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Białka żywności jako źródło 
fizjologicznie czynnych peptydów

prof. dr hab. Barbara Baraniak, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Nauk 
o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Środki spożywcze zasobne w  białko takie jak: produkty mięsne, mleko i  jego 

przetwory, jaja, nasiona roślin strączkowych czy ziarna zbóż przez szereg lat 

traktowane były jako źródło aminokwasów wykorzystywanych przez organizm 

człowieka do budowy białek spełniających określone funkcje. W  świetle 

współczesnych badań białka dostarczają także peptydów o  ukierunkowanej 

aktywności fizjologicznej. Bioaktywne peptydy to fragmenty sekwencji 

aminokwasowych, pozostające nieaktywne w  swoich białkowych prekursorach, 

natomiast po uwolnieniu podczas hydrolizy enzymatycznej w  przewodzie 

pokarmowym mogą modyfikować różnorodne funkcje fizjologiczne. Bioaktywne 

peptydy pochodzące z  białek żywności posiadają korzystne właściwości 

przeciwnadciśnieniowe, przeciwnowotworowe, hipocholesterolemiczne, 

przeciwzapalne oraz przeciwutleniające (obniżają szybkość autoutleniania 

lipidów, chelatują jony metali ciężkich, usuwają reaktywne formy tlenu). Peptydy 

przeciwutleniające mają znaczenie w profilaktyce wielu chorób, ponieważ hamują 

stany zapalne, regulują syntezę białek macierzy pozakomórkowej i  stymulują 

proliferację komórek, co może mieć pozytywne działanie immunomodulacyjne, 

Biologicznie aktywne peptydy wykazują także zdolności modyfikowania działania 

enzymów, które uczestniczą w  nietolerancji glukozy, nadciśnieniu, otyłości lub 

stanie zapalnym. 

Biodostępność aktywnych peptydów uzależniona jest od rodzaju i właściwości 

surowców oraz zabiegów technologicznych jakim są one poddawane. Istotny jest 

więc wybór takiego źródła białka, które po hydrolizie w przewodzie pokarmowym 

dostarczy organizmowi peptydów bioprzyswajalnych, a jednocześnie wykazujących 

ukierunkowaną aktywność fizjologiczną. 
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Metody badań stosowane w naukach przyrodniczych

prof. dr hab. Bożena Gładyszewska, Zakład Fizyki Stosowanej, Katedra Biofizyki, 
Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Celem badań naukowych jest rozwiązywanie problemów, opisywanie zjawisk 

oraz formułowanie praw jakościowych i ilościowych.

Do realizacji postawionego celu można dochodzić różnymi metodami, miedzy 

innymi metodą prób i  błędów. Jednakże jest to metoda nieefektywna, o  małej 

skuteczności (czasochłonna). Pokolenia badaczy wypracowały inne, efektywne 

drogi prowadzenia badań, które stosowane są obecnie, mniej lub bardziej 

świadomie, przez fizyków, chemików czy biologów. Należy tu wymienić metodę 

fenomenologiczną i  metodę modelową. W  przypadku obu metod badacz staje 

przed problemem, który można ująć następująco: przebieg każdego zjawiska 

uwarunkowany jest istnieniem najrozmaitszych czynników – i  tych, które sobie 

uświadamiamy, ale także takich, których nie przewidywaliśmy. Czy zatem jesteśmy 

w  stanie przeprowadzić eksperyment lub zaproponować model, który idealnie 

opisuje rzeczywistość? Jest oczywiste, że takiego idealnego eksperymentu nie 

opracujemy i  nie będziemy w  stanie stworzyć idealnego modelu rzeczywistości. 

Rozwiązaniem tej skomplikowanej i jednocześnie niepokojącej każdego naukowca 

sytuacji jest zastosowanie tzw. metody idealizacji. W celu formułowania problemów 

bardzo pomocna jest metoda analogii. Metodologia nauki wymieniając analogię 

wśród metod poznania naukowego, wskazuje na jej ogromna rolę w  zakresie 

inwencji twórczej. Z historii fizyki wiadomo, ze myślenie przez analogię odegrało 

decydującą rolę w  rozwoju fizyki jako nauki. Podobnie jest w  przypadku innych 

dyscyplin mieszczących się w  obszarze nauk przyrodniczych. Stawianie pytań 

przyrodzie, dostrzeżenie problemów jest jednym z najtrudniejszych etapów pracy 

naukowej. Wnioskowanie z analogii często ułatwia realizację tego etapu. Świadome 

poszukiwanie analogii w  celu przeniesienia informacji z  jednego zjawiska 

(obiektu) na drugie zalicza się do metod poznawczych. Przejście od znanego do 

nieznanego może odbywać się właśnie za pomocą wnioskowania z analogii, którą 

dostrzeżono wcześniej. Wnioskowanie z analogii to potężne narzędzie, stosowane 

do formułowania hipotez.



Wystąpienia ustne
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Analiza aktywności antyoksydacyjnej wybranych ziół 
z zastosowaniem modelowego wolnego rodnika DPPH

Klaudia Waga, kwaga1999@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze 
i Zakładzie Farmacji Fizycznej, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski 
Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Klaudia Czarnul, klaudiacz25188@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze 
i Zakładzie Farmacji Fizycznej, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski 
Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wiktoria Kula, wiktoria1999@autograf.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze 
i Zakładzie Farmacji Fizycznej, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski 
Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Natalia Michura, nataliamichvra@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 
Katedrze i Zakładzie Farmacji Fizycznej, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 Od początku historii ludzkości zioła były ważnym elementem życia człowieka, 

przyczyniając się do poprawy jego stanu zdrowia, wpływając pozytywnie na 

jego samopoczucie lub stanowiąc ważny element smakowy posiłków. Jedną 

z  ważniejszych cech ziół jest zdolność do usuwania wolnych rodników. Są to 

molekuły o  wysokiej reaktywności, wynikającej z  posiadanego niesparowanego 

elektronu na powłoce walencyjnej. Z tego powodu mogą przyczyniać się do rozwoju 

wielu chorób i dlatego w organizmie istnieje wiele mechanizmów pozwalających na 

ich usuwanie. Jednym z nich jest prawidłowy skład diety, składającej się m.in. z ziół. 

Celem niniejszej pracy było zbadanie aktywności antyoksydacyjnej wybranych 

ziół oraz skuteczności usuwania przez nie wolnych rodników.

Aby zrealizować cel pracy, sporządzono 18 naparów z  następujących ziół: 

szałwii, pokrzywy, lipy, ostropestu, czystka, dziurawca, kopru, miętę, dzikiej róży, 

kwiatu głogu, nagietku lekarskiego, werbeny, ziela ogórecznika, liścia mniszka, 

kwiatu bławatka, .ziela ostrożnia, liści babki zwyczajnej i  melisy. Każdy z  nich 

rozcieńczono następnie w proporcji 1:1 i zmieszano z metanolowym roztworem 
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DPPH (1,1-difenylo-2-pikrylohydrazyl) czyli modelowego, wolnego rodnika 

o  wysokiej stabilności o  stężeniu 31,25 µM. Jego maksimum absorpcji przypada 

na długość fali równą 515 nm. Sporządzono roztwory naparu i DPPH, mieszając 

je w proporcji 1:10 i 1:30. Pomiary wykonano po 10 i 30 minutach, przy pomocy 

spektrofotometru firmy JASCO V-730. Jako kontroli pozytywnej użyto roztwór 

witaminy C. 

Uzyskane wyniki były bardzo niejednorodne, a między poszczególnymi ziołami 

zaobserwowano wyraźne różnice. Z  pośród przebadanych ziół, największą 

aktywność antyoksydacyjną wykazywały: kwiat głogu, liść mniszka oraz melisa, 

a najmniej skuteczne okazały się: dzika róża, ziele ogórecznika i kwiat bławatka. 

Uzyskane wyniki wymagają potwierdzenia z  zastosowaniem innych technik 

badawczych. 
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Anoreksja – choroba duszy i ciała

Agnieszka Olech, eatandfit.official@gmail.com PWSBiA, http://pwsbia.edu.pl/

Współcześnie żywienie człowieka stanowi jedno z  największych wyznań 

w kontekście jego prawidłowego funkcjonowania. Ważnym jest ponownie pochylić 

się nad dysfunkcjami, które dotykają społeczeństwo w zglobalizowanym świecie. 

Zagrożenia wynikające z  braku kontroli w  żywieniu dotykają osoby w  każdym 

wieku, niejednokrotnie mając wpływ na całe środowisko chorego. Celem pracy 

jest omówienie problematyki związanej z jadłowstrętem psychicznym, określanym 

jako anoreksja. Powyższe zaburzenie ma swoje podłoże zarówno na płaszczyźnie 

emocjonalnej jaki i  fizycznej. Anoreksja charakteryzuje się celowym, umyślnym 

procesem, który objawia się utratą wagi i  zaburzeniami żywienia, wywołanymi 

i  podtrzymywanymi przez osobę chorą. Jednocześnie istotnym jest wskazać, że 

dodatkowo występują zaburzenia w odbiorze własnego wyglądu i masy ciała, które 

często objawiają się lękiem przed przyrostem masy ciała. Choroba ta postępuje 

bardzo szybko i  niejednokrotnie prowadzi do wyniszczenia oraz wyjałowienia 

organizmu. W pracy zostały przedstawione rodzaje oraz klasyfikacja zaburzenia. 

Pod uwagę wzięto kilka przykładów zachowania oraz konsekwencji niepoprawnego 

stosowania diet. Autor prezentuje badania dotyczące etiologii choroby, jej 

pierwszych objawów, możliwych powikłań, konsekwencji oraz rokowań. 

W szczególności analizie poddano rolę dietetyka w zespole terapeutycznym. Oprócz 

tego autor przedkłada metody rehabilitacji żywieniowej i schemat postępowania 

z pacjentem. Otrzymane wnioski stanowią podstawę do dalszych badań i przede 

wszystkim ponownie poruszają ważny aspekt w  dziedzinie żywienia człowieka 

dotyczący chorób cywilizacyjnych. Anoreksja jako choroba, wciąż potrzebuje 

kolejnych metod i środków, aby leczenie było bardziej efektywne.
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Bioaktywne barwniki szansą 
na wzbogacenie produktów mięsnych

Marta Sośnicka, marta.sosnicka@edu.p.lodz.pl, Instytut Technologii Fermentacji 
i Mikrobiologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka

Agnieszka Nowak, agnieszka.nowak@p.lodz.pl, Instytut Technologii Fermentacji 
i Mikrobiologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka 

Ilona Gałązka-Czarnecka, ilona.czarnecka@p.lodz.pl, Instytut Technologii i Analizy 
Żywności, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka

Współcześnie poszukuje się naturalnych dodatków, które pozwolą zredukować 

bądź wyeliminować powszechnie stosowane konserwanty. Ważne jednak aby nie 

tylko spełniały te same funkcje lecz dodatkowo wzbogacały produkty spożywcze 

w  składniki bioaktywne korzystnie wpływające na organizm człowieka. Obecnie 

dąży się do zaspokojenia rosnących potrzeb konsumentów, którzy pragną żywności 

wysokiej jakości i  odpowiednio oznakowanej czystej etykiety tzw. „clean label”. 

Część z  nich decyduje się unikać produktów zawierających chemiczne dodatki 

i  konserwanty. Inni natomiast oczekują żywności o  podwyższonych walorach 

zdrowotnych, wzbogaconych w  bioaktywne związki naturalne. Barwa i  jej 

stabilność w produktach mięsnych są ważnymi czynnikami jakości oraz wpływają 

na decyzje konsumenckie. W  przemyśle mięsnym stosuje się proces peklowania 

azotanem III sodowym, który nadaje różowo-czerwone zabarwienie jednak z uwagi 

na niekorzystne właściwości dąży się do obniżenia ilości tego związku.

W  tym celu wybrano dostępne handlowo sproszkowane ekstrakty buraków, 

likopenu, guarany i jagód acai. Sporządzono wodne roztwory i zbadano aktywność 

przeciwutleniającą metodami DPPH i ABTS oraz przeprowadzono analizę barwy 

metodą CIELab oznaczając jasność, udział barwy czerwonej, udział barwy żółtej. 

Uzyskane roztwory przechowywano w 2 ± 1C i analizowano co 7 dni.

Na podstawie uzyskanych wyników zauważono, że wszystkie przebadane 

roztwory wykazują aktywność antyoksydacyjną. Natomiast największym udziałem 

barwy czerwonej charakteryzowały się wodne roztwory likopenu oraz guarany. 

Wykazano, że wszystkie badane barwniki są stabilne podczas przechowywania.
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Dieta restrykcyjna 
a zdrowie i starzenie organizmu człowieka

Beata Ignasiak, ignasiakinteriors@gmail.com, Collegium Medicum im. L. Rydygiera 
w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl

Marek Jurgowiak, marekj@cm.umk.pl, Katedra Biochemii Klinicznej Collegium 
Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
www.cm.umk.pl

Badania wpływu ograniczenia kalorycznego na proces starzenia i  zdrowie 
dotyczące drożdży, nicieni, owadów i  licznych gatunków ssaków wykazały, że 
redukcja spożycia o 30-50% ma wpływ na wydłużenie średniego i maksymalnego 
czasu życia nawet o 20-50%. Ograniczenie kaloryczne jest obecnie uznawane za 
jedyny nie związany z manipulacjami genetycznymi sposób wydłużania życia. Efekt 
ten jest skutkiem zmian parametrów biochemicznych: obniżenia stężenia glukozy, 
insuliny i trijodotyroniny we krwi, zwiększenia wrażliwości komórek na insulinę, 
spadku temperatury ciała oraz nasilenia procesów naprawy DNA i  apoptozy 
komórkowej. Restrykcja kaloryczna opóźnia zmiany starzeniowe w  układzie 
nerwowym i endokrynowym oraz wpływa na procesy epigenetyczne modyfikujące 
funkcje komórek macierzystych. Wykazano, że restrykcja kaloryczna ma wpływ na 
modyfikacje mikrobiomu jelitowego. Obniżone o 30% zapotrzebowanie kaloryczne 
prowadzi do zmian w  składzie mikrobiomu jelitowego, w  którym przeważają 
dobroczynne bakterie np. Lactobacillus. Wykazano przy tym, że przedłużający 
się stan zapalny jelit nie tylko przyczynia się do zmian starzeniowych, ale też do 
rozwoju chorób towarzyszących starzeniu. Zrozumienie molekularnego podłoża 
efektów restrykcji kalorycznej stwarza możliwość ingerencji farmakologicznej 
w  procesy starzeniowe. Do związków o  takim działaniu należy rezweratrol 
obecny w  winogronach i  czerwonym winie. Rezweratrol wydłuża życie zwierząt 
laboratoryjnych takich jak C. elegans, i D. melanogaster. Wykazano też, że rezweratrol 
wydłuża życie nawet o 15% i poprawia liczne parametry biochemiczne u otyłych 
myszy wobec których stosowano dietę wysokokaloryczną. Takie efekty działania 
mogą wynikać z  indukowanej przez rezweratrol aktywacji białka Sir2/SirT1 
i zależnego od niego usprawnienia pracy mitochondriów komórkowych. Nadzieje 
w walce z chorobami wieku podeszłego i w profilaktyce przeciwstarzeniowej dają też 
wyniki badań dotyczących wpływu restrykcji kalorycznej na organizm człowieka.
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Ocena aktywności antyoksydacyjnej 
różnych rodzajów miodów

Anita Świerz, swierzanita@gmail.com, Koło Naukowe przy Katedrze i  Zakładzie 
Farmacji Fizycznej, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet 
Medyczny, www.sum.edu.pl

Natalia Tarasek, nataliatarasek98@gmail.com, Koło Naukowe przy Katedrze 
i Zakładzie Farmacji Fizycznej, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski 
Uniwersytet Medyczny, www.sum.edu.pl

Marta Wyjadłowska, martaw2098@gmail.com, Koło Naukowe przy Katedrze 

i Zakładzie Farmacji Fizycznej, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski 
Uniwersytet Medyczny, www.sum.edu.pl

Agata Wójsik, a.wojsik@wp.pl, Koło Naukowe przy Katedrze i  Zakładzie Farmacji 
Fizycznej, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny, 
www.sum.edu.pl

Miód to naturalnie słodka substancja produkowana z nektaru roślin, wydzielin 

żywych części roślin lub wydzielin owadów wysysających żywe części roślin, 

zbieranych przez pszczoły, przerabianych przez łączenie specyficznych substancji 

z pszczół, składanych, odwodnionych, gromadzonych i pozostawionych w plastrach 

miodu do dojrzewania. Właściwości lecznicze miodu znalazły zastosowanie 

już w  starożytności jako środek, który znacząco wpływał na przyspieszenie 

procesu leczenia ran, oparzeń, owrzodzeń, zakażeń skóry oraz ran po zabiegach 

chirurgicznych. Jednym z wielu pozytywnych aspektów miodu jest jego działanie 

antyoksydacyjne, czyli zdolność do usuwania wolnych rodników. Organizm 

człowieka narażony jest na szkodliwe działanie utleniające wolnych rodników, które 

w wysokim stężeniu mogą przyczyniać się m.in. do indukcji uszkodzeń materiału 

genetycznego, różnego rodzaju białek bądź peroksydacji lipidów w  komórce, co 

w konsekwencji może skutkować powstaniem wielu groźnych chorób.

Celem niniejszej pracy było zbadanie aktywności antyoksydacyjnej wybranych 

rodzajów miodów oraz skuteczności usuwania przez nie wolnych rodników.
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Aby zrealizować zaplanowane doświadczenie sporządzono 6 roztworów miodów: 

gryczanego, spadzi liściastej i  spadzi iglastej. Sporządzono roztwory 1g miodu/5 

ml wody i 1g miodu/10 ml wody. Każdy z nich rozcieńczono w proporcji 1:1 i 1:5 

i  zmieszano z  etanolowym roztworem DPPH (1,1-difenylo-2-pikrylohydrazyl), 

czyli modelowym wolnym rodnikiem o wysokiej stabilności o stężeniu 31,25 µM. 

Sporządzono roztwory miodów i  DPPH mieszając je w  proporcji 1:5. Pomiary 

wykonano po 10, 30, 60 minutach, przy pomocy spektrofotometru firmy JASCO 

V-730. 

Uzyskane wyniki różniły się wyraźnie, ale wszystkie miody wykazywały 

aktywność antyoksydacyjną. 
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Ocena aktywności przeciwbakteryjnej ekstraktów 
z majeranku (Origanum majorana L.) 

Elżbieta Hać-Szymańczuk, elzbieta_hac_szymanczuk@sggw.pl, Katedra 
Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Instytut Nauk o Żywności, SGGW w Warszawie, 
www.sggw.pl

Kamil Piwowarek, kamil_piwowarek@sggw.pl, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii 
Żywności, Instytut Nauk o Żywności, SGGW w Warszawie, www.sggw.pl

Patrycja Poniatowska, p.poniatowska7@gmail.com, Katedra Biotechnologii 
i Mikrobiologii Żywności, Instytut Nauk o Żywności, SGGW w Warszawie, www.sggw.pl

W zakresie alternatywnych metod utrwalania surowców i produktów spożywczych 

od kilku lat przedmiotem badań są naturalne substancje biologicznie czynne 

wyizolowane z  roślin. Związki te, posiadające właściwości hamowania wzrostu 

drobnoustrojów, są składnikami ekstraktów i  olejków eterycznych pozyskanych 

z roślin przyprawowych, do których należy też bardzo popularny w polskiej kuchni 

majeranek. 

Celem niniejszej pracy była ocena aktywności przeciwbakteryjnej ekstraktów 

etanolowych (40% i 70% (v/v)) oraz wodnego z majeranku (Origanum majorana L.) 

w stosunku do wybranych drobnoustrojów saprofitycznych i patogennych.

Aktywność przeciwbakteryjną ekstraktów z  majeranku określano poprzez 

wyznaczenie ich minimalnego stężenia hamującego rozwój bakterii MIC (mg/cm3) 

oraz minimalnego stężenia bakteriobójczego MBC (mg/cm3). Określano również 

wielkość stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów z  wykorzystaniem metody 

dyfuzyjno-krążkowej (mm).

Stwierdzono zahamowanie wzrostu badanych bakterii (MIC) w wyniku działania 

wszystkich użytych w  doświadczeniu ekstraktów z  majeranku. Najbardziej 

skuteczny w hamowaniu wzrostu większości drobnoustrojów był ekstrakt wodny 

z majeranku. Użyte w doświadczeniu ekstrakty z majeranku wykazywały również 

działanie bakteriobójcze (MBC) wobec większości badanych szczepów. Najbardziej 

oporne na działanie wszystkich badanych ekstraktów z  majeranku były bakterie 
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Escherichia coli ATCC 25922, natomiast najbardziej wrażliwe – bakterie Micrococcus 

sp. Największe strefy zahamowania wzrostu zaobserwowano w wyniku działania 

ekstraktów etanolowych z  majeranku w  stosunku do bakterii Proteus vulgaris 

(458) (Gram-ujemne) oraz bakterii Staphylococcus aureus ATCC 25923 (Gram-

dodatnie). Uzyskane wyniki wskazują, iż ekstrakty z majeranku wykazują działanie 

przeciwbakteryjne, co przemawia za ich stosowaniem jako dodatku do żywności 

w celu przedłużenia jej trwałości przechowalniczej. 
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Stres oksydacyjny i antyoksydanty 
w żywności a zdrowie człowieka

Marek Jurgowiak, marekj@cm.umk.pl, Katedra Biochemii Klinicznej Collegium 
Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
www.cm.umk.pl

Beata Ignasiak, ignasiakinteriors@gmail.com, Collegium Medicum im. L. Rydygiera 
w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl

Marek Foksiński, marekf@cm.umk.pl, Katedra Biochemii Klinicznej Collegium 
Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
www.cm.umk.pl

Powstające w  organizmie reaktywne formy tlenu RFT, w  tym wolne rodniki 

WRT (ilość zależy od stosowanej diety i  stylu życia) modyfikują molekuły 

komórkowe z  DNA włącznie. System obrony przed RFT to enzymy oraz kwas 

moczowy, glutation i  systemy naprawy DNA, a  także przyjmowane w  diecie 

witaminy antyoksydacyjne ACE, i  polifenole. RFT mają udział w  rozwoju takich 

chorób, jak nowotwory, choroby sercowo-naczyniowe, czy neurodegeneracyjne. 

Badania nad działaniem RFT, w  tym ich roli w  uszkadzaniu DNA, przynoszą 

efekty w postaci leczenia chorób i profilaktyki. Wykazano podwyższoną zawartość 

oksydacyjnych uszkodzeń DNA w tkankach nowotworowych. Dieta bezpośrednio 

może modulować ryzyko występowania nowotworów. Takie działanie mają 

zawarte w diecie antyoksydanty. Możliwym mechanizmem ochronnego działania 

warzyw i  owoców jest duży potencjał antyoksydacyjny składników roślinnych 

takich jak witaminy ACE i polifenole, które są zmiataczami WRT i chronią DNA. 

Obserwacje te oparto na analizach markerów oksydacyjnych uszkodzeń DNA 

w tym 8-oksoguanozyny w DNA leukocytów, zawartości produktów naprawy DNA 

takich jak 8-oksoguanina w moczu i  ich zależności od podstawowego zależnego 

od diety i  biodostępności poziomu antyoksydantów we krwi. Wyniki analiz 

wykazały znamienną statystycznie, ujemną korelację między tymi biomarkerami, 

a badanymi antyoksydantami. Wykazano, że zawartość witamin antyoksydacyjnych 
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może wpływać na poziom oksydacyjnych uszkodzeń DNA i  zależy nie tylko od 

diety, ale też ich biodostępności. W sezonie zimowym owoce i warzywa są uboższe 

w nietrwałą witaminę C i inne antyoksydanty. Analizy witamin antyoksydacyjnych 

oraz parametrów oksydacyjnych uszkodzeń DNA dokonane w różnych porach roku 

wskazują na sezonowe fluktuacje obu rodzajów parametrów najsilniej zaznaczone 

dla tokoferolu i  8-oksoguaniny. Także u  chorych na miażdżycę rolę stresu 

oksydacyjnego podkreśla bardzo wysoka ilość 8-oksoguaniny w DNA limfocytów 

i spadek poziomu witamin antyoksydacyjnych w osoczu. 
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Właściwości ziaren pyłku 
wybranych gatunków z rodziny Rosaceae

Mikołaj Kostryco, kostryco@gmail.com, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin, Wydział 
Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Mirosława Chwil, miroslawa.chwil@up.lublin.pl, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin, 
Wydział Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Produkty pszczele znano już w  starożytności. Były używane jako składnik 

żywieniowy i  środek leczniczy, m.in. miód i  obnóża pyłkowe stanowią źródło 

składników odżywczych i substancji biologicznie czynnych. W obnóżach pyłkowych 

dominujący udział pyłku (> 45%) stanowiły ziarna m.in.: Crataegus monogyna, 

Filipendula ulmaria, Prunus typ, Malus domestica, i  Rosa canina, zaś towarzyszący 

(16-45%): Filipendula ulmaria, Prunus sp. i Rubus sp.

Celem pracy było określenie właściwości ziaren pyłku wybranych gatunków 

z rodziny Rosaceae na podstawie przeglądu współczesnych badań opublikowanych 

w latach 1995-2019. 

W pyłku różnych gatunków z rodzaju Rubus zawartość cukru, białka i  tłuszczu 

wynosiła odpowiednio (% s.m.): 2,8; 2,9-28,4 i  54,8. Z  kolei koncentracja 

aminokwasów w  pyłku roślin z  rodzaju Prunus, Rubus i  Sorbus mieściła się 

w  przedziale 19,7-27,5% s.m. Wśród nich dominowały arginina, fenyloalanina, 

histydyna, izoleucyna, metionina, treonina, tryptofan i walina. Wysoką aktywność 

antyoksydacyjną pyłku roślin z  rodzaju Rubus warunkują obecne w  ziarnach 

antyoksydanty: polifenole, flawodnoidy, flawonole, antocyjany i karotenoidy. W pyłku 

różnych gatunków z rodzaju Crataegus, Filipendula, Malus, Prunus i Rosa stwierdzono: 

luteinę, β-kryptoksantynę i  β-karoten. Współczesne badania dowodzą, że obnóża 

pyłkowe działają m.in. antybakteryjnie, przeciwgrzybiczo, hepatoprotekcyjnie, 

chemoprewencyjnie, przeciwrakowo i  przeciwzapalnie. Produkt ten wykorzystano 

w medycynie naturalnej, kosmetologii, dietetyce i nanotechnologii. Ziarna pyłku 

roślin z  rodzaju Rosa wykorzystano do biosyntezy nanocząstek srebra (AgNPs) 

przeciw szczepom bakterii: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus 

i Enterococcus faecalis. Nanocząstki te zastosowastano w medycynie oraz kosmetyce, 

do produkcji szamponów, detergentów i past do zębów. 
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Aktywność biologiczna ekstraktów z owoców Lycium 
barbarum L. pochodzących z prowincji Ningxia

Aleksandra Plucińska, 190595@edu.p.lodz.pl, Instytut Technologii Fermentacji 
i Mikrobiologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka

Alina Kunicka-Styczyńska, alina.kunicka@p.lodz.pl, Instytut Technologii Fermentacji 
i Mikrobiologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka

Zhang Bolin, Department of Food Science, School of Biological Sciences & 
Biotechnology, Beijing Forestry University, China

Lycium barbarum L. (goja) jest rośliną cenioną w chińskiej medycynie naturalnej. 

W ciągu ostatniej dekady jagody goji określane jako „super-food”, zyskują coraz 

większą popularność, również na polskim rynku. Ze względu na łatwość uprawy 

i  rosnący popyt plantacje L. barbarum powstają w Europie, ale to te pochodzące 

z tradycyjnych upraw chińskich są najwyżej cenione przez konsumentów. Ningxia 

jest autonomicznym regionem północnych Chin, a uprawiana tam od wieków goja ma 

status „daodi”, produktu pochodzącego ze specyficznych regionów geograficznych 

o  specjalnych warunkach naturalnych oraz jest zbierana przetwarzana zgodnie 

z wyznaczonymi standardami. Wśród składników jagód goji wymienia się m. in.: 

polifenole, rozpuszczalne w wodzie polisacharydy, nienasycone kwasy tłuszczowe 

w tym niezbędne kwasy tłuszczowe, kwas linolowy i kwas alfa-linolenowy, beta-

sitosterole i  inne fitosterole oraz karotenoidy w  tym beta-karoten, zeaksantynę, 

luteinę, likopen i kryptoksantynę, ksantofil. Ekstrakty z owoców L. barbarum mają 

wpływ na spowolnienie procesu starzenia komórek, zwiększają wytrzymałość 

organizmu, wzmacniają układ odpornościowy, działają przeciwnowotworowo, 

a ponadto mogą być skuteczne w profilaktyce chorób, takich jak cukrzyca i choroby 

sercowo-naczyniowe.

Celem pracy była ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej i antyoksydacyjnej 

ekstraktów etanolowych, dioksanowych i  tert-butanolowych otrzymanych 

z  suszonych oraz liofilizowanych jagód goji pochodzących z  regionu Ningxia 

w  Chinach. Jagody goji zostały dostarczone przez Ningxia Senmiao Technology 



30

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nutricib 
„Żywność i żywienie – przegląd i badania”, 6 grudnia 2019 r., Postery naukowe

and Development Co., Ltd.

Aktywność przeciwdrobnoustrojową ekstraktów jagód goji wobec bakterii Bacillus 

subtilis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i  Staphylococcus aureus oraz 

grzybów Candida albicans i  Aspergillus niger badano metodą agarową dyfuzyjną. 

Aktywność antyoksydacyjną ekstraktów określano z zastosowaniem rodnika DPPH 

(Brandt-Wiliams i wsp., LWT 28, 25-30, 1995).

Najwyższą aktywnością przeciwdrobnoustrojową charakteryzowały się ekstrakty 

etanolowe i  tert-butanolowe. Najwyższą wrażliwość na ekstrakty wykazywały 

bakterie E. coli i P. aeruginosa. Wszystkie badane ekstrakty wykazywały aktywność 

antyoksydacyjną, a  procent inhibicji rodnika DPPH wynosił od 16,79 do 27,70. 

Najwyższą aktywność antyoksydacyjną stwierdzono dla ekstraktu dioksanowego 

pozyskanego z jagód liofilizowanych.
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Analiza wartości odżywczej polskich produktów 
garmażeryjnych przy użyciu spektroskopii 

bliskiej podczerwieni

Agnieszka Dudkiewicz, b.rozwojowy@jars.pl, Akredytowane laboratorium JARS S.A., 
Kościelna 2a, Łajski, Legionowo 05-119

Bartłomiej Koźniewski, b.rozwojowy@jars.pl, Akredytowane laboratorium JARS 
S.A., Kościelna 2a, Łajski, Legionowo 05-119

Anna Szymańska, b.rozwojowy@jars.pl, Akredytowane laboratorium JARS S.A., 
Kościelna 2a, Łajski, Legionowo 05-119

Spektroskopia bliskiej podczerwieni (NIR) jest szeroko stosowana w przemyśle 

spożywczym do analizy składników odżywczych w surowcach jak i w produktach. 

Posiada ona wiele zalet w  porównaniu do klasycznych laboratoryjnych metod, 

między innymi szybkość przygotowania próbki i  samej analizy, a  także brak 

konieczności stosowania substancji chemicznych stwarzających niebezpieczeństwo 

dla zdrowia pracowników i obciążających środowisko. Mimo to, NIR charakteryzuje 

się pewnymi ograniczeniami. W  celu przystosowania metody do pomiaru danej 

matrycy należy wykonać kalibrację przy użyciu przynajmniej kilkudziesięciu 

próbek rzeczywistych, scharakteryzowanych pod kątem mierzonych parametrów. 

Biorąc pod uwagę rosnący rynek dla produktów garmażeryjnych w  Polsce, 

w niniejszej pracy wykonano i oceniono kalibrację dla pomiaru wartości odżywczej, 

w  rozumieniu rozporządzenia UE Nr 1169/2011 dla trzech grup produktowych: 

1. Produktów z  mięsem (GM), 2. Produktów z  serem na słodko (GS) i  3. Klusek 

i gotowanych makaronów (Kluski). 

Otrzymano akceptowalną jakość pomiaru dla wody, białka, tłuszczu, popiołu, 

błonnika i kwasów tłuszczowych nasyconych w przynajmniej dwóch analizowanych 

grupach produktowych. Natomiast w  żadnej z  grup nie udało się uzyskać 

porównywalnej jakości kalibracji dla cukru i  soli. W  przypadku tych kalibracji, 

niska dokładność wynikała prawdopodobnie z niskiego lub mało zróżnicowanego 

poziomu badanej substancji w danej grupie produktowej. Dodatkowo sól nie posiada 
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charakterystycznego widma w  podczerwieni, co oznacza, że dla tego parametru 

można spodziewać się większego błędu analitycznego. Zwiększenie liczby próbek 

w  bazie kalibracyjnej w  celu poprawienia predykcji soli i  cukru w  produktach 

garmażeryjnych jest sugestią do dalszych badań.

Otrzymane wyniki sugerują, że metoda NIR pozwala na poprawną predykcję 

większości parametrów wartości odżywczej dla produktów garmażeryjnych, 

w  związku z  czym stanowi dobrą alternatywę dla czasochłonnych analiz 

laboratoryjnych.
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Badanie właściwości przeciwdrobnoustrojowych 
powłok pullulanowo-propolisowych 
na owocach borówki amerykańskiej

Katarzyna Pobiega, katarzyna_pobiega@sggw.pl, Katedra Biotechnologii 
i  Mikrobiologii Żywności, Instytut Nauk o  Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie

Karolina Kraśniewska, karolina_krasniewska@sggw.pl, Katedra Biotechnologii 
i  Mikrobiologii Żywności, Instytut Nauk o  Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie

Alicja Synowiec, alicja_synowiec@sggw.pl, Katedra Biotechnologii i  Mikrobiologii 
Żywności, Instytut Nauk o  Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie

Anna Rudziak-Tałałaj, anna_rudziak@sggw.pl, Katedra Biotechnologii 
i  Mikrobiologii Żywności, Instytut Nauk o  Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie

Małgorzata Gniewosz, malgorzata_gniewosz@sggw.pl, Katedra Biotechnologii 
i  Mikrobiologii Żywności, Instytut Nauk o  Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie, www.wnoz.sggw.pl

Borówki amerykańskie są coraz popularniejszymi owocami wśród polskich 

konsumentów. Niestety podczas ich przechowywania i transportu może dochodzić 

do zanieczyszczeń mikrobiologicznych mogących powodować choroby ludzi. 

W związku z tym poszukuje się rozwiązań zabezpieczających borówki amerykańskie 

przed rozwojem drobnoustrojów. Jednym z  substancji konserwujących może 

być propolis, substancja naturalna powstająca przy udziale pszczół, o  szerokim 

działaniu przeciwbakteryjnym i  przeciwgrzybiczym. Surowy propolis nie nadaje 

się do wykorzystania w  przemyśle spożywczym ze względu na zanieczyszczenia 

w  jego składzie, a  także charakterystyczny smak i  zapach. Celem niniejszych 

badań było włączenie etanolowych ekstraktów propolisu (EEP) do jadalnych 

powłok pullulanowych i sprawdzenie hamowania rozwoju bakterii i pleśni przez 

te powłoki na owocach borówki amerykańskiej. Owoce inokulowano trzema 
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bakteriami: L. monocytogenes, E. coli i  S. Typhimurium oraz trzema pleśniami: 

C. gloesporoides, F. solani i  P. chrysogenum. Następnie inokulowane borówki 

amerykańskie powlekano powłoką pullulanową, powłoką pullulanową z  5% EEP 

i  powłoką pullulanową z  10% EEP i  przechowywano przez 21 dni. Oznaczenia 

liczby drobnoustrojów wykonywano co 7 dni metodą płytkową na podłożu 

Mueller-Hinton Agar (bakterie) i  Sabouraud Agar (pleśnie). Zastosowanie powłok 

pullulanowo-propolisowych spowodowało redukcję liczby bakterii od 1.16 do 2.70 

cykli log po 7 dniach przechowywania i  od 3.25 do 4.23 cykle log po 21 dniach 

przechowywania w stosunku do liczby początkowej bakterii. Liczba pleśni została 

zredukowana od 0.49 do 2.78 cykli log po 7 dniach i od 2.26 do 4.37 cykli log po 

21 dniach przechowywania. Powyższe wyniki pozwalają stwierdzić, że powłoki 

pullulanowo-propolisowe mogą zostać wykorzystane do ochrony owoców borówki 

amerykańskiej przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi.
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„Czysta etykieta” jako sposób 
znakowania mięsa i produktów mięsnych

Aneta Cegiełka, aneta_cegielka@sggw.pl, Katedra Technologii i  Oceny Żywności, 
Instytut Nauk o  Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w  Warszawie, 
www.sggw.pl

Elżbieta Hać-Szymańczuk, elzbieta_hac_szymanczuk@sggw.pl, Katedra Biotech-
nologii i  Mikrobiologii Żywności, Instytut Nauk o  Żywności, Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, www.sggw.pl

W  ostatnich latach nastąpiła wyraźna zmiana w  oczekiwaniach konsumentów 

wobec żywności. Wśród determinantów wyboru produktów spożywczych wymienia 

się coraz częściej troskę o  własne zdrowie i  zdrowie rodziny, a  także znajomość 

metody produkcji oraz jej wpływu na środowisko naturalne, czy też wiedzę 

o  pochodzeniu składników żywności. W  kontekście powyższego obserwuje się 

większe zainteresowanie żywnością o polepszonej jakości zdrowotnej, o mniejszej 

liczbie dodatków, ekologiczną oraz o znanym pochodzeniu. Cenne źródło wiedzy 

na temat produktu spożywczego stanowi treść etykiety znajdującej się na jego 

opakowaniu. Informacje zamieszczone przez producenta na etykiecie, zarówno 

obowiązkowe jak i  nieobowiązkowe, mają za zadanie scharakteryzować produkt 

oraz ułatwić konsumentowi podjęcie decyzji o jego zakupie.

 Niniejsza praca stanowi opracowanie przeglądowe o  charakterze naukowym. 

Celem pracy jest charakterystyka aktualnego trendu w  znakowaniu żywności 

określanego mianem „czystej etykiety”. Działania podejmowane przez 

przedsiębiorstwa, ukierunkowane na „czyszczenie” etykiet przedstawiono na 

przykładzie branży produkcji mięsa i  przetworów mięsnych, czego przesłankę 

stanowiła powszechność spożycia mięsa i produktów mięsnych w Polsce. Ukazano 

je w kontekście wymagań prawnych w zakresie znakowania żywności oraz różnych 

metod wyróżniania produktów spożywczych na rynku, takich jak poprawa ich 

jakości zdrowotnej, wskazywanie metody produkcji czy pochodzenia produktu. 

Na podstawie danych literaturowych podjęto próbę zdefiniowania „czystej 
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etykiety” produktu spożywczego oraz postawy konsumentów wobec tego typu 

produktów. Podsumowując, podkreślono potrzebę dalszej dyskusji nad sposobami 

przekazywania konsumentom informacji o  żywności. Wskazano na konieczność 

kontynuowania edukacji w zakresie żywności i żywienia, ułatwiającej samodzielną 

ocenę jakości produktów spożywczych i ich wybór.
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Grzyby jadalne niezbędnym składniekiem codziennej 
diety poprawiającym funkcjonowanie mózgu

Agata Fijałkowska, a.m.fijalkowska@gmail.com, Katedra Botaniki Farmaceutycznej, 
Wydział Farmaceutyczny UJ CM, https://www.cm-uj.krakow.pl/

Agata Kryczyk-Poprawa, agata.kryczyk@uj.edu.pl, Katedra Chemii Nieorganicznej, 
Zakład Chemii Nieorganicznej Wydział Farmaceutyczny UJ CM, https://www.cm-uj.
krakow.pl/

Włodzimierz Opoka, wlodzimierz.opoka@uj.edu.pl, Katedra Chemii Nieorganicznej, 
Zakład Chemii Nieorganicznej Wydział Farmaceutyczny UJ CM, https://www.cm-uj.
krakow.pl/

Bożena Muszyńska, muchon@poczta.fm, Katedra Botaniki Farmaceutycznej, Wydział 
Farmaceutyczny UJ CM, https://www.cm-uj.krakow.pl/

Surowce i  ekstrakty pochodzące z  grzybów jadalnych/leczniczych wspomagają 

pamięć, koncentrację, kondycję komórek OUN, działają przeciwdepresyjnie, 

neuroprotekcyjnie, a  główne mechanizmy działania polegają na: poprawie 

przepływu krwi przez mózg, działaniu antyoksydacyjnym, odbudowie neuronów 

co ma znaczenie w profilaktyce chorób neurodegeneracyjnych, a także zapobiega 

odkładaniu blaszek amyloidowych w mózgu (leczenie choroby Alzheimera). 

Substancje o  działaniu antyoksydacyjnym zawarte w  grzybach to przede 

wszystkim polisacharydy (szczególnie β-glukany), związki fenolowe, indolowe, 

terpenoidy, sterole, witaminy, biopierwiastki (głównie magnez i  cynk), a  przede 

wszystkim ergotioneina. Za dobre źródło tego metabolitu uważano przede 

wszystkim kiełki pszenicy, jednak naukowcy z Uniwersytetu w Pensylwanii odkryli, 

że grzyby, zarówno dziko rosnące, jak i uprawne, mogą być równie dobrym, albo 

nawet lepszym źródłem ergotioneiny (grzyby z rodzaju Pleurotus sp. – boczniaki są 

najlepszym jej źródłem spośród surowców naturalnych). 

W  organizmie człowieka najwyższy poziom ergotioneiny występuje 

w  erytrocytach, soczewce oka, mózgu, nasieniu i  skórze. Ma ona zdolność 

wychwytywania nadtlenku wodoru, rodników hydroksylowych i  innych. 
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Jest ona ceniona za zdolność zmniejszania uszkodzeń powstałych w  wyniku 

napromieniowania, niedotlenienia po transplantacji organów oraz udarach mózgu. 

U  osób z  zespołem Downa może powodować obniżenie poziomu dysmutazy 

nadtlenkowej i minimalizować efekty choroby. 

Hericium erinaceus (soplówka jeżowata) jest gatunkiem grzyba jadalnego 

o  najlepiej udokumentowanym w  badaniach naukowych i  klinicznych działaniu 

wspomagającym pracę mózgu. zawiera proteinę NGF – (ang. nerve growth factor) 

czynnik wzrostu nerwów, który odgrywa kluczową rolę w  regeneracji neuronów 

w mózgu. NGF może również stymulować wzrost nowych neuronów w ośrodkowym 

i obwodowym układzie nerwowym. 

Związki indolowe (L-tryptofan, 5-hydroksytryptofan, serotonina, melatonina) 

powszechnie występujące w jadalnych gatunkach dziko rosnących i uprawowych 

oprócz działania antyoksydacyjnego mają znaczenie w  profilaktyce depresji. Co 

istotne ostatnie badania wskazują, że w celu poprawy właściwości kognitywnych 

oraz przeciwdepresyjnych wskazany jest zwłaszcza dla osób po 40 roku życia 

dodatek do codziennej diety 300 g świeżych grzybów do spożycia po przetworzeniu 

najlepiej w formie zup i sosów.
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Jakościowa i ilościowa analiza wybranych odmian miodów

Beata Jasińska, beatajasinska76@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe „Planta 
Medica”, Instytut Zdrowia i  Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. 
Stanisława Pigonia w Krośnie, www.pwsz.krosno.pl

Katarzyna Tomaka, k.tomaka@icloud.com, Studenckie Koło Naukowe „Planta 
Medica”, Instytut Zdrowia i  Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. 
Stanisława Pigonia w Krośnie, www.pwsz.krosno.pl

Angelika Uram-Dudek, angelika.uram@pwsz.krosno.pl, Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Dmochowskiego 12; 
www.pwsz.krosno.pl

Katarzyna Paradowska, katarzyna.paradowska@wum.edu.pl, opiekun naukowy, 
Katedra Farmacji Fizycznej i  Bioanalizy, Zakład Chemii Fizycznej, Wydział 
Farmaceutyczny z  Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet 
Medyczny, 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1, www.wum.edu.pl

Niezwykle zróżnicowany skład chemiczny miodu zależy w  dużym stopniu od 

rodzaju i gatunku roślin, z których pszczoły zbierają nektar lub spadź. W różnych 

typach i  odmianach miodu odkryto ponad 300 substancji, przy czym większość 

z nich występuje w znikomych ilościach. Ilość poszczególnych substancji zależy od 

rodzaju miodu oraz od czasu i miejsca zbioru. Dzięki temu, że zawierają flawonoidy, 

kwasy, enzymy, karotenoidy mogą pełnić role antyoksydantu.

Celem badań była ocena jakości czterech odmian miodów (razem 22 próbki): 

wielokwiatowego, spadziowego (spadź iglasta), rzepakowego oraz akacjowego 

dostępnych na rynku polskim oraz ocena, czy wybrane parametry jakościowe miodu 

spełniają wymagania określone w obowiązujących przepisach. Badania obejmowały 

oznaczanie zawartości wody oraz zawartości ekstraktu. W  analizowanych 

próbkach miodów oznaczono poziom wolnych kwasów (kwasowość), przewodność 

oraz wykonano oznaczenie całkowitej zawartości związków polifenolowych, 

flawonoidów i karotenoidów. Oznaczono także aktywność przeciwutleniającą jako 

zdolność zmiatania wolnych rodników z wykorzystaniem rodnika DPPH, a  także 

metodą FRAP (redukcja jonów Fe+3).
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Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzić można, że nie wszystkie 

badane miody spełniają wymagania, określone w obowiązującym Rozporządzeniu 

Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi. Odstępstwa od wymagań jakości handlowej 

miodów zanotowano w  zakresie analizowanych parametrów fizykochemicznych 

takich jak: przewodność elektryczna właściwa [PN nie mniej niż 0,2 mS/cm] dla 

14 próbek miodów z 22 analizowanych; wolnych kwasów [PN w zakresie 10-50 mval/

kg] dla 12 próbek; zawartość wody [PN nie więcej niż 20%] dla 2 próbek. Całkowita 

zawartość polifenoli w  badanych miodach wynosi średnio 0,519 GAE [mg/g]; 

flawonoidów średnio 0,478 CA [mg/g]; karotenoidów średnio 4,72·10-3 [mg/g]. 

Natomiast badane właściwości antyoksydacyjnych różnych odmian miodów 

zarówno metodą DPPH jak i FRAP wykazały przewagę miodów spadziowych nad 

innymi odmianami.
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Kompulsywne objadanie się przyczyną otyłości

Bartłomiej Rospond, bartekrospond@gmail.com, Katedra Chemii Nieorganicznej, 
Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny UJ CM, www.farmacja.cm.uj.
edu.pl

Agata Krakowska, krakowska.am@gmail.com, Katedra Chemii Nieorganicznej, 
Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny UJ CM, www.farmacja.cm.uj.
edu.pl

Włodzimierz Opoka, wlodzimierz.opoka@uj.edu.pl, Katedra Chemii Nieorganicznej, 
Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny UJ CM, www.farmacja.cm.uj.
edu.pl

Bożena Muszyńska, bozena.muszynska@uj.edu.pl, Katedra Botaniki Farmaceutycznej, 
Wydział Farmaceutyczny UJ CM, www.farmacja.cm.uj.edu.pl

Otyłość określa się, jako patologiczne nagromadzenie tkanki tłuszczowej 

w organizmie, przekraczające możliwości adaptacyjne organizmu. Niestety, z roku 

na rok wzrasta liczba osób otyłych i  obecnie ze względu na rozpowszechnienie 

wymienionej choroby, określa się ją mianem epidemii XXI. Warto nadmienić, 

iż otyłość nie jest jedynie defektem kosmetycznym lecz chorobą cywilizacyjna 

prowadzącą do wystąpienia poważnych powikłań zdrowotnych w tym m.in. cukrzycy 

typu 2, nadciśnienia tętniczego, dyslipidemii. Co więcej oprócz wspomnianych 

zaburzeń metabolicznych rozwojowi otyłości często współtowarzyszą zaburzenia 

odżywiania m.in. anoreksja (jadłowstręt psychiczny), bulimia (żarłoczność 

psychiczną) oraz zespół kompulsywnego objadania się (ang. BED, binge eating 

disorder). Zespół kompulsywnego objadania się definiuje się jako niepohamowaną 

chęć spożywania pokarmu w  ciągu dwóch godzin. Według V klasyfikacji chorób 

i  zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego BED 

odznacza się łapczywym spożywaniem dużych ilości pożywienia najczęściej 

w samotności pomimo braku odczuwania głodu, a epizody kompulsywnego jedzenia 

pojawiają się raz w tygodniu, przez co najmniej trzy miesiące. Dodatkowe cechy 

opisujące BED to m.in. nieprzyjemne uczucie przepełnienia, dyskomfort, uczucie 
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obrzydzenia do samego siebie po jedzeniu. Pacjenci podczas okresu „binge” tracą 

poczucie kontroli nad ilością i rodzajem spożywanego pokarmu, a objawy te mogą 

się pojawić się na skutek w  konsekwencji wystąpienia zaburzeń emocjonalnych 

(depresja, doznanie wstydu, poniżenia). Zespół kompulsywnego objadania się 

może doprowadzić do wzrostu masy ciała i  otyłości, jednakże ze względu na 

odmienną przyczynę powstawania (czynniki psychospołeczne) nie powinien być 

klasyfikowany jako choroba metaboliczna. W  przypadku pacjentów dotkniętych 

BED leczenie rozpoczyna się od psychoterapii. Z  tego powodu konieczne jest 

poznanie przyczyn i objawów zespołu kompulsywnego objadania się, stosowanie 

właściwej diagnostyki oraz wdrożenia najwcześniej celowanego leczenia.
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Naturalne bioaktywne związki 
modelujące barwę produktów mięsnych

Marta Sośnicka, marta.sosnicka@edu.p.lodz.pl, Instytut Technologii Fermentacji 
i Mikrobiologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka

Agnieszka Nowak, agnieszka.nowak@p.lodz.pl, Instytut Technologii Fermentacji 
i Mikrobiologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka

Ilona Gałązka-Czarnecka, ilona.czarnecka@p.lodz.pl, Instytut Technologii i Analizy 
Żywności, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka

Barwa to zdolność pochłaniania lub odbijania światła o  różnej długości fali 

przez barwne związki chemiczne. To subiektywne wrażenie odbierane przez 

zmysły ludzkie i  przetwarzane w  mózgu. Gdy widzialne promieniowanie dotrze 

do ludzkiego oka powstaje wrażenie barwy. Jest ona podstawowym wyróżnikiem 

jakości i  bardzo ważnym kryterium świeżości, kruchości, smakowitości 

i  pożądalności konsumenckiej przetworów mięsnych. W  celu nadania wyrobom 

mięsnym charakterystycznej różowoczerwonej barwy, uzyskania korzystnych cech 

smakowo-zapachowych oraz przedłużenia okresu trwałości stosuje się peklowanie, 

jedną z najstarszych metod utrwalania mięsa. Od lat jednak producenci żywności, 

technolodzy, organizacje działające na rzecz zdrowia człowieka starają się 

zminimalizować ilość soli peklujących lub je wyeliminować modelując barwę mięsa 

poprzez dodatek związków barwnych. Dopuszczalne dodatki kształtujące barwę 

wyrobów mięsnych należą do związków syntetycznych i naturalnych. Stosowanie 

syntetycznych związków barwnych do żywności budzi nadal wiele wątpliwości, 

dlatego użycie barwników naturalnych w przetwórstwie mięsnym stanowi ciekawy 

kierunek badań. Ponadto barwniki naturalne należą do bioaktywnych związków, 

wykazujących właściwości przeciwutleniające i prozdrowotne. 

Celem pracy była charakterystyka wybranych naturalnych bioaktywnych 

związków mogących modelować barwę produktów mięsnych i praktyczna ocena ich 

wpływu na stabilność wybranych wyróżników jakościowych. Scharakteryzowano 
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m.in. czerwień buraczaną, w  tym betaninę (E162), likopen (E160), oraz dodatek 

dzikiej róży, jagód acai oraz angkok. 

Wykazano, że stosując bioaktywne barwniki naturalne lub dodatek innych 

surowców barwnych można uzyskać przetwory mięsne o  korzystnej barwie 

i  jednocześnie ograniczyć dodatek peklosoli. Barwa przechowywanych wyrobów 

mięsnych zmienia się dość dynamicznie pod wpływem światła i tlenu, co konsumenci 

mogą postrzegać jako oznakę gorszej jakości czy nawet zepsucia produktu. Wydaje 

się, że niektóre z barwników naturalnych mogą modelować pożądaną barwę oraz 

jednocześnie wpływać korzystnie na trwałość produktu. 
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Nawyki żywieniowe osób regularnie uprawiających sport

Izabella Kwaśniewska-Karolak, Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk 
o Żywności, Łódź, ul. Stefanowskiego 4/10, 90-924

Radosław Mostowski, izabella.kwasniewska-karolak@p.lodz.pl, Politechnika Łódzka, 
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Łódź, ul. Stefanowskiego 4/10, 90-924

Znajomość zasad zdrowego odżywania i stosowanie ich w praktyce pozwala na 

zachowanie dobrego samopoczucia i zdrowia. Nieprawidłowo skomponowana dieta 

jest najczęstszą przyczyną niedoborów składników odżywczych, a  w  połączeniu 

z  siedzącym trybem życia skutkuje problemami zdrowotnymi, zaburzeniami 

rozwojowymi i  chorobami. Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej 

opracowana przez Instytut Żywności i Żywienia przedstawia zasady racjonalnego 

żywienia niezbędne w życiu codziennym.

Celem pracy była ocena wiedzy o odżywianiu i aktualnych nawyków żywieniowych 

wśród osób w wieku 18-26 lat aktywnych fizycznie (uprawiających sporty walki) 

oraz porównanie stosowanego sposobu odżywiania do zaleceń przedstawionych 

w Piramidzie przez IŻŻ. 

Badanie zostało przeprowadzone wśród osób uczęszczających na zajęcia sportowe 

do Klubu Sztuk Walk Shark w Łodzi. 

W  celu zebrania wiarygodnych odpowiedzi przeprowadzona została ankieta. 

Była ona anonimowa i zawierała zestaw 23 pytań sprawdzających wiedzę na temat 

racjonalnego żywienia z uwzględnieniem takich czynników jak: wiek, wykształcenie, 

rodzaj wykonywanej pracy, ocena stanu zdrowia oraz prowadzonego trybu życia.

Dokonując analizy nawyków żywieniowych stwierdzono, że ankietowani znają 

zasady prawidłowego odżywiania i wiedzą o istnieniu związku między odpowiednim 

sposobem odżywiania, regularną aktywnością fizyczną i stanem zdrowia. Badani 

wykształcili w  sobie nawyk regularności i  odpowiedniej ilości spożywanych 

posiłków. Zbyt małe ilości zjadanych warzyw, owoców i ryb, dieta w której obecne 

były produkty wysoce przetworzone i słodycze oraz nadmierne spożycie soli były 

najczęściej popełnianymi błędami żywieniowymi.

Analiza uzyskanych odpowiedzi wskazuje, na istnienie potrzeby ciągłego 

zwiększania świadomości społecznej na temat odżywiania i jego wpływu na zdrowie. 
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Ocena ilościowa bakterii Bacteroides fragilis 
wśród dzieci chorych na celiakię

Agnieszka Krawczyk, a.krawczyk993@gmail.com, Uniwersytet Jagielloński Collegium 
Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Mikrobiologii, Zakład Molekularnej Mikrobiologii 
Medycznej

Dominika Salamon, dominika.salamon@uj.edu.pl, Uniwersytet Jagielloński Collegium 
Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Mikrobiologii, Zakład Molekularnej Mikrobiologii 
Medycznej

Tomasz Gosiewski, tomasz.gosiewski@uj.edu.pl, Uniwersytet Jagielloński Collegium 
Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Mikrobiologii, Zakład Molekularnej Mikrobiologii 
Medycznej

Wprowadzenie: Istnieje coraz więcej dowodów sugerujących, że skład mikrobiomu 

jelitowego ma udział w  patogenezie wielu chorób przewlekłych, m.in. cukrzycy, 

otyłości, czy nieswoistych zapaleń jelit. W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia, 

iż dysbioza jelitowa jest także związana z celiakią, jednak są to nieliczne badania 

ograniczające się do kilku grup wybranych bakterii. Interesujące jest to, czy 

dotychczas udokumentowana dysbioza jest wynikiem stosowania rygorystycznej 

diety i długotrwałego procesu zapalnego, czy być może jest to czynnik wyzwalający 

zachorowanie na celiakię u osób predysponowanych genetycznie, tj. posiadających 

antygeny HLA DQ2 i/lub DQ8.

Cel: Celem badania było określenie liczby Bacteroides fragilis wśród dzieci 

z celiakią w momencie diagnozy choroby oraz 6 miesięcy po postawieniu diagnozy 

choroby i stosowaniu diety bezglutenowej w porównaniu do dzieci zdrowych.

Metodyka: Materiałem poddanym badaniom były próbki kału pobrane od dzieci:

1) z celiakią – w momencie rozpoznania choroby (n = 33)

2) z celiakią – 6 miesięcy po postawieniu diagnozy choroby i stosowaniu diety 

bezglutenowej (n = 14)

3) zdrowych – stanowiących grupę kontrolną (n = 23)
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Z  próbek wyizolowano bakteryjne DNA, które następnie poddano amplifikacji 

metodą qPCR, w  celu określenia liczby komórek B.fragilis w  poszczególnych 

grupach. 

Wyniki: W grupie pacjentów w momencie rozpoznania celiakii liczba B.fragilis 

(1.77x109 CFU/g) była istotnie wyższa w porównaniu do grupy kontrolnej (3.64x108 

CFU/g, p=0.014). Liczba bakterii po 6 miesiącach po postawieniu diagnozy, uległa 

zmniejszeniu do poziomu 1.15x108 CFU/g i była porównywalna z grupą kontrolną 

(p = 1.0).

Wnioski: Liczba komórek B.fragilis wśród pacjentów z  celiakią w  momencie 

rozpoznania choroby była istotnie wyższa w  porównaniu do liczby tych bakterii 

wśród dzieci zdrowych, co może wskazywać na jego udział w  indukcji procesu 

odpowiedzi immunologicznej na gluten wśród osób predysponowanych 

genetycznie. Taką hipotezę może potwierdzać zmniejszenie liczby bakterii do 

poziomu występującego w grupie kontrolnej po zastosowaniu diety bezglutenowej.

Badanie finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w  ramach projektu nr 

2017/26/E/NZ5/00266.
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Oznaczenie magnezu w preparatach farmaceutycznych 
i suplementach diety zawierających witaminy z grupy B

Joanna Piotrowska, joanna.piotrowska@uj. edu.pl, Katedra Chemii Nieorganicznej 
i Analitycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Iga Hilińska, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Farmaceutyczny, 
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Włodzimierz Opoka, wlodzimierz.opoka@uj.edu.pl, Katedra Chemii Nieorganicznej 
i Analitycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Magnez jest jednym z najważniejszych makroelementów ludzkiego organizmu. 

Jest on kofaktorem enzymów, które biorą udział w wielu reakcjach, spośród których 

najważniejsze dotyczą metabolizmu kwasów nukleinowych oraz syntezy ATP. 

Jego transport jest powiązany z  transportem jonów wapnia, przez co nazywany 

jest antagonistą wapnia. Udowodniony został jego pozytywny wpływ na układ 

nerwowy – m.in. w łagodzeniu stresu czy poprawie funkcji poznawczych. Ponadto 

reguluje on pracę układów: krwionośnego (m.in. zmniejsza ciśnienie krwi), 

immunologicznego, metabolicznego, kostnego i moczowo-płciowego. W związku 

z tym na rynku farmaceutycznym pojawia się coraz więcej preparatów – zarówno 

leków jak i suplementów diety zawierających w swoim składzie magnez. Szczególne 

miejsce zajmują wśród nich preparaty wzbogacone o witaminy z grupy B. Są one 

często polecane oraz reklamowane i  stanowią jedne z  najchętniej kupowanych 

i zażywanych przez pacjentów preparatów OTC.

Postanowiono oznaczyć zawartość magnezu w  dziesięciu różnych preparatach 

farmaceutycznych i  porównać ją z  zawartością deklarowaną przez producenta 

konkretnego preparatu, wykorzystując w  tym celu metodę absorpcyjnej 

spektroskopii atomowej.

W  przypadku trzech preparatów (Magnez + B6 Dr Max, Multiwitamina Bella 

oraz Magnez Gold B6) różnica pomiędzy deklarowaną a  oznaczoną zawartością 

badanego makroelementu przekroczyła 5%. Szczególnie dużą różnicę stwierdzono 

dla suplementu diety Magnez Cardio, w którym oznaczono 87,25% deklarowanej 
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zawartości magnezu. W  pozostałych sześciu preparatach (Magne B6, Maglek 

B6, MagB6forte, MAGNEZ B6, Vita Fizz Forte oraz Magnez + B6 prod. Colfarm) 

zawartość magnezu była zgodna z deklaracjami producentów i ich przyjmowanie 

zgodnie z  zaleceniem pokrywa dzienną referencyjną wartość spożycia (RWS) 

magnezu.
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Oznaczenie wybranych biopierwiastków w suplementach 
diety stosowanych przez osoby uprawiające sport

Miriam Studzińska, miriam.studzinska@gmail.com, Katedra Chemii Nieorganicznej 
i Analitycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, 
Medyczna 9, 30-688 Kraków 

Agata Kryczyk-Poprawa, agata.kryczyk@uj.edu.pl, Katedra Chemii Nieorganicznej 
i Analitycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, 
Medyczna 9, 30-688 Kraków

Włodzimierz Opoka, wlodzimierz.opoka@uj.edu.pl, Katedra Chemii Nieorganicznej 
i Analitycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, 
Medyczna 9, 30-688 Kraków

Do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka niezbędne są 

odpowiednie ilości pierwiastków. Suplementy diety mogą uzupełnić niedobór 

biopierwiastków powstający w wyniku nieprawidłowo zbilansowanej diety. 

Celem prezentowanej pracy była ocena suplementów diety przeznaczonych dla 

osób uprawiających sport pod względem zawartości wybranych biopierwiastków: 

sodu, potasu, żelaza, cynku oraz manganu. Do badań wybrano sześć różnych 

suplementów diety stosowanych doustnie w postaci tabletek i kapsułek. Preparaty 

zostały poddane procesowi mineralizacji wykorzystując mineralizator mikrofalowy 

Magnum II (Ertec, Polska). Następnie oznaczano badane biopierwiastki 

z  wykorzystaniem techniki płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej 

(Thermo Scientific iCE 3000 Series, UK). Uzyskane wyniki oznaczeń metali zostały 

porównane z wartościami deklarowanymi przez producentów. 

We wszystkich badanych preparatach oznaczono jony żelaza, cynku i manganu 

i uzyskane wartości były zgodne z wartościami deklarowanymi przez producentów. 

Ponadto w każdym badanym preparacie stwierdzono również śladowe ilości jonów 

sodu rzędu 0,13%-0,6% wartości wystarczającego spożycia, mimo, że producenci nie 

deklarowali obecności tego pierwiastka. W jednym preparacie wykryto potas, który 

nie był deklarowany w  składzie. Dla wszystkich badanych preparatów określono 
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w jakim stopniu pokrywają one zalecane dzienne zapotrzebowanie dla organizmu 

człowieka na potas, sód, żelazo, cynk i mangan. W dwóch badanych suplementach 

zawartość żelaza i cynku była większa niż wartość zalecanego dziennego spożycia. 

W  przypadku żelaza oznaczona ilość przekraczała tę wartość o  40%, natomiast 

w przypadku cynku o 18%.
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Przekąski mięsne jako zdrowa żywność wygodna

Radosław Mostowski, radoslaw.mostowski@p.lodz.pl, Instytut Technologii i Analizy 
Żywności, Wydział Biotechnologii i  Nauk o  Żywności, Politechnika Łódzka www.
binoz.p.lodz.pl

Tymoteusz Mysakowski, t.mysakowski@mysak.pl, Trade Mysak Group www.
trademysak.pl

Izabella Kwaśniewska-Karolak, izabella.kwasniewska-karolak@p.lodz.pl, Instytut 
Technologii i Analizy Żywności, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika 
Łódzka www.binoz.p.lodz.pl

Tomasz Olejnik, tomasz.olejnik@p.lodz.pl, Instytut Technologii i Analizy Żywności, 
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka www.binoz.p.lodz.pl

Żywność wygodna (convenience food) to grupa wyrobów spożywczych, które 

można spożyć w sposób łatwy i  szybki. Produkty te często zawierają substancje 

wzbogacające smak, zapach, barwę czy przedłużające trwałość, tzw. konserwanty 

przez co ich skład często jest dyskusyjny. Do grupy żywności wygodnej zaliczamy 

także produkty przekąskowe, które choć nie zawsze zaspokajają głód konsumenta, 

spożywane są ze względu na swój unikalny smak, a  często by zaspokoić „chęć 

przegryzienia czegoś”.

Tradycyjnymi przekąskami mięsnymi w  Polsce są przede wszystkim kabanosy. 

Niemniej jednak przez niektórych konsumentów kabanosy kojarzone są 

z  żywnością niezdrową, wysoce przetworzoną, charakteryzującą się dużą ilością 

sztucznych dodatków. Alternatywę dla kabanosów w grupie przekąsek mięsnych 

mogą stanowić naturalne przekąski z mięsa suszonego typu Jerky.

Określeniem Jerky zwykło się nazywać mięso, najczęściej wołowe, które 

zostało oczyszczone z nadmiaru tłuszczu, pokrojone w podłużne kawałki, solone 

a  następnie ususzone. Przekąski mięsne typu Jerky dostarczają niezbędnych 

składników odżywczych, ale także pełnowartościowego białka. Do wytworzenia 

Jerky stosuje się mięso o  minimalnej zawartości tłuszczu, przez co jest mało 

kaloryczne. Przekąska taka zawiera dużo żelaza, fosforu i  cynku, a  także miedź, 
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magnez, siarkę. Jest bardzo dobrym źródłem witamin z grupy B, które odpowiadają 

za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i  przemiany metaboliczne 

białek, tłuszczów i węglowodanów. Zawiera także wszystkie niezbędne aminokwasy, 

których organizm nie potrafi sam wytworzyć, a  które są potrzebne do budowy 

tkanek.

Popularne w  obrocie handlowym przekąski nie zawsze charakteryzują się 

korzystną wartością odżywczą czy wysoką jakość produktu. Pełnowartościowe 

przekąski mięsne typu „Jerky”, mogą stanowić zatem alternatywę dla popularnych 

przekąsek, gdyż spełniają potrzeby konsumentów w zakresie żywności wygodnej, 

są naturalne i charakteryzują się wysoką wartością odżywczą.
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Spożycie wybranych kwasów tłuszczowych 
a poziom nawilżenia i natłuszczenia skóry 

oraz stopień nasilenia trądziku u młodych kobiet

Roxana Zuziak, roxana.zuziak@awf.krakow.pl, Zakład Biochemii i  Podstaw 
Kosmetologii, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego 
w Krakowie

Anna Piotrowska, anna.piotrowska@awf.krakow.pl, Zakład Biochemii i  Podstaw 
Kosmetologii, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego 
w Krakowie

Olga Czerwińska-Ledwig, olga.czerwinska@awf.krakow.pl, Zakład Biochemii 
i  Podstaw Kosmetologii, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania 
Fizycznego w Krakowie

Celem pracy była analiza zależności pomiędzy spożyciem nasyconych, 

jednonienasyconych i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w diecie a stanem 

dermatologicznym skóry twarzy: nawilżeniem, natłuszczeniem i  stopniem 

nasilenia trądziku.

W badaniach wzięły udział 53 kobiety w wieku 19-21 lat, niepalące i niestosujące 

antykoncepcji hormonalnej. Wykonano pomiary antropometryczne: wysokości 

i masy ciała oraz obwodów talii i bioder, na podstawie których obliczono wskaźniki 

BMI i  WHR. Analiza diety została przeprowadzona w  oparciu o  dzienniczki 

żywieniowe, prowadzone przez 5 dni roboczych i 1 dzień świąteczny. Za pomocą 

programu Dieta 6.0 oszacowano średnie dobowe spożycie wybranych kwasów 

tłuszczowych, które porównano do norm i zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia 

dla populacji Polski z 2017 roku.

Pomiary czynnościowe skóry zostały wykonane w trzech powtórzeniach na czole 

badanych kobiet. Do pomiaru nawilżenia skóry użyto korneometr (Corneometer 

CM 825, Courage+Khazaka electronic GmbH, Niemcy), natłuszczenia – sebumetr 
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(Sebumeter SM 815, Courage+Khazaka electronic GmbH, Niemcy). Ocenę stopnia 

nasilenia trądziku przeprowadzono stosując czterostopniową skalę IGA (ang. 

Investigator’s Global Assessment) w oparciu o liczbę: zaskórników, grudek, krost, 

guzków i cyst na skórze twarzy. 

Dieta badanych była nieprawidłowo zbilansowana. U  większości kobiet 

stwierdzono niską podaż wielonienasyconych kwasów tłuszczowych: ALA, LA, DHA 

i EPA. Spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych było wyższe od maksymalnego 

zalecanego poziomu. Wykazano istotną dodatnią korelację pomiędzy ilością 

spożywanych w  diecie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych ogółem 

a  poziomem nawilżenia skóry twarzy. Spożycie wielonienasyconych kwasów 

tłuszczowych ujemnie korelowało z natłuszczeniem skóry oraz stopniem nasilenia 

trądziku. Podaż nasyconych kwasów tłuszczowych dodatnio korelowała z  liczbą 

zmian trądzikowych na skórze twarzy badanych kobiet. 
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Substancje antyodżywcze zawarte 
w nasionach roślin bobowatych

Anna Przybylska, annaprzybylska-lublin@wp.pl, Pracowania Agrometeorologii, 
Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznastwa, Uniwersytet Przyrodniczy 
Lublin. www.uplublin.pl

Barbara Sawicka, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Technologii Produkcji Roślinnej 
i Towaroznawstwa

Na świecie uprawia się kilkaset gatunków roślin z  rodziny Fabaceae, zwanych 

zwyczajowo roślinami strączkowymi (Legumens). Rośliny strączkowe (motylkowe 

grubonasienne) to nazwa rolnicza nadana gatunkom z  rodziny bobowatych, 

które wytwarzają grube nasiona (groch, bobik, łubin, soja, lędźwian, soczewica, 

ciecierzyca). Oprócz strączkowych grubonasiennych do rodziny bobowatych 

należy kilkadziesiąt gatunków uprawnych zwanych drobnonasiennymi (esparceta, 

koniczyna, komonica, lucerna, przelot, rutwica).

Ważnym aspektem uprawy roślin bobowatych jest rola gospodarcza, co 

spowodowało znaczący wzrost zainteresowania tą rośliną. Jest to również wynikiem 

zastępowania w żywieniu zwierząt gospodarskich białka zwierzęcego paszami roślin 

wysokobiałkowych. Jednakże rośliny bobowate które są podawane w  nadmiarze, 

zebrane w nieprawidłowy sposób lub źle przechowywane mogą przyczynić się do 

namnożenia substancji antyodżywczych a także zmniejszyć atrakcyjność smakową 

pasz. Mieszanka pasz z udziałem roślin bobowatych, dostarczona w zbyt dużych 

ilościach może spowodować wywołanie spektakularnych objawów zatrucia. Do 

substancji antyżywieniowych zaliczane są między innymi inhibitory enzymów 

proteolitycznych i amylolitycznych, hemaglutyniny, glikozydy, saponiny, alkaloidy 

oraz fityniany. Ponadto pasze dla zwierząt mogą być skażone mikotoksynami, 

wtórnymi metabolitami pleśni należących do rodzaju Aspegillus, Penicillium 

i Fusarium.
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Wpływ prebiotyku na wartość odżywczą 
i mikrostrukturę mięsa karpia

Magdalena Stanek, winiarska@utp.edu.pl, Katedra Fizjologii, Zoofizjoterapii 
i Żywienia Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Technologiczno-
Przyrodniczy w Bydgoszczy, www.utp.edu.pl

Ewa Ziółkowska, ewa.ziolkowska@utp.edu.pl, Katedra Fizjologii, Zoofizjoterapii 
i Żywienia Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Technologiczno-
Przyrodniczy w Bydgoszczy, www.utp.edu.pl

Joanna Bogucka, bogucka@utp.edu.pl, Katedra Fizjologii, Zoofizjoterapii i Żywienia 
Zwierząt, Wydział Hodowli i  Biologii Zwierząt, Uniwersytet Technologiczno-
Przyrodniczy w Bydgoszczy, www.utp.edu.pl

Celem pracy była analiza dodatku do paszy prebiotyku trans-

galaktooligosacharydu o  nazwie handlowej Bi2tos (Clasado Biosciences Ltd., 

Jersey, UK) na wartość odżywczą oraz mikrostrukturę mięsa karpia (Cyprinus 

carpio L.). Część doświadczenia związaną z  podchowem i  żywieniem karpi 

przeprowadzono w  należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w  Poznaniu 

Zakładzie Doświadczalnym Technologii Produkcji Pasz i  Akwakultury 

w Muchocinie (woj. wielkopolskie). Badaniami objęto trzy grupy zwierząt – grupę 

kontrolną (C) oraz dwie grupy doświadczalne – B1 (1% dodatek Bi2tosu) oraz grupa 

B2 (2% dodatek Bi2tosu). Po upływie 60 dni odłowiono po 16 ryb z każdej grupy, dla 

których dokonano pomiary biometryczne. Bezpośrednio po uboju pobrano próbki 

mięśnia prostego grzbietu (Musculus rectus dorsalis) do analiz biochemicznych 

oraz histologicznych. Analizy statystyczne wykazały różnice istotne statystycznie 

w  zawartości tłuszczu śródmięśniowego pomiędzy grupami. Najmniejsze ilości 

tłuszczu oznaczono w mięsie ryb z grupy B2 (2,23 g/100g). Jednocześnie stwierdzono 

brak różnic istotnych statystycznie w  zawartości cholesterolu całkowitego oraz 

SFA, MUFA i PUFA pomiędzy grupami. Analizy wykazały istotny wpływ dodatku 

trans-galatooligosacharydu na zwiększenie stężenia składników mineralnych, 

tj.: Zn i  Fe. Stwierdzono brak różnic istotnych statystycznie między badanymi 
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grupami karpi pod względem średnicy oraz gęstości włókien mięśniowych. Istotny 

wpływ dodatku prebiotyku stwierdzono natomiast w  przypadku analizy zmian 

histopatologicznych w mięśniu rectus dorsalis. Badania wykazały, że dodanie do 

paszy prebiotyku w  ilości 2% istotnie spowodowało zmniejszenie ilości włókien 

atroficznych, z  jednoczesnym zwiększeniem udziału włókien prawidłowych. 

Prezentowane wyniki badań potwierdzają, że suplementacja diety karpia badanym 

prebiotykiem może przyczynić się do poprawy jakości mięsa, jednakże konieczne 

są dalsze badania w tym zakresie.
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Wykorzystanie odpadów przemysłowych 
do produkcji lipidów i karotenoidów przez drożdże 

Rhodotorula gracilis ATCC 10788 w bioreaktorze

Anna Maria Kot, anna_kot@sggw.pl, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, 
Instytut Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Stanisław Błażejak, stanislaw_blazejak@sggw.pl, Katedra Biotechnologii 
i  Mikrobiologii Żywności, Instytut Nauk o  Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie 

Marek Kieliszek, marek_kieliszek@sggw.pl, Katedra Biotechnologii i  Mikrobiologii 
Żywności, Instytut Nauk o  Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie 

Kamil Piwowarek, kamil_piwowarek@sggw.pl, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii 
Żywności, Instytut Nauk o  Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie

Celem pracy była ocena zdolności biosyntezy tłuszczu i  karotenoidów przez 

drożdże Rhodotorula glutinis ATCC 10788 podczas hodowli w bioreaktorze. Zakres 

badań obejmował przeprowadzenie 120-godzinnych hodowli drożdży Rhodotorula 

gracilis w bioreaktorze o objętości roboczej równej 3,5 L w warunkach kontrolnych 

oraz warunkach doświadczalnych, charakterystykę wzrostu, analizę składu biomasy 

komórkowej oraz podłoży hodowlanych. Wzrost drożdży charakteryzowano poprzez 

pomiar plonu biomasy (metoda wagowa). Zawartość lipidów oznaczono metodą 

ekstrakcyjno-wagową, karotenoidów metodą spektrofotometryczną, a  analizę 

ich składu wykonano za pomocą metod chromatograficznych. W  podłożach 

pohodowlanych oznaczono wskaźnik ChZT metodą dwuchromianową. 

 Podczas hodowli bioreaktorowych drożdże R. gracilis syntetyzowały 

wewnątrzkomórkowy tłuszcz, a jego zawartość w biomasie uzyskanej po hodowli 

w  obniżonej temperaturze była największa (ok. 19 g/100 gs.s.) w  96 godzinie. 

Po tym czasie drożdże syntetyzowały także najwięcej kwasów linolowego (ok. 

28%) i  linolenowego (ok. 4,5%). Biosynteza karotenoidów w komórkach drożdży 
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hodowanych w bioreaktorze następowała do 120 godziny, jednak po uwzględnieniu 

plonu biomasy największą wartość objętościowej (6,24 mg/L) wydajności biosyntezy 

stwierdzono w 96 godzinie. Po tym czasie udziały β-karotenu (ok. 47%) i torulenu 

(ok. 51%) były podobne. Wskaźnik chemicznego zapotrzebowania na tlen podłoży 

pohodowlanych zmniejszył się o 78%. 

 W  świetle uzyskanych wyników badań stwierdzono, że szczególnie biomasa 

drożdży R. gracilis ATCC 10877 uzyskana po 72 lub 96 hodowli w  temperaturze 

20ºC może być brana pod uwagę jako potencjalny dodatek paszowy dla zwierząt 

hodowlanych lub źródło tłuszczu mikrobiologicznego bogatego w kwas linolowy. 

W dalszej perspektywie w zależności od kierunku wykorzystania biomasy drożdży 

należy przeprowadzić testy żywieniowe, ocenę strawności, wartości energetycznej 

oraz toksyczności.
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Zastosowanie metody ASA 
w analizie produktów żywieniowych

Agata Krakowska, krakowska.am@gmail.com, Katedra Chemii Nieorganicznej, 
Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny UJ CM, www.farmacja.cm.uj.
edu.pl

Bartłomiej Rospond, bartekrospond@gmail.com, Katedra Chemii Nieorganicznej, 
Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny UJ CM, www.farmacja.cm.uj.
edu.pl

Włodzimierz Opoka, wlodzimierz.opoka@uj.edu.pl, Katedra Chemii Nieorganicznej, 
Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny UJ CM, www.farmacja.cm.uj.
edu.pl

Bożena Muszyńska, bozena.muszynska@uj.edu.pl, Katedra Botaniki Farmaceutycznej, 
Wydział Farmaceutyczny UJ CM, www.farmacja.cm.uj.edu.pl

Współczesny styl życia i słaba jakość pożywienia spowodowały, że niedobry makro –  

i mikroelementów coraz częściej występują w organizmie człowieka. Ponadto wiele 

spożywanych produktów w codziennej diecie pochodzących z upraw i hodowli na 

terenach uprzemysłowionych jest skażonych metalami ciężkimi o działaniu silnie 

kancerogennym takich jak przede wszystkim: Cd, Pb, Ar, Cr. Z tego powodu analiza 

zawartości wymienionych metali w  produktach spożywczych jest niezbędna. 

Pozwala ona na uzyskanie cennych informacji nie tylko jakościowych ale także 

ilościowych. Wśród metod pozwalających na badanie zawartości metali w materiale 

spożywczym na uwagę zasługuje metoda Atomowej Spektrometrii Absorpcyjnej 

(ASA). Pomimo że, metoda ta zaklasyfikowana jest do tak zwanych „dojrzałych” 

metod analizy instrumentalnej, obserwowany jest jej nieustanny rozwój 

w  obszarze nie tylko teoretycznym, aplikacyjnym jak również instrumentalnym. 

Metoda ta pozwala na przeprowadzenie analizy pierwiastków śladowych (< 0.01%) 

w  licznych produktach spożywczych pochodzenia roślinnego, zwierzęcego czy 

grzybowego Wykazano, że wybór metody Atomowej Spektrometrii Absorpcyjnej 

do analizy wymienionych produktów jest spowodowany jej niezawodnością 
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(przy jednoczesnym zapewnieniu precyzyjności oznaczeń), wysoką czułością, 

dokładnością, selektywnością, a  także szybkością pomiaru w  przypadku bardzo 

dużej ilości próbek Zastosowanie tej metody umożliwia wprowadzenie wysokich 

standardów identyfikacji metali ciężkich w analizie żywności, co ma znaczenie dla 

bezpieczeństwa konsumentów.
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