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ABSTRACT

pectins are important polysaccharide structure constituents of plant middle 
lamellae and primary cell walls ensuring their water retention performance and the 
pH stability [1, 11]. Due to the high gelling, stabilising and thickening properties 
they are widely used in the food and pharmaceutical industry [3, 9]. Commercial 
pectin substances are extracted from the waste material, especially citrus peels (from 
orange, grapefruit, lemon and lime fruit), apple pomace and sugar beet pulp. The 
high concentration of pectins is found also in other fruits and vegetables, mainly soy 
hull, mango peels and sunflower heads [3, 11, 12, 14].

The properties of pectins result mainly from their chemical structure. The pec-
tin backbone is primarily composed of homogalacturonan (Fig. 1), which is a linear 
polymer consisting of α-1→4-linked d-galacturonic acid units, partially methyl-
esterified or O-acetylated [3, 9]. Other structural elements of pectins are rhamno-
galacturonan type I (Fig. 2) and type II (Fig. 3), xylogalacturonan (Fig. 5), arabinan 
(Fig. 6), arabinogalactan type I (Fig. 7) and type II (Fig. 8) [3, 5, 8]. 

The gelling property of pectins depends on the degree of methyl esterification 
of their carboxyl groups (DE). According to this parameter there are high ester pec-
tins (DE > 50) and low ester pectins (DE < 50). The high ester pectins form gels in 
the presence of high sugar concentrations exceeding 55% and pH lower than 3.5, 
while in the case of low ester pectins the gelation process occurs even at low concen-
trations of sugar but the presence of divalent ions is required (e.g. calcium) [18, 21]. 

The aim of this study was a review of the available literature regarding the 
sources of pectins, their types, chemical structure and physicochemical properties.

Key words: high ester pectins, low ester pectins, homogalacturonan, rhamnogalac-
turonan, xylogalacturonan, gelation
Słowa kluczowe: pektyny wysokoestryfikowane, pektyny niskoestryfikowane, 
homogalakturonan, ramnogalakturonan, ksylogalakturonan, żelowanie
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WPROWADZENIE

Pektyny są polisacharydami powszechnie występującymi w postaci blaszek 
środkowych w ścianach komórkowych i przestrzeniach międzykomórkowych roślin 
lądowych. W większości tych roślin, przede wszystkim dwuliściennych i niektórych 
jednoliściennych, zawartość pektyn stanowi do ok. 35% (w przeliczeniu na suchą 
substancję) [1–4]. W ścianach komórkowych roślin z rodziny wiechlinowatych pek-
tyny występują w ilości ok. 2–10%, natomiast w zdrewniałych tkankach roślinnych 
ich udział masowy stanowi ok. 5% [3, 5]. 

Pektyny, będąc liniowymi polimerami, stanowią złożoną mieszaninę cukrów, 
do których należą przede wszystkim oligo- i polisacharydy. Pektyny zawierają 
głównie kwas d-galakturonowy oraz sacharydy takie jak l-ramnoza, l-arabinoza, 
d-galaktoza, d-ksyloza i l-fukoza [6–8]. Łańcuch polimerowy pektyn składa się 
z 300 do 1000 fragmentów kwasu d-galakturonowego, które powiązane są ze sobą 
wiązaniami α-1→4 glikozydowymi [1]. Część grup karboksylowych kwasu d-galak-
turonowego w cząsteczce substancji pektynowej jest zestryfikowana grupami mety-
lowymi [9]. Poszczególne monomery kwasu d-galakturonowego w cząsteczce pek-
tynowej mogą być zastąpione resztami innych sacharydów.

Pektyny pełnią w roślinach funkcję jednego z podstawowych elementów struk-
turalnych. Pektyny wpływają m.in. na porowatość roślin, ich ładunek powierzch-
niowy, wartość pH, równowagę jonową oraz chronią je przed wysuszaniem. Poprzez 
akumulację fitoaleksyn – substancji wykazujących właściwości przeciwdrobno-
ustrojowe, pektyny aktywują również działanie systemu odpornościowego roślin 

[5, 10]. 
Pektyny są substancjami naturalnymi, które wykryto po raz pierwszy w 1790 r. 

w owocach tamaryndowca [10]. W 1825 r. Braconnot wyizolował pektyny z jabłek, 
opisał ich właściwości fizykochemiczne i nadał im nazwę pochodzącą od greckiego 
słowa „pektos” oznaczającego „krzepnąć, twardnieć” [6, 7, 10]. 

Pektyny wykazują zdolność żelowania, a także właściwości zagęszczające 
i emulgujące, które wykorzystywane są od dawna w przemyśle spożywczym do pro-
dukcji m.in. przetworów owocowych, wyrobów cukierniczych i mlecznych, ketchu-
pów oraz majonezów. 

Pektyny znajdują także coraz częściej zastosowanie w farmacji, medycynie 
i przemyśle kosmetycznym, gdzie wykorzystuje się ich reaktywność biochemiczną, 
dostępność, łatwość wyodrębniania i brak toksyczności. Unikalne właściwości funk-
cjonalne pektyn wynikają przede wszystkim z ich budowy chemicznej i pochodze-
nia. Mając na uwadze stale rozszerzający się zakres wykorzystania pektyn, istnieje 
potrzeba poznania ich skomplikowanej budowy chemicznej i niejednorodnej struk-
tury, różnej w zależności od gatunku rośliny, z której zostały wyodrębnione. 

Celem pracy był przegląd literatury dotyczącej pektyn, ich rodzajów, budowy 
chemicznej oraz właściwości fizykochemicznych, w tym użytkowych.
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1. ŹRÓDŁA PEKTYN

Największa ilość substancji pektynowych znajduje się w skórkach owoców 
cytrusowych (20–35% m/m1), łupinach sojowych (25–30% m/m) [11, 12], główkach 
słoneczników – bez pestek (15–24% m/m) [13], burakach cukrowych (10–20% m/m) 

[11], skórkach mango (10–15% m/m) [14] oraz wytłokach jabłkowych (12% m/m) 

[11]. 
Substancje pektynowe pozyskuje się głównie z zewnętrznych (flawedo) 

i wewnętrznych (albedo) warstw skórek owoców cytrusowych (cytryn, pomarańczy, 
limonek, grejfrutów) i wytłoków jabłkowych otrzymywanych w produkcji soków 
pitnych oraz wysłodków buraczanych powstających po procesie wysładzania bura-
ków cukrowych [15–18]. 

2. BUDOWA CHEMICZNA PEKTYN

Najważniejszymi polisacharydami tworzącymi strukturę pektyn są homo-
galakturonan, ramnogalakturonan I, ramnogalakturonan II, ksylogalakturonan, 
arabinan, arabinogalaktan I i arabinogalaktan II [5, 19]. W cząsteczce substancji 
pektynowej układają się one naprzemiennie, formując w ten sposób obszary skła-
dające się z łańcuchów rozgałęzionych, heterogenicznych (ang. hairy region), które 
tworzą różne polisacharydy strukturalne i liniowych, homogenicznych (ang. smooth 
region) zbudowanych z połączonych ze sobą monomerów kwasu d-galakturono-
wego [5, 20, 21].

2.1. HOMOGALAKTURONAN

Homogalakturonan (HG) jest dominującym rodzajem polisacharydu tworzą-
cego strukturę cząsteczki pektyn występujących w ścianach komórkowych roślin. 
Stanowi ok. 60–65% udziału wszystkich zawartych w tkankach roślinnych substan-
cji strukturalnych pektyn. Średnia masa molowa HG jest niezbyt duża i w zależności 
od źródła surowcowego może wynosić 16000–43000 [22, 23]. Cząsteczkę homoga-
lakturonanu tworzy liniowy łańcuch polimerowy składający się z ok. 70–100 mono-
merów kwasu d-galakturonowego połączonych wiązaniami α-1→4 glikozydowymi, 
według schematu: [→4)-α-d-GalpA-(1→4)-α-d-GalpA-(1→] (Rys. 1). Część grup 
karboksylowych znajdujących się przy szóstym atomie węgla w cząsteczce kwasu 
d-galakturonowego może być zestryfikowana metanolem, a stopień metylacji 
wynosi od 70 do 80%. Stopień metylacji grup karboksylowych oraz ich rozmieszcze-

1 Iloraz masy frakcji pektynowej do masy surowca, w którym frakcja pektynowa znajduje się.
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nie w łańcuchu polimeru wpływa na właściwości fizyczne pektyn, przede wszystkim 
na ich zdolność do żelowania [5, 24, 25]. 

Rysunek 1.  Fragment cząsteczki homogalakturonanu z wolnymi i metylowanymi grupami karboksylowymi 

[24, 25, 28]
Figure 1.  Partial structure of homogalacturonan with carboxyl and methylated carboxyl groups

Fragmenty łańcucha HG składające się z 7 do 20 niezestryfikowanych części 
kwasu d-galakturonowego wykazują zwiększoną zdolność do przyłączania jonów 
Ca2+ [26]. Ponadto homogalakturonan może być również częściowo O-acetylowany 
przy trzecim lub drugim atomie węgla [5, 19, 24, 25]. W znacznych ilościach acety-
lowane fragmenty łańcucha HG występują w korzeniach buraków cukrowych oraz 
w bulwach ziemniaków [26]. Homogalakturonan jest rozpuszczalny w wodzie oraz 
w środowisku alkalicznym, natomiast w środowisku lekko kwaśnym HG jest trudno 
rozpuszczalny [27]. Znaczne ilości HG znajdują się w ścianach pierwotnych i prze-
strzeniach międzykomórkowych ziemniaków oraz korzeniach buraków cukrowych. 
W ścianach komórkowych liści rzodkiewnika pospolitego znajduje się ok. 23% 
homogalakturonanu, w owocach pomidorów ok. 35%, a w owocach mango ok. 52% 

[26, 28].

2.2. RAMNOGALAKTURONAN I

Ramnogalakturonan I (RG I) jest rozgałęzionym polimerem, który stanowi od 
20 do 35% struktury substancji pektynowych zawartych w tkankach roślinnych [4]. 
Średnia masa molowa RG I wynosi 200 000 [29]. Ramnogalakturonan I zbudowany 
jest z naprzemiennie połączonych co najmniej 100 reszt kwasu d-galakturonowego 
i l-ramnozy [→4)-α-d-GalpA-(1→2)-α-l-Rhap-(1→]n, w którym zazwyczaj reszty 
kwasowe nie mają dodatkowych łańcuchów bocznych zbudowanych z mono- lub 
disacharydów. Z kolei do fragmentów ramnozowych przy czwartym atomie węgla 
może być przyłączonych ok. 50 jednostek oligosacharydowych (np. reszt d-galak-
tozy, l-arabinozy i ich pochodnych). W zależności od źródła roślinnego i zastoso-
wanej metody izolacji pektyn stopień rozgałęzionych reszt ramnozowych wynosi 
od 20 do 80% [5, 19, 26, 30]. W łańcuchu bocznym ramnozy występują liniowe 
lub rozgałęzione reszty α-l-arabinofuranozylowe i/lub β-d-galaktopiranozylowe 
(Rys. 2). Umiejscowienie w łańcuchu oraz ich proporcje zależą od źródła roślinnego. 
Reszty α-l-arabinofuranozylowe połączone w sposób 1→5 tworzą łańcuch boczny, 
w którym przyłączone są reszty α-l-arabinofuranozylowe przy drugim lub trzecim 
atomie węgla w ilości od 1 do 3. Galaktozylowe reszty połączone są w sposób 1→4. 
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W łańcuchu bocznym RG I znajdują się również reszty kwasu ferulowego i kuma-
rowego oraz reszty α-l-fukozylowe, β-d-glukuronozylowe i 4-O-metylowe reszty 
β-d-glukuronozylowe [19].

Rysunek 2.  Fragment cząsteczki ramnogalakturonanu I z arabinozowymi i galaktozowymi łańcuchami bocz-
nymi [4, 43]

Figure 2.  Partial structure of rhamnogalacturonan type I with arabinosyl and galactosyl side chains

W resztach kwasu d-galakturonowego przy atomie węgla drugim i/lub trze-
cim mogą występować grupy acetylowe [19]. W cząsteczkach ramnogalakturonanu 
I zawartych w skórkach cytrusów, liścienia czerwonej fasoli kidney, jabłkach oraz 
fasoli mung stwierdzono również obecność grup karboksylowych zestryfikowanych 
metanolem [10].

2.3. RAMNOGALAKTURONAN II

Ramnogalakturonan II (RG II) jest polisacharydem charakteryzującym się roz-
gałęzioną budową. RG II występuje w roślinnych ścianach komórkowych, stano-
wiąc do 10% substancji pektynowych. RG II charakteryzuje się małą średnią masą 
molową wynoszącą 5000–13000 [31, 32]. Zbudowany jest z 12 różnych reszt gli-
kozylowych połączonych co najmniej 20 odmiennymi wiązaniami. Szkielet RG II 
składa się z łańcucha głównego zbudowanego z 8 do 15 reszt kwasu d-galakturono-
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wego, częściowo zestryfikowanego metanolem oraz czterech łańcuchów bocz nych 
(A, B, C, D) (Rys. 3). 

Rysunek 3. Fragment cząsteczki ramnogalakturonanu II [4, 5, 31-33, 36]
 Galp – galaktopiranoza, GlcpA – kwas glukuronowy, Fucp – fukopiranoza, 2-O-Me-Xylp – 

2-O-metylo-ksylopiranoza, GalpA – kwas galakturonowy, Rhap – ramnopiranoza, Araf – arabino-
furanoza, DhapA – kwas 2-okso-3-deoksy-heptulozarowy, Arap – arabinopiranoza, AcefA – 
3-C-karboksy-5-deoksy-l-ksyloza, Apif – 3-C-hydroksymetylo-β-D-erytroza, KdopA – kwas 
2-okso-3-deoksy-D-manno-oktulozorowy 

Figure 3.  Partial structure of rhamnogalacturonan type II

Wśród reszt glikozylowych tworzących łańcuchy boczne wyróżnia się fragmenty 
pochodzące m.in. od l-ramnozy, l-arabinozy, d-galaktozy i kwasu d-glukuronowego. 
Obecne są również fragmenty 2-O-metylo-l-fukozy (2-O-Me-Fucp), 2-O-metylo-
-d-ksylozy (2-O-Me-Xylp), 3-C-karboksy-5-deoksy-l-ksylozy (Acef), kwasu 
2-okso-3-deoksy-d-manno-oktulozonowego (KdopA), 3-C-hydroksymetylo-β-d-
erytrozy (Apif) oraz kwasu 2-okso-3-deoksy-heptulozaro wego (DhapA)[26, 33–35], 
które wykrywane są rzadko w tkankach roślinnych jako samodzielne substancje i 
uważane za charakterystyczne dla cząsteczki RG II [34]. Łańcuch boczny A zbu-
dowany jest z 2-O-metylo-d-ksylozy i oktasacharydów, B z 3-C-karboksy-5-de-
oksy-l-ksylozy, 2-O-metylo-l-fukozy i nonasacharydów, C z kwasu 2-okso-3-de-
oksy-d-manno-oktulozonowego i disacharydów, natomiast łańcuch D z kwasu 
2-okso-3-deoksy-heptulozarowego i disacharydów. Pozycja łańcuchów bocznych 
w szkielecie RG II nie jest do końca zbadana, jednak istnieją prace, w którym opi-
sano częściowo możliwe rozmieszczenie. Stwierdzono, że w położeniu O-2 i O-3 
w piątej i szóstej reszcie kwasu d-galakturonowego (od końca redukującego) może 
być przyłączony odpowiednio: łańcuch B i D, przy czym łańcuch C może być zloka-
lizowany przy trzecim lub czwartym, natomiast łańcuch A przy dziewiątym mono-
merze kwasu d-galakturonowego [34, 36]. W cząsteczce 3-C-karboksy-5-deoksy-l-
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-ksylozy w pozycji O-3 oraz w cząsteczce 2-O-metylo-fukozy w pozycji O-3 lub O-4 
mogą występować grupy acetylowe. W cząsteczce RG II występuje także pojedyncza 
reszta α-l-arabinofuranozy, która określa się tzw. piątym łańcuchem bocznym E. 
Przyłączona ona jest do siódmej lub ósmej reszty kwasu d-galakturonowego (licząc 
od końca redukującego) w położeniu O-3 [34].

Ramnogalakturonan II występuje w ścianach komórkowych jako dimer, który 
jest połączony za pomocą wiązań kowalencyjnych diestrami kwasu borowego 
pomiędzy resztami apiozy w łańcuchach bocznych A dwóch monomerów RG II 
(Rys. 4) [37]. Wytworzona w ten sposób siatka może wpływać na wielkość porów 
pierwotnych ścian komórkowych oraz na fizyczne właściwości tkanek roślinnych. 
Dimer RG II obecny jest przede wszystkim w tkankach owoców, a także w pro-
duktach ich przetworzenia np. w winie. Dimer boranowy RG II wykazuje zdolność 
do tworzenia kompleksów z kationami dwuwartościowymi (Pb2+, Ba2+ i Sr2+) oraz 
trójwartościowymi (La3+) [36]. 

Rysunek 4.  Fragment cząsteczki dimeru boranowego ramnogalakturonanu II [5, 37]
Figure 4.  Partial structure of rhamnogalacturonan type II-borate dimer 

RG II po raz pierwszy został wyizolowany za pomocą enzymu endopoligalak-
turonazy z wyhodowanych w zawiesinie tkanek jawora [4, 35, 38, 39]. Obecność RG 
II stwierdzono również w ryżu, cebuli, owocach kiwi, rzodkiewce, czosnku, wysłod-
kach buraczanych, czerwonym winie, marchwi, jabłkach oraz pomidorach [38, 39].
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2.4. KSYLOGALAKTURONAN

Ksylogalakturonan jest rozgałęzionym polimerem o średniej masie molo-
wej wynoszącej 20000–30000. Łańcuch główny ksylogalakturonanu zbudowany 
jest z  reszt kwasu d-galakturonowego połączonych wiązaniami α-1→4 glikozydo-
wymi, które najczęściej w położeniu C-3 podstawione są monomerami β-d-ksylozy 
(Rys. 5). Stopień przyłączenia podstawników ksylozylowych do kwasu d-galaktu-
ronowego w łańcuchu polimerowym zależy od źródła roślinnego i może wynosić 
od 20 do 100% [5, 10, 25]. Ksylogalakturonan może również zawierać metylowane 
grupy karboksylowe w resztach kwasu d-galakturonowego w ilości od 40 do 90% 

[10]. Reszty ksylozylowe mogą być przyłączone do kwasu d-galakturonowego wią-
zaniami 1→4-glikozydowymi (w jabłkach), 1→2- glikozydowymi (w soi) oraz 1→2- 
i 1→3-glikozydowymi (w grochu) [25].

Rysunek 5.  Fragment cząsteczki ksylogalakturonanu [25]
Figure 5.  Partial structure of xylogalacturonan

Obecność ksylogalakturonanu stwierdzono w ścianach komórkowych arbu-
zów, jabłek, soi, grochu, cebuli, ziemniaków, pyłku sosny, nasionach bawełny oraz w 
łodygach i liściach rzodkiewnika pospolitego [40].

2.5. ARABINAN

Średnia masa molowa arabinanu może wynosić do 10 000. Łańcuch główny 
ara binanu zbudowany jest z reszt α-l-arabinofuranozy, połączonych ze sobą wią-
za niami 1→5-glikozydowymi. Zawiera zazwyczaj pojedyncze reszty α-l-arabinofu-
ranozy związane glikozydowo w sposób 1→2 lub 1→3 oraz podwójne reszty α-l-
arabinofuranozy przyłączone wiązaniami 1→3-glikozydowymi (Rys. 6) [5]. Znaczne 
ilości arabinanu, ok. 21% znajdują się w wysłodkach buraczanych [25, 41].
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Rysunek 6.  Fragment cząsteczki arabinanu [25]
Figure 6.  Partial structure of arabinan

2.6. ARABINOGALAKTANY

Arabinogalaktany są polisacharydami o długich i mocno rozgałęzionych łań-
cuchach. Charakteryzują się średnią masą molową wynoszącą 10000–120000. Pod 
względem budowy chemicznej arabinogalaktany dzieli się na typ I i II. Szkielet ara-
binogalaktanu I (AG I) zbudowany jest z reszt β-d-galaktopiranozy połączonych 
wiązaniami 1,4-glikozydowymi. Do łańcucha głównego w położeniu C-3 lub C-6 
przyłączone są krótkie łańcuchy boczne (1→5)-α-l-arabinofuranozylowe. W pozycji 
C-6 reszty β-d-galaktopiranozowej stwierdzono również obecność β-d-galaktozy 
(Rys. 7). Przy końcu nieredukującym łańcuch AG I może być zakończony α-l-arabi-
nopiranozą [5, 42–44]. 
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Rysunek 7.  Fragment cząsteczki arabinogalaktanu I [5, 25, 43]
Figure 7.  Partial structure of arabinogalactan type I

Rysunek 8.  Fragment cząsteczki arabinogalaktanu II [5, 43]
Figure 8.  Partial structure of arabinogalactan type II

Arabinogalaktan II (AG II) zbudowany jest z reszt β-d-galaktopiranozy połą-
czonych wiązaniami 1,3-glikozydowymi. Do łańcucha głównego przyłączone 
są w położeniu 1→6 krótkie łańcuchy boczne składające się z reszt (1→6) β-d-
galaktozylowych, które często zakończone są resztą α-l-arabinofuralozylową: 
α-l-Araf-(1→6)-[β-d-Galp-(1→6)]n, gdzie n = 1, 2, 3 (Rys. 8). W mniejszym stop-
niu przy nieredukującym końcu łańcucha bocznego AG II występuje reszta β-l-
arabinopiranozylowa [5, 25, 44].
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Arabinogalaktan II najczęściej wchodzi w skład białek arabinogalaktanowych 
bogatych w aminokwasy: prolinę, alaninę, serynę i treoninę. Związki te obecne są 
w różnych częściach roślin: korzeniach, liściach, łodygach, kwiatach i nasionach 

[5, 45].

3. RODZAJE PEKTYN

Pektyny klasyfikuje się ze względu na stopień zestryfikowania zawartych w nich 
grup karboksylowych, określający udział zestryfikowanych jednostek kwasu galak-
turonowego w stosunku do ogólnej liczby reszt tego kwasu. Stopień metylacji decy-
duje o właściwościach pektyn i mechanizmie żelowania. Według tego kryterium 
wyróżnia się pektyny wysokoestryfikowane – WE oraz niskoestryfikowane – NE. 
Pektyny WE, o stopniu metylacji wynoszącym ≥ 50% i zawartości powyżej 8% grup 
metoksylowych, zlokalizowane są w całej powierzchni ścian komórkowych roślin. 
Komercyjnie pozyskiwane pektyny WE mają najczęściej stopień estryfikacji wyno-
szący 60–75%. Pektyny NE, o stopniu estryfikacji wynoszącej < 50% i zawartości 
grup metoksylowych ≤7%, występują w blaszkach środkowych, w rogach ścian 
komórkowych oraz w tkankach wokół przestrzeni powietrznych. Stosowane w pro-
duktach pektyny NE charakteryzują się stopniem estryfikacji wynoszącym 20–40% 

[8]. 
Pektyny WE występują w roślinach znacznie częściej, dlatego do celów prze-

mysłowych pektyny NE pozyskuje się poprzez kontrolowaną deestryfikację grup 
karboksylowych pektyn WE. Przeprowadza się ją w środowisku zasadowym lub 
kwasowym. W przypadku zastosowania do deestryfikacji amoniaku, w odpowied-
nich warunkach reakcji, otrzymać można specyficzny rodzaj pektyn NE tzw. pek-
tyny amidowane (Rys. 9), w których poszczególne grupy estrowe w łańcuchu pek-
tynowym uległy amonolizie i zostały przekształcone w amidy [46]. Inną metodą 
otrzymywania amidowanych pektyn NE jest wykorzystanie różnych rodzajów amin 
w reakcji aminolizy [47]. 

Rysunek 9.  Fragment cząsteczki niskoestryfikowanej pektyny amidowanej [57]
Figure 9.  Partial structure of amidated low ester pectin
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4. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE PEKTYN I MECHANIZM 
ŻELOWANIA

Pektyny są dostępne jako produkt handlowy w postaci białego, beżowego lub 
jasnobrązowego proszku. W smaku są lekko słodkawe, natomiast pozbawione są 
zapachu. Są dobrze rozpuszczalne w wodzie i nierozpuszczalne w rozpuszczalni-
kach organicznych [3, 48]. Po dodaniu pektyn do wody następuje utworzenie z nich 
grudek poprzez szybkie uwodnienie. Grudki składają się z suchych skupisk pektyn 
otoczonych powłokami o wysokim stopniu uwodnienia. Późniejsze rozpuszczanie 
powstałych kompleksów jest znacznie utrudnione. Z tego powodu tworzy się mie-
szaniny pektyn z rozpuszczalnymi w wodzie substancjami transportującymi lub 
polepsza się ich zdolność do dyspersji [49]. W Tabeli 1 przedstawiono wymagania 
jakościowe i parametry fizykochemiczne pektyn jabłkowych wysokoestryfikowa-
nych i niskoestryfikowanych amidowanych wytwarzanych w Zakładach Przemysłu 
Owocowo-Warzywnego „Pektowin” w Jaśle. Stopień estryfikacji jest bezpośrednio 
związany ze stopniem amidacji (im niższy stopień estryfikacji, tym wyższy stopień 
amidacji), co wynika ze sposobu otrzymywania pektyn NE. W przypadku pektyn 
WE temperatura żelowania (temperatura, w której rozpoczyna się proces tworzenia 
żelu) wzrasta wraz ze wzrostem ich stężenia, stopnia estryfikacji oraz z obniżaniem 
pH środowiska. W procesie żelowania pektyn NE temperatura żelowania jest wyższa 
również w niższym pH środowiska, w większym stężeniu ekstraktu i przy niższym 
stopniu estryfikacji [50–54].

Tabela 1.  Wymagania jakościowe i parametry fizykochemiczne pektyn jabłkowych wysokostryfikowanych 
(WE) i niskoestryfikowanych (NE) amidowanych

Table 1.  Quality requirements and physicochemical parameters for apple high ester pectins (WE) and ami-
dated low ester pectins (NE)

Wymagania
Rodzaj pektyn

WE NE amidowane
Stopień estryfikacji [%] 58–71 28–40
Stopień amidacji [%] – 12–23
Zawartość kwasu galakturonowego (w suchej masie) [%] ≤ 65
Zdolność żelowania [°SAG]1) 150 100–120
Czas żelowania [min.] 8–15 –
Temperatura żelowania [°C] < 60 –
pH 1%-owego roztworu 3,0 4,0
Stopień rozdrobnienia [mm] < 0,5 
Ubytek masy po suszeniu [%] ≤ 12
Zawartość popiołu [%] ≤ 1
Wartość energetyczna w 100g pektyny [kcal (kJ)] 199 (806)
Arsen [mg/kg] ≤ 3 
Ołów [mg/kg] ≤ 5 
Kadm [mg/kg] ≤ 1 



PEKTYNY – WYSTĘPOWANIE, BUDOWA CHEMICZNA I WŁAŚCIWOŚCI 697

Wymagania
Rodzaj pektyn

WE NE amidowane
Rtęć [mg/kg] ≤ 1 
Metale ciężkie [mg/kg] ≤ 20
Bakterie tlenowe/1 g pektyny ≤ 1000
Drożdże/1 g pektyny ≤ 50
Pleśnie/1 g pektyny ≤ 50
Bakterie grupy coli/1 g pektyny Brak
Bakterie Salmonella/25 g pektyny Brak

1)  °SAG (ang. Strain-induced alignment in a gel) – jednostka miary zdolności żelowania wyrażająca masę węglo-
wodanu przypadającą na jednostkę masy pektyn w galaretce o standardowej sprężystości i składzie 

Ze względu na dostępność pektyn, dużą zawartość w surowcach roślinnych, 
możliwości i sposoby pozyskiwania, bezpieczeństwo stosowania oraz tworzenie róż-
norodnych żeli są one szczególnie cennym surowcem wykorzystywanym w różnych 
gałęziach przemysłu. 

Proces żelowania polega na przejściu zolu (układu koloidalnego składającego 
się z fazy rozproszonej – cząsteczek ciała stałego i fazy rozpraszającej – cieczy) w żel. 
Przebieg żelowania jest uzależniony zarówno od rodzaju pektyn jak i zastosowanych 
parametrów procesowych. Wpływ na żelowanie mają różne czynniki, m.in.: środo-
wisko pH, stężenie jonów metali, temperatura i długość łańcuchów polimerowych 

[56, 57].
Pektyny wysokoestryfikowane ulegają żelowaniu w podwyższonej temperatu-

rze, gdy ich stężenie wynosi 0,3–2,0%, przy pH = 2,0–3,5, w obecności co najmniej 
55% sacharydów, najczęściej sacharozy i fruktozy [18]. Cząsteczki wody skupiają 
się wokół cząsteczek sacharydów, co sprzyja zachodzeniu reakcji pomiędzy dwoma 
łańcuchami pektynowymi i tworzenie się wiązań wodorowych między grupami 
hydroksylowymi. W środowisku kwasowym odpychanie elektrostatycznie między 
łańcuchami pektynowymi (o ujemnym ładunku elektrycznym) ulega zmniejszeniu 
w wyniku protonowania grup karboksylowych [58]. Tworzenie żeli przebiega głów-
nie poprzez hydrofobowe oddziaływania między grupami metylowymi i tworze-
nie wiązań wodorowych pomiędzy niezdysocjowanymi grupami karboksylowymi 
i grupami hydroksylowymi [46, 58]. Żele otrzymane z pektyn WE charakteryzują 
się dobrą elastycznością i miękkością. Nie ulegają synerezie (wydzielaniu układu 
rozpraszającego i kurczeniu się żelu) i nie wykazują zdolności do powtórnego utwo-
rzenia żelu po obróbce termicznej (są nieodwracalne termicznie) [59]. 

Optymalną zdolność żelowania pektyny NE uzyskuje się w temperaturze poko-
jowej, przy pH = 2,0–6,0 i w obecności dwuwartościowych jonów metali, szczegól-
nie jonów Ca2+ w ilości 0,01–0,1%. Do przebiegu reakcji nie jest wymagany doda-
tek sacharydów. W niektórych przypadkach dodaje się je w ilości 10–20% w celu 
uzyskania bardziej elastycznego żelu. Żelowanie pektyn NE polega na wytworzeniu 
wiązań jonowych pomiędzy grupami karboksylowymi w łańcuchach pektynowych 
a jonami wapnia. Łańcuchy homogalakturonanów są stosunkowo sztywne. Powią-



zanie dwóch łańcuchów pektynowych za pomocą pierwszego jonu Ca2+ ustawia je 
w pozycji naprzeciwko siebie, przez co wiązanie kolejnych jonów metali jest uła-
twione. W ten sposób uzyskuje się produkt wykazujący odwracalność termiczną; 
po podgrzaniu, roztopieniu i ponownym ochłodzeniu pektyny NE są zdolne do 
powtórnego utworzenia żelu [46, 58–60]. Model (ang. „egg-box” model) przebiegu 
żelowania pektyn NE przedstawiono na Rysunku 10.

Rysunek 10.  Mechanizm żelowania pektyn niskoestryfikowanych w obecności jonów Ca2+ [5, 28]
Figure 10.  Mechanism of gel formation by low ester pectins in the presence of calcium ions

Pektyny NE amidowane tworzą żele w obecności niewielkich ilości sacharydów 
( do ok. 15%) oraz jonów Ca2+. Wykazują mniejszą wrażliwość na warunki pH i nad-
miar jonów metali (nie ulegają strącaniu). Obecność grup amidowych w cząstecz-
kach pektyn wpływa na ich właściwości m.in. na zwiększenie elastyczności [61]. 

Im więcej w łańcuchu pektynowym występuje wolnych grup karboksylowych, 
tym większa jest możliwość utworzenia mostków wapniowych (również przy odpo-
wiednim stężeniu jonów Ca2+). Obecność połączeń z jonami wapniowymi wpływa 
na szybkość i stopień pęcznienia produktów zawierających pektyny. Pęcznienie 
zachodzi pod wpływem rozpuszczalnika, np. wody, który w wyniku dyfuzji prze-
chodzi do cząsteczek pektyn, przy czym nadmierna ilość mostków wapniowych 
ogranicza stopień pęcznienia. 

PODSUMOWANIE

Dokonano przeglądu literatury w zakresie rodzajów, właściwości fizykoche-
micznych i budowy chemicznej pektyn. Pochodzenie surowca determinuje skład 
chemiczny pektyn, zawierających złożone układy polisacharydów: homogalakturo-
nanu, ramnogalakturonanu I i II, ksylogalakturonanu, arabinanu i arabinogalaktanu 
I i II. Atrakcyjne właściwości użytkowe pektyn przyczyniają się do wzrostu zainte-
resowania nimi, liczby prac eksperymentalnych i przeglądowych poświęconym tym 
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związkom. Metody pozyskiwania pektyn z surowców roślinnych oraz możliwości 
ich zastosowania zostaną zaprezentowane w kolejnej pracy. 
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