
Streszczenie  

Zmiany kruchości mięsa wołowego w zależności od stopnia degradacji białek 

Główny cel niniejszej rozprawy doktorskiej stanowiło określenie wpływu wybranych 

czynników na stopień degradacji białek w aspekcie kształtowania kruchości mięsa 

wołowego. Praca składa się z cyklu spójnych trzech monotematycznych publikacji.  

W ramach pracy określono wpływ procesu dojrzewania na proteolizę białek  

i kształtowanie kruchości mięsa wołowego w zależności od genotypu zwierząt (mięsnych 

mieszańców) oraz od zastosowanych systemów pakowania i przechowywania. Ponadto, 

ocenę poubojowej proteolizy białek podczas procesu dojrzewania przeprowadzono 

również dla wybranych 6 różnych mięśni (triceps brachii, infraspinatus, vastus lateralis 

semimembranosus, biceps femoris oraz semitendinosus). Zmiany ilościowe białek 

tworzących miofilamenty oraz strukturę sarkomeru, tj. troponiny-T (Tn-T), desminy, jak 

również produktów ich degradacji, np. polipeptydów o masach: 46 kDa oraz 30 kDa są 

kluczowe dla kształtowania kruchości mięsa wołowego podczas procesu dojrzewania  

i mogą stanowić efektywny wskaźnik postępu poubojowego dojrzewania mięsa wołowego. 
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Summary 

The changes of beef tenderness depending on the protein degradation rate 

The main object of the doctoral thesis was to determine the effect of the selected 

factors on the protein degradation degree in the aspect of the beef tenderness development. 

The thesis consists of a series of three coherent monotonic publications. The study 

describes the effect of aging process on protein proteolysis and beef tenderness on animal 

genotype (crossbreed) and on the applied packaging and storage systems. In addition, 

protein proteolysis in selected 6 different muscles (triceps brachi, infraspinatus, vastus 

lateralis, semimembranosus, biceps femoris and semitendinosus) was performed after 

aging process. Quantitative changes in myofilaments and muscle structures, i.e. troponin-T 

(Tn-T), desmin, and their degradation products, e.g. 46 kDa and 30 kDa polypeptides, are 

critical for the development of beef tenderness during the aging process and could be an 

effective indicator of the progress of post mortem beef aging. 
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