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„Badanie procesów degradacji i wchłaniania antocyjanów z nowo opracowanych modeli 
produktów spożywczych w kontekście ich właściwości prozdrowotnych” 
 

Dotychczasowe badania dowodzą, że antocyjany (powszechnie występujące, naturalne 
barwniki roślinne) wykazują szereg korzystnych właściwości biologicznych w warunkach in 
vitro. Jednakże w warunkach in vivo po spożyciu ulegają szybkiej degradacji w żołądku i 
jelicie cienkim a tylko niewielka ich część pozostaje w formie natywnej i/lub jest wchłaniana 
ograniczając tym samym ich potencjalne działanie prozdrowotne. Dlatego planowane badania 
mają na celu scharakteryzowanie procesów degradacji i wchłaniania antocyjanów z nowo 
opracowanych modeli produktów spożywczych cechujących się potencjalnie ochronnymi 
właściwościami dla antocyjanów po ich spożyciu w górnych odcinkach przewodu 
pokarmowego. Produktów, które jednocześnie posiadają cechy umożliwiające docieranie 
natywnych form tych substancji do jelita grubego, gdzie po uwolnieniu z matrycy w wyniku 
aktywności bytującej tam mikroflory i/lub panujących warunków będą korzystnie wpływać na 
funkcjonowanie tego odcinka przewodu pokarmowego a tym samym całego organizmu. Ma 
to szczególnie istotne znaczenie dla seniorów, u których z racji wieku częściej występują 
zaburzenia tego odcinka przewodu pokarmowego obniżając tym samym jakość ich życia. 
Niniejszym, uzasadnionym jest stworzenie produktów o wysokiej wartości prozdrowotnej 
wynikającej z połączenia naturalnych bogatych źródeł antocyjanów z substancjami 
ograniczającymi degradacje i wchłanianie antocyjanów w górnych odcinkach przewodu 
pokarmowego.  

Planowane badania będą obejmowały: analizę profilu i zawartości antocyjanów, nie-
antocyjanowych flawonoidów, kwasów fenolowych metodą wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej sprzężonej z spektrometrią mas (HPLC-MS/MS) oraz właściwości biologicznych 
surowców, półproduktów i produktów gotowych (1); analizę poziomu związania/uwalniania 
antocyjanów z nowo opracowanych produktów w eksperymentach in vitro symulujących 
warunki żołądka, jelita cienkiego i grubego (2) oraz eksperymentach in vivo (3), a także 
analizę sensoryczną, mikrobiologiczną i właściwości biologicznych (4). 
 
Wymagania dla kandydata: 
- dyplom szkoły wyższej z tytułem zawodowym magistra (lub równorzędnym) w dziedzinie 
nauk rolniczych, biologicznych lub pokrewnych; 
- wiedza i doświadczenie w zakresie chemii i technologii żywności oraz żywienia; 
- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 
 
 


