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The aim of study was to determine how the radical scavenging activity is as summer savory
depending on the content of fluorine compounds in the soil and selenium. The experiment
was conducted in water culture with Hoagland solution with a pH = 5.8 (control) supplement
containing selenium in oxidation state + IV (H2SeO3) and + VI(H2SeO4) at a dose of 0.05
mM·dm-3, and sodium fluoride at 10 mM∙dm-3. The control seedlings were grown in water
culture without addition of selenium and fluoride. During the experiment the plants were illuminated by a sodium vapor lamp Son-T-Agro-400 W, Philips, the intensity of radiation at
the level of medium 90 μE∙m 2∙s-1 PAR. Photoperiodism has been set for 12 hours day and
night. After one month, seedlings were harvested. The content of total flavonoids content,
total polyphenols content and antioxidant capacity was determined in methanol extracts.
Obtained results showed that the addition of both fluoride and selenium (in both oxidation
state) to soil caused a significant increase in total flavonoid content in seedlings of summer
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savory. Selenium in oxidation state +VI also caused a decrease of polyphenols content,
while selenium in oxidation state +IV caused an increase. Fluoride did not influence statistically the concentration of these compounds.
1. WPROWADZENIE
Cząber ogrodowy (Satureja hortensis L.) jest jedną z najstarszych aromatycznych roślin
zielarskich. Zioło uprawiano i doceniono już w starożytności. Posiada ono szerokie zastosowanie zarówno w medycynie, jak i aromaterapii i kosmetyce, jednakże najczęściej i najdłużej, bo od ponad 2000 lat, jest stosowany jako zioło kulinarne [Bown 1999; Martyniak-Przybyszewska, Majkowska-Gadomska 2006]. Surowcem zielarskim są kwitnące wierzchołki
pędów i liście [Dzida, Jarosz 2006], świeże lub wysuszone [Strzelecka, Kowalski 2000]. Najcenniejszą częścią rośliny są liście tuż przed kwitnieniem ponieważ w tym okresie posiadają
najwięcej olejków o najlepszym składzie [Clark, Menary 1979]. Z doniesień piśmiennictwa
wiadomo, że zioło to posiada oprócz olejków eterycznych szereg związków fenolowych i flawonoidów, które wpływają na aktywność antyoksydacyjną surowca [Balcerek 2007].
Zarówno selen, jak i fluor należą do pierwiastków o wąskim zakresie bezpieczeństwa
i ich obecność w podłożu może wpływać na skład jakościowy i ilościowy surowców roślinnych. Pierwiastki te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmów, a ich niedobór, tak jak ich nadmiar w produktach roślinnych, może powodować objawy chorobowe
u zwierząt i ludzi. Pozytywna biologiczna rola selenu jest związana przede wszystkim z jego
występowaniem w centrum aktywnym peroksydazy glutationowej, jednego z enzymów
uczestniczących w procesie obrony przed stresem oksydacyjnym [Jendryczko, Grzeszczak
1995]. Fluor natomiast działa stymulująco na aktywność peroksydazy niespecyficznej, która
również chroni komórki przed reaktywnymi formami tlenu [Chlubek i in. 2001].
W ostatnich latach znacząco wzrosło zainteresowanie konsumentów związkami biologicznie aktywnymi zawartymi w surowcach zielarskich. Przynajmniej częściowo można to
wytłumaczyć wzrostem świadomości społeczeństwa na temat korzystnego wpływu roślinnych składników bioaktywnych na zdrowie człowieka. Wiadomo, że dieta bogata w przeciwutleniacze pomaga w zmniejszeniu ryzyka zachorowalności na chorobę wieńcową serca,
niektóre nowotwory czy choroby neurodegeneracyjne [Kahkonen i in. 1999; Wartanowicz,
Ziemlański 1999; Mitek, Kalisz 2003; Chun i in. 2005]. Zawartość tych związków, a zwłaszcza polifenoli, wpływa na poziom ogólnej aktywności antyoksydacyjnej produktów roślinnych i ekstraktów ziołowych [Zheng, Wang 2001].
2. CEL I METODY BADAŃ
Celem badań było określenie jak kształtuje się aktywność przeciwutleniająca siewek
cząbru ogrodowego w zależności od zawartości w podłożu związków fluoru i selenu. Do-
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świadczenie przeprowadzono w kulturach wodnych, wypełnionych pełną pożywką Hoaglanda, o pH = 5,8 (kontrola), zawierającą dodatek selenu na stopniu utlenienia +IV (H2SeO3) oraz
+VI (H2SeO4), w dawce 0,05 mM·dm-3 oraz jonów fluorkowych (F-), w dawce 10 mM·dm-3.

Próbę kontrolną stanowiły siewki rosnące w pożywkach bez dodatku selenu lub fluoru.

W trakcie doświadczenia rośliny były oświetlane lampą sodową Son-T-Agro-400 W, firmy
Philips, o natężeniu promieniowania na poziomie pożywki 90 µE·m2·s-1 PAR. Fotoperiodyzm został ustalony na 12 godzin dnia i nocy.
Po miesiącu zebrano siewki, wykonano z nich wyciągi metanolowe i oznaczono zawartość flawonoidów i polifenoli ogółem oraz pojemność antyoksydacyjną. Wyciągi metanolowe oraz analizy zawartości flawonoidów ogółem wykonano metodą Kumaran, Karumakaran [2007], pojemność antyoksydacyjną oznaczono według Prieto i in. [1999], a zawartość
polifenoli ogółem metodą Yu i in. [2002].
Wyniki opracowano statystycznie za pomocą jednoczynnikowej analizy wariancji. Najmniejsze istotne różnice (NIR) obliczono przy poziomie istotności α = 0,05, za pomocą testu Tukey’a.
3. WYNIKI I DYSKUSJA
Zawartość flawonoidów i fenoli ogółem oraz pojemność antyoksydacyjną siewek cząbru ogrodowego rosnących w pożywkach z dodatkiem selenu lub fluoru przedstawiono
w postaci wykresów słupkowych na rysunkach 1–3.
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askorbinianu · kg-1 s.m. roślin (rys. 3). Güllüce i in. [2003], a także Gontaru i in. [2008], podają,
że rośliny cząbru ogrodowego charakteryzuje wysoka aktywność przeciwutleniająca.
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Na podstawie obliczonych wartości NIR0,05 stwierdzono, że obecność w podłożu fluoru

oraz selenu istotnie zmieniała koncentrację flawonoidów i fenoli ogółem w siewkach cząbru.
Nie wpływała natomiast istotnie na pojemność antyoksydacyjną roślin.
W celu lepszego zobrazowania wpływu selenu i fluoru na oznaczane parametry potencjału przeciwutleniającego zawartość fenoli i flawonoidów ogółem oraz pojemność antyoksydacyjną przeliczono w stosunku do siewek kontrolnych i przedstawiono jako procent kontroli na rysunku 4.
Obecność w podłożu selenu na stopniu utlenienia +IV spowodowała zwiększenie koncentracji fenoli ogółem o około 20% oraz zmniejszenie zawartości flawonoidów ogółem
o około 55%. Dodatek do pożywki selenu na stopniu utlenienia +VI wywołał natomiast spadek koncentracji zarówno flawonoidów, jak i fenoli ogółem, odpowiednio o 46 i 24%. Kłódka
i in. [2009] zaobserwowali natomiast zwiększenie zawartości fenoli i flawonoidów w siewkach różnych gatunków roślin jednoliściennych. Podobną zależność odnotowali Telesiński
i in. [2009] w siewkach roślin dwuliściennych.
Również wprowadzenie do podłoża fluoru zmniejszyło o 45% zawartość flawonoidów
ogółem w siewkach cząbru ogrodowego. Nie spowodowało jednak istotnych zmian koncentracji fenoli ogółem. Śnioszek i in. [2009] natomiast zaobserwowali zmniejszenie zawartości
fenoli ogółem w roślinach pszenicy oraz grochu siewnego.
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4. PODSUMOWANIE
Wprowadzenie do gleby zarówno fluoru, jak i selenu, na obu stopniach utlenienia, spowodowało znaczne zmniejszenie zawartości flawonoidów ogółem w siewkach cząbru ogrodowego. Dodatek selenu na stopniu utlenienia +VI również wywołał zmniejszenie zawartości polifenoli, selen natomiast na stopniu utlenienia +IV podwyższył koncentrację tych
związków, a fluor nie wpłynął statystycznie na ich stężenie. Zmiany zawartości polifenoli
i flawonoidów ogółem nie mają jednak odbicia w pojemności antyoksydacyjnej siewek.
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