega pa tudi veliko ključnih sestavin, ki dajejo 

lastnosti kakovostnim kozmetičnim izdelkom za kožo in lase [7]. Rafinirana olja so 

pridobljena s stiskanjem in/ali ekstrakcijo s topili. Postopku sledi alkalno rafiniranje, 

beljenje in odstranjevanje vonja. Rafiniranje izvajamo z namenom odstranitve nečistot in 

sestavin olja, ki so odgovorne za njegovo slabo obstojnost. Pri tem želimo čim manjše 

izgube olja in čim manjše spremembe trigliceridov [10], kljub temu pa z rafiniranjem 

pogosto skupaj z neželenimi snovmi odstranimo tudi pomembne komponente neumiljivega 

dela, kar lahko močno vpliva na dovzetnost olj za oksidacijo [21]. 

1.4.2.2. Maščobne kisline 

Uporaba rastlinskih olj kot lipidnih komponent v kozmetičnih izdelkih je primernejša od 

npr. ogljikovodikov, parafinov ali silikonov [10]. Kljub temu, da med njimi po 

funkcionalnosti (vlaženje kože) po literaturnih podatkih ni velikih razlik [29], pa je 

uporaba rastlinskih olj primernejša z vidika manjšega vnosa umetnih snovi v telo. Poleg 

vsega že naštetega se olja na koži delno razgradijo na proste maščobne kisline, ki imajo 

pomembne učinke na koži [10].  

Ker vrsta maščobnih kislin in vsebnost antioksidantov v rastlinskem olju določata njegovo 

dovzetnost za oksidacijo, je zelo pomemben podatek o tem, katere maščobne kisline 

določeno rastlinsko olje vsebuje in v kakšnem odstotku. Svetloba in povišana temperatura 

namreč povzročita nastanek spremenjenih maščobnih kislin in njihovih razgradnih 

produktov, ki imajo lahko na koži številne negativne učinke (draženje kože, nastanek 

pigmentnih madežev). Olj z veliko PNMK zato ni primerno vgrajevati v izdelke, ki bodo 

neposredno izpostavljeni močni sončni svetlobi. V nasprotnem primeru pa bomo z izbiro 

olja, ki ni občutljivo na oksidacijo, zmanjšali škodljive učinke UV-sevanja [31]. Podatek o 

maščobnokislinski sestavi pa je ne nazadnje dobro poznati tudi z vidika zamenljivosti 

rastlinskih olj. Nekatera se močno razlikujejo v ceni, medtem ko imajo skoraj enako 

maščobnokislinsko sestavo. 

V kozmetiki so maščobne kisline kot prevladujoča komponenta trigliceridov rastlinskih olj 

običajno osnova krem, losjonov in mlek, mazil, balzamov za lase, mask, zaščitnih šmink, 

kopeli in izdelkov za nego nohtov. Uporabljamo jih tudi kot osnovo za raztapljanje 
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naravnih substanc z visoko biološko aktivnostjo, kot so vitamini A, D, E, provitamin A, 

fosfolipidi, hormoni, steroidi in naravna barvila, ali pa sodelujejo kot aktivne sestavine [7]. 

Ponavadi uporabljamo rastlinska olja, ki vsebujejo nenasičene maščobne kisline iz skupin 

w (w-3, w-6, w-9). Poleg že naštetih lastnosti nekateri avtorji navajajo, da jih odlikuje tudi 

dobra penetracija v zgornje plasti kože [7]. To velja predvsem za olja z ALA, ker ima ALA 

izjemno nizko tališče (-11°C) [32]. Poudariti pa je potrebno, da raziskav, ki bi nedvoumno 

potrdile dobro penetracijo maščobnih kislin v kožo zaenkrat še ni. Pomembne nenasičene 

maščobne kisline v kozmetiki in medicini so podane v  preglednici I. 

Preglednica I: Nenasičene maščobne kisline, ki se pogosto pojavljajo v kozmetiki in medicini [7] 

Trivialno ime Kemijsko ime Formula Simbol w 

Palmitoleinska kislina (Z)-9-heksadecenojska kislina C16 H30O2 16:1 7 

Oleinska kislina (Z)-9-oktadecenojska kislina C18 H34O2 18:1 9 

Erucinska kislina (Z)-13-dozozenojska kislina C22 H42O2 22:1 9 

Nervonska kislina (Z)-15-tetrakozenojska kislina C24 H46O2 24:1 9 

Linolna kislina (Z,Z)-9,12-oktadekadienojska kislina C18H32O2 18:2 6 

α-linolenska  kislina (Z,Z,Z)-9,12,15-oktadekatrienojska kislina C18 H30O2 18:3 3 

γ-linolenska kislina (Z,Z,Z)-6,9,12-oktadekatrienojska kislina C18 H30O2 18:3 6 

Arahidonska kislina (all-Z)-5,8,11,14-eikozatetraenojska kislina C20 H32O2 20:4 6 

 

Od teh so najpogostejše mononenasičena oleinska (w-9), dvakrat nenasičena linolna (w-6) 

in trikrat nenasičeni α-linolenska (w-3) in γ-linolenska (w-6). Najmočnejšo aktivnost imajo 

predvsem w-3 in w-6 maščobne kisline [7]. V preglednici II so zbrani literaturni podatki za 

maščobnokislinsko sestavo rastlinskih olj, ki smo jih uporabili pri eksperimentalnem delu 

magistrske naloge. 
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Preglednica II: Literaturni podatki o maščobnokislinski sestavi rastlinskih olj 

Olje  Nasičene MK (%) Nenasičene MK (%) 

w-3 w-6 w-9 

Olje ameriške brusnice PA (5,4); SA (1) ALA (33,8) LA (34.2) OA (24,5) 

Bezgovo olje PA (13); SA (2) ALA (31) LA(37) OA (13) 

Konopljino olje PA (7); SA (3); 

ARA(<1%) 

ALA (16) LA(57); GLA (3) OA (11) 

Malinovo olje  PA (2,1); SA (0,9) ALA (23,9) LA(57,5) OA (13,3); EA (0,4) 

Olje črne ogrščice  PA (4); SA (1,1) ALA (19,2) LA(17,9) OA (10,4); GA(5); 

ERA(32,6) 

Orehovo olje PA (7); SA (2) ALA (12) LA(60) OA (16) 

Olje rakitovca PA (7); SA (2)  ALA (38) LA(36) OA (13) 

Šipkovo olje PA (3-5); SA (1,5-2,5) 

MA (<0,5) 

ALA (28-32) LA(35-50) OA (13-18) 

Legenda: ARA-arašidna; MA-miristinska; PA-palmitinska; SA-stearinska, ALA-α-linolenska; GLA-γ-

linolenska; LA-linolna; EA-eikozenojska;  ERA-erucidna; GA-gondojska; OA-oleinska [7, 33, 34, 35, 36, 

37] 

Po najnovejših raziskavah bi naj nekatere maščobne kisline (npr. oleinska kislina) rušile 

barierno funkcijo kože preko povezovanja z lipidi iz rožene plasti in s tem omogočale 

prehod snovi iz okolja v kožo. To naj bi se dogajalo po dveh glavnih mehanizmih, in sicer 

preko razbijanja urejenosti lipidov rožene plasti in tvorbe ločenih, neurejenih področij, 

bogatih z oleinsko kislino. Opisano lastnost izkoriščamo pri uporabi oleinske kisline kot 

pospeševalca penetracije, saj na ta način omogoča lažje prehajanje nekaterih snovi izdelka 

za zunanjo uporabo do globljih plasti kože [38]. 

Linolna in α-linolenska kislina 

 

Slika 11: α-linolenska in linolna kislina. 

Prirejeno po [5]. 

Za nego kože sta najbolj pomembni linolna in α-linolenska kislina (slika 11), ki, kot že 

omenjeno, spadata med esencialne maščobne kisline. Poleg vgradnje v lipidne komponente 

celičnih membran vplivata na sintezo bariernih lipidov kože in s tem prispevata k 
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zmanjšanju TEWL [7]. S kožnim encimom 15-lipoksigenazo se pretvarjata do protivnetnih 

hidroksi kislin [32]. Na podlagi teh fizioloških učinkov domnevajo, da bi lahko bili 

pomembni tudi z vidika nege kože. Sta izjemnega pomena pri negi kože – skrbita torej 

predvsem za  vlažnost kože, aktivirata regeneracijo poškodovane lipidne bariere 

epidermisa, zdravita vnetja npr. atopični dermatitis in stabilizirata kožni metabolizem. 

Odlikuje ju tudi nizka komedogenost in protivnetno delovanje. [7] 

Linolna kislina je bistvena sestavina lipidov rožene plasti; vezana je na ceramid 1. 

Domnevajo, da  zunanja uporaba olj z velikim deležem linolne kisline omogoči njeno 

vgradnjo v kožne ceramide [32]. Pomanjkanje linolne kisline v sebumu so ugotovili pri 

ljudeh z aknami [7]. V kombinaciji z nekaterimi drugimi lipidi, npr. z jojobinim voskom, 

na mastni in problematični koži izboljša delovanje lojnic, odpira pore in zmanjša pojavnost 

komedonov [7, 32]. Na suhi koži jo je priporočljivo uporabiti v kombinaciji z rastlinskimi 

masli, saj naj bi s tem stabilizirali in obnovili barierno plast brez okluzivnega učinka.  

α-Linolenska kislina spada v zmernih odmerkih (v oljih in maslih običajno 5-10%) med 

najbolj učinkovite kozmetične sestavine. Olja, v katerih je prisotna v velikem odstotku, 

veljajo za močno stimulativna – pospešijo naravne procese v koži (imajo npr. aktivacijski 

učinek na mikroprekrvitev), zato je pri osebah, ki so nagnjene h kožnim reakcijam, 

priporočena previdnost pri uporabi [32]. Ob prisotnosti ustreznih encimov se pretvarja do 

EPA in DHA, ki sta pomembni za inhibicijo razvoja tumorjev, rasti neoplastičnega tkiva in 

njegovega širjenja. Zmanjšata količino z UV-žarki induciranih sprememb na koži – blažita 

opekline, stimulirata celjenje in pomirjata draženje [7].  

Pomanjkanje linolne in α-linolenske kisline se kaže v moteni barierni funkciji kože - koža 

postane izsušena, uvela in nezdrava. Več je komedonov in podaljša se celjenje ran. 

Opisano stanje lahko izboljšamo z zunanjim nanosom olj, ki vsebujejo velik delež 

omenjenih kislin, kar se odraža tudi v povečani elastičnosti kože, normalizaciji izločanja 

sebuma, koža pa je tudi bolj zaščitena pred UV-sevanjem [10]. 

Vsi zgoraj navedeni koristni učinki rastlinskih olj in maščobnih kislin ponazarjajo izjemen 

pomen te skupine sestavin za nego kože in las [7]. 
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1.4.3. Radikalske poškodbe in koža 

Ker koža v celoti prekriva naš organizem, je neprestano izpostavljena različnim vplivom iz 

okolja. Nekateri izmed njih na njej povzročijo nastanek radikalov, le ti pa vodijo do 

sprememb na koži, kot so staranje ali pa celo maligne tvorbe. Problematična je predvsem 

izpostavljenost svetlobi UVA in UVB, ki povzročita nastanek radikalov v koži, ti pa nato 

prožijo številne radikalske reakcije, v katere se vpleta tudi zračni kisik. Kot posledica 

lipidne peroksidacije prihaja do poškodb celičnih membran  in drugih pomembnih struktur 

v koži, kot so npr. kolagenska in elastinska vlakna. Podobno dogajanje lahko poleg UV-

svetlobe prožijo tudi drugi kvarni vplivi iz okolja ali nezdrav življenjski slog. Radikali 

neposredno zmanjšujejo količino fizioloških antioksidantov, kot so npr. vitamin E, 

koencim Q in glutation, poleg tega pa lahko vplivajo tudi na nekatere pomembne encime 

(katalazo, glutation-reduktazo), ki imajo ključno vlogo pri odstranjevanju vodikovega 

peroksida, ki nastaja pri radikalskih reakcijah [39]. 

Glavni vir antioksidantov koži zagotovimo s pravilno prehrano, poleg tega pa lahko na 

njihovo koncentracijo – čeprav v manjšem obsegu – vplivamo tudi z zunanjim nanosom. 

Običajno jih nanašamo na obraz in imajo predvsem kozmetični pomen [39].  
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2. NAMEN DELA  

Delo, ki ga bomo izvedli v okviru te magistrske naloge, je del širše raziskave o učinkih 

rastlinskih olj na kožo. Glavni namen našega dela bo določitev maščobnokislinske sestave 

in antioksidativnih lastnosti svežih in staranih vzorcev rastlinskih olj, ki vsebujejo do 50 % 

α-linolenske kisline v trigliceridih. Ocenili bomo tudi barvo in vonj vzorcev pred staranjem 

in po njem. Preiskovana olja nas zanimajo predvsem z vidika uporabe v kozmetičnih 

izdelkih, saj imajo po literaturnih podatkih olja z velikim deležem ALA ugodne učinke na 

kožo.  

V prvem delu bomo določili deleže posameznih maščobnih kislin v trigliceridih z metodo 

GC-MS. V nadaljevanju bomo optimizirali metodo DPPH za določanje antioksidativnih 

lastnosti posameznih olj in z optimizirano metodo testirali sveže in starane vzorce olj 

različnih dobaviteljev. Uporabili bomo naslednja rastlinska olja:  

 olje ameriške brusnice,  

 bezgovo olje, 

 konopljino olje, 

 malinovo olje, 

 orehovo olje, 

 olje črne ogrščice, 

 olje rakitovca in 

 šipkovo olje.  

Na podlagi izračunanih antioksidativnih potencialov bomo neposredno ovrednotili njihovo 

antioksidativno aktivnost, preko padca antioksidativnih potencialov po staranju pa 

posredno ovrednotili še oksidativno stabilnost teh olj. Skušali bomo ugotoviti, ali obstaja 

neposredna povezava med maščobnokislinsko sestavo, antioksidativno aktivnostjo in 

oksidativno stabilnostjo posameznih olj. Glede na posamezne lastnosti in znane učinke na 

kožo bomo ovrednotili primernost posameznih olj kot kozmetičnih sestavin. 
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3. MATERIALI IN METODE 

3.1. MATERIALI 

3.1.1. Rastlinski material 

Za analizo smo uporabili naslednja rastlinska olja različnih dobaviteljev: 

 olje ameriške brusnice (lat. Vaccinium macrocarpon), 

 bezgovo olje (lat. Sambucus nigra), 

 konopljino olje (lat. Cannabis sativa), 

 malinovo olje (lat. Rubus idaeus), 

 olje črne ogrščice (lat. Brassica nigra), 

 orehovo olje (lat. Juglans regia), 

 olje rakitovca (lat. Hippophae rhamnoides), 

 šipkovo olje (lat. Rosa canina). 

Oznake, dobavitelji in morebitno rafiniranje olja so podani v spodnji preglednici. 

Preglednica III: Vzorci rastlinskih olj 

Številka vzorca Rastlinsko olje Dobavitelj Nerafinirano Rafinirano 

1 

2 

3 

olje ameriške brusnice 

olje ameriške brusnice 

olje ameriške brusnice 

Behawe 

Alexmo cosmetics 

Dragonspice Naturwaren 

x 

x 

x 

 

4 

5 

bezgovo olje 

bezgovo olje 

BaccaraRose 

Behawe 

x 

x 

 

6 

7 

8 

konopljino olje 

konopljino olje 

konopljino olje 

Dragonspice Naturwaren 

Tovarna Organika 

Manske 

x 

x 

x 

 

9 

10 

11 

malinovo olje 

malinovo olje 

malinovo olje 

Tovarna Organika 

Dragonspice Naturwaren 

Behawe 

x 

x 

x 

 

12 olje črne ogrščice Behawe x  

13 

14 

orehovo olje 

orehovo olje 

BaccaraRose 

Caelo 

x  

x 

15 

16 

17 

olje rakitovca 

olje rakitovca 

olje rakitovca 

Alexmo cosmetics 

Dragonspice Naturwaren 

Behawe 

x 

x 

x 

 

18 

19 

šipkovo olje 

šipkovo olje 

Manske 

Alexmo cosmetics 

x 

x 

 

3.1.2. Kemikalije in reagenti 

3.1.2.1. Določanje maščobnokislinske sestave 

 Natrijev hidroksid, brezvodne pelete, p.a., Merck 

 Metanol, p.a., Panreac 
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 Diklorometan, p.a., Panreac 

 14-odstotni borov trifluorid v metanolu, p.a., Aldrich&Sigma 

 Heksan, p.a., Panreac 

 Destilirana voda, p.a., Fakulteta za farmacijo 

 Standardna zmes metilnih estrov maščobnih kislin F.A.M.E. Mix C4-C24, Supelco, 

ZDA 

3.1.2.2. Določanje antioksidativnih lastnosti 

 Aceton, p.a., Carlo Erba 

 Izopropanol, p.a., J.T. Baker 

 Metanol, p.a., Panreac 

 Etilacetat, p.a., Carlo Erba 

 n-butanol, p.a., Merck 

 2-butanon, p.a., Merck 

 Tetrahidrofuran, p.a., Riedel-de Haën 

 Difenilpikrilhidrazilni radikal (DPPH), Sigma&Aldrich 

 Galna kislina, Fluka 

 Vodni izvleček lubja bele jelke (lat. Abies alba Mill.), Fakulteta za farmacijo 

 Vitamin E, Sigma&Aldrich 

 Rastlinsko olje rakitovca, BioKing 

3.1.3. Oprema  

 Spatula 

 Čolniček 

 Bučke (5 ml, 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml) 

 Mikrocentrifugirke (2 ml) 

 Viale za GC analizo 

 Plastične epruvete (5 ml, 10 ml) 

 Plovec 

 Aluminijasta folija 

 Čaše (250 ml) 

 Analitska tehtnica, Mettler Toledo (Zürich, Švica) 

 Avtomatska pipeta (5 µl, 10 µl, 200 µl, 1000 µl), Biohit-Proline (Helsinski, Finska) 

 Nastavki za pipeto 
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 Električno grelo 

 Vodna kopel 

 Termometer 

 Ultrazvočna kadička, Bandelin Sonorex Digitec (Berlin, Nemčija) 

 Kiveta  

 Analizator GC-MS, GCMS-QP2010 Ultra, Shimadzu Corporation (Kyoto, 

Japonska) 

 kapilarna kolona Rtx®-1 F&F, Restek Corporation (Bellefonte PA, ZDA) 

 Spektrofotometer UV/VIS, Macherey-Nagel (Düren, Nemčija) 

 

3.2. METODE 

3.2.1. Maščobnokislinska sestava (ISD in GC-MS) 

Za analitiko maščobnih kislin v trigliceridih običajno uporabljamo plinsko kromatografijo 

[40]. Ker so maščobne kisline slabo hlapne, jih je pred samo analizo potrebno pretvoriti v 

ustrezne derivate, ki so ponavadi metilni estri maščobnih kislin [41]. Metilni estri 

maščobnih kislin (MEMK) so manj polarni [42], imajo večjo hlapnost [41, 43] in manjšo 

tvorbo repov (tailing) [41]. Poleg naštetega se s pripravo MEMK izognemo tudi morebitni 

adsorpciji spojin na stacionarno fazo ali na uparjevalno cevko (inlet liner) [44]. 

In situ derivatizacija 

Namesto običajne lipidne ekstrakcije z nadaljnjo derivatizacijo smo se odločili za metodo 

in situ derivatizacije (ISD). V splošnem gre za reakcijo preestrenja, pri katerem kot medij 

običajno uporabljamo metanol, katalizator pa je lahko kislina ali baza. Glede na to, kateri 

katalizator uporabimo, delimo ISD v bazično ali kislinsko katalizirane reakcije 

(preglednica IV) [41, 42, 43, 44]. Pri bazično katalizirani reakciji kot reagent običajno 

uporabljamo NaOH ali NaOCH3 v MeOH. Zreagirajo samo zaestrene, ne pa tudi proste 

maščobne kisline, reakcija je hitra in poteka pri sobni ali rahlo povišani T (slika 12). Za 

razliko od bazično katalizirane reakcije pri reakciji s kislim katalizatorjem zreagirajo 

zaestrene in proste maščobne kisline, reakcija poteka počasneje in potrebne so višje 

temperature (100 °C) (slika 12). Kot kisli katalizator običajno uporabljamo BF3, HCl ali 

H2SO4 v MeOH [42, 43, 44]. BF3 je potrebno shranjevati v hladnem, temnem prostoru. 

Kljub učinkovitosti je izredno hlapen in toksičen pri inhaliranju [45]. 
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Preglednica IV: Primerjava bazično in kislinsko katalizirane ISD [42, 43, 44] 

 

Bazično katalizirana reakcija Kislinsko katalizirana reakcija 

Reagent NaOH ali NaOCH3 v MeOH BF3, HCl ali H2SO4 v MeOH 

Zaestrene MK Da Da 

Proste MK Ne Da 

Hitrost reakcije Hitra Počasna 

Temperatura sobna ali rahlo povišana močno povišana 

 

 

 

Slika 12: Mehanizem bazično in kislinsko katalizirane reakcije ISD. 

Prirejeno po [43]. 

Poznamo več različic metode ISD, pri katerih lahko uporabimo enega ali več katalizatorjev 

(tudi v kombinaciji bazični-kisli). Kombinacija bazično in kislinsko katalizirane reakcije je 

uporabna zlasti z vidika izkoriščanja moči obeh katalizatorjev hkrati [43]. 

Pri našem delu smo uporabljali dvojno preestrenje z bazo in kislino. Gre torej za 

kombiniran reakcijski postopek, ki je sestavljen iz bazične in kisle stopnje. V prvi, bazični 

stopnji vzorcu dodamo CH2Cl2 in NaOH v MeOH. Ob povišani temperaturi v kratkem času 

steče alkoholiza oziroma pride do preestrenja maščobnokislinskih estrov glicerola z 

metanolom [41, 43, 44]. Pomembno je poudariti, da kljub dodatku NaOH v reakcijsko 

zmes ne gre za reakcijo saponifikacije. Alkalni korak namreč le transmetilira večino 

zaestrenih maščobnih kislin v kratkem reakcijskem času. Do saponifikacije ne pride, ker 

voda ni prisotna, poleg tega pa reakcija  preestrenja poteče dosti hitreje [43, 44]. Sledi kisla 
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stopnja, kjer dodamo 14-odstotni BF3 v MeOH. Poteče še preestrenje preostalih zaestrenih 

maščobnih kislin, hkrati pa tudi zaestritev prostih maščobnih kislin [41, 43, 44]. Z 

dodatkom kislega katalizatorja se izognemo tudi nastanku vode v eni izmed stranskih 

reakcij, ki bi lahko vodila do saponifikacije vzorca [43, 44].   

In situ derivatizacija vzorca je enostavna, hitra, natančna in poceni metoda, ki je uporabna 

za določitev celotne maščobnokislinske sestave vzorca. V primerjavi z lipidno ekstrakcijo 

in nadaljnjo derivatizacijo daje večje izkoristke ob manjši porabi topil [41, 43, 44].   

Plinska kromatografija z masno spektrometrijo 

GC-MS je sklopljena analizna metoda, ki jo uporabljamo za ločevanje in identifikacijo 

spojin v kompleksnih vzorcih. Kromatografija predstavlja ločevalno metodo, masna 

spektrometrija pa identificira različne spojine v vzorcu [46]. Instrument je predstavljen na  

sliki 13. 

 

Slika 13: Shema GC-MS. 

Vzorec z brizgo injiciramo v injektor, kjer pride do uparitve molekul, ki nato skupaj z 

mobilno fazo potujejo po koloni s stacionarno fazo. Molekule vzorca se glede na lastnosti 

različno porazdeljujejo med mobilno in stacionarno fazo – posledica so različni retencijski 

časi eluiranih spojin iz kolone [47]. Za identifikacijo oziroma potrditev prisotnih spojin v 

vzorcu je plinski kromatograf sklopljen z masnim spektrometrom. Vzorec, eluiran iz 

kolone, je najprej izpostavljen ionizacijskemu viru, ki povzroči ionizacijo molekul. Vsi 

nastali ioni nato potujejo do masnega analizatorja, kjer so ločeni glede na njihovo razmerje 

med maso in nabojem. Ione, ki pripotujejo skozi analizator, zazna detektor, ki jih pretvori v 

ustrezen signal. Sistem je povezan z računalnikom, ki nadzoruje celoten proces, pridobi, 

obdela in ustrezno interpretira podatke [46].   
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3.2.2. Antioksidativne lastnosti (test DPPH) 

Antioksidanti lahko deaktivirajo radikale po dveh glavnih mehanizmih, ki potekata ločeno 

ali hkrati. Gre za mehanizma reakcije HAT (hydrogen atom transfer) in SET (single 

electron transfer). Končni rezultat je pri obeh isti, razlike so v kinetiki in stranskih 

reakcijah [48, 49]. Pri mehanizmu HAT (slika 14a) antioksidant nastopa kot donor 

vodikovih atomov in s tem dobimo neradikalske produkte. Dejavnik, ki določa mehanizem 

reakcije, je moč vezave vodikovega atoma na hidroksi substituent (BDE – bond disociation 

enthalpy). Šibkeje kot je vezan, hitreje bo reakcija stekla. Mehanizem SET (slika 14b) 

temelji na prenosu enega elektrona do radikala. Antioksidant tako povzroči redukcijo le 

tega.
 

Nastali radikalski kationski antioksidant je nato ob prisotnosti vode podvržen 

deprotonaciji (slika 14c), pri čemer se nadalje formira še hidroperoksid (slika 14d).
 
Glede 

na to, da pri prvi reakciji nastajajo ionske zvrsti, je dejavnik, ki določa, ali bo reakcija 

stekla po tem mehanizmu, ionizacijski potencial antioksidanta. Višja je ionizacijska 

energija, manjša je težnja antioksidanta po doniranju elektrona [50]. 

a) RO2   +  ArOH               ROOH  +  ArO  

b) RO2   +  ArOH               RO2
-
   +  (ArOH)

+
 

c) (ArOH)
+ 

 +  H2O                  ArO   +  H3O
+ 

  

d) RO2
-
  +  H3O

+  
                ROOH  +  H2O 

Slika 14: Mehanizem reakcij HAT in SET. 

 

Reakcija antioksidantov z radikalom DPPH temelji na mehanizmu SET, HAT pa je 

stranska reakcijska pot [48]. 

Mehanizem SET:    DPPH  + ArOH              DPPH
-
 + (ArOH)

+
 

Mehanizem HAT:    DPPH  + ArOH              DPPH(H) + ArO  

DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil, slika 15) je stabilen dušikov radikal [48, 51, 52]. V 

metodi ga uporabljamo kot reagent za dokazovanje spojin, ki imajo sposobnost ujeti 

radikale [52, 53]. 
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Slika 15: Radikal DPPH. 

Povzeto po [48]. 

Delokalizacija prostega elektrona čez celotno molekulo mu daje močno vijoličasto 

obarvanje z absorpcijskim maksimumom med 515 in 519 nm, hkrati pa preprečuje 

dimerizacijo dveh molekul [51, 54, 55]. V prisotnosti donorjev vodikovih atomov preide iz 

oksidirane, radikalske v reducirano, neradikalsko obliko (redukcija). Reakcija temelji na 

izgubi barve – močno vijoličasto obarvanje preide v bledorumeno – barva ostane zaradi še 

vedno prisotne pikrilne skupine [51]. Spremembo zaznamo kot padec absorbance pri 517 

nm – le ta se zniža sorazmerno s povečanjem koncentracije neradikalske oblike [52]. Potek 

reakcije merimo spektrofotometrično s padcem absorbance, dokler krivulja ne doseže 

platoja [55].  

 

Slika 16: Sprememba absorbcijskega maksimuma. 

Prirejeno po [56]. 

Stehiometrično za redukcijo ene molekule reducenta  potrebujemo dve molekuli DPPH 

[51]. Metoda se široko uporablja, saj je enostavna, hitra, priročna in poceni [51, 55]. 

Pomembno je upoštevati, da so njeni rezultati močno odvisni od testnih pogojev – 

koncentracije vzorca, koncentracije DPPH, inkubacijskega časa in topila. Pri testiranjih je 

zato potrebno izmeriti antioksidativni potencial vzorca z znanim delovanjem [55]. 
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4. EKSPERIMENTALNI DEL 

Vse teste in analize smo opravili v dveh časovnih točkah – pred staranjem vzorcev in po 

njem.  

Staranje vzorcev 

Pri staranju smo iz na novo odprtih originalnih vsebnikov, ki smo jih do uporabe hranili v 

hladilniku, v ustrezno označene mikrocentrifugirke odpipetirali 1 ml svežega olja. Stojalo z 

odprtimi mikrocentrifugirkami smo v poletnem delu leta (junij 2014) za štirinajst dni, 

približno dvanajst ur dnevno izpostavili neposredni sončni svetlobi. Temperatura v takšnih 

razmerah lahko preseže 40 °C, ponoči pa so bila olja izpostavljena zgolj sobni temperaturi 

(približno 23 °C). Mikrocentrifugirke smo pustili odprte tako v sončnem delu dneva kot 

tudi ponoči ter s tem vzorce izpostavili zračnemu kisiku. 

4.1. ORGANOLEPTIČNE LASTNOSTI  

Opazovali smo barvo ter ocenili vonj posameznih rastlinskih olj.  

4.2. MAŠČOBNOKISLINSKA SESTAVA 

Maščobnokislinsko sestavo rastlinskih olj smo določali s plinsko kromatografijo z masno 

spektrometrijo. Pred analizo smo pripravili MEMK z metodo ISD. Podatke smo obdelali s 

programskim orodjem Excel. 

4.2.1. In situ derivatizacija 

V 2-mililitrsko mikrocentrifugirko smo natehtali 10 mg vzorca, dodali 10 µl CH2Cl2 in 200 

µl 0,5 M NaOH v MeOH. Slednjega smo pripravili s predhodnim raztapljanjem ustrezne 

količine trdnega NaOH v MeOH. Mikrocentrifugirko smo zaprli in jo za 10 minut položili 

v vodno kopel, segreto na 90 °C. Nato smo reakcijsko zmes nekoliko ohladili in dodali 200 

µl reagenta, 14-odstotnega BF3 v metanolu. Pred dodatkom reagenta se je pri nekaterih 

vzorcih pojavila bela oborina, ki se je po dodatku reagenta v vseh primerih v celoti 

raztopila, obenem pa se je reakcijska zmes ohladila. Mikrocentrifugirko smo ponovno 

zaprli in jo še enkrat položili v vodno kopel za 10 minut. Po pretečenem času smo 

mikrocentrifugirko ohladili na sobno temperaturo 23 °C. 
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4.2.2. Ekstrakcija metilnih estrov maščobnih kislin 

V mikrocentrifugirko smo dodali 200 µl destilirane vode in 1 ml heksana. Metilne estre 

maščobnih kislin smo ekstrahirali z močnim stresanjem 1 minuto. Nato smo pustili nekaj 

časa, da sta se vodna in organska faza ločili. Vrhnjo plast smo prenesli v vialo za analizo z 

GC-MS. 

4.2.3. Plinska kromatografija z masno spektrometrijo  

Uporabili smo kapilarno dimetilpolisiloksansko kolono (30 m × 25 mm, 0,25 µm debela 

stacionarna faza), kot nosilni plin pa helij s pretokom 1,00 ml/min. Injicirali smo s tehniko 

razdelitve plina (split) (1 : 100), in sicer 1 µl vzorca. Temperaturni pogoji so predstavljeni 

v preglednici V. Napetost na detektorju je znašala 1 kV, celotni čas analize pa 30 minut. 

Preglednica V: Temperaturni pogoji plinskega kromatografa z masnim spektrometrom 

 

Temperatura (°C) 

Temperaturni program 160−250 (hitrost naraščanja 3 °C/min) 

Injektor 250 

Ionizacijski izvor 200 

Vmesnik 280 

4.3. ANTIOKSIDATIVNE LASTNOSTI 

Antioksidativne lastnosti rastlinskih olj smo določili spektrofotometrično z optimiziranim 

testom DPPH, ki smo ga delno validirali. Za meritve smo uporabili kiveto širine 1 cm. Za 

vsak vzorec smo opravili tri meritve, izračunali povprečno absorbanco in pripadajoči RSD. 

Iz povprečnih absorbanc smo antioksidativne potenciale (AOP) rastlinskih olj izračunali po 

enačbi 1. 

AOP (%) = ((Asl – Avz) / (Asl – Akontr)) × 100 

Enačba 1: Antioksidativni potencial 

kjer je   

 Asl – absorbanca slepega vzorca 

 Avz – absorbanca vzorca 

 Akontr – absorbanca kontrolnega vzorca 

Podatke smo obdelali s programskim orodjem Excel. 
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Raztopina radikala DPPH 0,04 mg/ml 

Na analitski tehtnici smo natehtali 4 mg DPPH, ga kvantitativno prenesli v 100-mililitrsko 

bučko in s topilom dopolnili do oznake. 

Slepi vzorec  

Topilo 

Kontrolni vzorec  

Na analitski tehtnici smo natehtali 10 mg galne kisline, jo kvantitativno prenesli v 10-

mililitrsko bučko in z 2-butanonom dopolnili do oznake.  

Vzorec  

Na analitski tehtnici smo v mikrocentrifugirko natehtali 1 mg, 3 mg, 7,5 mg ali 15 mg 

rastlinskega olja. 

Postopek 

V 2-mililitrsko mikrocentrifugirko smo natančno natehtali ustrezno maso rastlinskega olja. 

Dodali smo 1 ml raztopine radikala DPPH, mikrocentrifugirko ovili z aluminijasto folijo, 

dobro premešali ter pustili reagirati v temnem prostoru 30 minut. Nato smo izmerili 

absorbanco raztopine pri 517 nm. Pri slepem in kontrolnem vzorcu smo 40 µl raztopine 

odmerili v 2-mililitrsko mikrocentrifugirko, dodali 1 ml raztopine radikala DPPH, 

mikrocentrifugirko ovili z aluminijasto folijo, dobro premešali ter pustili reagirati v 

temnem prostoru 30 minut. Nato smo izmerili absorbanco raztopine pri 517 nm. 
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5. REZULTATI IN RAZPRAVA 

5.1. ORGANOLEPTIČNE LASTNOSTI 

Rezultati analiz vzorcev svežih in staranih olj so predstavljeni v  preglednici VI. 

Preglednica VI: Organoleptične lastnosti rastlinskih olj 

Vzorec Vonj Barva 

Sveži vzorci Starani vzorci Sveži vzorci Starani vzorci 

1 po brusničnem čaju zelo intenzivno po 

žarkem 

rumeno rjava (kot 

olivno olje), motno 

svetlejša rumeno 

rjava 

2 po brusničnem čaju po žarkem rumeno rjava (kot 

olivno olje), motno 

svetlejša rumeno 

rjava 

3 po svežem, citrusih 

prijetno 

zelo intenzivno po 

žarkem 

močno rumena svetlejša rumena 

4 po oljnatem, nevtralno po žarkem rumeno zelena močno rumena z 

odtenkom rjave 

5 po tropinah, fermentaciji, 

neprijetno 

po žarkem temno zelena rumeno zeleno 

rjava 

6 po oljnatem z aromo 

konoplje 

manj intenzivno po 

oljnatem z aromo 

konoplje 

močno rumena z 

odtenkom zelene 

svetlejša rumena 

7 po konoplji, močnejše in 

bolj zemeljsko 

manj izrazito, 

spremenjen vonj, malo 

po žarkem 

močno rumena z 

odtenkom zelene 

svetlejša rumena 

8 zelo izrazito po konoplji, 

po svežem 

manj inzenzivno, malo 

po žarkem 

močno rumena z 

odtenkom zelene 

najsvetlejša 

rumena 

9 po premazu za les, močno 

sadno, neprijetno 

manj intenzivno Rumena rumeno roza 

10 po malinovem čaju, 

svežem, sadnem, 

močnejše 

ni po žarkem, po 

svežem, sadnem, 

prijetno 

Rumena svetlejša rumena 

11 po malinovem čaju, blago ni več po sadnem, 

intenzivno po žarkem 

rumeno oranžna svetlejša rumeno 

oranžna 

12 po gorčici manj intenzivno, ne več 

po grenkem, ni več 

ostro, brez vonja po 

gorčici, po žarkem 

močno rumena svetlejša rumena 

13 po nadevu za orehovo 

potico (rum, orehi) 

po žarkih orehih svetlo rumena nežno rumena 
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14 po oljnatem, svežem manj intenzivno brezbarvna  brezbarvna  

 

15 po premazu za les manj intenzivno rumeno oranžna svetlejša in manj 

intenzivno 

rumena 

16 po azijskih pekočih 

začimbah 

manj intenzivno in po 

žarkem 

manj intenzivno 

rumeno oranžna 

svetlejša in manj 

intenzivna rumena 

17 po citrusih, nežno zelo intenzivno po 

žarkem, ne več po 

citrusih 

intenzivno rumeno 

oranžna 

intenzivno 

rumena 

18 po oljnatem, sadnem, 

neprijetno 

po žarkem, ne več po 

sadnem 

manj intenzivno 

rumeno oranžna 

svetlejša in manj 

intenzivno 

rumena 

19 po sadnem, prijetno zelo intenzivno po 

žarkem 

manj intenzivno 

rumeno oranžna 

svetlejša in manj 

intenzivno 

rumena 

 

Na izbiro posameznega olja za določen kozmetični proizvod lahko pomembno vpliva 

vizualna prezentacija le tega. V ta namen smo organoleptično ocenili vonj in barvo 

rastlinskih olj. Najsvetlejši rastlinski olji sta bili rafinirano in nerafinirano orehovo olje 

(vzorca 13 in 14). Najtemnejšo barvo je dalo bezgovo olje (vzorec 5), barve ostalih olj so 

bili različni odtenki rumene, oranžne, zelene in rjave. Po staranju so se vsa olja posvetlila, 

razen edinega rafiniranega olja med vzorci, ki je ostalo nespremenjeno. Po vonju so bila 

sveža olja večinoma prijetnega vonja, izjeme z neprijetnim vonjem so bila olja bezga 

(vzorec 5), maline (vzorec 9), rakitovca (vzorec 15) in šipka (vzorec 18). Po staranju se je 

vonj vseh olj spremenil – pri nekaterih v neprijeten vonj po žarkem, pri ostalih pa se je le 

zmanjšala intenziteta prvotnega vonja. 

Pri primerjavi vzorcev enakih olj različnih dobaviteljev so bili vonji svežih vzorcev enaki 

ali podobni z različno intenzivnostjo, npr. olja ameriške brusnice in konopljina olja. Pri 

bezgovih, malinovih in orehovih oljih, pa tudi pri oljih rakitovca in šipkovih oljih pa so se 

vonji lahko med seboj močno razlikovali. Podobno smo opazili pri staranih vzorcih, poleg 

tega pa so pri nekaterih oljih vonji po staranju, kljub različnemu vonju svežih vzorcev, 

postali enaki oziroma podobni, npr. bezgovo in šipkovo olje.  
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Barva vzorcev svežih in staranih rastlinskih olj je lahko bila enaka, podobna ali popolnoma 

različna. Enake oziroma podobne odtenke barv smo opazili pri svežih vzorcih konopljinih, 

malinovih in šipkovih olj, pa tudi pri vzorcih olj rakitovca. Podobno smo opazili pri 

staranih vzorcih, kjer so si bila med seboj po barvi podobna konopljina, šipkova in bezgova 

olja, olja rakitovca in ameriške brusnice različnih dobaviteljev. 

Po barvi in vonju so si bili med seboj najbolj podobni vzorci konopljinih olj, medtem ko 

smo največje razlike opazili pri vzorcih dveh orehovih olj. Slednje je bilo najverjetneje 

posledica rafiniranja enega izmed njiju. 

5.2. MAŠČOBNOKISLINSKA SESTAVA 

MEMK smo analizirali s plinsko kromatografijo. Identificirali smo jih na podlagi 

primerjav retencijskih časov vzorcev z retencijskimi časi spektra standarda FAME (prilogi 

1 in 2). Kvantitativno smo jih ovrednotili na podlagi površine pod krivuljo posameznih 

vrhov (v %). Maščobnokislinska sestava je predstavljena v preglednici XIX (priloga 3) in 

podana kot odstotek posameznega MEMK glede na celotno maščobnokislinsko sestavo. 

Vrstni red maščobnih kislin je takšen, kot so si sledile po eluiranju iz kolone. MEMK, ki so 

bili zastopani v manj kot 0,1 %, nismo vključili v preglednico. Med retencijskimi časi 12 in 

29 min (priloga 2) smo detektirali štirinajst različnih vrhov. Identificirali smo štiri 

nasičene, pet mononenasičenih in pet polinenasičenih maščobnih kislin. 

Sveži vzorci 

Analiza je pokazala, da so bila vsa preiskovana rastlinska olja izjemno bogata z 

nenasičenimi maščobnimi kislinami, in sicer z deležem 89,29 % do 97,19 %, med katerimi 

so prevladovale PNMK (graf 1). Izjema s svojevrstno raznoliko sestavo je bilo rastlinsko 

olje ogrščice (vzorec 12), pri katerem so bile v večjem odstotku zastopane MNMK. 

Nasičene maščobne kisline so bile v vseh oljih prisotne v manjšem odstotku, in sicer od 

2,81 % do 10,71 %, in so predstavljale manj kot desetino celotne maščobnokislinske 

sestave. 
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Graf 1: Delež PNMK, MNMK in nasičenih maščobnih kislin v posameznih vzorcih rastlinskih olj 

Vsebnost trikrat nenasičene α-linolenske kisline (C18:3) smo potrdili v vseh preiskovanih 

rastlinskih oljih in pri večini so se literaturni podatki ujemali z izmerjenimi. Pri rastlinskih 

oljih ameriške brusnice (vzorci 1 in 2), bezga (vzorca 4 in 5), ogrščice (vzorec 12) in šipka 

(vzorca 18 in 19) je bila med PNMK najbolj zastopana prav ALA, ni pa nujno, da je bila 

hkrati tudi prevladujoča komponenta glede na celotno maščobnokislinsko sestavo. Pri 

rastlinskem olju ogrščice je bila na primer šele na tretjem mestu, prevladovala pa je 

mononenasičena erucinska kislina (C22:1). V podobnem odstotku kot ALA se je pri olju 

ameriške brusnice (vzorec 3) in šipkovem olju (vzorec 19) med PNMK pojavila dvakrat 

nenasičena linolna kislina (C18:2), pri oljih konoplje, maline, oreha in rakitovca pa je bila 

prav slednja prevladujoča komponenta PNMK. Največji delež ALA je vsebovalo bezgovo 

rastlinsko olje (vzorec 4), in sicer 42,11 %, najmanj pa edino rafinirano rastlinsko olje 

oreha (vzorec 14) v odstotku 8,98 %. V ostalih oljih je bila zastopana med najmanj 10,58 

% do največ 39,97 %. Med različnimi proizvajalci enakega olja so si bila nekatera 

rastlinska olja po vsebnosti ALA zelo podobna, medtem ko so se nekatera močno 

razlikovala v deležu le te. Največje odstopanje smo opazili pri rakitovcu, in sicer med 

vzorcema 16 in 17, kjer je bila razlika v vsebnosti 18,19 %. 
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Poleg ALA in linolne kisline se je v oljih med nenasičenimi maščobnimi kislinami 

najpogosteje in v največjih odstotkih pojavljala še mononenasičena oleinska kislina 

(C18:1). Pri vzorcu konopljinega olja (8), je bila skupaj z linolno kislino celo prevladujoča 

komponenta trigliceridov rastlinskega olja. Pri vseh ostalih oljih razen olja ogrščice pa je 

bila najbolj zastopana med MNMK. Pri nekaterih oljih s prevladujočo linolno kislino – olja 

konoplje (vzorec 6), oreha (vzorca 13 in 14), rakitovca (vzorca 15 in 17), se je pojavila 

celo v večjem odstotku od ALA in je bila slednja tako na tretjem mestu glede na celotno 

vsebnost.  

V manjših odstotkih so se pri pojavile še: trikrat nenasičena GLA (C18:3) pri vzorcu 

konopljinega olja (7), dvakrat nenasičena eikozadienojska kislina (C20:2) pri olju ogrščice, 

mononenasičene palmitoleinska (C16:1) v vzorcih olja rakitovca, gadoleinska (C20:1) pri 

konopljinem olju (vzorec 6) in olju ogrščice (vzorec 12) ter elaidinska kislina (C18:1) v 

vseh vzorcih razen v olju rakitovca (17). Slednja je trans-izomer oleinske kisline in se je na 

spektru vedno pojavila tik za oleinsko kislino v vseh vzorcih razen pri vzorcu 17. V 

vzorcih olj ameriške brusnice (3) in oreha (14) se je tik za elaidinsko kislino na spektru 

pojavil dodaten vrh, ki ga nismo zasledili na referenčnem spektru. Glede na masni spekter 

smo predpostavili, da gre za izomer ALA.  

Najbolj pogoste nenasičene maščobne kisline v vseh vzorcih rastlinskih olj so bile ALA, 

linolna in oleinska kislina, ki so predstavljale 91,07 % celotne maščobnokislinske zgradbe. 

Posebno je bilo rastlinsko olje ogrščice, ki je kot že omenjeno v izjemno velikem odstotku 

vsebovalo erucinsko kislino.  

Najpogostejši nasičeni maščobni kislini, prisotni v vseh oljih, sta bili palmitinska (C16:0) 

in stearinska (C18:0) kislina, v sledovih se je v vzorcih olj ogrščice in rakitovca (17) 

pojavila še behenska kislina (C22:0). Največji odstotek nasičenih maščobnih kislin smo 

zasledili v rastlinskem olju rakitovca vseh dobaviteljev. 

Maščobnokislinsko sestavo smo primerjali tudi med različnimi dobavitelji enakega olja. 

Kvalitativno so se pri večini pojavile iste maščobne kisline – razen pri oljih ameriške 

brusnice (vzorec 3) in oreha (vzorec 14), kjer se je dodatno pojavil izomer ALA, pri 

konopljinem olju vzorca 6, kjer se je dodatno pojavila gadoleinska kislina, pri konopljinem 

olju vzorca 7 smo dodatno detektirali GLA, pri olju rakitovca 17 pa za razliko od olja 

ostalih dveh dobaviteljev nismo detektirali elaidinske kisline, pojavila pa se je behenska 
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kislina. Največje kvantitativne razlike smo opazili pri olju rakitovca, kjer je bila, kot že 

omenjeno, prisotna 18,19-odstotna razlika v vsebnosti ALA med vzorcema 16 in 17. 

Ostale razlike v vsebnosti ALA so bile v razponu od 0,01−9,93 %. Razlike v vsebnosti 

linolne kisline so bile od 0,04−14,80 %, oleinske pa od 0,03−13,52 %. Pri ostalih 

maščobnih kislinah so bile  razlike v razponu od 0−3,50 %. 

Starani vzorci 

Po staranju vzorcev so še vedno prevladovale nenasičene maščobne kisline, in sicer se je 

njihova vsebnost gibala med 91,04 % in 98,11 %. Nasičenih maščobnih kislin je bilo od    

1,89 % do 8,96 % in videti je bilo, kot da bi se delež nenasičenih maščobnih kislin povečal. 

Vzroki za to so bili morda v napaki pri postopku priprave vzorcev ali pa je šlo le za 

navidezno povečanje vsebnosti določene maščobne kisline. To bi se lahko zgodilo zaradi 

prisotnosti še katere druge maščobne kisline, ki je nismo zaznali na referenčnem spektru in 

je bila zelo podobna (a vseeno malo drugačna) kot detektirane maščobne kisline.  

ALA je bila prisotna v vseh rastlinskih oljih in pri enajstih vzorcih je njena vsebnost po 

pričakovanjih padla (za 0,15−1,56 %), pri vzorcih 3, 4, 7, 8, 10, 11, 16 in 18 pa je prišlo do 

povečanja vsebnosti (za 0,19 do 4,76 %), največ pri vzorcu šipkovega olja (18) za 4,76 %, 

pri vzorcu olja rakitovca (16) za 1,95 %, pri vzorcu malinovega olja (11) za 1,44 %, pri 

ostalih pa za manj kot 1 % (najmanj 0,19 % pri konopljinem olju (vzorec 7) ). Podobno kot 

pri celotni vsebnosti nasičenih in nenasičenim maščobnih kislin, je lahko šlo tudi tukaj za 

napako pri postopku priprave vzorcev ali pa le za navidezno povečanje vsebnosti. ALA je 

prevladovala pri vseh vzorcih olj ameriške brusnice, bezga, ogrščice, rakitovca (vzorec 16) 

in šipka (vzorec 18). Pri ostalih oljih je bila prevladujoča PNMK linolna kislina. Kljub 

temu, da sta bili med PNMK zastopani v največjem odstotku, to še ni pomenilo, da sta bili 

hkrati tudi prevladujoči komponenti celokupne maščobnokislinske sestave. Pri olju 

ogrščice je to bila oleinska kislina, slednja pa je bila glavna komponenta v vzorcih olj 

rakitovca (15 in 16). Največji delež ALA je vsebovalo šipkovo olje (vzorec 18), in sicer 

44,64 %, najmanj pa edino rafinirano rastlinsko olje oreha (vzorec 14), 8,26 %. V ostalih 

oljih je bila zastopana med najmanj 10,43 % do največ 43,10 %. Zmanjšanje oz. povečanje 

deleža ALA glede na celotno maščobnokislinsko sestavo rastlinskih olj prikazuje  graf 2. 
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Graf 2: Delež ALA v svežih in staranih vzorcih 

V manjših odstotkih so se podobno kot pri svežih vzorcih pri nekaterih oljih pojavile še: 

trikrat nenasičena GLA (C18:3) pri olju konoplje (vzorec 7), mononenasičene 

palmitoleinska (C16:1) v oljih rakitovca, gadoleinska (C20:1) pri oljih konoplje (vzorca 6 

in 7) in ogrščice ter elaidinska kislina (C18:1) v vseh vzorcih razen v oljih rakitovca 

(vzorec 17). Dvakrat nenasičene eikozadienojske kisline pri olju ogrščice več nismo 

detektirali, prav tako ne izomera ALA pri ameriški brusnici (vzorec 3). Najbolj pogoste 

nenasičene maščobne kisline v vseh vzorcih rastlinskih olj so bile podobno kot pri svežih 

vzorcih ALA, linolna in oleinska kislina, ki so predstavljale 90,26 % celotne 

maščobnokislinske sestave. Posebno je bilo rastlinsko olje ogrščice, ki je v izjemno 

velikem odstotku vsebovalo še erucinsko kislino. 

Najpogostejši nasičeni maščobni kislini, prisotni v vseh staranih oljih, sta bili palmitinska 

(C16:0) in stearinska (C18:0) kislina, v sledovih se je v vzorcu ogrščice pojavila še 

behenska kislina (C22:0). Pri vzorcih olj konoplje (vzorca 7 in 8) in maline (vzorec 9) se je 

v majhnem odstotku pojavila še arašidna kislina. Podobno kot pri svežih vzorcih smo 

največji odstotek nasičenih maščobnih kislin zasledili v olju rakitovca vseh dobaviteljev. 

Lipidna peroksidacija rastlinskega olja se začne na dvojnih vezeh trigliceridov pri 

izpostavljenosti svetlobi, kisiku ali povišani temperaturi. Kot že omenjeno so prvi produkti 

hidroperoksidi, ki so sicer brez okusa, vonja in nimajo posebnega učinka na senzorične 

lastnosti rastlinskega olja. Problematični so sekundarni produkti, ki nastajajo v nadaljnjih 

reakcijah in že ob izjemno majhnih koncentracijah dajejo olju specifičen vonj in okus, ki ju 
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zaznamo kot žarkost olja. Lastnosti žarkega olja so odvisne od maščobnokislinske sestave 

in posledično razgradnih produktov, ki nastajajo v olju. Glavna razgradna produkta linolne 

kisline sta heksanal in 2,4-dekadienal, 2,4-heptadienal, 3-heksenal in 2,4,7,-dekatrienal pa 

nastanejo pri pretvorbi hidroperoksidov ALA. Oksidacija ALA se lahko zgodi na katerikoli 

stopnji od pridobivanja do shranjevanja rastlinskega olja (kot posledica staranja). Poleg 

hitre dovzetnosti za oksidacijo je torej ALA problematična z vidika tvorbe sekundarnih 

produktov, ki imajo izjemno nizko mejo zaznavnosti. Poleg številnih pozitivnih učinkov 

ALA bi opisane lastnosti lahko vplivale na odločitev za izbiro rastlinskih olj z njenim 

visokim deležem za zunanjo uporabo. Pri uživanju teh olj opisana lastnost ALA navadno ni 

problematična, ker še preden pride do zaužitja tako olje zaznamo kot žarko in se njegovi 

uporabi izognemo [20]. 

5.3. ANTIOKSIDATIVNE LASTNOSTI 

Kjer smo opravili eno spektrofotometrično meritev absorbance, je le ta podana kot 

številčna vrednost, kjer smo meritve ponovili trikrat, smo na podlagi treh meritev 

izračunali povprečno absorbanco in pripadajoči RSD. Iz absorbance ali iz izračunane 

povprečne absorbance smo antioksidativne potenciale izračunali po enačbi 1.  

5.3.1. Optimizacija metode 

V okviru optimizacije smo izbirali optimalno topilo za analizo, testirali različne 

koncentracije raztopin standarda vitamina E v izbranem topilu in določili optimalne mase 

vzorcev za testiranje. Optimizirano metodo smo delno validirali. 

5.3.1.1. Izbor topila 

Testirali smo več topil, in sicer MeOH, aceton v MeOH (5 %, 10 %, 20 %, 50 %, 100 %), 

izopropanol v MeOH (5 %, 10 %, 20 %, 50 %, 100 %), etilacetat, n-butanol, 

tetrahidrofuran in 2-butanon v MeOH (5 %, 10 %, 20 %, 50 %, 100 %).  

Primernost topil smo testirali z vzorcem vodnega izvlečka lubja bele jelke, saj zanj 

obstajajo literaturni podatki o njegovem antioksidativnem potencialu v vodi in že 

preverjena metoda DPPH. Izračunane antioksidativne potenciale vzorca izvlečka lubja bele 

jelke v različnih topilih smo tako lahko primerjali z njegovim antioksidativnim 

potencialom v vodi. 
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Pred testom DPPH smo si pripravili nabor topil, ki bi lahko raztapljala rastlinska olja in 

radikal DPPH. V 2-mililitrsko mikrocentrifugirko smo natehtali ustrezno količino vzorca 

in dodali topilo. Raztapljanje smo opazovali organoleptično in preizkusili naslednja topila:  

 40 mg vzorca v 2 ml MeOH 

 40 mg vzorca v 2 ml 50-odstotnega acetona v MeOH 

 10 mg vzorca v 1 ml 50-odstotnega izopropanola v MeOH 

 10 mg vzorca v 1 ml n-butanola 

 10 mg vzorca v 1 ml 2-butanona 

 10 mg vzorca v 1 ml tetrahidrofurana 

Rezultati meritev so predstavljeni v preglednici VII. 

S topili, v katerih so se olja dobro raztapljala, smo opravili še test topnosti radikala DPPH, 

in sicer smo ga raztapljali v topilu v razmerju 1 : 25. V 10- ali 25-mililitrsko bučko smo 

natehtali 0,4 mg (pri acetonu in 50-odstotnem izopropanolu v MeOH) ali 1 mg (vsa ostala 

topila) radikala DPPH in dodali 10 ml oziroma 25 ml topila. 

Pri 50-odstotnem izopropanolu v MeOH in n-butanolu je bila dosežena le delna topnost 

radikala DPPH (preglednica VII). Eksperiment smo ponovili, tako da smo v 25-mililitrsko 

bučko natehtali 1 mg radikala DPPH, dodali 25 mL ustreznega topila ter bučko postavili na 

ultrazvok (preglednica VII). 

Preglednica VII: Testiranje topnosti rastlinskega olja in radikala DPPH v različnih topilih 

Topilo Topnost olja Topnost DPPH Topnost DPPH (+ultrazvok) 

MeOH N x x 

50-odstotni aceton v MeOH T T x 

50-odstotni izopropanol v MeOH DT DT T 

n-butanol T DT DT 

2-butanon T T x 

Tetrahidrofuran T T x 

Legenda: N-ni topno, DT-delno topno, T-topno, x-ni meritve 

Glede na teste topnosti smo za nadaljnja testiranja s testom DPPH izbrali 50-odstotni 

aceton v MeOH, 50-odstotni izopropanol v MeOH, 2-butanon in tetrahidrofuran, dodatno 

pa smo testirali še etilacetat ter 5 in 10-odstotni aceton v MeOH. Kot primerjalno topilo 

smo uporabili vodo. 
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Raztopina radikala DPPH 0,04 mg/ml 

Na analitski tehtnici smo natehtali 4 mg DPPH in ga kvantitativno prenesli v 100 ml bučko 

in s topilom
1
 dopolnili do oznake. 

Slepi vzorec 

Topilo 

Kontrolni vzorec  

Na analitski tehtnici smo natehtali 10 mg galne kisline, jo kvantitativno prenesli v 10 ml 

bučko in z acetonom dopolnili do oznake. 
2
 

Vzorec  

Na analitski tehtnici smo natančno natehtali 1,5 mg vodnega izvlečka lubja bele jelke, ga 

prenesli v 15-mililitrsko plastično epruveto  in dodali 10 ml topila. 
3
 

Postopek 

V 15-mililitrske plastične epruvete smo odmerili 180 µl zgoraj pripravljenih vzorcev, 

dodali 4,5 ml raztopine radikala DPPH v izbranem topilu, ovili z aluminijasto folijo, dobro 

premešali ter pustili reagirati v temnem prostoru 30 minut. Nato smo izmerili absorbanco 

raztopine pri 517 nm.  

                                                 
1
 Za teste vzorca vodnega izvlečka lubja bele jelke, kjer smo kot topilo uporabili vodo, smo radikal DPPH 

raztopili v MeOH, za testiranje ostalih topil pa smo uporabili ustrezno topilo. 

 
2
 Kontrolnega vzorca nismo testirali pri naslednjih topilih: aceton v MeOH (5- in 10-odstotni), 50-odstotni 

izopropanol v MeOH in etilacetat. Za izračun AOP smo uporabili meritve kontrolnega vzorca, ki smo jo 

izmerili za vzorec vodnega izvlečka lubja bele jelke v vodi.  

 
3
 Za teste vzorca vodnega izvlečka lubja bele jelke v vodi smo kot topilo uporabili vodo, za testiranje 50-

odstotnega acetona v MeOH smo kot topilo uporabili slednjega, pri vseh ostalih preizkušanjih topil pa smo 

kot vzorec uporabili vodni izvleček lubja bele jelke v vodi. 
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Za nadaljnje analize smo se odločali na podlagi primerjav AOP vzorca vodnega izvlečka 

lubja bele jelke v vodi z njegovim AOP v različnih topilih. Rezultati so zbrani v  

preglednici VIII. 

Preglednica VIII: Določanje antioksidativnega potenciala z vzorcem vodnega izvlečka lubja bele jelke 

Topilo A (poligenol) RSD (%) AOP (%) 

Voda 0,298 

 

33,17 

5-odstotni aceton v MeOH 0,351 

 

8,66 

10-odstotni aceton v MeOH 0,298 

 

26,34 

50-odstotni aceton v MeOH 0,458 

 

-2,95 

50-odstotni izopropanol v MeOH 0,281 

 

33,93 

Etilacetat 0,429 

 

12,9 

2-butanon 0,384 0,65 10,61 

Tetrahidrofuran 0,330 2,29 -0,75 

 

V različnih topilih ali njihovih zmeseh smo dobili zelo različne vrednosti AOP 

(preglednica VIII), ker reakcije pri izvlečku lubja bele jelke potekajo na hidroksilnih 

skupinah, ki so v različnih topilih različno razgaljene. Na podlagi rezultatov smo se 

odločili za nadaljnja testiranja z različnimi koncentracijami acetona, izopropanola in 2-

butanona v MeOH. Tetrahidrofuran smo izključili zaradi negativnega AOP in hkrati s tem 

tudi zelo majhno razliko med odzivom vzorca in slepe raztopine. Zaradi slednjega smo 

izključili tudi etilacetat, kljub temu, da bi ga glede na AOP morda lahko nadalje testirali. 

Raztopino radikala DPPH (0,04 mg/ml) smo na enak način pripravljali sveže. Slepi 

vzorec, kontrolni vzorec in vzorec smo po potrebi pripravljali kot pri prvih meritvah. 

Postopek smo izvedli na enak način kot pri prejšnjih testiranjih topil z vzorcem vodnega 

izvlečka lubja bele jelke. 

Vse koncentracije topil smo testirali v treh ponovitvah, dvakrat v enem dnevu (preglednice 

IX, X, XI – stolpci 1 in 2). Posamezna absorbanca predstavlja povprečno vrednost treh 

meritev. Za nadaljnje analize smo se odločali na podlagi primerjav AOP vzorca vodnega 

izvlečka lubja bele jelke v vodi z njegovim AOP v različnih topilih in RSD 

antioksidativnih potencialov. 
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Preglednica IX: Določanje antioksidativnega potenciala vzorcev vodnega izvlečka lubja bele jelke z 

različnimi koncentracijami acetona v MeOH 

Aceton v MeOH 

     Aceton (%) Povprečna A RSD treh A (%) AOP (%) 

 

1 2 1 2 1 2 

5 0,314 0,233 7,11 6,22 34,07 47,80 

10 0,291 0,251 5,29 7,41 29,45 44,47 

20 0,316 0,598 11,02 1,10 44,80 8,00 

50 0,238 0,316 7,83 2,87 35,09 33,42 

100 0,389 0,432 2,67 1,19 11,72 14,36 

 

Preglednica X: Določanje antioksidativnega potenciala vzorcev vodnega izvlečka lubja bele jelke z 

različnimi koncentracijami izopropanola v MeOH 

Izopropanol v MeOH 

     Izopropanol (%) Povprečna A RSD treh A (%) AOP (%) 

 

1 2 1 2 1 2 

5 0,243 0,278 2,70 5,70 45,50 36,88 

10 0,280 0,278 0,62 2,99 51,65 29,18 

20 0,246 0,198 11,59 3,81 -18,27 51,35 

50 0,174 0,235 23,06 1,77 43,10 49,39 

100 0,150 0,219 8,21 33,92 78,19 49,25 

 

Preglednica XI: Določanje antioksidativnega potenciala vzorcev vodnega izvlečka lubja bele jelke z 

različnimi koncentracijami 2-butanona v MeOH 

2-butanon v MeOH 

       2-butanona (%) Povprečna A RSD treh A (%) AOP (%) 

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

5 0,326 0,286 0,349 2,21 0,35 1,15 29,55 16,86 21,64 

10 0,312 0,294 0,247 5,00 2,05 1,76 20,06 22,31 19,80 

20 0,327 0,299 0,328 1,77 1,35 3,71 19,14 20,39 19,74 

50 0,356 0,318 0,332 1,99 7,94 3,09 16,59 15,87 9,38 

100 0,381 0,384 0,412 1,24 0,15 3,90 12,42 7,62 0,39 

 

V preglednici XII so zbrani podatki odstopanj antioksidativnih potencialov (stolpca 1 in 2) 

merjenih v enem dnevu iz preglednic IX, X in XI.  
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Preglednica XII: Odstopanja antioksidativnih potencialov različnih koncentracij topil v MeOH, merjenih v 

enem dnevu – izraženi kot RSD v % 

Odstotek topila v MeOH 5 10 20 50 100 

Aceton 23,72 28,74 98,57 3,45 14,32 

Izopropanol 14,79 39,32 297,62 9,62 32,12 

2-butanon 38,66 7,51 4,47 3,11 33,87 

Kot optimalno topilo za nadaljnjo analizo smo izbrali 2-butanon v metanolu (preglednica 

XII). Odločili smo se, da ponovno testiramo (Preglednica XI – stolpec 3) vse koncentracije 

2-butanona v metanolu. V nadaljevanju smo izračunali odstopanja AOP med dvema 

različnima dnevoma (preglednica XIII). 

Preglednica XIII: Odstopanjaantioksidativnih potencialov 2-butanona v MeOH, merjenih v dveh dneh (1 in 

3) – izraženi kot RSD v % 

Odstotek 2-butanona v MeOH 5 10 20 50 100 

RSD (%) 17,54 8,45 2,28 36,36 127,80 

 

Glede na dobljene rezultate smo se odločili, da so optimalne koncentracije 10, 20 in 50-

odstotni 2-butanon v MeOH. Izbrali bi lahko tudi 5-odstotni 2-butanon v MeOH, ampak 

smo med testom DPPH opažali slabšo topnost radikala DPPH v tej zmesi. 

5.3.1.2. Topnost olja v izbranem topilu 

V nadaljevanju optimizacije smo izmed treh izbranih topil želeli določiti tisto, ki bo 

najboljše raztapljalo rastlinsko olje. 

Optimalno razmerje 2-butanona v MeOH 

V 2-mililitrsko mikrocentrifugirko smo natehtali različne mase vzorca (10 mg, 25 mg, 40 

mg, 50 mg, 100 mg) in dodajali po 1 ml topila v različnih razmerjih 2-butanona v MeOH. 

Rezultate testiranj prikazuje preglednica XIV. 

Preglednica XIV: Največja količina olja, ki se topi v različnih razmerjih 2-butanona v MeOH 

Odstotek 2-butanona v MeOH 10 mg  25 mg 40 mg 50 mg 100 mg 

10 x N x N N 

20 x N x N N 

50 T T T x x 

Legenda: N-ni topno, DT-delno topno, T-topno, x-ni meritve 

Kot optimalno topilo smo na podlagi testov izbrali 50-odstotni 2-butanon v MeOH, saj se 

rastlinska olja v ostalih dveh topilih ne raztapljata. 
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5.3.1.3. Delna validacija optimizirane metode DPPH s standardom 

vitamina E v izbranem topilu (50-odstotni 2-butanon v MeOH) 

Analizno metodo validiramo z namenom, da bi zagotovili rezultate, ki dajejo pravilne 

karakteristike preiskovane snovi. Glavni validacijski parametri, ki jih določamo, so 

točnost, natančnost (ponovljivost in obnovljivost), specifičnost, linearnost, območje in 

robustnost [57]. Pri delni validaciji metode smo ovrednotili natančnost, linearnost in 

območje metode. 

Za validacijo optimizirane metode DPPH smo kot standard uporabili vitamin E. 

Koncentracije smo izbrali glede na literaturne podatke vsebnosti vitamina E v preiskovanih 

rastlinskih oljih. Vrednosti so predstavljene v spodnji preglednici. 

Preglednica XV: Literaturni podatki o vsebnosti vitamina E (mg/kg) v testiranih rastlinskih oljih 

Rastlinsko olje 

Celotna vsebnost vitamina E 

(mg/kg) 

Prevladujoča oblika 

(mg/kg) 

Olje ameriške brusnice 1533 γ-tokotrienol, 1235 

Bezgovo olje 3,12 γ-tokoferol, 2,63 

Konopljino olje 280 γ-tokoferol   

Malinovo olje 2113 γ-tokoferol, 1641 

Olje črne ogrščice 430 γ-tokoferol, 387 

Orehovo olje 257 γ-tokoferol 

Olje rakitovca 4026 α-tokoferol, 1967 

Šipkovo olje 1100 γ-tokoferol, 895 

[33, 35, 37, 58, 59, 60, 61] 

Uporabili smo koncentracije (v mg/kg): 37,5, 75, 150, 300, 375, 500, 625, 1250 in 2500.  

Raztopino radikala DPPH (0,04 mg/ml) smo pripravljali sveže na enak način kot pri 

vzorcih z vodnim izvlečkom lubja bele jelke. Slepi in kontrolni vzorec smo po potrebi 

pripravljali kot pri prvih meritvah, le da smo pri testiranjih vzorca vitamina E pri 

kontrolnem vzorcu kot topilo uporabili 2-butanon. 

Vzorec  

Pripravili smo raztopine različnih koncentracij vitamina E v 50-odstotnem 2-butanonu v 

MeOH. Najprej smo z raztapljanjem 25 mg vitamina E v 10 ml topila pripravili 

koncentracijo 2500 mg/kg, ki smo jo nato ustrezno redčili do koncentracije 625 mg/kg. 

Nato smo z raztapljanjem 3 mg/kg vitamina E v 10 ml topila pripravili koncentracijo 300 

mg/kg, ki smo jo nato ustrezno redčili do koncentracije 37,5 mg/kg. 
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Postopek smo izvedli na enak način kot pri prejšnjih testiranjih topil z vzorcem vodnega 

izvlečka lubja bele jelke.  

Dnevna in meddnevna natančnost 

V okviru delne validacije testa DPPH smo ovrednotili dnevno (ponovljivost) in 

meddnevno (obnovljivost) natančnost (preglednica XVI). Stolpci 1, 2 in 3 prikazujejo 

merjenja v treh različnih dneh, kjer posamezna absorbanca predstavlja povprečno vrednost 

treh meritev. 

Preglednica XVI: Testi DPPH s standardom vitamina E - ponovljivost in obnovljivost metode 

Vitamin E Ponovljivost  Obnovljivost 

 
c (mg/kg) Povprečna A RSD posamezne A (%) RSD treh A (%) AOP (%) 

 

1 2 3 1 2 3 

 

1 2 3 

2500 -0,033 0,001 0,049 / 173,205 4,277 135,76 108,62 105,36 100,75 

1250 -0,021 0,014 0,044 / 22,427 16,389 73,15 105,48 102,04 102,01 

625 0,032 0,062 0,106 81,25 10,438 20,112 37,04 91,64 89,8 86,47 

500 

  

0,146 

  

7,216 

 

    74,6 

375 

  

0,242 

  

6,411 

 

    49,21 

300 0,171 0,241 0,268 22,52 6,055 7,453 7,50 55,35 44,58 42,33 

150 0,309 0,322 0,334 2,613 3,527 4,531 2,59 19,32 24,18 28,17 

75 0,315 0,391 0,394 6,341 0,897 1,529 0,54 17,75 7,46 12,66 

37,5 0,365 0,416 0,415   0,501 0,557 0,17 4,7 1,24 7,24 

 

Pri ponovljivosti smo upoštevali RSD posameznih absorbanc pri eni koncentraciji, merjeno 

trikrat v enem dnevu. Do koncentracije 500 mg/kg so bile skoraj vse vrednosti RSD v 

območju znotraj 10 % (preglednica XVI – RSD posamezne A (%) ). Izjema je bila meritev 

prvega dne pri koncentraciji 300 mg/kg; velik RSD je bil verjetno posledica nenatančnosti 

pri pripravi vzorcev ali merjenju. Pri obnovljivosti smo za vrednotenje RSD uporabili 

povprečne meritve absorbance, izmerjene v treh različnih dneh (preglednica XVI – RSD 

treh A (%) ). Vse vrednosti do 500 mg/kg se nahajajo v območju znotraj 10 %.   

Linearnost 

Parametre linearnosti smo izračunali v programu Excel. 

Rezultate antioksidativnih potencialov vitamina E v treh različnih dneh smo uporabili za 

izris treh umeritvenih krivulj (graf 3). 
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Graf 3: Antioksidativni potencial vzorca standarda vitamina E v odvisnosti od koncentracije 

Izračunali smo vrednosti korelacijskih koeficientov R
2
 linearnega dela posamezne krivulje. 

Najboljši korelacijski koeficient linearnega dela je dala krivulja drugega dne (graf 4) in 

sicer 0,9945. Za prvi dan je R
2
 znašal 0,9732, za tretji dan pa 0,9937.  

Za linearni del krivulje drugega dne smo izračunali še naslednje parametre linearnosti: 

Enačba premice: y=0,1492x – 1,9737 

Naklon: 0,1492 

Odsek na y osi: -1,9737 

Paersonov koeficient: 0,9945 

y os: antioksidativni potencial v odstotkih 

x os: koncentracija vitamina E v mg/kg 

 

Graf 4: Območje linearnosti krivulje antioksidativnega potenciala v odvisnosti od koncentracije  vzorca 

standarda vitamina E (meritev drugega dne) 
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Krivulja se od linearnosti odkloni med vrednostmi antioksidativnega potenciala 80−90 % 

(graf 4). Antioksidativni potenciali raztopin vitamina E, ki ne ležijo na linearnem delu 

krivulje oz. se nahajajo tam, kjer se krivulja ukrivi, niso zanesljivi. Do tega je prišlo zaradi 

prevelike koncentracije vzorca, radikal DPPH je v celoti zreagiral, antioksidanti pa so 

ostali v presežku. Rezultati na ukrivljenem delu krivulje so zato nerealni, med sabo niso 

primerljivi in dajejo nižje antioksidativne potenciale od pričakovanih (slika 17). Posledično 

smo lahko med seboj primerjali le rezultate na linearnem delu krivulje, in sicer do 

antioksidativnega potenciala približno 80 %. To ugotovitev smo upoštevali pri nadaljnjih 

meritvah na vzorcih rastlinskih olj.  

 

Slika 17: Razlika v izmerjenem in pričakovanem antioksidativnem potencialu zaradi napake, ki je posledica 

ukrivljenosti krivulje odvisnosti AOP od koncentracije vzorca standarda vitamina E. 

Območje 

Umeritvena krivulja poteka linearno v koncentracijskem območju od 37,5 mg/kg do 625 

mg/kg vitamina E v topilu. V tem območju lahko torej zagotovimo in potrdimo linearni 

odziv med antioksidativnim potencialom in koncentracijo vitamina E.  

5.3.1.4. Optimalne mase vzorcev 

Največja količina olja, ki se topi v izbranem topilu 

Za določitev največje količine olja, ki se topi v izbranem topilu smo v 2-mililitrsko 

mikrocentrifugirko natehtali različne mase vzorca (10 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg) in 
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mu dodali 1 ml izbranega topila. Opazovali smo raztapljanje olja v topilu. Podatki merjenj 

so zbrani v preglednici XVII. 

Preglednica XVII: Največja količina olja, ki se topi v 50-odstotnem 2-butanonu v MeOH 

Masa vzorca (mg) Topnost 

10 T 

20 T 

40 T 

60 T* 

80 N 

Legenda: N-ni topno, DT-delno topno, T-topno, x-ni meritve 

*V 1 ml izbranega topila so se dobro topila vsa olja (60 mg) razen olja ogrščice. Na prvi 

pogled je mešanica sicer izgledala bistro, ampak po stresanju smo opazili majhne kapljice 

olja v topilu (videz emulzije O/V). Do tega je prišlo zaradi posebne sestave rastlinskega 

olja ogrščice. 

Največja količina olja, ki se topi v izbranem topilu,  je 60 mg rastlinskega olja na 1 ml 

topila. 

Glede na test topnosti smo se najprej odločili za mase vzorcev 10 mg, 40 mg in 60 mg. 

Izmerili smo absorbance tako pripravljenih vzorcev ter se za nadaljnje analize odločili na 

podlagi izračunanih antioksidativnih potencialov – izbrali smo maso olja, ki daje 

največjega, torej 60 mg na 1 ml raztopine topila DPPH. Ker je veliko vzorcev pri tej 

koncentraciji kazalo antioksidativne potenciale nad 80 %, smo vzorce redčili do 

koncentracij, ki so dajale odzive pod to mejo. Kot že omenjeno, AOP nad 80 % namreč 

več ne ležijo na linearnem delu umeritvene krivulje z vitaminom E, torej nad to mejo 

rezultati več niso zanesljivi.  

Za nadaljnje analize smo tako uporabili koncentracije 1 mg/ml, 3 mg/ml, 7,5 mg/ml in 15 

mg/ml. Vse rezultate smo na koncu podali glede na maso vzorca 15 mg, ki smo ga raztopili 

v 1 ml raztopine radikala DPPH v izbranem topilu. 

5.3.2. Spektrofotometrična določitev antioksidativnih lastnosti 

(antioksidativna aktivnost in oksidativna stabilnost) 

Da bi testirali antioksidativne lastnosti (antioksidativno aktivnost in oksidativno stabilnost) 

rastlinskih olj, smo svežim in staranim vzorcem z metodo DPPH izmerili antioksidativni 

potencial (AOP). Na podlagi AOP smo med sabo primerjali olja glede na antioksidativno 
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aktivnost, na podlagi padca AOP, pa določili, kako je posamezno olje odporno na vplive 

različnih zunanjih dejavnikov, kot so svetloba, povišana temperatura in zračni kisik. Kot 

parameter stabilnosti rastlinskega olja smo uporabili razliko v AOP svežih in staranih 

vzorcev. Pomembno je poudariti, da le na podlagi izmerjenih AOP svežih vzorcev nismo 

mogli zaključiti, da bi bilo eno olje boljše od drugega, saj nismo vedeli, kakšne so bile 

predhodne razmere shranjevanja ali starost olja. Po kakovosti smo lahko med seboj 

primerjali le obstojnost olj na 14-dnevno izpostavljenost svetlobi in zračnemu kisiku.  

Vse spektrofotometrične meritve absorbanc smo opravili v treh ponovitvah. Rezultati 

meritev svežih in staranih vzorcev so predstavljeni v  preglednici XVIII in grafu 5. Podani 

so kot AOP (%) z izračunanimi RSD izmerjenih absorbanc. RSD se pri vseh vzorcih 

nahajajo znotraj 10 % z izjemo svežega orehovega olja (vzorec 13), pri katerem znaša 

19,46 %. 

Preglednica XVIII: Test DPPH vzorcev rastlinskih olj, njihovi antioksidativni potenciali in padci 

antioksidativnih potencialov 

Vzorec RSD posamezne A (%)  AOP v % Odštet padec AOP Padec AOP v % 

 

Sveži vzorci Starani vzorci Sveži vzorci Starani vzorci 

  1 2,69 3,38 153,7 115,8 37,8 24,6 

2 2,11 2,57 150,0 124,3 25,7 17,2 

3 0,98 1,86 88,0 57,1 31,0 35,2 

4 1,86 3,67 40,0 8,0 32,0 80,0 

5 1,36 1,77 28,3 11,3 17,0 60,2 

6 3,80 1,96 57,6 27,6 30,0 52,1 

7 2,59 1,90 60,2 25,2 35,0 58,1 

8 4,82 0,72 57,3 22,7 34,6 60,4 

9 1,41 0,74 57,2 18,1 39,2 68,4 

10 1,15 7,56 129,5 93,2 36,3 28,0 

11 1,65 2,84 225,0 175,7 49,4 21,9 

12 2,11 0,69 41,9 18,0 23,8 56,9 

13 19,46 1,76 47,6 12,9 34,7 72,8 

14 1,72 0,70 35,3 16,8 18,6 52,5 

15 1,74 0,54 39,7 13,1 26,6 66,9 

16 2,34 1,06 128,9 66,5 62,5 48,4 

17 1,77 1,21 32,8 10,2 22,6 68,8 

18 3,09 0,33 73,6 37,1 36,5 49,6 

19 0,19 1,40 71,0 42,8 28,3 39,8 
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Graf 5: Antioksidativni potencial svežih in staranih vzorcev rastlinskih olj 

 

Antioksidativni potencial in vrednotenje antioksidativne aktivnosti 

Sveža olja 

Po literaturnih podatkih izkazujejo različna rastlinska olja različne antioksidativne 

aktivnosti, določene z različnimi metodami, med katerimi se velikokrat pojavlja tudi test 

DPPH. V eni izmed raziskav so testirali različna rastlinska olja in ugotovili, da ima 

kokosovo (lat. Cocos nucifera) olje večjo sposobnost za lovljenje radikalov od arašidovega 

(lat. Arachis hypogaea) olja, olja ogrščice, riževih otrobov (lat. Oryza sativa), sezamovega 

(lat. Sesamum indicum) in sončničnega (lat. Helianthus annuus) olja [62]. Kot že 

omenjeno, na antioksidativno aktivnost rastlinskega olja poleg nekaterih drugih 

dejavnikov, vpliva delež PNMK in vsebnost neumiljivega dela. Tuji raziskovalci so med 

omenjenimi parametri določili pozitivno korelacijo. V nasprotju s pričakovanji pa 

antioksidativna aktivnost ni korelirala z vsebnostjo tokoferolov, kar tuji avtorji razlagajo 

kot posledico preobremenitve delovanja tokoferolov pri rastlinskih oljih z velikim deležem 

PNMK. Poleg tega tokoferol v velikih koncentracijah izkazuje prooksidativne učinke. Pri 

primerjavi olj črne kumine (lat. Nigella sativa L.), koriandra (lat. Coriandrum sativum L.) 

in gvizocije (lat. Guizotia abyssinica Cass.) največjo antioksidativno aktivnost izkazuje 

olje koriandra, sledita mu olji črne kumine in gvizocije. Največji delež PNMK ima prav 
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slednja, poleg tega pa je pri tem olju neumiljivi del zastopan v najmanjšem odstotku [63]. 

Na zmanjšano antioksidativno aktivnost lahko vpliva tudi morebitno rafiniranje 

rastlinskega olja [62]. 

Pri našem delu je imelo med svežimi vzorci največji AOP malinovo olje (vzorec 11), in 

sicer 225,0 %, najnižjega pa bezgovo (vzorec 5) z vrednostjo 28,3 %. AOP ostalih 

rastlinskih olj so se gibali v vrednostih od 32,8 % do 153,7 %. Glede na primerjavo 

vzorcev olj različnih dobaviteljev so bili med sabo najbolj primerljivi vzorci konopljinega 

olja, njihov AOP je bil v območju od 57,3 do 60,2 %, in vzorca šipkovega olja – njuna 

AOP sta bila 71,0 % in 73,6 %. Največje razlike smo opazili pri vzorcih malinovega olja 

(vzorca 11 in 9), kjer je razlika v AOP znašala 74,6 %. Podobno razliko (74,5 %) smo 

določili tudi pri vzorcih olja rakitovca (16 in 17). Ostale razlike AOP med različnimi 

proizvajalci enakega rastlinskega olja so bile od 2,4 do 69,2 %.  

Povprečno je bilo olje z največjim AOP malinovo olje (137,2 % ± 84,2 %), ampak so imeli 

rezultati hkrati tudi zelo visok RSD (61,32 %), sledijo olja ameriške brusnice, šipka, 

rakitovca, konoplje, ogrščice in oreha (priloga 4, preglednica XX). Najmanjši povprečni 

AOP je imelo bezgovo olje (34,1 % ± 8,3 %) z RSD 24,25 %. Zelo velik RSD smo 

izračunali še pri olju rakitovca (79,81 %). Glede na antioksidativni potencial sta bili med 

seboj glede na povprečno vrednost najbolj primerljivi olji ogrščice in oreha. 

Starana olja 

Po staranju vzorcev je največji AOP ostal pri malinovem olju (vzorec 11), in sicer 175,7 

%, najnižji izmerjeni potencial (8,0 %) pa je dajalo bezgovo olje (vzorec 4). AOP ostalih 

rastlinskih olj so se nahajali v območju od 10,2 % do 124,3 %. Razlike med različnimi 

proizvajalci enakega rastlinskega olja so bile pri vseh staranih vzorcih še nekoliko večje 

kot pri svežih, razen pri bezgovem in orehovem, kjer je razlika v AOP med različnima 

dobaviteljema padla (pri bezgovem olju za 0,6 %, pri orehovem za 2,9 %). Največja razlika 

je podobno kot pri svežih vzorcih ostala pri malini (vzorca 11 in 9), in je znašala 89,7 %. 

Najmanjša odstopanja med AOP smo opazili pri olju ameriške brusnice (vzorca 1 in 2). 

Razlike nad 80 % smo izmerili še pri olju rakitovca, ko smo vzorec 16 primerjali z 

ostalima dvema (15 in 17). Ostale razlike med enakimi rastlinskimi olji različnih 

dobaviteljev so bile od 8,6 % do 54,1 %. Povprečno je bilo olje z največjim AOP staranih 

vzorcev rastlinsko olje ameriške brusnice (99,1 % ± 36,6 %), ampak je imelo hkrati tudi 
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velik RSD (36,95 %), sledila so olja maline, šipka, rakitovca, konoplje, ogrščice, oreha. 

Najnižji povprečni AOP je imelo podobno kot pri svežih vzorcih bezgovo olje (9,6 % ± 2,3 

%) z RSD 23,70 %. Zelo velik RSD smo ponovno izračunali pri oljih rakitovca (105,75 %) 

in maline (82,42 %). Glede na AOP sta si bili med sabo glede na povprečno vrednost še 

vedno najbolj podobni olji ogrščice in oreha, čeprav se je razlika v AOP med njima po 

staranju povečala. 

Padec antioksidativnega potenciala in oksidativna stabilnost 

Razlike med različnimi vrstami rastlinskih olj je moč opaziti tudi pri njihovi oksidativni 

stabilnosti. Eno izmed najbolj stabilnih je po literaturnih podatkih olje ogrščice, ki vsebuje 

erucinsko kislino. Ta naj bi inhibirala aktivnost nekaterih encimov, ki lahko oksidirajo 

nenasičene maščobne kisline in so vzrok žarkosti olja [62]. Po literaturnih podatkih lahko 

podobno kot pri antioksidativni aktivnosti rafiniranje zmanjša oksidativno stabilnost. Poleg 

tega je oksidativna stabilnost odvisna še od maščobnokislinske sestave, prisotnosti 

stranskih komponent in hidroperoksidov v surovem olju [63]. 

Pri vseh rastlinskih oljih smo opazili padec AOP za povprečno 50,6 %. Največjo razliko v 

odstotkih smo opazili pri bezgovem olju (vzorec 4), ki je znašala 80,0 %, najmanjšo pa pri 

olju ameriške brusnice (vzorec 2), kjer se je AOP zmanjšal za 17,2 %. Ostali padci AOP so 

bili med 21,9 in 72,8 %. Če kot parameter stabilnosti uporabimo padec antioksidativnega 

potenciala, je bilo olje ameriške brusnice (vzorec 2) najbolj stabilno rastlinsko olje, 

medtem ko je bilo oksidativni razgradnji najbolj podvrženo bezgovo olje (vzorec 4). Če 

med seboj primerjamo povprečne vrednosti padca AOP posameznih rastlinskih olj, je bilo 

olje z največjo oksidativno stabilnostjo rastlinsko olje brusnice. Sledijo olja maline, šipka, 

konoplje, ogrščice, rakitovca, oreha in bezga (priloga 4, preglednica XX). 

5.4. PRIMERJAVA MAŠČOBNOKISLINSKE SESTAVE Z 

ANTIOKSIDATIVNIMI LASTNOSTMI (antioksidativna aktivnost in 

oksidativna stabilnost) 

Največjo antioksidativno aktivnost smo pričakovali pri oljih z veliko nenasičenimi 

maščobnimi kislinami (med njimi tudi ALA) in po staranju največjo stabilnost tistih 

rastlinskih olj, ki so v svoji sestavi imela večji odstotek obstojnejših maščobnih kislin, torej 

nasičenih in mononenasičenih. Upoštevati je potrebno, da na antioksidativno aktivnost in 

stabilnost olja pomembno vpliva tudi neumiljivi del, zlasti vitamin E in druge spojine, 
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prisotne v rastlinskih oljih, ki jih v tej raziskavi nismo proučevali. Kljub podobnosti v 

maščobnokislinski sestavi imata namreč lahko dve olji popolnoma drugačno sestavo 

neumiljivega dela, kar prispeva k drugačni stabilnosti ali antioksidativni aktivnosti 

rastlinskega olja. Za bolj jasne določitve dejavnikov, ki poleg maščobnokislinske sestave 

še vplivajo na antioksidativno aktivnost in oksidativno stabilnost posameznega rastlinskega 

olja, v laboratoriju potekajo nadaljnje raziskave neumiljivega dela rastlinskih olj.  

Maščobnokislinska sestava in antioksidativna aktivnost 

Največjo antioksidativno aktivnost je izkazovalo malinovo olje (vzorec 11), ki je imelo 

med vsemi olji največji odstotek celokupnih nenasičenih maščobnih kislin in veliko, a ne 

največjo vrednost ALA. Olja, ki sledijo po padajoči vsebnosti nenasičenih maščobnih 

kislin, niso korelirala z antioksidativno aktivnostjo, povezave pa nismo mogli najti niti z 

vsebnostjo ALA. Kot že omenjeno, je bila vsebnost ALA v preiskovanih oljih od 8,98 % 

do 42,11 %. Glede na povprečne vrednosti enakih rastlinskih olj različnih dobaviteljev 

(priloga 4, preglednica XX) je imelo največ ALA bezgovo olje (40,93 % ± 1,67 %), 

najmanj pa orehovo (10,98 % ± 2,83 %). Sledila so (po padajoči vsebnosti): olja šipka, 

ameriške brusnice, maline, rakitovca, konoplje in ogrščice. Največje razlike v vsebnosti 

ALA med proizvajalci so bile pri olju rakitovca, kjer je RSD znašal 45, 65 %. Ugotovili 

smo, da se antioksidativne aktivnosti glede na vsebnost ALA zelo razlikujejo. V dveh 

različnih rastlinskih oljih različnih dobaviteljev je bila lahko vsebnost ALA zelo podobna, 

medtem ko se je njuna antioksidativna aktivnost zelo razlikovala. Takšen primer sta bili 

olji maline (vzorec 11) in šipka (vzorec 19). Njuna vsebnost ALA je bila podobna (37,79 

% oziroma 37,55 %), medtem ko je imelo olje maline AOP 225,0 %, šipkovo olje pa le 

71,0 %. Razliko lahko pripišemo dejstvu, da ima rastlinsko olje maline večjo celotno 

vsebnost nenasičenih in tudi PNMK in manjšo vsebnost nasičenih maščobnih kislin. 

Možno je tudi, da imata omenjeni olji drugačno sestavo neumiljivega dela in rastlinsko olje 

maline vsebuje več neumiljivih snovi, odgovornih za antioksidativno aktivnost. Veliko 

razliko v AOP kljub podobni vsebnosti ALA smo opazili tudi pri šipkovem (vzorec 18) in 

bezgovem olju (vzorec 5). Ob vsebnosti ALA okrog 39 % je bil AOP šipkovega 

rastlinskega olja 73,6 %, bezgovega pa le 28,3 %. Tukaj je bila podobno kot pri prejšnjem 

primeru vsebnost PNMK večja pri olju z večjim AOP, medtem ko je bila celotna vsebnost 

nenasičenih maščobnih kislin pri tem olju manjša, odstotek nasičenih maščobnih kislin pa 

večji. Morda je imel v tem primeru na AOP večji vpliv neumiljivi del. 
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Rezultati so tako nedvoumno pokazali, da pri različnih rastlinskih oljih vsebnost 

nenasičenih maščobnih kislin ali ALA ni korelirala z antioksidativno aktivnostjo. Da bi 

kljub temu našli povezavo med njimi, smo med sabo primerjali le posamezna rastlinska 

olja enake vrste in različnih dobaviteljev. AOP je naraščal z naraščanjem vsebnosti 

nenasičenih maščobnih kislin pri vseh oljih razen pri olju rakitovca, kjer je bila kljub zelo 

majhni (0,01-odstotni) razliki v vsebnosti nenasičenih maščobnih kislin med vzorcema 15 

in 17 njuna vrednost AOP različna (39,7 % in 32,8 %). Če smo skupaj z deležem 

nenasičenih maščobnih kislin primerjali še vsebnost ALA, smo pri rastlinskih oljih 

ameriške brusnice, bezga, oreha, rakitovca in šipka ugotovili, da je večji delež ALA ob 

primerljivi vsebnosti nenasičenih maščobnih kislin, dal večji AOP. Izjemi sta bili olji 

konoplje in maline, pri katerih nismo našli povezave med vsebnostjo ALA in njuno 

antioksidativno aktivnostjo. Pri teh dveh oljih z AOP korelira le celotna vsebnost 

nenasičenih maščobnih kislin. 

Primerjava podatkov o vsebnosti nenasičenih maščobnih kislin in ALA z antioksidativnim 

potencialom je pokazala, da lahko ostale komponente rastlinskemu olju izjemno povečajo 

antioksidativno aktivnost. Tako je lahko olje kljub manjši vsebnosti nenasičenih 

maščobnih kislin ali ALA (npr. olje rakitovca 16 – nenasičene MK 90,61 % in ALA 28,77 

%) imelo zelo visoko antioksidativno aktivnost. 

Maščobnokislinska sestava in padec antioksidativnega potenciala (oksidativna stabilnost) 

Maščobnokislinska sestava rastlinskih olj (predvsem stopnja nenasičenosti) lahko vpliva na 

oksidativno stabilnost rastlinskih olj. Oksidativna stabilnost je pomemben parameter glede 

kakovosti in varnosti rastlinskega olja za nadaljnjo uporabo v različnih izdelkih [64]. Padec 

antioksidativnega potenciala (pri primerjavi različnih rastlinskih olj različnih dobaviteljev) 

ni koreliral z vsebnostjo nenasičenih maščobnih kislin ali ALA v svežih vzorcih. Tako je 

lahko olje z veliko nenasičenimi maščobnimi kislinami in veliko ALA imelo relativno 

nizek padec AOP, kar nasprotno s pričakovanji temu olju daje visoko oksidativno 

stabilnost. Takšno olje je bilo malinovo rastlinsko olje (vzorec 11). Po drugi strani pa je 

imel vzorec rastlinskega olja rakitovca (17) majhno vsebnost nenasičenih maščobnih kislin 

in ALA, ampak je bil padec AOP relativno velik. To kaže na veliko oksidativno 

nestabilnost tega rastlinskega olja. Ta ugotovitev nedvoumno nakazuje na to, da je 

oksidativna stabilnost rastlinskega olja močno odvisna tudi od ostalih komponent, ki so v 

manjšem odstotku prisotne v rastlinskem olju. Literatura navaja, da lahko te snovi zavirajo 
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(antioksidanti) ali pospešijo (prooksidanti) lipidno peroksidacijo po različnih mehanizmih, 

opisanih v uvodu [64]. Posledica je večja ali manjša oksidativna stabilnost rastlinskega olja 

z enako maščobnokislinsko sestavo. To dokazujejo tudi literaturni podatki, ki navajajo, da 

sta linolna kislina in ALA v izolirani obliki zelo hitro podvrženi peroksidaciji, medtem ko 

je v oljih, bogatih z vitaminom E, fenoli in skvalenom njuna stabilnost dosti večja [65]. 

Pri primerjavi vseh rastlinskih olj med sabo je potrebno omeniti, da olje, ki je imelo po 

staranju največji AOP ni bilo najbolj oksidativno stabilno (imelo najmanjši padec AOP v 

%). Ko pa smo med sabo primerjali samo rastlinska olja enake vrste rastline različnih 

dobaviteljev, je bila vrednost AOP staranega vzorca obratnosorazmerna s padcem AOP (v 

%). Tako je imelo olje z največjim AOP najmanjši padec AOP (v %) ali drugače: 

rastlinsko olje z največjo antioksidativno aktivnostjo je imelo največjo oksidativno 

stabilnost. Zapisano ne drži za primerjavo AOP svežih vzorcev s padcem AOP. 

5.5. RASTLINSKA OLJA IN KOŽA 

V naši raziskavi se nismo neposredno ukvarjali z nanosom rastlinskih olj ali izdelkov z 

rastlinskimi olji na kožo, ampak smo le ugotavljali njihove lastnosti, zaradi katerih bi po 

literaturnih podatkih lahko imela ugodne učinke na kožo.  

Za nanos na kožo so kot kozmetično aktivne sestavine ali le kot podlage za druge sestavine 

primerna vsa testirana rastlinska olja, saj so njihove glavne komponente maščobne kisline 

iz skupin w-3, w-6 in w-9. V kombinaciji z drugimi lipidnimi komponentami delujejo 

emolientno, preprečujejo TEWL, zmanjšujejo vnetja in blažijo občutek bolečine. Glede na 

njihove ostale lastnosti pa so nekatera bolj primerna za uporabo v kozmetični industriji. Z 

vidika primernosti za nanos na kožo se raziskovalci najpogosteje osredotočajo na naslednje 

lastnosti posameznih rastlinskih olj: 

 Vsebnost maščobnih kislin w-6 (linolne, GLA, eikozadienojske), ki je pomembna z 

vidika povečanega delovanja Odlandovih telesc. Med olja z največjo vsebnostjo 

maščobnih kislin w-6 sodijo orehovo, konopljino in malinovo olje. 

 Vsebnost ALA, ki je pomembna z vidika hitrejše penetracije in močnega 

stimulativnega delovanja rastlinskega olja. Največjo vsebnost ALA ima bezgovo 

olje. 
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 Skupno vsebnost ALA in linolne kisline, ki je pomembna z vidika največje 

aktivnosti teh dveh maščobnih kislin in s tem ugodnih učinkov na kožo. Med ta olja 

sodijo rastlinska olja maline in bezga. 

 Antioksidativno aktivnost, ki je pomembna z vidika sposobnosti obrambe kože 

pred vplivi iz okolja in največjo med preiskovanimi olji izkazuje malinovo olje. 

 Oksidativno stabilnost, ki je pomembna z vidika zmanjšanja škodljivih učinkov 

razgradnih produktov ter stabilizacijskega učinka na kožo in kozmetični izdelek. 

Poleg tega oksidativna stabilnost pomembno vpliva na dovzetnost olja na vplive iz 

okolja in med najbolj oksidativno stabilna sodi olje ameriške brusnice.  

 Rafiniranje, ki je pomembno z vidika vonja, barve in povečane dovzetnosti za 

oksidacijo. Med preiskovanimi rastlinskimi olji je bilo edino rafinirano orehovo 

olje (vzorec 14). Je brezbarvno in brez posebnega vonja, kar bi lahko bila prednost 

pri vgradnji v kozmetični izdelek. Po drugi strani je to olje izkazovalo nizko (a ne 

najnižjo) antioksidativno aktivnost. Oksidativna stabilnost rafiniranega olja ni bila 

niti izrazito velika niti izrazito majhna, bilo pa je bolj oksidativno stabilno od 

enakega rastlinskega olja drugega dobavitelja, ki ni rafinirano. 

Podatki kažejo, da je potrebno pri izbiri rastlinskega olja za vgradnjo v kozmetični 

proizvod upoštevati več različnih kriterijev in najti pravo razmerje ugodnih učinkov 

posameznega rastlinskega olja. Če olje vsebuje veliko ALA in zaradi tega dobro penetrira, 

še ne pomeni, da bo imelo hkrati tudi dobre antioksidativne in stabilnostne lastnosti (npr. 

bezgovo olje). Rastlinskega olja, ki bi ga uporabili za določen kozmetični izdelek, tako ne 

moremo izbrati le na podlagi ene lastnosti, ki po literaturnih podatkih daje dobre 

značilnosti olja. Poleg maščobnokislinske sestave je potrebno upoštevati tudi neumiljivi 

del, ki lahko bistveno spremeni pričakovane lastnosti rastlinskega olja. 
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6. SKLEPI 

 Sveža rastlinska olja imajo specifičen vonj in barvo, ki se po štirinajstdnevnem staranju 

na neposredni sončni svetlobi in izpostavljenosti zračnemu kisiku pri vseh oljih 

spremenita. Izjema je rafinirano olje, katerega vonj in barva ostajata med temperaturno 

in svetlobno izpostavljenostjo nespremenjena. 

 V vseh vzorcih prevladujejo nenasičene MK, nasičene pa so zastopane v manjšem 

odstotku. Največ slednjih vsebuje rastlinsko olje rakitovca vseh dobaviteljev. ALA je 

prisotna v vseh preiskovanih oljih, skupaj z njo prevladujeta še linolna in oleinska 

kislina. Posebno je olje črne ogrščice, ki vsebuje velike količine erucinske kisline. 

Maščobnokislinska sestava enakega olja različnih dobaviteljev je pri nekaterih zelo 

podobna, pri drugih pa se razlikuje. Povprečna razlika v vsebnosti maščobnih kislin 

znaša 2,63 %. Po staranju še vedno prevladuje delež nenasičenih MK nad nasičenimi. 

Največ slednjih še vedno vsebuje rastlinsko olje rakitovca. Glede na sveže vzorce 

prihaja do povečanja deleža nenasičenih MK, kar je posledica napake pri postopku 

priprave vzorcev ali pa navideznega povečanja vsebnosti določene MK. ALA je še 

vedno prisotna v vseh vzorcih, prevladujoče komponente so ALA, linolna in oleinska 

kislina (izjema je olje ogrščice). 

 Optimalno topilo za test DPPH je 50-odstotni 2-butanon v MeOH. Izbrali smo ga na 

podlagi primerjav vrednosti absorbanc, AOP in RSD z vzorci vodnega izvlečka lubja 

bele jelkev vodi (preverjena metoda). Odločali smo se tudi glede na topnost olja in 

DPPH v izbranem topilu. Metoda je delno validirana s standardom vitamina E in je 

natančna do koncentracije vitamina E 500 mg/kg, linearna do vrednosti AOP med 80 in 

90 %. Umeritvena krivulja poteka linearno v koncentracijskem območju od 37,5 mg/kg 

do 625 mg/kg vitamina E v topilu. 

 Največjo antioksidativno aktivnost pri svežih vzorcih (posamezno in povprečje med 

proizvajalci) ima malinovo olje, najnižjo pa bezgovo. Med proizvajalci prihaja do 

največjih odstopanj prav pri olju maline, sledi olje rakitovca. Najmanjše razlike med 

proizvajalci so pri konopljinem olju. Glede na antioksidativno aktivnost sta med seboj 

najbolj primerljivi olji ogrščice in oreha. Po staranju se največja antioksidativna 

aktivnost (posamezno) ohrani pri malinovem olju, najnižja pa pri bezgovem. V 

povprečju (enako olje različnih dobaviteljev) ima največjo antioksidativno aktivnost 

olje ameriške brusnice, najnižjo pa bezgovo olje. Pri vseh oljih se povečajo razlike med 

proizvajalci, še vedno sta med seboj najbolj primerljivi olji ogrščice in oreha. 
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 AOP po staranju pade pri vseh rastlinskih oljih za povprečno 50,6 %. Najbolj stabilno 

je olje ameriške brusnice, najmanj pa bezgovo olje.  

 Največjo antioksidativno aktivnost daje rastlinsko olje (malinovo) z največ 

nenasičenimi maščobnimi kislinami, a ne največ ALA. Padajoča vsebnost nenasičenih 

MK ali ALA ni v odvisnosti z antioksidativno aktivnostjo. Podobna vsebnost ALA 

lahko daje zelo različne antioksidativne aktivnosti. Pri primerjavi enega rastlinskega 

olja različnih dobaviteljev obstaja odvisnost med nenasičenimi maščobnimi kislinami 

in antioksidativno aktivnostjo. Več nenasičenih maščobnih kislin daje večjo 

antioksidativno aktivnost (izjema je olje rakitovca). Ob primerljivi vsebnosti 

nenasičenih MK olja z večjo vsebnostjo ALA dajejo večjo antioksidativno aktivnost. 

Izjemi sta malinovo in konopljino olje, pri katerih opazimo odvisnost le med 

nenasičenimi MK in antioksidativno aktivnostjo. Glede na to, da je pri enakem olju 

različnih dobaviteljev moč opaziti odvisnost, med vsemi različnimi olji pa ne, lahko 

zaključimo, da ostale komponente (neumiljivi del) olju izjemno povečajo 

antioksidativno aktivnost. Olje z manjšo vsebnostjo nenasičenih MK ali ALA lahko 

izkazuje izjemno veliko antioksidativno aktivnost. 

 Padec AOP ali oksidativna stabilnost rastlinskih olj ni v odvisnosti z nenasičenimi MK 

ali ALA. S tem potrdimo zgornjo trditev, da na obstojnost rastlinskega olja izjemno 

vpliva sestava neumiljivega dela. Olje z največjim AOP (po staranju) nima 

najmanjšega padca AOP oziroma največje oksidativne stabilnosti. Če med seboj 

primerjamo le eno rastlinsko olje različnih dobaviteljev, je vrednost AOP po staranju 

rastlinskega vzorca obratnosorazmerna s padcem AOP. Zapisano ne drži za sveže 

vzorce. 

 Rastlinska olja so glede na svoje lastnosti bolj ali manj primerna za vgradnjo v 

kozmetične izdelke in nanos na kožo. Glede na literaturne podatke in rezultate naše 

raziskave domnevamo, da bi delovanje Odlandovih telesc najbolj povečala orehovo, 

konopljino in malinovo olje, najhitrejšo penetracijo in najbolj stimulativno delovanje  

bi imelo bezgovo olje, največ ugodnih učinkov na kožo bi imeli bezgovo in malinovo 

olje, največjo obrambo pred radikali bi izkazovalo malinovo olje, najdaljšo obstojnost 

kozmetičnega izdelka pa bi dosegli z oljem ameriške brusnice. Rafiniranje olju zniža 

AOP, na oksidativno stabilnost pa nima tako velikega vpliva. Pri vgradnji rastlinskega 

olja v kozmetični izdelek je potrebno upoštevati več različnih kriterijev in najti olje z 

najboljšim razmerjem med lastnostmi, ki vplivajo na kakovost končnega izdelka. 
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8. PRILOGE 

Priloga 1: Sestava standarda FAME 

 

 



Iva Horvat                                                            Maščobnokislinska sestava rastlinskih olj z  

                                                        α-linolensko kislino in njihova antioksidativna aktivnost 

61 

 

 



Iva Horvat                                                             Maščobnokislinska sestava rastlinskih olj z  

                                                        α-linolensko kislino in njihova antioksidativna aktivnost 

62 

 

Priloga 2: Spekter standarda FAME. 
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Priloga 3 

Preglednica XIX: Maščobnokislinska sestava vzorcev rastlinskih olj 

 

Olje ameriške brusnice Bezgovo olje Konopljino olje 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

Maščobna kislina sveži starani sveži starani Sveži starani sveži starani sveži starani sveži starani sveži starani sveži starani 

                 Palmitoleinska kislina 

                Palmitinska kislina 3,76 3,87 4,21 4,29 3,77 3,21 5,08 4,59 4,92 4,9 5,01 4,65 4,3 3,78 5,03 4,32 

γ-linolenska kislina (GLA) 

            

1,12 0,95 

  Linolna kislina 26,73 26,67 26,33 26,14 33,26 31,97 34,83 34 36,22 36,47 44,07 44,14 54,15 54,58 52,2 52,41 

α-linolenska kislina (ALA) 36,65 35,94 36,64 36,22 33,25 34,07 42,11 43,1 39,75 38,19 16,62 15,73 20,75 20,94 19,22 19,53 

Oleinska kislina 31,21 32,03 31,18 31,8 24,75 26,13 14,38 14,96 15,35 16,68 28,26 29,4 14,74 14,99 18,07 18,81 

Elaidinska kislina 0,18 0,11 0,17 0,18 1,78 2,94 1,76 1,73 1,63 1,6 2,53 2,47 1,63 1,51 1,69 1,33 

Izomer ALA 

    

1,35 

           Stearinska kislina 1,47 1,38 1,47 1,37 1,84 1,68 1,84 1,62 2,13 2,16 3,3 3,39 3,18 2,87 3,66 3,25 

Eikozadienojska kislina 

                Gadoleinska kislina 

          

0,14 0,15 

 

0,1 

  Arašidna kislina 

             

0,28 

 

0,22 

Erucidna kislina 

                Behenska kislina 

                

                 Nasičene 5,23 5,25 5,68 5,66 5,61 4,89 6,92 6,21 7,05 7,06 8,31 8,04 7,48 6,93 8,69 7,79 

Nenasičene 94,77 94,75 94,32 94,34 94,39 95,11 93,08 93,79 92,95 92,94 91,62 91,89 92,39 93,07 91,18 92,08 

od tega PNMK 63,38 62,61 62,97 62,36 67,86 66,04 76,94 77,1 75,97 74,66 60,69 59,87 76,02 76,47 71,42 71,94 

od tega MNMK 31,39 32,14 31,35 31,98 26,53 29,07 16,14 16,69 16,98 18,28 30,93 32,02 16,37 16,6 19,76 20,14 
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Malinovo olje Olje črne ogrščice Orehovo olje 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

Maščobna kislina  sveži starani sveži starani sveži starani sveži starani sveži starani sveži starani 

             Palmitoleinska kislina 

            Palmitinska kislina 1,93 1,75 1,76 1,42 1,74 1,13 2,53 2,23 5,27 4,11 5,21 4,1 

γ-linolenska kislina (GLA) 

            Linolna kislina 45,77 46,04 50,17 50,11 44,03 43,23 10,22 8,46 52,47 52,15 55,5 56,27 

α-linolenska kislina (ALA) 30,9 29,93 28,18 28,38 37,79 39,23 11,72 10,83 12,98 12,64 8,98 8,26 

Oleinska kislina 17,32 18,33 18,06 17,52 15,18 15,45 28 34,49 24,61 26,96 19,96 22,19 

Elaidinska kislina 2,55 2,24 0,31 1,41 0,19 0,2 2,27 2,12 1,75 1,64 4,25 4,18 

Izomer ALA 

          

3,08 2,33 

Stearinska kislina 1,53 1,56 1,52 1,16 1,07 0,76 1,74 1,4 2,92 2,5 3,02 2,67 

Eikozadienojska kislina 

      

0,13 

     Gadoleinska kislina 

      

8,94 7,6 

    Arašidna kislina 

 

0,15 

          Erucidna kislina 

      

34,12 32,71 

    Behenska kislina 

      

0,24 0,16 

    

             Nasičene 3,46 3,46 3,28 2,58 2,81 1,89 4,51 3,79 8,19 6,61 8,23 6,77 

nenasičene 96,54 96,54 96,72 97,42 97,19 98,11 95,4 96,21 91,81 93,39 91,77 93,23 

od tega PNMK 76,67 75,97 78,35 78,49 81,82 82,46 22,07 19,29 65,45 64,79 67,56 66,86 

od tega MNMK 19,87 20,57 18,37 18,93 15,37 15,65 73,33 76,92 26,36 28,6 24,21 26,37 
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Olje rakitovca Šipkovo olje 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

Maščobna kislina  sveži starani sveži starani sveži starani sveži starani sveži starani 

           Palmitoleinska kislina 0,29 0,19 0,13 0,1 0,13 0,1 

    Palmitinska kislina 5,85 4,58 6,38 4,85 5,02 3,24 2,95 2,01 2,75 3,26 

γ-linolenska kislina (GLA) 

          Linolna kislina 36,56 33,53 31,99 25,51 46,79 41,04 34,19 24,89 37,26 38,7 

α-linolenska kislina (ALA) 20,51 20,31 28,77 30,72 10,58 10,43 39,97 44,64 37,55 36,38 

Oleinska kislina 29,55 35,1 26,22 33,16 31,8 40,23 18,32 25,37 18,53 19,55 

Elaidinska kislina 2,38 1,91 3,5 3,37 

  

1,86 1,32 1,57 0,14 

Izomer ALA 

          Stearinska kislina 4,86 4,38 2,86 2,29 5,57 4,87 2,64 1,77 2,31 1,89 

Eikozadienojska kislina 

          Gadoleinska kislina 

          Arašidna kislina 

          Erucidna kislina 

          Behenska kislina 

    

0,11 

     

           Nasičene 10,71 8,96 9,24 7,14 10,7 8,11 5,59 3,78 5,06 5,15 

Nenasičene 89,29 91,04 90,61 92,86 89,3 91,8 94,34 96,22 94,91 94,77 

od tega PNMK 57,07 53,84 60,76 56,23 57,37 51,47 74,16 69,53 74,81 75,08 

od tega MNMK 32,22 37,2 29,85 36,63 31,93 40,33 20,18 26,69 20,1 19,69 
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Priloga 4 

Preglednica XX: Primerjava lastnosti rastlinskih olj glede na povprečne vrednosti   

 

Povprečna vsebnost α-linolenske kisline enakega olja 

različnih dobaviteljev 

(%) 

Povprečni antioksidativni potencial  svežih vzorcev 

enakega olja različnih dobaviteljev 

(%) 

Povprečni padec antioksidativnega potenciala enakega 

olja različnih dobaviteljev – oksidativna stabilnost 

(%) 

Bezeg 

 

40,93±1,67 

(RSD 4,08 %) 

Malina 

 

137,2±84,2 

(RSD 61,32 %) 

Ameriška 

 brusnica 

25,7±9,1 

(RSD 35,29 %) 

Šipek 

 

38,76±1,71 

(RSD 4,41 %) 

Ameriška  

brusnica 

130,6±36,9 

(RSD 28,25 %) 

Malina 

 

39,5±25,3 

(RSD 64,05 %) 

Ameriška 

brusnica 

35,51±1,96 

(RSD 5,52 %) 

Šipek 

 

72,3±1,8 

(RSD 2,52 %) 

Šipek 

 

44,7±7,0  

(RSD 15,59 %) 

Malina 

 

32,29±4,95 

(RSD 15,35 %) 

Rakitovec 

 

67,2±53,6 

(RSD 79,81 %) 

Konoplja 

 

56,9±4,3 

(RSD 7,50 %) 

Rakitovec 

 

19,95±9,11 

(RSD 45,65 %) 

Konoplja 

 

58,4±1,6 

(RSD 2,75 %) 

Črna ogrščica 

 

56,9 

 

Konoplja 

 

18,86±2,09 

(RSD 11,07 %) 

Črna ogrščica 

 

41,9 

 

Rakitovec 

 

61,4±11,3 

(RSD 18,36 %) 

Črna ogrščica 

 

11,72 

 

Oreh 

 

41,5±8,7 

(RSD 20,93 %) 

Oreh 

 

62,7±14,4 

(RSD 22,95 % 

Oreh 

 

10,98±2,83 

(RSD 25,76 %) 

Bezeg 

 

34,1% ±8,3 

(RSD 24,25 %) 

Bezeg 

 

70,1±13,9 

(RSD 19,89 %) 


