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a) Tytuł osiągnięcia naukowego: 

„Fizykochemia procesów trawienia żołądkowo-jelitowego układów koloidalnych stabilizowanych 
przez białka oraz ich transport w warstwie śluzowej jelita cienkiego” 

b) Wykaz monotematycznych publikacji stanowiących osiagnięcie naukowe, zgłoszonych jako 
podstawa do przewodu habilitacyjnego: 

Nr 
ref. 

Publikacja Punktacja 
MNiSW * 

IF ** 

H1 Macierzanka A., Sancho A. I., Mills E. N. C., Rigby N. M., Mackie A. R. 
Emulsification alters simulated gastrointestinal proteolysis of β-
casein and β-lactoglobulin. Soft Matter, (2009) 5: 538-550. 

40 4,869 

H2 Mackie A. R., Macierzanka A. Colloidal aspects of protein digestion. 
Current Opinion in Colloid and Interface Science, (2010) 15: 102-
108. 

40 6,141 

H3 Macierzanka A., Bordron F., Rigby N. M., Mills E. N. C., Lille M., 
Poutanen K., Mackie A.R. Transglutaminase cross-linking kinetics of 
sodium caseinate is changed after emulsification. Food 
Hydrocolloids, (2011) 25: 843-850. 

40 3,473 

H4 Maldonado-Valderrama J., Wilde P., Macierzanka A., Mackie A.R. 
The role of bile salts in digestion. Advances in Colloid and Interface 
Science, (2011) 165: 36-46. 

40 8,120 

H5 Macierzanka A., Rigby N.M., Corfield A.P., Wellner N., Böttger F., 
Mills E.N.C., Mackie A.R. Adsorption of bile salts to particles allows 
penetration of intestinal mucus. Soft Matter, (2011) 7: 8077-8084. 

40 4,390 

H6 Mackie A. R., Round A. N., Rigby N. M., Macierzanka A. The role of 
the mucus barrier in digestion. Food Digestion, (2012) 3: 8-15. 

- - 

H7 Macierzanka A., Böttger F., Lansonneur L., Groizard R., Jean A. S., 
Rigby N. M., Cross K., Wellner N., Mackie A. R. The effect of gel 
structure on the kinetics of simulated gastrointestinal digestion of 
bovine β-lactoglobulin. Food Chemistry, (2012) 134: 2156–2163. 

40 3,334 

H8 Round A. N., Rigby N. M., Garcia de la Torre A., Macierzanka A., Mills 
E. N. C., Mackie A. R. Lamellar structures of MUC2-rich mucin: A 
potential role in governing the barrier and lubricating functions of 
intestinal mucus. Biomacromolecules, (2012) 13: 3253–3261. 

40 5,371 

H9 Macierzanka A., Böttger F., Rigby N. M., Lille M., Poutanen K., Mills 
E. N. C., Mackie A. R. Enzymatically structured emulsions in 
simulated gastrointestinal environment: Impact on interfacial 
proteolysis and diffusion in intestinal mucus. Langmuir, (2012) 28: 
17349–17362. 

35 4,187 

H10 Bourlieu C., Menard O., Bouzerzour K., Mandalari G., Macierzanka 
A., Mackie A.R., Dupont D. Specifity of infant digestive conditions: 
some clues for developing relevant in vitro models. Critical Reviews 
in Food Science and Nutrition, (2014) 54: 1427-1457. 

50 5,548 

H11 Macierzanka A., Mackie A. R., Bajka B. H., Rigby N. M., Nau F., 
Dupont D., Transport of particles in intestinal mucus under 
simulated infant and adult physiological conditions: Impact of mucus 
structure and extracellular DNA. PLoS ONE, (2014) 9(4): e95274 (11 
stron). 

40 3,534 

 Suma cyklu publikacji: 415 48,967 
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* Punktacja MNiSW została opracowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku (część A) do 
komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dnia 17 grudnia 2013.  

**Impact Factor (IF) czasopisma według listy Journal Citation Reports zgodnie z rokiem opublikowania. 
Artykułom opublikowanym w roku 2014 został przypisany IF z roku 2013. 

 

c) Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 
ewentualnego wykorzystania. 

Wstęp 

W ciągu ostatnich lat, zdecydowanemu wzrostowi ulega ilość pacjentów cierpiących na 
problemy zdrowotne związane bezpośrednio lub pośrednio z odżywianiem (otyłość, alergie 
pokarmowe, choroba wieńcowa, cukrzyca typu 2 itd.). Wpłynęło to na zintensyfikowanie, w wielu 
ośrodkach naukowych, badań mających na celu pełniejsze zrozumienie procesów trawienia i 
absorpcji substancji pokarmowych w układzie trawiennym człowieka. Z powodu częstych problemów 
natury etycznej, związanych z prowadzeniem badań klinicznych na ludziach lub zwierzętach, 
powszechnie zaczęto stosować układy in vitro, symulujące procesy trawienia i absorpcji zachodzące w 
ludzkim układzie pokarmowym. Wyniki tego typu badań wykazują przykładowo, że kinetyka trawienia 
białek spożywczych może być w głównej mierze zależna od ich struktury. Struktura białek (zarówno 
drugo-, trzecio- jaki i czwartorzędowa) może z kolei ulegać znacznym zmianom w zależności od 
rodzaju i zakresu obróbki jakim ulegają białka w czasie produkcji artykułów żywnościowych, w skład 
których białka te wchodzą (np. procesy obróbki termicznej, enzymatycznej itd.). Inne czynniki mogą 
mieć również zasadniczy wpływ na trawienie białek. Przykładowo, adsorpcja białek na powierzchni 
międzyfazowej typu olej/woda (O/W) w spożywczych układach emulsyjnych oraz obecność 
biosurfaktantów, takich jak sole żółciowe lub fosfolipidy, w układzie trawiennym może wpłynąć na 
zmianę szybkości z jaką trawione są białka. W sytuacji gdy białko jest początkowo zaadsorbowane na 
powierzchni międzyfazowej, może być ono zdesorbowane przez biosurfaktanty, które zazwyczaj 
wykazują wyższą aktywność powierzchniową niż białka. W środowisku wodnym, niektóre białka 
(zwłaszcza białka mleka krowiego, takie jak β-lactoglobulina (β-Lg)) ulegają oddziaływaniom z 
fosfolipidami, prowadzącym do znacznego spowolnienia ich hydrolizy przez enzymy trawienne 
[Mandalari i wsp. 2009]. Z kolei, w spożywczych układach emulsyjnych typu O/W stabilizowanych 
przez białka, procesy trawienia fazy lipidowej przez enzymy lipolityczne układu pokarmowego, 
zachodzić mogą z kinetyką zależną o typu białka zaadsorbowanego na powierzchni międzyfazowej 
[Mun i wsp. 2007]. Ilość i rodzaj oddziaływań fizykochemicznych w układzie pokarmowym, o których 
wiemy obecnie, że mogą wpływać na procesy trawienia i absorpcji substancji odżywczych, uwydatnia 
potrzebę produkcji żywności, która gwarantuje optymalne wykorzystanie składników odżywczych, 
przy jednoczesnym zachowaniu (lub wręcz polepszeniu) zdrowia konsumentów. 

Istnieje wiele procesów jednostkowych, związanych ze stopniowym trawieniem białek 
zawartych w konsumowanej żywności, do postaci która może ostatecznie ulec absorpcji w jelicie 
cienkim. Po wstępnym rozdrobnieniu w ustach i wymieszaniu ze śliną, żywność trafia do żołądka. 
Wartość pH treści żołądkowej może się wachać w stosunkowo szerokim zakresie, najczęściej wynosi 
ona jednak 1,5 – 3. Tak niskie pH często prowadzi do agregacji białek. W żołądku wydzielana jest 
także pepsyna, która jest pierwszym enzymem w cyklu trawiennym białek. Pomimo wysokiej 
aktywności hydrolitycznej, pepsyna jest enzymem o stosunkowo niskiej specyficzności, co prowadzi 
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do trawienia białek na fragmenty różniące się zasadniczo wielkością łańcuchów polipeptydowych. 
Proces ten jest również w dużej mierze uzależniony od rodzaju trawionego białka i zakresu 
modyfikacji strukturalnej jakiej białko to uległo na etapie produkcji żywności. Jak wspomniałem 
wcześniej, istotne są także oddziaływania białek z biosurfaktantami wydzielanymi w układzie 
trawiennym. W żołądku, białka oddziaływać mogą z fosfolipidami, które wydzielane są przez 
śluzówkę do treści żołądkowej. Dodatkowo, siły ścinające, związane z intensywnym ruchem 
perystaltycznym dolnej części żołądka, wpływać mogą na dalszą zmianę struktury żywności ulegającej 
stopniowemu trawieniu. To z kolei decydować może o szybkości z jaką enzym jest w stanie dotrzeć 
do cząsteczek białek usytuowanych wewnątrz zwartych struktur koloidalnych w żywności (np. żeli 
białkowych otrzymanych w wyniku obróbki termicznej żywności). W jelicie cienkim sytuacja może być 
jeszcze bardziej skomplikowana gdyż częściowo strawione białka wystawione są na działanie wielu 
enzymów proteolitycznych, takich jak trypsyna, chymotrypsyna, elastaza i inne. Dodatkowo, istotne 
są również na tym etapie oddziaływania z biosurfaktantami jelitowymi: solami żółciowymi i 
fosfolipidami, wydzielanymi do jelita cienkiego w żółci, oraz aktywnymi powierzchniowo produktami 
hydrolizy tłuszczów (mono- i diacyloglicerolami oraz kwasami tłuszczowymi). Opisane powyżej 
oddziaływania przedstawione zostaly schematycznie na rys. 1 [H2]. 

 

 

Rys. 1. Schematyczne przedstawienie interakcji białek spożywczych z enzymami proteolitycznymi i 
surfaktantami fizjologicznymi w układzie pokarmowym człowieka. Przestawiono tylko te procesy, które mają 
znaczenie z punktu widzenia oddziaływań koloidalnych, wpływających na stopniowe trawienie białek. 
Porównano zachowanie białek w środowisku wodnym (lewa strona) z tymi, które mogą być obserwowane dla 
białek zaadsorbowanych na powierzchni międzyfazowej w układach emulsyjnych typu O/W (prawa strona). 
Opublikowano w [H2] (Mackie A. R., Macierzanka A., Current Opinion in Colloid and Interface Science, (2010) 
15: 102-108). 
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Oprócz procesów trawienia, szybkość z jaką substancie odżywcze są transportowane i 
wchłaniane w jelicie cienkim w dużej mierze zależy również od ich oddziaływania z ochronną warstwą 
śluzową jelita. Substancje odżywcze muszą się przedostać przez tą warstwę zanim ulegną absorpcji 
przez komórki nabłonkowe śluzówki jelita (enterocyty), znajdujące się poniżej warstwy śluzowej. 
Warstwa śluzowa jest skomplikowanym układem koloidalnym o właściwościach lepko-sprężystych. W 
układzie pokarmowym pełni ona wiele funkcji, takich jak ograniczanie dostępu do śluzówki jelita 
patogenów, enzymów trawiennych oraz substancji toksycznych, przy jednoczesnym nawilżaniu 
powierzchni śluzówki oraz ułatwianiu transportu treści jelitowej w ruchu perystaltycznym. Pomimo 
pełnienia funkcji ochronnych, musi ona jednak umożliwiać wymianę gazową oraz transport substancji 
odżywczych ze światła jelita do komórek nabłonkowych śluzówki [Cone i wsp. 2009, Linden i wsp. 
2008a, Linden i wsp. 2008b]. Te, często sprzeczne, właściwości są szczególnie istotne w początkowym 
odcinku jelita cienkiego, gdzie warstwa śluzowa jest najcieńsza [Atuma i wsp. 2001]. Do niedawna, 
nie było jednak wiadomo co wpływa na tą selektywność warstwy śluzowej, zwłaszcza w odniesieniu 
do transportu cząstek o wymiarach w zakresie 10 nm – 10 µm (typowy zakres wymiaru cząstek 
substancji odżywczych powstających w jelicie cienkim w wyniku postępującego trawienia żywności). 
Nieliczne badania sugerują, że właściwości fizykochemiczne cząstek wpływać mogą na ich transport 
przez warstwę śluzową jelita [Carter i wsp. 2010]. Brak jest jednak publikacji opisujących szczegółowo 
podstawy transportu koloidalnego w warstwie śluzowej cząstek o właściwościach fizykochemicznych, 
zbliżonych do tych jakie powstają z żywności w wyniku trawienia lub reprezentujących modelowe 
dyspersje substancji leczniczych, które ulegać powinny wchłanianiu w jelicie cienkim. Z tego powodu, 
znaczna część mojej działalności naukowej, prowadzonej przez ostatnich kilka lat, skupiała się na 
badaniu właściwości koloidalnych warstwy śluzowej jelita cienkiego oraz transportu różnego rodzaju 
cząstek przez tą warstwę. 

Skomplikowana natura wielu zjawisk koloidalnych zachodzących w układzie pokarmowym 
wymaga wytężonego wysiłku badawczego w wielu ośrodkach naukowych, w celu pełnego 
zrozumienia (i potencjalnego kontrolowania) procesów trawienia i absorpcji. W czasie, kiedy 
rozpocząłem badania nad tymi zagadnieniami (2007 r.), wiedza dotycząca fizykochemicznych 
aspektów trawienia układów żywnościowych stabilizowanych przez białka oraz zjawisk związanych z 
transportem koloidalnym w warstwie śluzowej jelita była bardzo ograniczona. Wiekszość pokrewnych 
badań naukowych, prowadzonych przed tym okresem, skupiała się głównie na poprawie właściwości 
użytkowych produktów spożywczych (struktura, właściwości reologiczne, stabilność w trakcie 
przechowywania itp.). Prowadzono również liczne badania kliniczne mające na celu określenie 
wpływu rodzaju konsumowanej żywności na poziom różnych markerów (analizowanych w pobieranej 
krwi, próbkach kału itp.), świadczących o potencjalnej przydatności danych produktów spożywczych 
lub ich komponentów w zapobieganiu określonych problemów zdrowotnych lub wspomaganiu 
terapii leczniczych. Celem moich badań naukowych, stanowiących podstawę opisanego tutaj 
osiągnięcia naukowego, było połączenie tych dwóch nurtów badawczych poprzez zidentyfikowanie 
szeregu fundamentalnych zjawisk fizykochemicznych zachodzących podczas trawienia spożywczych 
układów koloidalnych stabilizowanych przez białka oraz ich transportu w warstwie śluzowej jelita 
cienkiego. Badania w tym zakresie są niezbędne w celu opracowania nowych produktów 
spożywczych o ściśle określonych właściwościach odżywczych oraz przewidywalnym, ściśle 
zdefiniowanym zachowaniu w układzie pokarmowym, które dają nadzieję na ograniczenie 
występowania problemów zdrowotnych związanych z odżywianiem. Badania podobnego typu 
prowadzone są obecnie w wielu instytucjach naukowych na świecie. Mój udział naukowy na tym 
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obszarze, wraz z podsumowaniem osiągniętych wyników, został opisany w dalszych częściach 
autoreferatu. 

 

Fizykochemiczne aspekty procesu trawienia koloidalnych układów spożywczych stabilizowanych 
przez białka w symulowanych warunkach żołądkowo-jelitowych. 

Wpływ adsorpcji białek na powierzchni międzyfazowej oraz oddziaływań z surfaktantami 
fizjologicznymi. 

Jednym z istotnych aspektów decydujących o przydatności wielu białek spożywczych w 
procesach strukturyzacji produktów żywnościowych jest ich aktywność międzyfazowa, a przez to 
zdolność do stabilizacji układów emulsyjnych. Modulowanie tych właściwości spotyka się z coraz 
większym zainteresowaniem w środowiskach naukowym, m.in. ze względu na potencjalną możliwość 
ograniczenia dostępu lipaz do powierzchni fazy tłuszczowej w trakcie trawienia tego typu układów w 
przewodzie pokarmowym. Kontrolowanie szybkości przebiegu trawienia tłuszczów może mieć w ten 
sposób istotne znaczenie z punktu widzenia ograniczania wielkości ładunku kalorycznego 
dostarczanego do organizmu oraz wzmagania uczucia sytości w trakcie konsumowania posiłku. Są to 
istotne czynniki brane pod uwagę przy opracowywaniu żywności na potrzeby walki ze, stale 
wzrastającym, problemem otyłości w wielu krajach na świecie. Istotne jest również badanie procesu 
trawienia białek mleka krowiego ze względu na ich alergiczność, która może mieć bezpośredni 
związek ze sposobem w jaki białka te ulegają przemianie w układzie pokarmowym niemowląt i osób 
dorosłych [Wal i wsp. 2004, Molina i wsp. 2007, Goodman i wsp. 2007]. W celu pełniejszego 
zrozumienia alergii pokarmowych, istotne wydaje się zatem badanie trawienia białek w strukturach w 
jakich wystepują one w realnych układach spożywczych, takich jak np. emulsje lub struktury żelowe. 
Wykazano m.in., że emulsje ulegają odmiennym przemianom strukturalnym w przewodzie 
pokarmowym w zależności od ich początkowych właściwości fizykochemicznych [Armand i wsp. 
1999]. Jednym ze sposobów zmiany tych właściwości jest zastosowanie odmiennych emulgatorów. 
Powszechnie stosowanymi emulgatorami w emulsjach spożywczych są białka mleczne, takie jak  
β-kazeina (β-Cas) i β-laktoglobulina (β-Lg) [de Wit i wsp. 1998]. β-Cas i β-Lg formują filmy 
międzyfazowe o odmiennych właściwościach [Mackie i wsp. 2007]. Nieuporzątkowana i stosunkowo 
dynamiczna struktura przestrzena β-Cas wpływa na to, że film międzyfazowy utworzony przez to 
białko ma stosunkowo niską elastyczność. Natomast β-Lg, o zwartej, globularnej strukturze, jest w 
stanie formować film międzyfazowy cechujący się wysoką elastycznością. Pomimo tych różnic, 
badania prowadzone przez Muna i wsp. [Mun i wsp. 2007] nie wykazały odmiennej kinetyki lipolizy 
fazy tłuszczowej emulsji stabilizowanych przez te białka. Jednakże, hydroliza tłuszczów nie może być 
rozpatrywana jako jedyny mechanizm trawienny zachodzący w emulsjach stabilizowanych białkami. 
W warunkach fizjologicznych, lipoliza byłaby poprzedzona proteolizą białka przez pepsynę w żołądku. 
Trawienie białka kontynuowane byłoby dalej w jelicie cienkim za pośrednictwem kolejnych enzymów 
proteolitycznych. Sytuacja taka miałaby szczególnie znaczenie w przypadku β-Lg, gdyż, w 
przeciwieństwie do β-Cas, białko to jest stosunkowo odporne na działanie pepsyny [Nacer i wsp. 
2004, Tagai i wsp. 2003, Sakai i wsp. 2000, Schmelzer i wsp. 2007].  
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Rys. 2. Analiza SDS-PAGE przebiegu trawienia żołądkowego i jelitowego białka β-Lg w roztworze wodnym (a) 
oraz w emulsji (b, c). Proteoliza prowadzona była bez udziału (a, b) lub w obecności (c) fosfatydylocholiny (PC) 
w układzie trawienia. Opublikowano w [H1] (Macierzanka A. et al., Soft Matter, (2009) 5: 538-550). 

Przeprowadziłem badania mające na celu określenie wpływu adsorpcji β-Cas i β-Lg na 
powierzchni międzyfazowej typu O/W (w układzie emulsyjnym) na ich trawienie w symulowanych 
warunkach żołądkowo-jelitowych [H1]. W przypadku obu białek, ich adsorpcja wpłynęła na 
zwiększenie szybkości z jaką były trawione.W emulsji, szybkość pepsynolizy β-Cas była dwukrotnie 
większa niż w roztworze wodnym. W przypadku β-Lg, wzrost ten był co najmniej 10-krotny (rys. 2 a, 
b). Przypuszczalnie, spowodowane to było zmianami w konformacji białek powstałymi w wyniku 
adsorpcji. Wiadomym jest, że adsorpcja powierzchniowa β-Lg powoduje zmiany w strukturze 
trzeciorzędowej tego białka [Husband i wsp. 2001]. Tak zmieniona struktura białka globularnego 
może ulegać trawieniu przez enzym z większą łatwością, gdyż często wpływa to na wyeksponowanie 
ugrupowań w strukturze białka, w których najczęściej dochodzi do hydrolizy. W przypadku β-Cas, 
efekt ten nie był aż tak widoczny ze względu na to, że nawet w formie natywnej białko to ma 
nieuporządkowaną i dynamiczną strukturę przestrzenną, która ulegać może niewielkim zmianom w 
wyniku adsorpcji [Holt i wsp. 1993]. Zaadsorbowana β-Lg była hydrolizowana stosunkowo szybko na 
początku fazy trawienia żąłądkowego (ok. 30% początkowej ilości białka w ciągu pierwszej minuty). 
Jednak po 60 min ok. 40% białka pozostało nadal niestrawione. Ta stopniowa i niekompletna 
proteoliza wpłynęła na to, że emulsja stabilizowana przez białko mogła utrzymać swoją początkową 
strukturę  (tj. pierwotny rozmiar wielkości kropli zemulgowanej fazy tłuszczowej) w trakcie trawienia 
(emulsja nie ulegała flokulacji i koalescencji). Białko pozostające w emulsji po etapie fazy żołądkowej 
uległo następnie kompletnej hydrolizie w fazie jelitowej (k = 4.2 ± 0.3 h-1; rys. 2b). Podobnie jak w 
przypadku β-Lg, trawienie β-Cas prowadziło do powstania skomplikowanej mieszaniny produktów, 
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obejmującej fragmenty łańcucha peptydowego znacznie różniące się masą molekularną. W 
przypadku β-Cas, trawienie tego białka w emulsji prowadziło jednak do powstania peptydów, których 
obecności nie stwierdziłem w czasie trawienia białka w roztworze wodnym [H1]. Peptydy te 
wykazywały odporność na pepsynę, a ich skład aminokwasowy sugerował, że odporność ta mogła 
wynikać z wyjątkowo ścisłej adsorpcji tych struktur do powierzchni kropel fazy tłuszczowej w emulsji, 
przez co uniemożliwiona była ich hydroliza. Hipoteza ta znalazła potwierdzenie w badaniach zmian 
napięcia międzyfazowego (na granicy O/W) w trakcie trawienia [H1]. Po fazie trawienia żołądkowego, 
napięcie to ulegało dalszemu wzrostowi dopiero po wprowadzeniu do układu proteaz jelitowych, 
które trawiły peptydy pozostające po fazie żołądkowej. Oznacza to, że peptydy te były 
zaadsorbowane na powierzchni fazy olejowej w trakcie trawienia żołądkowego. Nie wykazywały one 
jednak na tyle wysokiej aktywność powierzchniowej aby zapobiec destabilizacji emulsji w czasie 
trawienia (rys. 3b). Najbardziej istotnym wynikiem tego etapu badań było ujawnienie, że zmiany 
struktury emulsji w czasie trawienia żołądkowego są w zasadniczym stopniu zależne od rodzaju białka 
stabilizującego pierwotną emulsję. 

 

 

Rys. 3. Emulsje stabilizowane przez β-Lg (a) lub β-Cas (b) w środowisku symulowanego trawienia żołądkowego i 
jelitowego. Schematyczne przedstawienie wyglądu emulsji oraz rozkład wielkości kropel w emulsji wyjściowej 
(ang. initial emulsion (IE)) przed rozpoczęciem trawienia, emulsji żołądkowej (ang. gastric emulsion (GE)) oraz 
emulsji żołądkowo-jelitowej (ang. gastro-duodenal emulsion (GDE)). Sekcje (a1) i (b1) przedstawiają wyniki 
eksperymentów z udziałem enzymów trawiennych, natomiast sekcje (a2) i (b2) przedstawiają wyniki 
eksperymentów kontrolnych, tj. prowadzonych bez udziału enzymów. Rozkład wielkości kropel GE i GDE został 
zbadany zaraz po zakończeniu odpowiednich etapów trawienia oraz, dodatkowo, po potraktowaniu próbek 
emulsji roztworem SDS (b1), w celu uniknięcia flokulacji kropel emulsji w czasie pomiaru. Zdjęcia 
mikroskopowe, przedstawiające GE i GDE, zostały wykonane zaraz po zakończeniu tych etapów trawienia. 
Opublikowano w [H1] (Macierzanka A. et al., Soft Matter, (2009) 5: 538-550). 
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Badając trawienie białek w układach emulsyjnych oraz stabilność tych układów w 
symulowanych warunkach przewodu pokarmowego, należy także brać pod uwagę wpływ 
fizjologicznych biosurfaktantów, takich jak  fosfatydylocholina (PC) i sole żółciowe. Jak wspomniano 
we wstępie, PC jest wydzielana przez śluzówkę żołądka [Lichtenberger i wsp. 1983, Hills i wsp. 1983]. 
Oprócz tego, PC oraz sole żółciowe wchodzą w skład żółci wydzielanej do jelita cienkiego [Antsaklis i 
wsp. 1975]. Obecność biosurfaktantów w trakcie trawienia może spowodować desorpcję białek z 
powierzchni kropel emulsji, ponieważ wykazują one wyższą aktywność powierzchniową niż białka. 
Tak więc, wpływać one mogą przypuszczalnie na kinetykę procesu trawienia białek. W moich 
badaniach, wykazałem po raz pierwszy, że biosurfaktanty mają istotny wpływ na proteolizę białek w 
emulsji [H1]. Niezależnie od rodzaju białka stosowanego do stabilizacji emulsji, obecność PC i soli 
żółciowych decydowała o desorpcji białek i zastąpieniu ich na powierzchni międzyfazowej przez te 
biosurfaktanty. Powodowało to, że proteoliza białek mogła dalej zachodzić jedynie w środowisku 
wodnym (tj. w fazie ciągłej emulsji), do którego trafiały. 

Desorpcja białka spowodowana przez PC nasuwa przypuszczenie, że oddziaływania pomiędzy 
β-Lg a PC, chroniące częściowo białko przed trawieniem (rys. 2c), mogły zachodzić tylko w roztworze 
wodnym (gdzie β-Lg odzyskało swoją pierwotną strukturę trzeciorzędową), a nie na granicy 
międzyfazowej. Zostało to potwierdzone przez dalsze doświadczenia prowadzone w naszym 
laboratorium [Mandalari i wsp. 2009]. Z przeprowadzonych przeze mnie badań [H1] wynika jasno, że 
głównym czynnikiem wpływającym na destabilizację emulsji otrzymanej z β-Lg i poddanej trawieniu 
żołądkowemu była desorpcja białka przez PC, gdyż zarówno flokulacja jak i koalescencja kropel 
emulsji były obserwowane także w eksperymentach kontrolnych (tj. bez udziału enzymów, ale w 
obecności PC). Natomiast w przypadku emulsji stabilizowanych przez β-Cas, czynnikiem decydującym 
o destabilizacji takich układów w warunkach trawienia żołądkowego była stosunkowo szybka 
hydroliza białka przez pepsynę. Niezależnie jednak od przyczyny destabilizacji, ostateczna struktura 
emulsji, która na dalszym etapie ekspermentu trafiała do środowiska symulującego trawienie 
jelitowe, zależna była od biosurfaktantów jelitowych, w tym gł. od soli żółciowych. 

 

Rys. 4. Kwas deoksycholowy (a) oraz schematyczne przedstawienie struktury amfifilowej soli żółciowych (b). 
Opublikowano w [H4] (Maldonado-Valderrama J., Wilde P., Macierzanka A., Mackie A.R., Advances in Colloid 
and Interface Science, (2011) 165: 36-46). 
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Sole żółciowe odznaczają się nietypową, jak na surfaktanty, budową (rys. 4). W strukturze 
typowych surfaktantów wyróżnić zazwyczaj można ścisle zdefiniowaną grupę hydrofilową oraz grupę 
hydrofobową (przeważnie w postaci długiego łańcucha węglowodorowego). Natomiast sole żółciowe 
nie posiadają tak ściśle wyodrębnionych grup. Charakteryzują się one tzw. polarnością płaszczyznową 
(ang. planar polarity) [Hofmann i wsp.1988]. W strukturze soli żółciowych wyróżnić można cztero-
pierścieniowe ugrupowanie steroidowe, do którego przyłączony jest łańcuch alifatyczny (rys. 4). 
Obecne są także grupy metylowe w pozycjach C-18 i C-19. Powierzchnia hydrofobowa usytuowana 
jest po wypukłej stronie ugrupowania steroidowego. Po stronie wklęsłej sytuują się dwie lub trzy 
reszty hydroksylowe oraz reszta aminokwasowa. W ludzkiej żółci, przeważającymi solami żółciowymi 
są cholany i deoksycholany, zawierające aminokwas glicynę lub taurynę. 

Oddziaływania soli żółciowych z białkami w roztworze wodnym wpłynąć mogą na większą 
podatność białek na hydrolizę enzymatyczną. Gass i wsp. [Gass i wsp. 2007] wysuneli przypuszczenie, 
że sole żółciowe mogą się wiązać z ugrupowaniami hydrofobowymi w strukturach białek i przez to 
destabilizować ich struktury przestrzenne, co czynić może białka bardziej podatnymi na proteolizę w 
środowisku układu trawiennego. Badacze ci sugerowali również, że wiązanie soli żółciowych, w 
formie miceli mieszanych, z aktywnymi powierzchniowo lipidami, występującymi w środowisku jelita 
cienkiego, może ograniczyć oddziaływanie soli żółciowych z białkami, a przez to wpłynać na szybkość 
proteolizy. Aby sprawdzić te sugestie, przeprowadziłem badanie wpływu soli żółciowych oraz PC na 
strukturę β-Lg, za pomocą metody dichroizmu kołowego. Stwierdziłem, że sole żółciowe powodowały 
zmiany w strukturze drugorzędowej białka w warunkach symulujących środowisko jelita cienkiego 
(rys. 5, [H4]). Pomimo, że inkubowanie β-Lg z PC nie miało wpływu na strukturę białka, obecność PC 
ograniczała zmiany strukturalne powodowane przez sole żółciowe. Możliwe są dwa mechanizmy 
tłumaczące to zachowanie: 1) występować mogły niespecyficzne oddziaływania pomiędzy β-Lg a PC 
(np. oddziaływania elektrostatyczne), prowadzące do częściowej ochrony białka przed denaturującym 
wpływem soli żółciowych, lub 2) jak sugerowano powyżej, zachodzić mogło tworzenie mieszanych 
micel, zawierających PC i sole żółciowe, przez co obniżeniu ulegało stężenie soli żółciowych w formie 
monomerycznej, niezbędnej do oddziaływania z białkiem i jego częściowej denaturacji.  

 

Rys. 5. Wpływ fosfatodylocholiny (ang. phosphatidylcholine (PC)) i/lub soli żółciowych (ang. bile salts (BS)) na 
strukturę β-Lg badaną metodą dichroizmu kołowego. Opublikowano w [H4] (Maldonado-Valderrama J., Wilde 
P., Macierzanka A., Mackie A.R., Advances in Colloid and Interface Science, (2011) 165: 36-46). 
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Podsumowując, moje fundamentalne badania przedstawione powyżej i opublikowane w [H1, 
H2, H4] pokazują jak istotną rolę odgrywać może adsorpcja białek na powierzchni międzyfazowej 
O/W oraz obecność fizjologicznych biosurfaktantów w procesie trawienia białek. Kinetyka proteolizy 
może jednak ulegać znacznym zmianom także w wyniku chemicznych i fizycznych modyfikacji białek 
(np. w wyniku enzymatycznego sieciowania białek, obróbki termicznej itd.) zachodzących w trakcie 
procesu produkcyjnego różnych artykułów spożywczych zawierających białka. Są to istotne 
zagadnienia, które muszą być brane pod uwagę w badaniach nad wykorzystaniem emulsji 
spożywczych w spersonalizowanym odżywianiu (ang. personalised nutrition). Z tego też powodu, 
przeprowadziłem cykl badań określających wpływ niektórych metod strukturyzacji białek na zmiany 
ich strawialności w warunkach żołądkowo-jelitowych. Wyniki tych badań zostały przedstawione 
poniżej. 

 

Sieciowane enzymatycznie emulsje w warunkach symulujących warunki układu pokarmowego. 

Przestrzenne uporządkowanie białek w strukturze produktów żywnościowych jest w głównej 
mierze uwarunkowane parametrami procesu produkcyjnego żywności, a wiec rodzajem i zakresem 
zachodzących zmian fizycznych i chemicznych jakim poddawana jest żywność w czasie cyklu 
produkcyjnego (np. emulgowanie, obróbka termiczna, żelowanie, modyfikacje enzymatyczne itd.). 
Określone uporządkowanie przestrzenne białek jest często generowane świadomie w celu 
osiągnięcia ściśle określonych właściwości funkcjonalnych produktów spożywczych. Może ono jednak 
wpływać także zasadniczo na biodostępność białek w czasie trawienia żywności w układzie 
pokarmowym, a przez to na szybkość z jaką aminokwasy, uwalniane w czasie hydrolizy białek, mogą 
być zaabsorbowane w jelicie cienkim. 

W przemyśle spożywczym wykorzystywanych jest wiele enzymów, które są w stanie 
modyfikować struktury białek. Można je podzielić na dwie grupy: 1) enzymy, które hydrolizują białka 
spożywcze (np. renina wykorzystywana przy produkcji serów, która hydrolizuje wiązanie peptydowe 
pomiędzy resztami aminokwasowymi fenyloalaniny i metioniny białka κ-kazeiny) oraz 2) enzymy 
sieciujące, które wpływają na powstawanie wiązań pomiędzy cząsteczkami białek, takie jak 
transglutaminaza (TGaza) lub tyrozynaza. TGaza katalizuje reakcje tworzenia wiązań kowalencyjnych 
pomiędzy resztami aminokwasowymi lizyny i glutaminy [Griffin i wsp. 2002]. Reakcja taka może 
zachodzić zarówno w obrębie jednej cząsteczki białka jak i pomiędzy osobnymi cząsteczkami. 
Kinetyka sieciowania białek przez TGazę zależy zarówno od ilości reszt lizyny i glutaminy w strukturze 
pierwszorzędowej łańcucha polipeptydowego, jak i od struktury przestrzennej białek. 
Nieuporządkowana przestrzennie i stosunkowo elastyczna struktura kazein czyni te białka dobrymi 
substratami w reakcji sieciowania [Huppertz i wsp. 2007, Liu i wsp. 1999, Roos i wsp. 2003, Vasbinder 
i wsp.2003]. Z kolei, ściśle uporządkowana i zwarta struktura przestrzenna białek globularnych (np. β-
Lg) wpływa na ich ograniczone zastosowanie [Han i wsp. 1996]. Białka tego typu mogą być jednak 
znacznie łatwiej sieciowane przez TGazę po ich wstępnej denaturacji metodami termicznymi lub 
chemicznymi  [Eissa i wsp. 2004, Murray i wsp. 1998, O’Sullivan i wsp. 2002, Tang i wsp. 2007]. 

Sieciowanie białek spożywczych z wykorzystaniem TGazy w celu osiągnięcia pożądanych 
właściwości funkcjonalnych produktów żywnościowych zostało już opisane wielokrotnie [Dickinson i 
wsp. 1997, Dickinson i wsp. 1999]. Przykładowo, enzym ten używany jest do poprawy właściwości 
reologicznych niektórych produktów mlecznych, takich jak np. jogurty [Jaros i wsp. 2006]. 
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Sieciowanie β-Cas wpływa na podwyższenie stabilności fizykochemicznej emulsji otrzymywanych z 
tym białkiem [Liu i wsp. 1999]. Wykazano także, że w traktowanym termicznie mleku, wstępna 
denaturacja białek serwatkowych umożliwia ich dalsze sieciowanie enzymatyczne z kazeinami 
[O’Sullivan i wsp. 2002]. Wpływa to na zwiększenie odporności białek na rozmaite czynniki 
koagulujące. Pomimo prowadzenia tego typu badań, nie przedstawiono dotychczas w literaturze 
naukowej wpływu adsorpcji białek na powierzchni międzyfazowej typu O/W na szybkość procesu 
sieciowania z udziałem TGazy. Dlatego też zająłem się tym zagadniniem, wybierając kazeininan sodu 
(Na-Cas; będący mieszaniną białek mlecznych stosowaną szeroko w przemyśle spożywczym) do 
stabilizacji modelowych układów emulsyjnych. Celem tego etapu moich badań było 
zoptymalizowanie parametrów, takich jak stężenie białka w emulsji, stężenie TGazy oraz czas trwania 
procesu sieciowania, zanim przeprowadzone zostaną eksperymenty nad wpływem sieciowania na 
proces trawienia żołądkowo-jelitowego białek. Ponadto interesujące wydawało się również 
porównanie przebiegu procesu sieciowania białek zaadsorbowanych na powierzchni międzyfazowej 
(w emulsji) z białkami pozostającymi w roztworze wodnym. 

 

Rys. 6 (a, b) Analiza SDS-PAGE procesu sieciowania kazeinianu sodu (Na-Cas), zawierającego: (◇) αs2-Cas, (●) 
αs1-Cas, (○) β-Cas i (▼) κ-Cas, w obecności enzymu TGazy. Porównanie eksperymentu prowadzonego dla 
białka w roztworze wodnym (a) z zachwaniem białka zaadsorbowanego na powierzchni kropel oleju w emulsji 
(b). (c) Stała szybkości reakcji (k) określąca zanik monomerycznego Na-Cas w czasie sieciowania (przedstawiono 
wpływ stężenia Na-Cas, stosunku TGazy do Na-Cas oraz prowadzenia reakcji w roztworze wodnym lub emulsji). 
Opublikowano w [H3] (Macierzanka A. et al., Food Hydrocolloids, (2011) 25: 843-850). 

 Z przeprowadzonych przeze mnie badań [H3] wynika, że, niezależnie od stężenia enzymu, 
szybkość sieciowania Na-Cas zależała od tego czy białko znajdowało się w roztworze wodnym, czy też 
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było zaadsorbowane na powierzchni kropel oleju w emulsji. Efekt ten obserwowany był przy niskich 
stężeniach białka. Przy stężeniu Na-Cas wynoszącym 1 mg/ml, większość białka (ok. 95% ogólnej 
ilości) w układzie emulsyjnym zaadsorbowana była na powierzchni kropel. Sieciowanie w tym 
przypadku przebiegało z mniejszą szybkością niż w układzie kontrolnym, w którym białko znajdowało 
się w roztworze (rys. 6). Ponieważ  w badanym układzie emulsyjnym większość cząsteczek białka była 
w znacznym stopniu unieruchomiona w wyniku adsorpcji, wydaje się wielce prawdopodobne, że 
dostęp enzymu do określonych reszt glutaminy i lizyny mógł być uniemożliwiony. Jeżeli nawet dostęp 
ten byłby możliwy, to nadal sieciowanie pomiędzy sąsiadującymi cząsteczkami białka mogło być 
utrudnione z powodu obniżonej elastyczności łańcuchów polipeptydowych cząsteczek białka, 
spowodowanej adsorpcją. Z kolei w roztworze wodnym, swobodna dyfuzja cząsteczek substratu 
białkowego oraz enzymu mogła prowadzić do zwiększonej szybkości reakcji sieciowania. Opisane 
mechanizmy mogą odpowiadać za obserwowane w układzie emulsyjnym, zawierającym 1 mg/ml Na-
Cas, spowolnienie powstawania usieciowanych agregatów białkowych (rys. 6b). W emulsji 
zawierającej 5 mg/ml Na-Cas, tylko 37% ogólnej zawartości białka było zaadsorbowane na 
powierzchni kropel oleju, co oznacza, że stężenie białka pozostającego w wodnej fazie ciągłej emulsji 
wynosiło ok. 3,15 mg/ml. Jest to znacznie powyżej wartości Km oznaczonej dla sieciowania Na-Cas w 
roztworze (Km = 1,8 ± 0,2 mg/ml, [H3]). Może to świadzczyć o tym, że w układzie emulsyjnym 
zawierającym 5 mg/ml Na-Cas, sieciowanie białka niezaadsorbowanego i pozostającego w fazie 
wodnej mogło być mechanizmem dominującym, przy zachodzeniu którego spowolnione sieciowanie 
cząsteczek białka zaadsorbowanych na powierzchni kropel zemulgowanego oleju mogło być trudne 
do zidentyfikowania stosowanymi metodami. 

 

Rys. 7. Analiza SDS-PAGE przebiegu trawienia żołądkowego i jelitowego Na-Cas (1 mg/ml) w roztworze wodnym 
(a, c) oraz w emulsji (b, d). Wpływ sieciowania białka z udziałem TGazy przed badaniem trawienia: Na-Cas 
usieciowane (a, b), Na-Cas nieusieciowane (c, d). Ramka na rys. (b) przedstawia spowolnione trawienie frakcji 
usieciowanych łańcuchów polipeptydowych o masie cząsteczkowej ok. 50−100 kDa. Ramki na rys. (c) i (d) 
przedstawiają zanik nieusieciowanego Na-Cas w czasie pepsynolizy. Symbolami oznaczone zostały: pepsyna 
(▼), chymotrypsyna (○), trypsyna (●) oraz inhibitor trypsyny i chymotrypsyny (◇). We wszystkich 
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przypadkach, trawienie prowadzone było bez obecności PC w środowisku reakcji. Opublikowano w [H9] 
(Macierzanka A. i wsp., Langmuir, (2012) 28: 17349–17362). 

 

 Niezależnie od tego, że szybkość sieciowania Na-Cas ulegała obniżeniu po adsorpcji na 
powierzchni międzyfazowej, białko w emulsji poddannej sieciowaniu wykazywało podwyższoną 
odporność na działanie pepsyny w eksperymentach symulujących proteolizę zachodzącą w 
środowisku żołądka [H9]. Charakterystyczne dla emulsji zawierających modyfikowany enzymatycznie 
Na-Cas było to, że szczególnie odporna na działanie pepsyny była frakcja usieciowanych łańcuchów 
polipeptydowych o masie cząsteczkowej w zakresie ok. 50−100 kDa (rys. 7b). Efektu tego nie 
zaobserwowałem dla Na-Cas sieciowanego w roztworze wodny (rys. 7a) ani dla nieusieciowanego 
białka w kontrolnym układzie emulsyjnym (rys. 7d). Musiał on być zatem związany z adsorpcją i 
sieciowaniem białka na powierzchni międzyfazowej kropel emulsji. 

Szybkość z jaką sieciowane białko ulegało pepsynolizie była odwrotnie proporcjonalna do 
stężenia białka w układzie emulsyjnym [H9]. Efekt ten mógł być spowodowany różnicami w ilości 
białka zaadsorbowanego na powierzchni kropel emulsji. Po zwiększeniu całkowitego stężenia Na-Cas 
w emulsji z 1 mg/ml do 10 mg/ml, ilość białka związanego z powierzchnią międzyfazową wzrastała 
1,5-krotnie. Niezależnie do stężenia białka, w każdej emulsji modyfikowanej enzymatycznie 
obserwowałem formowanie się, w trakcie trawienia żołądkowego, opisanej wcześniej frakcji 
usieciwanych łańcuchów polipeptydowych, która była bardziej odporna na działanie pepsyny niż 
pozostałe struktury białkowe. Jej obecność chroniła krople zemulgowanej fazy olejowej przed 
koalescencją w czasie procesu trawienia [H9]. Podobny efekt obserwowałem w poprzednich 
badaniach nad układami emulsyjnymi stabilizowanymi przez β-Lg [H1], gdzie ok. 40% całkowitej ilości 
białka zaadsorbowanego na powierzchni kropel pozostawało odporne na działanie pepsyny i przez to 
decydowało o zachowaniu pierwotnego rozmiaru kropli emulsji. W emulsjach zawierających 1 mg/ml 
lub 3 mg/ml Na-Cas, które nie poddane zostało sieciowaniu, postępująca pepsynoliza białka 
prowadziła do flokulacji i koalescencji kropel zemulgowanego oleju, a w ostateczności, do oddzielenia 
się fazy tłuszczowej [H9]. Najbardziej odporne na warunki symulowanego środowiska żołądka były 
układy emulsyjne zawierające 10 mg/ml Na-Cas (rys. 8). Po usieciowaniu białka w takich układach, 
wykazywało one zwiekszoną odporność zarówno na działanie pepsyny jak i desorpcję z powierzchni 
międzyfazowej przez PC obecną w środowisku trawienia żołądkowego.  
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Rys. 8. Wpływ sieciowania enzymatycznego Na-Cas z udziałem TGazy oraz stężenia Na-Cas (1 lub 10 mg/ml) na 
zmiany mikrostrukturalne emulsji stabilizowanych przez Na-Cas w czasie trawienia żołądkowo-jelitowego, 
prowadzonego w obecności PC (warunki in vitro). Emulsje wyjściowe (ang. initial emulsion (IE)) inkubowane 
były z TGazą, a następnie poddawane zostały proteolizie żołądkowej (emulsja po tym etapie określana była 
mianem emulsji żołądkowej (ang. gastric emulsion (GE))), po której przeprowadzano proteolizę jelitową 
(emulsja po tym etapie określana była mianem emulsji żołądkowo-jelitowej (ang. gastro-duodenal emulsion 
(GDE))). Zdjęcia mikroskopowe przedstawiają strukturę GE zaraz po zakończeniu etapu trawienia żołądkowego 
(wskaźnik skali odpowiada 10 µm). Rozkład wielkości kropli emulsji analizowany był po uprzednim 
potraktowaniu emulsji (GE oraz GDE) roztworem SDS, w celu uniknięcia flokulacji kropel emulsji w czasie 
pomiaru. Opublikowano w [H9] (Macierzanka A. i wsp., Langmuir, (2012) 28: 17349–17362). 

Podsumowując, sieciowanie białka wpływało na spowolnienie proteolizy i chroniło emulsję 
przed destabilizacją w czasie trawienia w warunkach in vitro. Sugeruje to, że poprzez modyfikowanie 
białka przy udziale TGazy, można przypuszczalnie decydować o zachowaniu emulsji w fizjologicznym 
środowisku żołądka. Utrzymanie stabilności emulsji może w ten sposób wpływać na spowolnienie 
trawienia fazy tłuszczowej w żołądku, a przez to na zmianę stopnia przyswajania ładunku 
kalorycznego spożywanej żywności. Tego typu badania podstawowe nad układami koloidalnymi są 
niezbędne w celu opracowania nowych struktur produktów spożywczych i preparatów 
farmaceutycznych o kontrolowanym zachowaniu w układzie pokarmowym człowieka. 

 

Modyfikowanie profilu trawienia białek poprzez ich obróbkę termiczną i żelowanie. 

Kolejnym przykładem operacji technologicznej, wykorzystywanej powszechnie w produkcji 
żywności, a która wpływać może na szybkość z jaką trawione są białka, jest obróbka termiczna 
prowadząca do powstawania żeli białkowych. Żelowanie termiczne białek jest bardzo 
skomplikowanym procesem, obejmującym zazwyczaj denaturację, dysocjację – asocjację oraz 
agregację cząsteczek białek [Ferry i wsp. 1948]. Żelowanie termiczne białek jest często 
wykorzystywane w przemyśle spożywczym w celu osiągnięcia pożądanej struktury, lepkosprężystości 
oraz stabilność szerokiej gamy produktów spożywczych, poprzez tworzenie trójwymiarowych sieci 
przestrzennych białek o zdefiniowanych właściwościach [Nicolai i wsp. 2011, van Vliet i wsp. 2004]. 
Pomimo szerokiego stosowania żelowania termicznego w tych celach, stosunkowo niewiele jest 
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wiadomo na temat tego jak wpływa ono na strawialność białek i, zależną od tego, biodostępność 
aminokwasów. 

Wpływ podwyższonej temperatury na strawialność β-Lg przedstawiony został w nielicznych 
doniesieniach naukowych. Przykładowo, Stanciuk i wsp. [Stanciuk i wsp. 2008] wykazali, że częściowa 
denaturacja termiczna tego białka powodowała podwyższenie szybkości z jaką było ono następnie 
trawione in vitro przez trypsynę i chymotrypsynę. Spowodowane to było łatwiejszym dostępem 
enzymów do specyficznych sekwencji aminokwasowych w strukturze białka po denaturacji, w 
obrębie których zachodzić mogło cięcie łańcucha peptydowego. Jednakże wydłużona ekspozycja 
białka na podwyższoną temperaturę prowadziła do agregacji zdenaturowanych cząsteczek białka, co 
z kolei ograniczało dostęp enzymów proteolitycznych i w konsekwencji prowadziło do spowolnienia 
trawienia w tego typu układzie eksperymentalnym. Wiadomym jest, że ogrzewanie β-Lg w 
roztworach wodnych wpływa na tworzenie się agregatów białkowych, które następnie łączyć się 
mogą, z utworzeniem żeli o rozmaitych strukturach przestrzennych, takich jak struktury niciowe, 
sieciowe lub ziarniste. Rodzaj powstającej struktury zależy od temperatury, pH, siły jonowej 
roztworu, stężenia białka itd. [Langton i wsp. 1992]. Intensywne badania naukowe prowadzono 
również nad tworzeniem fibryli β-Lg, pod kątem ich wykorzystania jako funkcjonalnych składników 
żywności oraz układów do mikroenkapsulacji substancji czynnych [van der Goot i wsp. 2008, Loveday 
i wsp. 2009]. Większość badań skupiła się jednak nad mechanizmem tworzenia fibyli i niewiele 
wiadomo jest na temat kinetyki trawienia białek stanowiących elementy strukturalne tych układów. 
Do nielicznych badań dotyczących strawialności białek w układach fibrylarnych należy praca 
przedstawiona przez Batemana i wsp. [Bateman i wsp. 2009]. Autorzy wykazali, że fibryle β-Lg, 
powstałe w temp. 80oC i przy niskim pH (pH = 2), były hydrolizowane przez pepsynę w ciągu zaledwie 
2 min, z uwolnieniem fragmentów peptydowych o masach cząsteczkowych poniżej 2 kDa. W 
badaniach dotyczących szybkości uwalniania jonów Fe2+ (pochodzących z enkapsulowanej substancji 
czynnej) ze struktur żelowych utworzonych z białek serwatki i poddanych następnie działaniu proteaz 
jelitowych, Remondetto i wsp. 2004 [Remondetto i wsp. 2004] zauważyli, że szybkość ta była zależna 
od struktury żelu białkowego. Jony Fe2+ uwalniane były z większą szybkością ze struktury żeli 
niciowych niż z żeli o strukturze ziarnistej. Autorzy wywnioskowali z tego, że struktura żelu 
ziarnistego była bardziej odporna na działanie enzymów proteolitycznych. 

W moich badaniach podjąłem się próby bezpośredniego określenia wpływu struktury żeli 
białkowych na proteolizę białka budulcowego żeli (β-Lg), zachodzącą w symulowanych warunkach 
trawienia zarówno żołądkowego jak i jelitowego. Eksperymenty prowadziłem w Institute of Food 
Research wraz z grupą studentów, stosując zróżnicowane warunki żelowania termicznego. Rodzaj 
powstałej stuktury przestrzennej żelu decydował o zwiększeniu lub obniżeniu strawialności białka w 
porównaniu do białka natywnego, analizowanego w układzie kontrolnym [H7].  
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Rys. 9. Wpływ mikrostruktury żeli białkowych powstałych z β-Lg na przebieg trawienia żołądkowo-jelitowego 
tego białka (warunki in vitro). (A) Zdjęcia mikroskopowe (wykonane metodą SEM) wyjściowych żeli β-Lg, 
powstałych w wyniku ogrzewania roztworów białka przy różnych wartościach pH roztworów (parametry 
obróbki termicznej podane zostały poniżej zdjęć). (B) Wpływ struktury żelu na przebieg trawienia żołądkowo-
jelitowego β-Lg (parametry obróbki termicznej, prowadzącej do powstania żeli białkowych, podane zostały w 
legendzie). Opublikowano w [H7] (Macierzanka A. i wsp., Food Chemistry, (2012) 134: 2156–2163). 

 

 Utworzone żele różniły się strukturą przestrzenną (tj. wielkością ziaren struktur 
mikrożelowych oraz sposobem ich ułożenia w sieci trójwymiarowej żelu; rys. 9A) w zależności od 
wartości pH roztworu białka oraz temperatury jego ogrzewania. Wiadomym jest, że zmiany w 
strukturze drugo- i trzeciorzędowej β-Lg spowodowane ogrzewaniem doprowadzić mogą do 
wyeksponowania hydrofobowych reszt aminokwasowych białka, co wpływa na agregację cząsteczek 
białka [Alting i wsp. 2003]. Proces agregacji jest znacznie ułatwiony w punkcie izoelektrycznym białka 
(pIβ-Lg = 5,0-5,2), gdyż cząsteczki białka pozbawione są wtedy ładunku powierzchniowego. Przy tych 
wartościach pH roztworu obserwowałem tworzenie się największych struktur ziarnistych cząstek 
mikrożeli, które następnie formowały strukturę przestrzenną żelu (rys. 9A). Układy te były w znacznej 
mierze odporne na działanie pepsyny w warunkach trawienia żołądkowego (80-95% początkowej 
zawartości białka pozostawało niestrawione po zakończeniu tego etapu proteolizy; rys. 9B). 
Dodatkowo, ilość niestrawionego białka utrzymywała się na poziomie ok. 40% po etapie proteolizy 
jelitowej, prowadzonej z udziałem trypsyny i chymotrypsyny. Sugeruje to, że struktura tego układu 
żelowego, a w szczególności znaczny rozmiar ziaren mikrożelowych (1-2 µm) oraz prawdopodobnie 
ich ściśle upakowana struktura wewnętrzna, w znacznej mierze ograniczały dostęp/dyfuzję enzymów 
proteolitycznych do cząteczek białka znajdujących się wewnątrz ziaren mikrożelowych. Wpłynąć to 
mogło na ograniczenie szybkości hydrolizy białka, pomimo że cząsteczki β-Lg uległy w znacznej 
mierze denaturacji na etapie obróbki termicznej (rys. 10), co teoretycznie wpłynąć powinno było na 
zwiększenie ich podatności na hydrolizę enzymatyczną. Odmienną sytuację zaobserwowałem przy 
badaniu żeli powstałych w czasie ogrzewania roztworów białka o wartościach pH wynoszących 6,5 
lub 2,5 (przy których to wartościach cząsteczki białka posiadały, odpowiednio, negatywny lub 
pozytywny ładunek powierzchniowy). W warunkach takich powstawały żele drobnoziarniste, o 
średnicy ziaren mikrożelowych <100 nm, ułożonych w postaci sieci trójwymiarowej, obejmującej całą 
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objetość układu (rys. 9A). Zastosowane w tym przypadku warunki żelowania termicznego nie 
wpłynęły na zwiększenie stopnia denaturacji β-Lg w porównaniu do tego jaki był obserwowany przy 
tworzeniu żeli gruboziarnistych, opisanych powyżej (rys. 10). Pomimo tego, żele drobnoziarniste 
trawione były znacznie efektywniej w warunkach symulowanej proteolizy żołądkowo-jelitowej (rys. 
9B). Świadczyć to może o tym, że struktura przestrzenna żelu, a w szczególności rozmiar i struktura 
wewnętrzna ziaren mikrożelowych, może być bardziej istotna niż stopień denaturacji termicznej 
białek, w odniesieniu do szybkości proteolizy takich układów koloidalych (oraz profilu powstających 
fragmentów peptydowych) w środowisku układu pokarmowego. 

 

 

Rys. 10. Widma struktury białka β-Lg otrzymane metodą spektroskopii FTIR: (a) próbki kontrolne białka (nie 
poddane obróce termicznej) o stężeniu 40 mg/ml, różniące się wartościami pH; (b) faza zżelowana białka, 
oddzielona z roztworów po obróbce termicznej; (c) białko pozostające w formie rozpuszczonej w roztworze po 
obróbce termicznej. Parametry obróbki termicznej, prowadzącej do powstania żeli białkowych, podane zostały 
w legendzie wykresów (b) i (c). Opublikowano w [H7] (Macierzanka A. i wsp., Food Chemistry, (2012) 134: 
2156–2163). 
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 Przedstawione przeze mnie wyniki [H7] pokazują jak istotny wpływ mogą mieć właściwości 
mikrostrukturalne żeli białkowych w produktach spożywczych na szybkość trawienia białek i 
biodostępność aminokwasów w układzie pokarmowym człowieka. Wyniki te sugerują, że 
szczegółowe poznanie związku pomiędzy warunkami żelowania, strukturą powstających żeli i 
strawialnością białek pozwolić może na świadome generowanie takich struktur w produktach 
spożywczych, które odznaczać się będą ściśle określonym i pożądanym zachowaniem w układzie 
pokarmowym. Taka fundamantalna wiedza jest niezbędna np. do produkcji żywności odpowiedniej 
do spersonalizowanego odżywiania w różnych grupach wiekowych (np. dla osób w podeszłym wieku). 
Z badań prowadzonych przez innych [Walrand i wsp. 2005], wynika przykładowo, że częstotliwość 
występowania sarkopenii oraz jej rozwój u osób starszych mogą być w znacznej mierze ograniczone 
poprzez programowanie biodostępności aminokwasów pochodzących z białek spożywczych, 
konsumowanych przez te osoby. Z badań przeprowadzonych z wykorzystaniem roztworów białek 
[Walrand i wsp. 2005] wynikało, że celowe doprowadzenie do spowolnionego trawienia białek w 
żołądku, a następnie ich szybkiego trawienia w jelicie cienkim, miało korzystny wpływ w zapobieganiu 
utraty masy mieśniowej u osób starszych. Przeprowadzone przeze mnie badania pokazują jaką 
strukturą żelową białek odznaczać powinny się produkty żywnościowe aby tego typu profil trawienia 
białek został zachowanych. Wyniki opisane tutaj są początkowym etapem szerszego programu 
badawczego, realizowanego przeze mnie obecnie. Badania te mają na celu zapewnienie optymalnej 
strawialności białek przy równoczesnym zachowaniu takich struktur żeli białkowych, które 
gwarantowałyby akceptację przez konsumentów gotowych produktów żywnościowych, z punktu 
widzenia ich walorów konsystencyjnych i smakowych. 

 

Transport cząstek w warstwie śluzowej jelita cienkiego w symulowanych warunkach 
fizjologicznych. 

 Jelito cienkie jest odcinkiem układu pokarmowego, w którym zachodzi większość procesów 
trawienia i absorpcji składników pokarmowych. Proces absorpcji przez śluzówkę jelita musi być 
jednak poprzedzony transportem składników pokarmowych przez ochronną warstwę śluzową. 
Dlatego też, biodostępność składników pokarmowych zależy od wszystkich, wymienionych poniżej 
czynników: początkowej struktury produktu żywnościowego, przebiegu trawienia enzymatycznego z 
udziałem poszczególnych enzymów trawiennych, oraz szybkości z jaką uwalniane w procesie 
trawienia substancje spożywcze przedostają się przez warstwę śluzową wyścielającą jelito cienkie. W 
prowadzonych przeze mnie badaniach podjąłem próbę oceny wpływu tych wszystkich czynników w 
celu poszerzenia dostępnej obecnie wiedzy naukowej na temat mechanizmów fizykochemicznych 
kontrolujących trawienie i absorpcję żywności. 

 Jak wspomniano we wstępnie, pokrywająca powierzchnię wewnętrzną jelita warstwa 
śluzowa musi pozostawać przepuszczalna dla składników pokarmowych, przy jednoczesnym 
powstrzymywaniu dostępu patogenów i enzymów trawiennych do powierzchni komórek 
nabłonkowych. W skład śluzu jelitowego wchodzą m.in. dwie odmienne grupy glikoprotein: (1) 
mucyny związane z błoną komórkową komórek nabłonkowych śluzówki oraz (2) mucyny wydzielane 
przez śluzówkę [Dekker i wsp. 2002]. Do pierwszej grupy zaliczane są mucyny, których łańcuch 
peptydowy zakotwiczony jest na powierzchni błony komórkowej (np. mucyna MUC1), przez co 
tworzą one warstę nierozerwalnie złączoną z powierzchnią śluzówki [McAuley i wsp. 2007]. Do 
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drugiej grupy należą mucyny (np. mucyna MUC2), które wydzielane są przez komórki gobletowe 
śluzówki. Mucyny te charakteryzują się bardzo wysoką masą cząsteczkową (5–40 MDa, z czego  
50-80 % masy stanowią reszty cukrowe) oraz wyjątkową długością łańcucha białkowego, dochodzącą 
do 600–900 nm [Sheehan i wsp. 1996, Patsos i wsp. 2009]. Cechy te wpływają na zdolność mucyn do 
tworzenia żeli o właściowościach lepkosprężystych. Mucyny te uważane są za główną grupę 
bipolimerów w składzie warstwy śluzowej jelita [Celli i wsp. 2005, Sellers i wsp. 1991]. Struktura 
żelowa śluzu tworzona jest głównie w wyniku powstawania mostków dwusiarczkowych pomiędzy 
cząsteczkami mucyn [Perez-Vilari wsp. 1999]. Właściwości lepkosprężyste śluzu zależą od lokalnych 
różnic w stężeniu mucyny w warstwie śluzowej, a przez to, od przestrzennej struktury porowatej 
tworzonej przez cząsteczki mucyny. W nielicznych doniesieniach naukowych, dotyczących tego 
zagadnienia [Johansson i wsp. 2011], założono, że podobnie jak w warstwie śluzowej jelita grubego, 
śluz wyścielający powierzchnię jelita cienkiego cechować się może wysoką heterogenicznością w 
sposobie uporządkowania sieci przestrzennej tworzonej przez cząsteczki mucyny. 

 Celem tego etapu moich badań było określenie właściwości mikrostrukturalnych warstwy 
śluzowej jelita cienkiego oraz wpływu surfaktantów fizjologicznych, występujących w jelicie cienkim, 
na przenikalność tej warstwy przez modelowe cząstki o różnych rozmiarach oraz mikrocząstki 
powstałe w wyniku trawienia substancji pokarmowych. Dodatkowo, zbadałem także właściwości 
mikrostrukturalne śluzu, które charakterystyczne być mogą dla różnych grup wiekowych 
(niemowlęta, osoby dorosłe). Jako model badawczy, stosowałem warstwę śluzową z jelita cienkiego 
dwutygodniowych prosiąt oraz dojrzałych (7-10 miesięcznych) świń. 

 

Struktura i mikroreologia warstwy śluzowej jelita cienkiego. 

 W początkowym etapie badań, stosowałem mikroskopię konfokalną w celu oceny sposobu 
uporządkowania struktury warstwy śluzowej jelita cienkiego prosiąt i dojrzałych świń [H11]. 
Obserwacje mikroskopowe przedstawione zostały na rys. 11. W przypadku obu badanych grup 
wiekowych zaobserwowałem, że warstwa śluzowa pokrywała całą powierzchnię śluzówki, co 
zapobiegać mogło jej bezpośredniemu kontaktowi z zawartością jelita. Zarówno warstwa śluzowa 
pokrywająca końcówki kosmków jelitowych (rys. 11 D,I) jaki śluz uwolniony do światła jelita w postaci 
agregatów (rys. 11 E,J) zawierały mucynę i pozakomórkowe DNA. Obserwowane DNA pochodziło 
najprawdopodobniej z martwych komórek nabłonka jelitowego, pojawiających się w warstwie 
śluzowej w wyniku ciągłej odnowy komórek nabłonka. Wiadomym jest, że jelito cienkie ssaków (w 
tym ludzkie) pokryte jest pojedynczą warstwą komórek nabłonkowych, których czas życia wynosi 
zazwyczaj 3-5 dni [van der Flier i wsp. 2009]. Stare komórki usuwane są po tym jak dotrą one do 
końcówek kosmków jelitowych, po czym ich miejsce zajmowane jest przez komórki przesuwające się 
stopniowo od krypt jelitowych, usytuowanych u podstawy kosmków, w kierunku końcówek 
kosmków. Zaobserwowałem, że agregaty DNA jądrowego, znajdujące się w strukturze śluzu 
pokrywającego końcówki kosmków jelitowych, były często zdeformowane i pofragmentowane, 
lokalnie tworząc dyspersję cząstek o rozmiarach poniżej 1 µm [H11].  
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Rys. 11. Sposób uporządkowania struktury warstwy śluzowej początkowego odcinka jelita cienkiego, na 
przykładzie jelita cienkiego dojrzałej (7-10 miesięcznej) świni (A-D) oraz dwutygodniowego prosięcia (F-I). 
Przekrój jelita cienkiego przedstawiony za pomocą konwencjonalnej mikroskopii optycznej (A, F). Pozostałe 
zdjęcia mikroskopowe otrzymano metodą skaningowej mikroskopii konfokalnej. Preparaty barwione zostały 
barwnikami fluorescencyjnymi, specyficznymi dla mucyn (kanał zielony, barwnik WGA-Oregon green) oraz DNA 
(kanał czerwony, barwnikTO-PRO-3 iodine). Na zdjęciach B i G, przedstawiających fałdy śluzówki jelitowej 
(plicae circulars), pokazany zostały tylko kanał zielony. Zaznaczone tam ramki, odpowiadają fragmentom 
preparatów mikroskopowych przedstawionych w powiększeniu na kolejnych zdjęciach. Zdjęcia C i H 
przedstawiają śluz jelitowy pomiędzy kosmkami jelitowymi i w pobliżu krypt jelitowych, w których to miejscach, 
nie zaobserwowano występowania DNA pozakomórkowego w struktrze śluzu. Warstwa śluzowa pokrywająca 
końcówki kosmków jelitowych (D, I) zawierała DNA pozakomórkowe, pochodzące głównie z obumarłych 
komórek nałonkowych śluzówki jelita (oznaczone czarnymi strzałkami na zdj. D i I). Zdjęcia E i J przedstawiają 
fragmenty warstwy śluzowej (zawierające zarówno mucyny jak i DNA pozakomórkowe), uwolnione do światła 
jelita w formie agragatów. Symbole oznaczają: LP – lamina propria (tkanka łączna); M – śluz (ang. mucus); EL – 
warstwa komórek nabłonkowych (ang. epithelium layer). Opublikowano w [H11] (Macierzanka A. i wsp., PLoS 
ONE, (2014) 9(4): e95274). 
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Rys. 12. Porównanie mikrostruktury śluzu jelitowego (preparaty ex vivo, obserwowane z zastosowaniem 
mikroskopii konfokalnej) otrzymanego z jelita cienkiego dojrzałej (7-10 miesięcznej) świni (A) oraz 
dwutygodniowego prosięcia (B). Górny szereg zdjęć przedstawia lokalizację mucyn (kanał zielony, barwnik 
WGA-Oregon green). Środkowy szereg zdjęć przedstawia lokalizację pozakomórkowego DNA (kanał czerwony, 
barwnik TO-PRO-3 iodine). Dolny szereg zdjęć przedstawia lokalizację zarówno mucyny jak i pozakomórkowego 
DNA. Ramką koloru białego (A) zaznaczono obszar preparatu z widoczną, postępującą degradacją DNA, 
prowadzącą do powstania dyspersji fragmentów DNA w postaci cząstek o rozmiarach nie przekraczających  
1 µm. Białe gwiazdki (B) oznaczają obszary w strukturze śluzu jelitowego prosięcia o niższych, w porównaniu do 
obszarów sąsiednich, zawartościach mucyn i DNA. Opublikowano w [H11] (Macierzanka A. i wsp., PLoS ONE, 
(2014) 9(4): e95274). 

 W większości kolejnych eksperymentów, używałem tej warstwy śluzu jelitowego, która była 
bezpośrednio wyeksponowana w kierunku świała jelita (przedstawiona na rys. 11 D,E,I,J) gdyż 
reprezentuje ona tą część struktury śluzowej, która jako pierwsza musi być przekroczona przez 
cząsteczki substancji pokarmowych w ich drodze do komórek nabłonkowych śluzówki. Warsta śluzu 
usuwana była delikatnie z tkanki jelitowej otrzymanej natychmiast po uboju zwierząt. Uzyskane  
próbki ex vivo śluzu jelitowego charakteryzowały się nierównomiernym rozmieszczeniem 
przestrzennym struktur DNA oraz mucyn (rys. 12), podobnie jak miało to miejsce w warstwie 
śluzowej pozostającej pierwotnie na powierzchni śluzówki jelita (rys. 11). Mucyny tworzyły sieć 
przestrzenną, w strukturze której utrzymywały się nadal granule tej glikoproteiny, pozostałe po ich 
uwolnieniu z komórek gobletowych śluzówki (rys. 12). W osobnych badanich, przeprowadzonych 
metodą AFM na oczyszczonej mucynie MUC2, przedstawiliśmy, że tworzy ona trimery, które są w 
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stanie łączyć się w formie sieci przestrzennej o wymiarach porów w zakresie od 20 do 200 nm [H8]. 
W próbkach ex vivo śluzu pochodzącego z jelita cienkiego dojrzałych świń [H11], sieć przestrzenna 
mucyn i DNA tworzyła stosunkowo zwartą strukturę (rys. 12A). W próbkach otrzymanych z jelita 
prosiąt, była ona dużo bardziej heterogeniczna i pofragmentowana (rys. 12B). Dodatkowo, stężenie 
DNA pozakomórkowego w śluzie z jelita prosiąt było zdecydowanie niższe niż stężenie oznaczone w 
śluzie jelitowym pochodzącym od dojrzałych świn (odpowiednio 4,8 ± 1,3 mg/g oraz 8,0 ± 0,4 mg/g).  

 

 

Rys. 13. Wpływ obecności pozakomórkowego DNA na dyfuzję cząstek (sferyczne cząstki lateksu o średnicy  
500 nm) w śluzie jelita cienkiego dojrzałej (7-10 miesięcznej) świni oraz dwutygodniowego prosięcia. 
Porównanie próbek śluzu pobranych bezpośrednio z jelita (preparaty ex vivo) oraz analogicznych próbek, w 
których DNA poddane zostało wstępnej inkubacji z DNazą. (A) Procentowa zawartość ogólnej ilości cząstek 
zdolnych do dyfundowania w strukturze śluzu (frakcja dyfuzyjna). (B) Uśrednione wartości przemieszczania się 
analizowanych cząstek (ang. ensemble mean-square displacements (<MSD>)) w funkcji czasu (Δt). (C) 
Histogramy przedstawiające wartości MSD zarejestrowane dla poszczególnych cząstek po czasie, Δt = 50 s. (D) 
Uśrednione wartości współczynnika dyfuzji (ang. ensemble diffusivities (<Deff>)) analizowanych cząstek w funkcji 
czasu (frakcja dyfuzyjna; n = 3; 100–150 cząstek analizowanych w jednym eksperymencie). Wszystkie pomiary 
przeprowadzone zostały w temp. 37 ± 0,1 °C. Opublikowano w [H11] (Macierzanka A. i wsp., PLoS ONE, (2014) 
9(4): e95274). 

W kolejnym etapie, próbki śluzu jelitowego badane były pod kątem przepuszczalności dla 
dyfundujących, modelowych cząstek sferycznych o średnicy 500 nm i 1μm. Badania przeprowadzone 
zostały przy zastosowaniu ilościowych metod mikroskopowych, takich jak badanie przemieszczania 
się cząstek w próbkach śluzu w określonych przedziałach czasowych [H11]. Stwierdziłem, że śluz 
pochodzący od prosiąt był dużo bardziej przepuszczalny niż ten otrzymany z jelita dojrzałych świń 
(rys. 13 A), co było bezpośrednią konsekwencją zdecydowanie bardziej heterogenicznej budowy 
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strukturalnej tego pierwszego (rys. 12). Wynikać to mogło ze wspomnianych powyżej różnic w 
stężeniu DNA w śluzie. To z kolei spowodowane być mogło spowolnionym (tj. nie rozwiniętym w 
pełni) mechanizmem odnowy komórek epitelialnych śluzówki jelita prosiąt. Spowolnienie takie 
obserwowano wcześniej u różnych gatunków ssaków w pierwszych kilku tygodniach po urodzeniu 
[Moon i wsp. 1971, Rundell i wsp. 1972, Al-Nafussi i wsp. 1982, Grey i wsp. 1968, Clarke i wsp. 1971]. 
Dodatkowo, wiadomym jest, że w ciągu tego okresu, stopniowemu zwiększeniu ulega także ilość 
komórek gobletowy w śluzówce jelita, a także procentowa zawartość reszt cukrowych w strukturze 
mucyn produkowanych i wydzielanych przez te komórki [Deplancke i wsp. 2001]. Tego typu zmiany 
rozwojowe wpłynąć mogą nie tylko na skład śluzu jelitowego, ale również na jego strukturę 
przestrzenną, a w konsekwencji na właściwości mikro- i makroreologiczne. Różnice takie 
odnotowałem przy porównaniu próbek śluzu jelitowego pochodzącego od prosiąt i dojrzałych świń 
[H11]. Jest to o tyle istotne, że zidentyfikowane różnice w przepuszczalność śluzu jelitowego w 
badanych grupach wiekowych mogą także znaleźć potwierdzenie w odmiennej przepuszczalności w 
stosunku do cząstek znajdujących się w jelicie ludzkim w warunkach fizjologicznych, takich jak cząstki 
substancji pokarmowych ulegających trawieniu lub komórki bakteryjne. 

 W prezentowanych badaniach [H11] pokazałem, że warstwa śluzowa jelita cienkiego zawiera 
znaczne ilości DNA pozakomórkowego, które istotnie wpływać może na jej strukturę, właściwości 
reologiczne i przepuszczalność. Aby to udowodnić, zastosowałem metodę monitorowania 
przemieszczania się cząstek w próbkach śluzu, który poddany został wstępnej inkubacji z DNazą. 
Hydroliza DNA sprawiła, że procentowa zawartość cząstek dyfundujących w śluzie (w odniesieniu do 
łącznej ilości analizownych cząstek) wzrosła od wartości 0,6% do 64% w próbkach śluzu z jelita świń, 
oraz od 30% do 77% w próbkach śluzu z jelita prosiąt (rys. 13). Świadczy to o tym, że DNA zasadniczo 
wpływa na przepuszczalność, a przez to na właściwości ochronne warstwy śluzowej jelita cienkiego. 
Jest to pierwsze doniesienie naukowe przedstawiające tą istotną rolę strukturalną pozakomórkowego 
DNA w śluzie jelitowym oraz pierwsze doniesienie, w którym przepuszczalność śluzu została 
porównana pomiędzy różnymi grupami wiekowymi. Wyniki tych fundamentalnych badań pomogą w 
pełniejszym zdefiniowaniu czynników wpływających na transport koloidalny przez warstwę śluzową 
jelita w odniesieniu do stopnia rozwoju jelita. Wiedza taka jest potrzebna przy projektowaniu nowych 
doustnych środków farmaceutycznych o zwiększonej biodostępności substancji czynnych, jak również 
nowych struktur produktów spożywczych pozwalających na kontrolowanie biodostępności substancji 
pokarmowych uwalnianych z tych struktur w układzie pokarmowym. 

 

Wpływ soli żółciowych na przepuszczaność warstwy śluzowej jelita cienkiego. 

 Jak wspomniano wcześniej, oprócz enzymów trawiennych, do układu pokarmowego 
wydzielane są także różnego rodzaju biosurfaktanty. Wśród nich, wyróżnić można fosfolipidy, takie 
jak fosfatydylocholina (PC), która jest m.in składnikiem żółci wydzielanej do dwunastnicy [Barrios i 
wsp. 2000]. W skład żółci wchodzą też, opisane wcześniej, sole żółciowe [Mukhopadhyay i wsp. 
2004]. Sole żółciowe są surfaktantami niezbędnymi do solubilizacji produktów trawienia substancji 
tłuszczowych w jelicie cienkim, który to proces jest konieczny przed rozpoczęciem transportu tych 
produktów (kwasy tłuszczowe, monoacyloglicerole) do powierzchni enterocytów śluzówki jelita, 
gdzie ulegają one absorpcji. 
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Różnego rodzaju cząstki o rozmiarach koloidalnych pojawiające się w jelicie cienkim, takie jak 
krople zemulgowanych substancji tłuszczowych ulegających trawieniu lub bakterie, wystawione są na 
działanie tych surfaktantów jelitowych, które adsorbować się mogą na ich powierzchni. Wpływać to 
może na zmianę powierzchniowych właściwości fizykochemicznych cząstek, a przez to na ich 
oddziaływania z warstwą śluzową jelita cienkiego. 

 

 

Rys. 14. Wpływ adsorpcji soli żółciowych (ang. bile salts (BS)) na powierzchni sferycznych cząstek lateksu (o 
średnicy 500 nm, 1 µm i 2 µm) na ich dyfuzję w śluzie jelita cienkiego świni (preparaty ex vivo). (A) Histogramy 
przedstawiające odległości przemieszczenia się analizowanych cząstek (ang. mean-square displacements 
(MSD)) zarejestrowane dla poszczególnych cząstek po czasie, Δt = 120 s. (B) Uśrednione wartości 
przemieszczania się analizowanych cząstek (<MSD>) w funkcji czasu. (C) Uśrednione wartości współczynnika 
dyfuzji (ang. ensemble diffusivities (<Deff>)) analizowanych cząstek w funkcji czasu (n = 3; 80–110 cząstek 
analizowanych w jednym eksperymencie). (D) Histogramy przedstawiające zakresy lepkości śluzu jelitowego 
(preparaty ex vivo) oraz oczyszczonej frakcji mucyny, otrzymane na podstawie wartości dyfuzji poszczególnych 
cząstek. Wszystkie pomiary przeprowadzone zostały w temp. 37 ± 0,1 °C. Opublikowano w [H5] (Macierzanka 
A. et al., Soft Matter, (2011) 7: 8077-8084). 

W przeprowadzonych przeze mnie badanich stwierdziłem, że adsorpcja soli żółciowych na 
powierzchni modelowych cząstek (sferyczne cząstki lateksu o średnicy 500 nm) wpłynęła na 
zwiększenie ich negatywnego potencjału powierzchniowego (potencjał ζ ≈ -50 mV), co pozwalało na 
swobodną dyfuzję tych cząstek w śluzie jelitowym [H5]. Najprawdopodobniejszym wytłumaczeniem 
tego faktu jest to, że wysoki ładunek powierzchniowy cząstek po adsorpcji soli żółciowych wpływał na 
zwiększenie sił odpychania elektrostatycznego pomiędzy cząstkami a elementami strukturalnymi sieci 
przestrzennej śluzu jelitowego (posiadającej niewielki negatywny ładunek powierzchniowy), co 
zapobiegało adhezji dyfundujących cząstek (ang. mucoadhesion). Potenciał ζ cząstek bez 
zaadsorbowanych soli żółciowych (ζ ≈ -18 mV) był niewystarczający dla zapewnienia dyfuzji cząstek 
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przez warstwę śluzową (rys. 14 A). Fakt, że pokryte solami żółciowymi cząstki były w stanie 
dyfundować w śluzie jelitowym oraz to, że cząstki te były monodyspersyjne, czyniło je przydatnymi 
do pomiarów mikroreologicznych śluzu oraz oceny heterogeniczności jego struktury [H5]. Średnia 
lepkość śluzu jelitowego, otrzymana z zależności Stokesa–Einsteina i przy wykorzystaniu zmierzonych 
wartości współczynników dyfuzji cząstek, mieściła się w wąskim zakresie 3-3,7 mPas, w zależności od 
rozmiaru dyfundujących cząstek. Jednakże, zakres wartości lepkości uzyskany przy analizie dyfuzji 
kilkuset pojedynczych cząstek był bardzo szeroki, sięgający od wartości nieznacznie przekraczających 
lepkość wody do wartości 103–104 razy większych niż lepkość wody (rys. 14 D). Świadczy to o 
wysokim stopniu heterogeniczności struktury śluzu jelitowego. 

  

 

Rys. 15. Charaterystyka kropel emulsji, otrzymanych po trawieniu żołądkowo-jelitowym emulsji stabilizowanej 
przez Na-Cas, oraz ich oddziaływania ze śluzem jelita cienkiego świni. Rozkład wielkości kropel emulsji (A) oraz 
ich potenciał ζ (B) po zakończeniu trawienia, prowadzonego w obecności (+) lub przy braku (-) soli żółciowych 
(ang. bile salts (BS)). Zdjęcia otrzymane metodą mikroskopii konfokalnej (C) przedstawiają krople emulsji w 
kontakcie ze śluzem jelitowym.  Zdjęcia 1 i 2 przedstawiają krople emulsji bez zaadsorbowanych soli żółciowych 
(kolor czerwony), formujące warstwę na powierzchni śluzu jelitowego w trakcie inkubacji trwającej 15 min (1) 
lub 3 h (2). Zdjęcie 3 przedstawia krople emulsji (z zaadsorbowanymi solami żółciowymi) penetrujące strukturę 
śluzu jelitowego w trakcie 30 min inkubacji. Opublikowano w [H5] (Macierzanka A. et al., Soft Matter, (2011) 
7: 8077-8084). 

 

Wykonałem również podobne eksperymenty z udziałem kropli emulsji stabilizowanych przez 
białka mleczne (Na-Cas), w celu zbadania oddziaływań takiego modelowego produktu spożywczego z 
warstwą śluzową jelita cienkiego [H5]. Emulsje zostały początkowo poddane trawieniu z udziałem 
proteaz żołądkowych i jelitowych w warunkach in vitro [H1, H9, H10], w obecności PC, oraz z lub bez 
udziału soli żółciowych w środowisku trawienia jelitowego. Z rys. 15 B widać, że adsorpcja soli 
żółciowych na powierzchni kropel oleju w czasie trawienia wpłynęła znacznie na wzrost ich 
negatywnego ładunku powierzchniowego. Proteoliza prowadziła do całkowitego strawienia Na-Cas w 
układzie. Tak więc, surfaktanty mogły swobodnie adsorbować się na powierzchni kropel z 
równoczesnym usunięciem niskocząsteczkowych peptydów, pozostających tam po etapie proteolizy. 
W poprzednich badaniach [H1] przedstawiłem, że zarówno sole żółciowe jak i PC są bardzo skuteczne 
w usuwaniu z powierzchni międzyfazowych zaadsorbowanych białek mlecznych oraz peptydów 
powstałych w wyniku trawienia białek. W kontakcie ze śluzem jelitowym, krople emulsji obdarzone 
wysokim ładunkiem negatywnym, pochodzącym od zaadsorbowanych soli żółciowych, były w stanie 
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dyfundować w strukturze śluzu (rys. 15 C). Odmiennie zachowywały się krople emulsji z niskim 
ładunkiem powierzchniowym (bez soli żółciowych). Nie były one w stanie przekroczyć granicy 
warstwy śluzowej, ani nawet dyfundować w tej warstiwe, w sytuacji gdy pomiary prowadzone były 
po wstępnym zawieszeniu niewielkiej ilości emulsji bezpośrednio w strukturze śluzu. Pomiary 
ilościowe wykazały, że, podobnie jak w eksperymentach z wykorzystaniem sferycznych cząstek 
lateksu (rys. 14), transport kropel emulsji z zaadsorbowanymi solami żółciowymi odbywać się mógł w 
śluzie jelita cienkiego na drodze dyfuzji swobodnej [H5]. 

 Przeprowadziłem również badania mające na celu określenie wpływu strukturyzowania 
białka stabilizującego emulsję (metodą enzymatycznego sieciowania białka) oraz obecności PC w 
układzie trawienia, na transport kropel emulsji w śluzie jelitowym [H9]. W tym przypadku, emulsja 
poddana była, po etapie sieciowania enzymatycznego, proteolizie żołądkowo-jelitowej w obecności 
lub przy nieobecności PC. Pomimo, że zarówno sieciowanie białka jak i obecność PC miały istotny 
wpływ na przebieg proteolizy (opisany szczegółowo we wcześniejszej części tego autoreferatu; rys. 
8), nie miały one wpływu na oddziaływanie kropel emulsji ze śluzem jelitowym po etapie trawienia. 
Po raz kolejny, czynnikiem dominującym okazała się adsorpcja soli żółciowych do powierzchni kropel 
emulsji i wynikający z tego wzrost negatywnego ładunku powierzchniowego kropli. Decydował on o 
tym, że krople emulsji mogły dyfundować w strukturze śluzu jelitowego (rys. 16).  

 

Rys. 16. Dyfuzja, w śluzie jelita cienkiego świni, kropel emulsji otrzymanych po trawieniu żołądkowo-jelitowym 
emulsji stabilizowanej przez Na-Cas. Wpływ obecności biosurfaktantów fizjologicznych: soli żółciowych (ang. 
bile salts (BS) oraz fosfatydylocholiny (ang. phosphatidylcholine (PC)) zaadsorbowanych na powierzchni kropel 
emulsji w trakcie trawienia. Przedstawiono także wpływ sieciowania enzymatycznego Na-Cas w emusji przed 
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etapem trawienia. (a) Uśrednione wartości przemieszczania się analiowanych kropel emulsji (ang. ensemble 
mean-square displacements (<MSD>)) w funkcji czasu (Δt). (b) Histogramy przedstawiające wartości MSD 
zarejestrowane dla poszczególnych kropel emulsji po czasie, Δt = 120 s. (c) Uśrednione wartości współczynnika 
dyfuzji (ang. ensemble diffusivities (<Deff>)) kropel emulsji w funkcji czasu (n = 3; 80−110 kropel analizowanych 
w jednym eksperymencie). Wszystkie pomiary przeprowadzone zostały w temp. 37 ± 0,1 °C. Opublikowano w 
[H9] (Macierzanka A. i wsp., Langmuir, (2012) 28: 17349–17362). 

 

 Szereg badań, prowadzonych w ostatnich latach [Johansson i wsp. 2008, Johansson i wsp. 
2011, Vaishnava i wsp. 2011], wskazuje na to, że w jelicie grubym, część warstwy śluzowej 
przylegającej do powierzchni nabłonka skutecznie uniemożliwia dostęp bakterii do komórek 
nabłonkowych. Jednak badania te nie tłumaczą co jest przyczyną tej skuteczności. W moich koleinych 
badaniach, starałem się przeanalizować oddziaływania bakterii ze śluzem jelita cienkiego. Jako model 
bakteryjny użyłem Escherichia coli (szczep pozbawiony wici oraz szczep dziki) gdyż jest to 
najpowszechniej występująca Gram-ujemna bakteria jelitowa. Dodatkowo, rozmiar bakterii (1–2 μm) 
był porównywalny do rozmiaru kropli emulsji, które opisane zostały wcześniej (rys. 15). 
Przeprowadzone przeze mnie badania [H5, H6] wykazały, że niezależnie od obecności soli żółciowych 
w układzie eksperymentalnym, bakterie E.coli pozbawione wici nie były w stanie przekroczyć granicy 
powierzchni warstwy śluzowej, dyfundując z roztworu wodnego w warunkach symulujących warunki 
jelita cienkiego. Podobne wyniki otrzymałem w eksperymentach z wykorzystaniem dzikiego szczepu 
E. coli, zdolnego do aktywnego poruszania się w środowisku wodnym (wyniki nieopublikowane). 
Pomiary ładunku powierzchniowego bakterii nie posiadająch wici wykazały, że zarówno w obecności 
jak i przy braku soli żółciowych w warunkach pomiarowych, wynosił on zaledwie -18 mV [H5]. Mogło 
to być spowodowane wyjątkowo wolną adsorpcją soli żółciowych na powierzchni komórek 
bakteryjnych. Podobnego rodzaju efekt obserwowany był wcześniej w badaniach nad zdolnością 
adsorpcji SDS na powierzchni bakterii Pseudomonas aeruginosa [Yuan i wsp. 2007]. Uzyskane przeze 
mnie wyniki sugerują, że obecność soli żółciowych w treści jelita cienkiego może nie wpływać na 
ograniczenie funkcji ochronnych warstwy śluzowej przed dostępem bakterii do powierzchni 
nabłonkowej jelita. Sugeruje to także, że tylko wtedy gdy ujemny ładunek powierzchniowy cząstek 
jest odpowiednio wysoki (np. w wyniku adsorpcji soli żółciowych) ich transport koloidalny w śluzie 
jelitowych przebiegać może efektywnie. 

 Powyższe wyniki świadczą o tym, że surfaktanty fizjologiczne, takie jak sole żółciowe, 
ułatwiać mogą pasywny transport cząstek przez warstwę śluzową jelita cienkiego. Przykładowo, 
krople substancji tłuszczowych ulegających trawieniu i posiadające warstwę zaadsorbowanych soli 
żółciowych mogą ulegać dyfuzji wgłąb warstwy śluzowej jelita i podlegać stopniowej lipolizie znacznie 
bliżej powierzchni enterocytów nabłonka jelitowego niż dotychczas sądzono. Kolejne etapy badań 
będą miały na celu potwierdzenie, czy sytuacja taka ma również miejsce w warunkach in vivo. 
Zarówno przedstawione wyniki badań in vitro jak i planowane eksperymenty in vivo, są niezbędne w 
celu zgromadzenia wiedzy dotyczącej transportu różnego rodzaju cząstek w jelicie cienkim. Jest to 
konieczne w celu racjonalnego projektowania nowych produktów żywnościowych, odpowiednich dla 
spersonalizowanego odżywiania (np. w celu kontrolowania wykorzystania wartości energetycznej 
żywności w czasie jej trawienia i absorpcji) oraz dla poprawy efektywności produktów 
farmaceutycznych mających za zadanie dostarczenie określonych substancji czynnych w jelicie 
cienkim. 
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Podsumowanie 

Poniżej przedstawiłem najbardziej istotne wyniki prowadzonych przeze mnie badań 
podstawowych. Zaprezentowane one zostały w publikacjach stanowiących osiagnięcie naukowe 
(zgłoszonych jako podstawa do przewodu habilitacyjnego) jako wyniki nowe, niedostępne wcześniej 
w literaturze naukowej.  

• Adsorpcja białek spożywczych (np. białek mlecznych, takich jak β-Cas lub β-Lg) na 
powierzchni międzyfazowej w emulsjach typu O/W (tj. w najczęstszym typie emulsji 
występującym w strukturze wielu produktów spożywczych) może wpłynąć na zwiększenie 
szybkości z jaką białka te są hydrolizowane przez enzymy trawienne układu pokarmowego.  

• Obecność fizjologicznych biosurfaktantów (takich jak fosfolipidy lub sole żółciowe) w 
środowisku trawienia żołądkowo-jelitowego może spowodować desorpcję białek z 
powierzchni kropel emulsji. W wyniku tego, biosurfaktanty wpływać mogą istotnie na 
kinetykę proteolizy białek.  

• Zmiany struktury emulsji w czasie trawienia są w zasadniczym stopniu zależne od rodzaju 
białka stabilizującego pierwotnie emulsję.  

• Zarówno stabilność struktury emulsji w warunkach trawienia żołądkowego jak i odporność na 
pepsynolizę białka zaadsorbowango na powierzchni zdyspergowanej fazy olejowej emulsji 
może być zwiększona poprzez enzymatyczne sieciowanie tego białka. 

• Struktura przestrzenna żeli białkowych (utworzonych w wyniku obróbki termicznej białek 
spożywczych), a w szczególności rozmiar i struktura ziaren mikrożelowych, może być bardziej 
istotnym czynikiem niż stopień denaturacji termicznej białek, wpływającym na szybkość 
proteolizy takich układów koloidalych (oraz na profil powstających fragmentów 
peptydowych) w środowisku układu pokarmowego. 

• Cała powierzchnia śluzówki jelita cienkiego pokryta jest warstwą śluzową. 
• Warstwa śluzowa jelita cienkiego zawiera znaczne ilości DNA pozakomórkowego, które 

istotnie wpływa na jej strukturę, właściwości reologiczne i przenikalność dla cząstek o 
rozmiarach koloidalnych. 

• Warstwa śluzowa jelita cienkiego może różnić się zasadniczo strukturą i przepuszczalnością w 
różnych grupach wiekowych. 

• Sole żółciowe ułatwiać mogą pasywny transport cząstek (takich jak kople substancji 
tluszczowych ulegających trawieniu) przez warstwę śluzową jelita cienkiego, poprzez 
adsorpcję na powierzchni cząstek i zmianę ich ładunku powierzchniowego. 

• Obecność soli żółciowych w treści jelita cienkiego wydaje się nie mieć wpływu na 
ograniczenie funkcji ochronnych warstwy śluzowej przed dostępem bakterii do powierzchni 
nabłonkowej jelita. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych. 

 Z opisanymi powyżej badaniami, bezpośredni związek ma dodatkowa działalność naukowa, 
którą prowadzę od trzech lat w ramach międzynarodowej sieci naukowej INFOGEST 
(https://www.cost-infogest.eu/), koorynowanej przez INRA (STLO, Rennes, Francja) i IFR (Norwich, 
Wielka Brytania). Infogest skupia naukowców z ponad 90 instytucji naukowych (34 kraje; głównie 
kraje europejskie). Rolą tej sieci naukowej jest wymiana wiedzy dotyczącej procesów trawienia 
żywności oraz ujednolicenie metodologii badawczej, w celu łatwiejszego porównywania wyników 
eksperymentalnych, otrzymywanych przez poszczególne jednostki naukowe. W związku z 
powyższym, od początku działalności INFOGEST, opracowywany był ujednolicony protokół trawienia 
in vitro, symulującego procesy trawienne zachodzące w przewodzie pokarmowym człowiek. Protokół 
został opracowany, a jego publikacja, w formie artykułu w czasopiśmie naukowym o zasięgu 
międzynarodowym, planowana jest na ten rok. Moją główną rolą w opracowywaniu protokołu było 
nadzorowanie i koordynacja grupy naukowców z kilku europejskich jednostek badawczych, w celu 
opracowania składu chemicznego sztucznych płynów ustrojowych odwzorowujących właściwości 
fizjologicznych płynów ustrojowych, biorących udział w kolejnych etapach procesów trawiennych. 
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Ponadto, byłem również koordynatorem dwóch międzynarodowych cykli seminaryno-wykładowych, 
przeznacznych dla doktorantów z europejskich jednostek członkowskich, działających w ramach sieci 
naukowej INFOGEST. Warsztaty te odbyły się na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej (1st 
‘Food Digestion and Human Health’ international course, Gdansk, Poland, 22nd – 26th April 2013) oraz 
w Instytucie Badania Żywności w Budapeszcie (2nd ‘Food Digestion and Human Health’ international 
course, Food Science Institute, Budapest, Hungary, 24th – 28th March 2014). Ich celem, oprócz 
przekazywania wiedzy z zakresu procesów trawienia żywności, było przygotowanie doktorantów do 
pracy badawczej w ramach wizyt naukowych pomiędzy jednostkami zrzeszonymi przez sieć 
INFOGEST. 

 Po otrzymaniu stopnia doktora, prowadziłem również badania naukowe, będące kontynuacją 
tematyki badawczej realizowanej w czasie studiów doktoranckich. Te dodatkowe badania dotyczyły 
możliwości zastosowania emulgatorów krystalizujących w trakcie procesu emulgowania w 
otrzymywaniu emulsji o różnych właściwościach użytkowych. W szczególności, badaniu poddany 
został wpływ składu emulgatorów na zmiany mikrostrukturalne emulsji zachodzące w dynamicznych 
warunkach powstawania emulsji, takie jak: inwersja faz emulsji, tworzenie emulsji wielokrotnych, 
krystalizacja międzyfazowa, powstawanie układów ciekłokrystalicznych, separacja faz itd. 
Szczegółowemu badaniu poddałem również rodzaj zmian zachodzących w krystalicznej sieci 
przestrzennej emulsji w trakcie ich przechowywania (w tym zmiany polimorficzne emulgatorów). 
Badania te zaowocowały trzema publikacjami naukowymi w czasopismach z dziedziny fizykochemii 
koloidów [1-3] oraz rozdziałem w pracy zbiorowej, dotyczącej wykorzystania układów koloidalnych w 
biotechnologii [4]. 

 Ponadto, brałem także udział w badanich naukowych, prowadzonych we współpracy z VTT 
(Technical Research Centre of Finland), dotyczących fizykochemii adsorpcji białek [5] oraz w badanich 
dotyczących właściwości alergizujących białek [6]. 
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Dane dotyczace moich publikacji; wedtug Web of Science (na dzien 05.09.2014)

Podsumowujqc, publikacje stanowiqce rnoj dorobek naukowy (wliczajac publikacje zgloszone
jako podstawa do prz_ewodu habilitacyjnego) cytowane byty tqcznie 278 razy (247 razy bez cvtowari

wtasnych) w 217 artykutach naukowych (w 203 artykutach naukowych bez cvtowari wtasnych).

tq(:zna wartosc wskaznika Impact Factor {IF} moich publikacji wynosi obecnie 68,028 (wg

Journal Citation Reports, przy uwzglednieniu wartosci IF z roku publkacji danego artvkulu), a indeks

Hirscha wynosi obecnie 9 (wg Web of Science).
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