
Zalacznik 2a

AUTOREFERAT

HANNA MO}SKA

Instytut Zywnosci i Zywienia
im. Prof. dra med. Aleksandra Szczygla



Hanna Mojska Zalacznik 2a

Spis tresci
1. Posiadane dyplorny, stopnie naukowe i wyroznienia 3
2. Informacja 0 dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 3
3. Wskazanie osiagniecia wynikajacego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 0

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 0 stopniach i tytule w zakresie sztuki
(Oz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) 4
3.1 Tytul osiagniecia naukowego 4
3.2 Przedstawienie celu badari i ornowienie wynik6w 7

4. Om6wienie pozostalych osiagniec naukowo-badawczych 36
4.1 Analiza bibliometryczna 36
4.2 Dzialalnosc naukowo-badawcza przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora

37
4.3 Dzialalnosc naukowo-badawcza po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 38

5. Udzial w projektach badawczych 42
5.1 Projekty miedzynarodowe 42
5.2 Projekty krajowe 43
5.3 Programy krajowe 44
5.4 Konsorcja i sieci badawcze 44

6. Oorobek dydaktyczny 44
7. Udzial w zespolach eksperckich 45

7.1 Przed uzyskaniem stopnia doktora 45
7.2 Po uzyskaniu stopnia doktora 45

8. Recenzje prac naukowych 47
9. Nagrody i wyroznienia za dzialalnosc naukowo-badawcza 47

Autoreferat Strona 2



Hanna Mojska Zalacznik 2a

1. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe i wyroznienia

1980 Magister farmacji

Akademia Medyczna w Warszawie

Wydzial Farrnaceutyczny, Kierunek: Studia indywidualne w zakresie bioanalizy

i badania srodowiska.

Praca magisterska: Wplyw czynnik6w srodowiskowych na rozw6j metaplazji intestinalnej,

Promotor: Prof. dr hab. n. farm. Lech Piekarski

1983 Prawo wykonywania zawodu farmaceuty

Urzad Wojew6dzki w Warszawie

2002 Stopieri naukowy doktora nauk farmaceutycznych

Akademia Medyczna w Warszawie

Wydzial Farmaceutyczny

Rozprawa doktorska:. .Badania nad wplywem sposobu zywienia matek karmiqcych

piersiq na zawartosc izomer6w trans kwas6w tiuszczowych w mleku kobiecym"

Promotor: Prof. dr hab. n. med. [erzy Socha ze Szpitaia Pomnik Centrum Zdrowia

Dziecka

Recenzenci: Prof. dr hab. n. farm. Regina Oledzka

Prof. dr hab. n. med. Franciszek Iwariczak

Rozprawa zostala wyrozniona przez Rade Wydzialu Farmaceutycznego Akademii

Medycznej w Warszawie.

2. Informacja 0 dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach
naukowych

1980-1982 Zaklad Badania Srodowiska Instytutu Biofarmacji Akademii Medycznej

w Warszawie, stanowisko: asystent, farmaceuta.

1983-1985 Zaklad Wartosci Odzywczej Zywnosci Instytutu Zywnosci i Zywienia (Iii)

w Warszawie, stanowisko: farrnaceuta, asystent.

1985-1992 Urlop macierzynski i wychowawczy.
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1992-2003 Zespol ds. Zywnosci, Zywienia i Przedmiot6w Uzytku (od 1993r. Pracownia

Higieny Zywnosci] Zakladu Higieny Zywnosci i Zywienia IZZ, stanowisko: asystent, od

16 maja 2002 r. adiunkt.

2003 od 9 wrzesnia 2003r. do chwili obecnej kierownik Pracowni Bezpieczenstwa

Chemicznego Zywnosci w Zakladzie Bezpieczeristwa Zywnosci i Zywienia (obecnie

Zaklad Zywnosci i Suplement6w Diety).

3. Wskazanie osiagniecla wynlkajacego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia
14 marca 2003 r. 0 stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.)

3.1 Tytul osiagniecia naukowego

AKRYLOAMID W ZYWNOSCI - OCENA RYZYKA DLA ZDROWIA CZtOWIEKA, NA

PODSTAWIE OSZACOWANEGO POBRANIA Z DIETA W KORELACjI Z POZIOMEM

MARKEROW W MOCZU

Wykaz publikacji stanowiacych podstawe habilitacji

Podstawe habilitacji stanowi cykl 12 monotematycznych publikacji z lat 2006 - 2015

i 1 opublikowanego streszczenia, 0 sumarycznym wsp6lczynniku wplywu IF = 8,662

i punktacji MNiSW = 154.

We wszystkich publikacjach jestem pierwszym autorem oraz wystepuje jako autor do

korespondencji.

W tekscie w /w publikacje zostaly wyroznione cyframi rzymskimi.

H. Mojska, I. Gieleciriska, K. Chajewska, L. Szponar

Zawartosc akryloamidu w chipsach ziemniaczanych w Polsce.

Rocz Panstw Zakl Hig 57 (3):243-249, 2006

Punktacja MNiSW = 4 (H-I)

H. Mojska, I. Gielecinska, L. Szponar.

Acrylamide content in heat-treated carbohydrate - rich foods in Poland.

Rocz Panstw Zakl Hig 58(1):345-349,2007
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Punktacja MNiSW = 9 (H-II)

H. Mojska, I. Gieleciriska, L. Szponar:

Badania nad zawartoscia akryloamidu w przetworach zbozowych z wykorzystaniem

techniki GC-MS/MS.

iYwNOSt. Nauka. Technoloqia.fakosc A (59): 168-172,2008

Punktacja MNiSW = 9 (H-III)

H. Mojska, I. Gielecinska, K. Malecka

Oznaczanie zawartosci akryloamidu w produktach ziemniaczanych metoda GC-MS/MS

oraz LC-MS/MS.

Rocz Panstw Zakl Hig 61,3: 237-242, 2010

Punktacja MNiSW = 9 (H-IV)

H. Mojska, I. Gielecinska, L. Szponar, M. Oltarzewski

Estimation of the dietary acrylamide exposure of the Polish population.

Food Chern Toxico/48: 2090-2096,2010

IF = 2,602, punktacja MNiSW = 32 (H-V)

H. Mojska, I. Gielecinska, K. Swiderska

Zawartosc akryloamidu w roznych rodzajach pieczywa w Polsce.

Bromat Chern Toksykol 3:768-772,2011

Punktacja MNiSW = 4 (H-VI)

H. Mojska, 1.Gielecinska, K. Stos, M. Jarosz

Zawartosc akryloamidu w zywnosci w Polsce w swietle aktualnych zaleceri UE

Prob Hig Epidemiol 92 (3): 625-628, 2011

Punktacja MNiSW = 6 (H-VII)

H. Mojska, I. Gielecinska

Ocena narazenia dzieci i mlodziezy na akryloamid obecny w produktach fast food

iprzekaskach,

Prob Hig Epidemiol 93 (3): 613-617, 2012
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punktacja MNiSW = 6 (H-VIII)

H. Mojska, I. Gielecinska, K.Stos

Determination of acrylamide level in commercial baby foods and an assessment of infant

dietary exposure.

Food Chern Toxieo/50: 2722-2728,2012

IF = 3,010, punktacja MNiSW = 35 (H-IX)

H. Mojska

Akryloamid w zywnosci - ocena ryzyka dla zdrowia czlowieka.

Brornat Chern Toksyko/65, 3: 1071-1074,2012

Punktacja MNiSW = 4 (H-X)

H. Mojska, I. Gieleciriska

Studies on acrylamide level in coffee and coffee substitutes: influence of raw material

and manufacturing conditions.

Roez Panstw Zak/ Hig 64 (3): 173-181,2013

Punktacja MNiSW = 6 (H-XI)

H. Mojska, I. Gielecinska, K. Stos, M. Jarosz.

Trends in acrylamide level in food over the last ten years in Poland.

Ann Nutr Metab 63 (suppl. 1):1803, 2013

(H-XII)

H. Mojska, I. Gielecinska, A. Zielinska, J. Winiarek, W. Sawicki

Estimation of exposure to dietary acrylamide based on mercapturic acids level in urine

of Polish women post partum and an assessment of health risk.

J Expo Sci Environ Epidemiol doi: 10.1038/jes.2015.12. 2015

IF = 3,050, punktacja MNiSW = 30 (H-XIII).

Badania, kt6rych efektem sa prezentowane powyzej publikacje, byly finansowane

przede wszystkim przez dwa granty MNiSW i NCN, kt6rych bylarn kierownikiem:
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- MNiSW Dr 2 POSD 080 29 .Ocena ryzyka narazenia populacji polskiej na akryloamid

obecny w zywnosci" (28.11.2005 - 27.11.2008),

NCN Dr N N404 067740 .Badania nad wplywem czynnik6w zywieniowych

i srodowiskowych na poziom akryloamidu w mleku kobiecym oraz ocena mozliwosci

wykorzystania marker6w AAMA i GAMA w moczu do oszacowania ryzyka toksycznego

dzialania akryloamidu na organizm matki i dziecka" (17.05.2011- 16.05.2014).

3.2 Przedstawienie celu badari iomowienie WYDik6w

Do pcdjecia badari nad akryloamidem sklonily mnie doniesienia Szwedzkiej

Narodowej Agencji ds. Zywnosci oraz naukowc6w z Uniwersytetu w Sztokholmie z 2002

roku (4) 0 wystepowaniu akryloamidu w przetworzonych termicznie produktach

ziemniaczanych i zbozowych oraz udokumentowane w badaniach na zwierzetach jego

rakotw6rcze dzialanie. Dwa lata po pierwszych doniesieniach rozpoczeram przekrojowe

badania nad zawartoscia akryloamidu w zywnosci w Polsce z wykorzystaniem metod

chromatografii gazowej i cieczowej z detekcja tandernowa spektrornetria mas. Kolejnym

krokiem bylo oszacowanie narazenia, cale] populacji polskiej i grup os6b w roznym

wieku, na akryloamid obecny w zywnosci z zastosowaniem podejscia

probabiiistycznego i deterministycznego. Przeprowadzone badania i uzyskane wyniki

staly sie pcdstawa do badari nad metabolitami akryloamidu oraz poszukiwania szybkiej

nieinwazyjnej metody oceny narazenia z wykorzystaniem marker6w ustrojowych

[podejscie metabolomiczne).

WST~P

Akryloamid (2-propenamid) C3HsNO, (CAS 79 06 1) jest bezbarwnym i

bezzapachowym cialem stalym 0 masie czasteczkowej 71,08 gjmol. Jest zwiazkiern 0

wysokiej polarnosci, w temperaturze 300C bardzo dobrze rozpuszcza sie w wodzie

(215,5gj100ml), dobrze w acetonie (63,lgj100ml), metanolu (155gj100ml), etanolu i

eterze dietylowym (86,2gj100ml), slabo rozpuszczalny w heptanie (6,8gj100ml) i

chloroformie (2,7gj100ml) (1,2). Produkowany na skale przemyslowa od wczesnych lat

piecdziesiatych ubieglego wieku z akrylonitrylu jest wykorzystywany do syntezy

polimer6w poiiakryloamidowych (3), kt6re sa szeroko stosowane m.in. jako

wypelniacze filtr6w do oczyszczania wody przemyslowej i pitnej, w laboratoriach
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analitycznych jako zele do elektroforetycznego rozdzialu bialek i innych skladnikow

oraz w przernysle naftowym, papierniczym, tekstylnym i kosmetycznym.

Rys. 1 Wz6r akryloamidu

W kwietniu 2002 r. Szwedzka Narodowa Agencja ds. Zywnosci i naukowcy z

Uniwersytetu w Sztokholmie po raz pierwszy opublikowali dane 0 wysokiej zawartosci

akryloamidu w zywnosci, przede wszystkim w produktach ziemniaczanych i zbozowych

poddawanych termicznemu przetwarzaniu oraz w kawie i jej substytutach (4).

Wczesniej uwazano, ze akryloamid nie wystepuje naturalnie w przyrodzie i

otrzymywany jest wylacznie w wyniku syntezy. Obecnie wiadomo, ze akryloamid

powstaje w zywnosci w wyniku wieloetapowej reakcji Maillarda zachodzacej porniedzy

naturalnymi skladnikarni zywnosci - asparagina i cukrami redukujacymi, Reakcja

Maillarda jest procesem naturalnego brunatnienia zywnosci poddawanej dzialaniu

wysokiej temperatury. [ednak na jej kolejnych etapach moga powstawac zwiazki 0

niekorzystnym dziaraniu m.in. akryloarnid, furan, hydroksymetylofurfural. W

powstawaniu akryloamidu w zywnosci istotna role odgrywa temperatura obr6bki

termicznej w zakresie 1200( - 1700(, niska wilgotnosc produktu i nieaktywna matryca

(skrobia) (5, 6). Obecnie zidentyfikowane sa cztery podstawowe grupy czynnik6w

wplywajacych na poziom akryloamidu w produkcie finalnym. Stepien udzialu

poszczeg6lnych czynnik6w w ilosci tworzacego sie akryloamidu zalezy od matrycy

zywnosciowej, Sa to: - czynniki surowcowe (agronomiczne), wsrod kt6rych

najwazniejsze to rodzaj i gatunek surowca, temperatura przechowywania (wylacznie w

odniesieniu do ziemniak6w), spos6b nawozenia i wilgotnosc w okresie wzrostu roslin: -

obr6bka wstepna, w tym blanszowanie, pH roztworu, dodatek jon6w

dwuwartosciowych: - proces technologiczny, w tym przede wszystkim temperatura,

stosowany rodzaj tluszczu (produkty ziemniaczane) oraz srodki spulchniajace i rodzaj

fermentacji (produkty zbozowe) a takze czas trwania obr6bki termicznej; - barwa
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produktu finalnego (7). G16wnym zrodlern akryloamidu w diecie sa przede wszystkim

produkty z ziemniak6w (frytki i chipsy ziemniaczane), przetwory zbozowe [pieczywo,

platki sniadaniowe, biszkopty i herbatniki) oraz kawa i jej substytuty. Z badari nad

zawartoscia akryloamidu w zywnosci prowadzonych w roznych krajach wynika, ze jego

zawartosc waha sie w szerokim zakresie od ponizej 10 ~gjkg (platki owsiane) do ponad

7000 ~gjkg (substytuty kawy) (8). Akryloamid jest rowniez skladnikiern dymu

tytoniowego (9), a palenie tytoniu jest waznym zrodlem narazenia na ten zwiazek (10,

11). [ednak do chwili obecnej opublikowano zaledwie kilka prac (12-14) dotyczacych

oznaczania i zawartosci akryloamidu w dymie tytoniowym.

W Iicznych badaniach wykazano, ze akryloamid jest zwiazkiern neurotoksycznym

i moze przyczyniac sie do uszkodzenia centralnego i obwodowego ukladu nerwowego,

zar6wno u zwierzat doswiadczalnych, jak i u ludzi narazonych na ten zwiazek w miejscu

pracy (15-17). Wyznaczone na podstawie badan chronicznej toksycznosci u szczur6w

wartosci LOAEL i NOAEL wynosza odpowiednio 2 mg jkg m.c.Zdzien i 0,5 mgjkg

m.c.Zdzieri. LOAEL (Lowest Observed Adverse Efect Level) oznacza najnizsza dawke lub

stezenie substancji, przy kt6rej w trakcie przeprowadzanych badan zauwaza sie

szkodliwa zrniane. NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) oznacza najwyzsza

dawke lub stezenie substancji, przy kt6rej w trakcie przeprowadzanych badari nie jest

wykrywana szkodIiwa zmiana (18). Wjw wartosci LOAEL i NOAEL przyjmowane sa do

oceny ryzyka neurotoksycznosci akryloamidu.

W badaniach na kulturach kom6rkowych dowiedziono, ze akryloamid wykazuje

dzialanie genotoksyczne, powodujac m.in. aberracje chromosomowe, wyrniane

chromatyd siostrzanych, poliploidalnosc gen6w i inne zaburzenia mitotyczne w

kom6rkach ssak6w (19, 20). Z kolei w badaniach prowadzonych na zwierzetach

obserwowano wzrost przypadk6w wystapienia guz6w nowotworowych wielu organ6w,

w tym m.in. sutka, macicy, nadnerczy, tarczycy i miedzybloniakow jadrowych po

podawaniu akryloamidu w wodzie do picia (21-23).

Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem juz w 1994r. zaliczyla akryloamid

do grupy zwiazkow .prawdopodobnie rakotw6rczych dla ludzi" (grupa 2A) (24) uznajac,

ze chociaz dowody na rakotw6rcze dzialanie akryloamidu u ludzi sa ograniczone, to

dowody takiego dzialanla w badaniach na zwierzetach doswiadczalnych sa dobrze

udokumentowane.
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Pornimo, ze w badaniach na zwierzetach wykazano kancerogenne dzialanie

akryloamidu wyniki uzyskiwane w badaniach u ludzi nie sa jednoznaczne. W licznych

badaniach (25 - 30) nie stwierdzono zwiazkow porniedzy pobraniem akryloamidu z

dieta a rozwojem i wystepowaniern guzow nowotworowych roznych organow u ludzi.

[ednoczesnie w kilku badaniach (31 - 34) wykazano zwiazek porniedzy wzrostem

poziomu adduktow akryloamidu i glicydamidu z hernoglobina u ludzi, bedacego efektem

pobrania tego zwiazku z dieta, a wzrostem ryzyka rozwoju raka roznych organow, w

tym raka piersi, jajnika, pecherza, prostaty, przelyku i kornorek nerkowych.

[ak sie wydaje pobranie akryloamidu z dieta moze bye rowniez zwiazane ze wzrostem

ryzyka powstawania i rozwoju chorob sercowo-naczyniowych (35).

Komitet Ekspertow ds. Substancji Dodatkowych FAO/WHO (Joint FAO/WHO Expert

Committee on Food Additives = JECFA) uznal, ze w odniesieniu do dzialania

kancerogennego akryloamidu wyniki dotychczasowych badari epidemiologicznych i

badari nad markerami ustrojowymi sa niewystarczajace do ustalenia zaleznosci dawka-

odpowiedz organizmu (36). Z tego powodu zastosowano ekstrapolacje wynikow badari

na zwierzetach i wykorzystanie obliczonego, w badaniach kancerogennosci u szczurow,

obnizonego poziom dawki wyznaczajacej tzw. Benchmark Dose Lower Limit BMDLlOl.

Obliczone na tej podstawie marginesy narazenia (MOEs = margines of exposure)

wynikaja ze stosunku porniedzy BMDL i poziomu narazenia na akryloarnid,

przedstawianego w ~g/kg tti.c.] dzieri.

JECFA proponuje przyjecie dwoch wartosci BMDLlO dla akryloamidu: 0,31 mg/kg

m.c.Zdzien na podstawie wywolywanych guzow nowotworowych sutka u szczurow oraz

0,18 mg/kg m.c.Zdzien na podstawie wywolywanych gruczolakow gruczolu Harderiana

u myszy. Ocena ryzyka powinna bye dokonywana m.in. poprzez wykorzystanie

obliczenia MOE na podstawie stosunku porniedzy BMDL i poziomu narazenia na

akryloamid (37). Uwzgledniajac powyzsze wartosci BMDLlOJECFA szacuje, ze margines

narazenia dla przecietnego pobrania akryloamidu z diety na poziomie 1 ~g/kg

m.c.Zdzien wynosi 310 i 180 a dla wysokiego pobrania (4 ug/kg rn.c.Zdzieri)

odpowiednio 78 i 45. JECFA stwierdza jednoznacznie, ze dla zwiazku ktory wykazuje

dzialanie zarowno genotoksyczne, jak i kancerogenne tak niskie wartosci MOE wskazuja

na ryzyko dla zdrowia czlowieka. Zwiazki cherniczne, dla ktorych marginesy narazenia

1 Benchmark Dose (BMD) - dawka wyznaczaiaca oznacza dawke (Iub poziom narazenia) powodujaca
nieznaczny, lecz mozliwy do zmierzenia skutek, zwykle ustalany jako 5 lub 10% wzrost wystepowanla
tego skutku w por6wnaniu do grupy kontrolnej (18).
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(oszacowane w oparciu 0 BMDLlO wyznaczone na podstawie badari na zwierzetach)

wynosza ponizej 10 000, stanowia problem zdrowia publicznego i wymagaja podjecia

dzialan w kierunku obnizenia narazenia na te zwiazki w diecie (36).

Podstawowe znaczenie dla dalszych badan nad narazeniem na akryloamid

obecny w zywnosci i ocena kancerogennego dzialania badanego zwiazku ma poznanie

jego bioprzyswajalnosci i metabolizmu. Akryloamid jest szybko wchlaniany zarowno z

wdychanym powietrzem, jak i po podaniu per as i na skore a ze wzgledu na bardzo

dobra rozpuszczalnosc w wodzie ulega szybkiej dystrybucji do roznych tkanek i

organow. W badaniach nad bioprzyswajalnoscia wykazano, ze podany per as

zwierzetom doswiadczalnym znakowany akryloamid byl szybko wchlaniany i

metabolizowany (38). Metabolizm akryloamidu przebiega dwoma glownymi szlakami

poprzez epoksydacje i wiazanie z glutationem (rys. 2).

Addukty AA z hemoglobln<l

Addukty GA z DNA
Addukty GA z hemoglobln~

i
o
II

CH2~ /C"
CH NH2

Akrylamid (AA)

j''''

--_. ~H.

Glicydamid (GA) Gliceramid

j

AAMA GAMA

Rys.2 Metabolizm akryloamidu

Konwersja akryJoamidu do epoksydowej pochodnej - glicydamidu zachodzi w

watrobie i jest katalizowana przez enzym cytochromu P450 (izoenzym CYP2El) (39).

Budowa glicydamidu przypomina reaktywne metabolity innych znanych kancerogenow

Autoreferat Strona 11



Hanna Mojska Zalacznik 2a

m.in. WWA. Zar6wno akryloamid, jak i gJicydamid tworza addukty z hernoglobina.

Addukty akryloamidu z N-terminal walina w czasteczce hemoglobiny (AA-Hg) zostaly

uznane za biomarkery ustrojowe dlugoterminowego narazenia akryloamid w ciagu

ostatnich kilku miesiecy, W kilku badaniach wykazano dodatnia korelacje pomiedzy

narazeniern w miejscu pracy, jak i spozywaniern termicznie przetworzonej zywnosci,

paleniem tytoniu a podwyzszonym poziomem addukt6w akryloamidu we krwi

badanych os6b (10, 15, 40). Opr6cz tworzenia addukt6w z hemoglobina gJicydamid

dodatkowo tworzy szereg addukt6w z DNA, przede wszystkim N7-(2-karba-moilo-2-

hydroksyetylo [guanine (N7-GA-Gua) i N3-(2-karba-moilo-2-hydroksyetylo)adenin~

(N3-GA-Ade), kt6re powstaja w wyniku reakcji addycji nukleofilowej Michaela( 41) . Z

tego powodu jest uwazany za zwiazek genotoksyczny wywolujacy mutacje gen6w i

uszkodzenia chromosom6w. Glicydamid odgrywa pcdstawowa role w kancerogennym

dzialaniu akryloamidu (42). Obydwa zawiazki sa sprzegane z glutationem przy udziale

enzym6w z grupy S-transferaz glutationowych (GST). Glownym metabolitem

akryloamidu jest N-acetylo-S-(2-karbamoiloetylo)-L-cysteina (AAMA) a glicydamidu N-

acetylo-S-(2-karbamoilo-2-hydroksyetylo )-L-cysteina (GAMA). Metabolity akryloamidu i

glicydamidu w postaci pochodnych kwasu merkapturowego sa wydalane z moczem (39,

43). Dotychczas w jednym badaniu ze znakowanym akryloamidem (44) wykazano, ze u

ludzi okolo polowa pobranego akryloamidu jest wydalana z moczem w postaci

metabolit6w AAMA i GAMA w ciagu 24 godzin. W kilku zaledwie pracach (40, 45 - 48)

zaprezentowano rowniez wyniki badari nad zawartoscia merkapturowych pochodnych

akryloamidu i glicydamidu w moczu u ludzi oraz mozliwoscia ich wykorzystania do

oceny narazenia na akryloamid z zywnosci i dymu tytoniowego.

Powstawanie akryloamidu z naturalnie wystepujacych w zywnosci skladnikow

(asparagina i cukry redukujace] oraz brak skutecznych metod obnizania jego poziom6w

iflub eliminacji z produkt6w spozywczych a przede wszystkim udokumentowane w

badaniach na zwierzetach dzialanie rakotworcze, skloruly mnie do podjecia badan

poczatkowo nad zawartoscia akryloamidu w zywnosci w Polsce, a nastepnie oceny

narazenia roznych grup populacyjnych na badany zwiazek z wykorzystaniem podejscia

probabilistycznego i deterministycznego oraz oznaczania marker6w ustrojowych

(podejscie metabolomiczne).
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Kancerogenne dzialanie akryloamidu i jego obecnosc w powszechnie spozywanej

zywnosci stanowily przeslanki do sformulowania nastepujacych glownych celow

badawczych:

1/ ocena zawartosci akryloamidu w zywnosci w Polsce na podstawie oznaczeri

z zastosowaniem nowoczesnych metod analitycznych: chromatografii gazowej

sprzezone] z tandernowa spektrornetria mas (GC-MS/MS) chromatografii cieczowej

sprzezonej z tandernowa spektrornetria mas (LC-MS/MS),

2/ oszacowanie narazenia populacji polskiej i grup wiekowych na akryloamid

z zywnosci z zastosowaniem nowych wlasnych metod oceny: probabilistycznej

i deterministycznej;

3/ ocena ryzyka dla zdrowia czlowieka, zwiazanego z obecnoscia akryloamidu

w zywnosci na podstawie wlasnych metod szacowania narazenia:

4/ identyfikacja i oznaczenie poziom6w metabolit6w akryloamidu i glicydamidu

w moczu, odpowiednio N-acetylo-S-(2-karbamoiloetylo)-L-cysteiny (AAMA) i N-acetylo-

S-(2-karbamoilo-2-hydroksyetylo)-L-cysteiny (GAMA), metoda profilowania

metabolomicznego z zastosowaniem LC-MS/MS oraz zastosowanie podejscia

metabolomicznego do oceny narazenia na akryloamid obecny w zywnosci:

5/ sprawdzenie czy metabolity akryloamidu (AAMA) i gJicydamidu (GAMA) sa
odpowiednimi markerami ustrojowymi pobrania akryloamidu z zywnoscia i czy ich

oznaczanie w moczu moze bye wykorzystane, jako nieinwazyjna metoda oceny

narazenia na badany zwiazek.

Nadrzednym celem byla wszechstronna ocena problemu jakim jest obecnosc

akryloamidu w zywnosci i zwiazane z tym ryzyko dla zdrowia czlowieka. Poczawszy od

jego poziom6w w zywnosci i metod oznaczania poprzez oszacowanie narazenia

z wykorzystaniem nowych wlasnych metod oceny na podstawie pobrania z zywnoscia

i poziom6w marker6w ustrojowych.

WYNIKI

Ad. 1. Badania nad zawartoscia akryloamidu w zywnosci rozpoczelarn w 2004 roku,

dwa lata po pierwszych doniesieniach (4) dotyczacych obecnosci tego zwiazku w

wysokoweglowodanowej zywnosci przetwarzanej termicznie. Moje badania byly

jednymi z pierwszych w tym zakresie w Polsce. Akryloamid jest zwiazkiern 0 male]

masie czasteczkowej i jest to jeden z powod6w trudnosci z jego oznaczeniem w tak
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zlozonej matrycy, [aka jest zywnosc. Zastosowanie metod chromatograficznych w celu

uzyskania dobrego rozdzialu badanego zwiazku od innych skladnikow matrycy oraz

detekcji z wykorzystaniem podw6jnej spektrometrii mas pozwolilo na wlasciwa

identyfikacje i oznaczanie akryloamidu na bardzo niskich poziomach. Do oznaczania

akryloamidu w zywnosci wykorzystalarn poczatkowo metode chromatografii gazowej

sprzezone] z tandemowa spektrornetria mas (GC-MS/MS), z zastosowaniem detektora

wyposazonego w pulapke jonowa (H-I, H-II, H-III, H-IV, H-V). Badany zwiazek byl

oznaczany w postaci pochodnej dibromowej a jako wzorzec wewnetrzny stosowany byl

deuterowany akryloamid. Pierwszym krokiem bylo uzyskanie jonu prekursora m/z 152

pochodzacego od 2,3-dibromopropionamidu oraz 155 m/z pochodzacego od d3-2,3-

dibromopropionamidu, a nastepnie w wyniku kolizji MS/MS, uzyskiwano jony potomne:

m/z 152 ~ m/z 135 i m/z 155 ~ m/z 137. Do obliczeri ilosciowych wykorzystywany

byl stosunek pola powierzchni pod pikiem pochodzacym od jon6w m/z 135 i m/z 137.

Metoda charakteryzowala sie stosunkowo niska granica oznaczalnosci (43Ilg/kg),

brakiem interferencji matrycy (Rys. 3), dobra precyzja w warunkach powtarzalnosci

(wsp6lczynnik HORRAT < 1) i odzyskiem w zakresie 80 - 120% (H-IV).

Rys. 3 Przykladowy chromatogram dla akryloamidu w pr6bce chips6w ziemniaczanych
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Zastosowanie chromatografii cieczowej sprzezonej z tandemowa spektrometria mas

(LC-MS/MS), z potrojnym kwadrupolem (H-IV, H-V, H-VI, H-IX, H-XI, H-XIII) pozwolilo

na oznaczanie akryloamidu na znacznie nizszych poziomach np. granica oznaczalnosci

dla plynow infuzyjnych wynosila 0,1 !lg/l (H-XIII), skrocilo czas niezbedny na

przygotowania probek do analizy chromatograficznej i wyeliminowalo stosowanie

toksycznych zwiazkow (woda brornowa, bromek potasu). Metoda chromatografii

cieczowej akryloamid jest oznaczany, jako taki a nie w postaci pochodnych. [ako

wzorzec wewnetrzny byl rowniez wykorzystywany deuterowany akryloamid,

Identyfikacja i oznaczenie badanego zwiazku prowadzone bylo technika MRM

(monitorowania wybranych reakcji) w polaryzacji dodatniej. Pary jonow 72,1 - 55,2

(akryloamid) i 75,1 - 58,1 (ds akryloamid) sluzyly do identyfikacji a do potwierdzenia

odpowiednio 72,1 - 44,1 i 75,1 - 47,1. Metoda charakteryzuje sie niska granica

oznaczalnosci (0,1 ug/kg) , brakiem interferencji matrycy (Rys. 4), dobra precyzja w

warunkach powtarzalnosci (wspolczynntk HORRAT < 1) i odzyskiem w zakresie 80

- 120% (H-IV) .
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Rys. 4 Chromatogram MRM dla akryloamidu i <'13 akryloamidu

Autoreferat Strona 15



Hanna Mojska Zalacznik 2a

Zarowno dla metody GC-MS/MS, jak i LC-MS/MS zostala potwierdzona, w

rniedzynarcdowych badaniach bieglosci, rniarodajnosc uzyskiwanych wynikow badan.

W badaniach nad zawartoscia akryloamidu w zywnosci material badawczy

stanowHy probki produktow nalezacych do czterech podstawowych kategorii zywnosci,

ktore mega bye potencjalnym zrcdlem akryloamidu w diecie czlowieka: produkty

ziemniaczane, przetwory zbozowe, kawa i jej substytuty oraz produkty dla niemowlat i

malych dzieci. W wiekszosci przypadkow probki do badari byly pobierane losowo na

terenie calej Polski przez pracownikow urzedowej kontroli zywnosci w ramach badari

monitoringowych, ktorymi kierowalarn i ktore realizowalam w Instytucie Zywnosci i

Zywienia, w latach 2004 - 2010 [Zatacznik do Wniosku pkt. II. 1.4) (H-I, H-II, H-III, H-VI,

H-IX, H-XI) oraz w ramach grantow MNiSW (H-V, H-VI, H-XI) i NCN (H-XIII), ktorych

bylam kierownikiem. Losowy pobor probek do badari zapewnial reprezentatywnosc

uzyskiwanych wynikow dla obszaru calego kraju. Bylo to szczegolnie wazne ze wzgledu

na fakt, ze wyniki oznaczeri analitycznych zawartosci akryloamidu w poszczegolnych

produktach zywnosciowych byly przeze mnie wykorzystywane nastepnie do

oszacowania narazenia populacji polskiej i roznych grup populacyjnych.

W pierwszym roku prowadzenia badari (H-I) zawartosc akryloamidu byla oznaczona w

24 probkach roznego rodzaju chipsow, pobranych w losowo dobranych sklepach na

terenie calego kraju. W kolejnych latach badaniami objeto kolejne kategorie produktow:

platki sniadaniowe oraz herbatniki, biszkopty i ciasteczka (H-II, H-III), frytki

ziemniaczane gotowe do spozycia frytki ziemniaczane (polprodukty) do

przygotowywania w domu (H-II, H-IV), rozne rodzaje pieczywa swiezego i chleb chrupki

(H-VI), kawe naturalna, rozpuszczalna i zbozowa (H-XI) oraz produkty dla niernowlat, w

tym mieszanki mleczne, kaszki, ciasteczka i gotowe dania obiadowe (H-IX). W okresie

dziesieciu lat (2004 - 2014), pod moim kierunkiem i z moim udzialem, zostalo

przebadanych okolo 500 roznych produktow zywnosciowych, Zestawienie

przykladowych zawartosci akryloamidu w wybranych kategoriach produktow

zywnosciowych, przebadanych w latach 2004 - 2014 oraz zakres wartosci uzyskiwanych

w kazdej kategorii prcduktow przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1 Zawartosc akryloamidu w wybranych produktach zywnosciowych w Polsce

[ug/kg tii.c.] dzieri] 1

Kategorie produkt6w x±SD mediana zakres

Produkty ziemniaczane

Chipsy ziemniaczane (n = 31) 904 ± 793 699 11373647

Frytki smazone (ready to eat) (n = 30) 313 ± 168 294 637799

Frytki smazone z p6lprodukt6w (n = 16) 827 ± 598 641 292 7 2175

Produkty zbozowe

Chleb swiezy i bulki (n = 27) 69 ± 24 59 35 + 110
Pumpernikiel (n = 5) 190 ± 172 96 33 + 430
Pieczywo chrupkie (n = 11) 430 ± 359 259 65 -i- 1271

Sucharki (n = 5) 20 ± 17 13 6 + 47

Ciasteczka (n = 24) 198 ± 152 161 48 + 672
Krakersy (n =10) 859 ± 423 738 566 -i- 2017

Paluszki (n = 25) 344 ± 221 292 71 + 879
Platki owsiane (n = 10) 23 ± 8 21 11 +41
Platki kukurydziane (n = 24) 223 ± 226 162 70 + 1186
Kasza manna (n = 1) 1,5 - -

Chrupki kukurydziane (n = 3) 188 ± 97 140 124 + 300

Kawa i substytuty kawy

Kawa naturalna (n = 28) 179 ± 85 160 61 + 397
Kawa rozpuszczalna (n = 11) 358 ± 188 318 152 + 830
Kawa zbozowa (n = 3) 818 ±310 781 528 + 1145

Produkty dla niernowlat i rnalych dzieci

Preparaty do dalszego zywienia niernowlat
73 ± 78 48 32 + 312(mieszanki mleczne) (n = 12)

Ciasteczka dla niernowlat (n = 15) 219±139 185 37 -i- 516

Kaszki zbozowe (n = 19) 148 ± 54 154 65 -i- 296

Kaszki zbozowe na mleku
129 ± 77 137 17 + 260modyfikowanym (n = 23)

Dania obiadowe w sloiczkach (n = 42) 55 ± 36 51 2 + 162

1 H-V, H-VJ, H-JX, H-XI, H-XIII
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Zawartosc akryloamidu w pojedynczych pr6bkach zywnosci wahala sie w szerokim

zakresie od 2 Ilg/kg (gotowe dania obiadowe dla niemowlat] do okolo 4000 ug/kg

(chipsy ziemniaczane). Najnizsza srednia zawartoscia badanego zwiazku

charakteryzowaly sie produkty zbozowe, takie jak kasza manna (1,5 ug/kg), platki

owsiane (23 ug/kg) i sucharki (20 ug/kg) oraz produkty dla niernowlat i malych dzieci

m.in. gotowe dania obiadowe w sloiczkach (55 Ilg/kg) i mieszanki mleczne (73 ug/kg]. Z

kolei najwyzsza srednia zawartosc stwierdzilismy w produktach ziemniaczanych,

przede wszystkim chipsach (904 ug/kg) i frytkach smazonych z polproduktow

(827Ilg/kg). Podobnie wysoka zawartosc akryloamidu byla stwierdzana w krakersach

(859 Ilg/kg) i substytutach kawy (kawa zbozowa) (818 ug/kg), Z por6wnania

zawartosci akryloamidu w produktach zywnosciowych w Polsce z zaleceniami Komisji

UE (SO) wynika, ze przecietna zawartosc badanego zwiazku nie przekraczala wartosci

wskaznikowych (H-VII). Z drugiej strony nalezy zwrocic uwage na znamienny fakt, ze w

kazdej kategorii produkt6w byly produkty 0 niskiej i wysokiej zawartosci akryloamidu.

Np. w grupie chips6w ziemniaczanych roznice porniedzy najnizsza a najwyzsza

oznaczona zawartoscia akryloamidu w pojedynczych pr6bkach produkt6w dochodzHy

nawet do 300%. Wskazuje to na istotny wplyw stosowanych surowc6w (gatunek

ziemniak6w, temperatura przechowywania surowca) i czynnik6w technologicznych

(blanszowanie, obr6bka wstepna, temperatura smazenia) na poziom badanego zwiazku

w produkcie finalnym. Uzyskane wyniki potwierdzily, ze akryloamid jest powszechnie

obecny w zywnosci w Polsce a jego spozycie w codziennej diecie moze stanowic ryzyko

dla zdrowia.

Przeprowadzona ocena trend6w zmian w zawartosci akryloamidu (H-XIJ) w

pieciu kategoriach produkt6w spozywczych w Polsce, w latach 2004 - 2012, pokazala,

ze statystycznie istotne (p < 0,05) obnizenie zawartosci badanego zwiazku stwierdzono

wylacznie w jednej kategorii zywnosci, w grupie frytek ziemniaczanych. Uzyskane

wyniki wydaja sie wskazywac, ze producenci zywnosci albo w nie wystarczajacym

stopniu podejmuja dzialania w celu obnizenia poziomu akryloamidu albo podejmowane

dzialania sa nieskuteczne. Podobne wnioski wynikaja z przeprowadzonej przeze mnie

(49) analizy trend6w zmian w zawartosci akryloamidu w zywnosci w krajach

europejskich na podstawie m.in. wynik6w opublikowanych w raporcie Europejskiego

Urzedu ds. Bezpieczenstwa Zywnosci (EFSA) (8). Przeprowadzona analiza pokazuje, ze
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istotny og6lnoeuropejski trend obnizania zawartosci akryloamidu byl obserwowany

wylacznie w jednej gl6wnej kategorii zywnosci ("przetworzone produkty na bazie zboz

przeznaczone dla niemowlat i malych dzieci") sposrcd dziesieciu badanych. Niepokojacy

wydaje sie rowniez fakt, ze obserwowano rownoczesnie istotne trendy wzrostu

zawartosci akryloamidu w roznych kategoriach zywnosci, Moze to wskazywac, jak

wspomnialam wczesniej na brak albo nieskutecznosc dzialan podejmowanych przez

producent6w na roznych etapach produkcji zywnosci, w celu obnizenia zawartosci

akryloamidu w produkcie finalnym. Przedstawione wyniki pokazuja, jak trudnym do

rozwiazania problemem jest obnizenie zawartosci akryloamidu w zywnosci i jak stale

aktualny jest problem oceny narazenia na ten zwiazek i oceny ryzyka dla zdrowia

czlowieka zwiazanego z pobraniem badanego zwiazku z dieta,

Ad. 2 Uzyskane z przeprowadzonych badari analitycznych reprezentatywne dane na

temat zawartosci akryloamidu w zywnosci wykorzystalam do oceny narazenia populacji

polskiej na badany zwiazek oraz oceny ryzyka dla zdrowia czlowieka, jakie niesie ze

soba spozywanie akryloamidu z codzienna dieta. Zastosowalam nowa wlasna metode

oceny narazenia, na akryloamid obecny w zywnosci, wykorzystujaca podejscie

probabilistyczne (H-V). Moje badania byly pierwszymi i jedynymi dotychczas badaniami

tego typu w Polsce w odniesieniu do akryloamidu.

Do oszacowania narazenia populacji polskiej (1 - 96 lat) oraz grup wiekowych: 1 - 6 lat,

7 - 18 lat i 19 - 96 lat na akryloamid obecny w zywnosci wykorzystalam: dane 0

spozyciu zywnosci pochodzace z bazy danych Og6lnopolskich Badari Sposobu Zywienia i

Stanu Odzywienia w Gospodarstwach Domowych, zebrane metoda 24-godzinnego

wywiadu na losowo dobranej grupie os6b (51) oraz wyniki wlasnych badari

analitycznych oznaczania zawartosci akryloamidu w 225 pr6bkach roznych produkt6w

zywnosciowych (nalezacych do 12 kategorii zywnosci), z wykorzystaniem programu

realizujacego metcde syrnulacyjna Monte Carlo. W programie tym konsumenci

wybierani byli losowo z w jw bazy danych a nastepnie okreslono, kt6re produkty z 12

wytypowanych kategorii produkt6w zawierajacych akryloamid (oznaczony

analitycznie), spozywala dana osoba w ciagu dnia. Na podstawie wykonanych oznaczeri

zawartosci akryloarnidu, w zbadanych pr6bkach roznych produkt6w (nalezacych do 12

grup), dla kazdego z produkt6w wyznaczono empiryczne srednia arytmetyczna,

mediane, zawartosc minirnalna i maksymalna oraz ustalono rozklad teoretyczny i jego

parametry. Przyjete rozklady teoretyczne wykorzystano w programie realizujacym
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metode Monte Carlo generowania zawartosci akryloamidu. W zdecydowanej wiekszosci

produkt6w rozklad akryloamidu mial asymetrie dodatnia. W tym przypadku

zastosowano przyblizenie rozkladem logarytmiczno-normalnym. Parametry dobrano

tak, by bylo malo prawdopodobne wygenerowanie wartosci ponizej stwierdzonego

minimum oraz powyzej maksimurn, a takze by mediana rozkladu teoretycznego

minimalnie roznila sie od mediany stwierdzonej empirycznie. Ze sredniego spozycia

kazdego produktu w ciagu dnia (w g) i danych analitycznych 0 przecietnej zawartosci

akryloamidu w danym produkcie (w ug /100g) zostalo wyiiczone spozycie akryloamidu

z kazdego produktu i po zsumowaniu z calodziennej diety. Przy zalozeniu, ze tylko te

produkty dostarczaly badany zwiazek, Powtarzajac losowanie 100 000 razy uzyskano

wiarygodny rozklad narazenia. Dla kazdej w /w grupy populacyjnej przeprowadzono 1

symulacje Monte Carlo ze 100 000 powt6rzeniami. Wszystkie oszacowane pobrania w

ciagu dnia dzielono nastepnie przez mase ciara (w kg) wylosowanej osoby i uzyskiwano

przecietne dzienne pobranie na kg masy ciala. Oszacowane przecietne narazenie dla

calej populacji polskiej (1 - 96 lat) wynosilo 0,43 ug /kg m.c.Zdzien. Niepokojacym

zjawiskiem jest fakt, ze najwyzsze srednie narazenie, wynoszace 0.75 ug/kg m.c.Zdzien,

stwierdzHam w grupie dzieci 1 - 61at. Nieco nizsze, bo na poziomie 0.62Ilg/kg

m.c.Zdzien bylo srednie narazenie w grupie dzieci i mlodziezy w wieku 7 - 18 lat.

Wynika to, z jednej strony, z nizszej masy ciala w grupie dzieci i mlodziezy w

por6wnaniu z osobami doroslymi i zwiazanego z tym wyzszego pobrania zywnosci na kg

masy ciala. Z drugiej, z wyzszego spozycia produkt6w 0 wysokim poziomie akryloamidu

takich, jak chipsy i frytki ziemniaczane. Warto zwrocic uwage rowniez na fakt, ze we

wszystkich grupach wiekowych i w care] populacji polskiej istotnie (p<0,05) wyzsze

narazenie na badany zwiazek bylo wsrod chropcow i mezczyzn w por6wnaniu z

dziewczetami i kobietami. Nalezy podkreslic, ze uzyskane wyniki byly zblizone do

wynik6w oszacowanego narazenia w innych krajach europejskich. Swiatowa

Organizacja Zdrowia (52) ocenia na podstawie danych z roznych kraj6w, ze dzienne

pobranie akryloamidu z diety ksztaltuje sie w zakresie 0,3 - 2,0 ug/kg m.c. i moze

osiagac wartosc do 5,1 ug/kg m.c. na 99 percentylu. Podobnie Europejski Urzad ds.

Bezpieczeristwa Zywnosci w najnowszej opinii (53) podaje zakres 0,3 - 1,9 ug/kg

m.c.Zdzien i wartosc 3,4 Ilg/kg m.c.z'dzlen na 95 percentylu. Potwierdza to wyrazona

przeze mnie wczesniej teze 0 powszechnej obecnosci akryloamidu w zywnosci i braku,

Autoreferat Strona 20



Hanna Mojska Zalacznik 2a

jak na razie, skutecznych metod przeciwdzialania jego powstawaniu ijlub jego

eliminacji z zywnosci,

Z przeprowadzonych badari (H-V) wynika rowniez, ze gl6wnym zrodlem akryloamidu w

polskiej diecie, w kazdej kategorii wiekowej, bylo pieczywo. Pieczywo dostarczalo, w

populacji 1 - 96 lat, 45% calkowitej zawartosci akryloamidu pochodzacego z zywnosci,

zrnieniajac sie w zakresie ad 31% w grupie dzieci 1 - 6 lat do 49% w grupie os6b

doroslych. Pomimo niskiej przecietnej zawartosci akryloamidu w pieczywie swiezym, to

wlasnie chleb dostarczal najwiecej akryloamidu ze wzgledu na powszechnosc i czestosc

jego spozycia w typowej polskiej diecie. W nastepne] kolejnosci znaczace ilosci

akryloamidu dostarczaly frytki i chipsy ziemniaczane oraz kawa. Udzial tych kategorii

produkt6w w dostarczaniu akryloamidu z dieta zrnienial sie w zaleznosci ad grupy

wiekowej. Przeprowadzone badania pokazuja, ze na udzial poszczeg6lnych kategorii

produkt6w w dostarczaniu akryloamidu zasadniczy wplyw ma struktura spozycia

zywnosci i jest rozna w roznych grupach wiekowych. Rowniez obserwowane roznice w

udziale poszczeg61nych kategorii produkt6w w dostarczaniu akryloamidu porniedzy

krajami wynikaja z roznic w tradycyjnym sposobie zywienia.

W celu por6wnania i weryfikacji danych uzyskanych z wykorzystaniem podejscia

probabilistycznego przeprowadzilarn ocene narazenia na akryloamid z diety za pornoca

metody wywiadu bezposredniego (H-VIlI). Badania przeprowadzono w losowo dobranej

grupie 49 os6b w wieku 13 - 18 lat z Warszawy. Oszacowano narazenie na akryloamid z

diety (Ilg/kg m.c.Zdzien] na podstawie, opracowanego specjalnie na uzytek tych badan,

kwestionariusza czestosci spozycia zywnosci, wlasnych danych analitycznych nt.

zawartosci akryloamidu w roznych produktach zywnosciowych oraz masy ciala

uczestnik6w badania. Oszacowane narazenie bylo zblizone do oszacowanego w spos6b

probabilistyczny dla populacji polskiej w wieku 7 - 18 lat (0,67 ug/kg m.c.Zdzieri vs. 0,62

Ilg/kg m.c.Zdzieri). Gl6wnym zrodlern akryloamidu w diecie mlodziezy 13 - 18 lat bylo

pieczywo, podobnie jak dla calej populacji polskiej (H-V). Dokonano rowniez

oszacowania narazenia, dzieci i mlodziezy, na akryloamid obecny w produktach

zywnosciowych chetnie spozywanych przez dzieci i mlodziez m.in. produktach fast food

i przekaskach.

Badana grupa populacyjna (1-96) nie obejmowala niemowlat, Okres niernowlecy

charakteryzuje sie intensywnym wzrostem i rozwojem organizmu dziecka. Wiekszosc

ukladow, w tym uklad odpornosciowy, nie jest jeszcze w pelni dojrzala. Z tego powodu
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oraz ze wzgledu na fakt, ze spozycie zywnosci na kg masy ciala jest w tym wieku

znacznie wyzsze w por6wnaniu z innymi grupami wiekowymi, niernowleta sa
szczeg6lnie narazone na obecnosc niekorzystnych dla zdrowia zwiazkow wystepujacych

w zywnosci.

Wychodzac z zalozenia, ze do sz6stego miesiaca zycia niernowleta powinny bye

karmione mlekiem matki, podjelarn probe oszacowania narazenia na akryloamid

niernowlat, w wieku od 6-go do 12-ego miesiaca zycia. W celu oszacowania narazenia

w /w niernowlat, na akryioamid obecny w zywnosci przeznaczonej dia tej grupy

wiekowej zastosowalarn podejscie deterministyczne (H-IX). Do oszacowania narazenia

niernowlat na akryioamid wykorzystalarn nastepujace dane:

- oznaczona analitycznie w badaniach wlasnych zawartosc akryioamidu w

nastepujacych kategoriach zywnosci, przeznaczonej dla tej grupy wiekowej: mieszanki

mleczne, kaszki i kJeiki dla niernowlat, gotowe dania obiadowe w sloiczkach i specjalne

herbatniki dla niernowlat: - zalecane dzienne pobranie w /w produkt6w dla niernowlat

w odpowiednim miesiacu zycia (od 6-go go 12-go m-ea), zgodnie ze .Schematem

sztucznego iywienia niernowlat", opracowanym w Instytucie Matki i Dziecka; - mase

ciala niernowlat, odpowiednia dla wieku, odczytana z siatek centylowych dia populacji

dzieci warszawskich na poziomie 50 percentyla. Obliczone w ten spos6b teoretyczne

narazenie na akryloamid zostalo przedstawione w Ilg/kg m.c.Zdzien dla trzech

poziom6w: minimalnego, sredniego i maksymalnego tzw. worst-case. Poziomy te

uwzglednialy oznaczona analitycznie minirnalna i maksymalna zawartosc badanego

zwiazku w kategoriach produkt6w dla niernowlat oraz obliczona zawartosc srednia,

Moje badania byly pierwszymi opublikowanymi badaniami prezentujacymi ten spos6b

podejscia do oceny narazenia niernowlat.

Oznaczona metoda LC-MS/MS zawartosc akryloamidu w produktach dla niemowlat

wahala sie w zakresie od 2 ug/kg (dania obiadowe w sloiczkach] do 516 Ilg/kg

(ciasteczka przeznaczone dla niemowlat) (tabela 1). Najwyzsza srednia zawartosc

badanego zwiazku stwierdzono w herbatnikach przeznaczonych dla niemowlat i malych

dzieci - 219 ug/kg, a w nastepnej kolejnosci w kaszkach zbozowych - 148 ug/kg oraz

kaszkach zbozowych na mleku modyfikowanym -129 ug/kg.

Na poziomie minimalnym narazenie niernowlat wahalo sie w zakresie od 0,41 do

0,62 ug/kg m.c.Zdzieri i bylo zblizone do oszacowanego wczesniej (H-V) przecietnego

narazenia dla calej populacji polskiej (0,43 Ilg/kg m.c.Zdzien) oraz w grupie dzieci i
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mlodziezy w wieku 7 - 18 lat (0,62 ug/kg m.c.Zdzieri), Na poziomie srednim i

maksymalnym oszacowane narazenie na akryloamid w grupie niemowlat w wieku 6 -

12 miesiecy bylo kilka, a nawet kilkanascie razy wyzsze w por6wnaniu z oszacowanym

narazeniern dla calej populacji polskiej i wszystkich grup wiekowych (H-V). Uzyskane

wyniki (H-IX) pokazuja, ze zywnosc produkowana z przeznaczeniem dla niernowlat

zawiera akryloamid a niernowleta sa grupa szczeg6lnie narazona na ten zwiazek,

Iednoczesnie pragne podkreslic, ze w prezentowanych badaniach spozycie zywnosci

zostalo przyjete na podstawie .Schernatu zywienia", w kt6rym podane sa jedynie

zalecenia dla rodzic6w. Nie wszystkie produkty ze schematu sa spozywane przez

niernowleta codziennie np. ciasteczka dla niernowlat oraz gotowe dania obiadowe i w

ilosci podanej w schemacie zywienia. Dlatego nalezy miec na uwadze, ze oszacowane

narazenie opiera sie wylacznie na teoretycznie przyjetym zalozeniu zywienia niemowlat

scisle wedlug .Schematu sztucznego zywienia niernowlat". Uzyskane wyniki sa zatem

wartosciami wylacznie teoretycznymi, ale dajacymi jednak poglad jak wysokie moze bye

pobranie akryloamidu z zywnoscia przeznaczona dla tej grupy wiekowej. Jest to

szczeg6lnie niepokojace z uwagi na fakt, ze Swiatowa Organizacja Zdrowia w 1996 r.

oszacowala, ze narazenie na akryloamid przez cale zycie na poziomie 0,14 ~g/kg

m.c.Zdzien moze skutkowac ryzykiem wystapienia 1 dodatkowego przypadku raka na

10 000 narazonych os6b (51). Z kolei Komitet Naukowy Norweskiego Urzedu Kontroli

Zywnosci (NFCA, Scientific Committee of the Norwegian Food Control Authority) na

podstawie nowych danych w roku 2002 oszacowal, ze powyzsze ryzyko jest zwiazane z

pobraniem akryloamidu przez care zycie na poziomie 0,08 ug/kg rn.c.Zdzieri (52).

Biorac pod uwage powyzsze nalezy dazyc do obnizenia zawartosci akryloamidu w

zywnosci, w tym szczeg6lnie w produktach dla niernowlat i malych dzieci. Wyniki badari

analitycznych potwierdzaja, ze w tej samej grupie produkt6w sa obecne takie 0 wysokiej

i niskiej zawartosci badanego zwiazku, Niezbedne jest zatem pcdjecie przez

producent6w intensywnych dzialari w celu obnizania i zapobiegania obecnosci

akryloamidu w zywnosci.

Ad. 3 Na podstawie wlasnych danych 0 narazeniu na akryloamid przeprowadzilarn, po

raz pierwszy w Polsce, ocene ryzyka dzialania kancerogennego akryloarnidu,

wynikajacego z jego spozycia z zywnoscia (H-X). W celu oceny ryzyka obliczylarn

marginesy narazenia (MOE). Marginesy narazenia na poziomie srednirn i na 95

percentylu, dla roznych grup populacyjnych, obliczylarn stosujac wz6r zalecany przez
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JECFA (36): MOE = BMDLlo/wielkosc narazenia. Dla BMDL10przyjelarn dwie wartosci,

zalecane dla oceny dzialania kancerogennego akryloamidu, wyznaczone na podstawie

badari na zwierzetach: 0,18 mg/kg m.c.zdzieri i 0,31 rug/kg m.c.Zdzieri. Dane a wielkosci

narazenia dla populacji polskiej (1 - 96 lat) i grup wiekowych 1 - 6 lat, 7 - 18 lat i 19 -

96 lat oraz niemowlat w wieku ad 6-go do 12-go m-ea zycia pochodzily z badan

wlasnych, odpowiednio (H-V) i (H-IX). Obliczone wartosci MOE przedstawiono w

tabelach 2 i 3.

Tabela 2 Marginesy narazenia (MOE) na akryloamid obecny w zywnosci, obliczone dla

calej populacji polskiej (1 - 96 lat) i poszczeg6lnych grup wiekowych

Populacja Dzieci i
Dzieci Dorosli

polska mlodziez
1- 6lat 19 - 96lat

1 - 96lat 7 -181at

srednio P 95 srednio P 95 srednio P 95 srednio P 95

Narazenie 0,43 1,24 0,75 2,88 0,62 2,45 0,33 0,69
ug/kg m.c.Zdzieri'

MOE
418 145 240 63 290 73 545 260,8

(BMDLlO = 0,18

mgjkg m.c.Zdzlen}'

MOE

(BMDLlO = 0,31 721 250 413 107 500 126 939 449

mgjkg m.c.Zdzien)?

1 H-V
236
Obliczone marginesy narazenia na poziomie srednirn, dla calej populacji polskiej (1 - 96

lat], wahaly sie w zakresie ad 418 do 721. Zdecydowanie nizsze wartosci MOE

stwierdzitarn w grupie dzieci i mlcdziezy (240 - 500 na poziomie srednirn i 63 - 126 na

95 percentylu). Nizsze wartosci MOE w grupie dzieci i mlodziezy wynikaly z

oszacowanego wyzszego narazenia na akryloamid w tej grupie wiekowej. Wyzsze

narazenie dzieci i mlodziezy jest z kolei zwiazane z wiekszym pobraniem zywnosci na kg

masy ciala w por6wnaniu z osobami doroslymi oraz z wiekszym spozyciern produkt6w
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bedacych potencjalnym zrodlern akryloamidu w diecie takimi, jak m.in. chipsy i frytki

ziemniaczane.

W tabeli 3 przedstawiono wartosci MOE obliczone dla niernowlat w wieku 6 - 12

miesiecy.

Tabela 3 Marginesy narazenia (MOE), obliczone dla niemowlat w wieku 6 - 12 miesiecy,

na akryloamid obecny w zywnosci przeznaczonej dla tej grupy wiekowej

Poziom Poziom sredni Poziom
minimalny maksymalny

Narazenie 0,41 - 0,62 2,10 - 4,32 7,47 - 12,35

Ilgjkg m.c.Zdzien!

MOE
439 - 290 86 - 42 24 -15

(BMDL1o = 0,18 mgjkg

m.c.Zdzieri)?

MOE

(BMDLlO = 0,31 mgjkg 756 - 500 148 - 72 42 - 25

m.c.ydzieri]!

1H-IX
236

Obliczone MOE dla dzialania kancerogennego akryloamidu obliczone dla

niernowlat w wieku 6 - 12 m-cy byly bardzo niskie, szczeg6lnie przy uwzglednieniu

najwyzszego oznaczonego analitycznie poziomu badanego zwiazku w diecie (poziom

maksymalny) (H-IX). Tak niskie wartosci MOE wynikaja z wysokiego oszacowanego

narazenia, a one z kolei z faktu duzego pobrania zywnosci na kg masy ciala w okresie

rozwoju.

Obliczone marginesy narazenia zar6wno na poziomie srednim, jak i na 95 percentylu dla

populacji polskiej i poszczeg6lnych grup wiekowych oraz na wszystkich trzech

poziomach dla niemowlat byly niskie i wynosily zdecydowanie ponizej 10 000, co moze

wskazywac na ryzyko dla zdrowia zwiazane z pobraniem akryloamidu z diety. Wg JECFA

(36) zwiazki chemiczne, dla kt6rych marginesy narazenia (oszacowane w oparciu 0

BMDLlO wyznaczone na podstawie badari na zwierzetach) wynosza ponizej 10 000,
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stanowia problem zdrowia publicznego i wyrnagaja podjecia dzialari w kierunku

obnizenia narazenia na te zwiazki w diecie.

Ad. 4 i 5 Uzyskane dane nt. narazenia na akryloamid obecny w zywnosci i zwiazane z

tym ryzyko dla zdrowia sklonily mnie do podjecia badari nad markerami ustrojowymi

akryloamidu. Uznalarn, ze w obszarze badari nad zawartoscia akryloamidu w zywnosci i

oszacowaniem narazenia z zastosowaniem podejscia probabilistycznego

deterministycznego zrobilarn juz wszystko, co bylo mozliwe, w celu odpowiedzi na

pytanie czy akryloamid pobierany z zywnoscia stanowi ryzyko dla zdrowia. Kolejnym

krokiem bylo wykorzystanie podejscia metabolomicznego do oceny narazenia. Badania

metabolomiczne sa narzedziern pozwalajacym m.in. na przesledzenie osobniczej

odpowiedzi organizmu na obecnosc okreslonych zwiazkow chemicznych w spozywanej

zywnosci, Chcialam stwierdzic czy oznaczanie metabolit6w akryloamidu w moczu moze

sluzyc jako nieinwazyjna, szybka metoda oceny indywidualnego i populacyjnego

narazenia na badany zwiazek, [ednoczesnie chcialarn ocenic na ile zmiennosc osobnicza

moze miec wplyw na indywidualna odpowiedz organizmu, w tym przede wszystkim

szybkosc eliminacji akryloamidu z ustroju.

W prezentowanych badaniach (H-XIII) zastosowalarn po raz pierwszy w Polsce

podejscie metabolomiczne do oceny narazenia na akryloamid obecny w zywnosci.

Wykorzystalam profilowanie metabolomiczne z uzyciern nowoczesnej techniki

badawczej, [aka jest chromatografia cieczowa sprzezona z tandernowa spektrometria

mas (LC-MSjMS) w celu identyfikacji i oznaczenia poziom6w metabolit6w badanego

zwiazku w moczu kobiet w pierwszych dniach po porcdzie, w trakcie pobytu w szpitalu.

Zalozylarn, ze dieta badanych kobiet, w tym okresie, bedzie podobna pod wzgledern

rodzaju spozywanej zywnosci (dieta szpitalna), a roznice zwiazane z wielkoscia

spozywanych porcji nie beda istotnie wplywaly na ilosci akryloamidu pobieranego z

dieta, Dodatkowo szczeg6lny okres fizjologiczny (okres tuz po porodzie) mial w

zalozeniu bye okresem .fizjologicznej glodowki", w kt6rym kobiety spozywaja

niewielkie ilosci zywnosci. W zwiazku z powyzszyrn zakladalam, ze ilosc pobranego z

dieta akryloamidu, w calej grupie osob, bedzie zblizona i raczej niska. Przy takim

zalozeniu chcialam ocenic, jaki jest wplyw stalego por6wnywalnego poziomu

akryloamidu w diecie na poziom merkapturowych pochodnych akryloamidu (AAMA) i

glicydamidu (GAMA) w moczu w stosunkowo duzej grupie os6b. Chcialam rowniez

ocenic jaki moze bye wplyw zrniennosci osobniczej w aktywnosci enzym6w, przede
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wszystkim transferaz glutationowych na metabolizm i wydalanie akryloamidu z ustroju.

Kolejnym celem byla pr6ba odpowiedzi na pytanie, czy oznaczanie AAMA i GAMA w

moczu moze bye wykorzystane jako nieinwazyjna metoda oceny narazenia na

akryloamid z diety.

Na podstawie danych literaturowych i wlasnych doswiadczen zostala opracowana,

wdrozona i zwalidowana metoda oznaczania AAMA i GAMA w moczu. [ako wzorzec

wewnetrzny stosowano deuterowane pochodne obydwu badanych zwiazkow: d4-AAMA

oraz d3-GAMA. Analize przeprowadzono technika MRM w polaryzacji ujemnej.

Monitorowano jony badanych zwiazkow: uvf z 233 ~ 104 (AAMA, CE:- 22), m/z 236,9 ~

lOB (d3-AAMA, CE: - 22), m/z 24B,9 ~ 120,1 (GAMA, CE: - 24) oraz m/z 252 ~ 119,9

(d3-GAMA, CE: - 24), w nawiasach podano energie zderzeri. Warunki analizy

chromatograficznej i spektrometrycznej oraz parametry walidacji opisano szczegolowo

w pracy (H-XIII). Walidacja metody potwierdzila, ze charakteryzuje sie ona niska

granica oznaczalnosci (1 ug/L), brakiem interferencji matrycy (rys. 5), dobra precyzja w

warunkach powtarzalnosci i cdtwarzalnosci dla obydwu badanych zwiazkow (RSD w

zakresie < 3,B% - < B,2%), wsp6lczynnikiem zrniennosci w zakresie 2,9 % - 5,4% i

srednirn odzyskiem na poziomie 101.B% (AAMA) i 103.9% (GAMA).

• 'O'OC ••• WlN ••••• mOOOtlO40000'''' _1_,-".'c-...._ •..rm.-....oe_o1~1,........,'""'_(f.•••s...,

§ 3_
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AAMA:
(J) 233/104
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Rys. 5 Typowy MRM badanych zwiazkow AAMA i d4-AAMA oraz GAMAi d3-GAMA.
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We wszystkich przebadanych pr6bkach moczu kobiet uczestniczacych w badaniu

stwierdzono obecnosc metabolit6w akryloamidu (AAMA) i glicydamidu (GAMA). Bylo to

o tyle zaskakujace, ze 11 kobiet z calej grupy 93 uczestniczacych w badaniu

otrzymywala po porodzie wylacznie kroplowke (zawartosc akryloamidu < O,l~g/L).

Zatem przez minimum 48 godzin nie pobieraly akryloamidu z dieta, Zawartosc

metabolit6w w moczu wszystkich badanych kobiet wahala sie w dose szerokim zakresie,

odpowiednio AAMA 7,8 -:-382,2 ug/g kreatyniny i GAMA4,9 -:-68,5 Ilg/g kreatyniny. Tak

duze wahania w poziomach AAMA i GAMA w moczu badanych kobiet, pomimo

podobnego skladu diety (dieta szpitalna), wydaja sie wskazywac na osobniczo

uwarunkowana odpowiedz organizmu. Obecnosc AAMA i GAMA, w ilosci powyzej

granicy oznaczalnosci (lllg/l), w moczu kobiet, kt6re po porodzie otrzyrnywaly

wylacznie kroplowke moze z kolei swiadczyc 0 powstawaniu akryloamidu in vivo.

Wymaga to dalszych badan. Stwierdzona istotnie (p<0,05) wyzsza zawartosc AAMA i

GAMAw moczu kobiet, kt6rych dieta dostarczala wiecej akryloamidu (~ 10 Ilg/dzien) w

por6wnaniu do pozostalych kobiet potwierdza, ze oznaczane metabolity sa markerami

wewnetrznymi i mega bye wykorzystane do oceny pobrania badanego zwiazku z dieta,

Istotna (p < 0,05) ponad osrniokrotnie wyzsza zawartosc AAMA i GAMAw moczu kobiet

palacych papierosy w ciazy w por6wnaniu z niepalacymi i biernymi palaczkami,

potwierdza wczesniejsze obserwacje wlasne (55) i innych autor6w (10, 46), ze palenie

tytoniu jest istotnym zrodlern narazenia na akryloamid. Oszacowane narazenie na

akryloamid (NAA) z diety i dymu tytoniowego oraz bye moze innych nieznanych zrodel,

na podstawie poziomu AAMA i GAMAw moczu, zostalo obliczone wg ponizszego wzoru:

NAA= [(suma AAMA+GAMA) • KW· MAA] / [0,5 • MAAMA+GAMA]47

gdzie:
suma AAMA+GAMA[~g/g kreatyniny];
KW - wydalanie kreatyniny [mg/kg m.c.Zdzieri]. Przyjeto zgodnie z tabela Geigy (54) ze
dorcsla kobieta wydala dziennie 1,41 moczu;
MAA- masa molowa akryloamidu (MAA=71);

0,5 - wsp6lczynnik przeliczeniowy; okresla ze okolo 50% ilosci akryloamidu pobranego jest
wydalana z moczem w postaci pochodnych merkapturowych w ciagu doby .
MAAMA+GAMA- suma mas molowych metabolit6w - AAMAi GAMA(MAAMA+GAMA= 476).

Oszacowane narazenie na akryloarnid z diety na podstawie poziomu AAMA i GAMA w

moczu wynosilo dla calej grupy badanych kobiet 0,16 ug/kg m.c.Zdzien i bylo 0 polowe
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nizsze niz oszacowane w spos6b probabilistyczny, we wczesniejszych badaniach

wlasnych (H-V) w grupie os6b doroslych w Polsce (0,33 ~gjkg m.c.ydzieri], Jest to

zupelnie zrozumiale biorac pod uwage fakt niskiego sredniego pobrania akryloamidu z

dieta szpitalna w por6wnaniu z przecietnym pobraniem w grupie os6b doroslych w

Polsce (7,63 ~gjdzien vs. 23,05 ~gjdzien). Nalezy podkreslic, ze oszacowane narazenie

kobiet palacych jest blisko 10-krotnie wyzsze niz niepalacych i biernie narazonych w

ciazy na dym tytoniowy. Podobnie niskie obliczone wartosci MOE (w zakresie od 69 do

229) w grupie os6b palacych wskazuja na znaczaco wyzsze ryzyko zwiazane z

pobraniem akryloamidu zar6wno z diety, jak i z dymu tytoniowego. Obliczone

marginesy narazenia (MOE) na akryloamid obecny w zywnosci, w grupie badanych

kobiet, wskazuja, ze nawet stosunkowo niskie pobranie badanego zwiazku z dieta moze

bye zwiazane z ryzykiem dla zdrowia. Fakt, ze dotyczy to kobiet po porodzie, kt6re w

wiekszosci karrnia piersia, moze stwarzac dodatkowe ryzyko dla niernowlat, zwiazane z

przechodzeniem akryloamidu do mleka matki.

Na rye. 6 przedstawiono korelacje porniedzy narazeniem na akryloamid oszacowanym

na podstawie zawartosci AAMA i GAMA w moczu i na podstawie 24-godzinnego

wywiadu zywieniowego, w badanej grupie 93 kobiet.
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Rys. 6 Korelacja porniedzy narazeniern na akryloamid z diety oszacowanym na

podstawie zawartosci AAMA i GAMA w moczu i na podstawie 24-godzinnego wywiadu

zywieniowego

Autoreferat Strona 29



Hanna Mojska Zalacznlk 2a

Stwierdzona istotna, chociaz slaba dodatnia korelacja (r = 0,2588, p < 0,05) dla calej

badanej grupy 93 kobiet (Rys. 6) a takze w grupie 88 kobiet niepalacych (r = 0,3062, p <

0,005), porniedzy narazeniem na akryloamid z diety oszacowanym na podstawie

zawartosci AAMA i GAMA w moczu i na podstawie 24-godzinnego wywiadu

zywieniowego wydaje sie potwierdzac, ze podejscie metabolomiczne jest wlasciwym

narzedziern badawczym sluzacym do oceny pobrania akryloamidu z dieta,

Wskazuje rowniez, ze oznaczanie metabolitow akryloamidu w moczu moze bye

wykorzystane jako nieinwazyjna metoda oceny zarowno indywidualnego, jak i

populacyjnego narazenia na badany zwiazek.

PODSUMOWANIE

Opisane badania pozwolily na realizacje celu moich badari jakim byla

wszechstronna ocena problemu obecnosci w zywnosci akryloamidu, zwiazku

prawdopodobnie rakotworczego dla czlowieka oraz ryzyka zwiazanego z jego

pobraniem z dieta. Moje badania pokazaly, ze akryloamid wystepuje w powszechnie

spozywanych produktach zywnosciowych a analiza trendow zmian w czasie w

zawartosci badanego zwiazku w zywnosci wydaje sie wskazywac na brak skutecznych

metod jego eliminacji. To z kolei potwierdza wage podjetych badari nad ocena ryzyka dla

zdrowia czlowieka. Zastosowanie podejscia probabilistycznego i deterministycznego, w

oparciu 0 wlasne wyniki badari analitycznych zawartosci akryloamidu w zywnosci i

dane 0 spozyciu zywnosci, pozwala na oszacowanie rzeczywistego narazenia na badany

zwiazek z diety calej populacji polskiej i roznych grup wiekowych oraz na ocene ryzyka

dla zdrowia czlowieka zwiazana z pobraniem akryloamidu z diety. Przeprowadzone

badania udowodnily rowniez, ze oznaczanie metabolitow akryloamidu w moczu moze

sluzyc jako szybka, nieinwazyjna metoda oceny narazenia na badany zwiazek ze

wszystkich zrodel, Uzyskane wyniki pokazaly, ze badania metabolomiczne moga bye

wykorzystane, jako nowe narzedzie oceny wplywu spozywanej diety na ryzyko

zwiazane z rozwojem chorob zywieniowozaleznych a identyfikacja i oznaczanie

rnarkerow ustrojowych z wykorzystaniem profilowania metabolomicznego moze bye

metoda skutecznie stosowana w prewencji pierwotnej wielu chorob i zaburzeri stanu

zdrowia zwiazanych z zywieniern.

Efektem poznawczym przeprowadzonych badari bylo:
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- zbadanie mozliwosci wykorzystania chromatografii gazowej sprzezonej z tandernowa

spektrornetria mas (GC-MSjMS) i wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzezonej

z tandernowa spektrornetria mas (LC-MSjMS) do oznaczania akryloamidu w roznych

matrycach zywnosciowych:

- uzyskanie reprezentatywnych dla calej Polski danych nt. obecnosci akryloamidu w

zywnosci, w tym w zywnosci dla niernowlat i malych dzieci;

- oszacowanie narazenia na akryloamid obecny w zywnosci populacji polskiej i roznych

grup wiekowych, z wykorzystaniem nowych wlasnych metod probabilistycznej i

deterministycznej;

- przeprowadzenie oceny ryzyka dzialania kancerogennego akryloamidu z zywnosci, na

podstawie wlasnych wynik6w oszacowanego narazenia na badany zwiazek:

- potwierdzenie mozliwosci wykorzystania metabolit6w akryloamidu (AAMA)

glicydamidu (GAMA) jako marker6w ustrojowych;

- oszacowanie narazenia na akryloamid z zywnosci

wykorzystaniem pcdejscia meta bolomicznego;

- potwierdzenie mozliwosci wykorzystania oznaczania metabolit6w akryloamidu w

dymu tytoniowego z

moczu jako nieinwazyjnej metody oceny narazenia na badany zwiazek,

Feci, quod potui, faciant meliora potentes
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4. Om6wienie pozostalych osiagniec naukowo-badawczych
4.1 Analiza bibliometryczna

PRZED DOKTORATEM

Hose IF MNiSWjKBM

Oryginalne pelonotekstowe prace 3 2,762 20

naukowe

Prace pogladowe 13 - 24

Rozdzialy w monografiach 7 - -
polskojezycznych

Publikacje pelnotekstowe w 2 - -
suplementach czasopism

Streszczenia ze zjazd6w krajowych 15 - -
Streszczenia ze zjazd6w 6 - -
miedzynarodowych

RAZEM 46 2,762 44

PO DOKTORACIE

Oryginalne pelonotekstowe prace 49 21,728 429

naukowe

Prace pogladowe 19 - 63

Rozdzialy w monografiach 8 - -
polskojezycznych

Publikacje pelnotekstowe w 6 - -
suplementach czasopism

Streszczenia ze zjazd6w krajowych 57 - -

Streszczenia ze zjazd6w 22 - -
miedzynarodowych

RAZEM 161 21,728 492

tl\CZNIE PRZED I PO

DOKTORACIE 207 24,490 536

Liczba cytowari z bazy Web of Science z dnia 25.05.2015r. (bez autocytowari) = 49

Index Hirscha z bazy Web of Science z dnia 25.05.2015r. = 4
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Lacznie jestem autorem 92 publikacji, w tym 52 oryginalnych i 32 pogladowych oraz

8 prac oryginalnych opublikowanych w suplementach czasopism a takze 15

rozdzialow w podrecznikach krajowych (Zalacznik 4 do Wniosku, pkt. lA, IB, I1A,

IID.1 i 110.2).

W og6lnej Iiczbie w /w prac jestem pierwszym autorem i autorem do korespondencji

w 41 publikacjach oryginalnych i 18 pogladowych, Lacznie jestem pierwszym

autorem w 59 publikacjach.

4.2 Dzialalnosc naukowo-badawcza przed uzyskaniem stopnia naukowego
doktora

o Badania nad wplywern przeciwutleniaczy z diety m.in. BHT na powstawanie

guz6w nowotworowych, wywo!ywanych poprzez podawanie benzo[a]pirenu,

u zwierzat doswiadczalnych, Efektem prowadzonych badan bylo

wsp6lautorstwo 1 artykulu (IF = 2,762, pkt. KBN = 12) (Zalacznik 4 do

Wniosku, pkt. IIA1).

DOcena wplywu sposobu zywienia na powstawanie i rozw6j metaplazji

jelitowej. Wyniki badari z tego zakresu opublikowalam w 2 artykulach (pkt.

KBN = 10) [Zalacznik 4 do Wniosku, pkt. II 0.2.1-2).

o Opracowanie enzymatycznej metody oznaczania blonnika pokarmowego oraz

ocena jego roli w etiologii nowotwor6w jelita grubego. Wyniki badan z tego

zakresu opublikowalam w 1 artykule (pkt. KBN = 3) (Zalacznik 4 do Wniosku,

pkt. II 0.2; 3).

o Badania nad przeznaczeniem, wykorzystaniem i bezpieczeiistwem zywnosci

specjalnego zywieniowego przeznaczenia, ze szczeg6lnym uwzglednieniern

zywnosci przeznaczonej dla niernowlat i malych dzieci. Wyniki badari z tego

zakresu opublikowalarn w artykurach 0 laczne] liczbie pkt. KBN = 9

(Zalacznik 4 do Wniosku, pkt. II 0.1; 4, 5, 7-12)oraz w 4 rozdzialach w

podrecznikach (Zalacznik 4 do Wniosku, pkt. II 0.1; 1-4).

o Badania nad wplywern sposobu zywienia kobiet karrniacych piersia na

poziom kwas6w tluszczowych w mleku kobiecym, kt6re rozpoczelam w

1998r. i kontynuowalam w ramach grantu promotorskiego KBNnr 4 PO SO

066 16 pt. .Badania nad wplywem sposobu zywienia matek karmiqcych na

poziom izomer6w trans kwas6w tiuszczowych w mleku kobiecym". Uzyskane
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wyniki zawarlarn w mojej dysertacji doktorskiej 0 tyrn samym tytule

(Promotor: Prof. dr hab. n. med. [erzy Socha ze Szpitala .Pomnik Centrum

Zdrowia Dziecka"], Wyniki badan z tego zakresu, przed uzyskaniem stopnia

naukowego doktora, opublikowalarn w 3 artykulach 0 sumarycznej liczbie

punkt6w KBN = 9 (Zalacznik 4 do Wniosku, pkt. II 0.2, 13-15). Wyniki

prezentowalarn rowniez w postaci 4 doniesieri na konferencjach krajowych i

2 poster6w na konferencjach krajowych i miedzynarodowych,

4.3 Dzialalnosc naukowo-badawcza po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora r6wnolegle do badari przedstawionych w

pracach bedacych podstawa mojej habilitacji prowadzilam liczne prace naukowo-

badawcze, z kt6rych najwazniejsze to:

o Badania nad wplywem sposobu zywienia kobiet karmiacych piersia na

poziom kwasow tluszczowych w mleku kobiecym

Prowadzone badania, w ramach tematu statutowego w Instytucie Zywnosci i Zywienia

(IZZ), byly w pewnym stopniu kontynuacja tych, kt6re byly podstawa mojej rozprawy

doktorskiej i dotyczyly m.in. oceny sposobu zywienia i stanu odzywienia kobiet

karrniacych piersia w stosunku do aktualnych zaleceri zywieniowych oraz oceny wplywu

aktualnej diety i spadku masy ciala po porodzie na poziom kwas6w tluszczowych, w tyrn

izomer6w trans i dlugolancuchowych wielonienasyconych kwas6w tluszczowych (LC-

PUFA), w mleku kobiecyrn w roznych okresach laktacji. Uzyskane wyniki wskazuja, ze

przecietna dieta badanych kobiet karrniacych piersia nie realizowala zaleceri

zywienlowych w stosunku do wiekszosci witamin, szczeg61nie witaminy C oraz

skladnikow mineralnych. [ednoczesnie obserwowano m.in. wysoki poziom w diecie

badanych kobiet sodu i fosforu. Zawartosc LC-PUFA, przede wszystkim kwasu

dokozaheksaenowego (OHA) z rodziny n3 (omega3) byla niska w por6wnaniu z innyrni

krajami europejskimi. Wyniki badari zostaly opublikowalarn w artykulach 0 Iacznyrn IF

= 1,128, punkty MNiSW = 16 (Zalacznik 4 do Wniosku, pkt. II. A, 2; II. 02, 16, 20) i w 1

rozdziale monografii (Zalacznik 4 do Wniosku, pkt. II. 01, 10). Wyniki prezentowalam

rowniez w postaci 4 doniesieri ustnych na konferencjach krajowych i poster6w na

konferencjach krajowych i miedzynarodowych,
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o Badania nad zawartoscia kwasow tluszczowych w surowicy krwi i

mleku kobiet karmiacych piersia oraz krwi pepowinowej ich

noworodkow

Badania byly prowadzone w ramach grantu Fundacji Badawczej Nutricia nr RG3/06

pt. .Zawartosc kwasow tluszczowych w surowicy krwi i mleku matek karmiqcych oraz

krwi pepowinowej ich noworodkow" (2006 - 2009), kt6rego bylam kierownikiem i

wykonawca, we wspolpracy z prof. dr hab. n. med. Monika Mikulska ze Slaskiego

Uniwersytetu Medycznego i dr n. farm. Rafalern Bobiriskim z Uniwersytetu

Humanistyczno-Przyrodniczego w Bielsku Biale], W ramach w /w projektu byly

wykonywane oznaczenia poziom6w 37 kwas6w tluszczowych, w tym izomer6w trans,

metoda chromatografii gazowej sprzezonej ze spektrornetria mas (GC/MS), w mleku

kobiecym i surowicy krwi kobiet w roznych okresach laktacji oraz w surowicy krwi

pepowinowej. Zbadano rowniez sposob zywienia kobiet uczestniczacych w badaniach za

pomoca opracowanego na potrzeby w/w projektu kwestionariusza czestosci spozycia

zywnosci, Oceniono wplyw sposobu zywienia kobiet karrniacych piersia na poziom

kwasow tluszczowych w mleku kobiecym i surowicy krwi oraz parametry rozwojowe

niemowlat, Wyniki badari zostaly opublikowane w artykulach 0 Iacznym IF = 6,849 (pkt.

MNiSW = 116) [Zalacznik 4 do Wniosku, pkt. IIA, 3-5, 7-8; 11D.2 39, 50). Wyniki byly

prezentowane rowniez na konferencjach miedzynarodowych i krajowych.

o Badania nad zawartoscia kwasow tluszczowych, w tym izomerow trans

w zywnosci z wykorzystaniem metody GC/MS.

Ze wzgledu na fakt, ze izomery trans kwasow tluszczowych stanowia czynnik ryzyka

m.in. chorob sercowo-naczyniowych, ich zawartosc w zywnosci powinna bye tak niska,

jak to jest mozliwe do osiagniecia. Badania, ktorymi kierowalam i w ktorych

uczestniczylam, w ramach tematow statutowych rzz i tematow zamawianych przez

Glowny Inspektorat Sanitarny, byly prowadzone w latach 2003 - 2010 w losowo

pobranych na terenie calego kraju probkach roznych produktow spozywczych. Metoda

chromatografii gazowej z wykorzystaniem 100 m kolumny kapiiarnej pozwolila na

dobry rozdzial badanych zwiazkow, szczegolnie izornerow trans i cis. Zastosowanie

detekcji spektrometrii mas pozwolilo z kolei na jednoznaczna identyfikacje badanych

zwiazkow, Metoda zostara zwalidowana a miarodajnosc uzyskiwanych wynikow

potwierdzono w badaniach bieglosci, Uzyskane dane stanowia najwieksza baze
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wynik6w zawartosci izomer6w trans kwas6w tluszczowych w zywnosci w Polsce.

Wyniki zostaly przedstawione w publikacjach oryginalnych i pogladowych 0 lacznej

liczbie pkt. MNiSW = 34 (Zalacznik 4 do Wniosku, pkt. II 0.2 17-19,22,27,35,40) oraz

byly prezentowane na konferencjach miedzynarodowych i krajowych.

o Udzial w opracowywaniu norm zywienia i zaleceri zywieniowych w

odniesieniu do tluszczu i kwas6w tluszczowych

Doswiadczenie zdobyte w badaniach nad zawartoscia tluszczu i kwas6w tluszczowych

w zywnosci oraz wplywem sposobu zywienia na poziom kwas6w tluszczowych w

plynach ustrojowych skutkowalo zaproszeniami do udzialu w opracowaniach norm

zywienia i zaleceri iywieniowych. [estern wspolautorern m.in. rozdzialu dotyczacego

tluszczu w Normach iywienia czlowieka opracowanych w Instytucie Zywnosci i

Zywienia, Norm zywienia zdrowych dzieci 1-3. roku oraz Stanowiska grupy ekspert6w

w sprawie suplernentacji OHA. Laczna liczba pkt. MNiSW = 32 (Zalacznik 4 do Wniosku,

pkt. II 0.112-14, 17; 110.2 33,42,43,47,49).

DOcena wplywu czynnik6w surowcowych

zawartosc akryloamidu w roznych

zywnosciowych

Badania prowadzone w ramach temat6w statutowych IZZ, kt6rymi kierowalarn, mialy

na celu ocene mozliwosci obnizania zawartosci akryloamidu w zywnosci poprzez

modyfikacje skladu surowcowego i parametr6w procesu technoiogicznego. Stwierdzono

istotny wplyw gatunku ziemniak6w (ziemniaki wyseiekcjonowane vs. zakupione w

sklepie] oraz wplyw obr6bki termicznej (mikrofai6wka vs piekarnik vs pateinia vs

frytkownica) i barwy produktu finalnego na zawartosc akryioamidu w srnazonych

frytkach ziemniaczanych. [ednoczesnie nie stwierdzono zwiazku porniedzy zawartoscia

asparaginy w surowcu (ziemniaki) a poziomem akryioamidu w produkcie finaInym. W

przypadku kawy i jej substytut6w nie stwierdzono istotnej r6inicy w zawartosci

akryloamidu w kawie gatunku Arabica vs. Robusta. Stwierdzono istotna cdwrotna

korelacje porniedzy barwa kawy naturainej i stopniem palenia a zawartoscia

akryloamidu.

Wyniki opublikowano postaci 3 artykulow (pkt. MNiSW = 24) (Zalacznik 4 do Wniosku,

pkt. IA 9, IIO.2 25, 29) i 1 streszczenia na konferencji miedzynarodowej.

technologicznych na

rodzajach produkt6w
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o Profilowanie metabolomiczne plynow ustrojowych w kierunku

poszukiwania nowych markerow narazenia na zwiazki powstajace w

procesach termicznego przetwarzania zywnoscl

Badania metabolomiczne !'lCZ'l zastosowanie nowoczesnych i selektywnych metod

analitycznych takich, jak chromatografia gazowa i cieczowa sprzezone z pojedyncza lub

podwojna spektrornetria mas (GC-MS i GC-MSjMS; LC-MS i LC-MSjMS) sluzacych do

oznaczania zwiazkow chemicznych (biomarker6w) znajdujacych sie w plynach

ustrojowych i tkankach, z zaawansowanymi metodami statystycznymi. Dzieki

wykorzystaniu profilowania metabolomicznego mozna przesledzic osobnicza

odpowiedz organizmu na obecnosc okreslonych sk!adnik6w zywnosci i na tej podstawie

oszacowac ekspozycje na skladniki zywnosci, zar6wno te 0 dzialaniu korzystnym, jak i

niekorzystnym dla zdrowia. W ramach badan prowadzonych pod moim kierunkiem i z

moim udzialem oznaczano: - metoda HPLCjPAD zawartosc paraksantyny (metabolit

kofeiny) w surowicy krwi kobiet, jako odpowiedz na spozywanie kofeiny z dieta; -

metoda LC-MSjMS zawartosc 13 wybranych eikozanoid6w, metabolit6w kwas6w

linolowego, arachidonowego i dokozaheksaenowego w surowicy krwi oraz tkankach

nowotworowych szczur6w, jako odpowiedz na wywo!ywane procesy nowotworzenia.

Badania prowadzone wsp6lnie z dr hab. n. farm. Andrzejem Tokarzem i dr n. farm.

Malgorzata [eliriska z Zakladu Bromatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;

- metoda LC-MSjMS zawartosc metabolit6w akryloamidu (AAMA) i gJicydamidu (GAMA)

w moczu kobiet karmiacych piersia w roznych okresach laktacji oraz w grupie

wolontariuszy spozywajacych rozne rodzaje diety (dieta 0 niskiej i wysokiej zawartosci

akryloamidu). Wyniki zostaly czesciowo opublikowane w postaci artykulow 0 lacznyrn

wsp6lczynniku wplywu IF = 5,089 i pkt. MNiSW = 45 (Zalacznik 4 do Wniosku, pkt I1A

6; IID.2 44, 48).

o Badania nad zawartoscia soli w produktach fast food i w diecie

W ramach Narodowego Programu Zapobiegania Nadwadze i Otylosci oraz Przewleklym

Chorobom Niezakaznym poprzez Poprawe Zywienia i Aktywnosci Fizycznej POL-

HEALTH, realizowanego w rzz w latach 2007 - 2011, uczestniczylarn w realizacji dw6ch

zadari: "Monitoring w zakresie zawartosci soli w produktach spozywczych i posilkach"

oraz .Zadania na rzecz zmniejszania spozycia w Polsce". Ramach prowadzonych badan,
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pod moim kierunkiem z moim udzialem. wykonano oznaczenia zawartosci soli

kuchennej w losowo pobranych produktach typu fast food m.in. w we frytkach

ziemniaczanych, hamburgerach i pizzach, oszacowano procent realizacji, przez porcje

w jw produkt6w, rekomendowanego przez Swiatowa Organizacje Zdrowia

maksymalnego dziennego pobrania soli z diety [Sg/dzieri] oraz oszacowano przecietne

pobranie soli z diety w grupie kobiet karrniacych piersia. Wyniki zostaly przedstawione

w 3 artykulach (pkt. MNiSW= 8) (Zalacznik 4 do Wniosku, pkt. II 0.2 36, 41, 45) i w

streszczeniach w materialach konferencyjnych oraz zostaly oraz udostepnione on-line w

ramach wspolpracy izz z World Action of Salt and Health (WASH).

Pozostale badania, w kt6rych uczestniczylam, jako kierownik i wykonawca m.in. w

ramach Programu Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia "Program Eliminacji Niedobor6w

[odu" oraz um6w z Ministerstwem ZdrowiajGl6wnym Inspektoratem Sanitarnym

zostaly przedstawione w Zalaczniku 4 do Wniosku pkt. IID.1, 0.2.

5. Udzial w projektach badawczych

5.1 Projekty miedzynarodowe

2004-2005

PHARE 2003, Implementation of Food Safety Strategy (Wdroienie Strategii

Bezpieczetistwa Zywnosci]. Unia Europejska.

Wykonawca;

2004 - 2009

PR6 EU FOOOERA, Food Safety - Forming a European Platform for Protecting

Consumers Against Health Risk. Komisja Europejska.

Wykonawca;

2006 - 2009

TWINNING PROJECT Plj06jIBjECj01, Improvement of implementation of food safety

surveillance. Unia Europejska.

Kierownik i wykonawca w czesci realizowanej w Iii;
2007 - 2011

PR 6 EU MoniQA Network of Exellence, Towards Harmonization of Analytical Methods

for Monitoring Food Quality and Safety in the Food Supply Chain. Komisja Europejska.

Wykonawca;
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2007 - 2013

BaltFood, The Baltic Sea Region Food Cluster: Innovation and Competitiveness in

Action. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Wykonawca

2012 - 2016

PR 7 EU TDS EXPOSURE, Total Diet Study Exposure. Komisja Europejska.

Wykonawca.

5.2 Projekty krajowe

1994 -1996

Grant KBN nr 4 S404049 06, Badania nad spozyciem sztucznych srodkow

slodzqcych i ich wykorzystaniem w pozywieniu niskoenergetycznym dla wybranych

grup ludnosci. Wykonawca

1999 - 2001

Grant Promotorski KBN nr 4 P05D 066 16, Badania nad wplywem sposobu

zywienia matek karmiqcych na poziom izomerow trans kwasow tiuszczowych w mleku

kobiecym.

Gl6wny wykonawca

2005 - 2008

Grant MNiSW nr 2 P05D 080 29, Ocena ryzyka narazenia zdrowia populacji polskiej

na akryloamid obecny w zywnosci.

Kierownik projektu

2006 - 2009

Grant Fundacji Badawczej Nutricia nr RG 3/06, Zawartosc kwasow tiuszczowych

w surowicy krwi i mleku matek karmiqcych oraz krwi pepowinowej ich noworodkow

Kierownik projektu

2011- 2014

Grant NCN nr N N404 067740, Badania nad wpiywem czynnikow zywieniowych i

srodowiskowych na poziom akryloamidu w mleku kobiecym oraz ocena mozliwosci

wykorzystania markerow AAMA i GAMA w moczu do oszacowania ryzyka toksycznego

dziaiania akryloamidu na organizm matki i dziecka.

Kierownik projektu
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5.3 Programy krajowe
Programy Ministerstwa Zdrowia:

2006 - 2008 Program Eliminacji Niedoboru [odu, Zadanie: Ocena jakosci jodowania

soli kuchennej i wielkosci jej spozycia. Wykonawca;

2007-2011 Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze Otylosci oraz

Przewleklym Chorobom Niezakaznyrn poprzez Poprawe Zywienia i Aktywnosci

Fizycznej (POL-HEALTH). Ministerstwo Zdrowia. Kierownik 2 zadari i wykonawca;

2009 - 2011 Program Eliminacji Niedoboru [odu. Zadanie: Ocena jakosci jodowania

soli kuchennej i wielkosci jej spozycia. Ministerstwo Zdrowia. Wykonawca.

5.4 Konsorcja i sieci badawcze

2014 EnFoodLife. Consortium for Environmental Research and Innovative Food

Technology for Life Quality Improvement. Wpisanie do Polskiej Mapy Drogowej

Infrastruktury Badawczej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego.

6. Dorobek dydaktyczny

Po uzyskaniu stopnia doktora prowadzilam prowadze wyklady [Zalacznik 4 do

Wniosku pkt. 111.1):

• w Instytucie Zywnosci i Zywienia, w ramach Studi6w Podyplomowych (2006 -

2010) i Ksztalcenia Podyplomowego (2011 - do chwili obecnej) na kierunkach:

Racjonalne zywienie, iywienie a zdrowie,

Bezpieczenstwo zywnosci i zywienia,

Poradnictwo dietetyczne - postepy w iywieniu czlowieka,

Jakosc i bezpieczettstwo zywnosci iiywienia;

• na Wydziale Weterynarii SGGW w ramach Studi6w Podyplomowych (2012):

Ochrona Zdrowia Publicznego;

• na Wydziale Biologii UW w ramach konwersatori6w z ekologii (2010 - 2011).

Przed i po uzyskaniu stopnia doktora organizowalam, w Instytucie Zywnosci i Zywienia,

kursy i prowadzilarn wyklady dla pracownik6w Paristwowej Inspekcji Sanitarnej w

zakresie jakosci zdrowotnej i bezpieczeristwa zywnosci oraz szkolenia praktyczne w

zakresie metod analitycznych (1993 - do chwili obecnej) - Zalacznik 4 do Wniosku, pkt.

III. I) H).
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7. Udzial w zespolach eksperckich

7.1 Przed uzyskaniem stopnia doktora

1. Czronek Komisji Ekspert6w powolanych przez Przewodniczacego Krajowego

Zespolu Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Pediatrii i Medycyny Szkolnej do

opracowania .Zaleceri dotyczacych zywienia sztucznego w przypadkach

przeciwwskazan do karmienia piersia" - 1995.

2. Czronek Grupy Roboczej ds. Zdrowia, Zywnosci, Lek6w i Urzadzeri Medycznych,

bedacej czescia podzespolu "Ochrona konsumenta i zdrowia" powstalego w wyniku

zarzadzenia Przewodniczacego Komitetu Integracji Europejskiej z dnia 6 marca 1997

r. w sprawie powolania miedzyresortowego zespolu do przygotowania

dokumentacji na potrzeby negocjacji 0 czlonkostwo Polski w Unii Europejskiej -

1997.

3. Czlonek Polskiego Komitetu Normaiizacyjnego: Normaiizacyjna Komisja

Problemowa nr 258 ds. Produkt6w Dietetycznych i Specjalnego Przeznaczenia -

2000 - 2002.

4. Ekspert wspolpracujacy z Punktem Kontaktowym Komisji Kodeksu Zywnosciowego

FAO/WHO w ramach Komitetu KKZ FAO/WHO ds. Substancji Dodatkowych do

Zywnosci (CCFA), 2002 - do chwili obecnej.

5. Czlonek Grupy Roboczej Kodeksu Zywnosciowego FAO/WHO ds. substancji

dodatkowych w preparatach do zywienia niernowlat i zywnosci uzupelniajacej dla

niemowlat i malych dzieci (Working Group On Food Additives In The Codex

Proposed Draft Revised Standards for Infant Formula and for Precessed Cereal-

Based Foods for Infants and Young Children (Confsdu-Wg Additives) Kodeksu

Zywnosciowego FAO/WHO), 2002 - 2003.

7.2 Po uzyskaniu stopnia doktora

1. Ekspert wspolpracujacy z Punktem Kontaktowym Komisji Kodeksu

Zywnosciowego FAO/WHO w ramach Komitetu KKZ FAO/WHO ds. Tluszcz6w i

Olej6w (CCFO), 2005 - do chwili obecnej.

2. Czlonek Elektronicznej Grupy Roboczej Kodeksu Zywnosciowego FAO/WHO

dotyczacej projektu normy dla tluszczow do smarowania i mieszanek smarownych

(CCFO Electronic Working Group on the Food Additive Section of the Codex
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Standard for Fat Spreads and Blended Spreads. Codex Alimentarius Commission

FAO/WHO), 2005 - 2006.

3. Ekspert wspolpracujacy z Punktem Kontaktowym Komisji Kodeksu

Zywnosciowego FAO/WHO w ramach Komitetu KKZ FAO/WHO ds. Zanieczyszczeri

Zywnosci (CCF), 2007 - do chwili obecnej.

4. Czlonek Elektronicznej Grupy Roboczej Kodeksu Zywnosciowego FAO/WHO ds.

opracowania Przewodnika obnizanla akryloamidu w zywnosci (Electronic Working

Group on Proposed Draft Code of Practice for the Reduction of Acrylamide in Food.

Codex Committee on Contaminants in Food. Codex Alimentarius Commission

FAO/WHO) - 2007.

5. Ekspert Grupy Roboczej Komisji Europejskiej ds. akryloamidu - 2008 do chwili

obecnej.

6. Czlonek "Working Group on Food Additives and Processing Toxicants" w projekcie

PR 6 EU MoniQA Network of Exellence.

7. Czlonek Grupy Ekspert6w w celu opracowania stanowiska w sprawie

suplementacji kwasu dokozaheksaenowego i innych kwas6w tluszczowych omega-

3 w populacji kobiet ciezarnych, karrniacych piersia oraz niernowlat i dzieci do lat 3

- 2012.

8. Czronek Grupy Ekspert6w powolanych przez Krajowego Konsultanta w Dziedzinie

Pediatrii do opracowania "Norm zywienia zdrowych dzieci w 1 - 3 roku zycia" -

2012.

9. Ekspert z lnstytutu Zywnosci Zywienia do korzystania z Platformy Wymiany

Informacji Europejskiego Urzedu ds. Bezpieczeristwa Zywnosci (EFSA) - 2014 do

chwili obecnej.

10. Ekspert powolany przez Sekcje Zywieniowa Polski ego Towarzystwa

Gastroenterologii, Hepatologii i Zywienia Dzieci do stworzenia zaleceri .Zasad

zywienia zdrowych niernowlat" - 2014.

11. Ekspert wspolpracujacy z Punktem Kontaktowym Komisji Kodeksu

Zywnosciowego FAO/WHO w ramach Komitetu KKZ FAO/WHO ds. Metod Analiz I

Pr6bkobrania (CCMAS), 2015.

12. Czlonek dw6ch Komitet6w Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:

- Koncentrat6w Spozywczych, Skrobi i Produkt6w Dietetycznych (KT Nr 200)

- 2002 do chwili obecnej,
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- Analizy Zywnosci (KT Nr 235) - 2014 do chwili obecnej.

13. Auditor Polskiego Centrum Akredytacji oceniajacy laboratoria badawcze - 2006 do

chwili obecnej.

8. Recenzje prac naukowych

Jestem recenzentem Narodowego Centrum Nauki (1).

Po uzyskaniu stopnia doktora recenzowalam prace naukowe w n/w czasopismach:

AI w czasopismach miedzynarodowych:

Food and Chemical Toxicology (2), Food Chemistry (2), International Journal of

Occupational and Environmental Health (1), Journal of Food and Nutrition Research (1),

Food Additives and Contaminants (4), Talanta (1).

BI w czasopismach krajowych:

Standardy Medyczne (4), Zywienie Czlowieka i Metabolizm (12), Wiadornosci Lekarskie

(1), Postepy Biologii Kom6rki (1).

9. Nagrody iwyroznienla za dzialalnosc naukowo-badawcza

2002 - Wyr6inienie rozprawy doktorskiej przez Rade Wydzialu Farmaceutycznego

Akademii Medycznej w Warszawie.

2008 - Nagroda indywidualna za najlepszy poster pt.: "Aery/amide in Polish food".

1st MoniQA International Conference. Wlochy, Rzym.

2009 - Nagroda zespolowa (III miejsce) dla Hanny Mojskiej, Iwony Gieleciriskiej,

Katarzyny Maleckiej za zaprezentowanie posteru: .Oznaczanie zawartosci akryloamidu

w produktach ziemniaczanych metodq GCQ-MSjMS oraz LC-MSjMS". IV Konferencja pt.:

.Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej. Wydzial Chemii Uniwersytetu

Warszawskiego. Warszawa.

2010 - Wyr6inienie dla zespolu w skladzie: Hanna Mojska, Iwona Gieleciriska,

Katarzyna Zukowska, Kataryna Stos za zaprezentowanie posteru: "Ocena zawartosci

izomer6w trans kwas6w tluszczowych w preparatach do zywienia niemowlqt", II

Warszawskie Dni Nauki 0 Zywieniu Czlowieka. Wydzial Nauk 0 Zdrowiu. Warszawski

Uniwersytet Medyczny, Warszawa.

2011 - Wyr6inienie dla zespolu: Hanna Mojska, Iwona Gieleciriska, Katarzyna Stos,

Miroslaw Jarosz za zaprezentowanie posteru: .Badania monitoringowe zawartosci

akryloamidu w iywnosci w Polsce z wykorzystaniem techniki LC-MSjMS". VI Konferencja
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.Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej". Wydzial Chemii Uniwersytetu

Warszawskiego, Warszawa.

2011 - Nagroda indywidualna Dyrektora Instytutu Zywnosci i Zywienia dla dr n. farm.

Hanny Mojskiej za zaprezentowanie pracy pt.: .Ocena narazenia niemowlqt na

akryloamid obecny w zywnosci przeznaczonej dla tej grupy wiekowe]' na Konferencji

Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego pt. .Toksykologia w sluzbie publicznej",

Jurata.

2012 - Wyr6inienie dla zespohi: Malgorzata [eliriska, Iwona Gieleciriska, Hanna Mojska,

Andrzej Tokarz za zaprezentowanie posteru: .Zastosowanie LC-MS/MS w analizie

zawartosci wybranych metabolit6w kwas6w tiuszczowych w surowicy krwi i tkance

nowotworowe]'. VII Konferencja .Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej".

Wydzial Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
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