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Badano wpływ ogrzewania na proces peroksydacji lipidów zachodzący w oli-
wie z oliwek, którą wzbogacono w witaminę E lub β-karoten. Zmiany zachodzące 
w próbkach oliwy oceniano poprzez oznaczenie liczb: kwasowej, nadtlenkowej 
oraz anizydynowej. Badania wykazały, że dodatek witaminy E i β-karotenu chro-
ni oliwę z oliwek przed peroksydacją lipidów.
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W celu zapobiegania niekorzystnym zmianom zachodzącym w tłuszczach dodaje 
się do nich substancje o właściwościach przeciwutleniających (1). 

Najczęściej stosowanym antyoksydantem dodawanym do olejów jadalnych jest wi-
tamina E (2). Działanie antyoksydacyjne α-tokoferolu polega na neutralizacji wolnych 
rodników, w tym wodoronadtlenków lipidów. Wykazano w licznych badaniach, że 
α-tokoferol przerywa łańcuchową reakcję peroksydacji na etapie propagacji. Powstający 
w tym procesie rodnik tokoferoksylowy αTO• wchodzi w reakcję z innymi rodnikami 
tworząc produkty nierodnikowe, przerywając w ten sposób proces utleniania (3, 4, 5).

Substancją o udowodnionych właściwościach antyoksydacyjnych w stosunku do 
tłuszczów obok α-tokoferolu jest β-karoten. Z uwagi na układ sprzężonych wiązań 
podwójnych w cząsteczce β-karotenu związek ten zmniejsza peroksydację nienasy-
conych kwasów tłuszczowych. β-karoten inaktywuje tlen singletowy, a także odpo-
wiada za „zmiatanie” wolnych rodników nadtlenkowych lipidów. Jest przy tym dość 
oporny na działanie wysokiej temperatury (6, 7, 8).

Celem pracy była próba porównania wpływu witaminy E oraz β-karotenu na pro-
cesy peroksydacji w olejach produkowanych w różny sposób z oliwek. 

MATERIAŁ I METODY

Badaniom poddano trzy rodzaje oliwy z oliwek „Goccia d’oro”: extra virgin, oliwę 
z wytłoków oliwnych oraz rafi nowaną oliwę z oliwek, obie z dodatkiem oliwy extra 
virgin. Z zakupionej w handlu detalicznym oliwy pobrano próbki, które wzbogacono: 
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– roztworem olejowym β-karotenu (w ilości 12 mg/100 g oliwy), pochodzącym 
z Zakładów Unilever Polska S. A. z Katowic; 

– roztworem olejowym octanu tokoferolu (w ilości 50 mg/100 g oliwy), pocho-
dzącym z fi rmy Medana Pharma Terpol Group S. A. z Sieradza. 

Przeprowadzone badania obejmowały oznaczanie LK (9), LN (10), LA (11) 
w próbkach:

– oliwy tuż po otwarciu pojemnika,
– oliwy wzbogaconej β-karotenem lub witaminą E,
– oliwy ogrzanej do temp. 178 ± 2°C, a następnie ogrzewanej w tej temp. przez 

15, 30, 60 min.,
– oliwy wzbogaconej β-karotenem lub witaminą E ogrzanej do temp. 178 ± 2°C, 

a następnie ogrzewanej w tej temp. przez 15, 30, 60 min. 

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Wyniki dotyczące liczby kwasowej pozwalają ocenić czy w badanych oliwach 
zachodzi proces hydrolizy. Na podstawie oznaczonej LK stwierdzono, że wszystkie 

Ta b e l a  I. Liczba kwasowa oliwy z oliwek nie wzbogaconej i wzbogaconej w witaminę E lub β-karoten

Ta b l e  I. Acid number of the olive oils non-enriched and enriched with vitamin E or β-carotene

Rodzaj obróbki *EV **OW ***OR

Oliwa nie wzbogacona

Oliwa świeża 0,817 ± 0,001 0,272 ± 0,003 0,281 ± 0,002

Ogrzew. do 178 ± 2°C 0,839 ± 0,003 0,263 ± 0,002 0,294 ± 0,002

Ogrzew. 15 min. w 178 ± 2°C 0,844 ± 0,001 0,276 ± 0,022 0,308 ± 0,005

Ogrzew. 30 min. w 178 ± 2°C 0,816 ± 0,002 0,299 ± 0,001 0,316 ± 0,002

Ogrzew. 60 min. w 178 ± 2°C 0,784 ± 0,001 0,330 ± 0,003 0,358 ± 0,005

Oliwa wzbogacona witaminą E

Oliwa świeża 0,767 ± 0,005 0,241 ± 0,005 0,290 ± 0,005

Ogrzew. do 178 ± 2°C 0,764 ± 0,002 0,208 ± 0,001 0,269 ± 0,001

Ogrzew. 15 min. w 178 ± 2°C 0,782 ± 0,003 0,234 ± 0,005 0,278 ± 0,005

Ogrzew. 30 min. w 178 ± 2°C 0,781 ± 0,001 0,257 ± 0,003 0,284 ± 0,003

Ogrzew. 60 min. w 178 ± 2°C 0,763 ± 0,002 0,302 ± 0,002 0,307 ± 0,005

Oliwa wzbogacona β-karotenem

Oliwa świeża 0,807 ± 0,100 0,241 ± 0,007 0,253 ± 0,005

Ogrzew. do 178 ± 2°C 0,811 ± 0,002 0,478 ± 0,139 0,265 ± 0,002

Ogrzew. 15 min. w 178 ± 2°C 0,810 ± 0,003 0,240 ± 0,010 0,255 ± 0,027

Ogrzew. 30 min. w 178 ± 2°C 0,806 ± 0,001 0,259 ± 0,017 0,273 ± 0,005

Ogrzew. 60 min. w 178 ± 2°C 0,805 ± 0,003 0,285 ± 0,005 0,327 ± 0,002

 * EV – oliwa z oliwek extra virgin; ** OW – oliwa z wytłoków oliwnych; *** OR – oliwa z oliwek rafinowana. 



Nr 3 283Peroksydacja lipidów w olejach wzbogaconych w wit. E lub β-karoten

badane oleje oliwkowe były oporne na hydrolizę (tab. I). Najwyższą liczbę kwaso-
wą posiadała oliwa extra virgin, co wynika z faktu, że tłoczeniu na zimno towarzy-
szy bardziej nasilona hydroliza. Dodatek witaminy E spowodował zahamowanie 
hydrolizy we wszystkich trzech badanych oliwach, na co wskazuje spadek wartości 
LK. Podobnie działał dodatek β-karotenu, z wyjątkiem oliwy z wytłoków oliwnych 
ogrzewanej do temp. 178 ± 2°C. Najprawdopodobniej było to spowodowane wyższą 
zawartością wody w oliwie z wytłoków oliwnych, która spowodowała „wykrople-
nie” β-karotenu z tłuszczu, co nasiliło hydrolizę.

Oznaczenie stopnia zaawansowania procesu hydrolizy w badanych oliwach od-
grywa istotne znaczenie w ocenie stopnia świeżości tłuszczów. Pozwala ocenić tem-
po procesów oksydacyjnych. Uwolnione bowiem w procesie hydrolizy kwasy tłusz-
czowe, zwłaszcza nienasycone, łatwo podlegają procesom utleniania (12). W celu 
monitorowania procesów utleniania zachodzących w badanych oliwach oznaczono 
liczbę nadtlenkową (tab. II). Zmiany wartości LN w badanych próbkach oliwy pod

Ta b e l a  II. Liczba nadtlenkowa oliwy z oliwek nie wzbogaconej i wzbogaconej w witaminę E lub β-karoten

Ta b l e  II. Peroxide number of the olive oils non-enriched and enriched with vitamin E or β-carotene

Rodzaj obróbki *EV **OW ***OR

Oliwa nie wzbogacona

Oliwa świeża 8,15 ± 0,100 1,49 ± 0,03 3,54 ± 0,105

Ogrzew. do 178 ± 2°C 8,68 ± 0,070 2,50 ± 0,175 4,27 ± 0,110

Ogrzew. 15 min. w 178 ± 2°C 4,70 ± 0,220 2,35 ± 0,030 2,07 ± 0,010

Ogrzew. 30 min.  w 178 ± 2°C 4,45 ± 0,070 1,65 ± 0,750 2,81 ± 0,040

Ogrzew. 60 min. w 178 ± 2°C 3,47 ± 0,015 1,65 ± 0,025 4,91 ± 0,165

Oliwa wzbogacona witaminą E

Oliwa świeża 6,62 ± 0,020 1,03 ± 0,040 3,06 ± 0,010

Ogrzew. do 178±2°C 7,17 ± 0,015 1,72 ± 0,020 1,42 ± 0,020

Ogrzew. 15 min. w 178 ± 2°C 1,03 ± 0,035 0,82 ± 0,035 0,19 ± 0,015

Ogrzew. 30 min. w 178 ± 2°C 2,06 ± 0,010 1,30 ± 0,025 2,10 ± 0,015

Ogrzew. 60 min. w 178 ± 2°C 3,71 ± 0,030 2,19 ± 0,055 2,78 ± 0,040

Oliwa wzbogacona β-karotenem

Oliwa świeża 7,76 ± 0,025 1,18 ± 0,14 3,30 ± 0,105

Ogrzew. do 178 ± 2°C 1,40 ± 0,010 2,01± 0,200 2,05 ± 0,110

Ogrzew. 15 min. w 178 ± 2°C 1,66 ± 0,065 1,43 ± 0,095 1,83 ± 0,006

Ogrzew. 30 min. w 178 ± 2°C 1,81 ± 0,025 1,20 ± 0,130 1,53 ± 0,162

Ogrzew. 60 min. w 178 ± 2°C 5,66 ± 0,015 5,16 ± 0,104 1,52 ± 0,195

 * EV – oliwa z oliwek extra virgin; ** OW – oliwa z wytłoków oliwnych; *** OR – oliwa z oliwek rafinowana. 

wpływem ogrzewania wskazują na nasilenie procesów utleniania po osiągnięciu 
temp. 178 ± 2°C. Wartość LN wykazywała tendencję do niestabilności, co wiąże 
się bezpośrednio z powstawaniem i rozpadem nadtlenków. W przeprowadzonych 
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 badaniach wyraźnie zaznaczył się wpływ witaminy E i β-karotenu na zahamowanie 
procesu peroksydacji. Dodatek witaminy E i β-karotenu obniżył wartość LN we 
wszystkich badanych oliwach, głównie podczas krótszego ogrzewania trwającego 
do 30 min. Wzrost LN w oliwie extra virgin i oliwie z wytłoków oliwnych wzboga-
conych w β-karoten lub w witaminę E i obniżenie jej w oliwie rafi nowanej można 
tłumaczyć tylko zastosowanym procesem rafi nacji.

Oznaczenie LN w badanych oliwach pozwoliło na prześledzenie procesu utle-
niania. Ma on olbrzymi wpływ na proces psucia się tłuszczów, gdyż raz zapo-
czątkowany proces utleniania przebiega dalej samorzutnie. Powstające w wyniku 
peroksydacji lipidów hydronadtlenki ulegają dalszym przemianom prowadząc do 
powstania wtórnych produktów utleniania m.in. aldehydów (12). W tym celu ozna-
czono w badanych oliwach liczbę anizydynową (tab. III). Stwierdzono, że jedynie 
w świeżej oliwie extra virgin LA nie przekroczyła wartości 3, dopuszczalnej dla tej 
liczby (13). Pozostałe badane oliwy mogły już zawierać wtórne produkty utleniania. 

Tabela III. Liczba anizydynowa oliwy z oliwek nie wzbogaconej i wzbogaconej w witaminę E lub β-karoten

Table III. Anisidine number of the olive oils non-enriched and enriched with vitamin E or β-carotene

Rodzaj obróbki *EV **OW ***OR

Oliwa nie wzbogacona

Oliwa świeża 1,72 ± 0,200 3,51 ± 0,015 3,83 ± 0,040

Ogrzew. do 178 ± 2°C 5,06 ± 0,030 4,37 ± 0,300 5,97 ± 0,025

Ogrzew. 15 min. w 178 ± 2°C 14,68 ± 0,010 15,19 ± 0,010 13,78 ± 0,100

Ogrzew. 30 min. w 178 ± 2°C 19,85 ± 0,150 17,6 ± 3 0,04 25,36 ± 0,015

Ogrzew. 60 min. w 178 ± 2°C 34,17 ± 0,200 35,29 ± 0,030 39,26 ± 0,010

Oliwa wzbogacona witaminą E

Oliwa świeża 1,36 ± 0,015 2,80 ± 0,030 3,93 ± 0,020

Ogrzew. do 178 ± 2°C 3,61 ± 0,03 6,20 ± 0,04 11,35 ± 0,035

Ogrzew. 15 min. w 178 ± 2°C 12,87 ± 0,02 6,99 ± 0,005 12,09 ± 0,040

Ogrzew. 30 min. w 178 ± 2°C 13,05 ± 0,02 8,2 ± 8 0,035 14,99 ± 0,015

Ogrzew. 60 min. w 178 ± 2°C 18,56 ± 0,015 17,50 ± 0,020 20,15 ± 0,050

Oliwa wzbogacona β-karotenem

Oliwa świeża 1,04 ± 0,100 2,53 ± 0,150 2,39 ± 0,010

Ogrzew. do 178 ± 2°C 7,46 ± 0,020 5,57 ± 0,010 12,62 ± 0,020

Ogrzew. 15 min. w 178 ± 2°C 11,06 ± 0,020 9,06 ± 0,030 12,22 ± 0,020

Ogrzew. 30 min. w 178 ± 2°C 13,69± 0,025 11,84 ± 0,035 15,30 ± 0,010

Ogrzew. 60 min. w 178 ± 2°C 27,17 ± 0,025 28,57 ± 0,030 22,33 ± 0,100

 * EV – oliwa z oliwek extra virgin; ** OW – oliwa z wytłoków oliwnych; *** OR – oliwa z oliwek rafinowana.

Ogrzewanie oliwy powodowało wzrost wartości LA, a dodatek zarówno witaminy 
E, jak i β-karotenu łagodził skutki ogrzewania, o czym świadczą uzyskane niższe 
wartości LA. 
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WNIOSKI

1. Obróbka termiczna, zwłaszcza długotrwała, wpłynęła niekorzystnie na jakość 
badanych próbek oliwy bez względu na sposób ich otrzymywania, co wiąże się bez-
pośrednio z zachodzącym procesem utleniania i jego niekorzystnymi skutkami.

2. Dodatek witaminy E i β-karotenu do oliwy zapobiegł negatywnym skutkom 
ich ogrzewania.

3. Przy długotrwałym, trwającym 60 min., ogrzewaniu oliwy witamina E sku-
teczniej chroni ją przed utlenianiem niż β-karoten.

E. K u r z e j a, A. K u r e k-Gó r e c k a, J. D u d y s, D. K a c z m a r c z y k, M. Wa r d a s

ESTIMATION OF LIPID PEROXIDATION IN VARIOUS OLIVE OILS 
ENRICHED WITH VITAMIN E OR Β-CAROTENE

S u m m a r y

The effect of heating on the process of lipid peroxidation of olive oil enriched with vitamin E and β-
carotene was investigated. Changes occurring in these oils were assessed by measuring acid, peroxide, and 
anisidine numbers. Our study shows that the supplementation of olive oil with vitamin E and β-carotene 
prevents oil from lipid peroxidation. Moreover, addition of vitamin E better prevents oil from deteriora-
tion than β-carotene during heating over 60 minutes. 
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