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POVZETEK 

Polifenolne kisline tvorijo raznoliko skupino, ki vključuje široko razširjene hidroksibenzojske 

in hidorksicimetne kisline. Na benzenov obroč imajo vezano karboksilno skupino in eno ali 

več hidroksilnih skupin. Zaradi hidroksilne skupine, ki je vezana na aromatski obroč, se 

obnašajo kot antioksidanti. V diplomskem delu je bila opravljena študija obstojnosti nekaterih 

polifenolnih antioksidantov v vodnih raztopinah in realnem vzorcu vinu pri različnih pogojih; 

nizki temperaturi, sobni temperaturi v odsotnosti kisika in sobni temperaturi ob prisotnosti 

kisika. Za spremljanje stabilnosti fenolnih kislin v vodnih raztopinah in v realnem vzorcu vinu 

sem uporabila tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (angl. High Performace Liquid 

Chromatography, HPLC). Eksperimentalno sem določila retencijske čase polifenolnih 

antioksidantov, njihove ploščine in višine vrhov. Iz dobljenih podatkov sem narisala 

umeritvene krivulje. Iz enačb umeritvenih krivulj sem izračunala masne koncentracije vseh 

šestih polifenolnih antioksidantov v vodnih raztopinah in v realnem vzorcu vina pri treh 

različnih pogojih (hladilniku, zunaj zaprto in zunaj odprto) ter narisala grafe: odvisnost masne 

koncentracije od časa za vsak posamezen antioksidant v vodni raztopini in v vinu pri vseh treh 

pogojih. Rezultati so pokazali, da so antioksidanti tako v vodnih raztopinah kot v vinu 

obstojni dalj časa  pri nizki temperaturi in pri sobni temperaturi v odsotnosti zračnega kisika, 

najmanj pa so obstojni pri sobni temperaturi ob prisotnosti zračnega kisika. 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: Polifenolni antioksidanti, tekočinska kromatografija, obstojnost, vodne 

raztopine, vino 
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ABSTRACT 

Polyphenolic acids form a diverse group that includes the widely distributed hydroxybenzoic 

and hidroxycinnamic acids. They have a carboxyl group and one or more hidroxyl groups 

linked to benzene ring. Because of the hidroxyl group which is linked to the aromatic ring, 

they act as antioxidants. In this thesis there was a study of stability of some polyphenolic 

antioxidants in aqueous solutions and a real sample of wine in different conditions; at low 

temperature, at room temperature in the absence of atmospheric oxygen and at room 

temperature in the presence of atmospheric oxygen. To monitor the stability of phenolic acids 

in aqueous solutions and real sample of wine I used high performance liquid chromatography 

(preliminary High Performace Liquid Chromatography, HPLC). The retention time of 

polyphenolic antioxidants, their surface area and peak heights were determined 

experimentally. From the resulting data I drew a calibration curve. From the equations of 

calibration curves I calculated the mass concentration of all six polyphenol antioxidants in 

aqueous solutions and real sample of wine at three different conditions (refrigerator, outside 

closed and outside open) and drew graphs: dependence of the mass concentration from time 

for each antioxidant in aqueous solution and the wine at all three conditions. The results 

showed that the antioxidants in aqueous solutions and wine were stable longer at low 

temperature and at room temperature in the absence of atmospheric oxygen than at room 

temperature in the presence of atmospheric oxygen. 

 

 

 

 

 

 

Key words: Polyphenolic antioxidants, Liquid Chromatography, stability, aquaes solutions, 

wine 
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1 UVOD 

Antioksidanti so snovi, ki pomagajo inhibirati številne reakcije oksidacije, ki jih povzročajo 

prosti radikali, kot so singletni kisik, superoksid, peroksidni radikal, hidroksilni radikal in s 

tem preprečijo poškodbe celic in tkiv. V telesu živih organizmov nastajajo pri metabolnih 

procesih reaktivne kisikove spojine (ROS), ki so različne oblike aktiviranega kisika 

(superoksidni radikal O2-, hidroksilni radikal OH, vodikov peroksid H2O2). V poskusu da se 

stabilizirajo, napadajo druge molekule v telesu in tako poškodujejo celice. Antioksidanti lahko 

stabilizirajo ali deaktivirajo proste radikale preden ti napadejo oziroma poškodujejo celice. 

Čeprav imamo v telesu različne mehanizme, kot so nekateri encimi (katalaze, superoksid 

dizmutaze), ki varujejo pred škodljivimi prostimi radikali pa so za ljudi zelo pomembni tudi 

antioksidanti, ki jih najdemo v hrani. V hrani so številni nutrienti, ki vsebujejo antioksidante. 

To so vitamin C, E in A, beta karoten in rastlinski polifenoli. Zato je zelo priporočljivo, da 

ljudje vsakodnevno uživamo dovolj sadja in zelenjave, ki vsebujeta velike količine 

antioksidantov, saj naj bi le-ti preprečevali številne bolezni, kot so srčne bolezni, 

neurodegenerativne bolezni (Parkinsonova in Alzheimerjeva), rak, poleg tega pa naj bi 

zavirali tudi procese staranja. 

Ker se za antioksidante in njihovo delovanje zanima vedno več ljudi, sem se odločila, da 

pripravim za srednješolce učno uro, pri kateri bi z dvema eksperimetoma določili katera hrana 

in čaj vsebujeta največ antioksidantov, za tem pa bi imeli tudi krajšo diskusijo o zdravi 

prehrani in njenem vplivu na naše zdravje. 

 

 

Namen mojega diplomskega dela je z ustrezno kromatografsko tehniko raziskati obstojnost 

nekaterih polifenolnih antioksidantov v vodnih raztopinah in v realnem vzorcu vina pri 

različnih pogojih, kot so nizka temperatura, sobna temperatura ob prisotnosti zračnega kisika 

in sobna temperatura v odsotnosti zračnega kisika.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 PROSTI  RADIKALI 

Prosti radikali so atomi, ioni ali molekule z enim ali več nesparjenimi elektroni v zunanji 

lupini. Imajo variabilen elektronski naboj, saj so lahko pozitivno nabiti, negativno nabiti ali 

nevtralni. Nekateri prosti radikali so: 

- kisikovi radikali (O2
. – superoksidni anion, .OH – hidroksil, .HO2 – hidroperoksil, LOO. – 

peroksil, LO. – alkoksi radikal) 

- ogljikovi radikali (R. – alkil, . CCl3 – triklorometil radikal) 

- žveplovi radikali (RS. – tiolni radikal) 

- dušikovi radikali (NO. – dušikov oksid) [1]. 

Prosti radikali nastajajo s termolizo, pod vplivom elektromagnetnega sevanja, redoks 

reakcijami, encimskimi reakcijami in kemijskimi procesi. Nastanejo lahko tudi kot posledica 

zunanjih dejavnikov (kajenje, ionizirajoče sevanje, določeni onesnaževalci, organske 

raztopine in pesticidi) ali notranjih dejavnikov (prooksidativni encimski sistemi, celično 

dihanje, fagocitoza) [1,2].  

Aerobni organizmi so izpostavljeni reaktivnim kisikovim spojinam (ROS). To so različne 

oblike aktiviranega kisika, ki vključujejo proste radikale kot so superoksidni ion (O2
-),  

hidroksilni radikal (OH) in  neradikal, kot je vodikov peroksid (H2O2). Te nepopolno 

reducirane kisikove spojine so strupeni stranski produkti, ustvarjeni v nizkih koncentracijah v 

rastlinskih celicah v kloroplastih in mitohondrijih ter pri redoks reakcijah, še posebej pri 

fotosintetskem elektronskem transportu in respiraciji. Ekstremne količine ROS se pojavijo v 

stresnih stanjih, kot so napad patogenov, hranjenje herbivorov, UV svetloba, težke kovine in 

poškodbe [1,2].  

ROS uničujejo celične membrane, tako da sprožijo lipidno peroksidacijo. Prav tako pa 

uničujejo tudi DNA, proteine, lipide in klorofile. ROS napadajo druge molekule v telesu z 

namenom, da se stabilizirajo. To pa povzroči uničenje celic in nastanek novih prostih 

radikalov, ki sodelujejo v verižnih reakcijah. Zaradi tega  naj bi bile povzročiteljice nekaterih 

kroničnih in starostnih bolezni, vključno z malarijo, sladkorno boleznijo, rakom in 

degenerativnih bolezni (Parkinsonova in Alzheimerjeva bolezen) [2].  
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2.2  ANTIOKSIDANTI 

Antioksidanti so skupina organskih kemijskih snovi, ki reagirajo s prostimi radikali in 

končajo verižne reakcije še preden pride do poškodb vitalnih celic. Normalni procesi 

oksidacije v bioloških sistemih proizvajajo visoko reaktivne proste radikale, ki reagirajo in 

poškodujejo druge molekule. V določenih primerih telo uporabi nastale proste radikale za 

uničenje zunanjih neželenih objektov, kot so infekcije. Vendar pa se lahko na napačnih mestih 

telesne celice poškodujejo. Antioksidanti zmanjšajo poškodbe celic tako da reducirajo 

oksidante še preden ti poškodujejo celice, sami pa preidejo v radikale, ki so stabilnejši (manj 

rekativni) in ne morejo sprožiti lipidne peroksidacije. Fiziološko aktivni antioksidanti so 

lahko nekateri encimi (superoksid dismutaza, katalaza, askorbat peroksidaza) ali neencimi 

(glutation, tioli, določene kovine, vitamini, polifenoli, flavonoidi) [2,3].  

Čeprav je v telesu kar nekaj encimskih sistemov, ki lovijo proste radikale, so vseeno 

pomembnejši mikronutrialni antioksidanti, kot so vitamin E, beta karoten (karotenoidi) in 

vitamin C. Telo ne more proizvesti teh mikronutrientov, zato jih moramo vnesti s hrano [3]. 

Vitamin E je skupinsko ime za tokoferole in tokotrienole, ki so topni v maščobah in so v 

manjših količinah sestavni del zelenjavnih olj, kot so palmovo, ječmenovo, kokosovo, 

koruzno, kavčukovo ter pšeničnih kalčkov. Večina zelenjavnih olj proizvede alfa tokoferol, le 

palmovo olje tokotrienole. Tokotrienoli in tokoferoli reagirajo s prostimi radikali, ki 

sodelujejo v verižnih reakcijah, še posebej s peroksilnimi radikali (OH.), ki so stabilizirani s 

konjugacijo in zelo hitro reagirajo z drugim peroksilnim radikalom tako da tvorijo stabilne 

produkte [4]. 

Vitamin C ali askorbinska kislina  je prisotna v vseh zelenih rastlinah z izjemo mirujočih 

semen. Relativno visoke količine askorbinske kisline najdemo v jagodah, citrusih in različni 

zelenjavi. Znani so trije tipi biološke aktivnosti askorbinske kisline. Deluje lahko kot: 

- encimski kofaktor,  

-  lovilec radikalov in 

- donor/akceptor v elektronski transportni verigi v membranah in v kloroplastih [4]. 

Karotenoidi tvorijo eno izmed najpomembnejših skupin rastlinskih pigmentov in imajo 

pomembno vlogo pri določitvi parametrov kakovosti sadja in zelenjave. V rastlinah imajo 

vlogo pomožnih pigmentov, ki shranjujejo svetlobo in preprečujejo foto oksidativne 
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poškodbe, prav tako pa so tudi atraktanti za opraševalce. Karotenoidi imajo različne biološke 

funkcije. Beta karoten je dober lovilec radikalov, predvsem singletnega kisika, zato ima 

veliko odgovornost pri preprečevanju lipidne preoksidacije. V telesu se počasi pretvori v 

vitamin A in deluje antioksidativno. Najdemo ga v korenju, špinači, papaji, ohrovtu, rabarbari 

in v drugih vrstah sadja in zelenjave. Ker je topen v maščobah, ga moramo v telo vnesti 

skupaj s hrano, ki vsebuje maščobo, da zagotovimo boljšo absorpcijo [4]. 

Rastlinski polifenoli se velikokrat ne smatrajo za antioksidante, vendar pa je v številnih in 

vitro reakcijah dokazan njihov antioksidativni učinek. Fenolne komponente so ene izmed 

glavnih razredov sekundarnih metabolitov, sestavljene iz aromatskega obroča in nanj vezanih 

hidroksilnih skupin, zaradi katerih se obnašajo kot antioksidanti [2]. 

Antioksidanti naj bi imeli pozitiven učinek na zdravje. Z uživanjem hrane bogate z 

antioksidanti, naj bi se zmanjšale možnosti za bolezni raka, sladkorne bolezni in  

degenerativne bolezni, kot sta Parkinsonova in Alzheimerjeva bolezen. Prav tako pa naj bi 

tudi zavirali procese staranja. Ker sta sadje in zelenjava bogata z antioksidanti, je 

priporočljivo, da ju uživamo vsak dan [2]. 

 

 

 

 

 

2.3 FENOLNE SPOJINE 

Fenolne spojine so sekundarni metaboliti, ki obsegajo približno 8000 naravnih substanc in 

tako predstavljajo eno največjih in najbolj razširjenih skupin v rastlinah. Termin »fenolne« ali 

»polifenolne« je lahko natančneje kemijsko definiran kot substanca, ki ima aromatski obroč z 

eno (fenol) ali več (polifenol) hidroksilnimi skupinami, vključno s funkcionalnimi skupinami 

(estri, metil etri, glikozidi in ostalimi). Fenole razvrstimo v skupine glede na število C atomov 

[5].  



                       DOLOČEVANJE STABILNOSTI NEKATERIH POLIFENOLNIH ANTIOKSIDANTOV 
 

12 
 

Tabela 1: Razvrstitev fenolnih spojin 

Število C atomov Osnovni skelet Skupina 

6 C6 osnovni fenoli, benzokinoni 

7 C6-C1 fenolne kisline 

8 C6-C2 fenilocetne kisline  

9 C6-C3 hidroksicimetne kisline 

fenilpropani 

10 C6-C4 naftokinoni 

13 C6-C1-C6 ksantoni 

14 C6-C2-C6 stilbeni 

antrakinoni 

15 C6-C3-C6 flavonoidi 

18 (C6-C3)2 lignani 

n (C6-C3)n lignini 

 (C6-C3-C6)n kondenzirani tanini 

 

Sintetizirajo jih rastline in mikroorganizmi. V rastlinskih celicah jih najdemo v vakuolah, 

lahko pa so vezane na elemente celične stene. Rastline potrebujejo fenolne spojine za 

pigmentacijo, rast, reprodukcijo, odpornost na patogene in za druge pomembne funkcije [6].  

Fenolne spojine imajo pomembno vlogo v prehrani. Vir fenolnih spojin v prehrani sta sadje in 

zelenjava. Visoke koncentracije fenolov vsebujejo začimbe, listi čajev, pražena kavna in 

kakavova zrna ter rdeče vino. Pomembna lastnost fenolnih spojin je njihova antioksidativna 

učinkovitost, ki je posledica sposobnosti lovljenja radikalov, saj so fenolne spojine donorji 

vodikovega atoma  in elektronov, poleg tega vežejo kovinske ione in deaktivirajo  

prooksidativne encime. Fenolne spojine tako zavirajo oksidacije in mikrobno rast, poleg tega 
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pa delujejo protivnetno, antikancerogeno, antialergijsko in ščitijo pred številnimi boleznimi 

[5].  

Poznamo tri najbolj znane skupine prehranskih fenolov. To so: 

• flavonoidi,  

• fenolne kisline in  

• tanini.  

Flavonoidi so največja skupina rastlinskih fenolov. Sem uvrščamo strukture z verigo C6-C3-

C6.  Fenolni polimeri, imenovani tudi tanini so snovi z visoko molekulsko maso. Razdeljeni 

so v dva razreda: hidrolizni in kondenzirani tanini. Fenolne kisline sestavljajo različne 

skupine, ki vključujejo hidroksibenzojske in  hidroksicimetne kisline [5]. 

 

2.4 POLIFENOLNE KISLINE       

Polifenolne kisline so fenolne spojine, ki imajo eno karboksilno skupino vezano na aromatski 

obroč in jih uvrščamo v podrazred fenolnih spojin. Delimo jih na: 

• hidroksibenzojske kisline (C6-C1) in  

• hidroksicimetne kisline (C6-C3) [5].  

Čeprav je osnovna struktura ista, se hidroksibenzojske in hidroksicimetne kisline razlikujejo v 

številu in poziciji hidroksilnih skupin na aromatskem obroču. Med hidroksibenzojske kisline 

uvrščamo galno kislino, 3,4-dihidroksibenzojsko kislino in vanilinsko kislino. Med 

hidroksicimetne kisline pa uvrščamo kavno kislino, ferulno kislino, kumarinsko kislino, 

klorogensko kislino in sinapično kislino. Kavna, kumarinska, vanilinska, ferulična in 3,4-

dihidroksibenzojska kislina so prisotne v skoraj vseh rastlinah. Ostale polifenolne kisline 

najdemo v določenih rastlinah in hrani [7].     

Polifenolne kisline se sintetizirajo po šikimatni poti. Prvi ključni korak v šikimatni poti je 

kondenzacija eritroze-4-fosfata iz pentoza fosfatne poti. Iz korizmata, zadnjega produkta 

šikimatne poti, se sintetizirajo aromatske aminokisline (fenilalanin, tirozin in triptofan). Te 

aromatske aminokisline so prekurzorji za številne naravne (sekundarne) produkte, kot so 
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flavonoidi, alkaloidi in polifenolne kisline. Hidroksicimetne kisline dobimo iz L-fenilalanina 

v fenilpropanoidni metabolni poti. Prvi korak v fenilpropanoidni poti je deaminacija 

fenilalanina. Pri tem nastane encim fenilalanin amonij liaza (PAL), ki katalizira odcepitev 

amonija L-fenilalanina. Zatem sledi hidroksilacija aromatskega obroča, kar vodi v nastanek 

cimetne kisline. S ponovno hidroksilacijo aromatskega obroča in reakcijami metilacije 

dobimo še ostale hidroksicimetne kisline (kavno, ferulno, sinapično). Hidroksibenzojske 

kisline imajo dva izvora nastanka. Glavna pot je razgradnja stranske verige (izguba acetata) 

ustreznih derivatov hidroksicimetnih kislin. Druga pot je nadomestna pot, ki izhaja iz 

intermediata v šikimatni poti in vključuje serijo encimskih reakcij, ki pretvorijo 3-

dehidrošikimat v različne derivate benzojskih kislin [7,8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Sinteza polifenolnih kislin 

 

Hidroksibenzojske in hidroksicimetne kisline so večinoma vezane preko esterskih, eterskih ali 

acetalnih vezi na strukturne komponente rastlin (celuloza, proteini, lignin), lahko pa so vezane 

tudi  na daljše polifenole kot so flavonoidi in na manjše organske molekule (glukoza, 

maleinska kislina). Polifenolne kisline najdemo praktično v vsej rastlinski hrani (zelenjava, 

sadje, zrna). Prisotne so v vseh delih rastline (listje, korenine, steblo, semena). Odgovorne naj 

bi bile za barvo, senzorično kakovost ter za prehranske in antioksidativne lastnosti hrane. 

Polifenolne kisline se obnašajo kot antioksidanti zaradi hidroksilne skupine vezane na 
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aromatski obroč. Glavni mehanizem antioksidativne aktivnosti naj bi bilo lovljenje radikalov 

s pomočjo doniranja vodikovih atomov. Število prostih hidroksilnih skupin na fenolnem 

obroču je sorazmerno z antioksidativno aktivnostjo fenolnih kisli, ki narašča s številom 

hidroksilnih skupin na benzenovem obroču. Zniža se, če hidroksilno skupino na tretjem in 

petem C-atomu v benzenovem obroču zamenja metoksi skupina. Hidroksicimetne kisline naj 

bi imele višjo antioksidativno aktivnost kot hidroksibenzojske kisline, ker imajo na fenolni 

obroč vezano –CH=CH-COOH skupino, ki povečuje resonančno stabilnost molekule. 

Substituenti na aromatskem obroču tako vplivajo na stabilnost in s tem na antioksidativnost 

polifenolnih kislin. Različne kisline imajo zato različne antioksidativne aktivnosti [5,7,9].  

Zaradi visoke vsebnosti antioksidantov v hrani, imajo polifenolne kisline pomembno vlogo 

tudi pri zdravju ljudi. Inhibirale naj bi številne zaradi oksidativnega stresa povzročene 

bolezni, kot so koronarne bolezni srca, kap in rak. Zaradi splošne razširjenosti polifenolnih 

kislin v rastlinski hrani, jih ljudje uživajo na dnevni ravni. S hrano dnevno vnesejo 25 mg-1g 

polifenolnih kislin, odvisno od prehranjevalnih navad ljudi. Polifenolne kisline naj bi vplivale 

tudi na dozorevanje plodov, preprečevale naj bi encimsko porjavitev, imele pa naj bi tudi 

vlogo konzervansov [9]. 

 

 

 

 

2.5 HIDROKSIBENZOJSKE KISLINE 

Galna kislina 

Galna kislina ali 3,4,5-trihidroksibenzojska kislina spada med hidroksibenzojske kisline. 

Osnovna formula je C7H6O5. Je brezbarvna ali svetlo rumena kristalinična snov. Najdemo jo v 

sadju, zelenjavi, čaju in rdečem vinu.  Koncentracija v rdečih vinih je v povprečju 80 mg/L. 

Estri galne kisline se uporabljajo v industriji  kot antioksidanti v hrani, kozmetiki in 

farmacevtski industriji. Poleg tega se galna kislina uporablja kot izvorni material za črnila, 

barve in barvne razvijalce. Študije kažejo, da naj bi galna kislina imela protikancerogene in 

protimikrobne lastnosti [5, 10].         
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Slika 2: Galna kislina 

 

 

3,4-dihidroksibenzojska kislina 

3,4-dihidroksibenzojska ali protokatehinska kislina s kemijsko formulo C7H6O4 prav tako 

spada med hidroksibenzojske kisline. Je v obliki belkastega kristaliničnega prahu, slabo topna 

v vodi, dobro topna v vročem alkoholu ali etru in ni vnetljiva. Najdemo jo v zelenjavi, sadju, 

oreščkih, čaju in rdečem vinu. Poleg antioksidativnega učinka jo uporabljajo tudi kot 

protikancerogeno sredstvo [5, 11]. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: 3,4-dihidroksibenzojska kislina 
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2.6 HIDROKSICIMETNE KISLINE 

Kavna kislina 

Kavna kislina ali 3,4-dihidroksicimetna kislina s kemijsko formulo C9H8O4 spada med 

hidroksicimetne kisline. Je rumena kristalinična snov, topna v vroči vodi in alkoholu. Znana 

je kot antioksidant in vitro in prispeva k preprečevanju bolezni srca in ožilja. Tako kot 

protokatehinska kislina se tudi kavna uporablja kot protikancerogeno sredstvo. Najdemo jo v 

rastlinah in v rdečem vinu, kjer jo je od vseh hidroksicimetnih kislin največ [5,12]. 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Kavna kislina 

 

 

 

Klorogenska kislina 

Klorogenska kislina s kemijsko formulo C16H18O9 je hidroksicimetna kislina. Najdemo jo v 

obliki kristalov in je ester kavne in kininske kisline. Glavni vir klorogenske kisline je kava 

(dnevni vnos uživalcev kave je 0,5 do 1 g). Poleg kave so vir klorogenske kisline tudi jabolka, 

hruške, jagode, artičoke, jajčevci in črni čaj. V obliki različnih aditivov je dodana pijačam, 

hrani, kozmetiki in čajem. Ima antibakterijske in antivirusne lastnosti ter ščiti pred določenimi 

oblikami stresa.V medicini naj bi bila obljubljena prekurzorska sestavina pri iskanju zdravila 

za virus HIV [5,13]. 
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Slika 5: Klorogenska kislina 

 

Ferulna kislina 

Ferulna kislina ali 4-hidroksi-3-metoksicimetna kislina je hidroksicimetna kislina s kemijsko 

formulo C10H10O4. Ima dve izomeri: cis izomera je rumena oljna tekočina, trans izomera pa je 

belkast prah. Ker je nizko toksična, se v človeškem telesu absorbira in hitro metabolizira. Zato 

se pogosto uporablja v prehrambeni in kozmetični industriji. Zaradi fenolnega jedra in 

podaljšane stranske verige redko tvori resonančno stabiliziran fenoksi radikal, to pa se kaže v 

njeni zelo visoki antioksidativni učinkovitosti. S kovalentno vezjo je vezana na celično steno 

rastline in je v netopni obliki v velikih količinah zastopana v žitaricah. Ferulna kislina ščiti 

pred boleznimi ožilja in znižuje holesterol [5,14].  

 

 

 

 

 

Slika 6: Ferulna kislina 
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Kumarinska kislina 

Kumarinska kislina ali 4-hidroksicimetna kislina je hidroksi derivat cimetne kisline s 

kemijsko formulo C9H8O3. Obstajajo tri izomere kumarinske kisline: o-kumarinska kislina, 

m-kumarinska kislina in p-kumarinska kislina. Slednja je v naravi najbolj zastopana in je v 

obliki rumenozelenega prahu. Najdemo jo v sadju in zelenjavi kot so jabolka, grenivke, 

pomaranče, paradižniki, krompir in špinača. Kumarinska kislina naj bi zmanjševala tveganje 

za obolenjem trebušnega raka [5,15].  

  

 

 

 

Slika 7: Kumarinska kislina 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 

3.1 KEMIKALIJE  

Za čiščenje steklovine in za pripravo eluentov, raztopin ter reagentov sem uporabljala 

deionizirano vodo (Milli-Q Water System, Millipore). 

 

3.2 REAGENTI 

Fenolne kisline 

Uporabila sem standarde šestih fenolnih kislin: 

• galna kislina 

• ferulna kislina 

• p-kumarna kislina 

• 3,4-dihidroksibenzojska kislina  

• kavna kislina 

• klorogenska kislina 

 

Vino 

Uporabila sem rdeče suho vino znamke J.P.CHENET:CABERNET-SYRAH, letnik: 2009. 
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3.2.1 Priprava eluentov za HPLC 

Za določanje koncentracij fenolnih spojin v vinu sem uporabila dva eluenta. Prvega sem 

pripravila tako, da sem 0,5 % ocetno kislino dodala acetonitrilu (Sigma-Aldrich, Nemčija) v 

prostorninskem razmerju 50:50 V/V, drugi eluent pa je bil 2 % ocetna kislina. Obe razredčeni 

raztopini ocetne kisline sem pripravila iz brezvodne 100 % ocetne kisline (p.a.; Merck, 

Nemčija). 

 

3.2.2 Priprava standardnih raztopin vzorcev 

Vseh šest osnovnih standardnih raztopin fenolnih kislin sem pripravila v 25 ml bučkah. Z 

analitsko tehtnico (Mettler Toledo MX5, ZDA) sem natehtala standarde in  jih raztopila v 

metanolu (Sigma-Aldrich, Nemčija), tako da je bila masna koncentracija posamezne 

standardne raztopine fenolne kisline 1 g L-1. Standardne raztopine sem hranila v hladilniku pri 

4 °C.  

 

3.2.3 Priprava mešanice standardnih raztopin fenolnih kislin za umeritveno krivuljo 

Vseh šest standardnih raztopin fenolnih kislin sem prenesla v 10 ml bučko in jo do oznake 

napolnila z deionizirano vodo, tako da je bila masna koncentracija nove raztopine 10 mg L-1. 

V vialah sem iz nove raztopine pripravila še pet raztopin z masnimi koncentracijami 8, 6, 4, 2 

in 1 mg L-1, ki sem jih vse ponovno razredčila z deionizirano vodo.  

 

3.2.4 Priprava vzorcev za določitev obstojnosti s HPLC 

125 ml rdečega vina sem najprej prefiltrirala skozi črni filter papir RUND FILTER (Diam.125 

mm) v 250  ml čašo. V epruveto sem odpipetirala po 500 μL vsake standardne raztopine 

fenolne kisline z masno koncentracijo 1 g L-1 in dodala 2 ml metanola. Tako sem dobila 

standardno mešanico, ki sem jo uporabila pri pripravi vzorcev. Za pripravo vzorcev sem vzela 

šest epruvet. V prve tri epruvete sem odpipetirala 500 μL mešanice standardov in 10 ml 

deionizirane vode. V druge tri epruvete sem odpipetirala 500 μL mešanice standardov in 10 

ml vina. Standardno epruveto in epruveto z vzorcem sem zaprla in shranila v hladilnik, ostale 

štiri sem shranila zunaj, epruveto z raztopino standarda in epruveto z vzorcem sem pustila 
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zaprti in ostali dve odprti. Epruvete, ki sem jih zaprla (hladilnik, zaprte zunaj) sem pred 

zaprtjem prepihala z dušikom.  

Po 1 ml vseh vzorcev, ki sem jih pripravila za določevanje stabilnosti s HPLC, sem pred 

vsako analizo s HPLC prefiltrirala skozi filtre (MillexR – LH: Syringe Driven Filter Unit-Low 

protein Binding Hydrophilic LCR [0,45 μL] ) v viale.  

 

3.2.5 Določitev stabilnosti nekaterih polifenolnih antioksidantov s tekočinsko 
kromatografijo  

Za spremljanje stabilnosti nekaterih polifenolnih antioksidantov v vodnih raztopinah in 

relanem vzorcu vina sem uporabila tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (angl. High 

Performace Liquid Chromatography, HPLC). Aparatura za HPLC je bila sestavljena iz 

štirikanalne črpalke, UV-VIS detektorja, avtomatskega injektorja in kromatografske kolone. 

Za mobilno fazo sem kot eluent C uporabila zmes ocetne kisline (wCH3COOH = 0,5 %) in 

acetonitrila v prostorninskem razmerju 50 : 50 V/V, kot eluent D pa sem uporabila ocetno 

kislino (wCH3COOH = 2 %), s pretokom 0,5 ml / min in z gradientno elucijo, katere sestava je 

bila 60% C in 40% D. Volumen injiciranja z avtomatskim injektorjem je bil 20 μL. UV 

detekcijo sem izvedla pri valovni dolžini 278 nm.  

 

3.2.6 Identifikacija polifenolnih antioksidantov [16] 

Najprej sem s HPLC določila retencijske čase vseh šestih fenolnih kislin. V šest vial sem 

odpipetirala po 100 μL posamezne standardne raztopine polifenolnih antioksidantov z masno 

koncnetracijo 1 g L-1 in v vsako vialo dodala 900 μL deionizirane vode, tako da sem dobila 

10-krat razredčene raztopine. Viale sem nato vstavila v HPLC. Volumen injiciranja z 

avtomatskim injektorjem je bil 20 μL, pretok mobilne faze je bil 0,5 ml/min. Čas trajanja 

analize je bil 20 minut. 

V tabeli 2 so podani retencijski časi polifenolnih kislin. 
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Tabela 2: Retencijski časi obravnavanih polifenolnih antioksidantov 

 

 

3.2.7 Umeritvene krivulje [16]  

Kalibracijske raztopine shranjene v vialah sem vstavila v HPLC in izmerila ploščine ter višine 

kromatografskih vrhov. Narisala sem umeritvene krivulje: odvisnost ploščine 

kromatografskega vrha od masne koncnetracije polifenolnega antioksidanta in odvisnost 

višine  kromatografskega vrha od masne koncentracije polifenolnega antioksidanta. Pri tej 

analizi sem povečala pretok na 0,7 ml/min in čas trajanja analize na 25 min za vsako 

mešanico standardne raztopine.  

 

Slika 8: Umeritvene krivulje za analizo galne, 3,4-dihidroksibenzojske in klorogenske kisline. 

Oznaka polifenolne kisline Polifenolna kislina Retencijski čas [min] 

GA galna kislina 4,67 

DHBA 
3,4-dihidroksibenzojska 

kislina 8,80 

CHA klorogenska kislina 12,28 

CA kavna kislina 13,07 

FA ferulna kislina 15,8 

CUM p-kumarna kislina 16,64 
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Slika 9: Umeritvene krivulje za analizo galne, 3,4-dihidroksibenzojske in klorogenske 

 

 

 

 

 

Slika 10: Umeritvene krivulje za analizo kavne, ferulne in kumarinske kisline. 
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Slika 11: Umeritvene krivulje za analizo kavne, ferulne in kumarinske kisline. 

 

3.2.8 Spremljanje stabilnosti nekaterih polifenolnih kislin 

Spremljala sem stabilnost šestih polifenolnih kislin pri različnih pogojih, in sicer v vodnih 

raztopinah in relanem vzorcu vina pri sobni temperaturi in pri nižji temperaturi, pri različnih 

temperaturah ob prisotnem zračnem kisiku in njegovi odsotnosti. Pripravljene vzorce sem 

vzorčila periodično (0,2, 5, 8, 11, 14, 16 dni) in analizirala s HPLC. Iz enačb umeritvenih 

krivulj sem izračunala masne koncentracije vseh šestih polifenolnih antioksidantov v vodnih 

raztopinah in v realnem vzorcu vina pri treh različnih pogojih (hladilnik, zunaj zaprto in zunaj 

odprto) ter narisala grafe: odvisnost masne koncentracije od časa za vsak posamezen 

antioksidant v vodni raztopini in v vinu pri določenih pogojih. 

 

 

 



                       DOLOČEVANJE STABILNOSTI NEKATERIH POLIFENOLNIH ANTIOKSIDANTOV 
 

26 
 

4 REZULTATI IN RAZPRAVA 

Spremljanje padanja masnih koncentracij šestih polifenolnih antioksidantov v vodnih 

raztopinah in realnem vzorcu vina izračunanih iz ploščin   
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Slika 12: a), b.) in c.) Primerjava padanja koncentracij galne kisline shranjene v 
hladilniku, zunaj zaprto in zunaj odprto v odvisnosti od časa 

 

Pri vodnih vzorcih (MQ + st.)  masna koncentracija najbolj pada pri sobni temperaturi ob 

prisotnosti kisika, počasneje pada pri sobni temperaturi v odsotnosti kisika, najmanj pa pada 

pri nizki temperaturi v odsotnosti kisika. Pri vzorcih, kjer je galna kislina dodana vinu, masna 

koncentracija najbolj pada pri sobni temperaturi ob prisotnosti kisika, počasneje pada pri 

sobni temperaturi v odsotnosti kiska, najmanj pa pada pri nizki temperaturi v odsotnosti kisika 

(hladilnik). 
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Slika 13: a.), b.) in c.) Primerjava padanja koncentracij 3,4-dihidroksibenzojske kisline 
shranjene v hladilniku, zunaj zaprto in zunaj odprto v odvisnosti od časa 

 

V vodnih vzorcih (MQ + st.) masna koncentracija 3,4-dihidroksibenzojske kisline najbolj 

pada pri sobni temperaturi ob prisotnosti kisika, nato pri sobni temperaturi v odsotnosti kisika, 

najmanj pa pada pri nizki temperaturi v odsotnosti kisika. Pri vzorcih z vinom najbolj pada 

masna koncentracija pri nizki temperaturi v odsotnosti kisika, počasneje pada pri sobni 

temperaturi ob prisotnosti kisika in najmanj pada pri sobni temperaturi v odsotnosti kisika 
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Slika 14: a.), b.) in c.) Primerjava padanja koncentracij klorogenske kisline shranjene v 
hladilniku, zunaj zaprto in zunaj odprto v odvisnosti od časa 

 

Masna koncentracija klorogenske kisline v vodni raztopini najbolj pada pri sobni temperaturi 

ob prisotnosti kisika, počasneje pada pri nizki temperaturi v odsotnosti kisika, najmanj pa 

pada pri sobni temperaturi v odsotnosti kisika. Pri vzorcih z vinom pada masna koncentracija 

v enakem zaporedju kot pri vodnih vzorcih. 
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Slika 15: a.), b.) in c.) Prikazuje padanje koncentracije kavne kisline shranjene v 
hladilniku, zunaj zaprto in zunaj odprto v odvisnosti od časa 

 

Masna koncentracija kavne kisline v vodnem vzorcu najbolj pada pri sobni temperaturi ob 
prisotnosti kisika, počasneje pada pri nizki temperaturi v odsotnosti kisika, najmanj pada pri 
sobni temperaturi v odsotnosti kisika. Pri vzorcih z vinom najbolj pada masna koncentracija 
pri nizki temperaturi v odsotnosti kisika, počasneje pada pri sobni temperaturi ob prisotnosti 
kisika, najmanj pa pada pri sobni temeperaturi v odsotnosti kisika. 
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Slika 16: a.), b.) in c.) Prikazuje padanje koncentracije ferulne kisline shranjene v 
hladilniku, zunaj zaprto in zunaj odprto v odvisnosti od časa 

 

V vodnih vzorcih masna koncentracija ferulne kisline najbolj pada pri sobni temperaturi v 

odsotnosti kisika, počasneje pada pri nizki temperaturi v odsotnosti kisika, najmanj pada pri 

sobni temperaturi ob prisotnosti kisika. V vzorcih z vinom najbolj pada masna koncentracija 

pri nizki temperaturi v odsotnosti kisika, počasneje pada pri sobni temperaturi v odsotnosti 

kisika, najmanj pa pada pri sobni temperaturi ob prisotnosti kisika. 
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Slika 17: Prikazuje padanje koncentracije kumarinske kisline shranjene v hladilniku, 
zunaj zaprto in zunaj odprto v odvisnosti od časa 

 

V vodnih vzorcih masna koncentracija kumarinske kisline najbolj pada pri sobni temperaturi 

ob prisotnosti kisika, počasneje pada pri nizki temperaturi v odsotnosti kisika, najmanj pa 

pada pri sobni temperaturi v odsotnosti kisika. V vzorcih z vinom  masna koncentracija 

ferulne kisline najbolj pada pri sobni temperaturi ob prisotnosti kisika, počasneje pada pri 

sobni temperaturi v odsotnosti kisika in najmanj pri nizki temperaturi v odsotnosti kisika. 

 

 

Rezultati prikazujejo padanje masnih koncentracij polifenolnih antioksidantov pri različnih 

pogojih, nizki temperaturi, ob prisotnosti zraka in v odsotnosti zraka v daljšem časovnem 

obdobju. S pomočjo rezultatov lahko sklepam na stabilnost polifenolnih kislin, bolj kot masna 

koncentracija pada v določenih pogojih, manj stabilni so polifenolni antioksidanti pri teh 

pogojih in se hitreje razgradijo. In obratno, počasneje kot pada masna koncentracija 

polifenolnih kislin  bolj stabilni so in počasneje se razgrajujejo pri določenih pogojih.  

Pri vodnih vzorcih (MQ+st.) je masna koncentracija najbolj padala pri sobni temperaturi ob 

prisotnosti kisika pri galni, 3,4-dihidroksibenzojski, klorogenski, kavni in kumarinski kislini. 

Le pri ferulni kislini so rezultati pokazali, da je masna koncentracija najbolj padala pri sobni 

temperaturi v odsotnosti zračnega kisika. Masna koncnetracija je najmanj padala pri vodnih 
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raztopinah pri nižji temperaturi (galna in 3,4-dihidroksibenzojska kislina) in pri sobni 

temperaturi v odsotnosti zračnega kisika (klorogenska, kavna, ferulna in kumarinska kislina). 

Pri vzorcih, kjer so bili antioksidanti dodani vinu je masna koncentracija najbolj padala pri 

sobni temperaturi ob prisotnosti zračnega kisika (galna, klorogenska in kumarinska kislina) in 

pri nižji temperaturi (3,4-dihidroksibenzojska, kavna in ferulna kislina).  Najmanj pa je padala 

pri sobni temperaturi v odsotnosti zračnega kisika (3,4-dihidroksibenzojska, klorogenska, 

kavna in ferulna kislina) in pri nižji temperaturi (galna in kumarinska kislina).  

Če primerjam dobljene rezultate s postavljeno hipotezo, da bodo antioksidanti pri nižji 

temperaturi in v odsotnosti kisika stabilni dalj časa oziroma se bodo počasneje razgrajevali 

kot antoksidanti v vzorcih pri sobni temperaturi in ob prisotnosti kisika, ugotovim, da dobljeni 

rezultati petih polifenolnih antioksidantov v vodnih raztopinah potrjujejo hipotezo, pri ferulni 

kislini pa se rezultati ne ujemajo s postavljeno hipotezo, kar lahko sklepam, da je prišlo do 

napake pri izvedbi eksperimenta. Rezultati dobljeni pri drugih vzorcih (antioksidanti v vinu) 

le delno potrjujeo hipotezo, saj rezultati le treh polifenolnih antioksidantov (galna, 

klorogenska in kumarinska kislina) potrjujejo hipotezo, medtem ko rezultati dveh 

antioksidantov (3,4-dihidroksibenzojske in kavne kisline) delno potrjujejo hipotezo, saj pri 

obeh masna koncnetracija bolj/hitreje pada pri nižji temperaturi, kot pri sobni temperaturi. 

Tudi pri teh vzorcih pa rezultati za ferulno kislino ne potrjujejo hipoteze. Če primerjam 

rezultate antioksidantov v vodnih raztopinah in v vinu, ugotovim, da se rezultati pri galni 

kislini in klorogenski kislini popolnoma ujemajo med seboj in tudi potrjujeo postavljeno 

hipotezo. 
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Spremljanje padanja masnih koncentracij šestih polifenolnih antioksidantov v vodnih 

raztopinah in realnem vzorcu vina izračunanih iz višin vrhov. 
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Slika 18: a.), b.) in c.) Primerjava padanja koncentracij galne kisline shranjene v 
hladilniku, zunaj zaprto in zunaj odprto v odvisnosti od časa 

 

Masna koncentracija galne kisline v vodnih vzorcih najbolj pada pri sobni temperaturi ob 

prisotnosti kisika, počasneje pada pri sobni temperaturi v odsotnosti kisika in najmanj pada 

pri nizki temperaturi v odsotnosti kisika. V vzorcih z vinom masna koncentracija najbolj pada 

pri sobni temperaturi v odsotnosti kisika, počasneje pada pri nizki temperaturi prav tako v 

odsotnosti kisika, najmanj pa pada pri sobni temperaturi ob prisotnosti kisika. 
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Slika 19: a.), b.) in c.) Primerjava padanja koncentracij 3,4-dihidroksibenzojske kisline 
shranjene v hladilniku, zunaj zaprto in zunaj odprto v odvisnosti od časa 

 

V vodnih vzorcih masna koncentracija 3,4-dihidroksibenzojske kisline najbolj pada pri sobni 

temperaturi ob prisotnosti kisika, počasneje pada pri sobni temperaturi v odsotnosti kisika, 

najmanj pa pada pri nizki temperaturi v odsotnosti kisika. V vzorcih z vinom masna 

koncentracija najbolj pada pri nizki temperaturi v odsotnosti kisika, počasneje pada pri sobni 

temperaturi ob prisotnosti kisika, najmanj pada pri sobni temperaturi v odsotnosti kisika. 
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Slika 20: a.), b.) in c.) Primerjava padanja koncentracij klorogenske kisline shranjene v 
hladilniku, zunaj zaprto in zunaj odprto v odvisnosti od časa 

 

V vodnih vzorcih masna koncentracija klorogenske kisline najbolj pada pri nizki temperaturi 

v odsotnosti zraka, počasneje pada pri sobni temperaturi ob prisotnosti zraka, najmanj pa pada 

pri sobni temperaturi v odsotnosti zraka. V vzorcih vina masna koncentracija najbolj pada pri 

sobni temperaturi v odsotnosti kisika, počasneje pada pri nizki temperaturi v odsotnosti 

kisika, najmanj pa pada pri sobni temperaturi ob prisotnosti kisika. 
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Slika 21: a.), b.) in c.) Primerjava padanja koncentracij kavne kisline shranjene v 
hladilniku, zunaj zaprto in zunaj odprto v odvisnosti od časa 

 

 

Masna koncentracija kavne kisline v vodnih raztopinah najbolj pada pri sobni temperaturi ob 

prisotnosti kisika, počasneje pada pri nizki temperaturi v odsotnosti kisika in najmanj pada pri 

sobni temperaturi v odsotnosti kisika. V vzorcih vina masna koncentracija najbolj pada pri 

sobni temperaturi v odsotnosti kisika, počasneje pada pri nizki temperaturi v odsotnosti kisika 

in najmanj pada pri sobni temperaturi ob prisotnosti kisika. 
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Slika 22: a.), b.) in c.) Primerjava padanja koncentracij ferulne kisline shranjene v 
hladilniku, zunaj zaprto in zunaj odprto v odvisnosti od časa 

 

V vodnih raztopinah masna koncentracija ferulne kisline najbolj pada pri sobni temperaturi ob 

prisotnosti kisika, počasneje pada pri nizki temperaturi v odsotnosti kisika in najmanj pada pri 

sobni temperaturi v odsotnosti kisika. V vzorcih vina masna koncentracija najbolj pada pri 

sobni temperaturi v odsotnosti kisika, počasneje pada pri nizki temperaturi v odsotnosti kisika 

in najmanj pada pri sobni temperaturi ob prisotnosti kisika. 
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Slika 23: a.), b.) in c.) Primerjava padanja koncentracij kumarinske kisline shranjene v 
hladilniku, zunaj zaprto in zunaj odprto v odvisnosti od časa 

 

V vodnih raztopinah masna koncentracija kumarinske kisline najbolj pada prinizki 

temperaturi v odsotnosti kisika, počasneje pada pri sobni temperaturi ob prisotnosti kiska ina 

najmanj pada pri sobni temperaturi v odsotnosti kisika. V vzorcih vina masna koncentracija 

najbolj pada pri sobni temperaturi ob prisotnosti kisika, počasneje pri sobni temperaturi v 

odsotnosti kisika in najmanj pri nizki temperaturi v odsotnosti kisika. 

 

 

Masne koncnetracije galne, 3,4-dihidroksibenzojske, kavne in ferulne kisline v vodnih 

raztopinah (MQ+st.) so najbolj padale pri sobni temperaturi ob prisotnosti zračnega kisika, 

medtem ko so masne koncnetracije klorogenske in kumarinske kisline najbolj padale pri nizki 

temperaturi. Masne koncentracije klorogenske, kavne, ferulne in kumarinske kisline so 

najmanj/najpočasneje padale pri sobni temperaturi v odsotnosti zračnega kisika, masne 

koncentracije galne in 3,4-dihidroksibenzojske kisline pa pri nizki temperaturi. 

Pri vzorcih, kjer so bili antioksidanti dodani vinu je masna koncentracija najbolj padala pri 

sobni temperaturi v odsotnosti zračnega kisika (galna, klorogenska, kavna in ferulna kislina), 

masna koncentracija 3,4-dihidroksibenzojske kisline je najbolj padala pri nizki temperaturi, 

kumarinske kisline pa pri sobni temperaturi ob prisotnosti zračnega kisika. Najmanj je padala 
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masna koncentracija pri sobni temperaturi ob prisotnosti zračnega kisika galne, klorogenske, 

kavne in ferulne kisline, masna koncnetracija kumarinske kisline je najmanj padala pri nižji 

temperaturi, 3,4-dihidroksibenzojske kisline pa pri sobni temperaturi v odsotnosti zračnega 

kisika. 

Če primerjam dobljene rezultate s postavljeno hipotezo, da bodo antioksidanti pri nižji 

temperaturi in v odsotnosti kisika obstojni dalj časa oziroma se bodo počasneje razgrajevali 

kot antoksidanti v vzorcih pri sobni temparaturi in ob prisotnosti kisika, ugotovim, da rezultati 

štirih polifenolnih antioksidantov v vodnih vzorcih potrjujejo to hipotezo (galna, 3,4-

dihidroksibenzojska, kavna in ferulna kislina), le rezultati ferulne in kumarinske kisline v 

vodnih vzorcih  se ne ujemajo s postavljeno hipotezo. Rezultati za antioksidante v vinu pa se z 

izjemo rezultatov vzorcev kumarinske kisline v vinu ne ujemajo s postavljeno hipotezo. 

Rezultatov, dobljenih iz primerjave višin vrhov za klorogensko kislino, nisem podajala, saj so 

odstopanja med posameznimi meritvami taka, da se jih ne da enostavno pojasniti. Zato bi bilo 

potrebno eksperimente s klorogensko kislino ponoviti pod bolj kontroliranimi pogoji in 

mogoče tudi ugotoviti, kateri razgradni produkti nastanejo pri oksidaciji klorogenske kisline 

in kako ti vplivajo na antioksidativno učinkovitost klorogenske kisline, kar pa presega obseg 

tega diplomskega dela. 

Pri primerjavi masnih koncentracij  antioksidantov izračunanih iz ploščin in višin vrhov 

ugotovim, da je stabilnost galne kisline in 3,4-dihidroksibenzojske kisline v vodnih vzorcih v 

obeh primerih enaka in se sklada s postavljeno hipotezo. Tako pri masnih koncentracijah 

izračunanih iz ploščin in masnih koncentracijah izračunanih iz višin vrhov obeh polifenolnih 

antioksidantov, le-te najbolj padajo pri sobni temepraturi ob prisotnosti kisika in najmanj 

padajo pri nizki temperaturi. Pri vzorcih, kjer so bili antioksidanti dodani vinu je stabilnost v 

obeh primerih enaka za 3,4-dihidroksibenzojsko kislino in kumarinsko kislino ter se ujema s 

postavljeno hipotezo. Predvidevam, da so odstopanja med rezultati pri drugih vzorcih 

posledica napak pri izvedbi eksperimentalnega dela  in računanju ploščin ter višin vrhov. 

 

 



                       DOLOČEVANJE STABILNOSTI NEKATERIH POLIFENOLNIH ANTIOKSIDANTOV 
 

51 
 

5 METODOLOŠKI DEL 

ANALIZA UČNIH NAČRTOV ZA DEVETLETNO OSNOVNO ŠOLO IN SPLOŠNO 
GIMNAZIJO 

Z analizo učnih načrtov za devetletno osnovno šolo in splošno gimnazijo, sem želela 

ugotoviti,  s katerimi vsebinskimi sklopi iz učnih načrtov se ujema tema moje diplomske 

naloge. Prav tako sem analizirala tudi učne načrte za izbirne predmete, ki so del predmetnika 

v 8. in 9. razredu osnovne šole in so v povezavi z glavnim predmetom kemijo. To so Kemija v 

okolju, Kemija v življenju, Poskusi v kemiji in Način prehranjevanja. Ker v teh učnih načrtih 

nisem našla vsebinskega sklopa, ki bi se neposredno nanašal na mojo temo diplomske naloge, 

sem analizira še učni načrt za splošne gimanzije. Vsi učni načrti so dosegljivi na Ministrstvu 

za izobraževanje, znanost in šport. 

DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE 

Kemija 

8. in 9. razred: 

V učnem načrtu tema moje diplomske naloge ni bila v neposredni povezavi z obveznimi 

vsebinskimi sklopi.  

Poskusi v kemiji 

V učnem načrtu za izbirni predmet Poskusi v kemiji so operativni cilji posredno povezani s 

temo diplomske naloge. Povezave so v splošnih ciljih predmeta in sicer v usvajanju 

postopkov eksperimentiranja (raziskovalnega) dela: od načrtovanja do izvajanja 

eksperimentov, opazovanja, zbiranja, beleženja, razvrščanja, analize in predstavitve podatkov 

(procesiranje podatkov), postavljanja zaključkov in ocenitev smiselnosti rezultatov in 

zaključkov ter njihovo povezovanje s teorijo in življenjskim okoljem.  

Način prehranjevanja 

Tudi v učnem načrtu za izbirni predmet Način prehranjevanja so operativni cilji le posredno 

povezani s temo diplomske naloge. Povezavo najdem z vsebinskim sklopom Hranljive snovi v 

povezavi z zdravjem, kjer učenci analizirajo pomen hranljivih snovi za zdravje človeka, 
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vrednotijo makro in mikrohranila, ovrednotijo potrebe organizma po posameznih hranljivih 

snoveh, povezujejo pomanjkanje in preseganje količin hranil s spremembo zdravja in o tem 

pisno poročajo. 

SPLOŠNA GIMNAZIJA 

Kemija 

Temo diplomske naloge bi lahko glede na učni načrt vključila pri izbirnem predmetu  Kemija 

in hrana. Opreativni cilji in dejavnosti, ki jih lahko povežem z vsebino diplomske naloge: 

- razumejo, da pojem antioksidant pomeni reducent                                                                    

- sestavijo seznam naravnih antioksidativnih snovi in navedejo njihove najpomembnejše vire 
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UČNA PRIPRAVA ANTIOKSIDANTI 

 

Cilji učne enote: 

- razložiti, da pojem antioksidant pomeni reducent                                                                      

-  z Briggs-Raucherjeov reakcijo določiti vsebnost antioksidantov v različni hrani in pijači       

- ugotoviti katera živila vsebujejo največ antioksidantov                                                              

- sestavijo seznam naravnih antioksidativnih snovi in navedejo njihove najpomembnejše vire 

Kompetence:  

- sposobnost postavljanja hipotez katera hrana ali pijača vsebuje največ antioksidantov                                                         

- sposobnost izvajanja poskusov po navodilih za eksperimentalno preverjanje hipotez 

- sposobnost uporabe očesa kot inštrumenta za oceno začetka in konca reakcije oscilacije  

- sposobnost urejanja podatkov v tabele in analize podatkov 

- sposobnost timskega dela 

 

Predznanje  

- pojmi: oksidacija, redukcija, oksidant, reducent 

- preproste redoks enačbe in prepoznavanje elementa, ki se je oksidiral oziroma reduciral                                                                                                                   

- reakcije oscilacije  

 

Kontekst 

Prosti radikali so zelo škodljivi za žive organizme, saj napadajo različne komponente celic, 

kar vodi  k pospešitvi procesa staranja in včasih celo uničenja. Če je prizadeta DNA pa lahko 

pride tudi do nepopravljivih okvar. Antioksidanti so spojine, ki pomagajo inhibirati številne 

oksidacijske reakcije, ki jih povzročajo prosti radikali. Sadje in zelenjava sta bogata z 

naravnimi antioksidanti, ki so zelo pomembni pri preprečevanju kardiovaskularnih bolezni, 

rakavih obolenj in neurodegenerativnih bolezni kot sta Alzheimerjeva in Parkinsonova 

bolezen. Primeri naravnih antioksidantov so vitamini E, C in A ter hormon melatonin.  

Raven: SŠ 

Učni načrt SŠ: Kemija in hranila, antioksidanti v hrani 
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ANTIOKSIDANTI  

(učiteljeva učna priprava) 

 

Učitelj začne pogovor z učenci o tem, kaj so antioksidanti, o hrani, ki je bogata z 
antioksidanti, seznani jih z vplivom antioksidantov na zdravje ljudi, našteje in pove nekaj o 
naravnih antioksidantih v hrani. Učenci poslušajo učiteljevo razlago, odgovarjajo na vprašanja 
in tudi sami postavljajo vprašanja. 

 

Primeri naravnih antioksidantov v hrani:  

 

Vitamin C (askorbinska kislina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitamin E (α-tokoferol) 
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Beta karoten (prekurzor vitamina A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melatonin (hormon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaključek uvodnega dela je definicija antioksidanta: « Antioksidant je molekula, ki lahko 
upočasni  ali prepreči oksidacijo drugih molekul.«  

 

 

 

 



                       DOLOČEVANJE STABILNOSTI NEKATERIH POLIFENOLNIH ANTIOKSIDANTOV 
 

56 
 

EKSPERIMENTALNI DEL 
 

1. Opredelitev eksperimenta 

Eksperimentalno vajo izvedejo učenci v 5 skupinah po 4 osebe (20 učencev). Eksperimentalna 

vaja je razdeljen na 2 dela: 

Raziskava Naslov 

A Katero sadje in zelenjava vsebujeta največ antioksidantov? 

B Kateri čaj vsebuje največ antioksidantov? 

 

V tabeli je za vsak tip antioksidantov našteta hrana bogata s to vrsto antioksidantov, ki se 

lahko uporabi pri eksperimentalnem delu. 

Tip antioksidanta Vzorci sadja in zelenjave 

vitamin C jagode, citusi, kislo zelje 

vitamin E mango, brokoli 

beta karoten korenje, sladki krompir, bučke, mango, 

špinača 

 

 

Briggs-Raucherjeva reakcija 

Za določevanje količine antioksidantov v hrani bomo uporabili Briggs-Raucherjevo reakcijo, 

ki je primer oscilacijske reakcije, pri kateri se periodično spreminja barva iz brezbarvne v 

rumeno in modro. V reakciji nastopajo jodidni ioni (I-) in molekule joda (I2). Ko imamo v 

raztopini visoko koncentracijo I-  in nizko koncentracijo I2 je raztopina brezbarvna. S 

povečanjem koncentracije I2 in zmanjšanjem koncentracije I- se barva spremeni v rumeno. 

Raztopina  se modro obarva ko sta koncentraciji I- in I2 visoki (v bistvu se tvorijo pentajodidni 

ioni, ki skupaj s škrobom dajejo modro barvo).                                                                          
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Pri tej metodi se uporablja čas za določevanje količine antioksidantov v hrani (pijači). Meri se 

čas od takrat ko je rekcijska zmes prvič modre barve do ponovnega modrega obarvanja 

raztopine. Z dodanjem antioksidantov se  poveča čas, ki je potreben za izpolnitev cikla. Daljši 

kot je čas reakcijskega cikla po dodatku določene hrane, večjo količino antioksidantov ta 

hrana vsebuje.  

 

 

2. Aparatura 

 magnetno mešalo in čaša 

 

 

 

 

 

 

               

                                            Slika1: Briggs-Raucherjeva aparatura 

 

2. Potrebščine 

Kemikalije Pribor 

 50 ml 0.2 M kalijevega jodata in 0.07 M 

žveplove(VI) kisline (raztopina A) 

 50 ml 0.15 M malonske kisline in 0.2 M 

magnezijevega sulfata (raztopina B) 

 2x 250 ml čaši 

 steklena palčka 

 filtrirni papir 

 lij 
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 50 ml vodikovega peroksida (raztopina C) 

 destilirana voda 

 sadje in zelenjava 

 čaji 

 

 

 100 ml plastenke 

 4x 100 ml steklene čaše 

 3 ml pipete 

 3x 10 ml siring 

 štoparica 

 magnetno mešalo 

 magnetek 

 Bunsenov gorilnik 

 

 

 

Priprava raztopin A, B in C za 5 skupin po 4 učence (20 učencev) 

 

A. Kalijev jodat in žveplova(VI) kislina (250 ml) 

10,75 g kalijevega jodata (KIO3) raztopimo v 100 ml destilirane vode in dodamo 1,08 ml 

koncentrirane žveplove(VI) kisline (H2SO4). Dopolnimo do 250 ml z destilirano vodo in z 

magnetnim mešalom mešamo ob prisotnosti majhnega plamena, da se vse skupaj raztopi. 

Prelijemo v pet plastenk, na katere napišemo raztopina A in prilepimo piktograme. 

 

B. Malonska kislina in magnezijev sulfat (250 ml) 

0,08 g škroba zmešamo z destilirano vodo. Nato prilijem vrelo destilirano vodo, da se gosta 

raztopina popolnoma raztopi.                                                                                                     

4,0 g malonske kisline in 0,85 g magnezijevega sulfata raztopimo v 100 ml destilirane vode, 

dodamo škrobno raztopino in dopolnimo do 250 ml z destilirano vodo.                         

Prelijemo v pet plastenk, na katere napišemo raztopina B in prilepimo piktograme. 
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C. Vodikov peroksid (250 ml) 

S 100 ml pipeto odpipetiramo 75 ml vodikovega peroksida v erlenmajerico in dopolnimo do 

250 ml z destilirano vodo.                                                                                               

Prelijemo v pet plastenk, na katere napišemo raztopina C in prilepimo piktograme. 

Č. Vzorci sadja in zelenjave 

Zatehtamo po 1g različnega sadja in zelenjave (jabolka, grozdje, korenje, artičoke, slive, 

krompir,...), jih zdrobimo in prenesemo v 250 ml čaše ter dolijemo 100 ml destilirane vode.                                                                                                                                           

Na magnetnem mešalu mešamo 2-4 minute, raztopine filtriramo in preostale tekočine 

prelijemo v plastenke.                                                                                                                            

D. Vzorci čajev 

Zatehtamo po 0,01 g listov različnih čajev. Liste prenesemo v 250 ml čaše in dodamo 100 ml 

destilirane vode. Vse skupaj mešamo eno minuto in kuhamo nadaljnjo minuto. Raztopine 

filtriramo in preostale tekočine prenesemo v plastenke. 

 

3. Potek dela po stopnjah 

  

 

Učenci po navodilih izvedejo eksperiment. Najprej pripravijo raztopine vzorcev različnega 

sadja in zelenjave. Uporabijo lahko: jabolka, hruške, slive, marelice, maline, borovnice, ribez, 

grozdje, korenje, kislo zelje, krompir. V 250 ml čašo s siringo vbrizgajo 5 ml raztopine A in 

nato z drugo siringo 5 ml raztopine B. Vklopijo magnetno mešalo in s tretjo siringo dodajo 5 

ml raztopine C. S štoparico izmerijo referenčni čas od prve modre barve do druge modre 

barve. Ponovno vzamejo 250 ml čašo in ponovijo celoten postopek. Po dodatku raztopine C 

počakajo, da se drugič pojavi modra barva in nato s kapalko prenesejo zajet vzorec sadja v 

čašo ter začnejo odštevati čas. Ko se ponovno pokaže modra barva, ustavijo štoparico in 

zabeležijo čas. Rezultate izmerjenih časov zapišejo v tabelo (delovni list Antioksidanti). 

                                                                                                                          

 

A.  Katero sadje ali zelenjava vsebuje največ antioksidantov? 
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Tabela 1: Vsebnost antioksidantov v sadju 

Vzorec sadja/zelenjave Čas 1 (s) Čas 2 (s) Čas 3 (s) 
Povprečni čas 

(s) 

Referenčni vzorec     

     

     

     

     

 

S pomočjo izračunanih povprečnih časov razporedijo sadje in zelenjavo po vrsti glede na 

vsebnost antioksidantov. Večji povprečni čas pomeni večjo količino antioksidantov v 

določenem vzorcu sadja. Učenci narišejo histogram časa v odvisnosti od vzorcev sadja in 

zečenjave (v grafu upoštevajo tudi referenčni vzorec). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1 
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Raztopine vzorcev čaja je bolje pripraviti pred izvajanjem eksperimenta. Lahko jih pripravi 

učitelj ali pa iz vsake skupine po en učenec. Učenci izvedejo eksperiment na podoben način 

kot pri eksperimentu A, le da injicirajo vzorce različnih čajev. Uporabijo lahko čaje: zeleni, 

črni, sadni, zeliščni. Rezultate zapišejo v tabelo (delovni list Antioksidanti). 

Tabela 2: Vsebnost antioksidantov v različnih čajih. 

Vzorec čaja Čas 1 (s) Čas 2 (s) Čas 3 (s) 
Povprečni čas 

(s) 

Referenčni 

vzorec 

    

     

     

     

     

 

S pomočjo izračunanih referenčnih časov učenci razporedijo čaje po vrsti glede na vsebnost 

antioksidantov, večji referenčni čas pomeni večjo količino antioksidantov v določenem 

vzorcu čaja. S pomočjo dobljenih rezultatov narišejo histogram časa v odvisnosti od vzorcev 

čaja (v grafu upoštevajo tudi referenčni vzorec). 

 

 

 

 

Potek Briggs- Raucherjeve reakcije za določitev količine antioksidantov v sadju in čajih. 

B.  Kateri čaj vsebuje največ antioksidantov? 

 

Graf 2 
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Slika 2: Potek Briggs-Raucherjeve reakcije 

 

 

Dijaki izpolnijo delovni list Antioksidanti. 

 

Razprava:   

Po koncu eksperimentalnega dela učitelj vodi razpravo z učenci o dobljenih rezultatih. 

Pogovorijo se o zastavljenih hipotezah (potrditev/ovržba), skupaj ugotavljajo v katerem sadju, 

zelenjavi in čajih je največ/najmanj antioksidantov. Pomembno je, da učenci razumejo da so 

antioksidanti reducenti, ki z oksidativnim delovanjem v našem telesu prekinejo verižne 

reakcije, tako da se povežejo s prostimi radikali, s tem pa preprečijo poškodbe celic in 

bolezni. Pogovor lahko nadaljujemo v smeri zdrave prehrane, predvsem sadja in zelenjave, ki 

sta bogata z naravnimi antioksidanti in ju je pomembno uživati vsak dan.  

 

 

 

modra raztopina brezbarvna raztopina rumena raztopina 
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Ravnanje z odpadki 

Odpadke je najbolje hraniti v digestoriju. V odpadno tekočino dodamo trdni natrijev 

sulfat. Počakamo, da iz jodovih molekul (modra raztopina) nastanejo jodidni ioni 

(brezbarvna raztopina). Pri tem moramo biti pazljivi, ker je reakcija eksotermna. Ko 

je raztopina brezbarvna, jo lahko skupaj z vodo zlijemo v lijak. 

 

Literatura 

1. http://www.scienceinschool.org/2009/issue13/antioxidants 

2. Antioxidants Student’s Guide: www.educationscotland.gov.uk 

3. Antioxidants Teacher’s Guide: www.educationscotland.gov.uk 

4. Halliwell B., Gutteridge J. M. C. Free radicals in biology and medicine. Oxford University 

Press, 1999. 
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ANTIOKSIDANTI 

Delovni list za učence 

 

1. Cilj 

Določiti količino antioksidantov v različnih vzorcih sadja in čajev ter ugotoviti, katero sadje 
in čaj vsebujeta največ antioksidantov. 

 

2. Izhodišče 

Antioksidanti so molekule, ki lahko upočasnijo ali preprečijo oksidacijo drugih molekul. Ko 
se povežejo s prostimi radikali, ki v telesu sprožajo verižne reakcije, z vezavo prekinejo te 
reakcije, tako da proste radikale nevtralizirajo in s tem preprečijo oksidacijo drugih molekul. 
Sadje in zelenjava sta bogata z naravnimi antioksidanti, ki so zelo pomembni pri 
preprečevanju kardiovaskularnih bolezni, rakavih obolenj in neurodegenerativnih bolezni kot 
sta Alzheimerjeva in Parkinsonova bolezen. Primeri naravnih antioksidantov so vitamini E, C 
in A ter hormon melatonin.  

 

 

 

 

                     vitamin C                                                                  vitamin E 

 

 

 

 

 

                     beta karoten                                                                  hormon melatonin 
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2. Potrebščine 

 

Kemikalije Pribor 

 

 50 ml 0.2 M kalijevega jodata in 0.07 M 
žveplove(VI) kisline (raztopina A) 

 50 ml 0.15 M malonske kisline in 0.2 M 
magnezijevega sulfata (raztopina B) 

 50 ml vodikovega peroksida (raztopina C) 

 destilirana voda 

 hrana in pijača 

 čaji 

 

 

 

 2x 250 ml čaši 

 steklena palčka 

 filtrirni papir 

 lij 

 100 ml plastenke 

 4x 100 ml steklene čaše 

 3 ml pipete 

 3x 10 ml siringe 

 štoparica 

 magnetno mešalo 

 magnetek 

 Bunsenov gorilnik 

 

 

 

3. Zaščita 

 Pri delu nosimo zaščitna očala in rokavice ter laboratorijsko haljo. Po končanem delu 
umijemo roke.      

 

4. Odpadki 

Odpadne tekočine zlijte v posodo označeno Odpadki, ki se nahaja v digestoriju. 
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5. Postopek 

 

 

Priprava vzorcev sadja: 

Zatehtajte po 1g različnega sadja (jabolka, grozdje, hruške, maline, slive, marelice, kivi). 
Stehtano sadje zdrobite in prenesite v 250 ml čaše ter dolijte 100 ml destilirane vode.                                                                                                                                           
Na magnetnem mešalu mešajte 2-4 minute, raztopine filtrirajte in preostale tekočine prelijte v 
plastenke.                                                                                                                                       

 

1.  na delovno površino postavite zaščitni podstavek (jod lahko obarva delovno površino) 

Določitev količine antioksidantov:  

2. na magnetno mešalo položite filtrirni papir  in nanj postavite 100 ml čašo                                                                  

3. s siringo vbrizgajte 5 ml raztopine A v 100 ml čašo                                                                        

4. z drugo siringo vbrizgajte 5 ml raztopine B v 100 ml čašo                                               

5. vklopite magnetno mešalo                                                                                                           

6. s tretjo siringo dodajte raztopino C                                                                                              

7. s štoparico izmerite referenčni čas od prve modre barve do druge modre barve (pozor: čas 
za prvi cikel od brezbarvne do rumene in modre barve je daljši od časov drugega in 
tretjega cikla)                                                                                                                                              

8. vzemite čisto čašo in ponovite koraka 3 in 4                                                                                        

9. vklopite  magnetno mešalo in s siringo dodajte v čašo raztopino C                                                                                       

10. plastenko z živilskim vzorcem pretresite in s kapalko zajemite 5 ml vzorca                      

11. ko se modra barva pojavi drugič, s kapalko prenesite zajet vzorec sadja/zelenjave v čašo in 
začnite odštevati čas                                                                                                                                   

12. počakajte da se pokaže modra barva in ustavite štoparico ter zabeležite čas               

13. raztopino v čaši zlijte v steklenico za odstranjevanje odpadkov                                             

 za ostale vzorce sadja in zelenjave ponovite korake od 8 do 13 

 

Rezultate meritev vpišite v tabelo spodaj. 

A.  Katero sadje vsebuje največ antioksidantov? 
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Tabela1: Vsebnost antioksidantov v sadju 

 

S pomočjo rezultatov narišite histogram. Na abscisno osi so vzorci sadja in zelenjave, na 
ordinatni osi pa čas (upoštevajte tudi referenčni vzorec):  

 

Graf 1: Odvisnost časa od vzorcev sadja in zelenjave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzorec hrane/pijače Čas 1 (s) Čas 2 (s) Čas 3 (s) 
Povprečni čas 

(s) 

Referenčni vzorec     
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Priprava vzorcev čajev: 

Zatehtajte  po 0,01 g listov različnih čajev. Liste prenesite v 250 ml čaše in dodajte 100 ml 
destilirane vode. Vse skupaj mešajte eno minuto in kuhajte nadaljnjo minuto. Raztopine 
prefiltrirajte in preostale tekočine prenesite v plastenke. 

 

1. na delovno površino postavite zaščitni podstavek zaradi joda, ki lahko obarva delovno 
površino    

Določitev količine antioksidantov: 

2. na magnetno mešalo položite filtrirni papir  in nanj postavite 100 ml čašo                                                                  

3. s siringo vbrizgajte 5 ml raztopine A v 100 ml čašo                                                                        

4. z drugo siringo vbrizgajte 5 ml raztopine B v 100 ml čašo                                               

5. vklopite magnetno mešalo                                                                                                           

6. s tretjo siringo dodajte  raztopino C                                                                                              

7. s štoparico izmerite referenčni čas od prve modre barve do druge modre barve (pozor: čas 
za prvi cikel od brezbarvne do rumene in modre barve je daljši od časov drugega in 
tretjega cikla)                                                                                                                                              

8. vzamete čisto čašo in ponovite koraka 3 in 4                                                                                        

9. vklopite magnetno mešalo in s siringo dodajte v čašo raztopino C          

10. s kapalko zajamite 1,5 ml vzorca čaja in prenesite v čašo 

11. počakajte da se pokaže modra barva in ustavite štoparico ter zabeležite čas               

12. raztopino v čaši zlijte v steklenico za odstranjevanje odpadkov                                             

 za ostale vzorce čajev ponovite korake od 8 do 13 

                                                                          

 

 

 

 

B.  Kateri čaj vsebuje največ antioksidantov? 

 



                       DOLOČEVANJE STABILNOSTI NEKATERIH POLIFENOLNIH ANTIOKSIDANTOV 
 

69 
 

Rezultate meritev vpišite v tabelo spodaj: 

Tabela 2: Vsebnost antioksidantov v različnih čajih 

Vzorec čaja Čas 1 (s) Čas 2 (s) Čas 3 (s) 
Povprečni čas 

(s) 

Referenčni 
vzorec 

    

     

     

     

     

     

 

S pomočjo rezultatov narišite histogram. Na abscisno os nanesete vzorce čajev, na ordinatno 
os pa čas (upoštevajte tudi referenčni vzorec):  

 

Graf 2: Odvisnost časa od vzorcev čajev 
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6. Aparatura 

Narišite aparaturo, ki jo boste uporabljali pri eksperimentalnem delu. 

 

 

 

 

 

 

7. Odgovorite na vprašanja: 

a)  Katero sadje/zelenjava je vsebovalo največ antioksidantov? Ste to pričakovali-zakaj ja/ne? 

 

 

 

 

 

 

b) Kateri čaj je vseboval največ antioksidantov? Ste to pričakovali-zakaj ja/ne? 

 

 

 

 

 

c) Kaj so antioksidanti? Kako delujejo v našem telesu? 
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č) V Izhodišču imate narisane molekulske strukture antioksidantov. Katere funkcionalne 
skupine so odgovorne za njihovo antioksidativno učinkovitost?  

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Izpolnite tabelo 

Antioksidant Vzorci hrane Vpliv na telo 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

e) Razložite, zakaj so antioksidanti pomembni za naše zdravje? 
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6 ZAKLJUČEK 

Polifenolne kisline so fenolne spojine, ki imajo eno karboksilno skupino vezano na aromatski 

obroč . Uvrščamo jih v podrazred fenolnih spojin.Ker imajo na obroč vezano hidroksilno 

skupino se obnašajo kot antioksidanti. Najdemo jih skoraj v vsej rastlinski hrani (zelenjava, 

sadje, zrna). Zaradi visoke vsebnosti antioksidantov v sadju in zelenjavi, imajo polifenolne 

kisline pomembno vlogo tudi pri zdravju ljudi. Inhibirale naj bi številne zaradi oksidativnega 

stresa povzročene bolezni, kot so koronarne bolezni srca, kap in rak. 

V svoji diplomski nalogi sem raziskala obstojnost šestih polifenolnih antioksidantov v vodnih 

vzorcih in v vinu pri različnih pogojih, to je nizki temperaturi, sobni temperaturi ob 

prisotnosti zračnega kisika in sobni temperaturi v odsotnosti zračnega kisika. V ta namen sem 

uporabila tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (angl. High Performace Liquid 

Chromatography, HPLC). Za separacijo sem uporabila t.i. reverznofazno kromatografijo, kar 

pomeni, da je bila stacionarna faza na koloni nepolarna, medtem ko je bil eluent bolj polaren 

(ocetna kislina/acetonitril). Dobljene podatke sem zbirala v računalniku in obdelala z 

ustreznim računalniškim programom. Vzorce (standarde) antikoksidantov sem  najprej 

pripravila v metanolu, nižje koncentracije sem pripravila v vodnih raztopinah. Za študij 

obstojnosti antioksidantov sem pripravljene vzorce periodično vzorčila in analizirala s HPLC.  

V računalniškem programu sem odčitala retencijske čase, s katerimi sem identificirala vseh 

šest polifenolnih kislin in ploščine ter narisala umeritvene krivulje: odvisnost ploščine 

kromatografskega vrha od masne koncnetracije standardov in odvisnost višine  

kromatografskega vrha od masne koncentracije standardov. Iz enačb umeritvenih krivulj sem 

izračunala masne koncentracije vseh šestih polifenolnih antioksidantov v vodnih raztopinah in 

v realnem vzorcu vinu pri treh različnih pogojih (hladilniku, zunaj zaprto in zunaj odprto) ter 

narisala grafe: odvisnost masne koncentracije od časa za vsak posamezen antioksidant v vodni 

raztopini in v vinu pri določenih pogojih. 

Rezultati so pokazali, da so antioksidanti tako v vodnih raztopinah kot v vinu obstojni dalj 
časa  pri nizki temperaturi in pri sobni temperaturi v odsotnosti zračnega kisika, najmanj pa so 
obstojni pri sobni temperaturi ob prisotnosti zračnega kisika, kar je razvidno iz grafov kot 
hitro padanje masne koncentracije. S tem sem potrdila hipotezo, da bodo antioksidanti pri 
nižji temperaturi in v odsotnosti kisika obstojni dalj časa oziroma se bodo počasneje 
razgrajevali kot antioksidanti v vzorcih pri sobni temparaturi in ob prisotnosti kisika.  
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