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METODYKA BADAŃ ZMIAN ZAWARTOŚCI KAROTENOIDÓW  
WYSTĘPUJĄCYCH W PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH  

PODCZAS ICH TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA 

 
W artykule przedstawiono metodykę badań zawartości karetonoidów, których ilość zmienia się w trakcie transportu i prze-

chowywania warzyw i owoców. W odniesieniu do tych związków, zaproponowano etapy badań w celu ich wyizolowania i iden-
tyfikacji. Pozwoli to na zaprojektowanie procedur zmierzających do poprawy sprawności transportu masowego produktów 
spożywczych z punktu widzenia minimalizacji strat w okresie transportu. 

 

WSTĘP 

Transport owoców i warzyw jest trudnym zadaniem, ponieważ 
produkty te stanowią tkankę żywą, w której nieprzerwanie zachodzą 
procesy życiowe. Początkowo skutkują one rozwinięciem się pożą-
danych przez konsumenta cech jakościowych, lecz w późniejszym 
etapie doprowadzają do psucia się surowców [8]. Na zmiany jakości 
owoców i warzyw wpływ mają takie czynniki jak: temperatura, wil-
gotność czy skład gazowy atmosfery, w której są przechowywane. 
Podczas transportu dodatkowym czynnikiem są oddziaływania 
mechaniczne w postaci drgań. Mogą one doprowadzić do uszko-
dzeń mechanicznych przewożonych owoców i warzyw, co skutkuje 
obniżeniem ich jakości, a w skrajnych przypadkach zepsuciem. W 
celu zachowania możliwie najwyższej jakości mimo długotrwałego 
transportowania owoców i warzyw, przewozi się je często w stanie 
niedojrzałym, poddając wymuszonemu dojrzewaniu tuż przed ich 
sprzedażą. Podczas transportu owoce i warzywa muszą mieć za-
pewnione odpowiednie warunki klimatyczne, które mogą spowolnić 
zachodzące procesy, chroniąc je tym samym przed zepsuciem. 
Warunki te zbliżone są do warunków w jakich przechowuje się 
owoce i warzywa i związane są głownie z kontrolą takich parame-
trów jak temperatura, wilgotność a nawet kontrola składu chemicz-
nego atmosfery. Podczas transportu występują dodatkowo oddzia-
ływania mechaniczne na produkt w postaci drgań. Mogą one do-
prowadzić do uszkodzeń mechanicznych przewożonych owoców i 
warzyw, co skutkuje obniżeniem ich jakości, ale również zdrowotno-
ści, a w skrajnych przypadkach może powodować procesy gnilne 
czy rozwój pleśni. W celu zachowania możliwie najwyższej jakości 
mimo długotrwałego transportowania owoców i warzyw, przewozi 
się je często w stanie niedojrzałym, poddając działaniu modyfiko-
wanej atmosfery, która przyspiesza ich dojrzewanie na końcowym 
etapie dystrybucji produktu. 

Barwa owoców zależy od obecności karotenoidów oraz flawo-
noidów, a głównymi karotenoidami odpowiedzialnymi w 65÷80 % za 
kolor np. czerwonej papryki są kapsantyna i kapsorubina. Ponadto 
w papryce występuje również zeaksantyna, luteina, kryptoksantyna, 
kapsoluteina, α- i β-karoten. Zawartość karotenoidów oraz witaminy 
C w surowcu zależy od rodzaju, fazy dojrzałości produktów spożyw-
czych i zwiększa się wraz z ich dojrzewaniem. Owoce i warzywa 
pełnią ważną rolę w żywieniu człowieka. Są bogatym źródłem wielu 
witamin, składników mineralnych, błonnika oraz antyoksydantów. 

Wysokie spożycie owoców i warzyw stanowi istotny czynnik w 
prewencji wielu chorób, w tym m.in.: chorób serca [1, 3], chorób 
nowotworowych [9], chorób przewodu pokarmowego jak również 
chorób metabolicznych [2]. Ma to duże znaczenie wobec rozwijają-
cych się obecnie chorób cywilizacyjnych, których występowanie 
związane jest z nieprawidłowym żywieniem, stresem czy brakiem 
aktywności fizycznej i które jednocześnie są główną przyczyną 
śmierci. Czynnik żywieniowy jest jednym z najważniejszych w przy-
padku występowania tego rodzaju chorób, a obecnie szacuje się, że 
nieprawidłowe żywienie jest przyczyną ok 30% chorób nowotworo-
wych [5]. Spożywanie owoców i warzyw ma również znaczenie dla 
kształtowania się równowagi sodowo-potasowej w organizmie czło-
wieka. 

Owoce i warzywa składają się głownie z wody (ponad 90%) 
oraz niewielkich ilości białek i tłuszczów. Wartość energetyczna tych 
produktów związana jest z zawartością węglowodanów występują-
cych pod postacią glukozy, fruktozy lub sacharozy jak również 
skrobi. Oprócz tego produkty zawierają celulozę w postaci błonnika, 
składnika ważnego dla prawidłowej perystaltyki jelit. Owoce i wa-
rzywa charakteryzują się dużą wartością sensoryczną. Właściwości 
smakowo-zapachowe związane są z występowaniem kwasów 
organicznych oraz olejków eterycznych. Do kwasów organicznych 
należą m in. kwas: cytrynowy, jabłkowy, winowy, benzoesowy, 
szczawiowy, fumarowy czy salicylowy. Występowanie i zawartość 
poszczególnych związków organicznych zależy od rodzaju i gatunku 
owocu lub warzywa jak również stopnia ich dojrzałości. Kształtowa-
nie się zawartości tych związków ma zatem istotny wpływ nie tylko 
na ich właściwości prozdrowotne, ale tez przydatność konsumenc-
ką.Ze względu na wysoką wartość odżywczą jak również senso-
ryczną, owoce i warzywa są chętnie spożywanymi produktami na 
całym świecie. Wielkość produkcji jak i spożycia zależy od wielu 
czynników m in: uwarunkowań geograficznych czy specyfiki kultu-
rowej. Produkcja owoców i warzyw w danym rejonie ma istotne 
znaczenie m in. dla jego gospodarki. Globalna produkcja owoców i 
warzyw wykazuje powolną, choć systematyczną tendencję wzro-
stową. W 2008 roku łączna produkcja świeżych warzyw na świecie 
wyniosła 893,4 mln ton przy całkowitej powierzchni upraw wynoszą-
cej 52,44 mln ha. Rok wcześniej produkcja ta wynosiła odpowiednio 
889, 7 mln ton zebranych z 52,04 mln ha. W 2013 roku największe 
zbiory warzyw miały miejsce w Azji (ponad 50%), następnie w Eu-
ropie (11,1%). W tym samym roku Europa uplasowała się na trze-
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cim miejscu pod względem wielkości produkcji owoców (13,9%) po 
Azji i Afryce. Produkcja warzyw w Polsce w 2013 wynosiła ponad 
5,2 mln ton, a owoców – ponad 4,2 mln ton. Wartość produkcji 
warzyw w Polsce w 2008 roku wyniosła ponad 5,2 mld zł, co stano-
wiło ok 6,4% globalnej produkcji rolniczej oraz około 11,1% global-
nej produkcji roślinnej. W 2012 roku Polska zajmowała trzecie miej-
sce wśród krajów europejskich, po Hiszpanii i Włoszech z produkcją 
owoców wynoszącą 3,8 mln ton. Z kolei w globalnej produkcji wa-
rzyw w Europie, Polska zajmuje 4 miejsce, po Włoszech, Hiszpanii i 
Francji. 

1. KAROTENOIDY JAKO TYPOWE ANTYOKSYDANTY 

Do najbardziej znanych naturalnych antyoksydantów należą 
karotenoidy, zidentyfikowano ich już ponad 700, z czego 60 wystę-
puje w codziennej diecie, a 20 można wykryć również we krwi. 
Karotenoidy to substancje nadające barwę od żółtej do czerwonej, 
zarówno roślinom, jak i zwierzętom. Można ich podzielić na: karote-
ny (węglowodory C40, np. α-karoten ((6’R)-b,e-karoten skrót: α-
Car), β-karoten (b,b-karoten, β-Car), likopen (ψ,ψ-karoten, Lyc), β-
Apo-8’-karotenal (β-ACA), torulen (3’,4’-didehydro-β,ψ-karotenTor), 
izorenieraten i ich tlenowe pochodne ksantofile (zawierające 
w cząsteczce tlen w postaci grup hydroksylowych, epoksydowych 
lub karbonylowych, np. zeaksantyna (skrót: Zea), luteina 
(3R,3’R,6’R- -luteina, Lut), astaksantyna (Ast), kantaksantyna (Can), 
echinenon (β,β-karoten-4-on, Ech), 3,3’-dimetoksyizorenieraten, 
(DMIR).Aby karotenoidy nadawały zabarwienie od żółtego do czer-
wonego, muszą mieć w łańcuchu minimum 7 wiązań podwójnych. 
Substancje, takie jak fitoen czy fitofluen, zawierające odpowiednio 3 
i 5 wiązań podwójnych, są bezbarwne. W wyniku połączenia 
z niektórymi białkami (zwanymi karotenoproteinami) mogą przyjmo-
wać zabarwienie od niebieskiego przez purpurowe aż do zielonego. 
Takie kompleksy karotenoidów występują u morskich bezkręgow-
ców. Karotenoidy zbudowane z 11 sprzężonych wiązań podwój-
nych, dzięki którym można je zaliczyć do grupy poliizoprenoidów, są 
substancjami mało polarnymi. Mogą występować w postaci acy-
klicznej, monocyklicznej lub bicyklicznej. W odróżnieniu od roślin, 
zwierzęta nie potrafią samodzielnie syntetyzować karotenoidów 
w wyniku procesów biochemicznych, dlatego substancje te muszą 
być dostarczane do organizmu z dietą. Wchłaniane są przez jelita 
do krwi, która dzięki lipoproteinom transportuje je do różnych tkanek 
w organizmie. Karotenoidy rozpuszczają się w tłuszczach, 
a parametr ten wpływa na wiele biologicznych procesów, takich jak 
fotosynteza u roślin, czy zdolność widzenia u zwierząt i człowieka 
(po uprzednim przekształceniu niektórych z nich do retinolu - wita-
mina A). Związki te są syntetyzowane na dwa sposoby. Dziewięć-
dziesiąt pięć procent powstaje w wyniku procesu kondensacji 2 
cząsteczek difosforanudigeranylu (GGPP, C20PP), z czego powsta-
je symetryczny szkielet fitoenu C40 (rys. 1).  

Proces zachodzi w obecności syntazyfitoenu (PSY; phytoene-
synthase). Powstały fitoen ulega 4-stopniowej przemianie 
w reakcjach katalizowanych oksydazami, w wyniku których powstają 
cząsteczki likopenu. Dalsza reakcja cyklizacji prowadzi do utworze-
nia dwóchzwiązków: α-karotenu i β-karotenu. β-Karoten może 
ulegać reakcji hydroksylacji i przekształcać się w zeaksantynę, 
natomiast α-karoten – w luteinę. Enzym epoksydazazeaksantynowy 
(ZEP; zeaxanthinepoxidase) w dwustopniowej reakcji powoduje 
powstawanie z zeaksantyny anteraksantyny i wiolaksantyny [17]. 
U roślin wyższych wiolaksantyna jest przekształcana z udziałem 
syntazyneoksantynowej (NSY; neoxanthinsynthase) w neoksantynę. 
Dzięki dużej ilości światła wiolaksantyna może ulec powrotnej 
przemianie w anteraksantynę za pomocą deepoksydazywiolaksan-
tynowej (VDE; violaxanthin de-epoxidase). Przemiana wiolaksanty-

ny i zeaksantyny nazywana jest cyklem ksantofilowym. Przy czę-
ściowym niedoborze światła lub w ciemności przemiana zeaksanty-
ny do wiolaksantyny jest przemianą uprzywilejowaną w jej wyniku 
powstaje duża zawartość wiolaksantyny[14]. W procesie kondensa-
cji dwóch cząsteczek difosforanufarnezylu (FPP, C15PP) powstaje 
prawie 5% karotenoidów; tworzy się łańcuch zawierający 30 ato-
mów węgla.Karotenoidy występują w dużych ilościach 
w warzywach, przykładem mogą być: jarmuż, szpinak, czerwona 
papryka, marchew, biała i czerwona kapusta, brokuły, brukselka, 
kalafior, sałata, pomidor [19]. Mają cenne właściwości biologiczne, 
z których najlepiej jest udokumentowana ich aktywność prowitami-
nowa. Aktywność witaminy A wykazują tylko związki zawierające 
w swojej cząsteczce fragment o strukturze takiej samej jak retinol, 
czyli β-jonon. Największą aktywność karotenoidową wykazuje β-
karoten, zawierający dwa pierścienie β-jononowe (rys.2) 

 

 
Rys. 1. Biosynteza karotenoidów [20] 

 
β-karoten jest składnikiem żywności, w której wykorzystywany 

jest jako barwnik i suplement diety. Związek ten jest używany w 
produktach mlecznych, tłuszczach i olejach, a także w przetworzo-
nych owocach i sokach owocowych, wykorzystany jest również w 
preparatach dla niemowląt jako źródło witaminy A. β-karoten znalazł 
swoje zastosowanie jako barwnik jedzenia i napojów takich jak: 
jogurty, napoje mleczne, lody, puddingi, wyroby cukiernicze i pie-
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karnicze oraz przyprawy. Według FDA (ang. Food and Drug Admi-
nistration) β-karoten jako dodatek barwnikowy, może być bezpiecz-
nie używany w lekach i kosmetykach. Stosowany jest w pożywieniu 
dla zwierząt. W suplementach diety β-karoten stosowany jest jako 
skuteczny i stabilny zamiennik do tej pory używanych antyoksydan-
tów, które opóźniają procesy starzenia się skóry oraz chronią orga-
nizm od wewnątrz przed promieniowaniem UV. 

 

 
Rys.2. Wzór strukturalny β-karotenu [22] 

 
Charakteryzuje się żółtą barwą; absorbuje światło o długości 

fali λ= 450 nm; β-karoten wykazuje właściwości antyoksydacyjne. 
Źródłem pokarmowym β-karotenu są m.in. marchew, słodkie ziem-
niaki, papryka czerwona, arbuz, morele, dynia, brzoskwinia, papaja 
oraz szpinak [50,69]. β-karoten jest zbudowany z 40 atomów węgla, 
zawiera 11 sprzężonych i 2 niesprzężone podwójne wiązania 
(ryc.2). 

 

 
Rys.3. Wzór strukturalny β-karotenu. 

 
Wyjątkowo wysoka zawartość przeciwutleniaczy w wybranych 

warzywach sprawia, że wzmacnia ona układ odpornościowy, 
zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych oraz bierze udział 
w profilaktyce raka. Karotenoidy charakteryzują się wysoką aktyw-
nością wobec reaktywnych form tlenu, jak i wolnych rodników. W 
badaniach wykazano, że β-karoten w porównaniu z innymi antyok-
sydantami, witaminą C i E, wykazuje wyższą aktywność antyoksy-
dacyjną wobec tlenu singletowego, powstającego w procesie foto-
syntezy. Hamuje on fazę początkową, jak również etap propagacji 
peroksydacji lipoprotein. Równoczesne stosowanie β-karotenu oraz 
witamin C i E powoduje cofanie się miażdżycy Badania przeprowa-
dzone przez Matsufuji’ego wykazały, że kapsantyna, specyficzny 
dla czerwonej papryki barwnik karotenoidowy, była bardziej efek-
tywnym antyoksydantem niż -karoten, a jej estry z kwasami niena-
syconymi miały taką samą zdolność wychwytywania wolnych rodni-
ków, jak -karoten [13]. Karotenoidy są szeroko wykorzystywane w 
przemyśle, szczególnie jako barwniki żywności i pasz oraz suple-
menty [4]. Preparaty z papryki stosowane są również do przedłuża-
nia trwałości produktów końcowych (mięsnych dań gotowych, za-
równo chłodzonych, jak i mrożonych) [15]. Światowy rynek dodat-
ków do żywności opiera się głownie na produkcji syntetycznych 
substancji dodatkowych, jednakże coraz większa świadomość 
konsumentów wymusza wzrost wykorzystania związków pochodze-
nia naturalnego [8, 16]. 

2. METODOLOGIA BADAŃ W STANACH  
PRZEJŚCIOWYCH 

2.1. Sposoby pozyskiwania karetonoidów. 

Nowoczesną metodą pozyskiwania cennych składników roślin 
jest ekstrakcja w warunkach nadkrytycznych, gdzie czynnikiem 
ekstrahującym jest skompresowany pod wysokim ciśnieniem ditle-
nek węgla. Proces ten przebiega w stosunkowo niskich temperatu-
rach, bez dostępu powietrza, przez co aktywne składniki roślin nie 
ulegają degradacji termicznej oraz przemianom oksydacyjnym, a 
tym samym nie powoduje to obniżenia ich jakości zdrowotnej i 
organoleptycznej. Jest to bardzo ważne, szczególnie w odniesieniu 
do pozyskiwania nietrwałych składników, takich jak karotenoidy. W 
wyniku ekstrakcji nadkrytycznej uzyskuje się ekstrakty roślinne o 
najwyższym poziomie czystości, które są czyste mikrobiologicznie i 
zachowują naturalne składniki aktywne. Tajemnicą czystości wycią-
gów roślinnych uzyskiwanych metodą ekstrakcji w warunkach nad-
krytycznych jest ostatni etap procesu, w którym następuje obniżenie 
ciśnienia i cały rozpuszczalnik zostaje oddzielony od ekstraktu. 
Ekstrakcja nadkrytyczna jest procesem znacznie bardziej zaawan-
sowanym technologicznie od tradycyjnych procesów ekstrakcji, 
gdzie temperatura i utlenianie towarzyszące procesom otrzymywa-
nia są szkodliwe dla witamin, enzymów, substancji lotnych oraz 
wielu innych substancji aktywnych. Wadą konwencjonalnych metod 
otrzymywania ekstraktów, w których stosuje się rozpuszczalniki 
organiczne są ścieki, emisja lotnych związków organicznych oraz 
możliwość zanieczyszczenia ekstraktów roślinnych śladami roz-
puszczalników, które w nich pozostają [10]. Ponadto ekstrakcja z 
użyciem rozpuszczalników organicznych jest mało selektywna ze 
względu na ekstrahowane składniki [21]. 

2.2.  Wybrane metody oceny analitycznej karotenoidów. 

Metoda badania ilości barwników karotenoidowych oraz chloro-
filowych polegana analizie ich widm absorpcji w zakresie 400–750 
nm. Pomiary widm absorpcji elektronowej wykorzystano użyciu 
dwuwiązkowego spektrofotometru UV-ViS wyposażonego w kuwety 
kwarcowe o pojemności 2 ml, o drodze optycznej 1 cm, z rozdziel-
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czością 0.5 nm. Pomiarów dokonano na kilku niezależnych próbach 
po odpowiednich okresach przechowywania i transportu próbki w 
tym pod długotrwałym działaniem światła słonecznego.. Badania 
prowadza się w temperaturze 20°C. Temperatura stabilizowana 
była elementem Peltiera z dokładnością ±0,1°C.Zawartość chlorofi-
lu oraz karotenu oznacza się metodą spektrofotometryczną z uwagi 
na wysokie molowe współczynniki absorpcji.Widmo karotenoidu na 
przykładzie β-karotenu przedstawia rys.4. 

 

 
Rys.4. Widmo UV-VIS dla β-karotenu. 

 
W pracach [6, 10, 11, 18] przedstawiono przykładowe sposoby 

pomiarów widm absorpcji związków po różnych czasach naświetla-
nia promieniowaniem w zakresie UV-ViS. Są to w analizach fizyko-
chemicznych najtrudniejsze w identyfikacji związki, gdyż z powodu 
krótkich czasów ich egzystencji wymagają zastosowania bardzo 
zaawansowanych technik pomiarowych: nanosekundowej fotolizy 
błyskowej czy elektronowego rezonansu paramagnetycznego. 

PODSUMOWANIE 

W pracy przedstawiono wybrane zagrożenia w okresie wegeta-
cji, a następnie transportu warzyw między innymi pomidorów i pa-
pryki oraz techniki detekcji związków chemicznych powstających w 
trakcie wzrostu, magazynowania i transportu warzyw zawierających 
karetonoidy. Zaproponowana metodologia badań stanowić może 
podstawę systemów diagnostycznych stosowanych w transporcie 
żywności, a pozwalających na minimalizacje strat oraz zagrożeń 
epidemiologicznych. Rozwijające się, coraz doskonalsze, metody 
detekcji związków chemicznych występujących w warzywach i 
owocach pozwalają na coraz dokładniejszą ich analizę oraz badanie 
form przejściowych. Form, które niejednokrotnie mogą stanowić 
istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Występowanie i za-
wartość poszczególnych związków organicznych zależy od rodzaju i 
gatunku owocu lub warzywa jak również stopnia ich dojrzałości. 
Kształtowanie się zawartości tych związków ma zatem istotny wpływ 
nie tylko na ich właściwości prozdrowotne, ale tez przydatność 
konsumencką. 

 Artykuł stanowi pierwszy z elementów ciągu zmierzającego do 
opracowania skuteczniejszych metod analiz produktów rolno-
spożywczych podlegających transportowi i magazynowaniu.  

BIBLIOGRAFIA 

1. Brown, I., Rosner, B., Willett, W.W., Cholesterol-lowering effects of 
dietary fiber: a meta-analysis, The American Journal of Clinical Nutri-
tion, 69, 1999, 30–42. 

2. Butterworth, C.E., Vitamin safety: a current appraisal, Vitamin Nutrition 
Information Service 5(1), 1994, 1-10  

3. Dauchet, L., Amouyel, P., Dallongeville, J., Fruits, vegetables and 
coronary heart disease, Nature Reviews Cardiology 6, 2009, 599–608.  

4. Fraser P.D., Bramley P.M., The biosynthesis and nutritional uses of 
carotenoids, Progress in Lipid Research, 43, 2004, 228-265. 

5. Górnicki, B., Żywienie dzieci zdrowych i chorych, PZWL, Warszawa 
1971. 

6. Hug G.L, Janeba-Bartoszewicz E., Filipiak P., Pędziński T., Kozubek 
H., Marciniak B., Evidence for heterolytic cleavage of C-S bonds in the 

photolysis of 1,3,5,-trithianes, Polish Journal of Chemistry, 82, 2008, 
883-892. 

7. Reiss, R., Johnston, J., Tucker, K., Desesso, J.M., Keen, C.L., Estima-
tion of cancer risks and benefits associated with a potential increased 
consumption of fruits and vegetables, Food and Chemical Toxicology, 
50, 2012, 4421–4427. 

8. Ślusarski Cz. i inni, Metodyka integrowanej ochrony pomidora pod 
osłonami dla producentów, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice 2013. 

9. Idaszewska N., Wpływ oddziaływań mechanicznych na zmiany fizyko-
chemiczne wybranych owoców, Rozprawa doktorska, Politechnika Po-
znańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Poznań 2016. 

10. Janeba-Bartoszewicz E., Hug G.L., Andrzejewska E., 
MarciniakB.,Photochemistry of 1,3,5-trithianes in solution. Steady – sta-
te and laser flashphotolysisstudies, Journal of  

11. Janeba-Bartoszewicz E., Reakcje fotochemiczne 1,3,5-tritianów w 
roztworach, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Rozprawa doktorska, Po-
znań 2002. 

12. Janeba-Bartoszewicz E., Kozubek H., Hug G.L., Urjasz W., Marciniak 
B., Photochemical reaction of -2,4,6-trimethyl-1,3,5-trithiane in solu-
tion, Journal of Photochemistry and Photobiology, A:Chemistry, 140, 
2001, 133-138. 

13. MatsufujiH., NakamuraH., ChinoM., TakedaM., Antioxidant activity of 
capsantin and the fatty acid esters in paprika (Capsicum annuum), J. 
Agric Food Chem., 46, 1998, 3468-3472.  

14. Moise A.R., Al-Babili S., Wurtzel E.T., Mechanistic aspects of carote-
noid biosynthesis. Chem. Rev., 114, 2014, 164-193. 

15. PeruckaI., MaterskaM., JachaczL., Ocena jakości preparatów otrzyma-
nych z wysuszonych owoców papryki (Capsicumannuum l.), Żywność. 
Nauka. Technologia. Jakość, 1 (68), 2010,30 – 39. 

16. PokornyJ., Are natural antioxidants better – and safer – than synthetic 
antioxidants, Eur. J. Lipid Sci. Technol., 109,2007, 629-642. 

17. Simkin A.J., Moreau H., Kuntz M., Pagny G., Lin C., Tranksley S., 
McCarthy J., An investigation of carotenoid biosynthesis on Coffea-
canephora and Coffeaarabica. J. Plant Physiol., 165, 2008, 1087-1106. 

18. Strzelczak G., Janeba-Bartoszewicz E., Carmichael I., Marciniak B., 
Bobrowski K., Electron paramagnetic resonance (EPR) study of radia-
tion-induced radicals in 1,3,5-trithiane and its derivatives, Research on 
Chemical Intermediates, 35, 2009, 507-518.  

19. Surh Y.J., Molecular mechanisms of chemopreventive effects of se-
lected dietary and medicinal phenolic substances. Mutat. Res., 428, 
1999, 305-327 

20. Krinsky N.I., Landrum J.T., Bone R.A.: Biologic mechanisms of the 
protective role of lutein and zeaxanthin in the eye. Annu. Rev. Nutr., 
2003; 23: 171-200. 

21. Wertz K., Seifert N., Hunziker P.B., Riss G., Wyss A., Lankin C., 
Góralczyk R. Betacarotene inhibits UVA-induced matrix metalloprote-
ase 1 and 10 expression in keratinocytes by a singlet oxygen-
dependent mechanism. FreeRadic. Biol. Med. 2004, 5, 654-670. 

22. Valko M., Leibfritz D., Moncol J., Cronin M.T., Mazur M., Telser J.: Free 
radicals and antioxidants in normal physiological functions and human 
disease. Int. J. Biochem. Cell Biol., 2007; 39: 44-84. 

23. Krzewińska A., Matysek K., Wymagania stawiane środkom 
transportu żywności, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Sys-
temy Transportowe 2012, nr 5. 

24. Rymarz J., Dmowski A., Niewczas A., Systemy zarządzania 
bezpieczeństwem transportu żywności w świetle standardów 
krajowych i międzynarodowych, Autobusy – Technika, Eksplo-
atacja, Systemy Transportowe 2010, nr 6. 

25. Konecka S., Stajniak M., Szopik-Depczyńska K., Transport 
produktów spożywczych w temperaturze kontrolowanej, Auto-
busy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, 
nr 11. 

 
 
 
 



I Efektywność transportu  

 

   

552 AUTOBUSY 12/2017 
 

Methodology of research changes the content of carotenoids 
found in food products during their transport and storage 

This paper presents the methodology of studies the con-
tent of carotenoids, which changes during the transport and 
storage of fruits and vegetables. For these compounds, pro-
posed stages of research to their isolation and identification. 
This will allow you to develop procedures to improve the 
efficiency of the mass transport of food products from the 
point of view of minimizing losses during transport. 
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