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SUMMARY

Introduction. Polygonum bistorta L. and Sanguisorba officinalis L. are plants of great importance in medicine, cosmetics and nutri-
tion. They are attributed to antibacterial effect due to presence of phenolic compounds. Including rhizomes and roots of these plants 
to diet requires additional treatment to remove or reduce the amounts of tannins. 
Aim. The aim of the study was to assess tannin content in the underground parts of bistort Polygonum bistorta L. and greater 
burnet Sanguisorba officinalis L. in the course of 6 hour boiling. Two solutions were applied: 1. in water, 2. in a solution of ash 
from deciduous wood. 
Material and methods. Tannin content was determined using standard methods of Polish Pharmacopoea. 
Results. The tannin contents determined are similar to those reported in other studies. A sharp drop in tannin content was observed 
after an hour of boiling neither of the preparation methods. Further boiling did not bring a significant drop in tannin content. It was 
proved that pH value does not have any significant impact on tannin contents during the hydro-thermal treatment of the studied 
plant material.
Conclusions. As a result of thermal treatment, the decrease of the tannin content in analyzed plants was observed. No significant 
reduction of tannin amount was noted after application of vegetable ash and extension of thermal treatment.
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STRESZCZENIE

Wstęp. Rdest wężownik (Polygonum bistorta L.) oraz krwiściąg lekarski (Sanguisorba officinalis L.) to rośliny o szerokim znaczeniu 
w medycynie, kosmetyce, a także żywieniu. Ze względu na obecność związków fenolowych przypisuje się im działanie m.in. prze-
ciwbakteryjne. Włączenie kłączy i korzeni tych roślin do spożycia wymaga dodatkowej obróbki w celu pozbycia się lub zmniejszenia 
ilości tanin. 
Cel pracy. Celem pracy była ocena zawartości garbników w podziemnych częściach rdestu wężownika Polygonum bistorta L. 
i krwiściągu lekarskiego Sanguisorba officinalis L. w ciągu 6 godzin gotowania: 1. w wodzie, 2. w wodzie z dodatkiem mieszaniny 
popiołów drzew liściastych. 
Materiał i metody. Zawartość tanin określono za pomocą standardowych metod opisanych w Farmakopei.
Wyniki. Otrzymane wyniki stężenia badanych substancji w surowym materiale roślinnym są zbieżne z prezentowanymi w piśmien-
nictwie. Odnotowano spadek zawartości tanin podczas gotowania, stwierdzono jednak brak istotnych różnic w stężeniach badanych 
garbników w próbkach materiału roślinnego podczas gotowania dłuższego niż godzinę. Wykazano także brak istotnego wpływu pH 
na zmiany zawartości tanin podczas prowadzonej obróbki wodno-cieplnej badanego materiału roślinnego.
Wnioski. W wyniku prowadzonej obróbki termicznej obserwowano obniżenie zawartości tanin w korzeniach i kłączach analizowanych 
roślin. Nie odnotowano istotnego zmniejszenia ilości tanin w wyniku stosowania w obróbce popiołów roślinnych oraz wydłużonego 
czasu gotowania.

Słowa kluczowe: rdest wężownik, krwiściąg lekarski, taniny, polifenole, gotowanie
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przez co ograniczone jest m.in. działanie enzymów 
trawiennych (14, 16). Dodatkowo, wysokie stężenie 
tanin w pokarmie oddziałuje również negatywnie na 
smak, zapach i barwę surowca, co czyni go nieatrak-
cyjnym do spożycia (14, 17). Z tego względu, aktualnie 
poszukuje się odpowiednich procesów obróbki, do 
których należą m.in.: długotrwałe moczenie, gotowa-
nie (18), pieczenie, ługowanie, gotowanie z gliną (17), 
fermentacja, ekstruzja (14), mikrofale, kąpiel wodna 
przy podwyższonym ciśnieniu czy innych procesów 
hydrotermicznych (15, 19), mogących przyczynić się 
do zmniejszenia zawartości substancji obniżających 
wartość odżywczą surowców roślinnych.

Cel pracy
Celem pracy była ocena zmian zawartości tanin 

w korzeniach rdestu wężownika i krwiściągu lekar-
skiego pod wpływem długotrwałego, jednostajnego 
gotowania, jak również ocena zastosowania miesza-
niny popiołów drzew liściastych (zabieg odgorycza-
nia) w procesie obróbki tanin w badanym materiale 
roślinnym.

Materiał i metody
Materiał badawczy stanowiły korzenie rdestu 

wężownika (Polygonum bistorta L.) o grubości od 
1 do 2 cm, z licznymi drobnymi korzonkami, oraz 
kłącza (o średnicy 0,5-2,5 cm) i korzenie (o grubo-
ści nie większej niż 1,5 cm) krwiściągu lekarskie-
go (Sanguisorba officinalis L.).

Surowce zbierano po pierwszym pokosie łąk. Rdest 
był już po kwitnieniu, a krwiściąg przed kwitnieniem. 
Oba gatunki miały wykształcone liście odziomko-
we. Zbioru dokonano 26.07.2014 roku na terenie 
łąk w Ladzinie, chronionym obszarze siedliskowym 
Natura 2000 (kod PLH180038) w województwie pod-
karpackim, w gminie Rymanów.

Łącznie do badań pobrano 2,5 kg świeżego materia-
łu w postaci kłączy i korzeni dwóch gatunków roślin. 
Po przewiezieniu do laboratorium surowce oczyszczo-
no z błota, ziemi i martwych części roślin, a następ-
nie zamrożono w temperaturze -18°C. We wrześniu 
2014 roku przygotowano materiał do dalszych analiz 
laboratoryjnych. 

Przed przystąpieniem do obróbki kulinarnej ko-
rzeni i kłączy, przygotowywano mieszaninę popiołów 
drzew liściastych: buka (Fagus L.), brzozy (Betula L.) 
oraz robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia L.) 
w proporcji: 80:110:130 g. Ługowanie i odgoryczanie 
polegało na gotowaniu surowców w wodnym roztwo-
rze o odczynie zasadowym, z dodatkiem mieszaniny 
popiołów, w celu związania tanin z substancjami za-
wartymi w popiele (4, 17). 

Wprowadzenie

Korzenie, kłącza, bulwy czy cebule wielu roślin, 
dzięki bogactwu substancji biologicznie aktywnych, 
od dawnych czasów są docenianym surowcem farma-
ceutycznym (1-6).

Wśród surowców tych wskazuje się istotny udział, 
m.in. kłączy i korzeni rdestu wężownika (Polygonum 
bistorta L.) oraz krwiściągu lekarskiego (Sanguisorba 
officinalis L.) – roślin pospolicie występujących w pół-
nocnej strefie klimatu umiarkowanego. Ze względu 
na bogactwo związków fenolowych, głównie garbni-
ków (7, 8), korzenie i kłącza obu roślin stosowano 
niegdyś w medycynie ludowej (9), a do dzisiaj są także 
powszechnie używane w medycynie chińskiej (2, 3, 5, 
6, 9). Wykazano przede wszystkim ich działanie prze-
ciwbakteryjne, przeciwkrwotoczne, gojące, również 
korzystne w leczeniu zaburzeń żołądkowych, błon ślu-
zowych czy zapalenia jamy ustnej. Stosowano je także 
jako antidotum na wszelkie zakażenia ran, krwawe 
biegunki, upławy (2, 3, 5, 6, 8, 9). Oba surowce mają 
też szerokie zastosowanie w kosmetyce (6-8), jak rów-
nież stanowią obiekt intensywnych badań pod kątem 
poszukiwania w nich nowych naturalnych związków 
farmakologicznych przydatnych w walce z chorobami 
cywilizacyjnymi (2, 3, 5, 6, 8).

Ponadto, ze względu na dużą ilość materiałów 
odżywczych i zapasowych zarówno rdest wężownik, 
jak i krwiściąg lekarski stanowiły niegdyś ważny ele-
ment diety (4, 10, 11). Kłącza wężownika w czasach 
niedostatku żywności w Rosji i na Syberii, ze wzglę-
du na wysoką zawartość skrobi, uprzednio moczone 
w wodzie i pieczone, spożywano jako substytut chleba. 
Przygotowane w podobny sposób, były pożywieniem 
dla społeczności zachodnich Eskimosów (4). Natomiast 
sproszkowane korzenie Sanguisorba w XIX wieku były 
składnikiem potrawy butagas, przygotowywanej przez 
Jakutów zamieszkujących środkową Syberię (12). 
Używano je do sporządzania polewek (rodzaj zup), 
były również ważną przyprawą smakowo-aromatyczną 
w staropolskiej kuchni (9).

Mimo docenianych walorów smakowych, części 
podziemne zarówno wężownika, jak i krwiściągu 
wymagają dodatkowej obróbki przed spożyciem. 
Przyczyną jest wysoka zawartość garbników roślinnych, 
w tym tanin (7, 8, 13), gdyż związki te, poza cechami 
prozdrowotnymi (2, 3, 5, 6, 8, 14), wykazują także 
charakterystyczne właściwości obniżające wartość od-
żywczą żywności (14, 15). Wynikają one ze zdolności 
tworzenia przez taniny swoistych wiązań z białkami 
i aminokwasami, węglowodanami oraz związkami 
mineralnymi, w wyniku czego powstają kompleksy, 
które nie są trawione w przewodzie pokarmowym, 
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zimnej wody do temp. pokojowej i uzupełniano wodą 
do objętości 250 ml. Po sedymentacji surowca płyn 
sączono przez zwitek waty, każdorazowo odrzucając 
pierwsze 50 ml przesączu.

Ogólną zawartość polifenoli oznaczono w 0,5 ml 
przesączu, który przenoszono do cylindra miarowego 
i uzupełniono wodą do 25 ml. Następnie 2 ml uzy-
skanego roztworu przenoszono do kolby i dodawano 
10 ml wody, 13 ml Na2CO3 (Poch) (290 g/l) i 1 ml 
odczynnika Folina i Ciocalteu (Chempur). Kolbę za-
bezpieczano przed dostępem światła folią aluminiową. 
Po upływie 30 min mierzono absorbancję (A1).

Do oznaczenia polifenoli niewiążących się z prosz-
kiem skórzanym pobierano 10 ml wcześniej przygoto-
wanego przesączu, przenoszono do kolby i dodawano 
0,1 g proszku skórzanego (Sigma). Przesącz z prosz-
kiem wytrząsano na wytrząsarce analogowej GFL 
3006 przez 60 min. Po tym czasie całość sączono przez 
zwitek waty. Następnie 5 ml otrzymanego roztworu 
przenoszono do cylindra i uzupełniano wodą do 25 ml. 
Do 2 ml uzyskanego roztworu dodawano 10 ml wody, 
13 ml Na2CO3 (290 g/l) i 1 ml odczynnika Folina 
i Ciocalteu. Kolbę zabezpieczano folią aluminiową 
i po upływie 30 min mierzono absorbancję (A2).

Roztwór substancji porównawczej sporządzono 
z 50 mg pirogalolu (Poch) (m2), który rozpuszczano 
w 100 ml wody. Następnie 5 ml otrzymanego roztworu 
rozcieńczano wodą do 100 ml, po czym 2 ml uzyska-
nego roztworu przenoszono do kolby i dodano 10 ml 
wody, 13 ml Na2CO3 (290 g/l) i 1 ml odczynnika Folina 
i Ciocalteu. Kolbę osłaniano folią aluminiową i po 
upływie 30 min mierzono absorbancję (A3). 

Zawartość tanin obliczano według następującego 
wzoru: X = 62,5 × (A1 - A2) × m2/A3

 × m1. Przebieg 
procesu odgoryczania dopasowano do liniowej regre-
sji. Jako próg istotności przyjęto p = 0,05. 

Wyniki i ich omówienie
W badanym, wysuszonym i rozdrobnionym materia-

le roślinnym, obejmującym korzenie rdestu wężownika 
oraz kłącza i korzenie krwiściągu większego, wykazano 
odpowiednio: od 6,4 do 7,3% oraz od 5,5 do 6,7% ta-
nin. Wyniki zawartości tanin w badanym materiale są 
zbieżne z danymi prezentowanymi przez innych auto-
rów. W przypadku kłączy rdestu zawartość garbników 
dochodzi do 25% (22). Jak podają Jahan i wsp. (6), 
jest to wartość w granicach 15-22%, a może nawet 
osiągnąć wartość 36%. Bączek (8) podaje z kolei, że 
zawartość tanin w polskich populacjach krwiściągu 
wynosi 4,22-7,54%, a według Pelca i wsp. (7) ich ilość 
mieści się w przedziale 1,1-9,7%.

Rozbieżności w zawartości tanin w materiale roślin-
nym, jak sugerują Azovtsev (13) oraz Jahan i wsp. (6), 

Zastosowano cztery modele doświadczalne: 
I – 300 g korzeni Polygonum bistorta L. gotowano 
w wodzie, II – 300 g korzeni Polygonum bistorta L. 
gotowano w wodzie z dodatkiem 100 g mieszaniny 
popiołów, III – 300 g korzeni i kłączy Sanguisorba 
officinalis L. gotowano w wodzie, IV – 300 g korzeni 
i kłączy Sanguisorba officinalis L. gotowano w wodzie 
z dodatkiem 100 g mieszaniny popiołów. Zarówno 
w przypadku Polygonum bistorta L., jak i Sanguisorba 
officinalis L. każdorazowo 300 g uprzednio rozmro-
żonego materiału poddawano sześciogodzinnemu 
gotowaniu w wodzie, której poziom stale zakrywał 
badany materiał. W przypadku doświadczenia I, III 
naczynie uzupełniano wodą do objętości 1 litra, na-
tomiast w doświadczeniu II i IV, gdzie zastosowano 
mieszaninę popiołów, naczynie uzupełniano wodą do 
objętości 1,5 litra. Po zagotowaniu, co godzinę wyj-
mowano od 4 do 6 sztuk korzeni i kłączy, opłukiwano 
je dokładnie pod bieżącą wodą, a następnie dzielono 
na fragmenty o długości 1 cm i wykorzystywano do 
dalszej analizy. Tak pokrojone korzenie i kłącza su-
szono przez 6-8 godz. w temp. 60-80°C. W kolejnym 
etapie, z każdej porcji wydzielano po trzy próbki do 
dalszych analiz, materiał mielono za pomocą młynka 
ostrzowego, przenoszono do szczelnych foliowych 
woreczków strunowych i przechowywano w temp. 
pokojowej, w miejscu suchym i zacienionym. Łącznie 
do dalszych analiz przygotowano 78 próbek.

Oznaczenie zawartości polifenoli (właściwe ana-
lizy fitochemiczne) przeprowadzono w oparciu 
o Farmakopeę Polską VII (1). Podstawą przeprowa-
dzonej reakcji jest wiązanie się stosowanego proszku 
skórzanego z polifenolami, co pozwoliło na okre-
ślenie zawartości tanin, wykorzystując ich właściwo-
ści wiązania się z białkami (20). Ogólną zawartość 
polifenoli i polifenoli niewiążących się z proszkiem 
skórzanym określono spektrofotometrycznie z od-
czynnikiem Folin-Ciocalteu (21). Absorbancję mie-
rzono przy wykorzystaniu spektrofotometru Cary 
300 UV-Vis (Agilent Technologies), przy długości 
fali λ = 760 nm w odniesieniu do wody. Zawartość 
tanin (wyrażonych jako równoważnik pirogalolu) 
obliczano jako różnicę między ogólną zawartością 
polifenoli i ilością polifenoli niewiążących się z prosz-
kiem skórzanym (17). Uzyskane wyniki odnoszono 
do suchej masy. 

Do oznaczeń dokładnie odważano 0,5 g (m1) na-
ważki dla każdej z próbek, następnie materiał przeno-
szono do kolb okrągłodennych o pojemności 250 ml 
i dodawano 150 ml wody pozbawionej CO2, której uży-
wano w całym doświadczeniu. Tak uzyskaną zawiesinę 
utrzymywano przez 30 min we wrzącej łaźni wodnej. 
Po tym czasie kolby chłodzono pod strumieniem 
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średnicy, rozwoju czy zwłóknieniu, co może wpływać 
na zawartość tanin w poszczególnych ich fragmentach 
i determinować efektywność ekstrakcji tanin do wody, 
w której były gotowane (6, 13, 24). 

Różnice w zawartości badanych polifenoli w mate-
riale wyjściowym – poszczególnych fragmentach ko-
rzeni i kłączy poddanych gotowaniu w całości – mogą 
dodatkowo wpływać na uzyskane rezultaty stężenia 
tanin podczas ich ciągłego gotowania. Z tego też 
względu można przypuszczać, iż oprócz temperatu-
ry, która zdecydowanie determinuje obniżanie się 
zawartości termolabilnych polifenoli w surowcach 
roślinnych podczas prowadzonej obróbki cieplnej (14, 
15, 19) i czasu jej trwania (23), na zachowanie się 
badanych związków wpłynęła także struktura i sposób 
obróbki wstępnej materiału roślinnego poddawanego 
późniejszemu zabiegowi wodno-cieplnemu. Wyniki 
te sugerują, iż niezwykle istotne jest odpowiednie 
przygotowanie niejednorodnego materiału do samego 
procesu gotowania, poprzez właściwe rozdrobnienie 
w celu wytworzenia homogennego materiału do dal-
szych analiz. Dodatkowo ze względu na możliwość 
wtórnej resorpcji garbników z wody do surowca po-
winno się ją systematycznie uzupełniać.

Również zastosowanie popiołów roślinnych pod-
czas ciągłego, sześciogodzinnego gotowania korzeni 
i kłączy, nie wpłynęło istotnie na obniżenie zawartości 
tanin w produkcie końcowym. Jak podają Świetlik 
i Kołaczek (24), jony metali zawarte w popiele, wiążąc 
się z taninami i tworząc nierozpuszczalne związki, 
powinny zapobiegać wtórnemu przechodzeniu tanin 
do surowców roślinnych, a metale ciężkie i ich tlenki 
zawarte w popiołach winny także hamować resorpcję 
tanin do kłączy, ze względu na tworzące się nieroz-
puszczalne w wodzie kompleksy. Jednak otrzymane 
wyniki analiz stężenia tanin, przy zastosowanym odgo-
ryczaniu z użyciem popiołów, wskazują jednoznacznie, 
iż dodatek mieszaniny popiołów do gotowania nie ma 
wpływu na zmniejszenie się ilości tanin w badanych 
korzeniach i kłączach. Jest to zbieżne z wynikami pre-
zentowanymi przez Bieżanowską-Kopeć i wsp. (15), 
które wykazują, iż pH środowiska wodnego nie wpływa 
istotnie na proces odgoryczania. 

Wnioski
1. Oznaczona zawartość tanin i polifenoli w surowych 

korzeniach i kłączach rdestu wężownika i krwi-
ściągu lekarskiego jest porównywalna do danych 
prezentowanych w piśmiennictwie.

2. Obserwuje się spadek zawartości tanin podczas 
gotowania, jednak nie stwierdza się dalszego ob-
niżania ilości garbników w korzeniach i kłączach 
badanych roślin gotowanych dłużej niż 1 godz.

mogą wynikać z różnic w stadium rozwoju roślin, jak 
również intensywności promieniowania słonecznego, 
wysokości nad poziomem morza, panującej wilgot-
ności. W przypadku krwiściągu może ona dochodzić 
nawet do 40% zawartości polifenoli (13). Z tego też 
względu oznaczona w pracy zawartość tanin w czę-
ściach podziemnych badanych roślin może być ak-
ceptowana. 

W przeprowadzonych badaniach, po sześciogo-
dzinnej obróbce termicznej analizowanego materiału 
roślinnego, z dodatkiem i bez dodatku mieszaniny 
popiołów, najwyższe stężenie tanin oznaczono dla 
kłączy rdestu wężownika. Wykazano, że dotyczyło to 
próbki pobranej po 2 godz. gotowania w wodzie, bez 
dodatku popiołu – 7,4%, natomiast dla krwiściągu 
lekarskiego po 3 godz. gotowania z dodatkiem popiołu 
i wynosiło ono 6,2%. Najmniejsze zaś stężenie tanin 
odnotowano w przypadku kłączy rdestu – 0,3% po 
5 godz. gotowania w wodzie z mieszaniną popiołów, 
a dla korzeni i kłączy krwiściągu – 0,4% po 6 godz. 
gotowania w wodzie z mieszaniną popiołów.

Na podstawie przeprowadzonych analiz zawartości 
tanin w korzeniach i kłączach Polygonum bistorta L. 
i Sanguisorba officinalis L. stwierdzono brak istotnych 
różnic w stężeniach badanych garbników w próbkach 
materiału roślinnego pobieranych w trakcie sześciogo-
dzinnego gotowania w wodzie. Otrzymane rezultaty 
są rozbieżne z tymi prezentowanymi w literaturze, 
gdyż jak wynika z badań innych autorów, podczas 
zastosowania obróbki cieplnej, ze względu na termo-
labilny charakter polifenoli stężenie tanin podczas 
gotowania materiału roślinnego bogatego w garbni-
ki powinno ulec dynamicznemu, proporcjonalnemu 
zmniejszeniu (14, 15, 19, 23). Jak wykazały badania 
Bieżanowskiej-Kopeć i wsp. (15), w przypadku cią-
głego gotowania nasion fasoli odnotowano spadek 
stężenia tanin, wynoszący do 43%. Lampart-Szczapa 
i wsp. (14) wykazali natomiast, iż procesy hydroter-
miczne (ekstruzja), zastosowane w odniesieniu do 
łubinu, były przyczyną obniżenia zawartości tanin od 
17 do 60%. 

Rozbieżność w uzyskanych wynikach zawartości ta-
nin w korzeniach i kłączach oraz nasionach można tłu-
maczyć faktem, iż pod względem budowy anatomicznej 
zarówno nasiona łubinu, jak i nasiona fasoli wykazują 
znaczną homogenność, dotyczącą fazy rozwoju mate-
riału pobieranego do badań. Mimo obserwowanego 
spadku zawartości tanin podczas długotrwałego go-
towania w wodzie na uwagę zasługuje brak istotnych, 
proporcjonalnych zmian w ich stężeniu w korzeniach 
i kłączach badanych roślin. Jest on prawdopodobnie 
spowodowany zróżnicowaną budową anatomiczną 
materiału roślinnego, istotnymi różnicami w wielkości, 
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4. Zastosowanie popiołów roślinnych w trakcie 
gotowania korzeni i kłączy także nie wpływa 
istotnie na obniżenie tanin w produkcie koń-
cowym.

3. Odczyn pH środowiska wodnego podczas zasto-
sowanej obróbki wodno-cieplnej nie ma istotnego 
wpływu na zmiany w zawartości tanin w analizo-
wanym materiale roślinnym.
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