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1. Dane personalne 

Imię i nazwisko:  Agata Magdalena Górska 

Miejsce pracy:  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Wydział Nauk o Żywności 

Katedra Chemii 

ul. Nowoursynowska 159c 

02-776 Warszawa 

 

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku 

ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej  

23.06.1999 Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, stopień magistra chemii 

praca magisterska pt. „Synteza cyklicznych peptydów opioidowych” 

promotor pracy: prof. dr hab. Jan Izdebski 

 

14.07.2004  Akademia Medyczna w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet 

Medyczny), Wydział Farmaceutyczny, stopień doktora nauk 

farmaceutycznych 

praca doktorska pt. „Synteza i badanie właściwości biologicznych i 

fizykochemicznych wybranych pochodnych pirydyny, pirymidyny i 

benzimidazolu”  

promotor: prof. dr hab. Zygmunt Kazimierczuk 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

15.10.1999r. - 30.09.2000r. - asystent, Katedra Chemii, Wydział Technologii Żywności 

(obecnie Wydział Nauk o Żywności), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie 

01.10.2000r. - 31.07.2004r. - urlop bezpłatny - podjęcie czteroletnich studiów 

doktoranckich w Katedrze Chemii Wydziału Technologii Żywności, Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

01.08.2004r. - 29.12.2006r. - asystent, Katedra Chemii, Wydział Nauk o Żywności, 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

30.12.2006r. do chwili obecnej – adiunkt, Katedra Chemii, Wydział Nauk o Żywności, 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
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4. Wskazanie osiągnięcia stanowiącego podstawę postępowania 

habilitacyjnego  

 

a) Tytuł osiągnięcia naukowego  

Osiągnięciem naukowym wynikającym z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm. Dz. U. z 2011 r. nr 204, poz. 1200) jest cykl publikacji 

naukowych pt. 

 

„β-LAKTOGLOBULINA – POTENCJALNY NOŚNIK 

CHOLEKALCYFEROLU I PALMITYNIANU RETINYLU W 

UKŁADACH BEZTŁUSZCZOWYCH LUB O OBNIŻONEJ 

ZAWARTOŚCI TŁUSZCZU” 

 

b) Spis publikacji wchodzących w skład osiągnięcia stanowiącego 

podstawę ubiegania się o stopień doktora habilitowanego  

H1. A. Górska, E. Ostrowska-Ligęza, M. Wirkowska, J. Bryś, 2012: Wpływ pH na zdolność 

wiązania cholekalcyferolu przez β-laktoglobulinę. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 

tom XLV, nr 3, 461-465.  

(MNiSW2012 – 4 pkt; MNiSW2015 - 6 pkt) 

Indywidualny wkład: autor korespondencyjny, autor koncepcji badań, pozyskanie  funduszy na 

badania (redaktor wniosku o finansowanie projektu badawczego własnego, kierownik projektu i 

główny wykonawca zaplanowanych badań, współautor i redaktor raportów), wiodący udział w 

planowaniu doświadczeń, realizowaniu badań, przeprowadzeniu doświadczeń, sformułowaniu 

wniosków i przygotowaniu manuskryptu (70%) 

 H2. A. Górska, K. Szulc, E. Ostrowska-Ligęza, M. Wirkowska, J. Bryś, 2013: Próba 

zastosowania beta-laktoglobuliny jako nośnika palmitynianu retinylu w układach 

beztłuszczowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 20(3), 164-173.  

(IF2013 - 0,311; MNiSW2013 - 15 pkt; MNiSW2015 – 13 pkt) 

Indywidualny wkład: autor korespondencyjny, autor koncepcji badań, pozyskanie funduszy na 

badania (redaktor wniosku o finansowanie projektu badawczego własnego, kierownik projektu i 

główny wykonawca zaplanowanych badań, współautor i redaktor raportów), wiodący udział w 

planowaniu doświadczeń i realizowaniu doświadczeń i badań, sformułowaniu wniosków i 

przygotowaniu manuskryptu (70%) 
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H3. A. Górska, K.Szulc, E. Ostrowska-Ligęza, M. Wirkowska, 2012: Wykorzystanie 

właściwości beta-laktoglobuliny do wiązania cholekalcyferolu. Żywność. Nauka. 

Technologia. Jakość, 19 (2), 99-106.  

(IF2012 – 0,19; MNiSW2012 - 15pkt; MNiSW2015 – 13 pkt) 

Indywidualny wkład: autor korespondencyjny, autor wniosku o finansowanie badań, kierownik 

projektu badawczego, w ramach którego były prowadzone badania, autor koncepcji i założeń pracy, 

wiodący udział w planowaniu doświadczeń, realizowaniu badań, sformułowaniu wniosków i 

przygotowaniu manuskryptu (75%). 

H4. K. Szulc, A. Górska, 2012: Functional properties of powdered β-lactoglobulin-

cholecalciferol complexes. Chemine Technologija (Chemical Technology), 4(62), 21-24.  

(MNiSW2012 – 5 pkt; MNiSW2015 - 5 pkt) 

Indywidualny wkład: wiodący udział w koncepcji badań, pozyskaniu funduszy na te badania, 

planowaniu doświadczeń i ich przeprowadzeniu, sformułowaniu wniosków i przygotowaniu 

manuskryptu (50%). 

H5. K. Szulc, A. Górska, 2012: Wpływ procesu suszenia na właściwości rekonstytucyjne 

kompleksów β-laktoglobuliny z witaminą D3. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, tom 

XLV, nr 3, 797-802.  

(MNiSW2012 – 4 pkt; MNiSW2015 - 6 pkt) 

Indywidualny wkład: udział w koncepcji badań, pozyskaniu funduszy na te badania, planowaniu 

doświadczeń i ich przeprowadzeniu, sformułowaniu wniosków (50%). 

H6. A. Górska, K. Szulc, E. Ostrowska-Ligęza, M. Wirkowska, J. Bryś, 2013: The influence 

of trehalose-maltodextrin and lactose-maltodextrin matrixes on thermal and sorption 

properties of spray-dried beta-lactoglobulin-vitamin D3 complexes. Journal of Thermal 

Analysis and Calorimetry, 112(1), 429-436.  

(IF2013 – 2,206; MNiSW2013 - 20 pkt; MNiSW2015 – 20 pkt) 

Indywidualny wkład: autor korespondencyjny, autor wniosku o finansowanie badań, kierownik 

projektu badawczego, w ramach którego prowadzono badania, koncepcja badań, wiodący udział w 

planowaniu doświadczeń, realizowaniu badań, sformułowaniu wniosków i przygotowaniu 

manuskryptu (75%). 

H7. A. Górska, K. Szulc, E. Ostrowska-Ligęza, M. Wirkowska-Wojdyła, J. Bryś, 2015: 

Wybrane właściwości fizyczne układów β-laktoglobulina - palmitynian retinylu-trehaloza 

otrzymanych w postaci proszków metodą suszenia rozpyłowego i sublimacyjnego. 

Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 48 (3), 334-339.  

(MNiSW2015 - 6pkt) 
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Indywidualny wkład: autor korespondencyjny, wiodący udział w koncepcji badań, pozyskaniu 

funduszy na badania (redaktor wniosku o finansowanie projektu badawczego własnego, kierownik 

projektu i główny wykonawca zaplanowanych badań, współautor i redaktor raportów), planowanie 

doświadczeń i ich przeprowadzenie, sformułowanie wniosków i przygotowanie manuskryptu (60%). 

H8.  A. Górska, K. Szulc, E. Ostrowska-Ligęza, M. Wirkowska, J. Bryś, 2014: Właściwości 

funkcjonalne kompleksów β-laktoglobuliny z palmitynianem retinylu. Bromatologia i Chemia 

Toksykologiczna, 47 (3), 420-424.  

(MNiSW2014 – 5 pkt; MNiSW2015 - 6 pkt) 

Indywidualny wkład: autor korespondencyjny, wiodący udział w koncepcji badań, pozyskaniu 

funduszy na te badania, planowaniu doświadczeń i ich przeprowadzeniu, sformułowaniu wniosków i 

przygotowaniu manuskryptu (50%). 

H9. A. Górska, E. Ostrowska-Ligęza, K. Szulc, M. Wirkowska-Wojdyła, J. Bryś, 2015: 

Wpływ dodatku układu laktoza-maltodekstryna na właściwości termiczne i funkcjonalne 

kompleksów β-laktoglobuliny z palmitynianem retinylu. Żywność. Nauka. Technologia. 

Jakość, 22 (3), 190-202.  

(MNiSW2015 – 13pkt) 

Indywidualny wkład: autor korespondencyjny, wiodący udział w koncepcji badań, pozyskaniu 

funduszy na te badania, planowaniu doświadczeń i ich przeprowadzeniu, sformułowaniu wniosków i 

przygotowaniu manuskryptu (60%). 

H10. A. Górska, E. Ostrowska-Ligęza, J. Bryś, M. Wirkowska, 2012: Thermal properties of 

β-lactoglobulin-vitamin D3 complexes obtained by different technological processes. 

Chemine Technologija (Chemical Technology), 3(61), 22-26.  

(MNiSW2012 – 5 pkt; MNiSW2015 - 5 pkt) 

Indywidualny wkład: autor korespondencyjny, wiodący udział w koncepcji badań, pozyskaniu 

funduszy na te badania, planowaniu doświadczeń i ich przeprowadzeniu, sformułowaniu wniosków i 

przygotowaniu manuskryptu (60%).  

H11. A. Górska, E. Ostrowska-Ligęza, J. Bryś, M. Wirkowska, 2012: Wpływ składu 

kompleksów β-laktoglobuliny z witaminą D3 na przebieg krzywych DSC. Bromatologia i 

Chemia Toksykologiczna, tom XLV, nr 3, 749-753.  

(MNiSW2012 – 4 pkt; MNiSW2015 - 6 pkt) 

Indywidualny wkład: autor korespondencyjny, wiodący udział w koncepcji badań, pozyskaniu 

funduszy na te badania, planowaniu doświadczeń i ich przeprowadzeniu, sformułowaniu wniosków i 

przygotowaniu manuskryptu (60%). 
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H12. A. Górska, E. Ostrowska-Ligęza, K. Szulc, M. Wirkowska, 2012: A differential 

scanning calorimetric study of β-lactoglobulin and vitamin D3 complexes. Journal of Thermal 

Analysis and Calorimetry, 110(1), 473-477.  

(IF2012 - 1,982; MNiSW2012 - 25 pkt; MNiSW2015 – 20 pkt) 

Indywidualny wkład: autor korespondencyjny, autor wniosku o finansowanie badań (redaktor 

wniosku o finansowanie projektu badawczego własnego, kierownik projektu i główny wykonawca 

zaplanowanych badań, współautor i redaktor raportów), autor koncepcji i założeń pracy, wiodący 

udział w planowaniu doświadczeń, przeprowadzeniu badań, sformułowaniu wniosków i 

przygotowaniu manuskryptu (70%). 

Odpowiednie oświadczenia Współautorów przedstawiono w załączniku 6. 

Sumaryczny IF prac stanowiących podstawę ubiegania się o stopień doktora habilitowanego 

wynosi 4,689, wartość punktowa 121 pkt wg wykazu czasopism punktowanych MNiSW z 

roku ukazania się pracy (119 pkt wg aktualnego wykazu czasopism punktowanych MNiSW z 

dnia 23.12.2015 roku). 

 

5. Syntetyczne omówienie publikacji wchodzących w skład osiągnięcia 

naukowego stanowiącego podstawę postępowania habilitacyjnego 

 

Wstęp 

Wzbogacanie żywności w witaminy A i D, ze względu na ich rozpuszczalność w 

tłuszczach, odbywa się zazwyczaj z zastosowaniem nośników będących pochodnymi 

tłuszczów. Rosnąca świadomość żywieniowa i zdrowotna konsumentów powoduje jednak, że 

coraz częściej sięgają oni po produkty z obniżoną zawartością tłuszczu lub beztłuszczowe, 

czego konsekwencją mogą być niedobory witaminy A i D w diecie. Witamina D pełni 

niekwestionowaną rolę w procesach wzrostu i mineralizacji kości. Powoduje ona zwiększone 

wchłanianie wapnia w przewodzie pokarmowym, jego utylizację w kościach, a ponadto 

zwiększa absorpcję wapnia w nerkach. Witamina D była przez wiele lat uważana za witaminę 

ważną głównie dla niemowląt. Aktualnie coraz więcej uwagi poświęca się znaczeniu tej 

witaminy również w starszym wieku. Witamina D jest niezbędna dla uzyskania prawidłowej, 

szczytowej masy kostnej u nastolatków i młodych dorosłych. Jej niedobór nasila osteoporozę 

lub osteomalację i jest przyczyną wielu dolegliwości, takich jak bóle kostne. Witamina D jest 

też niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania mięśni, a, według niektórych doniesień, 

może mieć znaczenie w profilaktyce cukrzycy, nadciśnienia i wybranych nowotworów. 
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Badania prowadzone w USA i w Europie sugerują niedostateczne spożycie witaminy D u 

ponad 1/3 nastolatków i u ponad połowy dorosłych. Według Amerykańskiej Agencji ds. 

Żywności i Leków (FDA) zalecane jest spożywanie 10 μg (400 j.m.) witaminy D3 na dobę u 

dzieci powyżej 4 r.ż. i dorosłych (przy diecie zawierającej 2000 kcal). W wielu wypadkach 

należy rozważyć rutynową suplementację witaminy D. Jedną z możliwości pozwalających na 

uzupełnienie spożycia witaminy D do zalecanego poziomu jest wzbogacanie w nią żywności.  

Fizjologiczna rola witaminy A jest związana z jej udziałem w procesie widzenia, 

wzrostu oraz metabolizmu. Brak witaminy A wywołuje niedowidzenie zmierzchowe (tzw. 

kurzą ślepotę) i opóźnia procesy podziału komórek. Witaminę A stanowi ok. 50 związków 

podobnych budową i funkcją do tzw. all-trans-retinolu. W pożywieniu pochodzenia 

zwierzęcego podstawową formą, w jakiej występuje witamina A, jest ester – palmitynian 

retinylu, który w jelicie cienkim ulega hydrolizie enzymatycznej do alkoholu – retinolu 

[Anderson i Toverud, 1994].  

Niedobór witamin A i D w diecie można ograniczać przez zastosowanie innych niż 

tłuszczowe nośników cholekalcyferolu i palmitynianu retinylu. Wśród takich substancji na 

szczególną uwagę zasługuje β-laktoglobulina – główne białko frakcji serwatkowej mleka 

krowiego. W przeszłości, białka serwatkowe, jako produkty uboczne przemysłu 

mleczarskiego, były traktowane jedynie jako odpady. Obecnie, nadal 30% białek 

serwatkowych pozostaje niewykorzystana. W związku z tym poszukiwanie nowych 

możliwości utylizacji białek serwatkowych jest istotnym problemem ze względów 

ekonomicznych i ekologicznych. Białka serwatkowe są powszechnie cenione ze względu na 

właściwości odżywcze i funkcjonalne. Jako substancje biologicznie aktywne, mogą być 

stosowane w produkcji żywności funkcjonalnej, wpływając pozytywnie na organizm 

człowieka [Świderski i Waszkiewicz-Robak, 2000]. Wzbudzają coraz większe 

zainteresowanie wśród konsumentów, znacznie częściej sięgających po produkty, które 

wykazują właściwości prozdrowotne. Głównym białkiem frakcji serwatkowej mleka 

krowiego (3 g/l; 50% białek serwatkowych) jest β-laktoglobulina (β-LG) [Chatterton i wsp., 

2006]. Budowa strukturalna pozwala na zakwalifikowanie β-laktoglobuliny do rodziny 

lipokalin [Kantopidis i wsp., 2004]. Charakterystycznym jej elementem jest β-baryłka będąca 

rusztowaniem cząsteczki. Zbudowana jest ona z 8 wstęg antyrównoległego arkusza β, a 

dostęp do jej wnętrza jest regulowany za pomocą elastycznych pętli. Mechanizm wiązania 

ligandów przez białko nie został jeszcze do końca poznany. Na podstawie wyników badań 

można wnioskować, że główną rolę w oddziaływaniu β-laktoglobulina-ligand odgrywają 

niespecyficzne oddziaływania hydrofobowe. Badania wykazały, że 1 mol białka jest zdolny 
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do związania 2 moli ligandu [Wang i wsp., 1999]. Ze względu na zdolność wiązania 

hydrofobowych ligandów oraz niewielkie rozmiary, masę nie przekraczającą 20 kDa, 

lipokaliny mogą łatwo przenikać przez tkanki.   

Ze względu na niedobory witamin A i D w diecie, wynikające często ze spożywania 

produktów o obniżonej zawartości tłuszczu, istnieje potrzeba poszukiwania nowych, innych 

niż tłuszczowe, nośników cholekalcyferolu i palmitynianu retinylu.   

Zagadnienia te stały się dla mnie założeniami do realizacji kilkuletnich badań. Prowadziłam 

je, między innymi, w ramach projektu badawczego własnego w charakterze kierownika i 

głównego wykonawcy. Badania mające na celu poszukiwanie nowych, innych niż tłuszczowe 

nośników witamin prowadzone są w bardzo ograniczonym zakresie. 

 

Cel badań. Hipoteza badawcza. 

 

Celem zaprezentowanych w cyklu publikacji, stanowiących osiągnięcie naukowe 

badań, było określenie możliwości zastosowania β-laktoglobuliny jako nośnika 

rozpuszczalnych w tłuszczach witamin, tj. cholekalcyferolu i palmitynianu retinylu oraz 

charakterystyka uzyskanych produktów pod kątem ich przydatności technologicznej. Na 

główny cel badawczy składały się poniższe cele szczegółowe: 

- wykazanie, że β-laktoglobulina może pełnić funkcję nośnika cholekalcyferolu i 

palmitynianu retinylu 

- określenie wpływu pH roztworu buforu fosforanowego na właściwości wiążące badanego 

białka 

- opracowanie składu surowcowego produktów korzystnego ze względu na zawartość 

witamin w końcowym produkcie, jak również właściwości funkcjonalne uzyskanych 

proszków 

- określenie takich parametrów procesów suszenia rozpyłowego i sublimacyjnego, aby 

zapobiec utracie witamin i zapewnić wysoką ich zawartość w końcowym produkcie 

- charakterystyka uzyskanych w postaci proszków produktów poprzez wyznaczenie 

parametrów, takich jak: zawartość wody, aktywność wody, skład granulometryczny, 

zwilżalność, rozpuszczalność oraz właściwości sorpcyjnych, kinetyki sorpcji pary wodnej, 

właściwości termicznych 

Formułując cele pracy założono hipotezę badawczą, że β-laktoglobulina, ze względu na 

sekwencję aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym oraz strukturę przestrzenną, może 



  Agata Magdalena Górska                                                                Załącznik 2 – Autoreferat 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 
 

pełnić rolę nośnika cholekalcyferolu i palmitynianu retinylu, a czynniki takie jak pH roztworu 

stosowanego buforu, skład surowcowy, parametry stosowane podczas procesu suszenia 

wpływają na zawartość witamin w końcowych produktach oraz na ich właściwości 

funkcjonalne. 

 

Omówienie wyników 

 

Monotematyczny cykl 12 publikacji stanowiący osiągnięcie naukowe obejmował dwa 

główne zagadnienia badawcze. 

1)  opracowanie optymalnych warunków uzyskiwania połączeń pomiędzy β-

laktoglobuliną a cholekalcyferolem i palmitynianem retinylu oraz ich analogów 

wzbogaconych w laktozę i trehalozę i/lub maltodekstrynę w formie roztworów oraz w 

postaci proszków w celu uzyskania produktów o wysokiej zawartości 

cholekalcyferolu/palmitynianu retinylu (pkt 5.1). 

2) charakterystykę produktów uzyskanych w postaci proszków pod kątem ich 

przydatności technologicznej (zawartość wody, aktywność wody, skład 

granulometryczny, zwilżalność, rozpuszczalność, właściwości sorpcyjne, kinetyka 

adsorpcji pary wodnej, właściwości termiczne) (pkt 5.2). 

5.1. Opracowanie optymalnych warunków uzyskiwania połączeń pomiędzy β-

laktoglobuliną a cholekalcyferolem i palmitynianem retinylu oraz ich analogów 

wzbogaconych w laktozę i trehalozę i/lub maltodekstrynę w formie roztworów oraz 

w postaci proszków w celu uzyskania produktów o wysokiej zawartości 

cholekalcyferolu/palmitynianu retinylu. 

Wyniki tej części badań przedstawiłam w publikacjach H1, H2, H3, wchodzących w 

skład osiągnięcia naukowego stanowiącego podstawę postępowania habilitacyjnego.  

H1. A. Górska, E. Ostrowska-Ligęza, M. Wirkowska, J. Bryś, 2012: Wpływ pH na zdolność 

wiązania cholekalcyferolu przez β-laktoglobulinę. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 

tom XLV, nr 3, 461-465.  

H2. A. Górska, K. Szulc, E. Ostrowska-Ligęza, M. Wirkowska, J. Bryś, 2013: Próba 

zastosowania beta-laktoglobuliny jako nośnika palmitynianu retinylu w układach 

beztłuszczowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 20(3), 164-173.  
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H3. A. Górska, K.Szulc, E. Ostrowska-Ligęza, M. Wirkowska, 2012: Wykorzystanie 

właściwości beta-laktoglobuliny do wiązania cholekalcyferolu. Żywność. Nauka. 

Technologia. Jakość, 19 (2), 99-106.  

 

Sekwencja aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym oraz wyniki badań struktury 

przestrzennej pozwalają na zakwalifikowanie β-laktoglobuliny do rodziny lipokalin. Cechą 

wspólną lipokalin jest obecność w strukturze β-baryłki z hydrofobowym wnętrzem, 

otoczonym przez elastyczne pętle. W wyniku przeprowadzonych doświadczeń otrzymałam 

produkty wynikające z połączenia β-laktoglobuliny z cholekalcyferolem oraz palmitynianem 

retinylu. Potwierdzeniem uzyskania połączeń pomiędzy białkiem a ligandami są zmiany w 

wyglądzie widma emisyjnego (fluorescencja tryptofanu) uzyskanego metodą spektrometrii 

fluorescencyjnej. Tryptofan, obecny w strukturze β-laktoglobuliny absorbuje światło o 

długości fali 280 nm, co prowadzi do fluorescencji. Maksimum emisji tryptofanu występuje 

przy dł. fali 353 nm. Obserwowany spadek intensywności fluorescencji (tzw. efekt 

wygaszania) jest związany z tworzeniem połączenia białko-ligand. Połączenia pomiędzy 

badanym białkiem a witaminami uzyskałam w zróżnicowanym zakresie pH roztworu buforu 

fosforanowego wynoszącym od 3,0 do 9,0. Wykazałam, że zdolność do wiązania w β-baryłce 

cholekalcyferolu jest zależna od pH roztworu buforu fosforanowego, którego wartość 

decyduje o osiągnięciu przez ruchome pętle otaczające hydrofobowe wnętrze β-baryłki 

konformacji blokującej i otwierającej dostęp do jej wnętrza. Podobną zależność stwierdziłam 

w przypadku połączeń β-laktoglobuliny z palmitynianem retinylu. Produkty otrzymane w 

roztworach buforów fosforanowych o pH 6,8; 7,4 oraz 9,0 charakteryzowały się wysoką 

zawartością witaminy D3. Najniższy poziom cholekalcyferolu wykazałam dla połączeń 

utworzonych w pH wynoszącym 3,0 oraz 5,0, odpowiednio 600 oraz 120 μg/g. Uzyskane 

wyniki zostały opisane przeze mnie w publikacji H1. W wyniku przeprowadzonych 

doświadczeń wykazałam, że wartość pH decyduje o konformacji elastycznej pętli, 

otwierającej i zamykającej dostęp do wnętrza baryłki znajdującej się w strukturze β-

laktoglobuliny i odpowiedzialnej za wiązanie ligandów. Struktury krystaliczne β-

laktoglobuliny opisane dla pH 6,2 oraz 7,0 potwierdzają różnice w konformacji ruchomej 

pętli. W pH poniżej 6,2 pętla występuje w konformacji stabilizowanej poprzez wiązania 

wodorowe i przez to utrudniającej dostęp ligandów do wnętrza baryłki. Uważa się, że zmiany 

konformacyjne pętli powodujące zamknięcie dostępu do baryłki chronią niewielkie ligandy 

przed denaturacją w czasie transportu przez żołądek. W pH ok. 7,0 możliwe jest wnikanie 

ligandu do wnętrza baryłki. Następuje wówczas zerwanie wiązań wodorowych i otwieranie 
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ruchomej pętli [Sakurai i wsp., 2009]. Obniżanie wartości pH powoduje uwalnianie ligandów 

z wnętrza baryłki. W porównaniu do kompleksów z cholekalcyferolem, połączenia β-

laktoglobuliny z palmitynianem retinylu charakteryzowały się niższą zawartością ligandu. 

Wyniki opisałam w publikacji H2. Może to być spowodowane izomeryzacją palmitynianu 

retinylu prowadzącą do produktów cis (9-cis; 13-cis) o mniejszej aktywności biologicznej 

oraz degradacją witaminy A w podwyższonej temperaturze podczas procesu suszenia. 

Witamina D3 natomiast jest bardziej odporna na działanie podwyższonej temperatury. Jest 

również względnie trwała w środowisku zasadowym, natomiast wykazuje wrażliwość na 

działanie kwasów, promieniowania ultrafioletowego, tlenu.  

W przemyśle spożywczym szczególnie korzystne jest uzyskanie produktów w postaci 

proszku, nie tylko ze względu na wygodę i uniwersalność zastosowania, ale również ze 

względu na stabilność przechowalniczą, łatwość dozowania oraz mniejszą objętość (w 

stosunku do produktu płynnego), co jest szczególnie istotne w czasie transportu, jak i 

magazynowania. Suszenie rozpyłowe oraz suszenie sublimacyjne są jednymi z najczęściej 

stosowanych metod w przemyśle spożywczym [Gharsallaoui i wsp., 2007; Adamiec i wsp., 

1995]. Metodą, która w znacznym stopniu umożliwia wyeliminowanie wpływu podwyższonej 

temperatury jest suszenie sublimacyjne. Zaletą tej metody suszenia jest zachowanie w 

produkcie pierwotnych biologicznych cech surowca. Wadami są długi czas oraz wysokie 

koszty procesu. Zastosowany proces suszenia oraz parametry procesu mogą wpływać na 

zawartość witamin w produkcie końcowym. Dzięki przeprowadzonym doświadczeniom dla 

suszenia sublimacyjnego oraz rozpyłowego przy różnych parametrach procesu oraz analizie 

właściwości fizycznych uzyskanych proszków i ilości zawartych w nich witamin 

wyznaczyłam zależności pomiędzy parametrami procesu a wybranymi właściwościami. 

Pozwoliło mi to również na wyznaczenie takich parametrów suszenia, które ograniczą utratę 

witamin i zapewnią ich wysoką zawartość w końcowych produktach. Ze względu na wysoką 

zawartość ligandów uzyskaną w przypadku produktów β-laktoglobulina-palmitynian retinylu 

oraz β-laktoglobulina-cholekalcyferol otrzymanych w pH 6,8, próbki do dalszych badań 

otrzymywałam w roztworze buforu fosforanowego o pH 6,8. W wyniku przeprowadzonych 

doświadczeń otrzymałam produkty zawierające β-laktoglobulinę oraz cholekalcyferol w 

postaci proszku, uzyskane metodą suszenia rozpyłowego i sublimacyjnego. Wyniki opisałam 

w publikacji H3. Podobne badania przeprowadziłam w przypadku produktów β-

laktoglobuliny z palmitynianem retinylu (publikacja H2). Suszenie rozpyłowe otrzymanych 

roztworów prowadziłam w suszarce rozpyłowej firmy Anhydro (Dania), przy jednej 

prędkości dysku rozpyłowego, wynoszącej 39000 obr./min (średnica dysku 63,42 mm) i 
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dwóch strumieniach podawania surowca: 51,4 oraz 64,2 cm3/min. Suszenie odbywało się 

współprądowo, a temperatura powietrza wlotowego wynosiła odpowiednio 120 ºC lub 160 

ºC. Ze względu na brak istotnego wpływu parametrów procesu suszenia rozpyłowego na 

zawartość cholekalcyferolu w kompleksach, do suszenia produktów wybrano temperaturę 

powietrza wlotowego 120˚C oraz strumień podawania surowca 51,4 ml/min. W badaniach 

wykazałam natomiast wpływ temperatury stosowanej w procesach suszenia na zawartość 

palmitynianu retinylu w konćowych produktach. Poziom palmitynianu retinylu był wyższy w 

próbkach suszonych rozpyłowo przy temperaturze powietrza wlotowego wynoszącej 120 °C. 

Wzrost temperatury powodował obniżenie zawartości palmitynianu retinylu w próbkach, co 

może być spowodowane izomeryzacją prowadzącą do produktów cis (9-cis; 13-cis) o 

mniejszej aktywności biologicznej oraz degradacją witaminy A w podwyższonej 

temperaturze. Zastosowanie liofilizacji, a zatem wyeliminowanie podwyższonej temperatury 

w procesie suszenia, nie przyczyniło się do zwiększenia zawartości cholekalcyferolu w 

próbce. Przyczyną takiego wyniku może być fakt rozwinięcia powierzchni w czasie suszenia 

sublimacyjnego, czego konsekwencją jest większa powierzchnia kontaktu produktu z tlenem. 

Zastosowanie liofilizacji, a zatem wyeliminowanie podwyższonej temperatury w procesie 

suszenia, przyczyniło się do zwiększenia zawartości palmitynianu retinylu w próbkach. W 

tym przypadku ograniczenie podwyższonej temperatury podczas suszenia wydaje się 

wskazane. 

Wybrane produkty wzbogaciłam w laktozę lub trehalozę. Laktoza jest jednym z wielu 

węglowodanów, które mogą być z powodzeniem stosowane w tworzeniu matrycy cząstek o 

odpowiedniej strukturze i w mikrokapsułkowaniu. Trehaloza natomiast charakteryzuje się 

dobrą rozpuszczalnością w wodzie, dostatecznie wysoką temperaturą przejścia fazowego oraz 

małą higroskopijnością. Istotne jest, że obydwa cukry wykazują ochronne działanie na białko 

podczas procesu suszenia, zapobiegając niejednokrotnie jego denaturacji. Ich działanie polega 

na zabezpieczaniu struktury białek poprzez wytwarzanie wiązań wodorowych pomiędzy 

grupami hydroksylowymi cukrów a polarnymi grupami białek. Na podstawie uzyskanych 

wyników wykazałam ochronny wpływ dodanego disacharydu (laktozy, trehalozy) na 

otrzymane przeze mnie produkty zawierające β-laktoglobulinę i cholekalcyferol. Przykładowo 

zawartość pamitynianu retinylu (wyrażona w μg/g białka) była wyższa w produktach 

zawierających w swoim składzie laktozę w porównaniu do próbek bez dodatku disacharydu 

(publikacja H2). 
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5.2. Charakterystyka produktów uzyskanych w postaci proszków pod kątem ich 

przydatności technologicznej (zawartość wody, aktywność wody, skład 

granulometryczny, zwilżalność, rozpuszczalność, właściwości sorpcyjne, kinetyka 

adsorpcji pary wodnej, właściwości termiczne). 

Cechy produktów spożywczych w formie sypkiej, decydujące o jakości gotowego 

produktu, związane są z właściwościami fizycznymi proszków. Znajomość tych właściwości 

pozwala na określenie cech produktów ważnych zarówno dla konsumenta, jak i producenta. 

W wyborze preparatu konsument zwraca szczególną uwagę na wielkość cząstek oraz ich 

zdolność do rozpuszczania. Zachowanie się żywności w proszku przy kontakcie z cieczą jest 

związane przede wszystkim z takimi właściwościami fizycznymi, jak zwilżalność, 

rozpuszczalność, rozkład wielkości cząstek i cechy kształtu pojedynczej cząstki. W celu 

osiągnięcia wysokiej jakości końcowej i stabilności produktu w czasie magazynowania, 

istotne jest poznanie właściwości sorpcyjnych produktów w warunkach eksperymentalnych, 

podobnych do warunków naturalnych. Znajomość izoterm i kinetyki sorpcji jest niezbędna do 

ustalenia optymalnych warunków przechowywania żywności suszonej oraz doboru 

odpowiednich opakowań. Istotny wpływ na stabilność i jakość uzyskanych w postaci 

proszków produktów ma temperatura przejścia fazowego opisywana poprzez temperaturę 

początkową (Tg onset), środkową (Tg midpoint) oraz końcową (Tg endpoint). Produkt 

spożywczy charakteryzuje się najwyższą stabilnością w temperaturze przemiany szklistej (Tg) 

i niższej. 

Charakterystyka uzyskanych proszków poprzez wyznaczenie takich parametrów, jak: 

zawartość wody, aktywność wody, skład granulometryczny, zwilżalność, rozpuszczalność, 

właściwości sorpcyjne, kinetyka adsorpcji pary wodnej, właściwości termiczne wydaje się 

zatem celowa i istotna, przede wszystkim, pod kątem określenia przydatności technologicznej 

końcowych produktów. 

Uzyskane wyniki dotyczące w/w właściwości otrzymanych produktów o zróżnicowanym 

składzie, uzyskanych w postaci proszków poprzez zastosowanie suszenia rozpyłowego lub 

sublimacyjnego przy różnych parametrach procesów, przedstawiłam w publikacjach H4, H5, 

H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12 wchodzących w skład osiągnięcia stanowiącego podstawę 

postępowania habilitacyjnego.  

 

H4. K. Szulc, A. Górska, 2012: Functional properties of powdered β-lactoglobulin-

cholecalciferol complexes. Chemine Technologija (Chemical Technology), 4(62), 21-24. 
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H5. K. Szulc, A. Górska, 2012: Wpływ procesu suszenia na właściwości rekonstytucyjne 

kompleksów β-laktoglobuliny z witaminą D3. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, tom 

XLV, nr 3, 797-802. 

H6. A. Górska, K. Szulc, E. Ostrowska-Ligęza, M. Wirkowska, J. Bryś, 2013: The influence 

of trehalose-maltodextrin and lactose-maltodextrin matrixes on thermal and sorption 

properties of spray-dried beta-lactoglobulin-vitamin D3 complexes. Journal of Thermal 

Analysis and Calorimetry, 112(1), 429-436. 

H7. A. Górska, K. Szulc, E. Ostrowska-Ligęza, M. Wirkowska-Wojdyła, J. Bryś, 2015: 

Wybrane właściwości fizyczne układów β-laktoglobulina - palmitynian retinylu-trehaloza 

otrzymanych w postaci proszków metodą suszenia rozpyłowego i sublimacyjnego. 

Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 48 (3), 334-339. 

H8. A. Górska, K. Szulc, E. Ostrowska-Ligęza, M. Wirkowska, J. Bryś, 2014: Właściwości 

funkcjonalne kompleksów β-laktoglobuliny z palmitynianem retinylu. Bromatologia i Chemia 

Toksykologiczna, 47 (3), 420-424. 

H9. A. Górska, E. Ostrowska-Ligęza, K. Szulc, M. Wirkowska-Wojdyła, J. Bryś, 2015: 

Wpływ dodatku układu laktoza-maltodekstryna na właściwości termiczne i funkcjonalne 

kompleksów β-laktoglobuliny z palmitynianem retinylu. Żywność. Nauka. Technologia. 

Jakość, 22 (3), 190-202.  

H10. A. Górska, E. Ostrowska-Ligęza, J. Bryś, M. Wirkowska, 2012: Thermal properties of 

β-lactoglobulin-vitamin D3 complexes obtained by different technological processes. 

Chemine Technologija (Chemical Technology), 3(61), 22-26.  

H11. A. Górska, E. Ostrowska-Ligęza, J. Bryś, M. Wirkowska, 2012: Wpływ składu 

kompleksów β-laktoglobuliny z witaminą D3 na przebieg krzywych DSC. Bromatologia i 

Chemia Toksykologiczna, tom XLV, nr 3, 749-753.  

H12. A. Górska, E. Ostrowska-Ligęza, K. Szulc, M. Wirkowska, 2012: A differential 

scanning calorimetric study of β-lactoglobulin and vitamin D3 complexes. Journal of Thermal 

Analysis and Calorimetry, 110(1), 473-477.  

 

W publikacji H4 badaniom poddałam produkty zawierające β-laktoglobulinę i 

cholekalcyferol, wzbogacone laktozą lub trehalozą, uzyskane metodą suszenia rozpyłowego 

przy temperaturze powietrza wlotowego wynoszącej 120 °C i strumieniu podawania surowca 

51,4 ml/min lub sublimacyjnego (temperatura półek grzejnych liofilizatora 30°C). W wyniku 

przeprowadzonych doświadczeń stwierdziłam, że badane próbki charakteryzowały się 

podobnymi wartościami aktywności wody oraz indeksu rozpuszczalności. Wykazałam, że 
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produkty uzyskane w postaci proszków metodą suszenia sublimacyjnego cechowały się 

większym rozmiarem cząstek i lepszą zwilżalnością w porównaniu do analogów suszonych 

rozpyłowo. Na podstawie wykonanych oznaczeń stwierdziłam, ze produkty suszone 

rozpyłowo i liofilizacyjnie, zawierające w swoim składzie laktozę/trehalozę wyróżniały się 

lepszą zwilżalnością w porównaniu do próbek, w których składzie nie było disacharydów. 

Spośród badanych produktów wyróżniłam proszki o składzie β-laktoglobulina-

cholekalcyferol-laktoza/trehaloza suszone sublimacyjnie, które charakteryzowały się czasem 

zwilżania poniżej 15s, co pozwoliło na zakwalifikowanie ich do grupy produktów „instant”. 

Stwierdziłam, że obniżenie ilości adsorbowanej wody obserwowane na krzywych kinetyki 

sorpcji pary wodnej w przypadku próbek zawierających laktozę było wynikiem zmian 

zachodzących w cząsteczce cukru podczas procesu sorpcji pary wodnej. Na podstawie 

uzyskanych wyników stwierdziłam, że nastąpiło zwiększenie ruchliwości cząsteczek cukru, 

co umożliwiło jego przejście z metastabilnego stanu bezpostaciowego w stan krystaliczny. 

Poziom zaadsorbowanej wody był wystarczający do zainicjowania przemiany amorficznej 

laktozy do stanu krystalicznego, której towarzyszyło wydzielanie nadmiaru zaadsorbowanej 

wody przez powstające struktury krystaliczne. Wykazałam, że w przypadku produktów o 

składzie β-laktoglobulina-witamina D3 z dodatkiem trehalozy następowało korzystne 

opóźnienie procesu krystalizacji w porównaniu do preparatów zawierających laktozę. Za 

przyczynę tego zjawiska uznałam fakt, że trehaloza ulega krystalizacji do postaci 

dwuwodnego kryształu, może zatem chłonąc większą ilość wody niż cukry tworzące 

kryształy bezwodne (laktoza) i nadal pozostaje w formie amorficznej. Stwierdziłam, że 

trehaloza pozostaje w stanie szklistym w warunkach wyższej wilgotności względnej 

powietrza niż inne niskocząsteczkowe cukry. Krystalizując w formę dihydratu trehalozy, 

wiąże i unieruchamia wodę, utrzymując dzięki temu względnie niską aktywność wody 

produktu. 

Kolejną serię związków, otrzymanych przeze mnie stanowiły produkty zawierające β-

laktoglobulinę, cholekalcyferol oraz dodatek układu węglowodanów 

(trehaloza/maltodekstryna; laktoza/maltodekstryna). Takie matryce składające się z cukrów 

niskocząsteczkowych i polimerów węglowodanowych zasługują na szczególną uwagę ze 

względu na korzyści, które mogą wynikać z ich użycia podczas procesu mikrokapsułkowania. 

Cukry amorficzne tworzą szklistą matrycę zapewniając lepszą stabilność mikrokapsułki i 

ograniczają wiele niekorzystnych przemian chemicznych, którym może ulegać substancja 

mikrokapsułkowana. Dodatek wysokocząsteczkowych substancji nośnikowych natomiast 

stabilizuje kapsułkę oraz emulsję, sprzyja podniesieniu wydajności procesu, zapobiegając 
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zbrylaniu oraz oblepianiu ścian suszarki występującym w przypadku stosowania cukrów 

prostych [Domian i wsp.,2013]. Otrzymane przeze mnie produkty charakteryzowały się 

różnym udziałem maltodekstryny w odniesieniu do laktozy i trehalozy. W, otrzymanych 

metodą suszenia rozpyłowego oraz suszenia sublimacyjnego, preparatach stosunek 

laktozy/trehalozy do maltodekstryny wynosił 9:1; 8:2 i 7:3. Oceniłam wpływ metody suszenia 

na wybrane właściwości fizyczne, sorpcyjne i termiczne. Otrzymane wyniki przedstawiłam w 

publikacjach H5 i H6. Wykazałam, że proszki utworzone na drodze suszenia rozpyłowego 

charakteryzowały się niższą aktywnością wody od analogów utworzonych metodą suszenia 

sublimacyjnego, co częściowo związane jest z ich niższą zawartością wody. Stwierdziłam, że 

metoda suszenia miała wpływ na wielkość cząstek preparatów otrzymanych w formie 

proszku. Największym rozmiarem cząstek cechowały się preparaty suszone sublimacyjnie z 

dodatkiem laktozy i maltodekstryny, a najmniejszym ich analogi suszone rozpyłowo. 

Preparaty β-laktoglobuliny z witaminą D3 oraz mieszaniną laktozy/trehalozy i maltodekstryny 

otrzymane w wyniku suszenia rozpyłowego cechował mniejszy rozmiar cząstek o około 20-

30 μm od analogów suszonych sublimacyjnie, co z kolei miało istotny wpływ na ich 

zwilżalność. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazałam, że preparaty otrzymane na 

drodze suszenia sublimacyjnego cechowała błyskawiczna zwilżalność (właściwość instant), 

niezależnie od składu kompleksu. Badane próbki β-laktoglobulina-witamina D3 z dodatkiem 

układu laktoza/trehaloza - maltodekstryna charakteryzowały się bardzo dobrą 

rozpuszczalnością, niezależnie od sposobu ich otrzymywania. Stwierdziłam, że metoda 

suszenia oraz dodatek węglowodanów miały wpływ na kinetykę sorpcji pary wodnej 

produktów β-laktoglobuliny z witaminą D3 z otaczającego środowiska. W aktywności wody 

środowiska 0,338 zaobserwowałam ciągły przyrost zawartości wody podczas procesu 

adsorpcji dla badanych próbek, niezależnie od metody suszenia i zastosowanej mieszaniny 

węglowodanów. Najmniejszą zdolnością adsorpcji pary wodnej ze środowiska o aktywności 

wody aw 0,338 charakteryzowały się produkty β-laktoglobuliny z witaminą D3 otrzymane 

metodą suszenia sublimacyjnego przy największym udziale laktozy/trehalozy w odniesieniu 

do maltodekstryny wynoszącym 9:1. W aktywności wody środowiska aw 0,648 przebieg 

kinetyki adsorpcji pary wodnej dla analizowanych próbek β-laktoglobulina-witamina D3 z 

dodatkiem węglowodanów był zróżnicowany. Na krzywych kinetycznych adsorpcji pary 

wodnej kompleksów o składzie β-laktoglobulina-witamina D3-laktoza/maltodekstryna 9:1;   

β-laktoglobulina-witamina D3-laktoza/maltodekstryna 8:2,  β- laktoglobulina-witamina D3- 

laktoza/maltodekstryna 7:3;  β-laktoglobulina-witamina D3- trehaloza/maltodekstryna 9:1, 

otrzymanych w postaci proszków metodą suszenia rozpyłowego oraz sublimacyjnego, 
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zaobserwowałam wystąpienie charakterystycznego przegięcia. Wystąpienie przegięcia na 

krzywej kinetycznej związane było z krystalizacją amorficznych cukrów, znajdujących się 

preparatach, a dostępność pary wodnej warunkowała szybkość krystalizacji. Znajomość 

kinetyki sorpcji pary wodnej mieszanin węglowodanowych i białkowych w produktach 

spożywczych jest niezwykle pomocna w procesie projektowania i produkcji nowych 

produktów oraz ustalania warunków przechowywania. Na podstawie uzyskanych wyników 

wykazałam, że w przypadku produktów β-laktoglobuliny z witaminą D3 z dodatkiem 

mieszaniny trehaloza-maltodekstryna następowało opóźnienie krystalizacji cukrów zawartych 

w preparatach. Zanik lub opóźnienie krystalizacji zaobserwowałam dla układów o składzie β-

laktoglobulina-cholekalcyferol-trehaloza/maltodekstryna 8:2, β-laktoglobulina -

cholekalcyferol-trehaloza/maltodekstryna 7:3, otrzymanych poprzez suszenie sublimacyjne 

lub rozpyłowe.   

Dla badanych układów wyznaczyłam również temperaturę przejścia szklistego. Uzyskane 

wyniki przedstawiłam w publikacji H6. W przypadku produktów zawierających układ 

laktoza/trehaloza: maltodekstryna zaobserwowałam dwa wyraźnie oddzielone przejścia 

fazowe (Tg1, Tg2), związane z obecnością w składzie surowcowym laktozy/trehalozy oraz 

maltodekstryny, które ulegają tego typu przemianie. Stwierdziłam, że wzbogacenie produktu 

w składnik o dużej masie cząsteczkowej, jakim jest maltodekstryna, skutkowało 

podwyższeniem Tg w przypadku badanych produktów. Wraz ze zwiększającym się udziałem 

maltodekstryny w próbkach, wartość temperatur przejścia szklistego wzrastała. Układy, w 

których stosunek wagowy laktozy/trehalozy do maltodekstryny wynosił 7:3 charakteryzowały 

się wyższymi wartościami temperatur Tg1 oraz Tg2 niż analogi zawierające w swoim składzie 

mniejszy udział maltodekstryny.  

Analogiczne badania wykonałam w przypadku produktów β-laktoglobuliny z 

palmitynianem retinylu, o zróżnicowanym składzie, uzyskanych w postaci proszków z 

zastosowaniem suszenia rozpyłowego lub sublimacyjnego. W publikacji H7 

scharakteryzowałam układ β-laktoglobulina - palmitynian retinylu – trehaloza. Wykazałam, 

że spośród badanych próbek, produkt suszony sublimacyjnie cechował się najlepszą 

zwilżalnością. Ze względu na otrzymane wyniki (średnica cząstek < 200 μm) uzyskane 

proszki zakwalifikowałam do drobnoziarnistych. Stwierdziłam również, że próbka suszona 

sublimacyjnie charakteryzowała się znacznie wyższą zawartością wody w porównaniu do 

próbek suszonych rozpyłowo. Przyczyną takiego wyniku może być fakt, że w przypadku 

małych kropel uzyskanych w czasie suszenia rozpyłowego woda ma do pokonania mniejszą 

odległość niż w przypadku materiału suszonego sublimacyjnie w kilkumilimetrowej 
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warstwie. Celem badań opisanych w publikacji H8 była charakterystyka właściwości 

funkcjonalnych otrzymanych w postaci proszków produktów pomiędzy β-laktoglobuliną a 

palmitynianem retinylu wzbogaconych w układ laktoza/maltodekstryna w stosunku masowym 

9:1, 8:2, 7:3. Stwierdziłam wpływ metody suszenia na wartości aktywności wody. Produkty 

suszone rozpyłowo, w większości przypadków, charakteryzowały się niższymi wartościami 

tego parametru od analogów otrzymanych metodą suszenia sublimacyjnego. Na podstawie 

uzyskanych wyników stwierdziłam, że dodatek maltodekstryny korzystnie wpłynął na 

wartości aktywności wody badanych próbek. Im większy był udział maltodekstryny w 

składzie surowcowym próbki, tym uzyskano niższą wartość aktywności wody. W przypadku 

produktów suszonych rozpyłowo, najniższą wartością aktywności wody charakteryzowała się 

próbka, w której stosunek masowy maltodekstryny do laktozy wynosił 3:7. Na podstawie 

otrzymanych rozmiarów cząstek zakwalifikowałam analizowane proszki do 

drobnoziarnistych. Ta cecha wiąże się z trudnościami, jakie mogą stwarzać podczas procesów 

związanych z ich wytwarzaniem i obrotem. Stwierdziłam również wpływ metody suszenia na 

zwilżalność produktów. Krótki czas zwilżania charakteryzujący próbki suszone 

sublimacyjnie, pozwolił na zakwalifikowanie ich do grupy produktów „instant”. Uzyskane 

produkty scharakteryzowałam również poprzez wyznaczenia właściwości sorpcyjnych i 

termicznych. Wyniki przedstawiłam w publikacji H9. Na podstawie uzyskanych wyników 

stwierdziłam, że izotermy sorpcji pary wodnej badanych układów β-laktoglobuliny z 

palmitynianem retinylu oraz dodatkiem węglowodanów cechują się kształtem 

charakterystycznym dla produktów bogatych w cukry proste. Nie obserwowałam przegięcia 

krzywych sorpcji pary wodnej w zakresie niskich aktywności wody, natomiast w zakresie 

aktywności wody ok. 0,8 - 0,9 zawartość wody w produkcie znacząco wzrastała wraz ze 

wzrostem aktywności wody środowiska. Stwierdziłam, że dodatek układu 

laktoza/maltodekstryna wpłynął na zmniejszenie równowagowej zawartości wody w 

produktach. Próbki zawierające β-laktoglobulinę i palmitynian retinylu charakteryzowały się 

największymi równowagowymi zawartościami wody, podczas gdy ich analogi wzbogacone w 

cukry cechowała najmniejsza równowagowa zawartość wody. W przypadku analizowanych 

próbek zaobserwowałam zmniejszenie ilości zaadsorbowanej wody w środowisku o 

aktywności wody ok. 0,5, związane z przejściem disacharydu (laktozy) z metastabilnego 

stanu bezpostaciowego w stan krystaliczny. Na podstawie kształtu krzywych kinetyki 

adsorpcji pary w środowisku o aktywności wody 0,65 wyznaczonych dla próbek β-

laktoglobuliny z palmitynianem retinylu wzbogaconych w układ laktoza/ maltodekstryna 

wykazałam, że obecność cukrów w składzie surowcowym kompleksów wpływa na przebieg 
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kinetyki adsorpcji pary wodnej. Charakterystyczne obniżenie ilości adsorbowanej wody 

obserwowane na krzywych sorpcji pary wodnej było wynikiem zmian zachodzących w 

laktozie podczas procesu sorpcji pary wodnej. Należy podkreślić, że produkty w postaci 

proszku, otrzymane metodą suszenia rozpyłowego lub sublimacyjnego, przy małej zawartości 

wody zawierają cukry w stanie amorficznym. Charakteryzują się one wówczas znaczną 

higroskopijnością i jeżeli zostaną poddane działaniu wilgoci z otoczenia, może dojść do ich 

zbrylenia, co prowadzi do obniżenia jakości, zmniejszenia rozpuszczalności i utraty sypkości 

produktu. Na podstawie wykonanych badań stwierdziłam, że wartości temperatury przejścia 

fazowego badanych produktów uzależnione są od składu surowcowego produktów. Próbki 

zawierające układ laktoza/maltodekstryna cechowały się obecnością dwóch wyraźnie 

oddzielonych przejść fazowych.  Wzbogacenie produktu w maltodekstrynę, analogicznie jak 

w przypadku produktów zawierających cholekalcyferol, przyczyniło się do podwyższenia 

temperatury przejścia szklistego. Produkty, w których składzie nie uwzględniono 

maltodekstryny charakteryzowały się występowaniem pojedynczego przejścia szklistego w 

zakresie niższych temperatur (publikacja H12). Wyniki badań dotyczących wpływu składu i 

metody otrzymywania proszków na właściwości termiczne uzyskanych produktów 

przedstawiłam w publikacjach H10, H11, H12. Wykazałam, że skład surowcowy produktów 

ma wpływ na kształt i przebieg krzywych DSC. Pierwsze przemiany endotermiczne widoczne 

na krzywych DSC świadczą o przemianie białka obecnego w składzie próbki. 

Zaobserwowane temperatury pików endotermicznych są temperaturami, w których białka 

zaczynają ulegać agregacji. Istotny wpływ na przebieg krzywych DSC miał również udział 

cukrów w próbce. Nie odnotowano natomiast wpływu metody suszenia na przebieg krzywych 

DSC.  

 

Podsumowanie 

Przedstawiony powyżej, powiązany tematycznie cykl 12 publikacji, stanowiący podstawę 

ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego dotyczy zagadnień związanych z 

poszukiwaniem nowych, innych niż tłuszczowe, nośników cholekalcyferolu i palmitynianu 

retinylu. Badania takie są prowadzone w ograniczonym zakresie i wydają się szczególnie 

istotne w obecnych czasach, kiedy konsumenci coraz częściej sięgają po produkty o obniżonej 

zawartości tłuszczu lub beztłuszczowe, co może doprowadzić do niedoboru witamin A i D w 

diecie. Przedstawione w autoreferacie wyniki badań stanowią propozycję wykorzystania β-
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laktoglobuliny jako nośnika cholekalcyferolu i palmitynianu retinylu w układach o obniżonej 

zawartości tłuszczu lub beztłuszczowych.  

Wobec powyższego do najważniejszych osiągnięć prezentowanego dorobku należy 

wykazanie, na podstawie przeprowadzonych badań, że β-laktoglobulina może pełnić rolę 

nośnika cholekalcyferolu i palmitynianu retinylu. Dowiodłam, że zdolność wiązania 

cholekalcyferolu i palmitynianu retinylu przez β-laktoglobulinę jest uzależniona od pH 

zastosowanego buforu fosforanowego. Produkty otrzymane w roztworach buforów 

fosforanowych o pH 6,8; 7,4 oraz 9,0 charakteryzowały się wysoką zawartością witamin. 

Najniższy poziom cholekalcyferolu i palmitynianu retinylu wykazałam dla połączeń 

utworzonych w pH wynoszącym 3,0 oraz 5,0. Wykazałam, że zastosowane parametry 

procesów suszenia rozpyłowego i sublimacyjnego okazały się szczególnie istotne w 

przypadku otrzymywania preparatów zawierających palmitynian retinylu. Obniżenie 

temperatury procesu przyczyniło się do zwiększenia zawartości witaminy A w produkcie. 

Zależności takiej nie stwierdziłam w przypadku próbek cholekalcyferolu. Określiłam skład 

surowcowy produktów korzystny ze względu na zawartość witamin w końcowym produkcie, 

jak również właściwości funkcjonalne uzyskanych proszków. Stwierdziłam, że ze względu na 

zawartość witamin w końcowym produkcie, na szczególną uwagę zasługują produkty, które w 

swoim składzie, oprócz β-laktoglobuliny i witamin, zawierają również trehalozę lub laktozę. 

W przypadku produktów wzbogaconych w trehalozę wykazałam również korzystne 

opóźnienie procesu krystalizacji w porównaniu z analogami zawierającymi laktozę. 

Dodatkowo, trehaloza krystalizując w formę dihydratu, wiąże i unieruchamia wodę, 

utrzymując dzięki temu względnie niską aktywność wody produktu. Z tego względu 

korzystniejsze wydaje się uwzględnienie w składzie surowcowym trehalozy. Zanik lub 

opóźnienie procesu krystalizacji stwierdziłam również w przypadku produktów zawierających 

układ trehaloza/maltodekstryna 8:2 oraz trehaloza/maltodekstryna 7:3. Produkty zawierające 

trehalozę charakteryzowały się również lepszą zwilżalnością od analogów, w których składzie 

nie było disacharydu. Układy suszone sublimacyjnie zawierające w swoim składzie trehalozę 

charakteryzowały się czasem zwilżania poniżej 15s, co pozwoliło na zakwalifikowanie ich do 

grupy produktów „instant”.  Wzbogacenie produktu w składnik o dużej masie cząsteczkowej, 

jakim jest maltodekstryna skutkowało podwyższeniem temperatury przejścia szklistego. 

Dodatek maltodekstryny wpłynął również korzystnie na uzyskane wartości aktywności wody. 

Spośród badanych produktów na szczególną uwagę, ze względu na czas zwilżania poniżej 15 

sekund charakteryzowały się produkty suszone sublimacyjne. Pozwoliło to na 

zakwalifikowanie ich do grupy produktów „instant”. Na podstawie otrzymanych wyników 
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zakwalifikowałam badane próbki do drobnoziarnistych, co może wiązać się z trudnościami, 

jakie mogą stwarzać podczas procesów związanych z ich wytwarzaniem obrotem.  

Przedstawione w cyklu publikacji wyniki badań mogą mieć praktyczne zastosowanie. 

Wybrane, opisane powyżej, produkty w postaci proszków zawierające w swoim składzie β-

laktoglobulinę, cholekalcyferol/palmitynian retinylu oraz układ trehaloza/maltodekstryna 

mogłyby znaleźć zastosowanie jako dodatki do żywności wzbogacające produkty o obniżonej 

zawartości tłuszczu lub beztłuszczowe w witaminy A i D.  

Przyjęta w pracy hipoteza badawcza została potwierdzona w zakresie możliwości 

zastosowania β-laktoglobuliny jako nośnika cholekalcyferolu i palmitynianu retinylu. 

Czynniki takie jak pH roztworu stosowanego buforu, skład surowcowy, parametry stosowane 

podczas procesu suszenia wpływają na zawartość witamin w końcowych produktach oraz na 

ich właściwości funkcjonalne. 

 

W kolejnych etapach pracy naukowej zamierzam kontynuować tematykę badawczą 

związaną z wykorzystaniem właściwości β-laktoglobuliny do wiązania lipofilowych 

substancji. Kolejną grupę związków - substratów dla β-laktoglobuliny będą stanowiły 

modyfikowane na drodze przeestryfikowania cząsteczki triacylogliceroli. Chemiczne i 

enzymatyczne przeestryfikowanie pomiędzy tłuszczem zwierzęcym (np. tłuszczem 

mlecznym) a olejami bogatymi w wielonienasycone kwasy tłuszczowe, takimi jak np. olej 

rybi i olej lniany stwarza możliwości uzyskania triacylogliceroli o zmienionym składzie 

kwasów tłuszczowych i/lub zmodyfikowanym ich rozmieszczeniu w strukturze 

triacylogliceroli. Takie przeestryfikowane lipidy o „zaprojektowanej” strukturze mogą 

wzbogacać wybrane produkty żywnościowe w korzystne ze względów zdrowotnych 

nienasycone kwasy tłuszczowe. Proces przeestryfikowania powoduje jednak niejednokrotnie 

obniżenie stabilności oksydatywnej produktów. Uzyskanie produktów pomiędzy β-

laktoglobuliną a przeestryfikowanymi tłuszczami stwarza możliwości ochrony niestabilnych 

kwasów tłuszczowych przed niekorzystnym wpływem środowiska zewnętrznego, szczególnie 

przed procesami utleniania. Takie układy w postaci proszków mogłyby wzbogacać wybrane 

produkty spożywcze w nienasycone kwasy tłuszczowe. 
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Poznań 2000, s. 95. 

 

Wang, Q., Allen, J. C., Swaisgood, H. E.: Binding of lipophilic nutrients to β-lactoglobulin prepared 

by bioselective adsorption. J. Dairy Sci. 1999, 82, 257. 

 

6. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych  

Urodziłam się 22 lipca 1975r. w Warszawie. Egzamin maturalny zdałam w 1994r. w II 

LO im. Stefana Batorego w Warszawie. W latach 1994 - 1999 studiowałam na Wydziale 

Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie 23.06.1999 roku obroniłam pracę magisterską nt. 

„Synteza cyklicznych peptydów opioidowych”. Po ukończeniu studiów zostałam zatrudniona - 

15.10.1999 roku - jako asystent w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 

Na Wydziale Technologii Żywności (obecnie Wydział Nauk o Żywności), w Katedrze 

Chemii. Prowadziłam badania dotyczące syntezy i właściwości biologicznych i 

fizykochemicznych pochodnych pirydyny, pirymidyny i benzimidazolu w Zespole prof. dr 

hab. Zygmunta Kazimierczuka. 01.10.2000r. podjęłam czteroletnie studia doktoranckie w 

Katedrze Chemii Wydziału Technologii Żywności, SGGW, kontynuując tematykę badawczą 

dotyczącą syntezy związków organicznych wykazujących aktywność biologiczną. 14.07.2004 

roku uzyskałam stopień dr nauk farmaceutycznych na podstawie obrony rozprawy pt: 

„Synteza i badanie właściwości biologicznych i fizykochemicznych wybranych pochodnych 

pirydyny, pirymidyny i benzimidazolu”. Po uzyskaniu stopnia doktora, zajęłam się tematyką 
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związaną z badaniami nad projektowaniem i uzyskiwaniem produktów o określonej 

strukturze lub składzie, które mogłyby znaleźć zastosowanie w przemyśle spożywczym oraz 

charakterystyką ich właściwości, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości 

funkcjonalnych i termicznych. 

Moja dotychczasowa aktywność zawodowa związana jest z realizacją trzech głównych 

zagadnień badawczych: 

- Synteza i badanie właściwości biologicznych i fizykochemicznych wybranych 

pochodnych pirydyny, pirymidyny i benzimidazolu (6.1) 

- Charakterystyka tłuszczów naturalnych oraz tłuszczów o zmodyfikowanej strukturze 

uzyskanych na drodze przeestryfikowania enzymatycznego, ze szczególnym 

uwzględnieniem ich stabilności oksydatywnej i właściwości termicznych (6.2) 

- Charakterystyka właściwości termicznych żywności w proszku (6.3). 

6.1.  Synteza i badanie właściwości biologicznych i fizykochemicznych wybranych 

pochodnych pirydyny, pirymidyny i benzimidazolu  

 

W 1999 roku rozpoczęłam pracę w Zakładzie Chemii Organicznej Katedry Chemii na 

Wydziale Technologii Żywności (obecnie Wydział Nauk o Żywności) SGGW w Warszawie, 

w Zespole prof. dr hab. Zygmunta Kazimierczuka. Tematyka badań podjętych przeze mnie 

dotyczyła przede wszystkim syntezy organicznych pochodnych pirydyny, pirymidyny o 

potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym. Zainteresowanie tą tematyką wynikało z 

faktu, że choroby nowotworowe od lat plasują się na najwyższych miejscach w światowych 

statystykach umieralności. W ostatnich latach coraz większe nadzieje jako lek 

przeciwnowotworowy budzi TNF- (ang. Tumor Necrosis Factor –α – czynnik martwicy 

nowotworów –α) [Wiemann i Starnes, 1994]. Do tej pory przebadano in vitro aktywność tej 

cytokiny wobec wielu linii nowotworowych. Wykazano, że skutecznie hamuje on proliferację 

linii komórek nowotworowych, pochodzących m.in. z raka piersi, raka jelita grubego, raka 

szyjki macicy, raka jajnika, raka płuc i czerniaka złośliwego. Potwierdzono, że TNF- może 

indukować krwotoczną martwicę niektórych nowotworów, która jest najszybszym efektem 

przeciwnowotworowym, pojawiającym się w ciągu 1-4 godzin po podaniu TNF- [Beutler i 

Cerami, 1997]. TNF- wywiera bezpośredni efekt cytotoksyczny na wiele linii 

nowotworowych in vitro, a także na komórki uzyskane z samoistnych nowotworów ludzkich i 

zwierzęcych [Soma i Mizuno, 1989; Robak, 1991]. Ostatnie doniesienia pozwalają na 
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sformułowanie wniosku, że TNF- ma zdolność indukowania apoptozy w komórkach 

nowotworowych [Schneider i Tschopp, 2000]. 

Pierwszy etap prowadzonych przeze mnie badań polegał na syntezie serii nowych 

adamantylowych pochodnych pirydyny i pirymidyny. Moje zainteresowania pochodnymi 

adamantylowymi wynikały z faktu, iż, ze względu na swoja odrębną strukturę chemiczną oraz 

mechanizm działania, stanowią one ciekawą grupę związków o zróżnicowanej aktywności 

biologicznej. 1-amino i 1-alkiloamino- podstawione analogi tego trójpierścieniowego 

węglowodoru (amantadyna, rymantadyna, tromantadyna) zostały wprowadzone do lecznictwa 

jako leki przeciwwirusowe.  

Efektem tego etapu badań było zsyntezowanie przeze mnie serii 110 związków o 

nieznanej dotąd strukturze, głównie pochodnych adamantylowych pirydyny, pirymidyny. Po 

syntezie, produkty poddawałam procesowi chromatografii kolumnowej w odpowiednio 

dobranym układzie rozpuszczalników w celu oczyszczenia ich od nieprzereagowanych 

substratów. Po potwierdzeniu struktury związków metodami fizykochemicznymi zbadałam 

ich aktywność biologiczną. We współpracy z Zakładem Immunologii, Centrum Biostruktury 

Akademii Medycznej w Warszawie, zostały przeprowadzone badania wpływu 

zsyntezowanych przeze mnie związków na poziom wydzielania TNF- przez linię 

komórkową czerniaka mysiego.  

Oceniłam zdolność związków zawierających w swojej strukturze grupę adamantylową 

do stymulacji genetycznie modyfikowanej linii komórkowej czerniaka mysiego z 

wbudowanym genem ludzkiego TNF- (B78/TNF/9) do produkcji TNF-. Badania te 

opisałam w wymienionych poniżej nie wchodzących w skład osiągnięcia habilitacyjnego 

publikacjach 1, 2, 3, które ukazały się przed uzyskaniem stopnia doktora. Wykazałam, że 

przy stężeniu 10 M związki zawierające grupę adamantyloaminową w znaczny sposób 

zwiększają ilość TNF- wytwarzanego przez tę linię komórkową. Stwierdziłam, że 

najbardziej aktywnym związkiem, stymulującym linię komórkową do 3,5 – krotnie wyższej 

sekrecji TNF- niż próba kontrolna jest 2-(1-adamantyloamino)-6-metylopirydyna (AdAMP) 

(publikacja 3). Wykazałam, że poza tym związkiem, jeszcze ponad 20 zsyntezowanych 

przeze mnie analogów powodowało co najmniej 200% wzrost sekrecji TNF- w stosunku do 

serii kontrolnej. Dowiodłam, że związki najsilniej stymulujące genetycznie modyfikowaną 

linię komórkową czerniaka mysiego do produkcji TNF-α charakteryzowały się kilkoma 

wspólnymi cechami w swej strukturze. Analizując uzyskane wyniki, szczególnie dla 

pochodnych pirydyny i pirymidyny, zaproponowałam zależność pomiędzy strukturą a 
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aktywnością tych pochodnych. Związki najsilniej stymulujące linię komórkową czerniaka 

mysiego do wydzielania TNF- charakteryzowały się obecnością wspólnych elementów 

strukturalnych, tj. grupa adamantyloaminowa lub adamantylotiolowa, heterocykliczny atom 

azotu. Wykazałam, że zasadniczy wpływ na aktywność związku miała również „giętkość” 

grupy łączącej pierścień heterocykliczny z adamantylowym podstawnikiem. Niewątpliwie 

obecność grupy metylowej korzystnie wpływała  na aktywność biologiczną. Należy jednak 

podkreślić, że trudno o jednoznaczne wnioski, gdyż dotąd nieznana jest struktura receptora 

(czy też receptorów) odpowiedzialnego za indukcję TNF-. Dla pochodnej o najwyższej 

aktywności (AdAMP) wykonałam pomiary określające jej budowę krystalograficzną 

(publikacja 3).  

Heterocykliczne pochodne adamantylowe, ze względu na hydrofobowy charakter 

podstawnika adamantylowego, są słabo rozpuszczalne w wodzie. Znaczny wzrost 

rozpuszczalności uzyskałam poprzez stworzenie kompleksów inkluzyjnych pomiędzy 

związkiem organicznym a -cyklodekstryną. W teście ELISA przeprowadzonym dla 

kompleksów 2-(1-adamantyloamino)-6-metylopirydyny (AdAMP) z -cyklodekstryną 

wykazałam znaczną aktywność tych pochodnych jako induktorów czynnika martwicy 

nowotworów przy wysokich stężeniach (500 M). Na podstawie tego wyniku 

wywnioskowałam, że heterocykliczne pochodne adamantylowe w niewielkich dawkach 

wydostają się z wnęki cyklodekstryny, co powoduje ich stały dopływ do komórek. 

Stwierdziłam, że takie formy „depot” potencjalnie mogłyby znaleźć zastosowanie jako 

substancje wspomagające zwiększoną produkcję cytokin przez genetycznie modyfikowane 

linie nowotworowe, co mogłoby być wykorzystane przy projektowaniu szczepionek 

przeciwnowotworowych. 

Istotnym zadaniem dzisiejszej farmakologii jest poszukiwanie nowych preparatów o 

działaniu bakteriobójczym. Obecna sytuacja, w której wiele szczepów bakteryjnych jest 

niewrażliwych na większość dostępnych antybiotyków sprawia, że choroby zakaźne nadal 

pozostają problemem współczesnej medycyny. Szczególne miejsce wśród bakterii wciąż 

zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu zajmują prątki gruźlicy (mykobakterie), będące 

przyczyną jednego z najbardziej rozpowszechnionych zakażeń na świecie – gruźlicy. Jednym 

z rozwiązań tej niekorzystnej sytuacji jest poszukiwanie związków, o innym, nieznanym 

bakteriom, mechanizmie działania. Dlatego też w swoich badaniach przeprowadziłam syntezę 

serii pochodnych związków heterocyklicznych, ze szczególnym uwzględnieniem 

podstawionych pochodnych benzimidazolu w celu zbadania ich właściwości 



  Agata Magdalena Górska                                                                Załącznik 2 – Autoreferat 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28 
 

przeciwbakteryjnych, w tym przeciwgruźliczych. Aktywność przeciwdrobnoustrojową 

pochodnych heterocyklicznych przebadałam w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej AM 

w Warszawie oraz w Zakładzie Mikrobiologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.  

Wyniki doświadczeń zaprezentowałam w wymienionych poniżej nie wchodzących w 

skład osiągnięcia habilitacyjnego publikacjach 4, 5, 6. W badaniach opisanych w 

publikacjach 4 i 6 wykazałam, że pochodne zawierające w swej strukturze dwa atomy chloru 

w pierścieniu benzenu oraz podstawnik alkiloaminotiolowy w pozycji 2 pierścienia 

imidazolowego (5,6-dichloro-2-(1-dimetyloaminoetylotio)-1H-benzimidazol; 5,6-dichloro-2-

(1-dietyloaminoetylotio)-1H-benzimidazol; 5,6-dichloro-2-(1-dimetyloaminopropylotio)-1H-

benzimidazol; 4,6-dichloro-2-(4-nitrobenzylotio)-1H-benzimidazol) charakteryzują się 

najsilniejszym działaniem przeciwbakteryjnym, porównywalnym w większości przypadków z 

aktywnością użytej substancji kontrolnej – metronidazolu. Związki te wykazały działanie 

hamujące wzrost szpitalnych szczepów Stenotrophomonas maltophilia. Cecha ta jest bardzo 

istotna ze względu na fakt, że w ciągu ostatnich lat ten, oporny na większość stosowanych 

antybiotyków, szczep bakteryjny stał się jednym z najważniejszych czynników etiologicznych 

ciężkich zakażeń wewnątrzszpitalnych.  

Wykazałam, że wśród pochodnych heterocyklicznych, zsyntezowanych przeze mnie w 

celu określenia ich aktywności przeciw prątkom gruźlicy najsilniejsze działanie hamujące 

wzrost tych bakterii wykazały podstawione w pozycji 2 grupą 4-nitrobenzylotiolową, 3,5-

dinitrobenzylotiolową lub 2,4-dinitrobenzylotiolową pochodne 5-nitro-1H-benzimidazolu  i 

5,6-dichloro-1H-benzimidazolu. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdziłam, że 

szczególnie istotne jest działanie w/w związków na prątki atypowe, tj. M. kansasii, M. xenopi 

oraz Mycobacterium Avium Intracellulare Complex (MAIC). Wyniki badań zostały 

przedstawione w publikacji 5. 

1. Z. Kazimierczuk, A. Górska, T. Świtaj, W. Lasek, 2001: 

Adamantylaminopyrimidines and –pyridines Are Potent Inducers of Tumor Necrosis 

Factor-α. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 11, 1197-1200. 

2. J. K. Maurin, W. Lasek, A. Górska, T. Świtaj, M. Wamil, I. Młynarczuk, Z. 

Kazimierczuk, 2001: Synthesis, structure and tumor necrosis factor-α production-

enhancing properties of novel adamantylamino heterocyclic derivatives. Anti-Cancer 

Drug Design, 16, 73-80. (obecnie Oncology Research). 

3. W. Lasek, T. Świtaj, J. Sieńko, M. Kasprzycka, G. Basak, P. Mikłaszewicz, M. Maj, 

D. Nowis, T. Grzela, J. Gołąb, I. Młynarczuk, A. Jalili, B. Kamińska, M. 

Dziembowska, K. Czajkowski, M. Nowaczyk, A. Górska, Z. Kazimierczuk, 2002: 
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Stimulation of TNF- production by 2-(1-adamantylamino)-6-methylpyridine 

(AdAMP) – a novel immunomodulator with potential application in tumor 

immunotherapy. Cancer Chemotherapy and Pharmacology, 50, 213-222.  

4. Z. Kazimierczuk, J. A. Upcroft, P. Upcroft, A. Górska, B. Starościak, A. Laudy, 

2002: Synthesis, antiprotozoal and antibacterial activity of nitro and halogeno- 

substituted benzimidazole derivatives. Acta Biochimica Polonica, 49, 185-195.  

5. A. Górska, L. Chomicz, J. Żebrowska, P. Myjak, E. Augustynowicz-Kopeć, Z. 

Zwolska, J. Piekarczyk, H. Rebandel, Z. Kazimierczuk, 2006: Synthesis and 

Antimycobacterial and Antiprotozoal Activities of Some Novel Nitrobenzylated 

Heterocycles. Zeitschrift für Naturforschung B, 61, 101-107.  

6. S. Budov, M. Kozłowska, A. Górska, Z. Kazimierczuk, H. Eickmeier, P. La Colla, G. 

Gosselin, F. Seela, 2009: Substituted benzimidazoles: antiviral activity and synthesis 

of nucleosides. ARKIVOC, (iii), 225-250.  

Wyniki powyższych badań były również prezentowane na wielu konferencjach o zasięgu 

krajowym i międzynarodowym. Tytuły prezentacji wraz z miejscem i czasem trwania 

konferencji podane są w załączniku 4 (pkt III B: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12). 

 

Wykaz cytowanej literatury:  

 

Beutler B., Cerami A.: Cachectin: more than a tumor necrosis factor. The New England Journal of 

Medicine, 1997, 313, 379. 

 

Robak T.: Właściwości biologiczne kachektyny (TNF) i jej potencjalna rola w terapii. Postępy 

Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 1991, 45, 281. 

Schneider P., Tschopp J.: Apoptosis induced by death receptors. Pharmaceutica Acta Helvetiae, 2000, 

4, 281. 

Soma G.J., Mizuno D.J.: Exogenous and endogenous tumor necrosis factor therapy. Cancer Surveys, 

1989, 8, 837. 

Wiemann B., Starnes C.O.: Coley’s toxins, tumor necrosis factor and cancer research: a historical 

perspective. Pharmacology & Therapeutics, 1994, 64, 529. 

 

6.2.  Charakterystyka tłuszczów naturalnych oraz tłuszczów o zmodyfikowanej 

strukturze uzyskanych na drodze przeestryfikowania enzymatycznego, ze 

szczególnym uwzględnieniem ich budowy, stabilności oksydatywnej i właściwości 

termicznych 
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Procesy modyfikacji lipidów pozwalają na uzyskanie triacylogliceroli o zaprojektowanej 

strukturze, co gwarantuje otrzymanie produktu finalnego o oczekiwanych właściwościach 

chemicznych i fizycznych [De Clercq i wsp., 2012]. Przeestryfikowanie to jedna z metod 

modyfikacji tłuszczów, która oferuje potencjalnie największe możliwości uzyskiwania 

lipidów o z góry założonej strukturze [Kim i Yoon, 2003]. Wykorzystując reakcję 

przeestryfikowania można dokonać zmiany sposobu rozkładu kwasów tłuszczowych w 

triacyloglicerolach jednego lub kilku składników tłuszczowych, uzyskując lipidy 

strukturyzowane o pożądanym zakresie temperatur topnienia, właściwościach 

krystalizacyjnych, plastyczności i konsystencji. Proces ten zmienia strukturę i skład 

triacylogliceroli, natomiast nie zmienia naturalnej budowy występujących w nich kwasów 

tłuszczowych, co powoduje, że cenne biologicznie aktywne kwasy tłuszczowe pozostają 

nienaruszone [Pacheco i wsp., 2013; Fauzi i wsp., 2013]. Przeestryfikowanie może być 

prowadzone w obecności katalizatorów chemicznych i biologicznych. Naturalną funkcją 

biokatalizatorów (lipaz) w reakcji przeestryfikowania enzymatycznego jest katalizowanie 

reakcji hydrolizy acylogliceroli. Zastosowanie lipaz o różnej specyficzności działania 

umożliwia otrzymanie produktów, których nie można uzyskać metodami z wykorzystaniem 

katalizatorów chemicznych. Przeestryfikowanie w obecności lipaz przebiega w łagodnych 

warunkach, z dostateczną szybkością pozwalającą na przerwanie procesu na założonym etapie 

[Balcao i Malcata, 1998; Pacheco i wsp., 2013]. Przeestryfikowane lipidy mogą wzbogacać 

wybrane produkty żywnościowe w korzystne ze względów zdrowotnych nienasycone kwasy 

tłuszczowe. W badaniach przedstawionych w wymienionych poniżej publikacjach 1, 2, 3, 4 i 

5, nie wchodzących w skład osiągnięcia habilitacyjnego, tłuszcz mleczny wzbogacono 

cennymi ze względów żywieniowych i zdrowotnych nienasyconymi kwasami tłuszczowymi. 

Przedmiotem badań w w/w publikacjach był tłuszcz mleczny oraz tłuszcze bogate w 

nienasycone kwasy tłuszczowe, takie jak olej rzepakowy i koncentrat kwasów n-3 

pochodzący z oleju rybiego. Mieszaniny wyżej wymienionych tłuszczów poddano 

przeestryfikowaniu w różnych warunkach w obecności preparatu Lipozyme RM IM, 

zawierającego immobilizowaną lipazę, specyficzną w stosunku do wiązań estrowych w 

pozycji sn-1,3 triacylogliceroli. Dla otrzymanych produktów określono skład kwasów 

tłuszczowych i ich rozmieszczenie pomiędzy poszczególne pozycje w cząsteczce 

triacylogliceroli. Dodatkowo, w surowcach wyjściowych oraz w produktach po 

przeestryfikowaniu, określono liczbę kwasową metodą miareczkową oraz zawartość frakcji 

polarnej metodą chromatografii kolumnowej. W uzyskanych finalnych produktach 

przeestryfikowania, w zależności od użytych substratów, stwierdzono obecność kwasów 
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tłuszczowych pochodzących zarówno z tłuszczu mlecznego, jak i oleju rzepakowego oraz/lub 

koncentratu oleju rybiego, w tym obecność kwasu eikozapentaenowego (EPA) oraz 

dokozaheksaenowego (DHA). Zawartość długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów 

tłuszczowych (EPA, DHA) w przeestryfikowanych mieszaninach wynosiła od 8,8 do 10,0%, 

natomiast kwasów nasyconych od 56,2 do 58,0%. We wszystkich otrzymanych 

przeestryfikowanych mieszaninach kwas palmitynowy występował głównie w pozycji sn-2. 

Kwasy wielonienasycone długołańcuchowe, w tym EPA i DHA zajmowały natomiast przede 

wszystkim pozycje zewnętrzne triacylogliceroli sn-1,3. Uzyskanie takiej dystrybucji kwasów 

tłuszczowych w przeestryfikowanych mieszaninach powoduje, że tłuszcze te mogą być 

wykorzystywane w produkcji odżywek dla niemowląt. Otrzymane mieszaniny tłuszczowe 

zawierają kwasy krótkołańcuchowe, które są źródłem energii, oraz niezbędne do rozwoju 

niemowlęcia i dziecka, kwasy eikozapentaenowy oraz dokozaheksaenowy. Specyficzne 

rozmieszczenie kwasów w otrzymanych tłuszczach przyczynia się również do powstawania 

odpowiednich produktów podczas trawienia w organizmie dziecka. W wyniku hydrolizy 

triacylogliceroli prowadzonej przez lipazę trzustkową będzie powstawał sn-2 

monopalmitynian glicerolu, który jest w ponad 98% wchłaniany przez organizm dziecka.  

Przeestryfikowanie spowodowało wzrost zawartości wolnych kwasów tłuszczowych oraz 

frakcji polarnej praktycznie we wszystkich badanych produktach. Spośród badanych 

tłuszczów najdłuższym czasem indukcji charakteryzował się tłuszcz mleczny. W publikacji 6 

podjęto próbę przeestryfikowania smalcu z zastosowaniem oleju rzepakowego i koncentratu 

kwasów n-3 pochodzącego z oleju rybiego. W wyniku przeprowadzonych doświadczeń 

uzyskano cząsteczki triacylogliceroli wzbogacone w wielonienasycone kwasy tłuszczowe. 

Zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w cząsteczkach triacylogliceroli po 

przeestryfikowaniu wynosiła od 14,3-15,7%, podczas gdy w cząsteczkach triacylogliceroli w 

smalcu przed przeestryfikowaniem - 11,1%.  

 Proces enzymatycznego przeestryfikowania spowodował znaczne obniżenie 

stabilności przeciwutleniającej wszystkich badanych produktów, bez względu na zastosowane 

warunki procesu przeestryfikowania. W badaniach przedstawionych w wymienionych poniżej 

publikacjach 3 i 4, nie wchodzących w skład osiągnięcia habilitacyjnego, uzyskany w 

wyniku przeestryfikowania tłuszcz użyto do wypieku kruchych ciastek. Tłuszcz ten 

charakteryzował się strukturą triacylogliceroli zbliżoną do tłuszczu mleka kobiecego, to 

znaczy kwas palmitynowy był obecny głównie w pozycji sn-2 (ponad 60% tego kwasu 

znajdowało się w pozycji wewnętrznej), natomiast kwasy nienasycone znajdowały się w 

pozycjach zewnętrznych. Proces wypieku miał znaczący wpływ na jakość tłuszczu w 
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gotowym produkcie. W przeestryfikowanej mieszaninie oraz w tłuszczu wyekstrahowanym z 

ciastek stwierdzono obecność kwasów pochodzących zarówno z tłuszczu mlecznego, jak i 

długołańcuchowych niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych EPA i DHA 

pochodzących z koncentratu oleju rybiego.  

Kolejnym zakresem tematycznym podejmowanym w tej części pracy naukowej były 

badania nad uzyskaniem zamienników tłuszczu mleka matki na drodze przeestryfikowania 

enzymatycznego. Uzyskane wyniki zostały opisane w wymienionych poniżej, nie 

wchodzących w skład osiągnięcia habilitacyjnego, publikacjach 7, 8 i 9. W publikacji 7 

zanalizowano frakcję lipidową mleka kobiecego, krowiego i wybranych olejów roślinnych. 

Stwierdzono, że tłuszcz mleka krowiego i tłuszcz mleka matki zawierają krótko- i 

średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Wykazano, że wybrane oleje roślinne mogą stanowić 

źródło niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych w odżywkach dla niemowląt i 

małych dzieci, szczególnie ze względu na zawartość kwasu linolowego i α-linolenowego. 

Triacyloglicerole w badanych olejach mają odmienną strukturę stereospecyficzną niż 

triacyloglicerole tłuszczu mleka kobiecego. Zastosowanie olejów roślinnych, bez ich 

uprzedniej modyfikacji, w odżywkach dla niemowląt jest niekorzystne. W publikacjach 8 i 9 

podjęto zatem próbę uzyskania zamienników tłuszczu mleka matki na drodze 

przeestryfikowania enzymatycznego. Celem badań było uzyskanie produktów o składzie 

kwasów tłuszczowych i strukturze regiospecyficznej triacylogliceroli podobnych do 

występujących w mleku kobiecym. W tłuszczach po przeestryfikowaniu oznaczono skład 

kwasów tłuszczowych oraz ich rozmieszczenie pomiędzy pozycje środkową i zewnętrzne 

triacylogliceroli. Analizując skład kwasów tłuszczowych w produktach przeestryfikowania 

należy stwierdzić, że uzyskany profil był zbliżony do obecnego w tłuszczu mleka matki. 

Otrzymane przeestryfikowane tłuszcze zawierały niezbędne do prawidłowego rozwoju 

dziecka wielonienasycone kwasy tłuszczowe, takie jak kwas cerwonowy i tymnodonowy. 

Uzyskane produkty przeestryfikowania charakteryzowały się zbliżonym do tłuszczu mleka 

kobiecego rozmieszczeniem kwasów tłuszczowych pomiędzy pozycje wewnętrzną i 

zewnętrzne triacylogliceroli. 

Istotnym parametrem ze względu na jakość tłuszczu jest stabilność oksydatywna. 

Szybkość i kierunek procesów utleniania zależy od wielu czynników, m.in. od temperatury 

stosowanej podczas przemian chemicznych oraz warunków przechowywania. W wyniku 

procesów oksydacyjnych powstaje wiele szkodliwych dla zdrowia substancji biorących udział 

w procesach kancerogenezy i mutagenezy. Dlatego też określanie stabilności oksydatywnej 

tłuszczów modyfikowanych oraz wyizolowanych z produktów spożywczych jest wciąż 
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aktualnym tematem podejmowanych prac badawczych. Jedną z metod oznaczania stabilności 

tłuszczów jest różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC), która pozwala na uzyskanie 

informacji o profilu energetycznym badanego materiału, badanie termostabilności, 

termoutleniania i autooksydacji olejów i tłuszczów. Można oznaczyć takie parametry, jak: 

temperatura i przepływ ciepła w funkcji czasu i temperatury. Badania takie opisano w, nie 

wchodzących w skład osiągnięcia habilitacyjnego, publikacjach 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19. W publikacji 10 przedstawiono wyniki pomiarów nieizotermicznego utleniania 

kwasu linolowego prowadzone z użyciem różnicowego kalorymetru skaningowego. 

Rejestrowano powtarzalne parametry, tj. temperaturę ekstrapolowanego początku utleniania 

oraz temperaturę odpowiadającą maksimum piku z uwzględnieniem sześciu szybkości 

ogrzewania. Wyniki uzyskane w teście DSC wykazały istotny wpływ szybkości ogrzewania 

próbek na zarejestrowane wartości temperatury rozpoczęcia utleniania oraz maksymalnej 

temperatury utleniania. Przeprowadzone pomiary pozwoliły na wyznaczenie energii 

aktywacji, czynnika przedwykładniczego oraz stałej szybkości reakcji. Obliczona energia 

aktywacji przy uzyskaniu temperatury onset osiągnęła wyższą wartość niż dla temperatury 

maksymalnej. Wartości energii aktywacji, czynnika przedwykładniczego oraz stałej szybkości 

reakcji świadczą o niskiej stabilności termooksydatywnej kwasu linolowego. Podobne 

badania opisano w publikacji 11 dla oleju z nasion wiesiołka. Część badań nad stabilnością 

oksydatywną z zastosowaniem metody DSC dotyczyła tłuszczów wyizolowanych z 

produktów spożywczych, tj. ciastka dla niemowląt (publikacja 12), odżywki dla dzieci 

(publikacja 13), prozdrowotne wyroby ciastkarskie (publikacja 14), zbożowe produkty dla 

niemowląt i małych dzieci (publikacja 15). Przeprowadzono również termokinetyczną 

analizę tłuszczu mlecznego z wykorzystaniem różnicowego kalorymetru skaningowego 

(publikacja 16). Tłuszcz mleczny jest jednym ze składników proszków mlecznych. 

Ekstrakcja tego tłuszczu z proszków mlecznych pozwoliła na jego dokładną charakterystykę 

termiczną. Oprócz standardowych parametrów utleniania wyznaczono jego charakterystykę 

mięknięcia oraz krzywą DSC pełnego proszku mlecznego. Tłuszcz otrzymany z mleka w 

proszku charakteryzował się wysokimi wartościami energii aktywacji i wysokimi wartościami 

współczynnika przedpotęgowego Z dla temperatury onset, czyli temperatury początkowej 

procesu utleniania. Tłuszcz ten, ze względu na wysokie temperatury początkowe procesu 

utleniania (onset) charakteryzuje się wysoką stabilnością oksydatywną. Stabilność 

oksydatywną wyznaczono również dla tłuszczów o zmodyfikowanej strukturze uzyskanych w 

reakcji przeestryfikowania enzymatycznego (publikacja 17, 18). Uzyskane wyniki wykazały, 

że otrzymane lipidy strukturyzowane charakteryzowały się niższą stabilnością oksydatywną w 
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porównaniu do lipidów nieprzeestryfikowanych. Przykładowo, stabilność oksydatywna 

mierzona czasem indukcji w mieszaninie nieprzeestryfikowanej smalcu, oleju rzepakowego 

oraz oleju rybiego wynosiła 49,08 min, natomiast w mieszaninie przeestryfikowanej od 21,90 

do 36,94 min. Główną przyczyną niższej stabilności oksydatywnej lipidów 

strukturyzowanych była prawdopodobnie częściowa utrata naturalnych przeciwutleniaczy 

(tokoferoli, tokotrienoli, fitosteroli), która jest szczególnie istotna w przypadku 

przeestryfikowania olejów roślinnych. 

Istotne wydają się również badania mające na celu poprawę stabilności tłuszczów, np. 

poprzez odizolowanie ich od wpływu środowiska zewnętrznego poprzez aglomerację, 

powlekanie lub wytworzenie kompleksów inkluzyjnych typu „gospodarz-gość” pomiędzy β-

cyklodekstryną a cząsteczkami hydrofobowymi, tj. np. nienasycone kwasy tłuszczowe. 

Uzyskane wyniki przedstawiono w wykazanych poniżej publikacjach 19, 20, 21, 22, które 

nie wchodzą w skład osiągnięcia habilitacyjnego. W ramach badań nad wpływem aglomeracji 

i powlekania na stabilność niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz 

właściwości funkcjonalne modyfikowanego mleka w proszku, zostały przeprowadzone 

doświadczenia nad stabilnością tłuszczów obecnych i dodanych do modyfikowanego mleka w 

proszku (publikacje 19, 20). Badaniom poddano następujące proszki: odtłuszczone i pełne 

mleko w proszku, maltodekstrynę, laktozę, białko serwatkowe, preparaty niezbędnych 

nienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy n-3 i n-6, kakao i kazeinę. Podstawowymi 

składnikami mieszanin było odtłuszczone i pełne mleko w proszku. Z mieszanin sporządzono 

aglomeraty i aglomeraty powleczone. Mieszaniny i aglomeraty poddawano modyfikacjom 

poprzez zmianę zawartości dodatku preparatów kwasów tłuszczowych n-3 i n-6, a także 

pozostałych składników. Tłuszcz, po wyekstrahowaniu z mieszanin i aglomeratów, zbadano 

przy użyciu metody DSC i PDSC. Wyznaczono temperatury onset, energię aktywacji, 

współczynnik przedpotęgowy, stałe szybkości reakcji w temperaturach 100 - 130°C i 

charakterystykę mięknięcia. Stwierdzono, że proces aglomeracji pozwolił na osiągnięcie 

wyższych temperatur onset, co świadczy o jego ochronnym działaniu na kwasy tłuszczowe. 

Nie zaobserwowano różnic w charakterystykach mięknięcia tłuszczów wyizolowanych z 

mieszanin i aglomeratów. Dla badanych tłuszczów wyznaczono również czas indukcji. 

Oznaczono czas utleniania (indukcji) w temperaturze 110°C pod ciśnieniem 1400 kPa w 

atmosferze tlenu. Właściwie we wszystkich aglomeratach czas indukcji uległ wydłużeniu w 

odniesieniu do mieszanin. Procesy aglomeracji i powlekania preparatów z mleka w proszku 

ograniczyły niekorzystny wpływ środowiska zewnętrznego na niezbędne nienasycone kwasy 

tłuszczowe, zwiększając stabilność tłuszczów wyekstrahowanych z proszków. Nastąpiło 
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wydłużenie czasu indukcji tłuszczów poddanych ekstrakcji z mieszanin w stosunku do 

tłuszczów otrzymanych z aglomeratów od 6 do 35%.  

W badaniach nad poprawą stabilności oksydatywnej nienasyconych kwasów 

tłuszczowych wykorzystano zdolność -cyklodekstryny -   cyklicznego oligosacharydu -D-

glukozy zawierającego 7 reszt cukru w pierścieniu - do inkludowania cząsteczek lub jonów w 

kompleksy typu „gospodarz- gość”. Wyniki badań wskazują na możliwość utworzenia 

kompleksów inkluzyjnych pomiędzy kwasem linolowym (publikacja 21) i γ-linolenowym 

(publikacja 22) a -cyklodekstryną. Badania te były kontynuacją doświadczeń nad 

zastosowaniem β-cyklodekstryny do tworzenia kompleksów inkluzyjnych ze związkami 

hydrofobowymi, opisanymi w punkcie 6.1. Próbki kwasów tłuszczowych niezwiązanych w 

kompleks z -cyklodekstryną oraz wyizolowane z kompleksu po przechowywaniu w 

podwyższonej temperaturze (50C, 100) analizowano metodą chromatografii gazowej. 

Uzyskane wyniki wskazują na znacznie wyższą stabilność kwasu linolowego/ γ-linolenowego 

w postaci kompleksu z -cyklodekstryną w porównaniu z kwasami niezwiązanymi w 

kompleks, w przypadku których zaobserwowano znaczne ilości produktów degradacji 

badanego kwasu polienowego.  
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Analysis and Calorimetry, 110(1), 137-143.  

14. M. Wirkowska, J. Bryś, A. Górska, E. Ostrowska-Ligęza, K. Ratusz, M. Łukasz, 

2011: Jakość frakcji lipidowej w „prozdrowotnych” wyrobach ciastkarskich. 

Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, tom XLIV, nr 3, 503-507. 

15. M. Wirkowska-Wojdyła, J. Bryś, A. Górska, E. Ostrowska-Ligęza, A. Klimaszewska, 

2014: Jakość tłuszczu w zbożowych produktach dla niemowląt i małych dzieci. 

Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 47 (3), 784-789.  

16. E. Ostrowska – Ligęza, M. Wirkowska, A. Górska, 2011: Termokinetyczna analiza 

tłuszczu mlecznego z wykorzystaniem różnicowego kalorymetru skaningowego. 

Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 558, 171-185.  
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17. M. Wirkowska, J. Bryś, A. Górska, E. Ostrowska-Ligęza, P. Koczoń, 2012: Oxidative 

properties of interesterified mixtures of milk fat, rapeseed oil and n- 3 fatty acids. 

Chemine Technologija (Chemical Technology), 3(61), 11-13.  

18. J. Bryś, M. Wirkowska, A. Górska, E. Ostrowska-Ligęza, A. Bryś, P. Koczoń, 2013: 

The use of DSC and FT-IR spectroscopy for evaluation of oxidative stability of 

interesterified fats. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 112(1), 481-487.  

19. E. Ostrowska-Ligęza, M. Wirkowska-Wojdyła, A. Górska, J. Bryś, 2015: Wpływ 

aglomeracji i powlekania na zawartość niezbędnych, nienasyconych kwasów 

tłuszczowych w preparatach z mleka w proszku. Bromatologia i Chemia 

Toksykologiczna, 48 (3), 479-483. 

20. E. Ostrowska-Ligęza, K. Szulc, M. Wirkowska, A. Górska, A. Lenart, 2012: Wpływ 

aglomeracji i powlekania odżywek w proszku na stabilność niezbędnych 

nienasyconych kwasów tłuszczowych. Acta Agrophisica, 19(1), 77-88.  

21. A. Górska, E. Ostrowska – Ligęza, M. Wirkowska, J. Bryś, 2011: Stabilność 

termiczna kompleksów inkluzyjnych kwasu linolowego z β - cyklodekstryną. 

Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 18(2), 115-123.  

22. E. Ostrowska-Ligęza, A. Górska, M. Wirkowska, 2011: Poprawa stabilności 

termicznej kwasu γ-linolenowego poprzez wytworzenie kompleksu z β-

cyklodekstryną. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, tom XLIV, nr 3, 517-520.  

Wyniki powyższych badań były również prezentowane na wielu konferencjach o zasięgu 

krajowym i międzynarodowym. Tytuły prezentacji wraz z miejscem i czasem trwania 

konferencji podane są w załączniku 4 (pkt III B: 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 30, 31, 

32, 36, 37, 39, 40, 41, 44, 45, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 71, 72, 75, 76, 78, 80). 

 

Wykaz cytowanej literatury: 

Balcao V.M., Malcata F.X. (1998): Lipase catalyzed modification of milkfat. Biotechnology 

Advances, 16 (2), 309 – 341. 

 

De Clercq N., Danthine S., Nguyen M.T, Gibon V., Dewettinck K. (2012): Enzymatic 

interesterification of palm oil and fractions: Monitoring the degree of interesterification using different 

methods. Journal of the American Oil Chemists' Society, 89, 219–229. 

 

Fauzi S.H.M., Rashid N.A., Omar Z. (2013): Effects of chemical interesterification on the 

physicochemical, microstructural and thermal properties of palm stearin, palm kernel oil and soybean 

oil blends. Food Chemistry, 137(1-4), 8-17. 

 

Kim E.J, Yoon S.H. (2003): Recent progress in enzymatic production of structured lipids. Food 

Science and Biotechnology, 12, 721–726. 

 
Pacheco C., Palla C., Crapiste G.H., Carrin M.E. (2013): Optimization of reaction conditions in the 

enzymatic interesterification of soybean oil and fully hydrogenated soybean oil to produce plastic fats. 

Journal of the American Oil Chemists' Society, 90, 391–400. 
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6.3.  Charakterystyka właściwości termicznych żywności w proszku 

 W 2009 roku wraz z Zespołem podjęłam badania nad zastosowaniem metody MDSC 

(modulowanej różnicowej kalorymetrii skaningowej) do wyznaczenia temperatury przejścia 

szklistego w proszkach spożywczych. Celem tych badań była analiza wpływu metody i 

parametrów procesu suszenia na właściwości sorpcyjne i cieplne (temperatury przejścia 

szklistego) produktów spożywczych uzyskanych w postaci proszków. Przeprowadzone 

doświadczenia pozwoliły na dopracowanie metodyki pomiarów temperatury przejścia 

szklistego i przemian fazowych żywności w proszku. Badania takie są istotne ze względu na 

fakt, że temperatura przejścia fazowego opisywana poprzez temperaturę początkową (Tg 

onset), środkową (Tg midpoint) oraz końcową (Tg endpoint) ma istotny wpływ na stabilność i 

jakość produktów uzyskanych w postaci proszków [Bhandari i Hartel, 2005; Pałacha i 

Sitkiewicz, 2008]. Produkt spożywczy charakteryzuje się najwyższą stabilnością w 

temperaturze przemiany szklistej (Tg) i niższej. Metodą, która znajduje szerokie zastosowanie 

do wyznaczenia Tg jest modulowana różnicowa kalorymetria skaningowa (MDSC, ang. 

modulated differential scanning calorimetry) [Gill i wsp., 1993; Reading i wsp., 1993]. 

Pomiary właściwości termicznych pozwoliły również na opracowanie metody wyznaczania 

ciepła właściwego w czasie przejść fazowych badanych materiałów. Konsekwencją 

prowadzonych badań dotyczących właściwości termicznych (cieplnych) przy użyciu aparatu 

DSC jest seria publikacji na temat wpływu składu, metody otrzymywania, warunków 

przechowywania oraz procesów aglomeracji i powlekania preparatów z mleka w proszku na 

przebieg krzywych DSC. Wyniki badań zostały przedstawione w wymienionych poniżej, nie 

wchodzących w skład osiągnięcia habilitacyjnego, publikacjach 1, 2, 3, 4. Na podstawie 

wyników opisanych w publikacji 1 stwierdzono, że skład surowcowy preparatów z mleka w 

proszku miał wpływ na kształt i przebieg krzywych chłodzenia DSC. Pierwsze wyraźne 

przemiany egzotermiczne świadczyły o obecności tłuszczu mlecznego w składzie mieszanin. 

Łagodne przemiany egzotermiczne obserwowane dla wszystkich mieszanin wskazywały na 

występowanie dodanych preparatów kwasów tłuszczowych z rodziny n-3 i n-6. Na podstawie 

wyników uzyskanych z użyciem różnicowej kalorymetrii skaningowej można wnioskować o 

rodzaju tłuszczu obecnego w preparatach z mleka w proszku. Termokinetyczną analizę 

tłuszczu mlecznego z wykorzystaniem różnicowego kalorymetru skaningowego 

przedstawiono w publikacji 2. Na krzywej DSC obserwowano piki typowe dla przemian 

fazowych mleka w proszku. Na krzywej DSC pełnego mleka w proszku stwierdzono 
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obecność dwóch pików endotermicznych w zakresie temperatur 3,50-40,8°C, świadczących o 

przemianie charakterystycznej dla tłuszczu mlecznego. Zawartość tłuszczu w preparatach z 

mleka w proszku wpływała na przebieg krzywych DSC. W wymienionych poniżej 

publikacjach 3 i 4 wykazano, że procesy aglomeracji i powlekania mogą zapewnić większą 

stabilność termiczną preparatów z mleka w proszku, a także przedłużyć trwałość niezbędnych 

nienasyconych kwasów tłuszczowych występujących w produkcie. Przebieg i kształt 

egzotermicznych pików na krzywych DSC chłodzenia proszków świeżych i 

przechowywanych świadczy o polimorfizmie tłuszczu mlecznego. Korzystając z metody DSC 

wykazano zapoczątkowanie procesu krystalizacji laktozy w badanych preparatach z mleka w 

proszku. Aglomeracja i powlekanie nie wpłynęły istotnie na właściwości cieplne badanych 

preparatów. Nie zaobserwowano istotnych różnic w kształcie i przebiegu krzywych DSC 

otrzymanych dla mieszanin i uzyskanych z nich aglomeratów. Różnice nie zostały 

stwierdzone zarówno w przypadku krzywych DSC ogrzewania, jak i chłodzenia. Wykazano 

wpływ składu surowcowego preparatów z mleka w proszku na kształt i przebieg krzywych 

DSC. Przy użyciu aparatu DSC można było określić, czy tłuszcz zawarty w próbce był jej 

naturalnym składnikiem, czy został dodany w postaci preparatów kwasów tłuszczowych. 

Tłuszcze będące jednym ze składników preparatów z mleka w proszku podczas 

przechowywania mają tendencję do migracji na powierzchnię cząstek proszków. Na 

krzywych DSC chłodzenia otrzymanych dla świeżych proszków piki charakteryzowały się 

mniejszą wyrazistością niż piki uzyskane dla proszków przechowywanych. Większa 

wyrazistość tych pików dla proszków przechowywanych potwierdza zjawisko migracji 

tłuszczów z wnętrza na powierzchnię cząstki pełnego mleka w proszku.  

 W publikacji 4, dla nowo powstałych produktów opisano właściwości sorpcyjne 

posługując się izotermami. Stwierdzono, że laktoza będąca jednym z głównych składników 

mleka podczas sorpcji zmienia swój stan, z amorficznego w krystaliczny. Laktoza w stanie 

amorficznym pochłania wodę z powierzchni cząstek bardzo szybko, sprzyja to zbrylaniu się 

proszków. Dla wszystkich mieszanin po osiągnięciu aktywności wody 0,75 nastąpił 

gwałtowny wzrost ilości zaadsorbowanej wody. Przebiegi izoterm mieszanin oraz 

aglomeratów i aglomeratów powlekanych nie wykazywały znaczących różnic. Nie 

stwierdzono wpływu rodzaju cieczy nawilżającej na przebieg i kształt izoterm sorpcji pary 

wodnej aglomeratów i aglomeratów powleczonych. Analiza izoterm sorpcji produktów 

aglomerowanych wskazała na większy wpływ składu surowcowego niż samego procesu 

aglomeracji. Dla izoterm pełnego i odtłuszczonego mleka w proszku oraz mieszanin i 

aglomeratów, w których dominującym składnikiem było mleko w proszku zaobserwowano 
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nieciągłość krzywej, spowodowaną zmianą formy występowania laktozy z amorficznej w 

krystaliczną.  

 Należy podkreślić, że badania właściwości termicznych żywności w proszku są 

badaniami nowatorskim i prowadzonymi tylko w kilku laboratoriach na świecie i w Polsce (w 

tym w Katedrze Chemii w SGGW) ze względu na szczególne wymagania aparaturowe i 

złożoną interpretację wyników. Badania właściwości termicznych żywności w proszku są 

nową tematyką podejmowaną w Katedrze Chemii, że względu na dostęp do nowoczesnej 

aparatury, którą od niedawna dysponuje Jednostka. Badania te są nadal kontynuowane i 

stanowią obecnie jeden z głównych tematów badawczych podejmowanych w Zakładzie 

Chemii Organicznej i Chemii Żywności.  

1. E. Ostrowska-Ligęza, A. Górska, M. Wirkowska-Wojdyła, J. Bryś, 2014: Wpływ 

składu preparatów z mleka w proszku na przebieg krzywych chłodzenia oznaczonych 

za pomocą skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC). Bromatologia i Chemia 

Toksykologiczna, 47 (3), 660-664.  

2. E. Ostrowska – Ligęza, M. Wirkowska, A. Górska, 2011: Termokinetyczna analiza 

tłuszczu mlecznego z wykorzystaniem różnicowego kalorymetru skaningowego. 

Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 558, 171-185.  

3. E. Ostrowska-Ligęza, A. Górska, M. Wirkowska, P. Koczoń, 2012: An assessment of 

various powdered baby formulas by conventional methods (DSC) or FT-IR 

spectroscopy. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 110(1), 465- 471.  

4. E. Ostrowska-Ligęza, E. Jakubczyk, A. Górska, M. Wirkowska, J. Bryś, 2014: The 

use of moisture sorption isotherms and glass transition temperature to assess the 

stability of powdered baby formulas. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 

118 (2), 911-918.  

Wyniki powyższych badań były również prezentowane na wielu konferencjach o zasięgu 

krajowym i międzynarodowym. Tytuły prezentacji wraz z miejscem i czasem trwania 

konferencji podane są w załączniku 4 (pkt III B: 24, 27, 28, 33, 53, 54, 61, 65, 68, 73, 74, 

79). 

 

Wykaz cytowanej literatury: 

Bhandari B.R., Hartel W.: Phase transitions during food powders production and powder stability. In: 

Encapsulated and Powdered Foods. Ch. Onwulata. Ed. CRC Press, Boca Raton, 2005, 261. 

 

Gill P.S., Sauerbrunn S.R., Reading M.: Modulated differential scanning calorimetry. Journal of 

Thermal Analysis and Calorimetry, 1993, 40, 931. 
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Pałacha Z., Sitkiewicz I.: Temperatura przemiany szklistej – parametr stabilności żywności. Przemysł 

Spożywczy, 2008, 62(9), 32. 

 

Reading M., Elliott D., Hill V.L.: MDSC, a new approach to a calorimetric investigation of physical 

and chemical transitions. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 1993, 40, 949. 

 

 

 

 

7. Podsumowanie pracy naukowo-badawczej 

 

7.1. Sumaryczne zestawienie dorobku publikacyjnego  

 

Zestawienie liczbowe oryginalnych prac twórczych 

 

Lp. 

 

Nazwa czasopisma 

 

Liczba 

publik. 

 

IF 

 

Punkty 

wg 

MNiSW 

 

Nr publikacji 

 w zestawieniu 

przed uzyskaniem stopnia doktora 

1. Bioorganic and Medicinal 

Chemistry Letters (2001) 

1 1,747 16* 

25** 

Załącznik 4, 

poz. II A.1 

2. Anti-Cancer Drug Design 

(obecnie Oncology Research) 

(2001) 

1 2,788 21* 

15** 

Załącznik 4, 

poz. II A.2 

3. Acta Biochimica Polonica (2002) 1 0,600 15** 
Załącznik 4, 

poz. II A.3 

4. Cancer Chemotherapy  

and Pharmacology (2002) 

1 1,928 16* 

25** 

Załącznik 4, 

poz. II A.4 

5.  Nucleosides, Nucleotides & 

Nucleic Acids (2003) 

1 0,813 6* 

15** 

Załącznik 4, 

poz. II A.5 

6. Acta Poloniae Pharmaceutica – 

Drug Research (2002) 

1  5* 

15** 

Załącznik 4, 

poz. II D.2 

SUMA  

przed uzyskaniem stopnia doktora 

6 

 

7,876 64* 

110** 
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po uzyskaniu stopnia doktora 

7. Nucleosides, Nucleotides and 

Nucleic Acids (2005) 

1 0,565 10* 

15** 

Załącznik 4, 

poz. II A.6 

8. Zeitschrift für Naturforschung B 

(2006) 

1 0,825 10* 

15** 

Załącznik 4, 

poz. II A.7 

9. ARKIVOC (2009) 1 1,090 15* 

20** 

Załącznik 4, 

poz. II A.8 

10a. Żywność. Nauka. Technologia. 

Jakość 

(2011) 

 

2 2x 

0,155 

2x15* 

2x13** 

Załącznik 4, 

poz. II A.9, A.10 

10b. Żywność. Nauka. Technologia. 

Jakość 

(2012) 

2 2x 

0,19 

2x15* 

2x13** 

H3; załącznik 4, 

poz. II A.14 

10c. Żywność. Nauka. Technologia. 

Jakość 

(2013) 

2 2x 

0,311 

2x15* 

2x13** 

H2; załącznik 4, 

poz. II A.16 

10d. Żywność. Nauka. Technologia. 

Jakość 

(2015) 

2  2x13* 

2x13** 

H9; załącznik 4, 

poz. II D.25 

11. International Journal of Food 

Sciences and Nutrition (2012) 

1 1,151 25* 

20** 

Załącznik 4, 

poz. II A.11 

12a. Journal of Thermal Analysis and 

Calorimetry (2012) 

3 3x 

1,982 

3x25* 

3x20** 

H12; załącznik 4, 

poz. II A.12, A.13 

12b. Journal of Thermal Analysis and 

Calorimetry (2013) 

2 2x 

2,206 

2x20* 

2x20** 

H6; Załącznik 4, 
poz. II A.15 

12c. Journal of Thermal Analysis and 

Calorimetry (2014) 

2 2x 

2,042 

2x25* 

2x20** 

Załącznik 4, 

poz. II A.17, A.18 

13. European Journal of Lipid Science 

and Technology (2014) 

1 1,812 2x25* 

2x25** 

Załącznik 4, 

poz. II A.19 

14.  Chemistry & Biodiversity (2004) 1  20** 
Załącznik 4, 

poz. II D.3 
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15a.  Postępy Techniki Przetwórstwa 

Spożywczego (2006) 

1  4* 

6** 

Załącznik 4, 

poz. II D.4 

15b. Postępy Techniki Przetwórstwa 

Spożywczego (2007) 

1  4* 

6** 

Załącznik 4, 

poz. II D.5 

15c. Postępy Techniki Przetwórstwa 

Spożywczego (2008) 

1  4* 

6** 

Załącznik 4, 

poz. II D.6 

15d.  Postępy Techniki Przetwórstwa 

Spożywczego (2010) 

1  6* 

6** 

Załącznik 4, 

poz. II D.8 

16a.  Przemysł Fermentacyjny i 

Owocowo-Warzywny (2009) 

1  4* 

5** 

Załącznik 4, 

poz. II D.7 

16b.  Przemysł Fermentacyjny i 

Owocowo-Warzywny (2010) 

1  6* 

5** 

Załącznik 4, 

poz. II D.10 

16c. Przemysł Fermentacyjny i 

Owocowo-Warzywny (2011) 

1  4* 

5** 

Załącznik 4, 

poz. II D.13 

17. Przemysł Spożywczy (2010) 1  6* 

12** 

Załącznik 4, 

poz. II D.9 

18. Zeszyty Problemowe Postępów 

Nauk Rolniczych (2011) 

2  2x13** 
Załącznik 4, 

poz. II D.11, D.12 

19a. Bromatologia i Chemia 

Toksykologiczna (2011) 

3  3x4* 

3x6** 

Załącznik 4, 

poz. II D.14, 

D.15, D.16 

19b. Bromatologia i Chemia 

Toksykologiczna (2012) 

5  5x4* 

5x6** 

H1; H5; H11; 

załącznik 4,  

poz. II D.18, 

D.19. 

19c. Bromatologia i Chemia 

Toksykologiczna (2014) 

4  4x5* 

4x6** 

H8; załącznik 4, 

poz. II D.22, 

D.23, D.24 

19d. Bromatologia i Chemia 

Toksykologiczna (2015) 

4  4x6* 

4x6** 

H7; załącznik 4, 

poz. II D.26, 

D.27, D.28 

20.  Acta Agrophisica (2012) 1  5* 

14** 

Załącznik 4, 

poz. II D.17 

21.  Chemical Technology (2012) 4  4x5* 

4x5** 

H4; H10; 
załącznik 4, 

poz. II D.20, D.21 

SUMA 

po uzyskaniu stopnia doktora 

52 21,197 530* 

591** 
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SUMA 58 29,073 594* 

701** 

 

* wg  wykazu czasopism punktowanych MNiSW z roku ukazania się pracy  

** wg wykazu czasopism punktowanych MNiSW z dnia 23.12.2015 

Sumaryczny dorobek naukowy składa się ze 58 punktowanych publikacji (w tym 23 

publikacji w czasopismach znajdujących się w bazie JCR) o łącznej sumie IF 29,073 i 

wartości punktowej 594 pkt wg wykazu czasopism punktowanych MNiSW z roku ukazania 

się pracy (701 pkt wg aktualnego wykazu czasopism punktowanych MNiSW z dnia 

23.12.2015 roku)  

Z 58 punktowanych publikacji, których jestem współautorem: 

 - 6 publikacji naukowych (10%) (w tym 5 publikacji w czasopismach znajdujących się w 

bazie JCR), ukazało się przed uzyskaniem stopnia doktora (łączna suma IF 7,876  i wartość 

punktowa 64 pkt wg wykazu czasopism punktowanych MNiSW z roku ukazania się pracy; 

110 pkt wg aktualnego wykazu czasopism punktowanych MNiSW z dnia 23.12.2015 roku), 

 

- 52 publikacje naukowe (90%) (w tym 18 publikacji w czasopismach znajdujących się w 

bazie JCR), ukazały się po uzyskaniu stopnia doktora (łączna suma IF 21,197 i wartość 

punktowa 530 pkt wg wykazu czasopism punktowanych MNiSW z roku ukazania się pracy; 

591 pkt wg aktualnego wykazu czasopism punktowanych MNiSW z dnia 23.12.2015 roku). 

 

Mój dorobek naukowy charakteryzują podane poniżej parametry:  

 

sumaryczna wartość współczynnika IF* czasopism, w których opublikowane zostały 

publikacje z moim udziałem: 29,073; z czego 21,197 po uzyskaniu stopnia doktora 

 

liczba punktów wg wykazu czasopism punktowanych MNiSW z roku ukazania się pracy: 

594, z czego 530 pkt po uzyskaniu stopnia doktora 

 

liczba punktów wg wykazu czasopism punktowanych MNiSW z dnia 23.12.2015: 701; z 

czego 591 pkt po uzyskaniu stopnia doktora 

 

index Hirscha wg bazy Web of Science=8  
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Sumaryczna liczba cytowań wg Web of Science: 179 (bez autocytowań 149) 

 

Sumaryczna liczba cytowań wg bazy Scopus: 193 (bez autocytowań: 158) 

 

Po wyłączeniu 12 prac stanowiących szczególne osiągnięcie naukowe (IF=4,689; 121 pkt. 

MNiSW), wartość mojego pozostałego dorobku naukowego osiąga IF=24,384 i 473 pkt. 

MNiSW, z czego dla prac opublikowanych po doktoracie IF=16,508, liczba punktów MNiSW 

– 409. 

 

7.2. Informacje o uczestnictwie w konferencjach 

Wyniki badań prezentowałam na 9 konferencjach międzynarodowych (w tym 5 po 

uzyskaniu stopnia doktora)  i 19 konferencjach krajowych (w tym 12 po uzyskaniu stopnia 

doktora) w formie referatów (2 referaty  po uzyskaniu stopnia doktora) oraz w formie 

posterów: 12 posterów (15%) przed uzyskaniem stopnia doktora oraz 68 (85%) po 

uzyskaniu stopnia doktora (wykaz wraz z tematami prezentowanych prac znajduje się w 

załączniku nr 4 pkt II K oraz III B). 

 

7.3. Recenzje artykułów 

Wykonałam recenzje artykułów w następujących czasopismach: Żywność. Nauka. 

Technologia. Jakość, 2014 (1 recenzja); Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014 

(1 recenzja). 

7.4. Informacje o uczestnictwie w projektach badawczych 

Byłam kierownikiem projektu badawczego własnego MNiSW nr N N 312 068639: 

„Wykorzystanie właściwości beta-laktoglobuliny do wiązania palmitynianu retinylu i 

cholekalcyferolu w celu uzyskania dodatków do żywności wzbogacających produkty o 

obniżonej zawartości tłuszczu w witaminy A i D”. Projekt ten był realizowany w okresie: 

27.10.2010r. - 26.10.2012r. (wartość projektu 180 900 PLN), miejsce realizacji projektu: 

Katedra Chemii, Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie. 

Dzięki mojemu zaangażowaniu został zrealizowany projekt inwestycyjny aparaturowy: 

„Wzmocnienie zasobów aparatury analitycznej w celu prowadzenia innowacyjnych badań w 

Katedrze Chemii Wydziału Nauk o Żywności, SGGW” – miejsce realizacji: Zakład Chemii 
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Organicznej i Chemii Żywności, Katedra Chemii, Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Byłam osobą współodpowiedzialną za 

przygotowanie wniosku oraz za koordynację prac, rozliczenie funduszy i sporządzenie 

raportu, okres realizacji: 2015 rok (wartość projektu 960 000 PLN).  

 

7.5. Informacje o współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami 

naukowymi 

Współpracuję lub współpracowałam z takimi instytucjami naukowymi, jak:  

 Instytut Chemii Organicznej i Bioorganicznej (Institut fur Organische und 

Bioorganische Chemie), Uniwersytet Osnabruck, Niemcy;  

 Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny; 

 Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie: 

Warszawski Uniwersytet Medyczny)  

  Zakład Mikrobiologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie 

Rezultatem współpracy z Instytutem Chemii Organicznej i Bioorganicznej (Institut fur 

Organische und Bioorganische Chemie) było zaproszenie mnie do napisania rozdziału w 

książce o zasięgu międzynarodowym nt. perspektyw w chemii nukleozydów i kwasów 

nukleinowych (Z. Kazimierczuk, A. Orzeszko, A. Sikorska, 2000: Studies on the 

Adamantylation of N-Heterocycles and Nucleosides. Perspectives in Nucleoside and Nucleic 

Acid Chemistry, 87-94. (M.Volkan Kisakurek, Helmut Rosemeyer (Eds.) – Wiley-VCh, 

2000)). 

 

7.6.  Informacje o działalności popularyzującej naukę 

Działalność popularyzująca naukę dotyczy zakresu tematycznego związanego przede 

wszystkim z wpływem procesów technologicznych na stabilność produktu. Polega ona na 

przekazywaniu wiedzy pracownikom zakładów przemysłu spożywczego na łamach pism 

branżowych z tego sektora, tj. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, Przemysł 

Spożywczy. Ukazały się następujące publikacje z moim współautorstwem: 

a) Ścibisz, A. Górska, 2009: Stabilność barwników antocyjanowych podczas obróbki 

enzymatycznej miazgi. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 53(12), 20.   

b) Ścibisz, A. Górska, 2010: Straty antocyjanów podczas zabiegów stabilizacyjnych. 

Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 54(9), 16-17.  

c) M. Kozłowska, A. Górska, 2010: Jak ocenić aktywność przeciwutleniającą 

składników żywności. Przemysł Spożywczy,  64(10), 46-48.  
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d) Górska, I. Ścibisz, 2011: Wpływ temperatury na zawartość barwników 

antocyjanowych w przetworach owocowych. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-

Warzywny, T. 55, nr 4, 14-15.  

e) Ścibisz, A. Górska, 2014: Straty antocyjanów podczas zabiegów stabilizacyjnych 

(klarowania, filtracji, wirowania). Winiarz Zielonogórski, 2014, 53, 8-9. 

 

7.7. Staże odbyte w ośrodkach naukowych zagranicznych i krajowych 

 Staż odbyty w ośrodku naukowym zagranicznym: 3-miesięczny staż naukowy w 

Instytucie Chemii Organicznej i Bioorganicznej (Institut fur Organische und 

Bioorganische Chemie), Uniwersytet Osnabruck, Niemcy w terminie 01.09-

30.11.2002  

  3-miesięczny staż naukowy w Zakładzie Mikrobiologii, Warszawski Uniwersytet 

Medyczny w terminie 01.09-30.11.2003 

  1-miesięczny staż zawodowy w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Janowie 

Lubelskim w terminie 20.11-20.12.2006 

7.8. Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz 

towarzystwach naukowych  

 

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, członek organizacji  

 

 

8. Inne osiągnięcia związane z aktywnością dydaktyczną i organizacyjną  

 

8.1. Działalność dydaktyczna 

Szczegółowy opis realizowanych zajęć dydaktycznych zamieściłam w Załączniku 4, pkt. III. 

I.  

W ramach studiów na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego uzyskałam 

uprawnienia pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczycielskiego, realizując 270 godzin 

zajęć, w tym 150 godzin praktyk pedagogicznych w szkole podstawowej i liceum 

ogólnokształcącym. W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego jestem zatrudniona od 

15.10.1999 roku. Jako asystent prowadziłam ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej i 

nieorganicznej oraz z chemii organicznej na wielu Wydziałach, w tym na Wydziale Nauk o 
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Żywności, Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Ochrony Środowiska, Nauk o 

Zwierzętach. W latach 2000-2004 byłam uczestnikiem czteroletnich studiów doktoranckich 

na Wydziale Nauk o Żywności SGGW, realizując zajęcia dydaktyczne wymagane planem 

studiów. 30.12.2006 roku zostałam zatrudniona na stanowisku adiunkta.  

Obecnie realizuję zajęcia z takich przedmiotów, jak: chemia ogólna i nieorganiczna 

(ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia audytoryjne), chemia organiczna (wykłady, ćwiczenia 

laboratoryjne, ćwiczenia audytoryjne) i chemia żywności (wykłady, ćwiczenia laboratoryjne). 

Praca dydaktyczna obejmuje zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, 

takich kierunków jak: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Bezpieczeństwo 

Żywności, Żywienie Człowieka i Ocena Żywności, Inżynieria Środowiska, Rolnictwo, 

Budownictwo, realizowanie corocznie w znacznej liczbie nadgodzin. Każdego roku realizuję 

około 400 godzin dydaktycznych (przykładowo rok akademicki 2013/2014 – 386 godzin; 

2014/2015 – 438 godzin), z czego ok. 130 godzin to ćwiczenia z chemii ogólnej i 

nieorganicznej, 160 godzin to ćwiczenia z chemii organicznej, ok. 80 godzin – ćwiczenia z 

chemii żywności, 30 godzin – wykłady z chemii żywności oraz 14 godzin – wykłady z chemii 

organicznej.  

Prowadzę również wykład w języku angielskim „Nutritional and technological 

properties of fats and oils” dla studentów II stopnia studiów stacjonarnych Wydziału Nauk o 

Żywności w ramach fakultetu anglojęzycznego i dla studentów studiujących w SGGW w 

ramach programu Erasmus oraz ćwiczenia „Współczesne trendy badawcze w chemii 

żywności” dla studentów studiów doktoranckich.  

Opracowałam program wykładów i ćwiczeń z chemii organicznej dla studentów I 

roku Wydziału Nauk o Żywności (kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka- 

studia niestacjonarne) oraz program wykładów i ćwiczeń z chemii żywności dla studentów I 

roku Wydziału Nauk o Żywności (kierunek: Bezpieczeństwo Żywności – studia stacjonarne). 

Programy autorskie wykorzystywane do zajęć dydaktycznych są przeze mnie corocznie 

modyfikowane i ulepszane w oparciu o dane literaturowe, wyniki badań własnych, 

konsultacje ze studentami.  

W przeprowadzanych ankietach dydaktycznych moja praca każdorazowo jest oceniana 

przez Studentów powyżej średniej oceny na Wydziale. 

Brałam czynny udział w planowaniu i organizacji ćwiczeń i wykładów z chemii 

żywności, wprowadzonych do programu studiów Wydziału Nauk o Żywności w 2003 roku. 

Uczestniczyłam w opracowaniu programu ćwiczeń, w większości nowych i dotychczas nie 

wykonywanych w programie studiów.  
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Jestem autorką lub współautorką wielu instrukcji i stanowisk badawczych do 

prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych, realizowania prac badawczych oraz prac doktorskich. 

Byłam członkiem zespołu (z ramienia Katedry Chemii) opracowującego program 

studiów dla nowotworzonego unikatowego kierunku studiów „Bezpieczeństwo 

żywności”. Kierunek ten został nagrodzony certyfikatem „Studia z Przyszłością” oraz 

certyfikatem nadzwyczajnym „Lider Jakości Kształcenia” przez Fundację Rozwoju Edukacji i 

Szkolnictwa Wyższego w 2016 roku. 

Jestem redaktorem oraz współautorem skryptu „Ćwiczenia laboratoryjne z Chemii 

Żywności” dla studentów II roku Wydziału Nauk o Żywności.  

Uczestniczyłam w programie ERASMUS programme Staff Teaching Mobility, 

wygłaszając wykłady wg indywidualnego programu nauczania na Uniwersytecie w 

Zagrzebiu: 4.06-6.06.2013r. 

Odbyłam 3- miesięczny staż zagraniczny (01.10-31.12.2002) w Instytucie Chemii 

Organicznej i Bioorganicznej (Institut fur Organische und Bioorganische Chemie, 

Uniwersytet Osnabruck, Niemcy), gdzie prowadziłam seminaria i ćwiczenia laboratoryjne z 

zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej oraz chemii organicznej ze studentami. 

Sprawowałam opiekę nad studentkami przebywającymi w SGGW w ramach 

programu Erasmus, będąc koordynatorem realizowanych projektów:   

 „Fat content in various processed cheeses” (projekt realizowany przez Nevres 

Demir, Kahramanmaras Sutcu Imam University, Turcja, 20.06.2011-20.09.2011)  

 „Spectral and chemical analysis of selected spirit beverages” (projekt realizowany 

przez Cecilia Vazquez Zayas, University of Malaga, Hiszpania, 01.06.2013-

30.09.2013). 

Jestem promotorem pomocniczym w dwóch przewodach doktorskich:  

 mgr inż. Jana Cenkiera nt. „Wybrane właściwości suszonych emulsji 

stabilizowanych skrobią typu OSA w aspekcie mikrokapsułkowania oleju 

lnianego” otwartym 21.11.2013r. Obrona pracy doktorskiej odbyła się 18.02.2016. 

 mgr inż. Anny Bryndy-Kopytowskiej nt. „Białka grochu w mikrokapsułkowaniu 

tłuszczu metodą suszenia rozpyłowego w aspekcie otrzymywania sproszkowanych 

preparatów wysokotłuszczowych do zastosowań w pieczywie cukierniczym” 

otwartym 17.04.2015r.  

Swoje umiejętności doskonaliłam uczestnicząc w kursach i szkoleniach, tj. ECDL 

(European Computer Driving Licence) - 1,5-rocznego kursu zakończonego egzaminami i 

uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych; „Pracownicy SGGW 
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wobec studentów niepełnosprawnych” - szkolenie realizowane w ramach Programów 

Europejskich: w ramach projektu Program unowocześniania kształcenia w SGGW.  

Za osiągnięcia dydaktyczne zostałam odznaczona Nagrodą Rektora II stopnia, 

zespołową, 30 września 2009.  

8.2. Działalność organizacyjna 

Za najważniejsze osiągnięcie w działalności organizacyjnej uważam pozyskanie 

funduszy w ramach: 

- projektu badawczego własnego MNiSW nr N N 312 068639 „Wykorzystanie 

właściwości beta-laktoglobuliny do wiązania palmitynianu retinylu i cholekalcyferolu w celu 

uzyskania dodatków do żywności wzbogacających produkty o obniżonej zawartości tłuszczu 

w witaminy A i D”, realizowanego w terminie 27.10.2010r. - 26.10.2012r. w Zakładzie Chemii 

Żywności, Katedry Chemii, Wydziału Nauk o Żywności, Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie (wartość projektu 180 900 PLN), którego byłam kierownikiem. 

- projektu inwestycyjnego „Wzmocnienie zasobów aparatury analitycznej w celu 

prowadzenia innowacyjnych badań w Katedrze Chemii Wydziału Nauk o Żywności, SGGW”, 

zrealizowanego w 2015 roku w Zakładzie Chemii Organicznej i Chemii Żywności, Katedry 

Chemii, Wydziału Nauk o Żywności, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie (wartość projektu 960 000 PLN), w którym byłam osobą współodpowiedzialną za 

przygotowanie wniosku oraz za koordynację prac, rozliczenie funduszy i sporządzenie raportu 

końcowego.  

Ponadto aktywnie uczestniczę w działalności organizacyjnej na rzecz Wydziału Nauk o 

Żywności i Katedry Chemii.  

 W okresie 1.10.2010-31.12.2012 byłam zastępcą kierownika Zakładu Chemii 

Żywności.  

 Jestem członkiem Rady Wydziału Nauk o Żywności reprezentującym grupę 

adiunktów.  

 W 2011 roku zostałam powołana na członka Wydziałowej Komisji ds. wdrażania 

Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK) na kierunku Bezpieczeństwo Żywności. 

 W 2015 roku zostałam powołana na członka Wydziałowej Komisji Wyborczej. 

 Jako osoba odpowiedzialna za przygotowywanie i organizowanie przetargów z 

ramienia Katedry Chemii uczestniczyłam kilkakrotnie w pracach Wydziałowej Komisji 

Przetargowej, przygotowując dokumentację do przetargów dotyczących zakupu szkła i 
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drobnego sprzętu laboratoryjnego; sprzętu plastikowego oraz odczynników; 

termograwimetru TGA.  

 Byłam kilkakrotnie członkiem Komisji Przetargowych, m.in. w przetargach 

dotyczących zakupu szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego; sprzętu plastikowego 

oraz odczynników; termograwimetru TGA (nr przetargów: 105/WNoŻ/SGGW/2012; 

91/WNoŻ/SGGW/2013; 34/WNoŻ/SGGW/2015). 

  Aktywnie uczestniczyłam w dniach SGGW, obsługując stoisko i promując 

Wydział Nauk o Żywności (20.05.2011; 17-18.05.2013). 

 Uczestniczę w organizacji dni SGGW, które odbędą się w dniach 22-23 maja 2016 

roku i połączone są z obchodami 200-lecia Uczelni. Przygotowuję pokazy, które będą 

prezentowane na stoisku Wydziału Nauk o Żywności. 

 W 2011 roku byłam członkiem Komitetu Organizacyjnego XL Sesji Komitetu 

Nauk o Żywności „Tradycja i nowoczesność w żywności i żywieniu”. 

 Byłam współtwórcą projektu zatytułowanego „Studia Podyplomowe dla 

nauczycieli w zakresie nauk o żywności i żywieniu człowieka”, mającego na celu 

uruchomienie studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i średnich z 

województwa mazowieckiego. Projekt został złożony w ramach 7 Programu Ramowego, 

program operacyjny „Kapitał Ludzki”, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach, działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - projekt został 

oceniony pozytywnie formalnie i merytorycznie, nie został sfinansowany z powodu 

wyczerpania środków. 

 Aktywnie uczestniczyłam w pracach związanych z uruchamianiem 

nowego, unikatowego kierunku studiów „Bezpieczeństwo Żywności” na Wydziale 

Nauk o Żywności. Jestem współautorem programu wykładów i ćwiczeń z chemii 

żywności dla kierunku studiów „Bezpieczeństwo żywności”. 

 Przewodniczyłam zespołowi odpowiedzialnemu za przygotowanie skryptu z 

chemii żywności dla studentów II roku WNoŻ (wydania I i II popr.). Byłam osobą 

odpowiedzialną za przygotowanie redakcyjne skryptu z chemii żywności. 

 Byłam Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej podczas wyborów studenckich 

Elektorów do wyboru Rektora (22.01.2016) 

 Byłam Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej podczas wyborów studenckich 

Elektorów do wyboru Dziekana (22.01.2016) 

 Jestem Elektorem powołanym z grupy adiunktów do wyboru Dziekana w 2016 

roku. 
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 Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.  

 

Za działalność organizacyjną otrzymałam Nagrodę Rektora II stopnia, zespołową 

(2012 rok) oraz dwukrotnie Dyplom Uznania Rektora* (2012 rok, 2013 rok). 

*przyznanie dyplomu uznania wynika z faktu, że w danym roku akademickim nie można 

otrzymać więcej niż jedną nagrodę Rektora.  

 

9. Otrzymane nagrody i wyróżnienia 

Nagroda Rektora II stopnia, zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne, 2009 

Nagroda Rektora II stopnia, zespołowa za osiągnięcia organizacyjne, 2012  

Nagroda III stopnia indywidualna za osiągnięcia naukowe, 2013 

Dyplom uznania* Rektora za osiągnięcia organizacyjne, 2012 

Dyplom uznania* Rektora za osiągnięcia organizacyjne, 2013 

Dyplom uznania* Rektora za działalność naukową, 2013 

 

*przyznanie dyplomu uznania wynika z faktu, że w danym roku akademickim nie można 

otrzymać więcej niż jedną nagrodę Rektora.  

 

10.Współpraca z przemysłem 

Współpracuję z przedsiębiorstwem WITPOL Sp. z o.o. w ramach porozumienia o 

współpracy CIiTT/125/2014. Badania prowadzone we współpracy z firmą WITPOL sp. z o. o. 

dotyczą monitorowania niekorzystnych zmian, jakie zachodzą podczas przetwarzania, a także 

przechowywania innowacyjnych produktów śniadaniowych, jakimi są tzw. odtworzone ziarna 

wielozbożowe wzbogacone o dodatki owoców i warzyw. Badania obejmują przede wszystkim 

analizę zmian zachodzących w tłuszczach wyekstrahowanych z produktów. Analiza ta polega 

między innymi na wyznaczeniu składu kwasów tłuszczowych, określeniu zmian 

oksydacyjnych i hydrolitycznych. Tłuszcze są również badane pod kątem zawartości frakcji 

polarnej (niepełnych acylogliceroli i wolnych kwasów tłuszczowych). Analiza jakości 

tłuszczu obejmuje następujące oznaczenia: liczby nadtlenkowej metodą miareczkową i 

spektrofotometryczną, liczby anizydynowej metodą spektrofotometryczną, czasu indukcji 

metodą ciśnieniowej różnicowej kalorymetrii skaningowej (PDSC), zawartości frakcji 

polarnej metodą chromatografii kolumnowej oraz składu kwasów tłuszczowych metodą 

chromatografii gazowej (GC). Wyniki badań i ich analiza pozwalają na uzyskanie informacji 

dotyczących możliwych zmian w składzie surowcowym produktów lub sposobie ich 
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przechowywania w celu ograniczenia niekorzystnych zmian zachodzących we frakcji 

lipidowej. 

Na podstawie porozumienia o współpracy CIiTT/36/2013 z firmą Sante A. Kowalski 

uczestniczę również w badaniach dotyczących określenia jakości tłuszczu pochodzącego z 

kilkunastu produktów śniadaniowych takich jak m.in.: Musli, Crunche oraz płatki owsiane, a 

także chipsy kokosowe oraz chipsy bananowe. W celu określenia jakości hydrolitycznej i 

oksydatywnej wyekstrahowanego z tych produktów tłuszczu prowadzone są następujące 

badania: oznaczenie liczby kwasowej będącej wskaźnikiem zawartości wolnych kwasów 

tłuszczowych, czyli produktów procesu hydrolizy; oznaczenie liczby nadtlenkowej będącej 

wskaźnikiem zawartości pierwotnych produktów utlenienia; oznaczenie liczby anizydynowej, 

będącej wskaźnikiem zawartości wtórnych produktów utlenienia oraz wyznaczenie 

współczynnika TOTOX na postawie liczby nadtlenkowej i anizydynowej, który w sposób 

umowny wyraża ogólny stopień utlenienia. W tłuszczu analizie poddawany jest również skład 

kwasów tłuszczowych i zawartość kwasów nasyconych, jednonienasyconych i 

wielonienasyconych. Uzyskane wyniki badań umożliwiają dokładną charakterystykę frakcji 

lipidowej analizowanych produktów oraz określenie zmian zachodzących w tłuszczach 

podczas przechowywania i przetwarzania, szczególnie istotną ze względu na jakość produktu. 

 

                                                                                  

                                                                             

 

 

 


