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1.1. DANE PERSONALNE 

Dominika Elżbieta Guzek  

 

1.2. POSIADANE DYPLOMY (STOPNIE NAUKOWE) 

- Doktor nauk rolniczych, dyscyplina: technologia żywności i żywienia, Wydział Nauk 

o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie, 2010, tytuł dysertacji doktorskiej: Analiza wpływu niektórych 

parametrów procesu technologicznego obróbki wybranych warzyw na cechy 

jakościowe 

- Magister inżynier, kierunek: technologia żywności i żywienie człowieka w zakresie: 

żywienia człowieka i nauk konsumenckich, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka  

i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2005, praca 

pt. Wpływ wybranych aspektów procesu technologicznego w tworzeniu mięsnych 

produktów dwurodnych  

 

1.3. INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH 

- Adiunkt, Samodzielne Laboratorium Chemicznych Badań Żywności (Kierownik 

Laboratorium), Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w 

Warszawie, od 1 marca 2015 

- Adiunkt, Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu, Wydział Nauk o Żywieniu 

Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 

2010-2015 (początkowo w Katedrze Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa, a 

po 2013 Zakład Techniki w Żywieniu został wydzielony z tej struktur, jako 

Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu) 

- Asystent, Zakład Techniki w Żywieniu, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka  

i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2009-2010 

(początkowo w Katedrze Techniki i Technologii Gastronomicznej, po 

restrukturyzacji Katedry, Zakład Techniki w Żywieniu został włączony w 2010 do 

Katedry Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa) 
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1.4. OSIĄGNIĘCIE STANOWIĄCE 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.) jest cykl 7 publikacji naukowych powiązanych tematycznie  

pt.: „Ocena czynników determinujących teksturę mięsa oraz występujących między nimi 

współzależności” 

 

B. Publikacje prezentujące wyniki badań stanowiące osiągnięcie habilitacyjne1 

(numeracja wg załącznika nr 3, pkt. I.B): 

 

I.B.1. Guzek D., Głąbska D., Pogorzelski G., Kozań K., Pietras J., Konarska M., Sakowska A., 

Głąbski K., Pogorzelska E., Barszczewski J., Wierzbicka A. 2013. Variation of meat 

quality parameters due to conformation and fat class in Limousin bulls slaughtered 

at 25 to 27 months of age. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 26,  

716-722. (IF2013=0,563; punkty MNiSW: 25) 

 

I.B.2. Guzek D., Głąbska D., Głąbski K., Pogorzelski G., Barszczewski J., Wierzbicka A. 2015. 

Relationships between sarcomere length and basic composition of infraspinatus 

and longissimus dorsi muscle. Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences. 39, 

96-101. (IF2015=0,242; punkty MNiSW: 15) 

 

I.B.3. Guzek D., Głąbska D., Głąbski K., Wierzbicka A. 2016. Influence of Duroc breed 

inclusion into Polish Landrace maternal line on pork meat quality traits. Anais da 

Academia Brasileira de Ciências. 88, In press. (IF2015=0,734; punkty MNiSW: 25) 

 

I.B.4. Guzek D., Głąbska D., Lange E., Głąbski K., Wierzbicka A. 2014. Study of beef blade 

muscles differentiation depending on conformation and fat class. Turkish Journal of 

Veterinary & Animal Sciences. 38, 195-199. (IF2014=0,242; punkty MNiSW: 20) 

                                                           
1 Publikacje wykonane w ramach Projektu Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią „od 

widelca do zagrody” (POIG.01.03.01-00-204/09-00) oraz Projektu Biożywność – innowacyjne, funkcjonalne 
produkty pochodzenia zwierzęcego (POIG.01.01.02-14-090/09-00) 
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I.B.5. Guzek D., Głąbska D., Gutkowska K., Woźniak A., Wierzbicki J., Wierzbicka A. 2015. 

Analysis of the factors creating consumer attributes of the roasted beef steaks. 

Animal Science Journal. 86, 333-339. (IF2015=0,960; punkty MNiSW: 25) 

 

I.B.6. Guzek D., Głąbska D., Wierzbicka A., Wierzbicki J., Cierach M. 2012. Relationship 

between basic beef texture attributes and their perception by Polish consumers. 

Italian Journal of Food Science. 24, 231-239. (IF2012=0,444; punkty MNiSW: 20) 

 

I.B.7. Guzek D., Głąbska D., Gutkowska K., Woźniak A., Wierzbicki J., Wierzbicka A. 2015. 

Influence of cut and thermal treatment on consumer perception of beef in Polish 

trials. Pakistan Journal of Agricultural Sciences. 78, 533-538. (IF2015=1,049; punkty 

MNiSW: 30) 

 

Razem osiągniecie: punkty MNiSW 160; IF=4,234 

We wszystkich pracach jestem pierwszym i korespondencyjnym autorem, a wkład w 

wyżej wymienione prace przedstawiono w załączniku 3, oświadczenia współautorów 

przedstawiono w załączniku 4, a pełne teksty w załączniku nr 5.  

 

C. Omówienie celu naukowego prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania 

 

1. Wprowadzenie 

Jakość definiowana jest jako stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia 

wymagania (Norma ISO 9001:2005). W odniesieniu do mięsa, jakość obejmuje wartość 

odżywczą, bezpieczeństwo zdrowotne i akceptację konsumencką (Kołczak, 2008). Jednakże 

wśród badaczy nie ma zgodności co do definicji jakości mięsa precyzującej jednolity sposób 

jej oceny i pomiaru elementów składowych (Acebrón i Dopico, 2000). Mimo to, badacze 

próbują wskazać czynniki wpływające na jakość mięsa czerwonego i określić jakimi 

metodami badawczymi można tę jakość zweryfikować lub prognozować (Hocquette i wsp., 

2010; Legrand i wsp., 2013).  
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Spośród wskazanych przez Kołczaka (2008) cech jakości mięsa szczególną rolę 

odgrywa akceptacja konsumencka. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

żywnościowego, artykuły rolno-spożywcze dostępne na rynku muszą cechować się 

gwarantowanym bezpieczeństwem na każdym etapie łańcucha produkcji i dystrybucji 

(Rozporządzenie nr 178/2002), natomiast ich jakość może być różna. Akceptacja 

konsumencka wiąże się nie tylko z cechami sensorycznymi mięsa, ale także cechami 

związanymi z wygodą, wpływem na zdrowie, czynnikami etnicznymi oraz dobrostanem 

zwierząt (Bernués i wsp., 2003). 

Akceptacja konsumencka pozostaje w bezpośrednim związku z jakością sensoryczną, 

która może być zdefiniowana jako łączne odczuwanie przez konsumenta takich cech, jak 

tekstura2 i smakowitość3, bowiem te cechy w największym stopniu wpływają na jakość 

końcową produktu ocenianą przez konsumentów (Grunert i wsp., 2004).  

Tekstura mięsa jest złożonym zjawiskiem fizycznym, które może być opisane przez 

takie cechy jak twardość, elastyczność, żujność, kohezyjność i soczystość (Solomon i wsp., 

2008). Pojęcie twardości4 mięsa jest często używane zamiennie z teksturą mięsa (Solomon  

i wsp., 2008). Ponadto według klasycznego opracowania Bourne (1982, 2002) twardość, 

która według definicji jest mierzona instrumentalnie, jest najlepszym czynnikiem 

prognozowania kruchości 5  (która wg definicji jest mierzona z wykorzystaniem metod 

sensorycznych), dlatego też przez wielu autorów zagadnienie to jest upraszczane i terminy te 

                                                           
2 Tekstura (ang. texture) – to grupa cech fizycznych (mechanicznych i reologicznych), która wynika ze struktury* 

żywności. Jest to cecha wieloparametryczna obierana za pomocą zmysłów somatycznych (Bourne 2002). 
Surmacka-Szcześniak (2002) wskazuje, iż tekstura może być odczuwana także przez inne zmysły niż tylko 
somatyczne. W oryginalnej definicji Bourne’a, nie ujęte zostały zmysły wzroku i słuchu, które również 
mogą uczestniczyć w odbieraniu bodźców związanych z jakością (Marzec i wsp., 2005). W definicji Bourne 
(2002) wskazane jest również, iż tekstura żywności może być mierzona obiektywnie, jako funkcja masy, 
czasu i odległości. 

* Struktura (ang. structure) – budowa na poziomie molekularnym, mikroskopowym, jak i makroskopowym 
3 Smakowitość (ang. flavour) – wrażenie odbierane za pomocą połączonych chemicznych zmysłów (zmysłów 

smaku i zapachu) 
4 Twardość mięsa (ang. meat hardness) – oceniana jest instrumentalnie z zastosowaniem uniwersalnych 

maszyn wytrzymałościowych (wartości wyrażone w jednostkach układu SI). W pomiarze instrumentalnym 
najczęściej stosuje się test cięcia (z wykorzystaniem noża Warnera-Bratzlera), rzadziej test podwójnego 
ściskania (TPA, ang. Texture Profile Analysis) czy test Slice Shear Force (siła cięcia plastra). We wszystkich 
ww. testach, parametrem, jaki się wyznacza jest maksymalna siła* cięcia/ ściskania.  
* Maksymalna siła (ang. maximum force) przyjmowana jest jako najwyższa wartość siły odczytywana z 
wykresu krzywej testu cięcia lub ściskania.  

5 Kruchość mięsa (ang. meat tenderness) – cecha sensoryczna, uznawana za najważniejszy pojedynczy 

komponent wpływający na jakość mięsa postrzeganą przez konsumenta 
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stosowane są zamiennie. W niniejszym osiągnięciu pojęcia te również będą występowały 

zamiennie.  

Kruchość mięsa zależy od rodzaju włókien mięśniowych oraz ilości i typu tkanki 

łącznej (Kirchofer i wsp., 2002) oraz od długości sarkomerów6 (Wheeler i wsp., 2000).  

W odniesieniu do mięsa wołowego, zróżnicowana kruchość wołowiny jest jednym z 

ważniejszych problemów w jej produkcji (Delgado i wsp., 2006) i akceptacji konsumenckiej 

(Gutkowska, 2012). Oprócz problemów z dostarczeniem na rynek mięsa wołowego o 

zadawalającej i powtarzalnej jakości, istnieje jeszcze problem z pogarszaniem tej jakości 

przez niewłaściwe jego przygotowanie w domu przez konsumentów (niewłaściwie dobrana 

obróbka cieplna do elementu kulinarnego czy niewłaściwa temperatura i/ lub czas tej 

obróbki) (Behrends i wsp., 2005).  

Kruchość mięsa może być oceniana z zastosowaniem metod sensorycznych 

(niewyszkoleni konsumenci, przeszkolony panel ekspertów), jak i przez metody 

instrumentalne (Hildrum i wsp., 2009). Stwierdza się, że różne wartości kruchości mięsa 

ocenianego instrumentalnie mogą być związane przede wszystkim z rasą (Rhee i wsp., 2004). 

Zróżnicowana ocena kruchości mięsa w ocenie sensorycznej może być także związana z 

indywidualnym wpływem osoby oceniającej, jak również wpływem otoczenia  

(Van Wezemael i wsp., 2014). Ponadto trudno jest przewidzieć, nawet operując 

obiektywnymi danymi uzyskanymi ww. metodami, jak konsumenci odczuwają kruchość 

mięsa po jego przygotowaniu w domu (Lorenzen i wsp., 2003). Wynika to z faktu, że 

konsumenci w poszczególnych krajach mogą różnić się w odczuwaniu kruchości, jak również 

w preferowanym sposobie przygotowywania mięsa (Van Wezemael i wsp., 2014). 

Prezentowany zbiór publikacji pod wspólnym tytułem „Ocena czynników 

determinujących teksturę mięsa oraz występujących między nimi współzależności” zawiera 

nowe elementy poznawcze i naukowe w zakresie zależności między cechami przyżyciowymi i 

poubojowymi (stopniem otłuszczenia, klasą uformowania) a jakością ogólną mięsa w ocenie 

instrumentalnej i konsumenckiej.  

                                                           
6 Sarkomer (ang. sarcomere) – podstawowa jednostka czynnościowa mięśnia poprzecznie prążkowanego 

budująca miofibryle 
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2. Cel i hipotezy badawcze 

Głównym celem prezentowanego osiągnięcia naukowego była analiza czynników 

wpływających na cechy tekstury mięsa wołowego i wieprzowego, na podstawie oceny 

instrumentalnej i konsumenckiej, jak również określenie stopnia ich współzależności. 

Cele szczegółowe: 

- ocena wpływu struktury mięsa, rodzaju mięśnia i jego funkcji przyżyciowej na 

cechy jakościowe mięsa, 

- ocena wpływu cech przedubojowych oraz klasyfikacji poubojowej na strukturę 

i teksturę mięsa, 

- ocena współzależności między wybranymi cechami jakości mięsa,  

- ocena możliwości zastosowania właściwej obróbki cieplnej elementów kulinarnych 

dla poprawy jakości doświadczanej przez konsumenta.    

 

Na podstawie ww. celów sformułowano następujące hipotezy badawcze: 

- długość sarkomerów zależy od rodzaju mięśnia oraz od wybranych cech osobniczych 

zwierzęcia, 

- struktura pierwotna mięśnia wpływa na teksturę mięsa mierzoną instrumentalnie 

oraz na jego kruchość po obróbce cieplnej w ocenie konsumenckiej, 

- klasa uformowania i otłuszczenia tusz wołowych nie ma wpływu na jakość mięsa 

postrzeganą przez konsumentów, w tym na jego teksturę,  

- rodzaj mięśnia oraz zastosowana obróbka cieplna wpływa na doświadczoną jakość 

mięsa. 

 

3. Omówienie wyników prac 

3.1. Wpływ czynników przed i poubojowych na długość sarkomerów w mięsie  

Publikacje I.B.1., I.B.2., I.B.3. 

Guzek D., Głąbska D., Pogorzelski G., Kozań K., Pietras J., Konarska M., Sakowska A., Głąbski K., Pogorzelska E., 

Barszczewski J., Wierzbicka A. 2013. Variation of meat quality parameters due to conformation and fat 

class in Limousin bulls slaughtered at 25 to 27 months of age. Asian-Australasian Journal of Animal 

Sciences. 26, 716-722.  
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Guzek D., Głąbska D., Głąbski K., Pogorzelski G., Barszczewski J., Wierzbicka A. 2015. Relationships between 

sarcomere length and basic composition of infraspinatus and longissimus dorsi muscle. Turkish Journal 

of Veterinary & Animal Sciences. 39, 96-101.  

Guzek D., Głąbska D., Głąbski K., Wierzbicka A. 2016. Influence of Duroc breed inclusion into Polish Landrace 

maternal line on pork meat quality traits. Anais da Academia Brasileira de Ciências. 88, In press.  

 

Długość sarkomerów, będąca wyrazem pierwotnej struktury mięsa, zgodnie z danymi 

literaturowymi, może być kształtowana przez różne czynniki, wśród których wskazuje się 

zarówno czynniki poubojowe, jak i czynniki przedubojowe (Rhee i wsp., 2004).  

W przeprowadzonych przeze mnie badaniach dokonałam analizy wpływu czynników 

kształtujących długość sarkomerów, przy czym spośród czynników poubojowych (cech 

mięsa) uwzględniłam pH mięsa (publikacja nr I.B.1.) i marmurkowatość7 (publikacja nr I.B.2.), 

natomiast spośród czynników przedubojowych (cech zwierzęcia) uwzględniłam zastosowane 

krzyżowanie towarowe (publikacja nr I.B.3.) i wiek zwierzęcia (publikacja nr I.B.2.). Badania 

zrealizowałam dla różnych mięśni, co pozwoliło również na określenie wpływu mięśnia na 

obserwowane zależności. 

Dla analizowanych prób mięsa wołowego stwierdziłam istotny wpływ wartości pH na 

długość sarkomerów (publikacja nr I.B.1.). Może wynikać to z faktu istnienia zależności 

między strukturą mięśnia a przemianami glikogenu (beztlenowa glikoliza, której końcowym 

produktem jest kwas mlekowy, powodujący obniżenie pH tkanki mięśniowej). Stwierdzona 

korelacja między wartościami pH prób mięsa a długością sarkomerów pobranych z tych prób 

była jednak umiarkowana (R=0,5354; p=0,039). Biorąc pod uwagę fakt, iż analizowane mięso 

wołowe nie było obarczone żadną z wad wynikających z niewłaściwego pH, może to 

świadczyć o tym, że wartość pH jest istotnym czynnikiem wpływającym na długość 

sarkomerów, lecz nie jedynym.  

Dla ocenianych, w prowadzonych przeze mnie badaniach, prób mięsa wołowego, im 

wyższy był poziom marmurkowatości, tym większa była długość sarkomerów (publikacja nr 

I.B.2.). Stwierdziłam dodatnią korelację między długością sarkomerów a poziomem 

                                                           
7 Marmurkowatość – (ang. marbling) mięsa jest definiowana, jako oceniane wizualnie białe pola lub smugi 

tkanki tłuszczowej umiejscowione na powierzchni przekroju mięśnia (tłuszcz śródmięśniowy – ang. 
intramuscular fat). Marmurkowatość najczęściej oceniana jest przez wykwalifikowanych ekspertów lub 
przy zastosowaniu komputerowej analizy obrazu, podczas gdy całkowita ilość tłuszczu mierzona jest 
metodami chemicznymi, np. metodą Soxhleta.  
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marmurkowatości, która była silniejsza niż wskazana powyżej korelacja obserwowana dla 

pH, nawet w badaniach realizowanych dla wszystkich mięśni analizowanych łącznie 

(p=0,011; R=0,6353). Ważnym osiągnięciem niniejszego zbioru publikacji było pogłębienie 

wiedzy dotyczącej wpływu rodzaju mięśnia na siłę obserwowanej zależności. Udowodniłam, 

że siła korelacji między długością sarkomerów a poziomem marmurkowatości jest istotnie 

zależna od rodzaju mięśnia (bardzo silna była ona dla mięśnia longissimus dorsi lumborum 

p=0,006; R=0,9692). Obserwacje innych autorów pozwalają powiązać tę zależność 

dodatkowo ze zwiększoną kruchością mięsa, jako że im wyższy jest poziom 

marmurkowatości, tym większa jest kruchość w ocenie konsumenckiej (Ngapo i wsp., 2012). 

Wskazuje to na istnienie złożonego mechanizmu wpływu na kruchość mięsa, jako zależnego 

nie tylko od marmurkowatości i czynników ją kształtujących, ale również od długości 

sarkomerów i czynników ją kształtujących. 

Wpływ genetyki zwierząt na długość sarkomerów jest szeroko badany, jednakże 

wyniki uzyskiwane przez autorów nie są zgodne. W badaniach prowadzonych przeze mnie 

porównałam mięso zwierząt czystej rasy i pochodzących z krzyżowania towarowego dla 

trzody chlewnej ras pbz8 i duroc. W przypadku mięśnia longissimus dorsi nie stwierdzono 

istotnego wpływu zastosowanego krzyżowania na długość sarkomerów, ani wartości siły 

cięcia mierzonej z wykorzystaniem przystawki Warnera-Bratzlera (publikacja nr I.B.3.).  

Wyniki te można porównać z analogicznymi wynikami badań Wood i wsp. (1996), którzy nie 

stwierdzili różnic długości sarkomerów pomiędzy próbami mięsa pochodzącego ze zwierząt 

ras duroc i wielka biała9. Jednakże, odmienne wyniki obserwowano w badaniach Jeleníkovej  

i wsp. (2008) oraz Sorapukdee i wsp. (2013). W przytoczonych badaniach stwierdzono w 

ocenie sensorycznej i instrumentalnej różnice kruchości mięsa pochodzącego ze zwierząt 

rasy czeskiej wielkiej zwisłouchej10 i duroc (Jeleníková i wsp., 2008) oraz różnice długości 

sarkomerów mięsa pochodzącego ze zwierząt ras zwisłouchej, duroc i wielkiej białej 

(Sorapukdee i wsp., 2013). To, że dostępne w literaturze wyniki badań na ten temat nie są 

jednoznaczne, może wynikać nie tylko z różnych ras wykorzystanych w badaniach, ale 

również z faktu nieuwzględnienia w analizie uwarunkowań genetycznych. Wskazywać na to 

mogą wyniki badania Monin i wsp. (1999), oceniającego wpływ genotypu HAL na długość 

                                                           
8 pbz – polska biała zwisłoucha 
9 ang. Large White 
10 ang. White Czech Landrace 
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sarkomerów mięsa zwierząt pochodzących z krzyżowania towarowego ras pietrain i wielkiej 

białej, w których stwierdzono, iż długość sarkomerów jest zależna od wrażliwości na halotan. 

W tym kontekście, należy podkreślić, że badania własne (publikacja nr I.B.3.) były 

prowadzone na mięsie zwierząt wolnych od genu warunkującego wrażliwość na halotan. 

Wskazywać to może, że przy eliminacji tego genu z populacji zwierząt, dla ocenianych ras i 

zastosowanego krzyżowania towarowego nie stwierdza się różnic długości sarkomerów. 

W analizowanym, w przeprowadzonych przeze mnie badaniach (publikacja nr I.B.1.), 

zakresie, nie stwierdzono także wpływu wieku zwierząt na długość sarkomerów, ani na 

kruchość mięsa wołowego mierzoną instrumentalnie. Podobne wnioski wyciągnęłam w 

przypadku oceny wpływu klasy umięśnienia i klasy otłuszczenia, które stanowią czynniki 

poubojowe, aczkolwiek oceniane w tuszy, a nie dla określonych mięśni.  

W przeprowadzonych przeze mnie badaniach, w analizowanym zakresie, nie stwierdziłam 

wpływu tych czynników na długość sarkomerów mięsa wołowego (publikacja nr I.B.1.). 

Równocześnie, przeprowadzona przeze mnie analiza pozwoliła na stwierdzenie, że 

istnieje zarówno wpływ rodzaju mięśnia, jak i osobniczy wpływ zwierzęcia na długość 

sarkomerów, jak również łączny wpływ tych dwóch czynników na długość sarkomerów 

(publikacja nr I.B.2.). W przeprowadzonym przeze mnie badaniu, najkrótsze sarkomery były 

obserwowane w przypadku mięśnia longissimus dorsi thoracis, a najdłuższe – w przypadku 

mięśnia infraspinatus. Stwierdziłam również, że lokalizacja próby w mięśniu longissimus dorsi 

(część piersiowa lub lędźwiowa – longissimus dorsi thoracis lub lumborum) ma wpływ na 

długość sarkomerów (publikacja nr I.B.2.). W konsekwencji tej obserwacji, stwierdziłam, że w 

przypadku dużych mięśni lub elementów kulinarnych, w skład których wchodzi więcej niż 

jeden mięsień, należy zaplanować taki pobór prób, by zagwarantować reprezentatywność 

wyników pomiarów długości sarkomerów. Oznacza to, że założenia metodologiczne pomiaru 

długości sarkomerów muszą uwzględniać podział elementów kulinarnych na pojedyncze 

mięśnie, a dużych mięśni, dodatkowo – na ich anatomiczne części. Może to również 

wyjaśniać przyczynę niektórych rozbieżności w wynikach literaturowych długości 

sarkomerów, która często jest wskazywana dla mięśnia longissimus dorsi, będącego 

najdłuższym mięśniem w tuszy, bez wskazania anatomicznej części mięśnia. 

Oryginalnym walorem poznawczym przeprowadzonych przeze mnie badań było 

wykazanie istotnej roli takich cech mięsa, jak pH oraz marmurkowatość w kształtowaniu 
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długości sarkomerów oraz wpływu mięśnia na siłę tej zależności. W warunkach 

prowadzonych przeze mnie badań, realizowanych dla pobranych z polskich zwierząt prób 

mięsa wołowego i wieprzowego wskazać można mniejszą rolę cech osobniczych, a większą 

cech poubojowych mięsa, w kształtowaniu długości sarkomerów. Szczególnie w kontekście 

wykazanego przeze mnie wpływu nie tylko mięśnia, ale i lokalizacji próby w mięśniu na 

długość sarkomerów, obserwacje te mają znaczenie praktyczne i uzasadniają przyjęcie 

przedstawionych założeń metodologicznych.  

 

3.2. Wpływ rodzaju włókien mięśniowych na cechy jakości mięsa 

Publikacje I.B.1., I.B.2., I.B.3. 

Guzek D., Głąbska D., Pogorzelski G., Kozań K., Pietras J., Konarska M., Sakowska A., Głąbski K., Pogorzelska E., 

Barszczewski J., Wierzbicka A. 2013. Variation of meat quality parameters due to conformation and fat 

class in Limousin bulls slaughtered at 25 to 27 months of age. Asian-Australasian Journal of Animal 

Sciences. 26, 716-722.  

Guzek D., Głąbska D., Głąbski K., Pogorzelski G., Barszczewski J., Wierzbicka A. 2015. Relationships between 

sarcomere length and basic composition of infraspinatus and longissimus dorsi muscle. Turkish Journal 

of Veterinary & Animal Sciences. 39, 96-101.  

Guzek D., Głąbska D., Głąbski K., Wierzbicka A. 2016. Influence of Duroc breed inclusion into Polish Landrace 

maternal line on pork meat quality traits. Anais da Academia Brasileira de Ciências. 88, In press.  

 

Struktura pierwotna mięśnia dotyczy między innymi rodzaju znajdujących się w nim 

włókien mięśniowych poprzecznie prążkowanych. Wyróżnia się dwa zasadnicze typy włókien 

mięśniowych: typ I (włókna wolnokurczliwe, ang. slow-twitch oxidative fibers – ST) oraz typ  

II (włókna szybkokurczliwe, ang. fast-twitch glycolytic fibers – FT) (Shi i wsp., 2008).  

W przeprowadzonych przeze mnie badaniach dokonałam analizy wpływu rodzaju włókien 

mięśniowych na wybrane cechy jakościowe mięśni, w tym przede wszystkim na skład 

podstawowy. Przy planowaniu badań przyjęłam, że zgodnie z klasyfikacją Kirchofer i wsp. 

(2002), do mięśni, w których przeważają włókna mięśniowe typu I, zaliczane są mięśnie 

podgrzebieniowy (infraspinatus) i nadgrzebieniowy (supraspinatus), natomiast do mięśni, w 

których przeważają włókna mięśniowe typu II, zaliczane są mięśnie najdłuższy grzbietu 

(longissimus dorsi) oraz łopatki (triceps brachii caput longum i caput laterale). 
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Analizę prowadziłam dla mięśni, składających się z włókien mięśniowych typu I i II, 

przy czym uwzględniłam wpływ wieku (publikacja nr I.B.1.) oraz długości sarkomerów 

(publikacja nr I.B.2.) na ich skład podstawowy. Ponadto, oceniłam mięśnie składające się z 

włókien mięśniowych typu II, pobrane ze zwierząt różnych ras (publikacja nr I.B.3.). 

Dostępne w literaturze wyniki badań zależności między typem włókien mięśniowych 

a cechami jakościowymi nie są zgodne. Chang i wsp. (2003) stwierdzili pozytywną korelację 

między udziałem włókien mięśniowych typu I w mięśniach a wartościami siły cięcia z 

wykorzystaniem przystawki Warnera-Bratzlera, podczas gdy Ryu i Kim (2005) dla tego 

samego mięśnia stwierdzili odwrotną zależność. 

Przeprowadzona przeze mnie analiza pozwoliła na stwierdzenie, w badanym zakresie 

(publikacja nr I.B.1.), istnienia zależnych od wieku zwierzęcia różnic składu podstawowego 

mięśni infraspinatus oraz longissimus dorsi. Jednakże, dla zawartości tłuszczu i tkanki łącznej 

stwierdziłam, że w zależności od rodzaju włókien, charakter różnic między zwierzętami w 

różnym wieku może nie być stały.  

Obserwacje te pogłębiłam w późniejszych badaniach dotyczących tych samych mięśni 

(publikacja nr I.B.2.), które badałam, porównując skład podstawowy w zależności od rodzaju 

mięśnia. Wskazane wcześniej różnice zawartości tłuszczu i tkanki łącznej zostały 

potwierdzone również w tym badaniu. Ponadto, wykazałam różnice udziału tłuszczu 

śródmięśniowego i białka, między analizowanymi mięśniami przypisywanymi do różnych 

typów włókien mięśniowych. Oceniając zawartość białka stwierdziłam, że przyjmuje ona 

wartości z zakresu od 19,8% dla mięśnia infraspinatus do 22,8% dla longissimus dorsi 

lumborum. W badaniu tym stwierdziłam także istnienie istotnej statystycznie korelacji 

między długością sarkomerów a zawartością białka (p=0,039; R=-0,5365) i udziałem tłuszczu 

śródmięśniowego (p=0,011; R=0,6353). Stąd, można przypuszczać, że zawartość białka  

i tłuszczu śródmięśniowego są związane równocześnie z rodzajem włókien w mięśniu  

i długością sarkomerów.  

Generalnie stwierdza się, że w zależności od ras i krzyżowania mogą wystąpić różnice 

w składzie podstawowym mięsa (Kim i wsp., 2008). Dlatego, kolejna przeprowadzona przeze 

mnie analiza dotyczyła wpływu zastosowanego krzyżowania towarowego zwierząt ras pbz  

i duroc na wybrane cechy jakości mięsa, w tym skład podstawowy (publikacja nr I.B.3.). 

Pozwoliła ona na odniesienie wcześniejszych obserwacji do zależności stwierdzanych w 
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przypadku mięsa wieprzowego. W badaniu tym, dla zwierząt różnych ras, dla tego samego 

elementu kulinarnego, nie obserwując różnic długości sarkomerów, nie obserwowano 

równocześnie różnic zawartości białka.  

Obserwacje te, łączące zawartość białka w mięśniu z długością sarkomerów i typem 

włókien mięśniowych, mają swoje znaczenie, biorąc pod uwagę fakt, iż w niektórych 

modelach predykcji kruchości mięsa uwzględnia się, jako dodatkowy czynnik, zawartość 

białka (Pospiech i wsp., 2007), a nawet zawartość wolnych aminokwasów (Mullen i wsp., 

2000). Niemniej jednak, w przypadku wolnych aminokwasów, korelacja między ich 

zawartością a kruchością jest określana jako umiarkowana. Biorąc pod uwagę fakt, że 

dotychczas opracowane modele predykcji kruchości mięsa wołowego nie osiągają 

zadowalającego poziomu precyzji i/ lub utylitarności, pogłębienie wiedzy na temat 

współzależności tych czynników ma kluczowe znaczenie. 

 

3.3. Wpływ klasy uformowania i otłuszczenia tusz wołowych na cechy jakości mięsa 

Publikacje I.B.1., I.B.4., I.B.5. 

Guzek D., Głąbska D., Pogorzelski G., Kozań K., Pietras J., Konarska M., Sakowska A., Głąbski K., Pogorzelska E., 

Barszczewski J., Wierzbicka A. 2013. Variation of meat quality parameters due to conformation and fat 

class in Limousin bulls slaughtered at 25 to 27 months of age. Asian-Australasian Journal of Animal 

Sciences. 26, 716-722.  

Guzek D., Głąbska D., Lange E., Głąbski K., Wierzbicka A. 2014. Study of beef blade muscles differentiation 

depending on conformation and fat class. Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences. 38, 195-199.  

Guzek D., Głąbska D., Gutkowska K., Woźniak A., Wierzbicki J., Wierzbicka A. 2015. Analysis of the factors 

creating consumer attributes of the roasted beef steaks. Animal Science Journal. 86, 333-339.  

 

Jakość mięsa, na którą wpływa szereg czynników, zarówno przyżyciowych (rasa, 

genotyp, wiek, płeć, sposób żywienia, postępowanie przedubojowe), jak i poubojowych 

(ubój, wychładzanie tusz, proces dojrzewania mięsa), jest pojęciem złożonym. W celu 

uzyskania przez producentów dochodu adekwatnego do jakości surowca mięsnego, 

wprowadzono europejski system klasyfikacji poubojowej tusz (S)EUROP11. 

                                                           
11 (S)EUROP jest to system klasyfikacji i oceny poubojowej tusz wołowych i wieprzowych dokonywanych przez 

ekspertów. System klasyfikacji tusz wieprzowych (S)EUROP opiera się na kryteriach zawartości mięsa 
chudego w tuszy. Wyróżnia się 6 klas. Klasy zawartości chudego mięsa w tuszy: S – 60% lub więcej, E – 55% 
lub więcej, ale mniej niż 60%, U – 50% lub więcej, ale mniej niż 55%, R – 45% lub więcej, ale mniej niż 50%, 
O – 40% lub więcej, ale mniej niż 45%, P – mniej niż 40%. W przypadku tusz wołowych klasy uformowania 
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Wyniki badań wskazują, że poprawa klasy uformowania w systemie klasyfikacji  

i oceny poubojowej tusz (S)EUROP, związana ze zwiększeniem mięsności świń, może 

powodować obniżenie jakości mięsa. Wykazano, że dla takich cech, jak kruchość i soczystość, 

uzyskiwać można niższe noty w ocenie sensorycznej mięsa z tusz wieprzowych ocenionych 

jako klasa „E”, niż z tusz ocenionych jako klasa „O” (Wajda i wsp., 2004). Wynikać to może z 

faktu równoczesnego zmniejszenia ilość tłuszczu, w tym tłuszczu śródmięśniowego, w 

tuszach wieprzowych przy zwiększaniu ich mięsności (Orzechowska i wsp., 2012).  

Niewiele jest natomiast badań analizujących wpływ klasyfikacji (S)EUROP tusz 

wołowych bydła mięsnego lub bydła o dwukierunkowym przeznaczeniu na jakość końcową, 

w tym na kruchość mierzoną instrumentalnie lub sensorycznie. Poddałam to analizie w 

moich badaniach dotyczących wpływu klasy umięśnienia i otłuszczenia: bydła mięsnego na 

cechy jakościowe mierzone instrumentalnie (publikacja nr I.B.1.), bydła o dwukierunkowym 

przeznaczeniu na udział tłuszczu śródmięśniowego (publikacja nr I.B.4.) oraz bydła mięsnego 

i bydła o dwukierunkowym przeznaczeniu na cechy jakościowe oceniane przez 

konsumentów (publikacja nr I.B.5.). 

Analiza zależności między oceną tusz w systemie klasyfikacji (S)EUROP a cechami 

fizycznymi mięśni pochodzących z łopatki (infraspinatus, supraspinatus, triceps brachii caput 

laterale, triceps brachii caput longum oraz triceps brachii caput mediale) pobranych z  

33 zwierząt (publikacja nr I.B.4.) wykazała, że istnieje łączny wpływ rodzaju mięśnia oraz 

klasy uformowania (p=0,0330), jak również łączny wpływ rodzaju mięśnia oraz klasy 

otłuszczenia (p=0,0424) na zawartość tłuszczu śródmięśniowego. Ponadto, nie stwierdziłam 

łącznego wpływu klasy uformowania i klasy otłuszczenia na zawartość tłuszczu 

śródmięśniowego. Nie stwierdziłam natomiast łącznego wpływu rodzaju mięśnia oraz klasy 

uformowania ani łącznego wpływu rodzaju mięśnia oraz klasy otłuszczenia  na zawartość 

tkanki łącznej.  

Może to pozwolić na przypuszczenie, że z zawartością tłuszczu śródmięśniowego 

silniej związany jest rodzaj mięśnia, niż klasyfikacja tuszy w systemie (S)EUROP (klasa 

otłuszczenia i klasa uformowania). Potwierdziła to analiza post-hoc, która wykazała, że 

                                                                                                                                                                                     
i otłuszczenia są następujące: klasy uformowania: S – umięśnienie wybitne (tusze uzyskane z bydła o 
podwójnym umięśnieniu), E – umięśnienie doskonałe, U – umięśnienie bardzo dobre, R – umięśnienie 
dobre, O – umięśnienie dość dobre, P – umięśnienie słabe; klasy otłuszczenia: 1 – otłuszczenie niskie,  
2 – otłuszczenie małe, 3 – otłuszczenie średnie, 4 – otłuszczenie duże, 5 – otłuszczenie bardzo duże. 
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mięśnie triceps brachii caput mediale charakteryzowały się istotnie wyższą zawartością 

tłuszczu śródmięśniowego niż supraspinatus (umięśnienie dość dobre – klasa uformowania 

„O”). Obserwacja ta może wynikać z faktu innych przyżyciowych funkcji tych mięśni, mimo iż 

pochodzą one z jednego elementu kulinarnego. Totland i Kryvi (1991) wykazali w swoich 

badaniach, że mięśnie pochodzące z łopatki mogą znacząco różnić się pod względem typów 

włókien. Zgodnie z klasyfikacją Kirchofer i wsp. (2002), mięsień supraspinatus składa się z 

włókien mięśniowych typu I, podczas gdy triceps brachii (caput longum i caput laterale) – z 

włókien typu II. Ponadto, w przeprowadzonym badaniu własnym stwierdziłam, że mięśnie 

pochodzące z tusz o najniższej klasie otłuszczenia, spośród badanych, cechowały się 

najniższą zawartością tłuszczu śródmięśniowego, jedynie w przypadku mięśnia 

supraspinatus. Zatem, stwierdzić można, że klasyfikacja (S)EUROP nie odzwierciedla w 

wystarczającym stopniu jakości mięsa.  

Kolejne z przeprowadzonych przeze mnie badań (publikacja nr I.B.1.), obejmujące 

analizę wpływu klasy uformowania i otłuszczenia na kruchość, długość sarkomerów, skład 

podstawowy i składowe barwy mięsa wołowego uzupełniło wcześniejszą analizę. W badaniu 

tym wykazałam, w analizowanym zakresie, brak wpływu zarówno klasy umięśnienia, jak  

i klasy otłuszczenia, ocenianej w systemie (S)EUROP, na kruchość, długość sarkomerów  

i barwę mięsa wołowego. Jedyne zależności stwierdzone były między klasą otłuszczenia  

i elementami składu podstawowego (zawartość tłuszczu, wody i tkanki łącznej). 

Zaprezentowane wyniki badań nad jakością mięsa wołowego stanowią pogłębienie 

wcześniejszych badań realizowanych przez French i wsp. (2001), którzy wykazali, że klasa 

otłuszczenia oceniana zgodnie z klasyfikacją (S)EUROP, nie koreluje z kruchością mięsa 

wołowego ocenianą instrumentalnie. Jednakże, nie zawsze różnice w kruchości mięsa 

wołowego, mierzonej instrumentalnie są tożsame z różnicami stwierdzanymi przez 

konsumentów (Destefanis i wsp., 2008). Stąd, istniała konieczność dokonania również 

analizy, obejmującej zależności między klasyfikacją tusz wołowych w systemie (S)EUROP a 

percepcją jakości mięsa przez konsumentów. Podobne badania zostały przeprowadzone 

przez McKenna i wsp. (2004) dla klasyfikacji USDA (ang. United States Department of 

Agriculture) tusz wołowych. Stwierdzili oni, że nie istnieje zależność między jakością mięsa 

wołowego ocenianą przez konsumentów a oceną poubojową tuszy przeprowadzoną zgodnie 

z standardami USDA. Przeprowadzone badania własne (publikacja nr I.B.5.) obejmowały 
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ocenę kruchości, soczystości, aromatu i ogólnej akceptowalności przez konsumentów 

dokonaną dla 8 elementów kulinarnych pobranych od 30 zwierząt o zróżnicowanej 

charakterystyce. W badaniu tym wykazałam, że ani klasa umięśnienia, ani klasa otłuszczenia, 

ani poziom osyfikacji nie wpływa na wymienione cechy oceniane przez konsumentów.  

Oryginalnym walorem poznawczym przeprowadzonych badań było wykazanie braku 

wpływu klasyfikacji (S)EUROP na cechy jakościowe mięsa wołowego, zarówno dla kruchości 

mierzonej instrumentalnie, jak i mierzonej sensorycznie, jak również innych cech 

jakościowych mięsa. 

 

3.4. Wpływ rodzaju mięśnia i obróbki cieplnej na cechy tekstury mięsa w ocenie 

konsumenckiej  

Publikacje I.B.5., I.B.6., I.B.7.  

Guzek D., Głąbska D., Gutkowska K., Woźniak A., Wierzbicki J., Wierzbicka A. 2015. Analysis of the factors 

creating consumer attributes of the roasted beef steaks. Animal Science Journal. 86, 333-339.  

Guzek D., Głąbska D., Wierzbicka A., Wierzbicki J., Cierach M. 2012. Relationship between basic beef texture 

attributes and their perception by Polish consumers. Italian Journal of Food Science. 24, 231-239.  

Guzek D., Głąbska D., Gutkowska K., Woźniak A., Wierzbicki J., Wierzbicka A. 2015. Influence of cut and 

thermal treatment on consumer perception of beef in Polish trials. Pakistan Journal of Agricultural 

Sciences. 78, 533-538.  

 

Smakowitość mięsa, odbierana przez konsumentów, jest determinowana przede 

wszystkim przez jego kruchość (Destefanis i wsp., 2008) i soczystość (Robbins i wsp., 2003). 

Jednakże, brak wyczuwalnych włókien (niski poziom włóknistości) również dość często 

wskazywany jest jako cecha wpływająca na wysokie noty końcowe w ocenie kruchości mięsa 

wołowego przez konsumentów (Otremba i wsp., 2000).  

Biorąc pod uwagę rolę wskazanych czynników w kształtowaniu smakowitości mięsa 

wołowego ocenianej przez konsumentów, w przeprowadzonych przeze mnie badaniach 

poddałam analizie współzależności występujące między nimi (publikacja nr I.B.6.), wpływ 

rodzaju mięśnia (elementu kulinarnego) (publikacja nr I.B.5., I.B.7.) oraz wpływ zastosowanej 

obróbki cieplnej na kruchość i soczystość oraz inne cechy mięsa oceniane przez 

konsumentów (publikacja nr I.B.7.). 
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Przeprowadzone przeze mnie badania dotyczące analizy współzależności między 

kruchością, soczystością i włóknistością, ocenianymi przez konsumentów mięsa wołowego 

(publikacja nr I.B.6.) wskazały silne zależności między tymi cechami. Badania te 

przeprowadzone zostały na próbach mięsa wołowego (łącznie ocenie poddanych zostało 860 

prób) pochodzących z 24 partii o zróżnicowanym poziomie jakości ogólnej. Jakość mięsa 

warunkowana była zarówno krajem pochodzenia (mięso z Polski, Argentyny, Brazylii i USA), 

jak i rodzajem produkcji (produkcja bydła w oparciu o ekstensywny i intensywny opas 

zwierząt). Dobór prób charakteryzujących się zróżnicowaną jakością pozwolił uzyskać szeroki 

zakres wyników do modelowania. Konsumenci biorący udział w ocenie charakteryzowali się 

zróżnicowanym wiekiem, poziomem edukacji oraz miesięcznym dochodem  

– reprezentatywnym dla dwóch miast wojewódzkich (Warszawy i Olsztyna). Próby mięsa 

wołowego do oceny konsumenckiej poddane były wystandaryzowanemu procesowi 

grillowania do uzyskania temperatury 71±1°C w środku geometrycznym steka. Ocena 

konsumencka przeprowadzona była w 23-punktowej skali intensywności, zgodnie z 

metodyką opracowaną w Texas A&M University. W badaniu tym stwierdzono między innymi 

silną ujemną korelację między kruchością a włóknistością mięsa wołowego (R=-0,9246; 

p=0,0000), co oznacza, że im więcej włókien mięśniowych było wyczuwanych w ocenie 

konsumenckiej, tym kruchość mięsa była postrzegana jako mniejsza. Wykazano tym samym 

istotną rolę pierwotnej budowy mięśnia, odbieranej przez konsumentów jako włóknistość 

(obecność lub brak obecności wyczuwalnych włókien), w kształtowaniu generalnego odbioru 

cech teksturalnych.  

Biorąc pod uwagę wskazany współudział struktury mięśnia w kształtowaniu kruchości 

mięsa ocenianej przez konsumentów, w celu oceny wpływu rodzaju mięśnia i zastosowanej 

obróbki cieplnej na jakość końcową mięsa wołowego zaprojektowałam dwa eksperymenty. 

Zaplanowałam w nich ocenę ośmiu (publikacja nr I.B.5.) oraz trzynastu elementów 

kulinarnych (publikacja nr I.B.7.), pochodzących z trzydziestu tusz o zróżnicowanej klasie 

otłuszczenia i uformowania, które poddano procesowi pieczenia (publikacja nr I.B.5., I.B.7.), 

oraz grillowania i duszenia (publikacja nr I.B.7.). 

W badaniu dotyczącym wpływu elementów kulinarnych poddanych procesowi 

pieczenia na odbiór jakości mięsa wołowego w ocenie konsumenckiej (publikacja nr I.B.5.) 

stwierdziłam, że w zależności od zastosowanego elementu kulinarnego, pochodzącego z tych 
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samych tusz, można uzyskać zróżnicowane poziomy kruchości, soczystości, aromatu i ogólnej 

akceptowalności. Dla wszystkich ocenianych cech, najwyższe noty stwierdzane były dla 

mięśnia psoas major, jednakże dla kruchości, aromatu i ogólnej akceptowalności (ale nie 

soczystości), mięsień ten porównywalny był w ocenie konsumenckiej z mięśniem gluteus 

medius.  

Prowadzenie procesu obróbki cieplnej mięsa wołowego w stałych, kontrolowanych 

warunkach, co miało miejsce w przeprowadzonych badaniach konsumenckich,  ma znaczenie 

dla uzyskania porównywalnych wyników oceny konsumenckiej (Wheeler i wsp., 1994). 

Jednakże, niewłaściwie dobrana obróbka cieplna może przyczynić się do pogorszenia 

kruchości, a w rezultacie jakości końcowej nawet mięsa o bardzo dobrych parametrach 

początkowych. Ponadto, w domu konsumenci często nie mają możliwości kontrolowania 

temperatury i stopnia wysmażania, a mięso przygotowują zgodnie ze swoją wiedzą kulinarną 

i upodobaniami, co nie zawsze gwarantuje uzyskanie wysokiej jakości, a tym samym nie 

sprzyja osiągnięciu satysfakcji (Wheeler i wsp., 2004).  

Kolejne przeprowadzone przeze mnie badanie dotyczyło łącznego wpływu elementu 

kulinarnego i obróbki cieplnej na odbiór jakości mięsa wołowego w ocenie konsumenckiej 

(publikacja nr I.B.7.). Potwierdziłam w nim, że istnieje istotny statystycznie wpływ elementu 

kulinarnego mięsa wołowego na kruchość (p=0,0000), soczystość (p=0,0052), aromat 

(p=0,0011) i ogólną akceptowalność (p=0,0001). Ponadto, stwierdziłam, że istnieje wpływ 

obróbki cieplnej na kruchość (p=0,0102), soczystość (p=0,0000) i aromat mięsa wołowego 

(p=0,0057). W badaniu tym potwierdziłam także istnienie łącznego wpływu elementu 

kulinarnego i obróbki cieplnej na soczystość mięsa wołowego (p=0,0002). Stwierdziłam, że 

jakość różnych elementów kulinarnych, niezależnie od tego z jakiego rodzaju bydła mięso 

pochodzi, może być podwyższona poprzez zastosowanie odpowiedniej obróbki cieplnej. 

Przeprowadzone badanie pozwoliło na wykazanie, ze nie tylko element kulinarny, ale 

również zastosowana obróbka cieplna może mieć decydujący wpływ nie tylko na jakość 

końcową, ale także na udział poszczególnych cech sensorycznych w ocenie końcowej. 

Szczegółowa analiza uzyskanych wyników wykazała, że pod względem 

preferencji  kruchości wyżej oceniane były próby mięsa pieczonego niż grillowanego. 

Równocześnie pod względem ogólnej akceptowalności najwyższe noty uzyskały próby 

poddane pieczeniu.  Może to świadczyć o tym, że kruchość mięsa nie ma decydującego 
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wpływu w ocenie ogólnej dokonywanej przez konsumentów. Analogiczne badania były 

prowadzone w Japonii w przypadku zastosowania tradycyjnych metod obróbki cieplnej 

mięsa wołowego, takich jak yakiniku czy shabu shabu (Polkinghorne i wsp., 2011). W tych 

badaniach stwierdzono, że smakowitość miała w przypadku tych technik decydujący wpływ 

na jakość końcową, podczas gdy w przypadku grillowania mięsa wołowego, o ocenie 

końcowej decydowała kruchość (Polkinghorne i wsp., 2011). Można zatem stwierdzić, że dla 

polskich konsumentów, kruchość mięsa wołowego nie stanowi najistotniejszego czynnika w 

jego ocenie końcowej. W większości krajów europejskich, gdzie wołowina spożywana jest 

częściej, niż w Polsce, kruchość mięsa wołowego jest wskazywana jako ten czynnik, który 

decyduje o jakości w ocenie konsumenckiej (Verbeke i wsp., 2010). Jednakże pojawiają się 

także badania, które wskazują, że równie ważnym czynnikiem, jak kruchość, może być 

smakowitość (Neely i wsp., 1998; Behrends i wsp., 2005).  

Oryginalnym walorem poznawczym przeprowadzonych badań było wykazanie, że 

istnieje decydujący wpływu zastosowanego elementu kulinarnego oraz zastosowanej 

obróbki cieplnej na jakość mięsa wołowego ocenianą przez konsumentów.  Na podstawie 

wyników przeprowadzonych badań można wnioskować, że obróbka cieplna właściwie 

dobrana dla poszczególnych elementów kulinarnych, które cechują się określonym składem 

chemicznym i strukturą, może przyczyniać się do uzyskania wyższej akceptacji mięsa przez 

konsumentów.  

 

4. Podsumowanie 

Uzyskane wyniki pozwoliły na pozytywne zweryfikowanie przyjętych hipotez 

badawczych. W odniesieniu do hipotez dotyczących cech struktury mięsa stwierdzono, że 

istnieje zarówno wpływ rodzaju mięśnia, jak i osobniczy wpływ zwierzęcia na długość 

sarkomerów, jak również łączny wpływ tych dwóch czynników na długość sarkomerów. 

Równocześnie stwierdzono łączny wpływ rodzaju mięśnia oraz klasy uformowania na 

zawartość tłuszczu śródmięśniowego, który jest skorelowany z długością sarkomerów. 

Ponadto w badaniach konsumenckich wykazano, że włóknistość wynikająca ze struktury 

pierwotnej mięśnia może mieć wpływ na jego kruchość. W odniesieniu do hipotez 

dotyczących tekstury mięsa stwierdzono, że klasa uformowania i otłuszczenia tusz wołowych 

nie ma wpływu na kruchość mięsa mierzoną instrumentalnie, jak i ocenianą w badaniach 
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konsumenckich. Ponadto, zweryfikowano pozytywnie hipotezę dotyczącą wpływu rodzaju 

mięśnia oraz zastosowanej obróbki cieplnej na jakość końcową mięsa w ocenie 

konsumenckiej.  

Rekapitulując uzyskane wyniki, należy podkreślić, że badania nad uwarunkowaniami 

jakości mięsa powinny być prowadzone kompleksowo, z uwzględnieniem całego spektrum 

czynników mogących tę jakość determinować, w celu określenia siły wpływu poszczególnych 

zmiennych. Tym samym, należy stwierdzić, że w odniesieniu do jakości mięsa, połączenie 

badań instrumentalnych i oceny konsumenckiej pozwala na uzyskanie wyników, które mogą 

być pomocne w komunikatach marketingowych na opakowaniach produktów, wskazując 

między innymi na właściwą obróbkę cieplną. 

 

5. Wnioski 

- Ocena jakości tusz wołowych prowadzona w systemie (S)EUROP nie jest 

wystarczająca do określania jakości końcowej mięsa, w tym do oceny jego tekstury, 

co wskazuje na konieczność zastosowania inne metody oceny jakości mięsa 

wołowego by móc zapewnić określoną i przewidywalną jakość końcową.   

- Istnieje silniejszy wpływ rodzaju mięśnia, niż zwierzęcia z którego ten mięsień 

pochodzi, na cechy tekstury mięsa, co wskazuje na konieczność oceny jakości 

poszczególnych mięśni, a nie tylko oceny jakości całych tusz.  

- Zastosowanie właściwej obróbki cieplnej oraz warunków jej prowadzenia w trakcie 

przygotowania elementów kulinarnych może prowadzić do uzyskania wyższej 

jakości mięsa, czyli również wyższej satysfakcji konsumenta. 
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1.5. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH 

Studia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ukończyłam w roku 2005 z oceną bardzo dobrą, na 

podstawie zdanego bardzo dobrze egzaminu magisterskiego oraz tak samo ocenionej pracy 

magisterskiej pt.: Wpływ wybranych aspektów procesu technologicznego w tworzeniu 

mięsnych produktów dwurodnych, uzyskując dyplom magistra inżyniera. W tym samym roku 

rozpoczęłam Studia Doktoranckie na Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, 

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a w 2010 przedstawiłam przed Radą 

Wydziału NoZCziK dysertację naukową pt.: Analiza wpływu niektórych parametrów procesu 

technologicznego obróbki wybranych warzyw na cechy jakościowe. Rozprawa doktorska 
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dotycząca wpływu niskotemperaturowego procesu wstępnej obróbki warzyw na ich cechy 

fizyczne oraz sensoryczne została oceniona jako bardzo dobra i po złożeniu wszystkich 

egzaminów i publicznej obronie uzyskałam stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie 

technologia żywności i żywienia. Pracę zawodową rozpoczęłam w grudniu 2009 na 

stanowisku asystenta w Zakładzie Techniki w Żywieniu w Katedrze Techniki i Technologii 

Gastronomicznej. Moja praca naukowo-badawcza związana jest z analizą cech fizycznych 

surowców oraz produktów roślinnych i zwierzęcych, w tym zastosowaniu nowoczesnych, 

niedestrukcyjnych metod oceny.  

Wśród moich zainteresowań naukowo-badawczych można wydzielić następujące 

grupy tematyczne (numeracja publikacji wg załącznika nr 3, pkt. II.A., II.D.): 

1. Grupa tematyczna A.1.: Niedestrukcyjne metody analityczne w ocenie cech 

fizycznych żywności (publikacje nr II.D.23., II.D.25., II.D.26., II.D.28., II.D.31.) 

2. Grupa tematyczna A.2.: Sektor mięsa wieprzowego i wołowego oraz perspektywy 

jego rozwoju (publikacje nr II.A.2.,II.D.2., II.D.3., II.D.35., II.D.34., II.D.36., II.D.37.) 

3. Grupa tematyczna A.3.: Kierunki zmian w przetwórstwie mięsa czerwonego i jego 

wyrobów (publikacje nr II.A.3., II.A.4., II.A.5., II.D.22., II.D.24., II.D.25., II.D.27., 

II.D.29., II.D.30.) 

4. Grupa tematyczna A.4.: Analiza możliwości zastosowania metody komputerowej 

analizy obrazu w ocenie jakości mięsa (publikacje nr II.D.4., II.D.5., II.D.6., II.D.8., 

II.D.18.) 

5. Grupa tematyczna A.5.: Analiza możliwości oceny i wpływu na barwę mięsa i jego 

przetworów (publikacje nr II.A.9., II.D.7., II.D.9., II.D.11., II.D.12., II.D.13., II.D.14., 

II.D.16., II.D.17., II.D.32.) 

6. Grupa tematyczna A.6.: Możliwości modyfikacji składu recepturowego pieczywa 

(publikacje nr II.D.1., II.D.21.) 

7. Grupa tematyczna A.7.: Jakość mięsa zwierząt z produkcji niszowej (publikacje nr 

II.A.7., II.A.8., II.D.10.) 

8. Grupa tematyczna A.8.: Kształtowanie i ocena jakości warzyw i grzybów (publikacje 

nr II.A.1., II.A.6., II.A.10., II.D.15., II.D.19., II.D.20., II.D.33.) 
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A. Omówienie prac w grupach tematycznych  

 

1. Niedestrukcyjne metody analityczne w ocenie cech fizycznych żywności 

(numeracja wg załącznika nr 3, pkt. II.D.) 

Analiza jakości żywności dostarcza informacji o cechach fizycznych, chemicznych  

i biologicznych żywności. Wśród najważniejszych jej składowych można wymienić analizę 

jakościową i ilościową. Większość badań jakości żywności ma charakter destrukcyjny 

(przygotowanie próby przez jej rozdrobnienie, zmineralizowanie, itp.), jednak coraz częściej 

zastosowanie znajdują techniki niedestrukcyjne, które nie tylko pozwalają na 

przeprowadzenie analiz bez ograniczeń związanych z kosztami surowców, ale także 

umożliwiają przeprowadzenie znacznej ilości analiz w jednostce czasu. Powyższe obserwacje 

skłoniły mnie do analizy możliwości zastosowania niedestrukcyjnych metod badawczych w 

ocenie jakości żywności (publikacje nr II.D.23., II.D.25., II.D.26., II.D.28., II.D.31.).  

Konsumenci oczekują, by mięso wołowe charakteryzowało się wysoką kruchością, 

soczystością i smakowitością (Grunert i wsp., 2004), za które są w stanie zapłacić cenę 

proporcjonalną do jakości (Lyford i wsp., 2010). Producenci są zatem zainteresowani by 

oferować mięso wołowe wysokiej, oczekiwanej przez konsumenta jakości. W Europie stosuje 

się system klasyfikacji i oceny poubojowej tusz wołowych (S)EUROP12, gdzie ocenia się całe 

tusze, a nie ich elementy kulinarne. Skutkuje to taką sytuacją, że z tuszy o określonej ocenie 

końcowej w systemie (S)EUROP uzyskuje się elementy kulinarne o bardzo zróżnicowanej 

jakości. Taka ocena w systemie (S)EUROP nie dostarcza konsumentom wystarczającej 

informacji o jakości tego mięsa. Te przemyślenia skłoniły mnie do analizy możliwości 

wykorzystania w ocenie jakości niedestrukcyjnych metod analitycznych oceny cech 

fizycznych, w tym cech wizualnych. Metody te znalazłyby również zastosowanie w predykcji 

akceptacji konsumenckiej mięsa wołowego. 

W pierwszej kolejności przeanalizowałam europejskie i światowe systemy oceny 

jakości mięsa wołowego (publikacja nr II.D.28.). W Europie tusze klasyfikowane są 

poubojowo przy zastosowaniu systemu (S)EUROP, a cena bydła zależy od masy tuszy, klasy 

umięśnienia i otłuszczenia tuszy. Tak jak wspomniano wcześniej nie jest to system 

zorientowany w bezpośredni sposób na określenie jakości w rozumieniu konsumentów.  

                                                           
12 patrz przypis nr 10 
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W takich krajach, jak Stany Zjednoczone, Japonia, Australia, w ocenie jakości wołowiny brane 

są pod uwagę, poza wyżej wymienionymi, także dodatkowe czynniki, np. marmurkowatość13, 

barwa mięsa i barwa tłuszczu (Tatum, 2004). Czynniki te w większym stopniu niż ocena w 

systemie (S)EUROP wyjaśniają jakość końcową mięsa wołowego. Oceny tych dodatkowych 

czynników mogą być dokonywane przez przeszkolonych ekspertów lub przy zastosowaniu 

specjalistycznych urządzeń wykorzystujących analizę obrazu.  

Możliwości tych narządzi pomiarowych skłoniły mnie do analizy potencjału  

i możliwości zastosowania komputerowej analizy obrazu (KAO) w przemyśle rolno-

spożywczym (publikacja nr II.D.31.). Przy wykorzystaniu tego rodzaju technik można oceniać 

wybrane cechy surowca rolno-spożywczego, takie jak barwa, kształt, wielkość oraz 

wyznaczać zależności między tymi parametrami (Sànchez i wsp., 2008). Badania wskazują 

także, że coraz częściej celem stosowania tych metod w przemyśle rolno-spożywczym staje 

się predykcja takich cech jak tekstura, skład podstawowy (w tym zawartość tłuszczu 

śródmięśniowego), wydajność procesowa, na podstawie czynników ocenianych 

bezpośrednio przy zastosowaniu komputerowej analizy obrazu. Możliwe jest to dzięki temu, 

iż jest to metoda niedestrukcyjna, pozwalająca uzyskać szybką, powtarzalną i obiektywną 

ocenę jakości i czasem pozwalająca na pokonanie ograniczeń tradycyjnych metod 

związanych z czaso- i kosztochłonnością (Du i Sun, 2005). 

Badacze starają się opracować narzędzia i metody oddające w najlepszy sposób 

postrzeganie i ocenę produktów spożywczych przez konsumenta. Chcąc określić możliwości 

wykorzystania tych niedestrukcyjnych metod, przeanalizowałam literaturę i na jej podstawie 

opracowałam artykuł dotyczący oceny jakości produktów spożywczych przy zastosowaniu 

komputerowej analizy obrazu (publikacja nr II.D.26.). Poza wcześniej wskazanymi w 

publikacji nr II.D.31. możliwościami zastosowania KAO, została dokonana pogłębiona analiza, 

która wykazała, że komputerowa analiza obrazu znajduje swoje zastosowanie w praktyce. 

Jest ona wykorzystywana jako narzędzie pozwalające na ocenę takich cech jak: barwa mięsa 

wieprzowego, wodochłonność mięsa, grubość okrywy tłuszczowej w tuszy, wyciek i pH 

mięsa, cechy sensoryczne produktów spożywczych, zawartość soli w przetworach mięsnych, 

jakość produktów piekarskich, serów typu cheddar, pomidorów oraz sortowania i klasyfikacji 

świeżych owoców (odpowiednie odwołania do literatury znajdują się w publikacji nr II.D.26.). 

                                                           
13 patrz przypis nr 6 



Dr inż. Dominika Guzek   Autoreferat   
    

 

    
 

Załącznik nr 2 – str. 28 

 

Analiza tych możliwości skłoniła mnie do oryginalnych badań nad możliwością zastosowania 

tej metody analitycznej w ocenie jakości mięsa wołowego i wieprzowego (cykl tematyczny 

A.4. oraz A.5.).  

Podsumowaniem tego nurtu moich zainteresowań badawczych były dwie publikacje 

(publikacja nr II.D.23., II.D.25.) wskazujące możliwości i wytyczne dla zastosowania metod, w 

tym metod niedestrukcyjnych, do oceny cech fizycznych artykułów rolno-spożywczych. 

Publikacje te koncentrowały się na nowoczesnych metodach pomiaru cech 

fizykochemicznych artykułów rolno-spożywczych, wskazując ich mocne i słabe strony. 

Nowoczesne, niedestrukcyjne metody oceny jakości, mimo tego, że mogą być obiektywne, 

powtarzalne, szybkie i dokładne to nie zastąpią klasycznych metod referencyjnych. Jednakże, 

ze względu na łatwość i szybkość przeprowadzenia oceny znajdują one i będą znajdować 

swoje miejsce w przemyśle rolno-spożywczym. Stosowanie nowych, niedestrukcyjnych 

metod analitycznych wymusza laboratoryjne badania ich dokładności i możliwości ich 

zastosowania. W publikacji nr II.D.25. sformułowano ponadto założenia do aplikacji 

instrumentalnych pomiarów jakości mięsa w zakładzie produkcyjnym, podczas gdy w 

publikacji nr II.D.23. – określono też założenia do aplikacji instrumentalnych pomiarów 

jakości mięsa w laboratorium. 

 

2. Sektor mięsa wieprzowego i wołowego oraz perspektywy jego rozwoju 

(numeracja wg załącznika nr 3, pkt. II.A., II.D.) 

Publikacje włączone w grupę tematyczną A.2. dotyczą zmieniającej się sytuacji na 

światowym rynku mięsa wołowego i wieprzowego, ze szczególnym uwzględnieniem 

czynników wpływających na spożycie tych rodzajów mięsa. Ten obszar naukowy stanowi 

uzupełnienie wiedzy w zakresie czynników wpływających na popyt na mięso czerwone oraz 

zmian na światowym rynku mięsa i jego wpływu na rynek polski.  

W publikacji nr II.D.36. określone zostały możliwości produkcji wołowiny w systemach 

jakości, stanowiących narzędzia uzyskania wysokiej i powtarzalnej jakości mięsa kulinarnego. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż w Polsce w ostatnich latach nastąpiło zmniejszenie spożycia mięsa 

wołowego do nienotowanych dotychczas niskich poziomów, konieczne są systemowe 

rozwiązania pozwalające na poprawę jakości i jej powtarzalności. Polski konsument nie jest 

zainteresowany nabywaniem mięsa wołowego ze względu na fakt, iż jego jakość cechuje się 
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brakiem powtarzalności oraz obserwuje się niekorzystny stosunek ceny do jakości. Nie 

oznacza to, że na rynku mięsa wołowego w Polsce znajduje się wyłącznie mięso niskiej 

jakości. Jakość mięsa wołowego w Polsce jest bardzo różna w momencie zakupu, ale może 

być również pogorszona poprzez niewłaściwy sposób jego przygotowania przez konsumenta 

do spożycia (publikacja nr II.D.35.).  

Czynniki determinujące spożycie oraz zmiany spożycia mięsa wołowego na świecie i w 

Polsce zostały scharakteryzowane w publikacji nr II.D.2. Pozwoliło to określić zmiany 

zachodzące w spożyciu mięsa wołowego oraz określić zarówno globalne, jak i lokalne 

znacznie tych zmian. Generalnie, stwierdzić można, że obecną sytuację na polskim rynku 

mięsa wołowego determinują oczekiwania konsumenckie dotyczące wołowiny o wysokiej  

i powtarzalnej jakości, którym rynek nie jest w stanie sprostać. Przyczyną niskiego 

zainteresowania zakupem mięsa wołowego na polskim rynku są, z jednej strony, trudna do 

przewidzenia jakość końcowa dostępnego mięsa wołowego i wysokie ceny w 

specjalistycznych sklepach, a z drugiej strony, brak tradycji spożywania wołowiny  

i umiejętności przygotowywania takiego mięsa (Gutkowska, 2012).  

Inaczej kształtują się te zależności w przypadku mięsa wieprzowego, które tradycyjnie 

było najczęściej spożywane w Polsce. Zależności te zostały przedstawione w publikacji nr 

II.D.3. Rynek mięsa wieprzowego charakteryzuje się brakiem równowagi między podażą a 

popytem. W produkcji wieprzowiny występują cykliczne wahania, które tworzą tzw. cykle 

świńskie, wynikające z faktu niestabilności cen pasz oraz żywca wieprzowego. Pomimo tego, 

mięso wieprzowe zajmuje dominującą pozycję w ogólnej konsumpcji mięsa zarówno w 

Polsce, jak i na świecie.  

W Polsce zauważany jest wzrost spożycia mięsa ogółem, jednakże procentowy udział 

wieprzowiny, mimo jej stałego poziomu konsumpcji, w stosunku do ogólnej ilości 

spożywanego mięsa, sukcesywnie maleje. Zmiany w tych proporcjach mogą wynikać z 

zaleceń lekarzy, dietetyków i żywieniowców zachęcających do spożywania mięsa chudego 

(np. drobiowego), ale również ze stosunkowo niższych cen drobiu. Jednakże hodowcy z 

powodzeniem stosują krzyżowanie towarowe, by zwiększać mięsność tusz wieprzowych, 

przy jednoczesnym obniżeniu zawartości tłuszczu, co może wpływać korzystnie na jakość 

końcową. Tym oraz innym rozwiązaniom mającym na celu poprawę jakości poświęcone 

zostały publikacje nr II.D.34., II.D.37. 
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Zmieniająca się struktura spożycia mięsa wołowego i wieprzowego związana może 

być z jego jakością i potrzebami konsumentów. Potrzeby polskich konsumentów wobec 

mięsnych wyrobów funkcjonalnych i wygodnych były przedmiotem mojej analizy w publikacji 

II.A.2. W badaniu tym wykazano, iż największy udział innowatorów lub wczesnych 

innowatorów (osoby, które bardzo wcześnie lub wcześnie nabywają nowe produkty), którzy 

kupują mięso i kiełbasy okazali być się klienci sklepów ze zdrową żywnością (75% i 83%) oraz 

supermarketów (59% i 58%) oraz sklepów specjalistycznych (50% tylko dla kiełbas). Podczas 

gdy najmniejsze zainteresowanie nowymi produktami mięsnymi wykazywali respondenci 

lokalnych sklepów (35% i 26%) i dyskontów (29% i 36%). Natomiast w przypadku wędlin 

luksusowych (o zachowanej strukturze tkankowej, takich jak polędwica, szynka) największe 

zainteresowanie nowościami wykazywali respondenci będący klientami dyskontów – aż 71%. 

Zaobserwowany trend sugeruje, że klienci są skłonni kupować różne wyroby mięsne i mięso 

w różnych miejscach, co może być przyczynkiem do kształtowania nowoczesnych strategii 

marketingowych. Analiza czynników determinujących wybór produktów oraz jakość mięsa, 

jak również możliwości jej poprawy muszą być analizowane, co stanowiło kolejny obszar 

moich zainteresowań badawczych.  

 

3. Kierunki zmian w przetwórstwie mięsa czerwonego i jego wyrobów  

(numeracja wg załącznika nr 3, pkt. II.A., II.D.) 

Opisana w publikacjach z grupy tematycznej A.2., sytuacja na rynku mięsa wołowego  

i wieprzowego skłania do konsekwentnego prowadzenia badań nad procesem wytwarzania  

i modyfikowania produktów spożywczych, nie tylko by zapewnić konsumentowi satysfakcję 

sensoryczną, ale również by zaspokoić jego potrzeby dotyczące spożywania żywności o 

charakterze funkcjonalnym i prozdrowotnym.  

Publikacja nr II.D.30. wskazuje najważniejsze aspekty kształtowania się nowych 

postaw i oczekiwań konsumentów wobec mięsa i jego przetworów. W odniesieniu do 

przetworów z mięsa czerwonego wśród najważniejszych potrzeb wskazuje się redukcję 

zwartości sodu, np. poprzez zastąpienie części chlorku sodu chlorkiem potasu, magnezu, czy 

wapnia, bądź też poprzez zastosowanie mieszanek ziół i przypraw podnoszących słoność 

wyrobów bez wprowadzenia sodu. To ostanie rozwiązanie zostało opracowane i wdrożone 
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na skalę przemysłową, przez zespół którego byłam członkiem, jako współautor patentu 

(załącznik nr 3, pkt. II.B.1.). 

Ze względu na jednostronny kierunek użytkowania trzody chlewnej, producenci w 

dużym stopniu koncentrują się na poprawie mięsności zwierząt. Jednakże, zwiększanie ilości 

mięsa w tuszy nie zawsze towarzyszy podniesieniu jego jakości, a wręcz przeciwnie, może 

przyczyniać się do jej pogorszenia. Równolegle z poprawą mięsności w tuszach loszek  

i knurów coraz bardziej istotną rolę zaczął ogrywać gen wrażliwość na stres, który przyczynia 

się do obniżenia jakości mięsa poprzez zwiększenie występowania wady PSE – ang. pale, soft, 

exudative; jasne, miękkie, cieknące). Ta obserwacja skłoniła mnie do przeanalizowania tego 

zagadnienia w publikacji nr II.D.27. Zwierzęta charakteryzujące się obecnością zmutowanego 

genu RYR-1 (ryanodine receptor-1), poza szczególnie wysokim udziałem tkanki mięśniowej w 

tuszy, cechują się niższą efektywnością reprodukcyjną, niższą odpornością na hipertermię 

oraz wyższą częstością upadków. Mutacja genu RYR1 prowadzi do zaburzania działania 

kanałów wapniowych siateczki sarkoplazmatycznej mięśni szkieletowych, co w następstwie 

skutkuje zwiększonym uwalnianiem jonów wapnia z tej siateczki w odpowiedzi na czynniki 

stresowe (Werner i wsp., 2010). To z kolei prowadzi do szybszych przemian metabolicznych 

związków węglowodanowych (glikogenu). W konsekwencji przyczynia się to do powstawania 

wady mięsa określanej jako PSE (Van den Maagdenberg i wsp., 2008). Eliminacja nosicieli 

zmutowanego genu RYR1 z linii do produkcji kulinarnego mięsa wieprzowego wydaje się być 

właściwym kierunkiem poprawy jego jakości. Wyniki tej analizy znalazły praktyczne 

zastosowanie w opracowywaniu patentu dotyczącego wieprzowego mięsa kulinarnego 

(załącznik nr 3, pkt. II.B.2.). 

Kolejne zmiany na rynku mięsa czerwonego dotyczą wyrobów mięsnych o 

zaprojektowanych cechach nie tylko sensorycznych, ale także prozdrowotnych. W pierwszej 

kolejności zainteresowałam się możliwościami modyfikacji mięsnych wyrobów w celu 

dostosowania ich do potrzeb wybranych grup odbiorów. Skoncentrowałam się na 

potrzebach pacjentów z nieswoistymi stanami zapalnymi jelit (publikacja nr II.D.29.). W 

okresach zaostrzeń osoby chore na nieswoiste stany zapalne jelit, z powodu utraty łaknienia, 

zaburzeń wchłaniania, nudności, wymiotów, biegunek, utraty białka do światła jelita i bólów 

brzucha nasilających się po spożyciu posiłku są często niedożywione i stwierdza się u nich 

niedobory wielu składników odżywczych (Schölmerich i wsp., 2003). Dlatego też grupa 
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produktów spożywczych dedykowana dla tej grupy pacjentów wymaga wysokiej gęstości 

odżywczej. 

Równocześnie stwierdza się, że dieta bogata w mięso i jego przetwory może być 

jedną z przyczyn występowania nieswoistych stanów zapalnych jelit (Asakura i wsp., 2008), a 

mimo to obserwuje się wyraźną preferencję mięsa w tej grupie pacjentów (Sood i wsp., 

2003). W związku z tym, wydaje się, że mięso i jego przetwory wzbogacone w substancje 

biologicznie czynne mogą stać się dobrą alternatywą typowych wyrobów mięsnych dla tej 

grupy pacjentów. Mogą one pozwolić na uzupełnienie niedoborowych składników 

odżywczych, a równocześnie powinny być one pozbawione substancji, które mogą mieć 

niekorzystny wpływ na objawy chorobowe. 

Mięso czerwone (jeśli jest spożywane w typowej dla polskiej populacji ilości) może być 

również dobrym źródłem żelaza oraz witaminy D (jako że poza witaminą D, która 

syntetyzowana jest w skórze pod wpływem promieniowania UV, oraz witaminą D z ryb, które 

w Polsce nie są zbyt często spożywane, mięso może być realnym źródłem tej witaminy), 

będących składnikami, których spożycie określane jest jako niewystarczające dla części 

społeczeństwa. Mając powyższe na uwadze, współtworzyłam dwie analizy mające na celu 

zaprojektowanie i zwalidowanie kwestionariuszy częstości spożycia żelaza (publikacja w 

recenzjach) oraz witaminy D (publikacja nr II.A.4.), które byłby szybkim narzędziem 

przesiewowym oceny spożycia tych składników. Z przeprowadzonych badań wynika, że 

wśród ankietowych młodych Polek, aż 85% ma spożycie witaminy D poniżej 5,0 μg dziennie 

(poziom wystarczającego spożycia, AI – ang. Adequate Intake level – Jarosz M. 2012. Normy 

żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia). 

Zatem wzbogacanie w ten składnik może być celowe i przyczynić się do poprawy zdrowia 

społeczeństwa.  

Przemyślenie te skłoniły mnie do przeanalizowania możliwości wzbogacania mięsa  

i jego przetworów w związki biologicznie czynne, które mogą mieć pozytywny wpływ na 

zdrowie całej populacji (publikacja nr II.D.24.). Przykładem pierwiastka śladowego, w który z 

powodzeniem mogą być wzbogacane pasze trzody chlewnej jest selen.  

Selen zapobiega negatywnym skutkom cukrzycy, zarówno kardiologicznym, jak  

i nefrologicznym, jak również może ograniczać ryzyko związane z wystąpieniem nowotworu 

prostaty hamując wzrost komórek nowotworowych poprzez obniżenie regulacji ekspresji 
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receptora androgenu. Niedobory selenu sprzyjają powstawaniu reumatoidalnego zapalenia 

stawów, chorób układu krążenia, kardiomiopatii rozstrzeniowej znanej pod nazwą choroby 

Keshan oraz nefropatii (odpowiednie odwołania do literatury znajdują się w publikacji nr 

II.D.24.).  

Z badań Kim i Mahan (2001) wynika, że dawka selenu do 5 mg na kg paszy nie 

wykazuje negatywnego wpływu na dobowe przyrosty masy lub pobór paszy zwierząt 

hodowlanych, przy czym dawka efektywna (np.: ograniczająca wyciek naturalny mięsa) 

wynosi od 0,1 mg selenu organicznego i 0,3 mg selenu nieorganicznego na kg paszy, czyli 

znacznie poniżej wartość 5 mg. Produkty mięsne pozyskane ze zwierząt hodowanych z 

wykorzystaniem pasz wzbogacanych w selen mogą stanowić dobre źródło wprowadzenia 

tego składnika do diety konsumenta. Jednakże trzeba zwrócić uwagę, że nadmierne spożycie 

tego pierwiastka śladowego może wiązać się z niekorzystnymi skutkami dla zdrowia 

konsumenta. Dlatego też umiarkowane wzbogacanie pasz w ten pierwiastek śladowy jest 

zalecane, mając na uwadze fakt, iż tylko niewielka jego część znajdująca się w paszach jest w 

stanie wbudować się w tkankę mięśniową zwierzęcia.  

Wprowadzanie tego selenu do pasz zwierząt hodowlanych w celu zwiększania jego 

zawartości w mięsie, poza wzbogacaniem produktu w ten biologicznie czynny związek, może 

przyczyniać się do ograniczenia utleniania tłuszczów nienasyconych w mięsie, ze względu na 

swoje właściwości przeciwutleniające. Jednakże powyższa zależność nie jest obserwowana w 

trakcie dłuższego (9 miesięcznego) okresu przechowywania (publikacja nr II.A.3.). Ponadto 

dodatek selenu i/ lub witaminy E do pasz zwierząt nie przyczynia się do zmiany ilości 

procentowej kwasów tłuszczowych nasyconych, jedno- i wielonienasyconych, ale może 

przyczyniać się do zmian udziału kwasu palmitynowego (publikacja nr II.A.5.). Niezależnie od 

stwierdzonego braku wpływu suplementacji paszy selenem i/ lub witaminą E na całkowity 

potencjał antyoksydacyjny wieprzowego mięsa przechowywanego oraz udział kwasów 

tłuszczowych nasyconych, jedno- i wielonienasyconych stwierdza się różnice w profilu 

związków lotnych między mięsem zwierząt karmionych paszą suplementowaną  

i niesuplementowaną (publikacje nr II.A.3, II.A.5.).  

Wszystkie powyższe modyfikacje, zarówno mięsa, jak i przetworów z niego uzyskanych 

charakteryzują się nowymi cechami funkcjonalnymi i/ lub prozdrowotnymi, które wymagają 

odpowiedniego zabezpieczenia poprzez zastosowanie dedykowanych metod pakowania. 
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Żeby zaspokoić rosnące wymagania konsumentów koniecznym staje się stosowanie 

nowoczesnych metod pakowania. Wybrane zagadnienia z tego zakresu zostały 

przedstawione w publikacji nr II.D.22. 

Podstawowym kryterium wyboru mięsa i jego przetworów są cechy wizualne, w tym 

zwłaszcza barwa, stanowiąca wskaźnik świeżości i przydatności do spożycia (Mancini i wsp., 

2009). W przemyśle mięsnym najczęściej stosuje się system pakowania w atmosferze 

modyfikowanej, w tym pakowanie próżniowe (ang. vacuum pakaging) i pakowanie w 

modyfikowanej atmosferze gazów MAP (ang. Modified Atmosphere Packaging) (Ripoll i wsp., 

2013). Odpowiedni dobór mieszanek gazów w opakowaniu przyczynia się do zachowania 

świeżości i jakości mięsa i jego przetworów. 

Coraz częściej stosuje się nowe metody pakowania próżniowego, takie jak Pi-Vac 

(pakowanie mięsa do razu po uboju w folię eliminującą lub ograniczającą skurcz mięśnia), czy 

też pakowanie próżniowe z efektem skin (stosuje się folię z funkcją samoistnego usuwania 

pary wodnej, co pozwala na przygotowanie mięsa bez konieczności zdejmowania folii).  

Kolejną grupą metod pakowania, która przyczynia się do zagwarantowania jakości 

produktu są opakowania interaktywne, które są w stanie kontrolować zmiany zachodzące 

wewnątrz opakowania lub dostarczać informacji o zachodzących zmianach w jakości 

produktu. Wszystkie ww. opakowania mają nie tylko zabezpieczać produkt przed utratą 

jakości, ale także dostarczać informacji konsumentowi. 

 

4. Analiza możliwości zastosowania metody komputerowej analizy obrazu w ocenie 

jakości mięsa 

(numeracja wg załącznika nr 3, pkt. II.D.) 

Moje zainteresowania w zakresie niedestrukcyjnej analizy cech fizycznych mięsa 

czerwonego i możliwości zastosowania tej analizy opisane w grupie tematycznej A.1. znalazły 

odzwierciedlenie w wielu badaniach wykorzystujących komputerową analizę obrazu do 

oceny cech wizualnych mięsa wołowego i wieprzowego. Wśród najistotniejszych cech jakości 

mięsa jakie podlegają ocenie wizualnej z zastosowaniem komputerowej analizy obrazu 

można wymienić barwę (ten zakres badań, ze względu na znaczenie, wyodrębniłam jako 

oddzielną grupę tematyczną A.5.) oraz udział tłuszczu śródmięśniowego.  
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Udział tłuszczu śródmięśniowego (ang. intramuscular fat14) w znaczącym stopniu 

przyczynia się do kształtowania smaku, zapachu i kruchości mięsa wołowego (Yang i wsp., 

2006), dlatego też ocena jego ilości oraz występujących zależności między czynnikami 

przyżyciowym czy poubojowymi, może stanowić przyczynek do określenia jego wpływu na 

jakość końcową.  

Dwie publikacje oceniające zależności między udziałem tłuszczu śródmięśniowego oraz 

tkanki łącznej w mięsie wołowym na przekroju rostbefu (publikacja nr II.D.5.) oraz zrazowej 

górnej i rostbefu (publikacja nr II.D.4.) zostały opracowane na podstawie uzyskanych 

wyników z 15 sztuk zwierząt (20 w przypadku zrazowej górnej). W publikacji nr II.D.5. 

czynnikami analizowanym były zmienność osobnicza oraz obróbka cieplna prowadzona  

4 metodami (pieczenie, pieczenie metodą „delta T”15, grillowaniu oraz smażeniu) i oceniano 

ich wpływ na poziom marmurkowatości (udział tłuszczu śródmięśniowego) oraz zawartość 

tkanki łącznej, podczas gdy w publikacji nr II.D.4. czynnikiem analizowanym były klasa 

uformowania i klasa otłuszczenia i oceniano ich wpływ na zawartość tłuszczu 

śródmięśniowego oraz tkanki łącznej.  

Wartości uzyskane dla tkanki tłuszczowej charakteryzowały się rozkładem normalnym 

w przeciwieństwie do wartości uzyskanej dla tkanki łącznej. W przypadku tkanki tłuszczowej, 

która ulega upłynnieniu pod wpływem obróbki cieplnej, dla większości badanych prób 

stwierdzono bardzo niewielką jej pozostałość po procesie cieplnym. Dla pojedynczych prób 

stwierdzono większą zawartość widocznej tkanki łącznej, jako że i dla prób mięsa surowego, 

jej zawartość była większa.  

Przeprowadzona dwuczynnikowa analiza wariancji dla oceny łącznego wpływu rodzaju 

elementu i techniki obróbki cieplnej na udział widocznej tkanki tłuszczowej oraz tkanki 

łącznej w powierzchni elementu poddanego obróbce cieplnej wykazała brak istotności 

statycznej. Konwencjonalnie stosowane obróbki cieplne prowadzone w porównywalnych 

warunkach nie wpływają w sposób istotny na właściwości fizykochemiczne mięsa, co zostało 

potwierdzone w badaniach (Nikmaram i wsp., 2011). 

W badaniach zawartych w publikacji nr II.D.4 nie stwierdzono łącznego wpływu klasy 

otłuszczenia oraz klasy umięśnienia ocenianej w systemie (S)EUROP na udział tkanki 

                                                           
14 patrz przypis 6 
15 Metoda pieczenia „detla T” – metoda pieczenia w piecu konwekcyjno-parowym z zachowaniem stałej różnicy 

między temperaturą wnętrza próby a medium grzewczym 
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tłuszczowej oraz tkanki łącznej. Stwierdzono natomiast, iż przy niższej klasie otłuszczenia 

próba może charakteryzować się wyższym poziomem marmurkowatości (udziałem tłuszczu 

śródmięśniowego), jeśli tusze mają wyższą klasę umięśnienia, co ma praktyczne znacznie w 

przypadku kształtowania jakości końcowej mięsa wołowego. W badaniach Śmiecińskiej  

i Wajdy (2008), również stwierdzono, że wraz ze wzrostem klasy uformowania nieznacznie 

wzrastała ocena marmurkowatości, co stwierdzono między próbami z tusz zaliczanych do 

klasy „R” w porównaniu z próbami z tusz klasy „O” i „P”. 

Analogicznym do powyższych badaniem była analiza zależności między poziomem 

marmurkowatości i zawartością tkanki łącznej w antrykocie a klasyfikacją umięśnienia  

i stopniem otłuszczenia tusz (publikacja nr II.D.6.). W badaniu tym wykorzystano próby mięsa 

pochodzące z 20 mieszańców buhajów rasy Limousine i krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. 

Analogicznie do badań opisanych w publikacjach nr II.D.4. i II.D.5. nie stwierdzono istotnego 

statystycznie łącznego wpływu klasy otłuszczenia i klasy umięśnienia na udział 

śródmięśniowej tkanki tłuszczowej. Można stwierdzić, iż sama ocena klas umięśnienia, nawet 

w połączeniu z klasą otłuszczenia, nie daje informacji na temat zawartości śródmięśniowej 

tkanki tłuszczowej w mięsie wołowym w antrykocie. Udział śródmięśniowej tkanki 

tłuszczowej (tzw. marmurkowatości) wpływa na stopień akceptowalności steków wołowych 

w ocenie konsumenckiej. Stąd też dodatkowa ocena marmurkowatości na linii ubojowej 

może pozwolić na uzyskanie pełniejszej informacji na temat charakterystyki mięsa w 

elementach kulinarnych. 

Ponadto komputerowa analiza obrazu może znaleźć swoje zastosowanie do oceny 

struktury mięsa przez ocenę stopnia zróżnicowania długości sarkomerów mięśnia, a tym 

samym pośrednio kruchości. W publikacji nr II.D.18. zbadano możliwości zastosowania 

techniki analizy mikroskopowej obrazu do oceny struktury mięsa wołowego przez ocenę 

stopnia zróżnicowania długości sarkomerów mięśnia podgrzebieniowego bydła rasy 

Limousin. Wyizolowane miofibryle poddano obserwacji z wykorzystaniem mikroskopu Carl 

Zeiss Axio Imager.M2 z obiektywem EC Plan-Neofluar 100x/1.30 Oil Ph 3 M27 oraz kamerą 

AxioCamMR5. Obserwacje wykonywano w kontraście Nomarskiego (DIC – ang. differentia 

interference contrast).  

Uzyskane z badań wyniki korespondowały z wcześniejszymi spostrzeżeniami badaczy 

dotyczącymi zmienności długości sarkomerów w obrębie miofibryl (Joumaa i Herzog, 2010). 
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W poszczególnych miofibrylach można stwierdzić, że sąsiadujące sarkomery mogą znacznie 

różnić się pod względem długości. Dlatego też stwierdzono, iż koniecznym jest wykonanie 

serii pomiarów w celu uzyskania wiarygodnych wyników. Zwłaszcza w przypadku dużych 

grup mięśni należy zaplanować dobór reprezentatywnej próby.  

Analiza statyczna wykazała, że rozkład wyników pomiaru długości sarkomerów był 

normalny (do oceny normalności rozkładu zastosowano test Shapiro-Wilka przy poziomie 

istotności α=0,05), co wskazywać może, że obserwowane różnice stanowiły wyraz naturalnej 

zmienności obserwowanej w materiale biologicznym. Przeprowadzone badania pozwoliły 

stwierdzić, iż w przypadku dokonania obserwacji wyizolowanych pojedynczych miofibryli 

oraz pomiaru długości w powtarzalnych warunkach możliwe jest określenie średniej długości 

sarkomerów dla próby. 

W ramach Projektu „Biożywność – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia 

zwierzęcego” (POIG.01.01.02-014-090/09) zaplanowano analogiczne do powyższych, 

pilotażowe badania dotyczące określenia udziału tłuszczu śródmięśniowego oraz tkanki 

łącznej dla schabu przed i po obróbce cieplnej (publikacja nr II.D.8.). Materiałem do badań 

było mięso pochodzące z tuczu standardowego i ukierunkowanego.  

Dla schabów pochodzących z tusz świń z chowu w ramach systemu jakości produkcji 

(tucz ukierunkowany) nie stwierdzono statystycznie istotnego, osobniczego wpływu 

doświadczalnego żywca na udział tłuszczu śródmięśniowego. Przy porównaniu udziału 

tłuszczu śródmięśniowego w próbach schabów uzyskanych od świń spoza systemu jakości 

produkcji i uzyskanych w ramach systemu jakości produkcji nie stwierdzono istotnych różnic 

zarówno dla rasy: polska biała zwisłoucha, jak i rasy: polska biała zwisłoucha x duroc. Nie 

prowadzono dalszych badań w tym zakresie ze względu na fakt mało obiecujących wyników 

zmienności zawartości tłuszczu śródmięśniowego zwierząt z tuczu ukierunkowanego  

i standardowego.  

 

5. Analiza możliwości oceny i wpływu na barwę mięsa i jego przetworów 

(numeracja wg załącznika nr 3, pkt. II.A., pkt. II.D.) 

Metoda komputerowej analizy obrazu do pomiaru barwy artykułów spożywczych w 

modelu przestrzeni barwy RGB jest wykorzystywana w różnym stopniu przez wielu autorów 

(Brosnan i Sun, 2004; Du i Sun, 2004; Tan, 2004). Pozwala ona również na ocenę składowych 
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barwy oraz na predykcję pozostałych cech wizualnych produktów rolno-spożywczych (Zheng 

i wsp., 2006). Wśród cech jakościowych mięsa barwa jest tym atrybutem, który w 

najwyższym stopniu wpływa na decyzje konsumentów w trakcie nabywania (Mancini i Hunt, 

2005; Gutkowska, 2012), dlatego też temu zagadnieniu poświęciłam wydzieloną grupę 

tematyczną.  

Moje zainteresowania dotyczące możliwości zastosowania komputerowej analizy 

obrazu dotyczyły prognozowania barwy mięsa wołowego po obróbce cieplnej (publikacje nr 

II.D.7., II.D.9., II.D.13., II.D.14., II.D.16., II.D.17.) oraz mięsa wieprzowego (publikacja nr 

II.D.32.). Ponadto analizowałam zmiany składowych barwy dla wyrobów mięsnych 

wieprzowych z mięsa, których zwierzęta miały zmodyfikowany skład pasz (publikacje nr 

II.A.9., II.D.11., II.D.12.). 

Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz przytoczyć można następujące 

najważniejsze obserwacje. By uzyskać powtarzalną jakość końcową mięsa wołowego, istotne 

są zastosowane procesy cieplne oraz warunki ich prowadzenia. W badaniach nie stwierdzono 

wpływu zastosowanej techniki obróbki cieplnej (pieczenie metodą „delta T”16, smażenie, 

grillowanie) na składowe barwy mięsa na przekroju (publikacja nr II.D.7.). Stwierdzono taką 

zależność w publikacji nr II.D.9. Zatem niezmiernie ważne jest by procesy obróbki cieplnej 

prowadzone były do zadanej temperatury. Potwierdzone zostało to w publikacji nr II.D.16., 

gdzie w przypadku prowadzenia obróbki do stopnia well done nie stwierdzono możliwości 

predykcji barwy mięsa poddanego obróbce cieplnej techniką grillowania ani w piecu 

konwekcyjno-parowym metodą „delta” w oparciu o barwę mięsa surowego. 

 Budowa modelu predykcji barwy mięsa wołowego po obróbce cieplnej wymaga 

pomiaru i analizy składowych barwy różnych elementów kulinarnych przed i po procesie 

obróbki cieplnej, stąd też prowadzono wiele analiz, na podstawie których stwierdzono, że 

barwa surowego mięsa mierzona w modelu RGB koreluje w sposób istotny statystycznie z 

barwą zbrązowionej powierzchni próby po obróbce cieplnej dla polędwicy (publikacja nr 

II.D.13.), zrazowej górnej (publikacja nr II.D.14.), jak i łopatki (publikacja nr II.D.17.). 

Zaobserwowana została analogiczna sytuacja dla mięsa wieprzowego w przypadku składowej 

barwy R (publikacja nr II.D.32.)  

                                                           
16 patrz pkt. 14 
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Analiza wpływu zastosowanego opakowania (2 rodzaje opakowań z modyfikowaną 

atmosferą, opakowanie próżniowe, opakowanie kontrolne) na składowe barwy wędzonej 

szynki wieprzowej wyprodukowanej z mięsa świń żywionych paszą z dodatkiem oleju 

rzepakowego oraz paszą konwencjonalną były przedmiotem publikacji nr II.D.11. 

Stwierdzono, że zarówno zastosowane opakowanie, jak i wykorzystana w żywieniu trzody 

chlewnej pasza wpływa na składowe barwy tkanki mięśniowej szynki wieprzowej, jednakże 

nie stwierdzano interakcji i łącznego wpływu tych dwóch czynników. Jednakże w przypadku 

zastosowania innych pasz (pasz z dodatkiem substancji o charakterze przeciwutleniającym, 

tj. selenu) stwierdzono łączny wpływ wykorzystanej w żywieniu żywca pasz i zastosowanych 

opakowań na składowe barwy polędwicy wieprzowej (publikacja nr II.D.12.). Ponadto na 

barwę końcową wieprzowego wyrobu wpływ może mieć również rasa zwierząt (publikacja nr 

II.A.9.). Zatem konieczne jest stosownie dedykowanych systemów pakowania dla 

zahamowania niekorzystnych zmian w jakości produktu, które mogą pojawić się w trakcie 

przechowywania. 

 

6. Możliwości modyfikacji składu recepturowego pieczywa 

(numeracja wg załącznika nr 3, pkt. II.D.) 

Równolegle do ww. grup tematycznych podjęłam nowe zagadnienie związane z 

możliwością modyfikacji składu recepturowego pieczywa w celu uzyskania produktów o 

właściwościach prozdrowotnych. Charakterystykę wybranych możliwości modyfikacji składu 

recepturowego przedstawiłam w publikacji nr II.D.21. Przemyślenia te skłoniły mnie do 

nawiązania współpracy z firmą produkującą pieczywo, w tym pieczywo o zmienionym 

składzie recepturowym, ukierunkowanym na potrzeby konsumentów związane z dietą o 

nikim indeksie glikemicznym17 (IG). Efektem tej współpracy było przeprowadzenie badań nad 

cechami fizycznymi pieczywa ciemnego o zmniejszonej zawartości węglowodanów i niskim 

indeksie glikemicznym (publikacja nr II.D.1.).  

Korzyści ze spożywania żywności o niskim indeksie glikemicznym zostały 

udokumentowane w licznych badaniach różnych autorów. Dieta o niskim IG przyczynia się do 

                                                           
17 Indeks glikemiczny (ang. glycemic index, GI) – definiowany jest jako powierzchnia pod krzywą stężenia 

glukozy we krwi po spożyciu 50 gramów węglowodanów podzielona przez powierzchnię pod krzywą 
stężenia glukozy we krwi po spożyciu 50 gramów węglowodanów z kontrolnej żywności – glukozy lub 
białego pieczywa (Wolever i wsp., 1991) 
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obniżenia ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2, jak również choroby niedokrwiennej serca, 

dlatego też coraz częściej na rynku pojawiają się produkty spożywcze o obniżonym indeksie 

glikemicznym (odpowiednie odwołania do literatury znajdują się w publikacji nr II.D.1.).  

Materiał badawczy stanowiło pieczywo ciemne ze słonecznikiem o obniżonej 

zawartości węglowodanów i o IG niższym od produktu typowego, dla którego próbą 

kontrolną było typowe pieczywo ciemne wyprodukowane przez tego samego producenta. 

Pieczywo ciemne ze słonecznikiem o obniżonej zawartości węglowodanów charakteryzowało 

się niskim indeksem glikemicznym – IG=33,5%, podczas gdy IG typowego pieczywa ciemnego 

wynosi 50-55%, a IG pieczywa białego 65‑75%.  

Wprowadzona modyfikacja receptury pieczywa przyczyniła się do istotnych różnic w 

przypadku większości wyróżników. W przypadku składowych barwy mierzonej w systemie 

CIE L*a*b*, zarówno dla miękiszu, jak i skórki pieczywa stwierdzono istotne różnice między 

próbą badaną a kontrolną (jedynie dla skórki, dla parametru a* nie stwierdzono różnic 

między próbą badaną a kontrolną p=0,3043). Ponadto pieczywo o zmienionym składzie w 

stosunku do typowego pieczywa ciemnego było istotnie twardsze (p=0,0000), chociaż było 

tak samo elastyczne (p=0,0880). Wyniki te znajdują swoje potwierdzenie w badaniach 

Mohamed i wsp. (2006), którzy analizując pieczywo niskowęglowodanowe w ocenie 

sensorycznej również zaobserwowali większą twardość tego typu pieczywa w porównaniu do 

pieczywa z grupy kontrolnej. Wynika to z faktu obniżenia udziału węglowodanów w 

recepturze pieczywa o nikim IG, które pełnią również rolę tekstotwórczą w pieczywie.  

Badania dotyczące zmiany składu recepturowego pieczywa w celu uzyskania 

produktów o właściwościach prozdrowotnych wydają się być rokujące. Konieczne są dalsze 

badania, w tym badania preferencji i akceptacji konsumentów tego typu produktów.  

 

7. Jakość mięsa zwierząt z produkcji niszowej 

(numeracja wg załącznika nr 3, pkt. II.A., pkt. II.D.) 

Moje zainteresowania badawcze z zakresu tekstury i struktury mięsa wołowego  

i wieprzowego rozszerzyłam również o właściwości mięsa pochodzącego ze zwierząt innych 

gatunków, takich jak dziki czy strusie.  

W publikacji II.D.10. dokonałam porównania długości sarkomerów z polędwicy ze 

świni domowej (Sus scrofa domestica) oraz z dzika (Sus scrofa scrofa). Stwierdzono, że 
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długość sarkomerów w próbach z mięsa świni była istotnie większa (3,28 ± 0,23 μm) w 

porównaniu do długości sarkomerów w próbach z mięsa dzika (2,51 ± 0,14 μm). Ponadto, 

stwierdzono, iż długość ta, w przypadku mięsa wieprzowego, zależy od miofibryli, z którego 

pochodzi materiał badawczy. Mniejsze zróżnicowanie długości sarkomerów stwierdzono w 

przypadku mięsa z dzika. Odzwierciedleniem zarówno krótszych, jak i mniej zróżnicowanych 

długości sarkomerów mięsa z dzika w porównaniu z mięsem wieprzowym może być jego 

generalnie bardziej twarda tekstura.  

Spostrzeżenia te skłoniły mnie do pogłębionej analizy cech jakościowych, w tym cech 

tekstury, mięsa z dzika (publikacja nr II.A.8.). 40 prób mięsa z dzika (polędwica) poddanych 

zostało analizie składu podstawowego, parametrów barwy w systemie CIE L*a*b*, tekstury z 

zastosowaniem maszyny wytrzymałościowej INSTRON 5965 oraz ocenie cech sensorycznych.  

Kruchość, soczystość, barwa, smak i zapach oceniane sensorycznie były istotnie 

skorelowane z jakością ogólną mięsa z dzika, jednakże udział ich w kształtowaniu jakości 

końcowej był odmienny niż wskazywany w literaturze udział w przypadku mięsa wołowego 

czy wieprzowego. Okazuje się, że kruchość w przypadku mięsa z dzika nie odgrywa tak 

znaczącej roli w kształtowaniu jakości końcowej, jak w przypadku mięsa wołowego. W 

znacznym stopniu to smak i zapach były, w przeprowadzonych badaniach własnych, tymi 

składowymi jakości, które w największym stopniu wpływały na jakość końcową postrzeganą 

przez konsumentów. Spostrzeżenia te korespondują z wynikami badań zawartych w 

publikacji Żochowskiej-Kujawskiej i wsp. (2012), w której analizowano możliwości poprawy 

tekstury mięsa z dzika poprzez zastosowanie marynat. W badaniach tych zaobserwowano, że 

choć dodatek soku z ananasa w największym stopniu przyczyniał się do zmniejszenia 

twardości mięsa, to jednak próby te uzyskały niskie noty soczystości i tym samym jakości 

ogólnej. Wyniki powyższych badań potwierdzają, iż tekstura w przypadku mięsa z dzików 

odgrywa mniejszą, niż inne cechy jakościowe, rolę w kształtowaniu jakości ogólnej mięsa w 

odczuciu konsumentów. 

W ramach projektu „BIOŻYWNOŚĆ, innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia 

zwierzęcego” (POIG.01.01.02-014-090/09) analizowana była jakość mięsa ze strusia  

i wyrobów z jego dodatkiem, w których to analizach uczestniczyłam. Rezultatem tych działań 

była publikacja dotycząca stabilności oksydacyjnej mięsa ze strusi, których pasze wzbogacane 

były w siemię lniane i lucernę (publikacja nr II.A.7.). W badaniach tych wykazano, że 
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zastosowana suplementacja wpływa na stabilność oksydacyjną mięsa zwierząt, aczkolwiek 

podkreślono, że nie jest ona wystarczająca, co wiąże się z koniecznością dalszych badań nad 

stabilnością oksydacyjną mięsa ze strusia wzbogaconego w kwasy tłuszczowe n-3 i wybrane 

antyoksydanty. 

Ponadto w ramach wspomnianego projektu, opracowano technologie zgłoszone do 

opatentowania (załącznik 3, II.C.4. – Innowacyjny sposób produkcji wysokojakościowego 

wyrobu o kontrolowanej alergenności z mięsa strusiego i wieprzowego zapakowanego w 

opakowania pozwalające na wydłużenie terminu przydatności do spożycia oraz II.C.7.  

– Sposób pozyskania kulinarnego mięsa strusi). 

 

8. Kształtowanie i ocena jakości warzyw i grzybów 

(numeracja wg załącznika nr 3, pkt. II.A., pkt. II.D.) 

Kolejnym z nurtów moich zainteresowań badawczych jest analiza wpływu 

zastosowania procesów cieplnego przetwarzania na kreowanie cech teksturalnych surowca 

roślinnego. Początkowo zainteresowała mnie możliwość wpływu procesu obróbki cieplnej 

zainteresował mnie wpływ procesu obróbki cieplnej z wykorzystaniem podciśnienia (obróbka 

cieplna w steamerze ciśnieniowym) na teksturę ziemniaków z różną zwartością skrobi 

(odmiany Satina – 13%; Asterix – 15%, Saturna – 17% skrobi). Wyniki tych badań zawarte są 

w publikacji nr II.D.20., która została opublikowana przed uzyskaniem stopnia doktora. 

Różnice w zawartości skrobi analizowanych odmian ziemniaków przyczyniły się do różnic 

twardości badanego surowca po obróbce cieplnej. Zastosowany czas obróbki cieplnej 

również przyczynił się do istotnych statystycznie różnic w teksturze ziemniaków. Jednakże, 

wyniki tych badań nie były na tyle jednoznaczne, aby można było sformułować wytyczne dla 

optymalizacji zastosowania obróbki cieplnej w procesie przygotowywania ziemniaków do 

mrożonych mieszanek warzywnych czy też sałatek. 

Prowadzone przez mnie analizy w ramach realizacji badań do pracy doktorskiej nad 

możliwością zastosowania niskotemperaturowego blanszowania (LTB) 18 , przed 

                                                           
18 Proces LTB (ang. low temperature blanching) – proces wstępnej obróbki surowców roślinnych, który jest 

przeprowadzany w wodzie lub nasyconej parze wodnej w temperaturze 50-80°C, w czasie 5-60 min  
(Abu-Ghannam i Crowley, 2006) 
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zastosowywaniem blanszowania19 właściwego w procesie przetwarzania warzyw, skłoniły 

mnie do pogłębienia wcześniejszych analiz i przeprowadzania badań z wykorzystaniem 

techniki LTB w odniesieniu do ziemniaków.  

Metoda LTB pozwala na uzyskanie obiecujących wyników dla produktów roślinnych, 

jako że po procesie obróbki charakteryzują się one pożądaną przez konsumentów teksturą, 

która jest stabilna w dalszym przetwarzaniu (Abu-Ghannam i Crowley, 2006). Analogiczne 

wyniki uzyskane przeze mnie dla ziemniaków odmiany Satina zostały przedstawione w 

publikacji II.D.15. 

Wpływ niskotemperaturowego blanszowania na uzyskanie pożądanej przez 

konsumentów tekstury produktów roślinnych przypisany jest działaniu metyloesterazy 

pektynianowej (ang. pectin methylesterase, PME), której optimum aktywności przypada na 

zakres temperatur procesu LTB. W rezultacie działania tego enzymu, wolne grupy 

karboksylowe mogą utworzyć wiązania krzyżowe pomiędzy polimerami pektyny a 

dwuwartościowymi kationami (szczególnie jonami wapnia) (przez formację mostków solnych 

– ang. saltbridge) (Lin i wsp., 2005). 

W publikacji II.D.15. wykazano istotny statystycznie wpływ wstępnego moczenia 

ziemniaków w 1%-owym roztworze chlorku wapnia na twardość badanych prób w stosunku 

do prób niepoddanych temu zabiegowi. Dodatek soli wapnia pozwolił na stworzenie mostów 

pomiędzy resztami kwasu galakturonowego należącymi do przylegających łańcuchów 

pektyny. Te kompleksy stworzone pomiędzy dwuwartościowymi jonami wapnia i pektyną 

stanowią wewnątrzkomórkowe spoiwo poprawiające teksturę tkanek (Degraeve i wsp., 

2003). Wiązania te stabilizują teksturę ziemniaków i przez to nie podlega ona niekorzystnym 

zmianom w trakcie dalszych procesów przetwarzania cieplnego. 

Optymalną temperaturą procesu LTB mającą na celu zachowanie właściwych 

parametrów tekstury w dalszym przetwarzaniu, w przypadku ziemniaków odmiany Satina, 

okazała się być temperatura 50°C w czasie 10 minut. Te warunki powodują uzyskanie 

wyższych wartości twardości i tym przyczyniają się do uzyskania produktu bardziej 

                                                           
19 Blanszowanie – proces wstępnej obróbki surowców roślinnych (w środowisku wody lub nasyconej pary 

wodnej przeważnie w temperaturze 97°C przez 3 minuty), głównym jego celem jest dezaktywacja 
enzymów (m.in. oksydazy polifenolowej, oksydazy askorbinowej, peroksydazy, chlorofilazy, lipoxygenazy), 
które mogą przyczyniać się do pogarszania jakości surowca 
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odpornego na utratę jędrności w trakcie przetrzymywania w warunkach podwyższonej 

temperatury przed wydaniem do konsumpcji (np. w bemarach). 

Analizy prowadzone przeze mnie w ramach badań do pracy doktorskiej nad 

możliwościami zastosowania procesu LTB w procesie przetwarzania warzyw (brokułów, 

marchwi, kalafiorów i fasoli szparagowej) poprzedzone były badaniami pilotażowymi, 

których wyniki zostały opublikowane w publikacji nr II.D.19. Materiał badawczy stanowiła 

marchew odmiany Perfekcja, która przed procesem LTB, w temperaturze 50°C, 60°C, 70°C  

i 80°C, w czasie 5, 10 i 15 minut, poddawana była moczeniu w 1%-owym roztworze chlorku 

wapnia. 

Próby przed procesem LTB poddane wstępnemu moczeniu w 1%-owym roztworze 

chlorku wapnia cechowały się istotnie wyższymi wartościami wyróżnika twardości w 

porównaniu do próby kontrolnej. Wyższa twardość marchwi poddanej procesowi LTB z 

dodatkiem jonów wapnia znajduje swoje potwierdzenie w badaniach Smout i wsp. (2005). 

Analizę wpływu procesu LTB na barwę i akceptowalność konsumencką brokułów, 

szczegółowo opisaną w mojej dysertacji doktorskiej, przedstawiłam później w publikacji nr 

II.A.10. Obróbka cieplna warzyw zielonych może w decydujący sposób wpływać na poziom 

akceptowalności tych produktów przez konsumentów. Biorąc pod uwagę fakt, iż obróbka 

cieplna LTB przyczyniać się może do poprawy tekstury, celowym jest również analiza wpływu 

tego procesu na barwę i jej akceptowalność przez konsumentów.  

Z przeprowadzonej analizy wynika, że zaproponowany proces LTB wraz z dodatkiem 

jonów wapnia przyczyniał się do poprawy barwy w ocenie konsumentów, niezależnie od 

zastosowanych warunków temperaturowych (50-80°C), przy czym dla temperatur 50°C  

i 60°C w czasie 10 minut uzyskano najwyższe noty akceptowalności barwy przez 

konsumentów. Wynikać to mogło z pojaśnienia barwy zielonej (parametr L*) oraz 

zwiększenia zieloności prób (parametr a*). Analogiczna poprawa jakości (wyższe wartości 

parametru L*) uzyskali Martín-Diana i wsp. (2008) w badaniach nad procesem LTB w 

przetwarzaniu liści sałaty. Natomiast Nisha i wsp. (2004) zaobserwowali wpływ 2%-owego 

roztworu chlorku wapnia na stabilizację barwy szpinaku, pomimo iż w tej pracy nie został 

określony mechanizm tej zależności. 

Analiza możliwości zachowania barwy i tekstury w trakcie 14-dniowego 

przechowywania pieczarek  (Agaricus bisporus L.) była przedmiotem moich badań, a wyniki 
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tych badań przedstawiałam w publikacji II.A.1. Z przeprowadzonej analizy wynika, że 

zastosowanie w opakowaniach z folią o grubości 39 μm (dość wysoka przepuszczalność) 

początkowej zawartości tlenu na poziomie 50%, pozwala na uzyskanie optymalnych 

warunków dla zadowalającej jakości pieczarek. Natomiast wyższe niż 50% zawartości tlenu w 

składzie gazów w opakowaniu nie przyczynią się do poprawy barwy i tekstury pieczarek. 

Akceptowalność przez konsumentów produktów roślinnych, na przekładzie soi, była 

również przedmiotem mojej analizy w publikacji II.D.33. Produkty sojowe stanowią grupę 

specyficznych produktów spożywczych, wobec którego konsumenci przyjmują 

dychotomiczne postawy. Z jednej strony soja i produkty sojowe mogą ograniczać rozwój 

różnych chorób (między innymi chorób układu krążenia, osteoporozy, nadciśnienia, cukrzycy, 

nowotworów jelita grubego, gruczołu sutkowego, wątroby, płuc, nerek), a ponadto wpływać 

na poprawę regulacji działania hormonów płciowych oraz łagodzić symptomy związane z 

menopauzą (odpowiednie odwołania do literatury znajdują się w publikacji nr II.D.33).  

Z drugiej strony jednakże konsumenci obawiają się spożywania produktów genetycznie 

modyfikowanych, do jakich należy również soja. 

W przeprowadzonym badaniu, stwierdzono, że powodem niespożywania produktów 

sojowych przez badaną grupę konsumentów nie była informacja, że produkt został 

wytworzony z genetycznie modyfikowanej soi. Respondenci wskazali, że czynnikami, które 

mogłyby ich skłonić do zakupu tych produktów byłoby zwiększenie dostępności informacji, 

między innymi o właściwościach prozdrowotnych tego typu produktów. Wyniki tych badań 

znajdują potwierdzenie w badaniach Wansink i wsp. (2001, 2005), którzy stwierdzili, że 

świadomość konsumentów na temat właściwości prozdrowotnych soi wpływa na wzrost jej 

konsumpcji. 

Badania nad teksturą warzyw zaowocowały moją współpracą z Samodzielnym 

Zakładem Botaniki Leśnej, Wydziału Leśnego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie w zakresie wytrzymałości mechanicznej surowca roślinnego. Materiałem 

badawczym w przeprowadzonym eksperymencie była dynia olbrzymia odmiany Bambino. 

Wyniki tej analizy przedstawione zostały w publikacji nr II.A.6. W zamieszczonej w niej 

analizie zostało udowodnione istotne znaczenie trichomów20 w biomechanice ruchu roślin. 

                                                           
20 Trichomy, włoski (łac. pilus) – jedno lub wielokomórkowe, żywe lub martwe wytwory epidermy (tkanki 

okrywającej) u roślin  
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W badaniu tym zostało potwierdzone, że trichomy stanowią zbiorniki regulujące ciśnienie 

hydrostatyczne, które są niezbędne dla utrzymania ogonków dyni olbrzymiej we właściwym 

położeniu.  
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B. Podsumowanie przebiegu pracy naukowo-badawczej 

Mój dorobek naukowy składa się łącznie z 101 pozycji, w tym 17 publikacji z listy JCR, 

21 artykułów popularno-naukowych oraz 26 doniesień prezentowanych na konferencjach 

krajowych i międzynarodowych. 

 

Tabela 1. Zestawienie liczbowe opublikowanych prac naukowych z podaniem liczby punktów 

z listy MNiSW oraz wskaźnika Impact Factor 

L.p Publikacja Liczba publikacji Liczba 

punktów 

z listy 

MNiSW* 

Impact 

Factor 

wg roku 

5-letni 

Impact 

Factor 

Suma 

punktów 

z listy 

MNiSW** 

Przed 

doktoratem 

Po 

doktoracie 

A. Publikacje w czasopismach naukowych publikacje w czasopismach naukowych 

posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal 

Citation Reports (JCR) 

1 Anais da Academia 
Brasileira de Ciências5 - 1 25 0,734 1,032 25 

2 Animal Science Journal5 - 1 25 0,960 0,993 25 

3 Asian-Australasian Journal 
of Animal Sciences3 - 1 20 0,563 0,644 20 

4 Bulletin of the Veterinary 
Institute in Pulawy3 - 1 20 0,365 0,379 20 

5 Bulletin of the Veterinary 
Institute in Pulawy5 - 1 15 0,357 0,379 15 

6 Italian Journal of Food 
Science2 - 1 20 0,444 0,489 20 

7 Journal of Food and 
Nutrition Research2 - 1 20 0,600 0,721 20 

8 Journal of Food and 
Nutrition Research5 - 1 20 0,804 0,721 20 

9 Journal of Sensory - 1 30 1,979 2,115 30 
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L.p Publikacja Liczba publikacji Liczba 

punktów 

z listy 

MNiSW* 

Impact 

Factor 

wg roku 

5-letni 

Impact 

Factor 

Suma 

punktów 

z listy 

MNiSW** 

Przed 

doktoratem 

Po 

doktoracie 

Studies5 

10 Journal of Food Processing 
and Preservation5 - 1 20 1,159 1,020 20 

11 LWT - Food Science and 
Technology5 - 1 35 2,416 3,095 35 

12 Nutrients5 - 1 35 3,270 3,671 35 

13 Pakistan Journal of 
Agricultural Sciences5 - 1 30 1,049 0,902 30 

14 Pesquisa Agropecuária 
Brasileira2 - 1 30 0,661 0,963 30 

15 Planta5 - 1 40 3,263 3,632 40 

16 Turkish Journal of 
Veterinary & Animal 
Sciences4 

- 1 20 0,242 0,327 20 

17 Turkish Journal of 
Veterinary & Animal 
Sciences5 

- 1 15 0,242 0,327 15 

Razem - 17 - 19,801 21,41 420 

B. Czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu IF, wymienione w części B 

wykazu Ministra  

1 Advances in Science and 
Technology – Research 
Journal2 (dawniej Postępy 
Nauki i Techniki) 

- 1 5 - - 5 

2 Advances in Science and 
Technology – Research 
Journal3 

- 1 5 - - 5 

3 Advances in Science and 
Technology – Research 
Journal4 

- 1 5 - - 5 

4 Folia Pomeranae 
Universitatis Technologiae 
Stetinensis, Agricultura, 
Alimentaria, Piscaria et 
Zootechnica2 

- 1 4 - - 4 

5 Folia Pomeranae 
Universitatis Technologiae 
Stetinensis, Agricultura, 
Alimentaria, Piscaria et 
Zootechnica3 

- 1 5 - - 5 

6 Inżynieria Rolnicza2 - 1 4 - - 4 

7 Inżynieria Rolnicza3 - 2 5 - - 10 
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L.p Publikacja Liczba publikacji Liczba 

punktów 

z listy 

MNiSW* 

Impact 

Factor 

wg roku 

5-letni 

Impact 

Factor 

Suma 

punktów 

z listy 

MNiSW** 

Przed 

doktoratem 

Po 

doktoracie 

8 Journal of Research and 
Applications in 
Agricultural Engineering2 

- 3 5 - - 15 

9 Journal of Research and 
Applications in 
Agricultural Engineering3 

- 2 5 - - 10 

10 Nauki Inżynierskie i 
Technologie3 

- 1 4 - - 4 

11 Opakowania2 - 1 4 - - 4 

12 Polish Journal of Food and 
Nutrition Sciences1 

1 - 9 - - 9 

13 Postępy Nauki i Techniki2 - 3 4 - - 12 

14 Postępy Techniki 
Przetwórstwa 
Spożywczego1 

1 - 6 - - 6 

15 Postępy Techniki 
Przetwórstwa 
Spożywczego2 

- 2 5 - - 10 

16 Postępy Techniki 
Przetwórstwa 
Spożywczego3 

- 1 4 - - 4 

17 Problemy Higieny i 
Epidemiologii4 

- 1 7 - - 7 

18 Zeszyty Naukowe Ochrony 
Zdrowia Zdrowie 
Publiczne i Zarządzanie2 

- 1 9 - - 9 

19 Zeszyty Naukowe Ochrony 
Zdrowia Zdrowie 
Publiczne i Zarządzanie3 

- 1 8 - - 8 

20 Zeszyty Naukowe Szkoły 
Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie. 
Problemy Rolnictwa 
Światowego2 

- 1 7 - - 7 

21 Zeszyty Naukowe Szkoły 
Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie. 
Problemy Rolnictwa 
Światowego4 

- 3 8 - - 24 

22 Życie Weterynaryjne2 - 1 4 - - 4 

Razem 2 29 - - - 171 

C. Rozdziały w monografiach naukowych w języku polskim  
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L.p Publikacja Liczba publikacji Liczba 

punktów 

z listy 

MNiSW* 

Impact 

Factor 

wg roku 

5-letni 

Impact 

Factor 

Suma 

punktów 

z listy 

MNiSW** 

Przed 

doktoratem 

Po 

doktoracie 

1 Prace badawcze 
opublikowane jako 
rozdział w monografii  

- 2 4 - - 8 

2 Prace przeglądowe 
opublikowane jako 
rozdział w monografii  

- 4 4 - - 16 

Razem - 6 - - - 24 

D. Publikacje w materiałach konferencyjnych nie uwzględnione w Web of Science 

1 W formie abstraktów w 
języku polskim 

2 15 - - - 0 

2 W formie abstraktów w 
języku angielskim 

- 9 - -  0 

Razem 2 24 - - - 0 

E. Publikacje popularno-naukowe 

1 Przegląd Mleczarski 2 - - - - 0 

2 Poradnik Restauratora 11 - - -  0 

3 Magazyn Przemysłu 
Mięsnego 

8 - - - - 0 

Razem 21 - - - - 0 

Podsumowanie  

 

Razem wszystkie publikacje  101 

Suma 

punktów 19,108 21,41 

 

  615 

*Liczba punktów według wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypisana 

publikacji w oparciu o:  
1 Ujednolicony wykaz ze strony internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2007-2010) 
2 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych z dnia 20 grudnia 2012 r. 

3 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych z dnia 17 grudnia 2013 r. 
4 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r. (ze 

zmianami z 25 marca 2015 r.) 
5 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych z dnia 23 grudnia 2015r. 

** Suma punktów według wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pomnożona przez 

odpowiednią liczbę publikacji  

 

Jestem autorem 17 publikacji naukowych w czasopismach indeksowanych przez bazę 

Journal Citation Report (JCR), wszystkie prace były opublikowane w latach 2012-2016. Liczba 

cytowań publikacji według bazy Web of Science jest równa 9, według Google Scholar 46. 

Indeks Hirscha według bazy Web of Science jest równy 2, według Google Scholar 3. 

Sumaryczny Impact Factor moich prac (wg listy JCR zgodnie z rokiem opublikowania) 

wynosi 19,801, a 5-letni Impact Factor 21,41. 
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