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Tomato fruits are a valuable source of vitamins, minerals and other biologically active
substances with proven health benefits in the human diet. Tomatoes and tomato products
are also an important source of compounds with antioxidant properties such as carotenoids,
including lycopene and beta-carotene.
The purpose of this article was to show the beneficial properties of lycopene and β-carotene
contained in the fruit of the tomato and the products obtained on their basis. The numerous
health-promoting properties of lycopene and beta-carotene are discussed, which is the
potential use in the treatment of many chronic diseases. Moreover, many scientific studies
prove that a diet rich in tomatoes and tomato preserves contributes to reducing the risk
of many diseases, including chronic diseases such as cancer, and widely understood
cardiovascular diseases. Besides, lycopene and beta-carotene protect the human body
from the attack of free radicals, improve the immune system, care for the condition of the
skin and contribute to the prevention and treatment of certain cardiovascular diseases.
The role of technological processes used in food production, which increases the content
of carotenoids naturally occurring in the tomato fruit and its absorption from the final
products, has also been emphasized.

Wstęp

Znaczenie owoców pomidora w diecie

Wzrost świadomości konsumentów na temat znaczenia
właściwego odżywiania powoduje, że coraz częściej zwracają oni uwagę na żywność pochodzenia roślinnego jako
źródło cennych dla organizmu składników odżywczych (1).
W związku z tym dobrze zestawiona i zbilansowana dzienna
racja pokarmowa powinna zawierać warzywa i owoce oraz
ich przetwory, które dostarczają wielu składników, w tym
karotenoidów.
Najważniejszą cechą karotenoidów jest silne działanie
przeciwutleniające, które odgrywa istotną rolę w prewencji i leczeniu wielu chorób. Prozdrowotne właściwości tej
grupy związków, w tym głównie likopenu i beta-karotenu,
są wykorzystywane między innymi w leczeniu i zapobieganiu: miażdżycy, chorób oczu, zmian skórnych związanych
z oparzeniami słonecznymi, a także nowotworu prostaty
u mężczyzn (2), gruczołu sutkowego i szyjki macicy u kobiet (3). Głównym źródłem likopenu w diecie są owoce
pomidora i przetwory otrzymywane na ich bazie, przy
czym jest on znacznie lepiej przyswajalny przez organizm
z przetworzonych owoców pomidora niż z surowca nieprzetworzonego (4).

Pomidor (Solanum lycopersicum L.) był początkowo
uważany za roślinę o właściwościach trujących i w związku
z tym uprawiano go głównie dla ozdoby (5). Obecnie jego
produkcja na świecie prowadzona jest na dużą skalę, ze
względu na powszechne zastosowanie owoców pomidora
w gastronomii i przetwórstwie żywności. W 2011 roku
produkcja owoców pomidora w krajach Unii Europejskiej
wyniosła nieco ponad 16 mln ton. Udział produkcji polskiej
w łącznych zbiorach Unii Europejskiej kształtował się na
poziomie około 0,7 mln ton, co dało nam szóste miejsce
pośród państw członkowskich (6). W Polsce konsumpcja pomidorów ma znaczący udział w łącznej konsumpcji warzyw
i przetworów warzywnych. W 2012 roku całkowitą konsumpcję warzyw i ich przetworów oszacowano na 59,5 kg, przy
czym owoce pomidora stanowiły 9,84 kg w przeliczeniu na
statystycznego mieszkańca (7).
Owoce pomidora są ważnym źródłem karotenoidów,
związków fenolowych (8) i witamin, takich jak: kwas askorbinowy, niacyna, biotyna, tiamina, ryboflawina, kwas pantotenowy i foliowy oraz witamina K1 (9, 10). Ze względu na
wysoką wartość odżywczą, atrakcyjny smak, zapach i barwę
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oraz niską kaloryczność cieszą się one dużym uznaniem
konsumentów. Zawarte w nich polifenole, witamina C oraz
karotenoidy wykazują silne właściwości przeciwutleniające. Działanie przeciwutleniające tych związków polega
na opóźnieniu procesów utleniania, które prowadzą do
powstania niekorzystnych zmian zarówno w organizmach
żywych, jak i produktach spożywczych (11). Owoce pomidora oraz produkty otrzymywana na ich bazie są ważnym
źródłem karotenoidów, w tym likopenu, w diecie wielu ludzi.
Regularne spożycie tych produktów, ze względu na zawarte
w nich związki odżywcze, przyczynia się do zmniejszenia
zachorowań na wiele różnych nowotworów, m.in. żołądka,
prostaty, woreczka żółciowego oraz na choroby sercowo-naczyniowe (12, 13).

Karotenoidy i ich wpływ na organizm
Karotenoidy to grupa naturalnych związków odżywczych
pochodzenia roślinnego, które rozpuszczają się w tłuszczach
i ich rozpuszczalnikach. Obok chlorofili są najbardziej rozpowszechnioną grupą barwników roślinnych charakteryzującą
się zabarwieniem od żółtego poprzez pomarańczowe do
czerwonego. Najczęściej występującymi karotenoidami
w produktach stanowiących podstawę codziennej diety
potencjalnego konsumenta są: beta-karoten, beta-kryptoksantyna, alfa-karoten, luteina, likopen i zeaksantyna.
Do 2004 roku zostało zidentyfikowanych łącznie 750 naturalnie występujących związków tej grupy (14). Beta-karoten,
alfa-karoten i beta-krypoksantyna zaliczane są do karotenoidów o charakterze prowitaminy A, natomiast likopen, luteina i zeaksantyna nie posiadają tych właściwości (15). Dobrymi źródłami karotenoidów, oprócz pomidorów, są: marchew,
czerwona papryka, dynia, szpinak, kapusta włoska, melon,
pomarańcze, różowe i czerwone grejpfruty (16).
Z licznych badań epidemiologicznych wynika, iż β-karoten,
α-karoten, likopen, luteina oraz zeaksantyna odgrywają
istotną rolę w utrzymaniu zdrowia człowieka (17). Według
Mortensen i wsp. (18) właściwości prozdrowotne karotenoidów wynikają z ich ochronnego działania przed szkodliwym
wpływem wolnych rodników na komórki i tkanki. Ponadto
związki te uczestniczą w regeneracji komórek oraz wpływają
na zmniejszenie częstości występowania niektórych chorób
oczu, takich jak zaćma i zwyrodnienie plamki żółtej (19, 20).
Karotenoidy wykazują liczne właściwości prozdrowotne,
m.in. antynowotworowe. Zawarte w warzywach i owocach luteina i zeaksantyna wykazują działanie ochronne
w stosunku do nowotworu gruczołu sutkowego u kobiet
w wieku przedmenopauzalnym (15). Natomiast likopen
zapobiega wystąpieniu nowotworu gruczołu krokowego
u mężczyzn (2, 21).

Właściwości prozdrowotne likopenu
i beta-karotenu
Owoce pomidora zawierają m.in.: alfa-karoten, betakaroten, likopen, luteinę i zeaksantynę, przy czym największy udział z wymienionych karotenoidów mają likopen
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i beta-karoten (22). Likopen wykazuje silne właściwości
przeciwutleniające, co jest związane z obecnością w jego
cząsteczce 11 sprzężonych wiązań podwójnych (21). Substancja ta wpływa korzystnie na spadek występowania
niektórych chorób nowotworowych, zwłaszcza prostaty
u mężczyzn (2, 21, 23). Ponadto chroni ona przed chorobami serca, zmniejsza agregację płytek krwi i ciśnienia
krwi oraz zapobiega utlenianiu lipoprotein LDL cholesterolu (24). Do pozytywnych właściwości likopenu należy także
zaliczyć zwalczanie ognisk przerzutowych oraz hamowanie
zdolności namnażania i podziału komórek nowotworowych (25). Na uwagę zasługują również wyniki badań
epidemiologicznych, które udowadniają pozytywną rolę
diety bogatej w likopen, którego głównym źródłem są pomidory i produkty otrzymywane na ich bazie, w leczeniu
nowotworów płuc oraz szyjki macicy (26, 27). Ponadto
jako silny związek przeciwutleniający likopen wykazuje
dużą efektywność w walce z rodnikami tlenku azotu,
które prowadzą do uszkodzenia limfocytów (28). Badania
kliniczne dowodzą, iż obecny w surowicy krwi likopen
obniża ryzyko wystąpienia osteoporozy u kobiet w wieku
menopauzalnym (29).
Zawartość w pomidorach substancji odżywczych, w tym
likopenu, zależy nie tylko od cech odmianowych, które
decydują o barwie dojrzałych owoców, ale również od
miejsca uprawy i panujących tam warunków klimatycznych
i glebowych, a także fazy rozwoju owoców (8, 30, 31).
Istotne znaczenie odgrywa temperatura w trakcie wegetacji pomidora, która dla optymalnej zawartości likopenu,
w czasie wzrostu owoców, powinna mieścić się w zakresie
16-22°C. Jej znaczny wzrost, powyżej 35°C, powoduje
przekształcenie likopenu w beta-karoten (32). Oprócz
bezwzględnej zawartości likopenu w surowcu świeżym lub
przetworzonym ważna jest również jego przyswajalność.
Znacznie większe jego ilości, w porównaniu do świeżych
owoców pomidora, mają produkty otrzymywane na jego
bazie, takie jak: przeciery, koncentraty, keczupy, zupy, sosy,
soki. Zjawisko to jest związane z uwalnianiem likopenu ze
skórek pod wpływem obróbki miazgi pomidorowej w podwyższonej temperaturze stosowanej podczas procesów
przetwórczych (8). Dzięki temu przetworzone produkty
z pomidorów są równie cennym źródłem karotenoidów jak
produkty świeże (33-36). Ponadto, stosowane procesy termiczne wpływają na zwiększenie jego przyswajalności (37).
Jest to związane między innymi z uwalnianiem karotenoidów z ich cząsteczki oraz kompleksów białkowych, lepszą
rozpuszczalnością w tłuszczach, a także z przekształceniem
formy trans-likopenu do cis (20).
Beta-karoten to związek będący prekursorem witaminy A – retinolu. Głównymi jego źródłami w diecie są:
marchew, szpinak, jarmuż, papryka czerwona, por oraz
melony i pomarańcze (32). Podobnie jak likopen, substancja
ta w organizmie człowieka stanowi część systemu obronnego odpowiedzialnego za reakcje z wolnymi rodnikami.
Ponadto, beta-karoten wykazuje działanie synergistyczne
z innymi antyoksydantami. Dodatkowo jego aktywność
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przeciwutleniająca wobec tlenu singletowego, powstającego
w procesie fotosyntezy, jest znacznie wyższa niż aktywność
witamin C i E (27). Badania dowodzą, iż stosowanie beta-karotenu równocześnie z witaminą C i E powoduje cofanie
się miażdżycy (38). Ponadto beta-karoten zmniejsza ryzyko
wystąpienia cukrzycy typu 2 (39) oraz przyczynia się do
zmian we frakcjach cholesterolu – obniżenia LDL i zwiększenia HDL, a także ogranicza ryzyko wystąpienia chorób
sercowo-naczyniowych (28). Światowa Fundacja Badań
nad Rakiem wspólnie z Amerykańskim Instytutem Badań
Nad Rakiem wskazuje na występowanie związku między
spożyciem β-karotenu a rozwojem raka przełyku (16).
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Podsumowanie
Biorąc pod uwagę właściwości prozdrowotne karotenoidów, powinno się tak komponować dietę, aby znalazły się
w niej surowce i produkty obfitujące w te składniki, w tym
warzywa, owoce oraz ich przetwory. Karotenoidy wykazują
silne właściwości przeciwutleniające, chronią organizm
przed wieloma ciężkimi i przewlekłymi chorobami sercowo-naczyniowymi oraz nowotworami. Związkiem wykazującym
najsilniejsze właściwości ochronne organizmu z grupy karotenoidów jest likopen, którego głównym źródłem w diecie
są owoce pomidora, a zwłaszcza przetwory otrzymywane
na jego bazie.
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