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1. Imię i Nazwisko 

 

Kinga Stuper-Szablewska 

 

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe 

 

 magister chemii, specjalizacja: Chemia fizyczna,  

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, egzamin magisterski: 

27 czerwca 2006 r. 

 

Tytuł pracy magisterskiej: „Indywidualne współczynniki aktywności w modelu SPM 

obliczone metodą Monte Carlo w wielkim zespole kanonicznym” 

 

Promotor: dr hab. Stanisław Lamperski 

 

 dyplom nauczyciela chemii, 27 czerwca 2006 r. 

 

 magistra fizyki, specjalizacja: Dydaktyka fizyki,  

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki, egzamin magisterski: 

22 czerwca 2009 r. 

 

Tytuł pracy magisterskiej: „Zastosowanie komputerów kwantowych - 

niealgorytmiczne działanie umysłu ucznia, teoria” 

 

Promotor: dr Michał Januszczyk 

 

 dyplom nauczyciela fizyki, 22 czerwca 2009 r. 

 

 doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, stopień doktora 

nadany ustawą z dnia 30 września 2010 r. 

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zawartość biomasy grzybowej mierzonej ilością 

ergosterolu w produktach żywnościowych pochodzenia zbożowego, w produktach 

przechowywanych oraz na różnych etapach procesu technologicznego” 

Promotor: prof. dr hab. Juliusz Perkowski 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu 

 

 1.10.2006 – 30.09.2010 

doktorant w Zakładzie Chemii Ogólnej, Katedry Chemii, Wydział 

Technologii Drewna, słuchaczka Stacjonarnego Studium Doktoranckiego na 

Wydziale Nauk o Żywności i Żywienia, Akademii Rolniczej im. A 

Cieszkowskiego w Poznaniu (od 2008 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) 

 

 1.10.2010 – 30.09.2011 

asystent w Zakładzie Chemii Ogólnej, Katedry Chemii, Wydział Technologii 

Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
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 1.10.2011 – do chwili obecnej 

adiunkt w Zakładzie Chemii Ogólnej, Katedry Chemii, Wydział Technologii 

Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

 

4. Działalność naukowo-badawcza 

4.1 Wskazanie osiągnięcia, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i 

tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z póź. zm.)  

 

Jako osiągnięcie, będące podstawą do ubiegania się o stopień naukowy doktora 

habilitowanego, jest cykl sześciu monotematycznych prac ujętych pod wspólnym 

tytułem: 

 

„Porażenie grzybami toksynotwórczymi, a wybrane metabolity ziarna 

pszenicy ze szczególnym uwzględnieniem kwasów fenolowych” 

 

1. K. Stuper-Szablewska, J. Perkowski, Phenolic acids in cereal grain: occurrence, 

biosynthesis, metabolism and role in living organisms. Critical Reviews in Food 

Science and Nutrition, 2017, 1-12                                  IF: 6.077; 45 pkt MNiSW 

 

2. K. Stuper-Szablewska, T. Szablewski, M. Buśko, J. Perkowski, Changes in 

contents of trichothecenes during commercial grain milling. LWT – Food Science 

and Technology, 2016, 69, 55-58                                   IF: 2.416; 35 pkt MNiSW 

 

3. K. Stuper-Szablewska, D. Kurasiak-Popowska, J. Nawracała,  J. Perkowski, 

Study of metabolite profiles in winter wheat cultivars inducted by Fusarium 

infection. Cereal Research Communication, 2016, 44(4),  

572-58                                                                             IF: 0.399; 15 pkt MNiSW 

 

4. K. Stuper-Szablewska, M. Buśko, T. Góral, J. Perkowski, The fatty acid profile 

in different wheat cultivars depending on the level of contamination with 

microscopic fungi. Food Chemistry, 2014, 153,  

216–22                                                                            IF: 3.334; 40 pkt MNiSW 

 

5. T. Kulik, K. Stuper-Szablewska, K. Bilska, M. Buśko, A. Ostrowska-

Kołodziejczak, D. Załuski, J. Perkowski, trans-Cinnamic and chlorogenic acids 

affect the secondary metabolic profiles and ergosterol biosynthesis by Fusarium 

culmorum and F. graminearum sensu stricto. Toxins 2017,  

9(7), 198                                                                          IF: 3.030; 35 pkt MNiSW 

 

6. K. Stuper-Szablewska, D. Kurasiak-Popowska, J. Nawracała, J. Perkowski, 

Response of non-enzymatic antioxidative mechanisms to stress caused by 

infection with Fusarium fungi and chemical protection in different wheat 

genotypes. Chemistry and Ecology, 2017, 1-14             IF: 1.463; 20 pkt MNiSW 

 

 Sumaryczny IF – 16.719  

 Punkty MNiSW – 190  

 Suma cytowań – 12 
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Punkty za publikacje naliczono zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 09.12.2016r. w sprawie wykazu czasopism naukowych, z liczbą punktów 

przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.  

Mój wkład w w/w publikacje obejmuje: autorstwo hipotez i koncepcji badań, udział w 

wykonaniu doświadczeń oraz większości oznaczeń, analizę i opracowanie wyników, 

wyciągnięcie wniosków, przygotowanie i redakcję manuskryptów (załączono oświadczenia 

współautorów). 

 

4.2   Omówienie celu naukowego i uzyskanych wyników wskazanego osiągnięcia 

 

4.2.1 Wprowadzenie 

Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa  w łańcuchu produkcji żywności jest niezwykle 

ważne dla konsumentów. W przypadku produktów przerobu zbóż, kluczowym elementem jest 

etap produkcji pierwotnej. Zboża narażone są na szereg czynników stresogennych: 

abiotycznych i biotycznych trudnych do kontrolowania. Wpływają one jednak w sposób 

istotny na jakość i bezpieczeństwo produktów z nich pozyskiwanych (Agarwal i in., 2006). 

Prawidłowo zastosowane zabiegi agrotechniczne ograniczają w istotny sposób wpływ 

czynników środowiskowych na roślinę. Nie jest jednak możliwe całkowite ich 

wyeliminowanie, a same zabiegi takie jak np.: ochrona chemiczna, mogą dodatkowo 

powodować stres. Komórki roślinne uruchamiają wtedy tzw. mechanizmy odpornościowe. 

Mechanizmy te w literaturze opisano jako: enzymatyczne i nieenzymatyczne. Mają one za 

zadanie ograniczać lub eliminować działanie czynników stresogennych. W przypadku 

nieenzymatycznego mechanizmu odpornościowego jest on uruchamiany podczas działania 

stresu biotycznego (takiego jak np.: porażenie patogenicznymi, toksynotwórczymi szczepami 

grzybów mikroskopowych). Następuje wtedy wzmożona biosynteza związków bioaktywnych 

o charakterze przeciwutleniającym. Kumulacja tych związków odbywa się głównie w 

zewnętrznych warstwach ziarniaka. Do związków bioaktywnych zaliczamy: kwasy fenolowe 

ich estry i glikozydy, awentramidy, flawonoidy, fitoestrogeny (lignany), fitosterole, 

tokoferole i tokotrienole, karotenoidy, melatonina, fosforany inozytolu, glutation, mikro- i 

makroelementy, jak również substancje odżywcze ziarniaka, przeciwodżywcze oraz 

nieodżywcze. Spośród nich w zbożach najistotniejszą rolę pełnią kwasy fenolowe 

(hydroksycynamonowe: kawowy, ferulowy, p-kumarowy i synapowy, hydroksybenzoesowe: 

galusowy, p-hydroksybenzoesowy, protokatechowy, wanilinowy i syryngowy). Najwięcej jest 

ich w okrywie nasiennej, warstwie aleuronowej i w zarodkach, a jedynie w śladowych 

ilościach obecne są w bielmie skrobiowym ziarniaków (McKeehen i in., 1999). Spośród nich 

dominują pochodne kwasu cynamonowego, zwłaszcza kwas ferulowy, p-kumarowy i 

syrynginowy (Balashubashini et al., 2003).  

Do tej pory w pracach z tej dziedziny głównym aspektem badań był profil związków 

bioaktywnych ziarna zbóż głównie pod kątem walorów prozdrowotnych produktów z nich 

otrzymanych. Kwasy fenolowe cechujące się wysokim potencjałem antyoksydacyjnym, są 

pożądane w diecie ze względu na ich prewencyjne działanie w obliczu chorób 

cywilizacyjnych. Na podstawie przeprowadzonych badań własnych i literaturowych okazuje 

się, iż związki te odgrywają szczególnie istotną rolę w metabolizmie samej rośliny. 

Postulowano do tej pory, iż kwas ferulowy jest związany z odpornością zbóż na choroby 

grzybowe. Brak szczegółowych danych na temat roli pozostałych kwasów podczas działania 

czynników stresogennych na rośliny zbożowe stał się podstawą do podjęcia badań w tym 

kierunku. Programowanie odporności u roślin zbożowych, a szczególnie u pszenicy za 

pomocą sterowania ich naturalnymi mechanizmami odpornościowymi jest zagadnieniem 
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nowym, które ma szansę szerokiego zastosowania zarówno w zintegrowanej uprawie zbóż, 

jak i  uprawie ekologicznej. Zastosowanie odmian zbóż odpornych na choroby ograniczyć 

może stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, co zmniejszy istotnie poziom 

chemicznego zanieczyszczenia zbóż, jednocześnie ograniczając rozwój chorób.  

 

4.2.2 Cel badań i hipoteza badawcza 

Celem niniejszego osiągnięcia było określenie wzajemnych zależności między 

wybranymi składnikami bioaktywnymi, a stresem biotycznym wywołanym przez grzyby z 

rodzaju Fusarium na etapie produkcji pierwotnej ziarna pszenicy, z uwzględnieniem 

zróżnicowanej odporności odmian pszenicy. W dalszej kolejności udowodnienie ich roli w 

procesach odpornościowych pszenicy oraz wyznaczenie wzajemnych korelacji pomiędzy 

analizowanymi cechami. W konsekwencji zaproponowanie drogi przemian najważniejszych 

kwasów fenolowych podczas infekcji grzybami z rodzaju Fusarium. Wykazanie niniejszych 

zależności może zostać wykorzystane na każdym etapie przerobu zbóż w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa surowca i produktu oraz podwyższenia jakości i walorów prozdrowotnych 

produktów zbożowych. 

W związku z powyższym przedstawiono następujące hipotezy badawcze: 

1. Wszystkie kolejne etapy łańcucha produkcyjnego zbożowych produktów 

spożywczych wpływają na zawartość kwasów fenolowych w produkcie finalnym. 

2. Podczas procesu przemiału ziarna zbóż nie wszystkie zanieczyszczenia biologiczne 

i chemiczne są usuwane z produktu finalnego, a znaczna ich ilość  kumuluje się w 

produktach zawierających zewnętrzne warstwy ziarniaka. 

3. Zanieczyszczenie grzybami z rodzaju Fusarium oraz mikotoksynami w czasie 

wegetacji pszenicy jest dodatnio skorelowane z zawartością kwasów fenolowych w 

ziarnie. 

4. Kwas ferulowy,  będący dominującym kwasem fenolowym w ziarnie pszenicy, nie 

jest jedynym kwasem, mającym istotne znaczenie w mechanizmach odpornościowych 

pszenicy na działanie biotycznego czynnika stresogennego. 

5. Kwasy fenolowe hamują oksydację lipidów, natomiast kwasy tłuszczowe jako 

składniki bioaktywne mają istotny związek z odpornością pszenicy na choroby 

grzybowe.  

6. Kwasy fenolowe są produkowane przez grzyby z rodzaju Fusarium. Niektóre 

endogenne kwasy fenolowe roślin mogą być inhibitorami tworzenia mikotoksyn, 

mogą być również transformowane przez grzyby mikroskopowe.  

7. Kwasy fenolowe w ziarnie pszenicy w wyniku działania czynników stresogennych 

mogą być przez komórki roślinne transformowane do innych kwasów fenolowych.  

W celu weryfikacji postawionych hipotez badawczych w ramach niniejszego osiągnięcia 

realizowano następujące cele szczegółowe: 

1. Kompleksowe przedstawienie drogi kwasów fenolowych: biosynteza, 

występowanie, rola w czasie wegetacji roślin zbożowych, przemiany zachodzące w 

czasie procesów technologicznych oraz szlak metaboliczny w organizmie ludzkim. 

2. Określenie zmian zanieczyszczenia mikotoksynami na wszystkich etapach procesu 

technologicznego przerobu zbóż w warunkach przemysłowych.  

3.  Analiza profilu grzybowych i roślinnych metabolitów, jak również aktywności 

przeciwutleniającej różnych odmian pszenicy.  
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4.  Określenie zmian jakościowego i ilościowego profilu kwasów tłuszczowych oraz 

ich wzajemnych relacji w ziarnie pszenicy zachodzących pod wpływem infekcji 

grzybami z rodzaju Fusarium oraz prób naturalnie porażonych.  

5. Badanie szlaku metabolicznego kwasów fenolowych w komórkach grzybów 

mikroskopowych.  

6. Ocena wpływu infekcji grzybami z rodzaju Fusarium oraz ochrony chemicznej na 

zawartość kwasów fenolowych oraz potencjału antyoksydacyjnego ekstraktów z 

ziarna pszenicy. Zaproponowanie szlaku metabolicznego kwasów fenolowych w 

komórkach roślinnych pod wpływem zróżnicowanych czynników stresogennych. 

 

Ad. 1 Kompleksowe przedstawienie drogi kwasów fenolowych: biosynteza, 

występowanie, rola w czasie wegetacji roślin zbożowych, przemiany zachodzące w czasie 

procesów technologicznych oraz szlak metaboliczny w organizmie ludzkim 

W celu pozyskania produktów o wysokich walorach prozdrowotnych istotnym jest, 

aby istniała możliwość modyfikacji zawartości związków bioaktywnych na każdym etapie 

produkcji roślinnej, począwszy od wegetacji rośliny na polu, przez wszystkie procesy 

technologiczne, którym poddawane jest ziarno, aż po produkt finalny. Ziarno zbóż zawiera 

szerokie spektrum związków określanych mianem składników bioaktywnych, cechujących się 

wysoką przyswajalnością dla ludzi. Badania wykazały istotną korelację między spożyciem 

związków bioaktywnych, a obniżeniem częstotliwości występowania chorób serca i 

nowotworów (Liu, 2007; Madhujith i Shahidi, 2007). W przypadku ziarna zbóż oraz jego 

produktów przerobu istotny jest fakt, iż stanowią one podstawę piramidy żywieniowej. Wśród 

związków bioaktywnych zidentyfikowanych w ziarnie zbóż najważniejszą rolę pełnią 

polifenole, a  w wśród nich szczególną grupę stanowią kwasy fenolowe. Związki te cechują 

się przede wszystkim wielokierunkowym działaniem przeciwutleniającym (Zhou i You, 

2004). Synteza kwasów fenolowych zachodzi w komórkach roślinnych. Proces ten odbywa 

się pod wpływem czynników stresogennych, a substratem tych procesów są związki 

alifatyczne będące metabolitami pierwotnymi. Kwas ferulowy (kwas 4- hydroksyl – 3-

metoksycynamonowy) jest głównym kwasem fenolowym obecnym w zbożach. W tkankach 

roślinnych fenolokwasy występują w formie niskocząsteczkowej, jak w postaci 

estryfikowanej lub eterofikowanej z polimerami ścian komórkowych.  

Kwasy fenolowe, pochodzące z roślin mogą być metabolizowane przez inne 

organizmy żywe występujące w środowisku, takie jak np.: grzyby z rodzaju Fusarium. 

Mechanizm w tym przypadku nie jest do końca poznany, a informacje na ten temat obecne w 

literaturze są jedynie fragmentaryczne. Pojedyncze doniesienia wskazują jedynie niektóre 

możliwe drogi metaboliczne wybranych kwasów fenolowych. Na przykład stwierdzono, iż 

następuje częściowy rozkład kwasu cynamonowego, p-kumarynowego i ferulowego w dwóch 

reakcjach redukcji i rozszczepienia łańcucha bocznego. Kwas cynamonowy w wyniku 

redukcji grupy karboksylowej w pozycji γ łańcucha bocznego oraz hydrogeneracji  

podwójnego wiązania pomiędzy atomami węgla Cα-Cβ ulega przekształceniu do 3 fenylo – 1 

– propanolu. Kwas p-kumarowy w wyniku procesów β – oksydacji ulega przekształceniu do 

finalnego produktu – kwasu p-hydroksybenzoesowego lub w wyniku redukcji do 3(p-

hydroksyferulowego) – 1- propanolu. Przekształcenie kwasu ferulowego prowadzi do 

wytworzenia waniliny. W wyniku jej utlenienia powstaje kwas wanilinowy. W wyniku 

działania demetylazy kwas ten ulega przekształceniu do kwasu protokatechowego. W 

przypadku kwasu galusowego w pierwszym etapie dochodzi do oksydacyjnego 

rozszczepienia z równoczesną dekarboksylacją w wyniku czego powstaje kwas cis-akonitowy 

włączany w cykl Krebsa. Proces ten obserwowano u Aspergillus Niger, który metabolizuje 

również kwas galusowy poprzez dekarboksylację do pirogalolu (Bhat et al., 1998, Zeida et al., 

1998). Związek ten ulega oksydacyjnemu rozszczepieniu do cis-akontanu. Natomiast u 



Kinga Stuper-Szablewska                                                                               Załącznik 2. Autoreferat 
 

7 

Aspergillus flavus opisano szlak kwasu galusowego, który prowadzi do pirogronianu i 

szczawiooctanu (Bhat i in., 1998).  

Badacze sugerują, iż powstałe w ziarnie kwasy fenolowe mają działanie 

przeciwgrzybiczne i przeciwbakteryjne (Greenberg i in., 2008). Istnieją również nieliczne 

wzmianki o ich inhibującym działaniu na grzyby z rodzaju Fusarium podczas biosyntezy 

mykotoksyn tworzonych przez grzyby z tego rodzaju (Kulik i in., 2017).  

Procesy technologiczne jakim jest poddawane ziarno zbóż mają istotny wpływ 

zarówno na zawartość, jak i aktywność kwasów fenolowych w produkcie końcowym. 

Przemiał zbóż powoduje spadek, zarówno zawartości kwasów fenolowych, jak również 

aktywności przeciwutleniającej w produkcie finalnym w porównaniu z surowcem (Slavin 

1999, Wołoch i in., 2003). Procesy technologiczne, jakim poddawane są surowce roślinne 

wpływają na zawarte w nich antyoksydanty. Niektóre z tych procesów powodują degradacje 

związków przeciwutleniających i zmniejszenie ich ilości, inne mogą zwiększyć nich 

dostępność i przyswajalność. 

 Ostatnim etapem drogi kwasów fenolowych jest ich metabolizm oraz aktywność jaka 

ma miejsce w organizmie konsumenta. Kwasy przekształcone podczas procesów trawienia w 

formy dobrze przyswajalne, transportowane są przez krwioobieg do punktów docelowych 

które znajdują się w komórkach organizmu ludzkiego. Znaczenie  kwasów fenolowych  

zawartych w roślinach,  w  tym ujęciu wynika z ich wielokierunkowego wpływu na organizm 

człowieka (Middleton i in., 2000). W znacznej  części  efekty  te  związane  są  z  regulującym  

wpływem  tych związków  na  procesy oksydacyjno-redukcyjne zachodzące w żywych 

komórkach, w tym przede wszystkim na utrzymywanie lub restytucję równowagi redox 

zaburzonej w wyniku rozwoju tzw. stresu oksydacyjnego. Spektrum działania kwasów 

fenolowych jest bardzo szerokie, co w powiązaniu z  zanieczyszczeniem ziarna zbóż nabiera 

szerszego znaczenia. 

 

Publikacja:  

K. Stuper-Szablewska, J. Perkowski, Phenolic acids in cereal grain: occurrence, biosynthesis, metabolism and role in living 

organisms. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2017, 

 

 Ad. 2 Określenie zmian zanieczyszczenia mikotoksynami na wszystkich etapach procesu 

technologicznego przerobu zbóż w warunkach przemysłowych 

Nadprodukcja w komórkach roślinnych kwasów fenolowych wywoływana jest przede 

wszystkim zmasowaną infekcją patogenicznych szczepów grzybów mikroskopowych, a 

obecność zarówno grzybni, jak i wytworzonych mikotoksyn w komórkach roślinnych 

powoduje stres. Jedną z najważniejszych chorób zbóż jest fuzarioza kłosów powodowana 

przez grzyby z rodzaju Fusarium. Powoduje ona duże straty ekonomiczne. Konsekwencją jej 

jest zanieczyszczenie ziarna drugorzędowymi metabolitami wtórnymi grzybów 

mikroskopowych, czyli mikotoksynami, wykazującymi toksyczne działanie w stosunku 

zarówno do ludzi, jak i zwierząt. Pomimo stosowanych środków ochrony roślin, jak również 

własnych mechanizmów odpornościowych zbóż zagrożenie zanieczyszczenia mikotoksynami 

produktów przerobu zbóż jest wysokie. Procesy technologiczne stosowane w czasie przemiału 

ziarna mogą w istotny sposób zredukować poziom zanieczyszczenia mikotoksynami produktu 

końcowego w porównaniu z zanieczyszczeniem surowca. Kompleksowe badania na ten temat 

w warunkach przemysłowych nie były do tej pory prowadzone.  

Celem niniejszych badań było zatem określenie na wszystkich etapach przemysłowego 

przemiału ziarna zbóż zmian zanieczyszczenia mikotoksynami z grupy A i B trichotecenów.  

Analizie poddano próby zebrane ze wszystkich etapów przemiału czterech gatunków zbóż: 

pszenicy, owsa, jęczmienia i żyta. W przypadku średniego stężenia sumy trichotecenów 

ziarno żyta zawierało najwięcej tych metabolitów, ziarno jęczmienia mniej, natomiast w 
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ziarnie owsa oraz pszenicy stężenie sumy trichotecenów było najniższe. Znaczącą kumulację 

różnych mikotoksyn zaobserwowano w odpadach. DON był toksyną występującą w 

najwyższych stężeniach we wszystkich analizowanych próbach zbóż, a jego zawartość w 

odpadach po czyszczeniu wzrastała w porównaniu z jego zawartością w ziarnie nawet 

dziesięciokrotnie. W produktach końcowych przemiału zbóż zawartość mikotoksyn wynosiła 

poniżej granicy wykrywalności, śladowe ilości oznaczono tylko w mące żytniej typ 720 oraz 

pszennej typ 750. Zawartość DON została zredukowana w około 74%. W większości 

dostępnej literatury można znaleźć dane na temat zawartości mikotoksyn w surowcu oraz 

produktach przemiału z pominięciem etapów pośrednich oraz produktów ubocznych takich 

jakimi są otręby drobne i grube.  

Przedstawione w niniejszej pracy wyniki obrazują dokładny rozkład poziomu 

zanieczyszczenia ziarna trichotecenami w poszczególnych frakcjach przemiału czterech 

gatunków zbóż. Badania te potwierdzają istotny wpływ procesu przemiału na obniżenie 

poziomu mikotoksyn w produkcie końcowym, przy czym nie eliminują ich całkowicie. 

Poziom zanieczyszczenia trichotecenami produktu przerobu zbóż zależy wprost 

proporcjonalnie od zanieczyszczenia surowca jakim jest ziarno. W związku z powyższym 

przeprowadzone badania wskazują na celowość stosowania zabiegów prewencyjnych już na 

etapie uprawy w celu uzyskania ziarna o jak najniższym wyjściowym zanieczyszczeniu 

mikotoksynami.  

 

Publikacja:  

K. Stuper-Szablewska, T. Szablewski, M. Buśko, J. Perkowski, Changes in contents of trichothecenes during commercial 

grain milling. LWT – Food Science and Technology, 2016, 69, 55-58      

                               

Ad 3. Analiza profilu grzybowych i roślinnych metabolitów, jak również aktywności 

przeciwutleniającej różnych odmian pszenicy  

 Wzbogacenie metod określania odporności pszenicy, opierających się na cechach 

struktury plonu, o chemiczną analizę stężenia mikotoksyn w ziarnie oraz analizę 

bioaktywnych metabolitów roślinnych jest nowatorskim spojrzeniem na problem zapewnienia 

bezpieczeństwa żywności pochodzenia zbożowego.  

W związku z powyższym w ramach niniejszej pracy postanowiono przeprowadzić 

badania zawartości innych metabolitów (nie tylko grzybowych) tworzonych w roślinie w 

wyniku działania różnych czynników stresogennych. Takimi czynnikami są inokulacja czy 

oprysk środkami ochrony roślin m.in. fungicydami, które są powiązane z mechanizmami 

odpornościowymi roślin. Badania prowadzono na reprezentatywnej populacji uprawianych w 

Europie odmian pszenic. Doświadczenie modelowe obejmowało trzy warianty: inokulację 

grzybami z rodzaju Fusarium (I), co miało pozwolić na określenie wpływu zmasowanej 

infekcji na rozwój fuzariozy kłosa, naturalne porażenie (C) oraz naturalne porażenie z 

zastosowaniem ochrony chemicznej (OCH). Analizowano zawartość mikotoksyn z grupy 

trichotecenów, stężenie ergosterolu, zawartość 12 kwasów fenolowych, wolne kwasy 

fenolowe oraz dokonano oceny całkowitej aktywności przeciwutleniającej.  

W celu określenia poziomu zanieczyszczenia grzybami mikroskopowymi zastosowano 

metodę analizy stężenia ergosterolu (ERG). Sterol ten jest istotnym składnikiem ściany 

komórkowej grzybów mikroskopowych, a jego stężenie w badanym materiale przyjęto jako 

chemiczny marker wskazujący poziom zanieczyszczenia mykobiota. Najwyższe stężenie tego 

metabolitu stwierdzono w próbach inokulowanych. Około 3 krotnie mniej ERG oznaczono w 

próbach kontrolnych i chronionych chemicznie. Badana populacja była jednorodna, a rozstęp 

z próby niewielki. Nie stwierdzono istotnych różnic między próbami kontrolnymi, a 

chronionymi chemicznie. Stwierdzono natomiast wysoce istotne różnice między stężeniem 

ERG w próbach inokulowanych, w stosunku do dwóch pozostałych grup. Podobne różnice 
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między wariantami doświadczenia zaobserwowano w przypadku średniego stężenia sumy 

trichotecenów. Analizując stężenie poszczególnych toksyn stwierdzono, iż w przypadku DON 

oraz 3-AcDON występują istotne różnice w średniej zawartości tych metabolitów między 

grupą inokulowaną, a grupami kontrolną i chronioną chemicznie.  

Analiza 12 kwasów kwasów fenolowych  pozwoliła na stwierdzenie istotnych różnic 

w zawartości poszczególnych kwasów pomiędzy odmianami w obrębie każdego wariantu 

doświadczenia. Wśród nich najwyższe stężenie we wszystkich próbach oznaczono dla kwasu 

ferulowego i było ono najwyższe dla prób inokulowanych, dla prób chronionych chemicznie 

było go ponad 2 razy mniej, natomiast najniższe stężenie kwasu ferulowego stwierdzono w 

próbach kontrolnych. 

 Aktywność przeciwutleniająca wyznaczona dla prób inokulowanych różniła się 

istotnie od aktywności ekstraktów pozyskanych z prób chronionych chemicznie i kontrolnych.  

Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń stwierdzono, iż w przypadku 

wszystkich analizowanych związków tendencja jest podobna. Ziarno cechujące się wysokim 

porażeniem przez grzyby z rodzaju Fusarium (I) zawiera więcej kwasów fenolowych takich 

jak: ferulowy, t-cynamonowy, galusowy, 4-hudroksybenzoesowy, p-kumarowy i synapowy, 

niż ziarno chronione chemicznie (OCH), czy naturalnie porażone (C). Ekstrakty z niego 

pozyskane mają istotnie wyższą aktywność przeciwutleniającą, od tych pozyskanych z 

pozostałych dwóch wariantów doświadczenia.  

 

Publikacja:  

K. Stuper-Szablewska, D. Kurasiak-Popowska, J. Nawracała,  J. Perkowski, Study of metabolite profiles in winter wheat 

cultivars inducted by Fusarium infection. Cereal Research Communication, 2016, 44(4), 572-58                                                                              

 

 

Ad 4. Określenie zmian jakościowego i ilościowego profilu kwasów tłuszczowych oraz 

ich wzajemnych relacji w ziarnie pszenicy zachodzących pod wpływem infekcji 

grzybami z rodzaju Fusarium oraz prób naturalnie porażonych 

 

W Polsce pszenica jest podstawowym zbożem, zajmującym największą powierzchnię 

zasiewów oraz produkowanym w największej ilości (Cacak-Pietrzak, 2008). W obrębie 

gatunku pszenicy zwyczajnej (Triticum vulgare) występują różnice w składzie ziarna, w 

zależności od cech dziedzicznych oraz od czynników środowiskowych. Podczas działania 

patogenicznych szczepów grzybów mikroskopowych na ziarno, mikroorganizmy te produkują 

metabolity wtórne jakimi są mikotoksyny, będące istotnym elementem patogenezy. Dochodzi 

wtedy do zmian jakościowych ziarna w jego poszczególnych frakcjach: tłuszczowej, 

białkowej oraz węglowodanowej. Prowadzone do tej pory badania wskazują, iż w ziarniakach 

roślina zbożowa kumuluje kompleks metabolitów inhibitujących rozwój grzybów, 

szczególnie tych z rodzaju Fusarium i zmniejszających jednocześnie akumulację mikotoksyn. 

Metabolity te wywodzą się z pierwotnego i wtórnego metabolizmu roślin i można je 

sklasyfikować w sześciu głównych grupach: kwasy tłuszczowe, aminokwasy i pochodne, 

węglowodany, aminy i poliaminy, terpenoidy i fenylopropanoidy (Gauthier i in., 2015). 

Wśród nich kwasy tłuszczowe  mają istotne znaczenie ze względu na udział we wzmocnieniu 

ścian komórkowych ziarniaka (Gauthier i in., 2015). Procesy utleniania lipidów, obok 

hydrolizy, są najczęściej zachodzącymi przemianami obserwowanymi podczas procesów 

metabolicznych grzybów mikroskopowych zasiedlających ziarno pszenicy. Procesy utleniania 

lipidów następują przy współdziałaniu enzymów drobnoustrojów wykazujących 

specyficzność typową dla lipooksygenaz. Przedmiotowa literatura wskazuje, że pod wpływem 

mikroorganizmów ilość triacylogliceroli, estrów steroli i frakcje lipidów polarnych (suma 

fosfolipidów i glikolipidów) ulegają obniżeniu w ziarnie pszenicy, natomiast zawartość 

wolnych kwasów tłuszczowych rośnie. Kwasy tłuszczowe, zwłaszcza te wielonienasycone, 
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jako związki bioaktywne są istotnym elementem szlaku biosyntezy innych metabolitów takich 

jak np.: organiczne związki lotne. Stanowią również jeden z komponentów komórki roślinnej, 

który tworzy połączenia z kwasami fenolowymi, które przeciwdziałają ich utlenianiu. Jest to 

jeden z elementów nieenzymatycznego mechanizmu odpornościowego rośliny zbożowej na 

choroby odgrzybowe.  

Celem niniejszych badań było określenie profilu kwasów tłuszczowych w ziarnie 30 

reprezentatywnych odmian pszenicy. Niniejszy cel starano się osiągnąć poprzez analizę prób 

inokulowanych grzybami z rodzaju Fusarium oraz prób kontrolnych, czyli naturalnie 

porażonych. Obok oznaczenia ogólnego profilu kwasów tłuszczowych celem badań było 

wyznaczenie wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi kwasami tłuszczowymi 

obecnymi w ziarnie, a także zbadanie wpływu porażenia grzybami z rodzaju Fusarium na 

zmianę profilu kwasów tłuszczowych w próbach kontrolnych i inokulowanych oraz 

określenie składu PUFA i MUFA.  

W czasie analizy GC/MS zidentyfikowano 30 różnych kwasów tłuszczowych 

występujących w różnym stężeniu we wszystkich analizowanych odmianach pszenicy. 

Sumarycznie w próbach inokulowanych ziarna wyznaczono istotnie wyższe stężenie kwasów 

tłuszczowych w stosunku dla prób kontrolnych. Analizowane odmiany różniły się istotnie 

między sobą zawartością poszczególnych kwasów. Wśród nich kwas C18:2n6 trans był 

dominującym kwasem. W próbach inokulowanych stwierdzono, iż jego średnie stężenie jest 

istotnie wyższe, natomiast procentowy jego udział w sumie kwasów tłuszczowych był niższy. 

Tendencja ta była również dodatnia w przypadku kwasów, których udział był niższy. Wyjątek 

stanowił kwas C18:2n6 cis, którego średnia zawartość w próbach inokulowanych była istotnie 

niższa w stosunku do prób kontrolnych. Jest to prawdopodobnie powiązane z jego 

wykorzystywaniem w cyklu metabolicznym przez mikroorganizmy zasiedlające ziarno. 

Ponadto wyznaczono współczynnik korelacji między próbami kontrolnymi i inokulowanymi 

dla wszystkich odmian i kwasów tłuszczowych i wynosił on 0,7941 (α=0,001). Próby 

kontrolne różniły się istotnie od prób inokulowanych pod względem zawartości 

wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA) oraz jednonienasyconych kwasów 

tłuszczowych (MUFA), a w próbach inokulowanych było prawie czterokrotnie więcej MUFA 

niż PUFA. Analizując profil kwasów pod względem zawartości nienasyconych i nasyconych 

kwasów tłuszczowych stwierdzono także istotne różnice między nimi w próbach kontrolnych 

i inokulowanych. Przeprowadzona krokowa analiza dyskryminacyjna dla wszystkich prób 

wykazała, iż kwasami o największej sile dyskryminacyjnej determinującymi rozdział prób na 

inokulowane i kontrolne  są kwasy C18:n6 cis, w dalszej kolejności C18:1; C18:3n3 oraz 

C18:3n6.  

Reasumując stwierdzono w przypadku wszystkich innych kwasów w próbach 

kontrolnych mniej kwasów niż w inokulowanych. Obliczony stosunek zawartości kwasu 

C18:2n6 cis w próbach inokulowanych w stosunku do kontrolnych wynosił 0,87 i była to 

najniższa wartość tego współczynnika wyznaczona dla wszystkich kwasów.  

Wśród 30 analizowanych kwasów tłuszczowych wyższe stężenie wyznaczono w 

próbach inokulowanych dla 29 kwasów, dla prób kontrolnych jedynie dla kwasu C18:2n6 cis. 

Analiza statystyczna wykazała, iż kwasami o najwyższej sile dyskryminacyjnej 

determinującej rozdział prób na próby inokulowane i kontrolne były C18:2n6 cis,; C18:1; 

C18:3n3 oraz C18:3n6. Przeprowadzone badania wykazały ścisły związek kwasów 

tłuszczowych z patogenezą. Wśród nich istotną rolę pełnią kwasy C18:2n6 cis,; C18:1; 

C18:3n3 oraz C18:3n6. 
 

Publikacja  

K. Stuper-Szablewska, M. Buśko, T. Góral, J. Perkowski, The fatty acid profile in different wheat cultivars depending on 

the level of contamination with microscopic fungi. Food Chemistry, 2014, 153,  216–22 
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Ad 5.  Badanie szlaku metabolicznego kwasów fenolowych w komórkach grzybów 

mikroskopowych 

 

 Kwasy fenolowe mogą być inhibitorami wytwarzania mikotoksyn przez grzyby z 

rodzaju Fusarium. Działanie przeciwdrobnoustrojowe kwasów fenolowych opisywane jest w 

literaturze, w związku z powyższym mogą one stanowić alternatywę dla chemicznych 

fungicydów. Prowadzone do tej pory badania z tego zakresu bazowały na eksperymentach z 

udziałem głównie bakterii i drożdży. W przypadku grzybów mikroskopowych z rodzaju 

Fusarium takie badania nie były do tej pory prowadzone. Postanowiono, więc zapoczątkować 

badania w tej dziedzinie. W związku z powyższym podjęto badania modelowe w warunkach 

laboratoryjnych z udziałem toksynotwórczych szczepów grzybów Fusarium culmorum i F. 

graminearum. Rozpatrywano potencjalną transformację kwasów fenolowych dodawanych do 

kultur grzybowych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości tworzenia innych 

pochodnych kwasów fenolowych jako produktów. Podstawą niniejszych badań było odkrycie 

genu PAL w Fusarium verticilloides (Ma i in., 2010) związanego z tworzeniem kwasów 

fenolowych.  

Niniejsze badania pokazują po raz pierwszy w literaturze zdolność grzybów z rodzaju 

Fusarium do produkcji kwasów fenolowych. Do eksperymentów in vitro wybrano kwas 

chlorogenowy oraz trans-cynamonowy ze względu na to, iż stwierdzono ich dużą akumulację 

w ziarnie różnych genotypów kukurydzy podczas infekcji grzybowej (Atanasova-Penichon i 

in., 2010). Badania te są dodatkowo związane z hipotezą, iż egzogenne kwasy fenolowe mogą 

zmniejszać akumulację mikotoksyn z grupy trichotecenów poprzez redukcję ekspresji genu 

Tri (Tri 4, Tri 5, Tri 6) odpowiedzialnego za biosyntezę trichotecenów. Dodatkowo 

stwierdzono, iż egzogenne kwasy fenolowe mogą zakłócać biosyntezę ergosterolu (ERG) 

poprzez stymulację bądź inhibicję produkcji steroli membranowych. Przeprowadzone badania 

pokazują nowe dane na temat odpowiedzi grzybów z rodzaju Fusarium na obecność kwasów 

fenolowych, co może mieć poważne implikacje w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa 

żywności pochodzenia zbożowego. Uzyskane wyniki badań wykazały, iż w kulturach 

grzybowych wśród wszystkich kwasów fenolowych dominuje kwas ferulowy stanowiący 

21,5-25% sumy kwasów. Kwas trans-cynamonowy stanowi 7-10% wszystkich oznaczonych 

kwasów fenolowych. Jest on prekursorem także innych fenylopropanoidów. Najniższe 

udziały procentowe stwierdzono dla kwasu synapowego, syryngowego oraz chlorogenowego. 

Obok podanych powyżej pochodnych kwasu cynamonowego grzyby z rodzaju Fusarium 

produkują również pochodne kwasu benzoesowego. Wśród nich najwięcej jest kwasu 

galusowego i stanowi on 5-8% wszystkich kwasów fenolowych. Na najniższym poziomie 0,2-

0,4% oznaczono kwas benzoesowy i protokatechinowy.  

Po wyznaczeniu wzajemnych ilościowych relacji pomiędzy tworzonymi kwasami 

kolejnym etapem badań była odpowiedź na pytanie, czy grzyby mikroskopowe mogą 

wykorzystywać lub transformować egzogenne kwasy fenolowe. Modelowe doświadczenie 

miało przedstawić sytuację podczas patogenezy, kiedy roślina produkuje zwiększoną ilość 

kwasów fenolowych. Do niniejszych badań wybrano kwas trans-cynamonowy i 

chlorogenowy. Doniesienia literaturowe wskazują, iż te kwasy mają nie tylko właściwości 

przeciwdrobnoustrojowe, ale również mogą przeciwdziałać biosyntezie mikotoksyn (Etzerodt 

i in., 2015). Doświadczenie przeprowadzono uwzględniając trzy poziomy stężeń: 100, 400 

oraz 800 µg/g. Kwasy były dodawane do pożywki w formie roztworów, następnie wysiewano 

na nią zawiesinę zarodników o znanym stężeniu komórek i poddawano inkubacji. 

Równocześnie przeprowadzono dwa kontrolne warianty doświadczalne. Pierwszym były 

pożywki z dodatkiem kwasu chlorogenowego oraz t-cynamonowego, drugim wariantem 
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kontrolnym były pożywki z kulturami grzybowymi. Po 21 dniach w kulturach oznaczano 

ilościowo 11 kwasów fenolowych oraz  stężenie ergosterolu (ERG). Na podstawie 

uzyskanych wyników stwierdzono, iż grzyby z rodzaju Fusarium produkują kwasy fenolowe, 

co jest pierwszą informacją na ten temat w literaturze. W próbach z dodatkiem kwasów 

fenolowych następowała redukcja stężenia wprowadzanych kwasów: konwersja lub 

degradacja. Kwas t-cynamonowy był konwertowany do kwasu kawowego i ferulowego, 

podczas gdy kwas chlorogenowy był degradowany do kawowego, a w dalszej kolejności do 

protokatechinowego. Natomiast po dodaniu do kultur grzybowych kwasu chlorogenowego 

wzrastała zawartość kwasu t-cynamonowego, pierwszego w szlaku kwasu szikimowego 

prowadzącego do biosyntezy kwasu ferulowego. Stwierdzono zatem, iż kwas chlorogenowy 

jest inhibitorem tworzenia kwasu t-cynamonowego. Uzyskane wyniki analiz stężenia 

trichotecenów wykazały, iż zarówno kwas t-cynamonowy, jak i chlorogenowy są inhibitorami 

wytwarzania trichotecenów. Egzogenne kwasy fenolowe wpływają w różny sposób na 

biosyntezę ERG. Stwierdzono, iż kwas t-cynamonowy stymuluje produkcję ERG, podczas 

gdy chlorogenowy jest inhibitorem jego syntezy. Sugeruje to, iż kwasy fenolowe mające silne 

właściwości przeciwdrobnoustrojowe mogą przeciwdziałać biosyntezie ERG w komórkach 

grzybowych. Na podstawie przeprowadzonych badań zaproponowano szlak metaboliczny 

tworzenia kwasów fenolowych w komórkach grzybów z rodzaju Fusarium (Rys. 1). 



Kinga Stuper-Szablewska                                                                               Załącznik 2. Autoreferat 
 

13 

 
Rys. 1 Szlak metaboliczny kwasów fenolowych w komórkach grzybów z rodzaju Fusarium. 

Na czerwono zaznaczono strzałki pokazujące proponowane drogi konwersji lub degradacji 

niniejszych kwasów wyznaczona na podstawie badań własny oraz sugestii innych autorów 

wskazanych dla biosyntezy kwasów fenolowych w komórkach innych mikroorganizmów 

(Kulik i in. 2017). 
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Ad 6. Zaproponowanie szlaku metabolicznego kwasów fenolowych w ziarnie pszenicy 

pod wpływem zróżnicowanych czynników stresogennych 

 

Wśród czynników stresogennych istotnie wpływających na odporność rośliny ważne 

miejsce zajmują warunki środowiskowe, takie jak: dobowe wahania temperatury, wilgotność 

względna powietrza i suma opadów, skład gleby itd. Na etapie produkcji pierwotnej żywności 

pochodzenia roślinnego, przyczyniają się one często do istotnych strat ekonomicznych. 

Wyhodowanie odmian pszenicy odpornych na abiotyczne czynniki stresogenne wydaje się 

jedynym rozwiązaniem niniejszego problemu.  

Postulowano do tej pory, iż nadprodukcja kwasów fenolowych związana jest jedynie z 

działaniem biotycznych czynników stresogennych na roślinę.  W ramach niniejszych badań 

postanowiono sprawdzić czy kwasy fenolowe biorą udział również w mechanizmach 

odpornościowych podczas działania na roślinę zmiennych czynników środowiskowych. 

Przeprowadzono zatem analizę zawartości kwasów fenolowych, wolnych kwasów 

fenolowych oraz aktywności przeciwutleniającej  w próbach ziarna pszenicy poddanej 

czynnikom stresogennym na polach znajdujących się w różnych lokalizacjach 

rozmieszczonych w różnych rejonach Polski. Uzyskane wyniki miały posłużyć do 

zaproponowania modyfikacji szlaku metabolicznego kwasów fenolowych w komórkach 

roślinnych pod wpływem jednoczesnego działania różnych czynników stresogennych. 

Analizowano 23 genotypy pszenicy charakteryzujące się zróżnicowaną odpornością na 

fuzariozę kłosów. Uprawiane były one w 3 wariantach doświadczalnych, a mianowicie: 

kontrolnych (K), inokulowanych (I) oraz chronionych chemicznie (OCH) w każdej z 3 

lokalizacji (Dłoń, Krzeczowice, Strzelce). Dla wszystkich analizowanych kwasów nie 

zaobserwowano istotnych różnic między badanymi genotypami pszenicy (na poziomie 

ufności α=0,05), a także nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy trzema lokalizacjami. 

Spośród kwasów fenolowych pochodne kwasu cynamonowego charakteryzowały się dużo 

wyższym stężeniem niż pochodne kwasu benzoesowego. Dominującym kwasem był kwas 

ferulowy. Najniższe stężenie stwierdzono natomiast dla kwasu kawowego. Podobnie jak w 

przypadku kwasów fenylokarboksylowych, większość kwasów fenylopronenowych 

charakteryzowała się istotnie wyższym stężeniem w próbach inokulowanych niż w próbach 

kontrolnych i chronionych chemicznie (kwas kawowy, synapowy, t-cynamonowy). Wyjątek 

stanowił kwas p-kumarynowy w przypadku którego nie stwierdzono istotnych różnic między 

grupami doświadczalnymi. Występujący w najwyższym stężeniu kwas ferulowy był jedynym 

związkiem którego stężenie było istotnie różne we wszystkich analizowanych grupach  prób.  

Przeprowadzono również analizę zawartości wolnych związków fenolowych (TPC)  

oraz aktywności przeciwutleniającej oznaczonej metodą TEAC (Trolox Equivalent 

Antioxidant Capacity) z kationorodnikiem ABTS+. Stwierdzono, iż istotnie wyższą 

zdolnością do zmiatania wolnych rodników charakteryzują się próby inokulowane (średnio 

ok. 2-krotnie) podobnie jak miało to miejsce z zawartością TPC. Natomiast nie stwierdzono 

istotnych różnic między grupami prób kontrolnych i chronionych chemicznie.  

Analizując kolejne czynniki stresogenne, a mianowicie warunki pogodowe, na 

podstawie danych uzyskanych z lokalnych stacji meteorologicznych stwierdzono, iż w 

miesiącu czerwcu suma opadów była wyższa niż średnia z czterech dekad. Natomiast w lipcu 

zanotowano istotnie niższe opady niż w wieloleciu. Dodatkowo we wszystkich 

analizowanych lokalizacjach w okresie najistotniejszym dla rozwoju patogena tj. od końca 

maja do lipca zanotowano wyższe temperatury niż w wieloleciu, co sprzyjało rozwojowi 

fuzariozy. 

Analizując uzyskane wyniki dotyczące zarówno stężenia kwasów fenolowych oraz 

aktywności przeciwutleniającej średnie ich wartości nie różnią się istotnie dla rozpatrywanych 
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lokalizacji (na poziomie istotności α=0,05), co związane jest prawdopodobnie ze zbliżonymi 

podanymi powyżej warunkami pogodowymi.  

Na niski poziom zanieczyszczenia grzybami mikroskopowymi ziarna pszenicy miał 

wpływ suchy lipiec. Niska wilgotność nie sprzyja naturalnej inokulacji oraz rozwojowi 

patogenów. 

 Stres związany z zastosowaniem ochrony chemicznej jest trudniejszy do interpretacji z 

uwagi na dwutorowe działanie środków ochrony chemicznej, gdyż wywołują one zmiany 

zarówno w grzybach patogenicznych, natywnej mikroflorze, jak i w samej roślinie. 

W wyniku stresu wywołanego ochroną chemiczną mechanizm antyoksydacyjny 

nieenzymatyczny zostaje modyfikowany. Roślina mimo nieznacznej infekcji związanej z 

naturalnie występującymi mikroorganizmami (brak istotnych różnic między próbami 

kontrolnymi, a chronionymi chemicznie dla wyników analiz stężenia ergosterolu (ERG) oraz 

deoxynivalenolu (DON)) poddana działaniu czynnika abiotycznego odpowiada wzmożoną 

produkcją kwasu ferulowego, a w konsekwencji synapinowego, co przedstawiono na rysunku 

2. Ma to również miejsce w przypadku kwasu p-hyrdoksybenzoesowego, vanilinowego i 

galusowego. Do produkcji tych kwasów wykorzystywane zostają zasoby zgromadzone w 

ziarniaku kwasów stanowiących substraty biosyntezy w/w kwasów, a mianowicie kwasów 

cynamonowego, benzoesowego, p-kumarowego, kawowego. Obserwowana jest również  

zmniejszona produkcja, w porównaniu z próbami kontrolnymi, kwasów syrynginowego oraz 

vaniliny, wykazujących silne działanie przeciwdrobnoustrojowe. Interpretacja w tym 

przypadku jest utrudniona, gdyż oddziaływanie środków ochrony roślin na mechanizmy 

odpornościowe, szczególnie te związane z odpornością indukowaną, nie są do tej pory 

poznane w przypadku chorób odgrzybowych.  

Przedstawione obserwacje wskazują na zmianę roli kwasów fenylopropenowych w 

analizowanym procesie. Uzyskane wyniki analiz chemicznych ziarna dla 23 genotypów 

pszenicy pozyskanych w wyniku doświadczeń polowych prowadzonych w trzech 

kombinacjach doświadczalnych wskazują na istotny wpływ obydwu rozważanych czynników 

stresogennych. Zmasowana infekcja grzybami z rodzaju Fusarium indukuje do działania 

mechanizmy obronne rośliny co skutkuje zwiększoną produkcją kwasów fenolowych głównie 

tych, które są substratami wykorzystywanymi do produkcji kwasów wykazujących działanie 

przeciwdrobnoustrojowe. Przedstawiony mechanizm potwierdzają wyniki analizy aktywności 

antyoksydacyjnej, która również istotnie wzrasta podczas infekcji grzybiczej, związanej z 

tworzeniem mikotoksyn. Po zastosowaniu ochrony chemicznej zaobserwowano istotne 

zmiany w produkcji kwasów fenolowych, pomimo, iż aktywność przeciwutleniająca nie była 

wyższa w porównaniu z próbami kontrolnymi. Zaobserwowano jednak zwiększoną produkcję 

niektórych kwasów fenolowych co sugeruje stymulację układu odpornościowego rośliny, 

przy jednoczesnej pełnej odpowiedzi mechanizmów antyoksydacyjnych, jak ma to miejsce 

podczas infekcji grzybiczej.  
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Fig. 2 Hipotetyczny schemat metabolizmu kwasów fenolowych w komórkach ziarna pszenicy 

podczas infekcji grzybami z rodzaju Fusarium.  
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PODSUMOWANIE  I  WNIOSKI 

 

W ramach niniejszego osiągnięcia habilitacyjnego przeprowadzono badania nad 

kwasami fenolowymi w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa i poprawy zdrowotności 

zbożowych produktów spożywczych. Miały one na celu wykazać związki między 

najważniejszymi składnikami bioaktywnymi ziarna zbóż występującymi podczas działania 

czynnika stresogennego oraz opracowanie mechanizmów ich oddziaływania.  

Uzyskane wyniki pozwoliły sformułować następujące wnioski. 

1. Kształtowanie w produkcie finalnym profilu związków bioaktywnych 

związane jest z odpowiednimi zabiegami na wszystkich etapach łańcucha 

produkcyjnego. Największy udział w tym procesie ma produkcja pierwotna 

surowca. 

2. Podczas przerobu ziarna zbóż nie wszystkie zanieczyszczenia chemiczne i 

mikrobiologiczne zostają usuwane. Poziom zanieczyszczenia produktu 

przemiału jest ściśle skorelowany z poziomem zanieczyszczenia surowca 

jakim jest ziarno. Produkty zbożowe mające w swoim składzie zewnętrzne 

warstwy ziarniaków są najbardziej zanieczyszczone. 

3. Stwierdzono istotne zależności między poziomem zanieczyszczenia grzybami 

mikroskopowymi, mikotoksynami oraz zawartością kwasów fenolowych w 

ziarnie pszenicy poddanej sztucznej infekcji grzybami z rodzaju Fusarium.  

4. Przeprowadzone analizy profilu jakościowego i ilościowego kwasów 

fenolowych w różnych genotypach pszenicy, charakteryzujących się 

zróżnicowaną odpornością, wykazały, iż nie tylko kwas ferulowy, ale również 

kwasy: t-cynamonowy, galusowy, 4-hydroksybenzoesowy, p-kumarowy i 

synapowy biorą istotny udział w reakcjach odpornościowych roślin 

zbożowych. 

5. Badanie profilu kwasów tłuszczowych ziarna pszenicy zanieczyszczonego 

grzybami z rodzaju Fusarium wykazało, iż związki te również mają istotny 

związek z mechanizmami odpornościowymi, a w szczególności kwasy: 

C18:2n6 cis,; C18:1; C18:3n3 oraz C18:3n6 tworzące liczne połączenia z 

kwasami fenolowymi, głównie t-cynamonowym, p-kumarowym i synapowym. 

6. Wzrost zawartości kwasów fenolowych w próbach ziarna charakteryzującego 

się wysokim poziomem porażenia przez grzyby z rodzaju Fusarium jest 

spowodowany nie tylko nadprodukcją kwasów fenolowych przez komórki 

roślinne jako odpowiedź na czynnik stresogenny, ale również tym, że grzyby z 

rodzaju Fusarium mogą syntezować kwasy fenolowe.  

7. Kwas t-cynamonowy oraz chlorogenowy są inhibitorami tworzenia 

mikotoksyn z grupy trichotecenów. Kwas t-cynamonowy stymuluje produkcję 

ERG, podczas gdy chlorogenowy ma negatywny wpływ na jego syntezę.  

8. Komórki grzybowe redukują egzogenne kwasy fenolowe pochodzące z 

komórek roślinnych prowadząc do ich konwersji lub degradacji.   

9. W wyniku działania czynników stresogennych takich jak infekcja grzybicza 

endogenne kwasy fenolowe roślin zbożowych mogą być degradowane lub 

konwertowane przez komórki roślinne do kwasów o wyższym potencjale 

przeciwdrobnoustrojowym. 

Uzyskane wyniki badań zmieniają w istotny sposób spojrzenie na obecność 

związków bioaktywnych w produktach zbożowych. Podwyższona zawartość kwasów 

fenolowych może być wskaźnikiem potencjalnego narażenia na stres biotyczny lub 

abiotyczny rośliny zbożowej na etapie produkcji pierwotnej. Jednocześnie może to wpływać 

na obniżenie bezpieczeństwa produktów zbożowych. Uzyskane wyniki pozwalają na 
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pogłębienie wiedzy na temat wzajemnych zależności i oddziaływań, najważniejszych dla 

ziarna zbóż składników bioaktywnych i mogą stać się podstawą do sterowania mechanizmami 

odpornościowymi rośliny. Przyczyni się to prawdopodobnie do ograniczenia stosowania 

chemicznych środków ochrony roślin. Skutkować to powinno uzyskaniem mniej 

zanieczyszczonej żywności pochodzenia zbożowego przy jednoczesnym zwiększeniu 

zawartości w niej pozostałych związków bioaktywnych. 
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4.3 Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

 

Działalność naukową rozpoczęłam na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. A. 

Mickiewicza w Poznaniu gdzie studiowałam. Pierwsze udokumentowane badania naukowe 

miałam okazję przeprowadzić w trakcie studiów magisterskich na tymże Wydziale. Badania 

te kontynuowałam w ramach programu Socrates-Erasmus (rok akademicki 2004/2005)  na 

Wydziale Chemii Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach w Grecji (Zał. 5 III L 2). Niniejsze 

badania dotyczyły metod symulacji komputerowych oddziaływań między jonami w 

zróżnicowanych układach rozpuszczalników. W wyniku badań prowadzonych w ramach 

wykonywania pracy magisterskiej w Zakładzie Chemii Fizycznej Uniwersytetu im. A. 

Mickiewicza w Poznaniu opublikowałam jedną pracę naukową (Zał. 5. II D.1.a) oraz 

przedstawiłam poster na konferencji krajowej (Zał. 5. II K. b 1.). Po uzyskaniu stopnia 

magistra chemii z oceną bardzo dobry rozpoczęłam Studia Doktoranckie na Wydziale Nauk o 

Żywności i Żywieniu Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu (od 2008 roku 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). Moim opiekunem naukowym został prof. dr hab. 

Juliusz Perkowski. Badania prowadzone w ramach pracy doktorskiej wykonywałam w 

Zakładzie Chemii Ogólnej, Katedry Chemii na Wydziale Technologii Drewna Akademii 

Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu (od 2008 roku Uniwersytet Przyrodniczy w 

Poznaniu). Zaproponowana tematyka dysertacji doktorskiej była istotnie różna od zagadnień, 

które realizowałam do tej pory. Interdyscyplinarne badania były ścisłe związane z 

przemysłem zbożowo-młynarskim i obejmowały zagadnienia bezpieczeństwa żywności 

pochodzenia zbożowego. Badania te wymagały ode mnie poszerzenia wiedzy z zakresu 

podstaw technologii żywności, chemii żywności, instrumentalnych metod analizy żywności 

oraz mikrobiologii. Zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną zdobyłam dzięki 

uczestnictwu w zakończonych obligatoryjnymi egzaminami wykładach i ćwiczeniach dla 

studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Technologia Żywności w 

roku akademickim 2006/2007 (przedmioty: ogólna technologia żywności, chemia żywności, 

instrumentalne metody analizy żywności oraz mikrobiologia żywności). Zdobyta w czasie 

studiów wiedza oraz konsekwentne samokształcenie spowodowały, iż uzyskałam 

umiejętności niezbędne w zakresie zagadnień potrzebnych do przeprowadzenia badań w 

ramach pracy doktorskiej. Od początku realizacji pracy doktorskiej uzyskałam finansowanie 

badań w postaci środków w ramach finansowania Badań Własnych (Zał. 5. II I.3. a).   

Podczas pracy w Katedrze Chemii uczestniczyłam również w innych zagadnieniach 

badawczych jakie były realizowane w Zakładzie Chemii Ogólnej. Część z nich realizowana 

była w ramach grantu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

którego kierownikiem był dr Maciej Buśko (Zał. 5. II I.2.a). Badania realizowane były przy 

współpracy z Katedrą Hodowli Roślin i Nasiennictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie oraz z Zakładem Fitopatologii Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w 

Radzikowie. W ramach niniejszego grantu prowadziłam badania nad ergosterolem (ERG) 

jako chemicznym markerem poziomu zanieczyszczenia grzybami mikroskopowymi materiału 

roślinnego. Metodykę, która była wcześniej wykorzystywana w zespole dopracowałam i 

zwalidowałam dla ziarna wszystkich rodzajów zbóż oraz dla innych części kłosa takich jak: 

ości i plewy. Efektem była publikacja, która ukazała się w czasopiśmie znajdującym się w 

bazie Journal Citation Reports (JCR) (Zał. 5. II A. 1), praca w czasopiśmie nie będącym w 

bazie JCR (Zał. 5. II D. 1. b, c)  rozdział w monografii naukowej (Zał. 5. II D. 2 a) oraz 

referaty na konferencjach krajowych (Zał. 5. II K. a: 1, 2, 6, 7, 10). Czynne uczestnictwo w 

w/w grancie połączone ze współpracą z dwoma ośrodkami w Olsztynie i Radzikowie 

prowadzącymi badania polowe zapewniło mi zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu 

agronomii oraz zaowocowało kilkoma wspólnymi publikacjami (Zał. 5. II A. 2, 3, 5, 7, 9) 

oraz doniesieniami konferencyjnymi (Zał. 5. II K. d: 1, 2, 3, 4). Przeprowadzone badania nad 
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zanieczyszczeniem grzybami mikroskopowymi ziarna zbóż oraz produktów spożywczych 

pochodzenia zbożowego zostały również zaprezentowane w postaci referatów i posterów na 

szeregu konferencji krajowych i międzynarodowych (Zał. 5. II K. a: 3, 4, 5, 9; b: 7; c: 3; d: 5, 

9, 10, 11, 12) oraz znalazły się w rozdziale w monografii (Zał. 5. II D. 2 d). Zaprezentowana 

metoda analizy ergosterolu jako chemicznego markera poziomu zanieczyszczenia mykobiota 

surowców roślinnych znalazła również zastosowanie jako określenie wskaźnika dynamiki 

rozwoju grzybów mikroskopowych podczas przechowywania surowców roślinnych takich 

jak: zboża drobnoziarniste, kukurydza, oraz produkty przerobu zbóż. Współpraca z Zakładem 

Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu UP w 

Poznaniu zaowocowała szeregiem badań z zakresu przechowalnictwa zakończonych 

wspólnymi publikacjami (Zał. 5. II D. 1 d, f, j, l, o; 2 e, f) i doniesieniami konferencyjnymi 

(Zał. 5. II K. a: 9, 13; b: 2, 3, 6; c: 4; d: 6).  Z obecnością grzybów mikroskopowych zarówno 

w  surowcu, jak i w produkcie nierozerwalnie związane jest zanieczyszczenie materiału 

roślinnego ich drugorzędowymi metabolitami wtórnymi jakimi są mikotoksyny. Cała grupa 

tych związków wykazuje toksyczne właściwości w stosunku do ludzi, zwierząt i roślin,  

stanowią jedno z najistotniejszych zanieczyszczeń chemicznych surowców i produktów 

zbożowych. W związku z powyższym kolejnym etapem badań było poszerzenie 

prowadzonych przeze mnie analiz o oznaczanie tych związków w różnych surowcach i 

produktach rolno-spożywczych. Sposób ich ekstrakcji oraz oznaczania za pomocą 

chromatografu gazowego sprzężonego z detektorem masowym (GC/MS) był już wcześniej 

opracowany i stosowany w zespole prof. dr hab. Juliusza Perkowskiego. W czasie badań 

wykonywanych w ramach pracy doktorskiej, jak również innych badań realizowanych 

równolegle przy współpracy z innymi jednostkami badawczymi (Instytut Medycyny Wsi im. 

Witolda Chodźki w Lublinie, Zakład Fitopatologii i Mykologii Uniwersytet Przyrodniczy w 

Lublinie oraz Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu) zapoznałam się 

z metodyką oznaczania trichotecenów grupy A i B, zearalenon oraz moniliforminy. 

Mikotoksyny te produkowane przez grzyby z rodzaju Fusarium są charakterystyczne dla 

umiarkowanej strefy klimatycznej środkowej Europy. Badania poziomu zanieczyszczenia 

grzybami mikroskopowymi oraz trichotecenami grupy A i B w różnych zbożach oraz 

zbożowych produktach spożywczych znalazły odzwierciedlenie w szeregu publikacji (Zał. 5. 

II D. 1 e) oraz doniesień konferencyjnych prezentowanych na konferencjach krajowych i 

zagranicznych w formie referatów i posterów (Zał. 5. II K. a: 16, 17; b: 5, 18). Badania na 

temat zanieczyszczenia mykobiota i ich metabolitami ziarna zbóż oraz produktów ich 

przerobu zaowocowały przyznaniem środków na finansowanie grantu promotorskiego (Zał. 5. 

II I. 2. c), którego kierownikiem był prof. dr hab. Juliusz Perkowski. Badania w ramach 

powyższego grantu prowadziłam przy współpracy z młynem przemysłowym (Kompleksmłyn 

w Wągrowcu). Podczas pobierania prób i współpracą z młynem zapoznałam się z 

szczegółami technicznymi i merytorycznymi dotyczącymi procesu przerobu ziarna: pszenicy, 

jęczmienia, żyta oraz owsa. Zagadnienie poszukiwania chemicznych markerów, które mogły 

by być skorelowane ze stężeniem mikotoksyn, pozwalających w szybki sposób określić  czy 

poziom zanieczyszczenia badanego surowca przekracza wskazane przez Rozporządzenie Unii 

Europejskiej stężenia mikotoksyn, było jednym z dodatkowych zagadnień badawczych, w 

który brałam udział. W ramach realizacji grantu, którego kierownikiem był prof. dr hab. 

Juliusz Perkowski (Zał. 5. II I. 2. b) zespół badawczy skupił się na analizie organicznych 

związków lotnych ziarna zbóż. Wśród nich poszukiwano związków lotnych 

charakterystycznych dla grzybów mikroskopowych, różnicujących zarówno gatunki zbóż, jak 

i próby ziarna o różnym stopniu zanieczyszczenia mykobiota. Obok trichodienu, który już 

wcześniej był wskazywany w literaturze jako prekursor tworzenia mikotoksyn z grupy 

trichotecenów wskazano inne organiczne związki lotne związane z występowaniem grzybów 
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mikroskopowych w ziarnie. Efektem niniejszych badań były doniesienia konferencyjne (Zał. 

5. II K. a: 14; d: 3) oraz publikacja (Zał. 5. II A. 5). 

Kolejnym etapem w ramach wykonywania badań do pracy doktorskiej było 

doświadczenie prowadzone w warunkach laboratoryjnych mające na celu prześledzenie zmian 

zanieczyszczenia mikotoksynami z grupy trichotecenów oraz grzybami mikroskopowymi na 

każdym etapie produkcji chleba począwszy od surowca do produktu końcowego jakim był 

chleb. Badania te realizowałam w Zakładzie Technologii Zbóż na Wydziale Nauk o Żywności 

i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a ich efektem były doniesienia 

konferencyjne (Zał. 5. II K. b: 6; d: 5) oraz  rozdział w monografii w języku angielskim (Zał. 

5. II D. 2 c).  

W tym okresie moje zainteresowanie badawcze poszerzyłam o zagadnienia związane z 

bezpieczeństwem i higieną pracy w środowisku rolniczym. Stosowane przeze mnie do tej 

pory analizy postanowiłam wykorzystać do badań na zupełnie innym materiale, a mianowicie 

na składnikach środowiska rolniczego takich jak: pyły (osiadłe i respirabilne), ściółki 

(słomiaste, z trocin oraz wióry drzewne) oraz pasza. Prowadzone badania zanieczyszczenia 

środowiska budynków inwentarskich doprowadziły do interesujących wyników oraz 

wniosków. Wyniki badań opublikowano w formie rozdziału w monografii (Zał. 5. II D. 2 b) 

oraz w postaci referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych (Zał 5. II K. a: 8, 

11, 12). Na tym etapie rozwoju kariery naukowej nawiązałam liczne współprace z 

przedstawicielami przemysłu paszowego, hodowcami bydła, drobiu oraz właścicielami 

certyfikowanych gospodarstw ekologicznych. Badania te prowadziłam przy współpracy z 

Katedrą Drobiarstwa, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt (od 2015 roku Katedra Hodowli 

Zwierząt i Oceny Surowców, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach), 

Katedrą Zarządzania Jakością Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz z Instytutem Zootechniki-PIB Zakład 

Doświadczalny Kołuda Wielka, Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego, 

Dworzyska. Wykorzystywana do tej pory metoda oznaczania ergosterolu oraz mikotoksyn 

wymagała odpowiednich modyfikacji w stosunku do nowej matrycy jaką były elementy 

środowiska rolniczego co doprowadziło do uzyskania ciekawych wyników zaprezentowanych 

w formie referatów i posterów na konferencjach krajowych i międzynarodowych (Zał. 5. II K. 

a: 8, 11, 12; c: 1; d: 7, 15), rozdziałów w monografii (Zał. 5. II D. 1 g; 2 b) oraz publikacji 

(Zał. 5. II A. 8, 14, 15).  

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i 

żywienia oraz po zatrudnieniu od 1.10.2010 roku na stanowisku asystenta w Zakładzie 

Chemii Ogólnej, Katedrze Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zdobyte we 

wcześniejszym okresie doświadczenie pozwoliły mi na kontynuowanie badań zainicjowanych 

w czasie realizacji pracy doktorskiej oraz wzbogacenie ich o nowe wątki oraz możliwość 

poszerzonej współpracy z nowymi znaczącymi ośrodkami naukowymi w Polsce. 

Uczestniczyłam w badaniach finansowanych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego, 

w ramach, której realizowałam zadanie w zespole Pana prof. dr hab. Juliusza Perkowskiego 

dotyczące tworzenia metabolitów grzybowych w zbożach drobnoziarnistych (Zał. 5. II I. 3 b). 

Badania te zaowocowały szeregiem publikacji (Zał. 5. II A. 7, 9, 16, 19, 24; D. 1 e), oraz 

doniesień konferencyjnych (Zał. 5. II K. a: 17, b: 20). Jednocześnie pozyskałam 

dofinansowanie z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi 

młodych naukowców umożliwiające kontynuację badań nad zawartością metabolitów 

tworzonych w ziarnie w czasie jego przechowywania (Zał. 5. II I. d). Kolejne lata 

finansowania badań z niniejszego źródła pozwoliły na kontynuację badań  nad 

zanieczyszczeniem mikrobiologicznym budynków inwentarskich (Zał. 5. II I. 3 e, f). 

Przeprowadzone badania wykazały, iż poziom zanieczyszczenia budynków inwentarskich jest 

zróżnicowany. Głównym czynnikiem determinującym zanieczyszczenie mikrobiologiczne 
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jest rodzaj stosowanej ściółki oraz czas odchowu zwierząt. Im krótszy czas odchowu tym 

wyższe zanieczyszczenie patogenicznymi szczepami mikroorganizmów. Efektem tych prac 

były doniesienia konferencyjne (Zał. 5. II K. a: 8, 11, 12).   

Kolejnym etapem mojej działalności naukowej były prace nad metabolomiką ziarna 

zbóż, które prowadziłam w ramach grantu finansowanego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, którego kierownikiem był prof. dr hab. Juliusz Perkowski (Zał. 5. II I. 2 d). 

Zagadnienie to zostało poszerzone o wpływ systemów uprawy na profil metabolitów zarówno 

odgrzybowych jak i roślinnych; zróżnicowanych pod względem odpornościowym odmian 

pszenicy podczas realizacji kolejnego grantu finansowanego z Narodowego Centrum Nauki, 

którego kierownikiem był również prof. dr hab. Juliusz Perkowski (Zał. 5. II I. 2 e). Zadania 

postawione w czasie realizacji zadań w ramach niniejszych grantów spowodowały 

poszerzenie mojego zakresu działań analitycznych o przygotowanie metodyki ekstrakcji 

kwasów fenolowych, flawonoidów i karotenoidów oraz ilościowego ich oznaczania na 

ultrasprawnym chromatografie cieczowym (UPLC) z detektorem PDA. Dodatkowo 

przygotowałam również warsztat badawczy do przeprowadzania oznaczeń aktywności 

przeciwutleniającej różnymi metodami (opartymi na mechanizmach transferu atomu wodoru 

lub pojedynczego elektronu np.: FRAP, ABTS·+, DPPH) związków fenolowych ogółem 

(metoda Folina-Ciocalteu) oraz karotenoidów ogółem. Kilkuletnie badania doprowadziły do 

zaprezentowania szeregu publikacji (Zał. 5. II A. 10, 20, 23; D. 1 l, n), rozdziałów w 

monografii (Zał. 5. II D. 2 h, i) oraz doniesień konferencyjnych (Zał. 5. II K. a 19, 20, 21, 23; 

b: 9, 10, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27; d: 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 39, 42, 45, 46, 

47, 48, 49). 

Współpraca z Katedrą Genetyki Roślin Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu doprowadziła do rozszerzenia wiedzy na temat 

zagadnień związanych z rolą kwasów fenolowych podczas infekcji pszenicy grzybami z 

rodzaju Fusarium, co zaowocowało wspólnymi publikacjami (zał. 5. II A. 17, 21, 22), 

rozdziałami w monografii (Zał. 5. II D. 2 g) i doniesieniami konferencyjnymi   (Zał. 5. II K. 

b: 11; d: 17, 44,  53, 54). 

Równolegle kontynuowałam badania nad środowiskiem rolniczym. Dotyczyły one 

środowiska kurnika, jako najbardziej zanieczyszczonego zarówno grzybami 

mikroskopowymi, jak i ich metabolitami. Stało się to możliwe  dzięki zakwalifikowaniu do 

finansowania aplikacji grantowej w konkursie SONATA finansowanej ze środków 

Narodowego Centrum Nauki (Zał. 5. II I. 1 a). Dzięki utworzeniu interdyscyplinarnego 

zespołu badawczego mogłam prowadzone do tej pory badania chemiczne wzbogacić o 

badania mikrobiologiczne. Uzyskane wyniki dotyczyły organicznych związków lotnych w 

środowisku kurnika, których obecność częściowo udało się powiązać z zanieczyszczeniem 

środowiska kurnika patogenicznymi szczepami mykobiota. Zrealizowane w ramach  grantu 

badania oraz badania wstępne zostały opublikowane (Zał. 5. II A. 4, 13; D 1. g, i, k, p, q), a 

także przedstawione w postaci referatów i posterów na konferencjach krajowych i 

międzynarodowych (Zał. 5. II K. a: 22; b: 13, 14, 15, 16, 17; c: 1; d: 7, 14, 20, 21, 23, 31, 32, 

33, 34, 40, 43, 50, 51, 52, 55).   

Kolejnym zagadnieniem, którym się zajęłam było następstwem prac nad 

zanieczyszczeniem środowiska rolniczego, były czynniki wpływające na bezpieczeństwo 

pracowników zatrudnionych w warunkach szkodliwych. Przeprowadzone badania wskazały 

jednocześnie, iż środowisko kurnika jest najbardziej zanieczyszczonym spośród wszystkich 

badanych budynków inwentarskich. Zanieczyszczenie to wpływa również na jakość i 

bezpieczeństwo surowców produkowanych tych warunkach. W związku z powyższym 

kolejnym etapem były badania jaj konsumpcyjnych. Są one surowcem badanym do tej pory 

głównie pod kątem zanieczyszczenia bakteriami. Przy współpracy z Katedrą Zarządzania 

Jakością Żywności oraz  Katedrą Drobiarstwa UP w Poznaniu podjęłam badania nad 
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zanieczyszczeniem jaj konsumpcyjnych grzybami mikroskopowymi oraz mikotoksynami. 

Uzyskane wyniki wykazał, iż grzyby mikroskopowe mogą przerastać przez pory skorupy do 

treści jaja powodując zmiany jakościowe jaj oraz produkując mikotoksyny. Publikacja w 

czasopiśmie Poulty Science była pierwszym doniesieniem na ten temat w literaturze (Zał. 5. II 

A. 6). Kontynuację niniejszych badań zapewniło uzyskanie grantu finansowanego przez 

Narodowe Centrum Nauki, którego kierownikiem był dr inż. Tomasz Szablewski z Katedry 

Zarządzania Jakością Żywności UP w Poznaniu (Zał 5. II I. 2 f). Badania te zostały 

zaprezentowane w formie licznych doniesień konferencyjnych (Zał. 5. II K. a: 15, 18; b: 4, 8, 

25, 26; c: 2; d: 8, 13, 16, 19, 22, 35, 38, 41, 56). 

Pamiętając o konieczności wzmocnienia potencjału badawczego podejmowałam 

szereg działań w celu nawiązania współpracy z innymi zespołami badawczymi. W Katedrze 

Chemii współpracuję z pozostałymi działającymi tam zespołami badawczymi, czego 

wynikiem są  wspólne publikacje (Zał. 5. II A. 11, 12, 25; D. 1 h). Umiejętności analityczne 

wykorzystałam również w ramach prac, które powstały przy współpracy z Katedrą Żywienia 

Roślin, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w 

Poznaniu (Zał. 5. II A. 18; D 1 m). Dotyczyły one składu makro – i mikroelementów w 

owocach pomidorów w zależności od sposobu ich żywienia.  

Niedawno podjęłam również współpracę z Zakładem Projektowania Systemów 

Przemysłowych, Katedra Meblarstwa, Wydział Technologii Drewna Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu. Podjęte badania  wkraczają w niezbadane do tej pory zagadnienia 

higieny i bezpieczeństwa pracy związane z zanieczyszczeniem grzybami mikroskopowymi 

środowiska zakładów przetwórstwa drewna. Analiza profilu jakościowego i ilościowego 

steroli endogennych drewna oraz grzybów mikroskopowych na min występujących, nie była 

do tej pory ze sobą wiązana. Uzyskane wstępne wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie 

z listy JCR (Zał. 5. II A. 27). 

Obecnie biorę udział w badaniach realizowanych w ramach grantu finansowanego 

przez Narodowe Centrum Nauki, którego kierownikiem jest dr hab. Tomasz Kulik Katedra 

Botaniki i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski w Olsztynie (Zał. 5. II I. 1 g). Wykonując analizę profilu jakościowego i 

ilościowego kwasów fenolowych i flawonoidów w kulturach grzybów z rodzaju Fusarium  

uzyskaliśmy interesujące wyniki wskazujące na możliwe drogi metabolizmu kwasów 

fenolowych w komórkach grzybów mikroskopowych. Badania genetyczne wykonywane w 

ramach niniejszego grantu uzupełniły analizy chemiczne. Wynikiem tej współpracy jest 

publikacja (Zał. 5. II A. 26).  

Dodatkowo na zlecenie Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk byłam 

wykonawcą 3 prac zleconych w latach 2011, 2012 i 2014 (Zał. 5. III M. 1, 2, 3). Prace 

dotyczyła badań nad zanieczyszczeniem roślin motylkowych grzybami mikroskopowymi. 

Poziom zanieczyszczenia mierzony był stężeniem ergosterolu. 

Obok aktywności naukowej wykonuję w Zakładzie Chemii Ogólnej Katedry Chemii 

szereg prac organizacyjnych związanych z prowadzeniem, rozliczaniem finansowym i 

sprawozdawaniem merytorycznym grantów oraz innych projektów badawczych. Ponadto od 

2009 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. W 2013 roku 

należałam do komitetu organizacyjnego 18th Conference of YoungResearchers Section of 

Polish Society of Food Technologist – 2nd International Session, która odbywała się w 

Puszczykowie k. Poznania (Zał. 5. III C. 1). Byłam również recenzentem i członkiem Komisji 

Oceniającej w projekcie „Uczniowskie mini projekty  badawcze w zakresie innowacyjnego 

zastosowania w praktyce wiedzy z obszaru zawodu technik organizacji usług 

gastronomicznych”. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego dla Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i 

Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu (Zał. 5. III N. 1 a, b, c).  
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W roku 2014 i 2017 byłam promotorem pracy magisterskiej (Zał. 5. III J. 1 a, b). 

Obecnie (decyzją Rady Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu) pełnię funkcję promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim (Zał. 5. III K. 

1). Ponadto prowadziłam i obecnie prowadzę cykliczne zajęcia ponadprogramowe dla 

uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach Lekcji Akademickich. 

Uczestniczę również w warsztatach z cyklu Festiwal Nauki oraz Noc Naukowców (Zał. 5. III 

I. 2, 3, 4). Od 5 lat prowadzę zajęcia wyrównawcze z Chemii ogólnej i nieorganicznej  oraz 

Chemii organicznej dla studentów stacjonarnych I roku kierunków: Zootechnika, Technologia 

Żywności, Biologia Stosowana, Rolnictwo oraz studentów niestacjonarnych I roku kierunku 

Zootechnika (Zał. 5. III I. 1). 

Uczestniczyłam w szkoleniach z metronomii w chemii (Zał. 5. III L. 4) szkoleniu na 

temat syntezy organicznej (Zał. 5 III L. 5), a ostatnio odbyłam staż naukowy w Katedrze 

Hodowli Roślin i Nasiennictwa, na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 

Współpracując z redakcjami czasopism o zasięgu międzynarodowym wykonałam 6 

recenzji oraz 8 recenzji dla czasopism krajowych (Zał. 5. III P. 1 a, b, c, d, e; 2 a).  

W czasie mojej pracy zawodowej na etacie naukowo-dydaktycznym pięciokrotnie byłam 

laureatką nagród JM Rektora za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami (Zał. 5. 

II J. 6, 7, 8, 9, 10). Uczestnicząc w licznych konferencjach 4-krotnie nagrodzono postery, 

których byłam autorem lub współautorem (Zał. 5. II J. 2, 3, 4, 5). W 2010 roku za osiągnięcia 

naukowe oraz dydaktyczne zostałam wyróżniona nagroda Członków Wydziału Nauk 

Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych  Polskiej Akademii Nauk dla Młodych , Aktywnych 

Naukowców – Pro Scientia et Vitae (Zał. 5. II J. 1). 

Mój całkowity dorobek naukowy wg punktacji Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 09.12.2016r. w sprawie wykazu czasopism naukowych, z liczbą punktów 

przyznawanych za publikacje w tych czasopismach wynosi 984 pkt, a sumaryczny Impact 

Factor 54.033. Brałam udział w realizacji 8 grantów, prowadząc współpracę z licznymi 

jednostkami w całym kraju. Wyniki badań prezentowałam na konferencjach krajowych i 

międzynarodowych w formie referatów (27) oraz posterów (85). Zestawienie mojego dorobku 

naukowego z podziałem na poszczególne formy aktywności przedstawiłam w punkcie 4.4. 
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4.4 Podsumowanie dorobku naukowo-badawczego 

 

 
 

Dorobek naukowy Ilość IF Punkty MNiSW 

Oryginalne prace twórcze: 

przed doktoratem 

po doktoracie 

49 

6 

43 

47.956 

4.59 

43.366 

888 

72 

816 

Publikacje przeglądowe: 

przed doktoratem 

po doktoracie 

1 

- 

1 

6.077 

- 

6.077 

45 

- 

45 

Publikacje popularnonaukowe: 

przed doktoratem 

po doktoracie 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Rozdziały w monografiach, książkach, 

skryptach: 

przed doktoratem 

po doktoracie 

 

9 

6 

3 

 

- 

- 

- 

 

51 

36 

15 

Komunikaty naukowe przedstawione  

w formie prezentacji ustnej  na konferencjach: 

 krajowych 

            przed doktoratem 

po doktoracie 

 międzynarodowych 

            przed doktoratem 

po doktoracie  

 

 

23 

16 

7 

4 

3 

1 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Komunikaty naukowe przedstawione  

w formie posterów  na konferencjach: 

 krajowych 

            przed doktoratem 

po doktoracie 

 międzynarodowych 

            przed doktoratem 

po doktoracie 

 

 

29 

7 

22 

56 

12 

44 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Nieopublikowane opracowania, w tym wnioski 

grantowe i sprawozdania z grantów: 

 

31 

 

- 

 

- 
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przed doktoratem 

po doktoracie 

9 

22 

- 

- 

- 

- 

Redakcja książek, monografii: 

przed doktoratem 

po doktoracie 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Łącznie  

w tym stanowiące osiągnięcie habilitacyjne: 

przed doktoratem 

po doktoracie 

 

202 

59 

143 

 

54.033 

4.59 

49.443 

 

984 

108 

876 

 

 


