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1. Imię i Nazwisko 

 

Maciej Buśko 

 

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe 

 

 magister biotechnologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,  

Wydział Biologii, egzamin magisterski: 28 czerwca 1999 r. 

 

Tytuł pracy magisterskiej: „Modelowanie reakcji biosyntezy dehydrodimerów kwasu 

ferulowego – analiza produktów reakcji metodą GC/MS” 

 

Promotor: dr hab. Maciej Stobiecki 

 

 doktor nauk rolniczych w zakresie agronomii, Akademia Rolnicza  

w Poznaniu (od 2008 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wydział Rolniczy, 

stopień doktora nadany uchwałą z dnia 30 września 2005 r. 

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Badanie zawartości metabolitów grzybowych w ziarnie 

pszenicy i pszenżyta po inokulacji kłosów Fusarium culmorum (W.G.Sm.) Sacc”. 

Promotor: dr hab. Juliusz Perkowski 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu 

 

 08.10.1999 – 30.09.2005 

asystent w Zakładzie Chemii Ogólnej, Katedry Chemii, Wydział Technologii 

Drewna, słuchacz Stacjonarnego Studium Doktoranckiego na Wydziale 

Rolniczym, Akademii Rolniczej im. A Cieszkowskiego w Poznaniu (od 2008 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) 

 

 1.10.2005 – 30.09.2006 

asystent w Zakładzie Chemii Ogólnej, Katedry Chemii, Wydział Technologii 

Drewna, Akademii Rolniczej im. A Cieszkowskiego w Poznaniu (od 2008 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) 

 

 1.10.2006 – do chwili obecnej 

adiunkt w Zakładzie Chemii Ogólnej, Katedry Chemii, Wydział Technologii 

Drewna, Akademii Rolniczej im. A Cieszkowskiego w Poznaniu (od 2008 

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 pięciu monotematycznych prac ujętych pod wspólnym 

tytułem: 
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„Metabolity grzybów mikroskopowych jako chemiczne markery biosyntezy 

trichotecenów w ziarnie zbóż” 

 

1. J. Perkowski, M. Buśko, K. Stuper, M. Kostecki, A. Matysiak, L. Szwajkowska-

Michałek. Concentration of ergosterol in small-grained naturally contaminated and 

inoculated cereals. Biologia, 2008, 63/4, 542—547.                 

         IF: 0,207; 20 pkt MNiSW 
 

2. M. Buśko, K. Stuper, H. Jeleń, T. Góral, J. Chmielewski, B. Tyrakowska, J. 

Perkowski. Comparison of Volatiles Profile and Contents of Trichothecenes Group 

B, Ergosterol, and ATP of Bread Wheat, Durum Wheat, and Triticale Grain 

Naturally Contaminated by Mycobiota. Frontiers in Plant Science, 2016, 7, 1243, 

1-16.               IF: 4,495; 40 pkt MNiSW 

 

3. M. Buśko, H. Jeleń, T. Góral, J. Chmielewski, K. Stuper, L. Szwajkowska-

Michałek B. Tyrakowska, J. Perkowski. Volatile metabolites in various cereal 

grains. Food Additives and Contaminants: Part A: Chemistry, Analysis, Control, 

Exposure and Risk Assessment, 2010, Volume 27, Issue 11, Pages 1574 – 1581.

        IF: 2,23; 30 pkt MNiSW 
 

4. M. Buśko, T. Kulik, A. Ostrowska, T. Góral, J. Perkowski. Quantitative volatile 

compound profiles in fungal cultures of three different Fusarium graminearum 

chemotypes. FEMS Microbiology Letters, 2014, 359 (1), 85-93, 

DOI: 10.1111/1574-6968.12569.    IF: 2.273; 20 pkt MNiSW 

 

5. J. Perkowski, M. Buśko, J. Chmielewski, T. Góral, B. Tyrakowska. Content of 

trichodiene and analysis of fungal volatiles (electronic nose) in wheat and triticale 

grain naturally infected and inoculated with Fusarium culmorum. International 

Journal of Food Microbiology, 2008, 126, 127-134.  IF: 2.581; 40 pkt MNiSW 

 

 

 Sumaryczny IF –  11.463  

 Punkty MNiSW –  150  

 Suma cytowań –  96 

 

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 
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Fusarioza kłosów (Fusarium head blight – FHB, Scab) jest jedną z istotniejszych w skali 

światowej chorób zbóż wywoływaną przez kompleks grzybów należących do rodzaju 

Fusarium. Pierwsze naukowe opisy tej choroby pojawiły się już u schyłku XIX wieku w Anglii 

i Stanach Zjednoczonych (Parry i in., 1995) i nadal są ważnym nurtem badawczym w naukach 

z pogranicza agronomii i biochemii. Intensywność tych badań związana jest z wciąż 

niepoznanym do końca mechanizmem patogenezy. Konsekwencją występowania FHB jest 

obniżenie plonu oraz pogorszenie jakości ziarna zarówno na skutek rozwoju patogena, jak i 

tworzenia przez niego metabolitów. Wśród nich najistotniejsze znaczenie mają drugorzędowe 

metabolity wtórne występujące pod wspólną nazwą mikotoksyny. Toksynami produkowanymi 

przez grzyby z rodzaju Fusarium są głównie zearalenon oraz trichoteceny. Stabilność 

chemiczna wielu mikotoksyn, szczególnie trichotecenów, powoduje, że stwierdza się ich 

obecność nie tylko w ziarnie, ale także w produktach jego przerobu – zarówno w paszach, jak 

i żywności. Znaczna toksyczność tych związków wobec roślin, mikroorganizmów, zwierząt 

oraz ludzi powoduje konieczność stałego monitorowania ich stężenia. Wśród trichotecenów 

deoksyniwalenol (DON) jest toksyną, która występuje w najwyższych stężeniach w surowcach 

i produktach zbożowych. Ze względu na częstość jego występowania oraz toksyczność już od 

2006 roku Wspólnota Europejska umieściła tę toksynę w rozporządzeniu regulującym 

maksymalne dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń zbóż i produktów zbożowych 

mikotoksynami (Dz. Urz. WE L 364 z 20.12.2006). Różnorodność mikotoksyn 

syntetyzowanych przez grzyby mikroskopowe jest bardzo duża. Dla samych tylko 

trichotecenów zidentyfikowano ponad 150 związków chemicznych. Występujące jednocześnie 

różne mikotoksyny mogą działać synergistycznie, co zmienia ich profil toksyczności wobec 

żywych organizmów. Ze względu na złożoność problemu patogenezy oraz skalę 

zanieczyszczenia grzybami mikroskopowymi i ich metabolitami badania naukowe 

nakierunkowane są na działania prewencyjne w kierunku rozwoju fuzariozy. Uprawa odmian 

odpornych oraz zabiegi agrotechniczne w rolnictwie konwencjonalnym, zintegrowanym, czy 

ekologicznym są jednak niewystarczające wobec zmasowanego ataku z jakim mamy do 

czynienia podczas sprzyjających rozwojowi patogena warunków pogodowych. W obliczu 

istniejącego stanu wiedzy na temat patogenezy i toksynotwórczości istotnym jest wczesne 

wykrywanie mikotoksyn na początkowym etapie ich biosyntezy. Pozwoliło by to zapobiegać 

nadmiernej chemizacji i stosować fungicydy tylko wobec rzeczywistego zagrożenia 

związanego z zanieczyszczeniem ziarna zbóż mikotoksynami. Jednym z rozwiązań 

zaproponowanych w ramach niniejszego osiągnięcia habilitacyjnego jest wyznaczenie 

chemicznych markerów, które są związane z biosyntezą mikotoksyn. Bardzo często objawy 

fuzariozy są trudne do obserwowania ponieważ intensywny rozwój grzybni nie zawsze jest 

skorelowany z ilością mikotoksyn (Perkowski i in., 2007). W związku z powyższym badania 

chemiczne nad markerami biosyntezy trichotecenów stają się ważnym zagadnieniem 

związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa produktów zbożowych. Rozwój metod 

analitycznych, szczególnie chromatografii połączonej ze spektrometrią mas, spowodował, że 

ilość metabolitów oznaczanych dla grzybów mikroskopowych jest coraz większa, a dodatkową 

zaletą jest fakt, że można to zrobić z małej próbki w czasie jednej analizy (Sulyok et al., 2006). 

Z drugiej strony jednak wymaga to stosowania coraz droższej aparatury i udziału wysoce 

wykwalifikowanej kadry, w efekcie czego analizy tego typu ciągle stanowią wyzwanie. Prace 

hodowlane zmierzające do otrzymania odmian odpornych na fuzariozę wymagają ogromnej 

ilości analiz stężenia mikotoksyn. Wczesne wykrywanie rozwoju grzybów toksynotwórczych 

pozwoliło by ograniczyć również kosztochłonność takich analiz. Najlepszym sposobem na 

szybkie diagnozowanie zbóż jest oznaczanie markerów skorelowanych z obecnością 

mikotoksyn, które będzie można w szybki i tani sposób oznaczyć. Do takich markerów należą 

m.in. wskaźniki ilościowe takie jak adenozynotrójfosforan (ATP), który odzwierciedla jednak 

ilość wszelkich żywych komórek, z których został wyizolowany, czy chityna oraz ergosterol 
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(ERG). Zidentyfikowanie metabolitów grzybowych jako markerów tworzenia mikotoksyn 

pozwoliło by opracować metodę opartą na „szybkich testach” mogących mieć powszechne 

zastosowanie w rolnictwie. Grupę jakościową markerów grzybowych stanowią organiczne 

związki lotne (VOC). Właśnie lotność jest cechą szczególnie predestynującą te metabolity do 

roli wskaźników determinując łatwość wyodrębniania VOC z często złożonej matrycy, jak i 

łatwość oraz szybkość ich analizy. Dotychczasowe badania VOC, także z zastosowaniem 

elektronicznego nosa, wskazują na znaczny potencjał tego rodzaju analiz w wykrywaniu 

procesu patogenezy już we wczesnych etapach (Borjesson et al., 1996). Obserwowany w 

ostatnich latach rozwój metod analitycznych oraz chemometrycznych zaowocował rozkwitem 

metabolomiki, która ewoluuje wielokierunkowo i obejmuje swym zasięgiem coraz więcej grup 

związków chemicznych, w tym także związki lotne jako volatilomika. Można powiedzieć, że 

ujęcie takie spowodowało renesans analizy związków lotnych i było podstawą podjęcia badań 

stanowiących niniejsze osiągnięcie. 

 

4.2.2 Cel badań i hipoteza badawcza 

Celem osiągnięcia było wyznaczenie chemicznych markerów umożliwiających w toku 

szybkich analiz wskazanie na rozwój toksynotwórczych patogenów grzybów mikroskopowych 

w możliwie najwcześniejszej fazie infekcji zboża. 

W związku z powyższym przedstawiono następujące hipotezy badawcze: 

1. Ergosterol jest ilościowym markerem zanieczyszczenia ziarna zbóż grzybami 

mikroskopowymi. 

2. Stężenie trichotecenów z grupy B jest istotnie związane z profilem związków lotnych 

w ziarnie zbóż, natomiast z pozostałymi markerami (ERG, ATP) jest skorelowane tylko 

podczas zmasowanej infekcji. 

3. Profil organicznych związków lotnych jest zróżnicowany w ziarnie różnych zbóż. 

4. Różne chemotypy Fusarium spp. charakteryzują się odmiennym profilem związków 

lotnych. 

5. Trichodien jest markerem obecności szczepów grzybów mikroskopowych 

tworzących toksyny trichotecenowe w ziarnie zbóż.  

W celu weryfikacji postawionych hipotez badawczych w ramach niniejszego osiągnięcia 

realizowano następujące cele szczegółowe: 

1. Określenie zróżnicowania stężenia ergosterolu w próbkach ziarna zbóż naturalnie 

zanieczyszczonych grzybami oraz po inokulacji grzybami z rodzaju Fusarium. 

2. Analiza profilu lotnych związków organicznych, wskaźników ilości biomasy 

grzybowej oraz trichotecenów w ziarnie zbóż.  

3.  Wyznaczenie profilu lotnych związków organicznych ziarna różnych zbóż.  

4.  Jakościowa oraz ilościowa charakterystyka różnych chemotypów Fusarium w 

kulturach.  

5. Analiza ilości trichodienu oraz lotnych związków organiczych w ziarnie 

inokulowanym Fusarium culmorum.  
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Ad. 1  Określenie zróżnicowania stężenia ergosterolu w próbkach ziarna zbóż naturalnie 

zanieczyszczonych grzybami oraz po inokulacji grzybami z rodzaju Fusarium 

Fusarium culmorum obok F. graminearum stanowi jeden z bardziej destruktywnych 

patogenów pszenicy (Triticum aestivum L.). W wyniku rozwoju patogena dochodzi zarówno 

do pogorszenia jakości ziarna w wyniku degradacji ziaren skrobi oraz białek zapasowych, jak i 

do akumulacji w ziarnie mikotoksyn głównie z grupy trichotecenów. Obecność trichotecenów 

związana jest z ich rolą w procesie patogenezy. Zanieczyszczając ziarno stanowią one 

zagrożenie zarówno dla zwierząt, jak i ludzi. Z patogenezą grzybową związany jest także 

znaczny rozwój grzybni, a wraz z nią głównego sterolu grzybów jakim jest ergosterol (ERG). 

Związek ten nie występuje u roślin, stąd może on być zastosowany jako marker obecności 

grzybów w ziarnie. Stężenie ERG zwykle skorelowane jest ze stężeniem mikotoksyn. W 

przypadku ERG oraz DON Abramson i in. (1998) dla ziarna pszenicy wykazali wartości 

współczynnika korelacji 0,83 na poziomie istotności P = 0,05. Wiśniewska i Buśko (2005), 

także dla ziarna pszenicy, uzyskali wartość 0,91 na poziomie istotności P = 0,01. Niższe 

wartości współczynnika korelacji, ale także istotne statystycznie, dla ziarna żyta przedstawili 

w swej pracy Miedaner i Perkowski (1996). Metodę oznaczania ERG do pomiaru wzrostu 

grzybów zaproponował już w roku 1977 Seitz i in. Jednakże metoda ta wymagała użycia 

dużych mas próbek i co z tym związane znacznych objętości reagentów, co czyniło ją 

nieprzydatną w analizie na dużą skalę, czy też próbek o małej masie. Rozwiązania powyższych 

problemów podjął się Young (1995). Jednak uzyskane przez niego efekty nie były 

zadowalające. Prezentowana w niniejszej pracy metoda oznaczania ERG z zastosowaniem 

wysokosprawnej chromatografii cieczowej stosowana jest do oznaczania ilości biomasy 

grzybowej w próbkach różnego pochodzenia ze szczególnym uwzględnieniem naturalnie 

porażonego oraz silnie porażonego ziarna zbóż, a także produktów przerobu zbóż. 

Celem pracy było zmodyfikowanie i optymalizacja proponowanej metody oznaczania 

ERG w materiale roślinnym. Badania prowadzono na próbkach o małej masie naturalnie 

zanieczyszczonych grzybami oraz po inokulacji grzybami z rodzaju Fusarium zbóż, a także na 

produktach spożywczych pochodzenia roślinnego.  

Analizie poddano próbki naturalnie porażonych zbóż pochodzących z Wielkopolski (48 

próbek pszenicy, 36 jęczmienia, 68 owsa), próbki ziarna pszenicy, pszenżyta, jęczmienia, oraz 

owsa po inokulacji różnymi gatunkami rodzaju Fusarium (F. culmorum, F. avenaceum, F. 

sporotrichioides, F. poae) z Polski oraz Słowacji. Badano także ziarniaki pszenicy 

nieinokulowane oraz inokulowane za pomocą F. culmorum w różnych stadiach rozwoju, 

zbierane w trzech terminach od momentu kwitnienia (BBCH 61): dwa, cztery oraz sześć 

tygodni. Analizowano także produkty przerobu takie jak: różne typy mąk, płatki oraz kleik 

skrobiowy z pszenicy. 

Analizy stężenia ERG przeprowadzono za pomocą zmodyfikowanej przez habilitanta 

metody. Element nowości stanowiło przeprowadzenie jednoczesnej saponifikacji i ekstrakcji 

wspomaganej promieniowaniem mikrofalowym na próbkach 0,1 – 0,2 g rozdrobnionego i 

ujednoliconego materiału roślinnego. Analiza ERG odbywała się za pomocą HPLC z 

detektorem spektrofotometrycznym. 

Przedstawiana metoda charakteryzowała się następującymi parametrami: współczynnik 

zmienności dla prób ziarna pszenicy, pszenżyta, jęczmienia oraz owsa wynosił odpowiednio – 

5,4%, 6,81%, 7,12% oraz 8,36%. Średni odzysk dla metody wynosił 96,7 ± 3,64% (RSD 

3,76%). Limity detekcji dla ziarna pszenicy i pszenżyta wynosił 0,02 mg/kg, a dla ziarna 

jęczmienia i owsa 0,03 mg/kg. W zakresie stężeń od 0,1 do 200 mg/kg metoda wykazywała 

liniowość charakteryzowaną współczynnikiem determinacji wynoszącym 0,9999. 
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W omawianej pracy analizowano materiał należący do 4 grup: I - naturalnie porażone 

ziarno zbóż, II – inokulowane ziarno zbóż, III – inokulowane ziarno pszenicy w różnych 

stadiach rozwojowych oraz IV – produkty przemiału zbóż drobnoziarnistych. W wyniku 

analizy naturalnie porażonego ziarna zbóż otrzymano zróżnicowane wyniki w zależności od 

gatunku zboża. Najniższe średnie stężenie ERG wyznaczono dla ziarna pszenicy (1,26 mg/kg), 

następnie dla ziarna jęczmienia (2,39 mg/kg), a najwyższe dla ziarna owsa (8,69 mg/kg). 

Powyższe zależności znajdują swoje odzwierciedlenie w danych literaturowych (Muller and 

Lehn, 1988, Muller and Schwadorf, 1993, Schnurer and Jonsson, 1992, Stuper i Perkowski, 

2014). Obok naturalnie porażonych prób ziarna zbóż analizowano także produkty ich 

przemiału. Badaniami objęto różne typy mąk, kasze oraz płatki owsiane. We wszystkich 

przebadanych próbach wyznaczone stężenia ERG były niskie. W przypadku mąk stwierdzono 

zróżnicowanie w zależności od stopnia przemiału od 0,12 mg/kg dla mąki pszennej typu 450 

do 3,38 mg/kg dla mąki pszennej typu 2000. Porównując te wartości z danymi prezentowanymi 

w literaturze można stwierdzić, że stężenia literaturowe są niekiedy 10 razy wyższe. Istnieją 

zatem przesłanki pozwalające na wnioskowanie o jakości ziarna w oparciu o stężenie 

ergosterolu. W pracach przedstawionych przez Müllera i Schwadorfa (1990) oraz Maupetit’a i 

in. (1993) proponowano przyjęcie zakresu stężeń ergosterolu od 1 do 9 mg/kg jako zakresu 

stężenia przyjętego dla ziarna zdrowego. Zakres ten w obliczu opublikowanych danych 

wydawał się zasadny, tym niemniej w roku 1992 Schnürer i Jansson przyjęli wartość 3 mg/kg 

jako wartość maksymalną dla ziarna konsumpcyjnego przeznaczonego do żywienia ludzi.  

W związku z tym, że ziarno zbóż stanowi podstawowy surowiec do produkcji żywności 

dla ludzi oraz pasz dla zwierząt, postulat uzyskania możliwie najniższego stężenia ERG w 

półproduktach i gotowych produktach spożywczych wydaje się być w pełni uzasadniony. 

Prezentowane w pracy zróżnicowanie stężeń ERG w poszczególnych próbach 

odzwierciedla zróżnicowanie w ilości biomasy grzybowej. Może to być efektem zróżnicowanej 

patogeniczności grzybów. Wśród prezentowanych w niniejszej pracy danych najwyższe 

stężenie ERG wykazano w próbach ziarna owsa inokulowanego za pomocą F. sporotrichioides, 

natomiast najniższe w próbach ziarna pszenicy inokulowanego przez F. culmorum. W 

przypadku prezentowanych rezultatów obserwowane zróżnicowanie w stężeniach ERG może 

wynikać także ze zróżnicowanej odporności poszczególnych genotypów zbóż na FHB. 

Rozpatrując stężenie ERG w ziarnie pszenicy inokulowanymi za pomocą F. culmorum 

w różnym czasie po inokulacji stwierdzono rosnące stężenie tego metabolitu wraz z terminem 

poboru prób ziarna. Obok analiz ziarna wzrastającego w warunkach polowych przeprowadzono 

także analizę stężenia ERG w próbach ziarna ryżu inokulowanego w warunkach 

laboratoryjnych. Do inokulacji wykorzystano losowo wybrane izolaty F. culmorum oraz F. 

equiseti z kolekcji Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. W 

przypadku inokulatów F. culmorum otrzymano wyniki stężeń ERG w zakresie od 159 do 833 

mg/kg, natomiast dla inokulatów F. equiseti w zakresie od 612 do 895 mg/kg. 

Przedstawione w niniejszej pracy wyniki stężenia ERG obrazują zróżnicowanie tej 

cechy w zależności od rodzaju analizowanego materiału, oraz od stopnia zanieczyszczenia 

patogenem grzybowym. Wskazują także na znaczny potencjał zaproponowanej metody analizy 

zarówno w stosunku do zróżnicowanej matrycy, jak i zakresu stężeń ERG ze szczególnym 

uwzględnieniem ziarna zbóż. Prowadzenie analizy dla próbek o niewielkiej masie z 

zastosowaniem niewielkich ilości odczynników w stosunkowo krótkim czasie czyni 

prezentowaną metodę potencjalnie użyteczną w trakcie badań mających na celu uzyskanie 

odmian zbóż odpornych na FHB, ale także do rutynowego monitorowania jakości ziarna 

przeznaczanego na cele konsumpcyjne i paszowe. 

. 
Publikacja:  

J. Perkowski, M. Buśko, K. Stuper, M. Kostecki, A. Matysiak, L. Szwajkowska-Michałek. Concentration of ergosterol in 

small-grained naturally contaminated and inoculated cereals. Biologia, 2008, 63/4, 542—547. 
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 Ad. 2 Analiza profilu lotnych związków organicznych, wskaźników ilości biomasy 

grzybowej oraz trichotecenów w ziarnie zbóż. 

Rozwój toksynotwórczych patogenów zbóż, a w szczególności pszenicy jest widoczny na 

kłosach dopiero podczas zmasowanej infekcji. Bardzo często obserwowane są pojedyncze 

symptomy chorobowe na niektórych roślinach. Nie oznacza to jednak, że patogen nie zasiedla 

wszystkich ziarniaków, a co za tym idzie nie wytwarza mikotoksyn. Obowiązek kontroli 

poziomu zanieczyszczenia wybranymi mikotoksynami skłonił środowisko naukowe do prac 

nad markerami pozwalającymi w szybki sposób na wczesnym etapie toksynotwórczości 

wykryć mikotoksyny. Opracowanie systemu szybkiego ostrzegania o możliwym skażeniu 

ziarna toksycznymi metabolitami grzybów jest jedną ze strategii zintegrowanego rozwoju 

rolnictwa. Obok badań nad ERG prowadzone są również prace nad innymi markerami. Wśród 

nich istotną rolę pełni adenozynotrójfosforan (ATP). Zastosowanie pomiarów ATP do oceny 

ilości biomasy grzybowej w ziarnie nie jest rozpowszechnione. Jest to rutynowa metoda 

stosowana w przemyśle i badaniach środowiskowych. Sprowadza się ona głównie do izolacji 

ATP z powierzchni ziarniaków i określa poziom całkowitej żywej biomasy. Prowadzone 

wcześniej prace, szczególnie w doświadczeniach inokulacyjnych, wskazały na istotne korelacje 

poziomu powierzchniowego ATP, zarówno ze stężeniem ERG jak i stężeniem trichotecenów 

(Perkowski et al., 2007). Spośród badań metabolomicznych na ten temat, wydaje się własciwe, 

aby wybrać ścieżkę metaboliczną zaproponowaną przez Magana i Evansa (2000) jako punkt 

wyjścia do badań nad markerami grzybowymi. Wskazuje ona zależności pomiędzy 

poszczególnymi grupami związków: substancjami lotnymi, nielotnymi, ilościowymi 

wskaźnikami biomasy grzyba i mikotoksynami, a także wykazuje jednocześnie działanie 

hamujące lotnych związków na wzrost innych mikroskopowych grzybów (Mellon i wsp., 2002, 

2005). 

Badania profilu związków lotnych pozwoliły do tej pory na zróżnicowanie poszczególnych 

gatunków grzybów z rodzajów Penicillium i Aspergillus (Sahgal et al., 2007). Ponadto literatura 

przedmiotu wskazuje, że przeprowadzono również analizy profili lotnych związków 

tworzonych przez grzyby z rodzaju Fusarium. Wstępna charakterystyka jakościowa profili 

związków lotnych wykazała różnicę między zbożami zasiedlanymi przez zróżnicowane 

patogeny grzybowe (Borjesson i in., 1992, Jelen i Wasowicz, 1998, Schnurer i in., 1999, 

Demyttenaere i in., 2003). Podążając szlakiem metabolicznym grzybów mikroskopowych 

proponowanym przez Magana i Evansa (2000) postanowiono wyselekcjonować związki lotne 

charakterystyczne dla wczesnego etapu produkcji mikotoksyn. Powyższe zamierzenie 

dodatkowo miało wskazać lotne markery, które mogą być zastosowane w rolnictwie do 

wczesnego wykrywania mikotoksyn w ziarnie i wskazanie ich związku z pozostałymi 

metabolitami grzybowymi: ERG, ATP, trichoteceny grupy B. 

Celem badań było więc określenie profilu jakościowego i ilościowego VOC, stężeń 

trichotecenów grupy B i ilości grzybów mikroskopowych (stężenie ERG, ATP) dla 16 

genotypów pszenżyta jarego, 16 genotypów ozimej pszenicy zwyczajnej i pszenicy durum. 

Badane zboża wysiano na poletkach eksperymentalnych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji 

Roślin w Radzikowie. Doświadczenie polowe prowadzono w układzie losowanych bloków. W 

trakcie uprawy nie stosowano fungicydów. 

Na podstawie uzyskanych wyników wykonano analizę chemometryczną mającą na celu 

wyznaczenie związków różnicujących badane zboża. Badania obejmujące analizy chemiczne z 

wykorzystaniem różnych technik (GC/MS, HPLC, luminometryczne i elektroniczny nos), 

dużej populacji próbek hodowanych w tym samym czasie i w identycznych warunkach, 

zarówno klimatycznych, jak i agronomicznych, nie zostało do tej pory przedstawione.  
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Analizę ziarna rozpoczęto od określenia poziomu zanieczyszczenia grzybami 

mikroskopowymi całych ziarniaków (analiza ERG) oraz tylko warstwy powierzchniowej 

(analiza ATP). Uzyskane wyniki wskazują na niski poziom zanieczyszczenia ziarna. 

Prowadzone do tej pory badania zarówno przez autorów (Perkowski i in., 2008), jak i przez 

innych badaczy (Miedaner i Perkowski, 1996) wykazały, iż poziom ERG, a jednocześnie 

stopień zanieczyszczenia grzybami mikroskopowymi jest charakterystyczny dla określonego 

gatunku zboża i wynosi średnio dla: pszenicy 2-4 mg/kg; pszenżyta 4-6 mg/kg; jęczmienia 7-8 

mg/kg, żyta 9-11 mg/kg owsa 12-15 mg/kg. Na podstawie uzyskanych wyników określających 

stężenie ERG oraz ATP okazało się, że wysoce istotny współczynnik korelacji ERG oraz ATP 

uzyskano jedynie dla pojedynczego gatunku zboża. Dla wszystkich badanych gatunków zbóż 

łącznie nie uzyskano istotnych korelacji stąd można wskazać, że powierzchniowe 

zanieczyszczenia ziarna związane jest z całkowitym zasiedleniem ziarniaka, ale tylko w obrębie 

poszczególnych gatunków zbóż. Uzyskane w ramach niniejszej pracy wyniki wskazują na niski 

poziom zanieczyszczenia trichotecenami analizowanych prób ziarna trzech gatunków zbóż. W 

żadnej z badanych prób nie oznaczono stężenia wyższego, niż wskazana przez UE wartość 

graniczna dotycząca stężenia DON w zbożach (Dz. Urz. WE L 364 z 20.12.2006).  

W czasie patogenezy dochodzi do rozkładu przez mikroorganizmy związków wchodzących 

w skład ziarniaków zbóż. Wiele z powstających w ten sposób związków należy do grupy VOC. 

Niektóre z nich są wykorzystywane w patogenezie, inne są metabolizowane przez grzyby 

mikroskopowe, natomiast niektóre są metabolitami samego patogena lub mikroflory natywnej. 

Profil VOC ziarna jest więc mieszaniną związków różnego pochodzenia. W ramach niniejszej 

pracy analizowano związki lotne klasyczną metodą chromatografii gazowej sprzężonej z 

detektorem masowym (TOF MS) oraz metodą elektronicznego nosa. Wyniki uzyskane tymi 

metodami pozwoliły na rozdział badanych gatunków zbóż. Wykazano w ten sposób, że cechują 

się one różnym profilem związków lotnych. Przeprowadzona analiza statystyczna wskazała 

związki lotne najbardziej różnicujące poszczególne zboża. Podkreślić należy fakt, że w wyniku 

najczęściej stosowanych w tego typu pracach metod statystycznych (PCA oraz DA) wskazano 

na metabolity najbardziej różnicujące badane gatunki zbóż. Istotną rolę odgrywały tu również 

różne grupy VOC, a wśród nich terpeny. W badaniach przeprowadzonych w niniejszej pracy 

zidentyfikowano wiele związków już wcześniej przedstawianych w publikacjach na temat 

obecności VOC w zbożach. Wśród związków, cechujących się istotną siłą dyskryminacyjną, 

należy zwrócić szczególną uwagę na trichodien, który obserwowano w większych ilościach w 

próbkach ziarna inokulowanych zbóż. W przypadku trichodienu poprzednie doniesienia 

pokazują, że związek ten był obecny w ziarnie zanieczyszczonym Fusarium spp., ponieważ jest 

on lotnym prekursorem na szlaku biosyntezy trichotecenów (Jeleń i in., 1997, Jeleń i Wasowicz, 

1998, Desjardins, 2006). Na tym etapie badań postanowiono zweryfikować rolę trichodienu. 

Dotychczas twierdzono, że znacząco różnicuje on tylko zboża, które charakteryzują się 

wysokim stopniem porażenia grzybami z rodzaju Fusarium. Badania przedstawione w pracy 

Buśko i in. (2008) wykazały natomiast obecność trichodienu we wszystkich próbach ziarna 

zbóż nawet porażonego w niewielkim stopniu przez grzyby z rodzaju Fusarium. 

Ważną obserwacją jest brak innych seskwiterpenów w profilu lotnym analizowanych próbek, 

pomimo iż spektrum półtoraterpenów wytwarzanych przez grzyby jest bardzo szerokie (Jeleń i 

in., 1995, Girotti i in., 2012, Kramer and Abraham, 2012). 

W ramach niniejszej pracy obok trichodienu zidentyfikowano również inne związki lotne 

charakterystyczne dla grzybów mikroskopowych takie jak: 1-heksanol, 1,2,4-trimetylobenzen, 

α-pinen, limonen, propylobenzen, 3-metylo-1-butanol, 1-okten-3-ol. Metoda analizy związków 

lotnych z wykorzystaniem elektronicznego nosa została zastosowana w ramach niniejszej pracy 

w celu globalnego zróżnicowania badanych genotypów zbóż pod kątem profili zapachowych. 

Elektroniczny nos (E-NOSE) stosowany jest z powodzeniem w analizie zafałszowania 

żywności. W ramach niniejszych badań wykorzystano tę metodę do porównania profilu 



Maciej Buśko                                                                               Załącznik 2. Autoreferat 
 

10 
 

związków lotnych badanych zbóż. Stosując tylko 100 sensorów uzyskano całkowity rozdział 

na 3 grupy zbóż. Uzyskane dwoma metodami analiz chemicznych oznaczania profilu VOC oraz 

poparte analizą chemometryczną rezultaty pozwalają w sumie na stwierdzenie, iż trzy 

analizowane zboża różnią się między sobą profilem związków lotnych.  

Uzyskane w ramach niniejszej pracy wyniki dotyczące chemicznych markerów poziomu 

zanieczyszczenia grzybami mikroskopowymi i ich metabolitami wskazują, że ERG i ATP 

korelują ze stężeniem trichotecenów dla badanych populacji zbóż. W dalej idących wnioskach 

należy jednak uwzględnić również, że są one wskaźnikiem wzrostu i rozwoju wszystkich 

grzybów mikroskopowych zarówno natywnych, jak i szczepów patogenicznych.  

W przypadku związków lotnych są one jednoznacznymi wskaźnikami aktywności 

toksynotwórczej u patogenicznych grzybów, a ich ścisły związek z poziomem trichotecenów 

dodatkowo potwierdza założoną hipotezę badawczą. W związku z powyższym w kolejnych 

badaniach skupiono się na związkach lotnych. 

 

Publikacja:  
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Ad 3. Określenie profilu lotnych związków organicznych w różnych ziarnach zbóż.  
 

Zdrowe ziarno wykazuje obecność szeregu związków lotnych decydujących o jego 

charakterystycznym zapachu. Związki te są efektem przemian enzymatycznych zachodzących 

w ziarnie; takich jak oddychanie czy metabolizm lipidów. Z drugiej strony, bytujące na 

powierzchni ziarna mikroorganizmy również produkują związki lotne, których obecność może 

zmieniać zapach ziarna (Kamiński i in., 1975). Na podstawie profilu VOC możliwe jest 

rozróżnienie poszczególnych gatunków grzybów z rodzajów Penicillium oraz Aspergillus 

(Larsen i Frisvad, 1995; Jeleń i in., 1999). Analiza związków lotnych stwarza więc możliwość 

określenia, przebiegającego w ziarnie procesu biosyntezy toksycznych związków takich jak 

mikotoksyny.  

W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących analizy związków 

lotnych w ziarnie 5 gatunków zbóż: pszenica jara, pszenica durum, pszenżyto, żyto, owies i 

jęczmień. Próby o masie 1 kg pozyskano z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w 

Radzikowie (IHAR). Badane zboża wzrastały w tym samym czasie i tych samych warunkach 

agrotechnicznych na eksperymentalnych polach uprawnych należących do IHAR. Profile 

tworzonych związków lotnych oznaczono za pomocą mikroekstrakcji do fazy stałej i 

chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrem mas typu czasu przelotu.  

Analizując średnie wartości wszystkich sygnałów, które wpływają na całościowy obraz 

profilu VOC danego zboża na podstawie analizy wariancji wyodrębniono 4 jednorodne grupy: 

żyto charakteryzujące się najmniejszą średnią ilością VOC (0.298 jednostek względnych - RU); 

drugą grupę stanowią: pszenżyto (0.449 RU), pszenica (0.471 RU), owies (0.529 RU); trzecią 

owies, jęczmień (0.635 RU)  czwartą: jęczmień, pszenica durum (0.747 RU). Z powyższych 

danych wynika, że istotnie (P = 0.05) najuboższy profil VOC zawierały próby żyta natomiast 

próby pszenicy durum charakteryzowały się średnio ponad 2 razy bogatszym profilem VOC. 

Poza próbami jęczmienia, próby pszenicy durum różniły się od innych zbóż istotnie 

statystycznie.  
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Spośród sygnałów będących kombinacją indeksu retencji oraz unikalnego jonu 

zidentyfikowano 46 związków lotnych, dla których podano stężenie dla poszczególnych zbóż 

oraz częstość ich występowania. Dla wielu spośród nich znaleziono statystycznie istotne 

różnice, a ich stężenie różniło się dla poszczególnych gatunków zbóż często dziesięciokrotnie 

jak dla α-pinenu, czy trichodienu będącego prekursorem tworzenia trichotecenów, czy też 

kwasu oktanowego. Występują także związki, których stężenie jest zbliżone dla wszystkich 

gatunków zbóż jak np.: 3-karen, cymen czy eikozan. Analizując zidentyfikowane VOC należy 

stwierdzić, że zarówno częstości ich występowania, jak i poziom stężenia w poszczególnych 

zbożach były zróżnicowane. W największym stężeniu występował 1-heksanol, którego ilość 

była istotnie różna tylko pomiędzy żytem, a jęczmieniem oraz pszenicą durum. Obecność tego 

metabolitu wykazano w przypadku Aspergillus clavatus (Jeleń i Wąsowicz 1998) oraz 

Stachybotrys spp. (Wilkins i in., 2003). Kolejnym związkiem, który występował w 

największym stężeniu był 2-etylo-1-heksanol. Związek ten również w najmniejszej ilości 

występował w życie, natomiast istotnie większe stężenie występowało w pszenicy durum, 

pszenżycie oraz owsie. Wcześniejsze doniesienia nie wiążą tego metabolitu z grzybami z 

wyjątkiem pracy Wilkinsa i in. (2003), którzy wykryli go wśród metabolitów Stachybotrys spp. 

Kolejne dwa metabolity były obecne w ponad dwukrotnie niższym stężeniu, niż dotychczas 

omawiane. 1-etylo-2-metylobenzen największe stężenia osiągał w próbach jęczmienia oraz 

pszenicy durum, natomiast stężenie 1,2,4-trimetylobenzenu znacząco różniło pszenicę durum 

od pozostałych zbóż. Trimetylobenzen zidentyfikowany został jako metabolit grzybów rodzaju 

Fusarium (Jeleń i Wąsowicz 1998), a także w znacznym stopniu wpływał na przewidywanie 

ilości jednostek tworzących kolonię grzybów mikroskopowych (Olsson i in. 2000). Innymi 

metabolitami, które w największym stężeniu występowały w próbach ziarna pszenicy durum i 

znacząco odróżniały to zboże od pozostałych były: butyrolakton, α-pinen, propylobenzen, 1-

etylo-3-metylobenzen, cymen oraz limonen. Spośród nich jako metabolity grzybowe znane są: 

α-pinen, propylobenzen, limonen. Obecność α-pinenu w semoline komunikowali Beleggia i in. 

(2009). Ponadto α-pinen zidentyfikowano jako metabolit Penicillium spp. (Jeleń i Wąsowicz 

1998), wykazano także jego obecność zarówno w toksynotwórczych, jak i 

nietoksynotwórczych szczepach Fusarium graminearum (Jeleń i in. 1997). Pasanen i in. (1996) 

wskazała, że tworzeniu tego metabolitu przez Fusarium sporotrichioides sprzyjało wzrastanie 

grzyba na owsie, podczas gdy pszenica stanowiła podłoże sprzyjające do tworzenia limonenu. 

Limonen został także zidentyfikowany w kulturach Penicillium spp.(Demyttenaere i in. 2003).  

W próbach pszenicy ozimej znaleziono 3 metabolity, które w tym zbożu obecne były w 

statystycznie istotnie najwyższych stężeniach: nonan-2-on, 3,5,5-trimetylocycloheksen-2-on 

oraz dekanal. Zarówno nonan-2-on jak i dekanal identyfikowano już jako metabolity grzybowe 

(Jeleń i Wąsowicz 1998). Dekanal występował w gotowanym makaronie z pszenicy durum 

(Beleggia i in., 2009). 

Dla owsa charakterystycznym okazał się 1-heptanol. Związek ten zidentyfikowano 

wcześniej w kulturach Aspergillus spp (Jeleń i Wąsowicz 1998). W przypadku żyta również 

zidentyfikowano charakterystyczny związek, którym był siarczan dimetylu. Obok wyżej 

wymienionych w analizowanych próbach wykazano obecność 1-okten-3-olu, który bardzo 

często jest wykrywany w ziarnie skażonym grzybami w tym także toksynotwórczymi (Pasanen 

et al. 1996; Jeleń i in. 1997).  
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Z zasiedleniem ziarna toksynotwórczymi izolatami Fusarium spp. związana jest 

obecność trichodienu (Jeleń i in. 1995, 1997; Demyttenaere i in. 2003). W badanych próbach 

stężenia tego związku były bardzo niskie. Podobne stężenia wyznaczyli dla naturalnie 

wzrastającej pszenicy Perkowski i in. (2007). 

Przeprowadzone analizy profilu związków lotnych ziarna różnych gatunków zbóż 

wykazały, że różnią się one istotnie między sobą, natomiast nie stwierdzono różnic między 

odmianami w obrębie gatunku. Wśród zidentyfikowanych związków lotnych oznaczono 

trichodiene, który pretenduje do roli chemicznego markera obecności toksynotwórczych 

szczepów grzybów mikroskopowych. Uzyskane wyniki wskazują, że lotne metabolity 

grzybowe są jak do tej pory najlepszym wskaźnikiem informującym o rozpoczęciu biosyntezy 

trichotecenów w ziarnie. 
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Ad 4. Jakościowa oraz ilościowa charakterystyka różnych chemotypów Fusarium w 

kulturach. 

 

Wśród patogenów FHB F. graminearum jest jednym z najważniejszych na świecie. 

Najczęściej występującymi trichotecenami wytwarzanymi przez F. graminearum są 

deoksyniwalenol (DON), jego acetylowane pochodne 3-acetyldoksyksymenenol (3-AcDON) i 

15-acetyldoksyoksymenenol (15-AcDON) oraz niwalenol (NIV) i jego acetylowana pochodna 

4-acetyloniwalenol (FUS-X) (Desjardins, 2006). Wśród F. graminearum dominują trzy profile 

tworzące różne trichoteceny (chemotypy): chemotyp 3-AcDON syntetyzuje DON i 3-AcDON, 

chemotyp 15-AcDON wytwarza DON i 15-AcDON, podczas gdy chemotyp NIV wytwarza 

NIV i FUS-X (Wang i in., 2011). Udokumentowano jednak, że niektóre izolaty z jednego 

zdefiniowanego chemotypu są zdolne do wytwarzania w pewnych ilościach mikotoksyn 

charakterystycznych dla innych chemotypów (Ward i in., 2008, Murgrabi de Kuppler i in., 

2011). Różnice między profilami toksyn zależą od ekspresji genów Tri kodujących enzymy 

zaangażowane w końcowy proces tworzenia trichotecenów (Alexander i in., 2011; Merhej i in, 

2011). W przypadku F. graminearum są one kodowane przez geny Tri w trzech loci: 12-

genowy rdzeniowy klaster Tri (Brown i in., 2004), locus 2-genowy Tri1/Tri16 (Brown i in., 

2003, Meek i in. 2003, Peplow i in., 2003) i locus Tri101 (Kimura i in., 1998, Alexander i in., 

2011). Chemotypy DON, w przeciwieństwie do chemotypów NIV, posiadają niefunkcjonalne 

geny TRI13 i TRI7 ze względu na wielokrotne insercje i delecje (Lee i in., 2002). Różnice 

sekwencji powodujące zróżnicowaną aktywność Tri8 są kluczową determinantą chemotypów 

3-AcDON i 15-AcDON w F. graminearum (Alexander i in., 2011). Na początku szlaku 

biosyntezy trichotecenów znajduje się trichodien (TRI), który jest lotnym terpenem 

(Desjardins, 2006). Dodatkowo wytwarzane jest spektrum innych lotnych związków, nie tylko 

terpenów, ale także alkoholi, aldehydów i ketonów, pochodnych benzenu i węglowodorów. 

Jednak do tej pory stwierdzono tylko dodatnią korelację między ilością TRI a poziomami 

trichotecenów.  

Hipotezą badawczą postawioną w ramach niniejszej pracy jest możliwość wykrycia 

grzybów należących do rodzaju Fusarium i trichotecenów na podstawie analizy metabolitów z 

grupy terpenów, w tym TRI. Powyższe założenie zostało podparte wcześniejszymi 

doniesieniami literaturowymi (Jeleń i in., 1997b; Demyttenaere i in., 2004; Buśko i in., 2010; 
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Girotti i in. 2010, Girotti i in., 2012), Opierając się na wcześniejszych badaniach własnych 

można również stwierdzić, że wykrycie obecności grzybów z rodzaju Fusarium możliwe jest 

także na podstawie związków o niskiej masie cząsteczkowej, należące do innych grup 

chemicznych, takich jak pentan, 3-okten-2-ol lub heptanol (Olsson i in., 2002). Chociaż istnieją 

wcześniejsze badania pokazujące różnicowanie gatunków Fusarium na podstawie profilu VOC 

(Girotti i in., 2010), w rzeczywistości rozdział ich dokonywany był głównie z uwzględnieniem 

obecności lub braku TRI. 

Celem tej pracy było określenie ilościowego profilu VOC dla trzech różnych 

chemotypów F. graminearum wytwarzających 3-AcDON, 15-AcDON i NIV oraz znalezienie 

interakcji między nimi w oparciu o analizę chemometryczną VOC.  

W niniejszej pracy określono profil metabolitów lotnych tworzonych przez 27 izolatów 

należących do trzech różnych chemotypów F. graminearum wytwarzających DON, NIV, 3-

AcDON i 15-AcDON rosnących na pożywce agarowej z ekstraktem drożdżowym z sacharozą. 

Izolaty pochodziły z kolekcji Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody UWM w Olsztynie. 

Związki lotne wyodrębniano metodą mikroekstrakcji do fazy stałej z fazy nadpowierzniowej i 

w dalszym ciągu analizowano metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią 

mas. 

W próbkach chemotypu 15-AcDON dominującą toksyną był DON, a następnie 15-

AcDON. W próbkach tego chemotypu obserwowano również 3-AcDON. W przypadku 

chemotypu 3AcDON najwyższe stężenie odnotowano dla 3-AcDON. Ten chemotyp 

charakteryzował się również obecnością DON, 15-AcDON i NIV. Chemotyp NIV 

charakteryzował się obecnością nie tylko NIV i FUS-X, ale także stosunkowo wysokich stężeń 

innych trichotecenów. Obecność niewielkich ilości DON jest często obserwowana, ale 

obecność 3-AcDON i 15-AcDON w niemal równych ilościach jest nieoczekiwana i trudna do 

wyjaśnienia. Po przeanalizowaniu współczynników korelacji stwierdzono silną korelację 

między DON i formami acylowanymi. 

Podobnie stwierdzono bardzo silną korelację dla NIV/FUS-X. W przypadku chemotypu 15-

AcDON ujemne korelacje stwierdzono między DON i NIV, ale także między FUS-X i NIV 

oraz między 3-AcDON i NIV. Natomiast bardzo niskie stężenia NIV w próbkach chemotypu 

15-AcDON mogłyby wyjaśnić to zjawisko. Ilość TRI określona dla każdego chemotypu była 

zmienna. Najwyższą wartość zaobserwowano dla izolatów wytwarzających NIV, tak jak dla 

średniego stężenia toksyn. Dla izolatów 3-AcDON i 15-AcDON wartości te były niższe. Zatem 

hipotezę, że suma stężeń toksyn wytwarzanych w hodowli jest proporcjonalna do ilości 

wytworzonego prekursora ich biosyntezy, tj. TRI, można potwierdzić. Dane przedstawione 

przez Kulik i in. (2012), pokazujące korelację między liczbą transkryptów genów Tri a 

stężeniem trichotecenów, również potwierdzają tę tezę. Ta sama zależność została uzyskana w 

naszych eksperymentach; dla chemotypów 3AcDON i 15AcDON ilość tego metabolitu była 

podobna (porównywalna), natomiast dla izolatu produkującego NIV była około 2-krotnie 

wyższa. 

Analizując poziomy VOC należy stwierdzić, że przeprowadzone analizy nie zostały 

wykonane za pomocą metody standardu zewnętrznego, ale na podstawie porównania obszarów 

pików znormalizowanych za pomocą wzorca wewnętrznego. Jednak wszystkie analizy 

przeprowadzono dokładnie w tych samych warunkach. Spośród spektrum VOC 

zarejestrowanych metodą GC/MS, po dekonwolucji chromatogramów i ich dalszej analizie z 

wykorzystaniem oprogramowania AMDIS, na podstawie widm masowych oraz indeksów 

retencji zidentyfikowano 39 związków. Obejmowały one takie grupy chemiczne, jak: aldehydy 

i ketony, alkohole, pochodne benzenowe, węglowodory, terpeny oraz jeden związek będący 

furanem. Uzyskane wyniki wskazują zróżnicowanie ilościowe poszczególnych grup 

chemicznych pomiędzy badanymi chemotypami F graminearum z wyjątkiem grupy terpenów. 

W ramach grup chemicznych wskazano związki różnicujące analizowane chemotypy. W grupie 
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terpenów stwierdzono największą ilość TRI. Godny uwagi jest fakt, że ten metabolit w 

największej ilości obecny był w próbkach chemotypu NIV podczas gdy najwyższe ilości α-

pinenu i 3-karenu występowały w próbkach chemotypu 15-AcDON i dalej 3-AcDON. 

Przeprowadzona analiza głównych składowych potwierdziła korelację zarówno pomiędzy TRI, 

a chemotypem NIV, jak i pomiędzy α-pinenem i 3-karenem, a chemotypami 3-AcDON oraz 

15-AcDON. Wyniki analizy dyskryminacyjnej wykonanej w oparciu zarówno o 12, jak i 11 

VOC pozwoliły na całkowite rozdzielenie wszystkich trzech badanych chemotypów F. 

graminearum. 

Przedstawione wyniki wskazują na istotnie zróżnicowany profil VOC w 

poszczególnych chemotypach F. graminearum. Wskazano także, na zasadnicze różnice w 

profilu VOC tego samego chemotypu wzrastającego w na pożywce w warunkach 

laboratoryjnych oraz w warunkach polowych. Uzyskane wyniki powiększają profil 

oznaczanych VOC poszczególnych gatunków, ale także chemotypów grzybów. Są one 

dodatkowym bodźcem do dalszych badań, mających na celu wyjaśnienie powstawania lotnych 

związków organicznych i ich roli w biosyntezie innych metabolitów. 
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Ad 5.  Analiza ilości trichodienu oraz lotnych związków organicznych w ziarnie 

inokulowanym Fusarium culmorum 

 

 Na podstawie profilu metabolitów lotnych można dokonać klasyfikacji ziarna w 

zależności od gatunku zboża i stopnia zanieczyszczenia mikotoksynami (Magan i Evans, 2000, 

Olsson i in., 2000). Wśród wielu związków o różnym charakterze chemicznym (węglowodory, 

alkohole, ketony, aldehydy, estry i inne) mających wpływ na zapach zboża (Kamiński i 

Wąsowicz, 1991) szczególne znaczenie mają metabolity wytwarzane przez grzyby strzępkowe. 

Szczególnie seskwiterpeny grzybowe można stosować do wskazania tworzenia mikotoksyn 

(Jeleń i in., 2005). Grzyby rodzaju Fusarium mogą produkować kilka klas toksycznych 

metabolitów, ale głównymi są trichoteceny. Toksyny te powstają na szlaku biosyntezy 

terpenoidów. Trichodien (TRI) jest jednym z pierwszych produktów pośrednich biosyntezy 

trichotecenów (Desjardins i in., 1993).  

W ramach pracy przebadano 22 linie podwojonych haploidów (DH) ozimej pszenicy 

oraz 36 linii DH ozimego pszenżyta. Linie DH pszenicy były wyprowadzone z kultur pylników 

pokolenia F1 wywodzących się ze skrzyżowania dwóch polskich odmian: Alba oraz Begra. 

Analizowane linie charakteryzowały się najwyższą odpornością na FHB spośród wszystkich 

otrzymanych linii, co zweryfikowano w odrębnym eksperymencie. Na tej samej podstawie 

wyselekcjonowano 36 linii pszenżyta, które wyprowadzono z kultur pylnikowych polskiej 

odmiany Bogo. Ziarno badanych linii podwojonych haploidów pszenicy oraz pszenżyta 

wysiano na poletkach doświadczalnych Instytutu Hodowli Roślin i Aklimatyzacji w 

Radzikowie. Doświadczenie polowe prowadzone było metodą losowanych bloków. W 

prezentowanej pracy analizę przeprowadzono na próbach inokulowanych przez grzyb F. 

culmorum oraz próbach wzrastających bez inokulacji. Do inokulacji użyto zawiesiny konidiów 

uzyskanych z mieszaniny dziesięciu izolatów F. culmorum pochodzących z kolekcji IHAR w 

Radzikowie. Izolaty charakteryzowały się zdolnością tworzenia DON oraz 3-AcDON. Zabieg 

inokulacji wykonano spryskując kłosy na początku kwitnienia oraz powtórnie 3 dni później w 

fazie pełni kwitnienia. Próby ziarna badanych zbóż analizowano pod kątem związków lotnych 



Maciej Buśko                                                                               Załącznik 2. Autoreferat 
 

15 
 

zarówno metodą GC MS po uprzednim ich wyodrębnieniu z badanego materiału metodą SPME 

oraz metodą elektronicznego nosa. 

Celem pracy było wskazanie markera zasiedlania ziarna zbóż przez toksynotwórczy 

grzyby mikroskopowe. Osobnym zadaniem było zbadanie możliwości rozdziału metodą 

elektronicznego nosa prób różnych zbóż o różnym stopniu porażenia grzybami 

mikroskopowymi. 

Przeprowadzona analiza VOC w próbkach ziarna badanych zbóż wykazała obecność 

tylko jednego terpenu, którym był TRI. We wszystkich analizowanych próbach stwierdzono 

obecność tego metabolitu. Próby inokulowane zawierały znacząco więcej TRI (0.3983 

jednostek względnych - RU) niż próby kontrolne (0.0609 RU). Wyjaśnieniem obecności TRI 

w przypadku prób nieinokulowanych może być występujące w czasie wegetacji roślin naturalne 

porażeniem ziarna w warunkach polowych. Prowadzone w ramach niniejszej pracy badania 

stężenia trichotecenów wykonane we wszystkich próbach pozwoliły stwierdzić, że stężenie 

DON wynosiło średnio dla prób kontrolnych pszenicy i pszenżyta odpowiednio 0,11 mg/kg 

oraz 0,04 mg/kg, dla prób inokulowanych było znacznie wyższe odpowiednio: 5,18 mg/kg i 

3,22 mg/kg. Nie stwierdzono natomiast istotnych zależności pomiędzy zawartością DON, a 

TRI w żadnej z analizowanych grup. Jednakże uszeregowanie analizowanych prób w 

zależności od poziomu TRI pozwoliło na wyodrębnienie czterech grup: inokulowanego 

pszenżyta, inokulowanegj pszenicy, nieinokulowanego pszenżyta i nieinokulowanej pszenicy. 

W przypadku prób kontrolnych, w około połowie nie stwierdzono obecności trichotecenów 

powyżej poziomu detekcji.  

W przeprowadzonym doświadczeniu TRI był jedynym związkiem terpenowym jaki 

udało się wykryć. Natomiast Jeleń i in. (1995) poza TRI zidentyfikowali także inne 

seskwiterpeny (głównie β-farnean, β-chamigren, β-bisabolen oraz α-farnesan). Podobnie 

Demyttenaere i in. (2004) w kulturach F. sambucinum zidentyfikowali obecność tych samych 

seskwiterpenów co Jeleń i in. (1995) oraz dodatkowo arylo-kurkumen, który okazał się być 

seskwiterpenem charakterystycznym dla izolatu KF-735. W tym jednak wypadku fakt nie 

wykrycia przez nas innych terpenów niż TRI może wynikać z charakteru wzrostu grzybów na 

ziarnie w warunkach polowych i analizie ziarna prowadzonej po zbiorach. Warunki te mogły 

spowodować występowanie innych terpenów w stężeniach zbyt niskich do ich wykrycia nawet 

za pomocą metody SPME GC/MS analogicznej do tej jaką stosowali Demyttenaere i in. (2004). 

Fakt występowania terpenów w niewielkich ilościach potwierdzają w swych badaniach także 

inni autorzy. Wilkins i in. (2003) wykryli TRI w kulturach Stachybotrys chartarum, 

Trichothecium roseum, Fusarium sporotrichioides oraz F. culmorum wzrastających na płytach 

kartonowo-gipsowych w warunkach laboratoryjnych. Autorzy ci donoszą, że izolaty S. 

chartarum produkujące trichoteceny makrocykliczne wydzielały znacząco więcej TRI niż  

izolaty produkujące proste trichoteceny, w przypadku których ilości TRI były bardzo małe lub 

niewykrywalne.  

Do tej pory nie podjęto próby zastosowania elektronicznego nosa (E-NOSE) opartego 

na spektrometrze mas do zbadania czy możliwe jest rozróżnienie pomiędzy inokulowanymi, a 

nieinokulowanymi próbami ziarna pszenżyta oraz pszenicy, co przedstawiono w niniejszej 

pracy. Próba ta zakończyła się powodzeniem i w pracy przedstawiono rozdzielone 4 badane 

obiekty w oparciu o 32 sensory. Wynik ten potwierdził rezultaty uzyskane metodą GC MS, 

które powstały przy użyciu tylko 4 jonów (67, 93, 108, 109). Z tego względu w dalszych 

badaniach za pomocą E-NOSE spośród wartości dla 200 jonów użytych do wstępnej analizy 

wyekstrahowano te 4 jony przedstawione powyżej, które są charakterystyczne dla TRI. Analiza 

dyskryminacyjna na 4 klasy przy użyciu tych jonów doprowadziła do wyniku odbiegającego 

od tego uzyskanego przy pomocy 32 jonów. Powodem tego mógł być fakt, iż E-NOSE oparty 

na spektrometrze mas wykrywa jony, które mogą pochodzić od wielu różnych związków. W 

szczególności jony o małych wartościach m/z charakteryzują się niską specyficznością. Z tego 
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względu wartości jonów używanych do wykrywania TRI za pomocą spektrometru mas po 

uprzednim rozdziale na kolumnie chromatograficznej oraz wartości jonów z elektronicznego 

nosa mogą nie być porównywalne. Z drugiej strony, jak wykazali Olsson i in. (2002), związki 

drobnocząsteczkowe okazały się być ważne w przewidywaniu obecności DON w ziarnie mimo, 

że nie było wśród nich żadnego terpenu. Wyniki te potwierdzają, że przedstawiana w innych 

pracach wchodzących w skład niniejszego osiągnięcia habilitacyjnego metoda analizy profilu 

VOC, ma swoje uzasadnienie. Nawet jednak wówczas na pierwszy plan, szczególnie wśród 

wykrywanych terpenów, wyłania się TRI. 

W celu porównania wartości uzyskanych przy pomocy E-NOSE oraz z analizy TRI 

metodą GC MS wyznaczono współczynniki korelacji liniowej Pearson’a. Na uwagę zasługują 

wysoce istotne wartości uzyskanych współczynników korelacji dla średnich E-NOSE/TRI oraz 

średnich TRI E-NOSE/TRI zarówno w grupie inokulowanej jak i kontrolnej. Niższe wartości 

niektórych współczynników, szczególnie w przypadku prób kontrolnych, mogą wynikać z 

faktu, iż na wartości średnich E-NOSE czy średnich TRI E-NOSE mogły wpływać jony 

pochodzące ze związków innych niż TRI, a stężenie tego ostatniego w próbach kontrolnych jest 

niskie. 

Wyniki prezentowanej pracy wskazują na istotną rolę trichodienu jako markera 

obecności toksynotwórczych grzybów mikroskopowych w ziarnie zbóż. 
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PODSUMOWANIE  I  WNIOSKI 

W ramach niniejszego osiągnięcia habilitacyjnego przeprowadzono badania nad 

tworzeniem metabolitów wtórnych w ziarnie zbóż ze szczególnym uwzględnieniem ziarna 

pszenicy porażonego grzybami z rodzaju Fusarium. Celem tych prac było wyznaczenie 

chemicznego markera umożliwiającego w toku szybkich analiz wskazanie na rozwój 

toksynotwórczych patogenów grzybów mikroskopowych w możliwie najwcześniejszej fazie 

infekcji zboża. 

Uzyskane wyniki pozwoliły sformułować następujące wnioski: 

1. Ergosterol jest bardzo dobrym markerem poziomu zanieczyszczenia grzybami 

mikroskopowymi ziarna zbóż, a w przypadku zmasowanej infekcji grzybami z rodzaju 

Fusarium również markerem stężenia mikotoksyn. 

2. Analiza lotnych związków organicznych w ziarnie zbóż pozwala na wczesne wykrycie 

rozwijających się toksynotwórczych izolatów Fusarium spp. 

3. Przeprowadzone analizy profilu związków lotnych ziarna różnych gatunków zbóż 

wykazały, że są one w istotnym stopniu zróżnicowane. Nie stwierdzono natomiast 

różnic między odmianami w obrębie gatunku. 

4. Profil lotnych związków różnych gatunków zbóż jest zdeterminowany poziomem 

zanieczyszczenia ich grzybami mikroskopowymi. Lotne związki organiczne różnych 

chemotypów Fusarium spp. są istotnie zróżnicowane szczególnie we frakcji terpenów. 

Te same chemotypy wzrastające na pożywkach w warunkach laboratoryjnych oraz w 
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warunkach polowych są zróżnicowane pod względem profilu ilościowego i 

jakościowego VOC. 

5. Przeprowadzone i przedstawione w niniejszej pracy badania wskazują, że trichodien jest 

markerem obecności toksynotwórczych szczepów Fusarium spp. w ziarnie zbóż. 

 

Wyniki badań stanowiących niniejsze osiągnięcie w znacznym stopniu poszerzyły 

wiedzę na temat potencjalnych chemicznych markerów pozwalających na wykrywanie 

obecności w ziarnie zbóż patogenicznych i toksynotwórczych grzybów 

mikroskopowych. W szczególności potwierdzona została przydatność w tym zakresie 

analizy lotnych związków organicznych wśród których główną rolę odgrywają związki 

terpenowe, do których należy trichodien. Szersze badania w tym zakresie pozwalają 

mieć nadzieję na opracowanie szybkich metod, być może opartych o technologię 

elektronicznego nosa, do wczesnego wykrywania rozwoju w ziarnie zbóż toksycznych 

grzybów mikroskopowych. Efekty prowadzonych doświadczeń uzupełniły istniejący 

stan wiedzy na temat biosyntezy mikotoksyn. Zastosowanie chemicznych markerów 

podczas monitorowania poziomu zanieczyszczenia grzybami mikroskopowymi i ich 

metabolitami ziarna zbóż na etapie wegetacji rośliny pozwoli na wczesne wykrycie 

infekcji patogenami. Celowane stosowanie fungicydów ograniczy chemizację rolnictwa 

i przyczyni się do ograniczenia ilości mikotoksyn w ziarnie, a w konsekwencji w 

produktach zbożowych. 
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4.3 Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

 

Działalność naukową rozpocząłem na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. A. 

Mickiewicza w Poznaniu gdzie studiowałem biotechnologię. Pierwsze udokumentowane 

badania naukowe miałem okazję przeprowadzić w trakcie wykonywania pracy magisterskiej w 

Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Badania te dotyczyły dehydrodimerów 

kwasu ferulowego, a wyniki stanowiły podstawę pracy magisterskiej, jak również zostały 

opublikowane (Zał. 5. II A. 1). Po uzyskaniu stopnia magistra biotechnologii z oceną bardzo 

dobrą rozpocząłem pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Chemii, w Zakładzie Chemii 

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

Przyrodniczy w Poznaniu). Równocześnie rozpocząłem Studia Doktoranckie na Wydziale 

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

Przyrodniczy w Poznaniu), a moim opiekunem naukowym został dr hab. Juliusz Perkowski. 

Tematyka prowadzonych prze ze mnie badań związana była z prowadzonymi w Katedrze 

pracami nad mikotoksynami. Od początku moje zainteresowania badawcze skupione były na 

fuzariozie kłosa oraz analizie metabolitów ziarna porażonego przez grzyby rodzaju Fusarium. 

Ten nurt badań był już w Katedrze solidnie ugruntowany i oparty o bardzo nowoczesne metody 

instrumentalne łącznie z metodami chromatograficznymi oraz spektrometrią mas. O ile 

zagadnienia analityczne, ze względu na wcześniej zdobyte doświadczenie w Instytucie Chemii 

Bioorganicznej, nie stanowiły wyzwania, o tyle aspekt agronomiczny oraz fitopatologiczny 

wymagały zdecydowanego pogłębienia wiedzy. Możliwe to było zarówno dzięki współpracy z 

doświadczonymi pracownikami Katedry Chemii jak i wieloma specjalistami z zakresu 

agronomii oraz fitopatologii z wielu ośrodków akademickich w Polsce oraz z zagranicy, z 

którymi współpracowaliśmy. Bardzo dużą rolę w tym względzie odgrywały także zajęcia w 

ramach studiów doktoranckich na Wydziale Rolniczym. Udział w seminariach oraz licznych 

konferencjach naukowych pozwalał mi z jednej strony na poszerzanie wiedzy z zakresu 

agronomii oraz fitopatologii, z drugiej natomiast kształtował umiejętność prezentowania 

wyników moich badań na forum zarówno w języku polskim jak i angielskim. Nie przestawałem 

także pogłębiać swej wiedzy z zakresu analityki. Brałem udział w szkoleniu z zakresu 

magnetycznego rezonansu jądrowego i spektrometrii mas zorganizowanego przez Wdział 

Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Zał. 5. III L. 1). Podczas pierwszej 

ogólnopolskiej szkoły spektrometrii mas w roku 2001 (Zał. 5. III L. 2) wygłosiłem referat (Zał. 

5. II K. a: 1) oraz poszerzyłem swą wiedzę z tej dziedziny. W tym roku byłem także 

współautorem posteru (Zał. 5. II K. b: 1) przedstawianego na XI Konferencji „Grzyby 

Mikroskopowe - Badania Genetyczne i Molekularne nad Patogenami Roślin i ich 

Metabolitami” w Warszawie. W ramach Studium Doktoranckiego ukończyłem kurs 

pedagogiczny (Zał. 5. III L. 3). Od roku 2001 uzyskałem także środki na badania naukowe w 

ramach Badań Własnych (Zał. 5. II I. 3. a). W wyniku prowadzonych w Katedrze prac 

poszerzyłem badania metabolitów grzybowych o analizę ergosterolu. Była to modyfikacja 

nowoczesnej metody zaproponowanej przez Young’a, w której ekstrakcję z saponifikacją 

wspomagano promieniowaniem mikrofalowym, a uzyskane ekstrakty analizowano metodą 

HPLC. Na tym etapie badania prowadziłem współpracując z czołowymi specjalistami w 

zakresie fuzariozy zarówno krajowymi – Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Instytut 

Ochrony i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, Katedra Hodowli Roslin i Nasiennictwa UWM 
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w Olsztynie, jak i z zagranicy – Instytut Botaniki Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie. 

Efektem współpracy z dr. Jeleniem z Zakładu Koncentratów Spożywczych Wydziału 

Technologii Żywności naszej uczelni było opanowanie przeze mnie techniki analizy związków 

lotnych (VOC). Tamtejszy zespół specjalizował się w analizie VOC w żywności, a w wyniku 

analiz kultur toksynotwórczych grzybów z rodzaju Fusarium wykazali w profilu związków 

lotnych obecność trichodienu. Seskwiterpen ten stanowi jeden z pierwszych etapów biosyntezy 

mikotoksyn trichotecenowych, co zwróciło moją uwagę. Wraz z zespołem dr. hab. Juliusza 

Perkowskiego postanowiłem podjąć próbę analizy VOC z ziarna wzrastającego w warunkach 

polowych czyli zdecydowanie odmiennych od kultur grzybowych. Zastosowanie stosunkowo 

nowoczesnej metody ekstrakcji związków lotnych za pomocą mikroekstrakcji do fazy stałej 

(SPME), opracowanej wcześniej przez prof. Janusza Pawliszyna, w połączeniu z ich analizą za 

pomocą techniki chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrem mas (GC-MS) 

przyniosło pozytywne rezultaty. Pomimo małej ilości grzybów w ziarnie inokulowanym F. 

culmorum w warunkach polowych w stosunku do kultur wzrastających w warunkach 

laboratoryjnych, to zarówno zatężenie VOC w fazie stacjonarnej, którą stanowił 

polidimetoksysiloksan, jak i bardzo wysoka czułość spektrometru mas pracującego w trybie 

pojedynczych jonów, pozwoliły wykryć obecność trichodienu. Efektem prowadzonych badań 

były cztery publikacje indeksowane w Journal Citation Reports (JCR) (Zał. 5. II A. 2, 3, 4, 5), 

siedem innych publikacji (Zał. 5 II D. 1. a, b, c, d, e, f, g) oraz trzy postery prezentowane na 

konferencjach krajowych (Zał. 5. II K. b: 2, 3, 4) i międzynarodowych (Zał. 5. II K. d: 1, 2, 3). 

Wygłosiłem też dwa referaty w języku angielskim na konferencjach międzynarodowych (Zał. 

5. II K. c: 1, 2). Dalsze rozwinięcie warsztatu badawczego nastąpiło we współpracy z dr 

Katarzyną Czaczyk z Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Wydziału Technologii 

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

Przyrodniczy w Poznaniu). Moim celem była próba uzupełnienia metod określania ilości 

biomasy grzybowej o analizę adenozynotrójfosforanu (ATP). Luminometryczna analiza tego 

związku jest powszechnie stosowana między innymi w przemyśle spożywczym do oceny 

czystości mikrobiologicznej powierzchni roboczych. Zaletą tej metody jest prostota i szybkość 

wykonania pomiaru. Dostosowana jednak do tej pory do powierzchni płaskich wymagała 

modyfikacji wobec materiału o kształtach nieregularnych jakim było ziarno. Opracowano więc 

metodę ekstrakcji mikroorganizmów z powierzchni ziarniaków i zoptymalizowano warunków 

reakcji z użyciem enzymu lucyferazy. Pozytywne wyniki tych prac zaowocowały włączeniem 

uzyskanych wyników do pracy doktorskiej. W roku 2004 z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego uzyskałem grant promotorski, którego kierownikiem był dr hab. Juliusz Perkowski 

(Zał. 5. II I. 2. a). W tym samym roku wraz z zespołem nawiązałem współpracę naukowo-

techniczną z Wydziałem Agrobiotechnologii Universität für Bodenkultur w Wiedniu (Zał. 5. II 

I. 2. b). W ramach tej współpracy odbyłem dwa staże naukowe w centrum analitycznym w 

Tulln (Zał. 5. III L. 4, 5). Efektem wspólnych badań były dwie publikacje (Zał. 5. II A. 6, 13). 

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii zostałem 

zatrudniony od 1.10.2005 roku w pełnym wymiarze czasu na stanowisku asystenta w Zakładzie 

Chemii Ogólnej, Katedrze Chemii Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu (od 

2008 roku Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). Doświadczenie zdobyte we wcześniejszym 

okresie pozwoliły mi na kontynuowanie badań zainicjowanych w czasie realizacji pracy 

doktorskiej oraz poszerzenie ich o nowe wątki. W tym okresie wyniki prowadzonych badań 

opublikowane zostały w trzech artykułach (Zał. 5. II D. 1. h, i, j). W roku 2006 brałem udział 

w interdyscyplinarnym projekcie badawczym o charakterze międzyuczelnianym, który to 

projekt realizowaliśmy z Akademią Ekonomiczną w Poznaniu (Zał. 5. II I. 2. c). W projekcie 

tym realizowaliśmy badania związków lotnych (VOC) ze szczególnym uwzględnieniem 

trichodienu. Na tym etapie badań postanowiliśmy jednak pójść krok dalej i analizę VOC 

uzupełniliśmy o analizę metodą elektronicznego nosa. Urządzenie jakim dysponowali 
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współpracownicy z Uniwersytetu Ekonomicznego wykorzystywało także spektrometr mas, co 

pozwoliło na analizę uzyskanych wyników w szerszym aspekcie poznawczym.  

Od roku 2007 prowadziłem także badania własne (Zał. 5. II I. 3. b) nad profilem 

metabolitów tworzonych w ziarnie zbóż w wyniku infekcji wywołanej przez grzyby. Uzyskane 

wyniki, jak i zbudowany wcześniej warsztat badawczy, a także nawiązana współpraca stały się 

podstawą do wystąpienia przeze mnie z wnioskiem o grant (Zał. 5. II I. 1. a). Uzyskanie 

finansowania pozwoliło na prowadzenie badań nad kinetyką tworzenia metabolitów 

grzybowych oraz zależnościami pomiędzy metabolitami tworzonymi w ziarnie pszenicy 

inokulowanej F. culmorum. Badania te prowadzone 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. Wyniki badań 

przedstawione zostały w formie publikacji (Zał. 5. II A. 8, 9, 10, 14, 15), posteru (Zał. 5. II K. 

d: 6) oraz referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych (Zał. 5. II K. a: 2, 7, c: 

3, 4). Równolegle prowadziłem badania jako wykonawca w grancie, którego kierownikiem był 

prof. dr hab. Juliusz Perkowski (Zał. 5. II I. 2. d). Tematyka tych badań również dotyczyła 

ziarna zbóż, ale skupiała się głównie na próbie ich klasyfikacji w oparciu o analizę VOC. 

Jednakże profil metabolitów uwzględnianych w analizie badanego problemu był znacznie 

szerszy. Ze względu na związek metabolizmu wielu VOC z metabolizmem kwasów 

tłuszczowych postanowiliśmy uwzględnić analizy tych związków w naszych badaniach. W 

związku z powyższym podjąłem działania związane z opanowaniem techniki analizy kwasów 

tłuszczowych metodą chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym po 

uprzednim przeprowadzeniu wyekstrahowanych kwasów w pochodne estrów metylowych. W 

tym zakresie korzystałem zarówno z aparatury, jak i doświadczenia pracowników Zakładu 

Koncentratów Spożywczych Wydziału Technologii Żywności Uniwersytety Przyrodniczego w 

Poznaniu. Podczas tej współpracy udoskonaliłem także analizę VOC. Wcześniejsze wyniki 

koncentrujące się głównie na analizie trichodienu, jak również postęp w metodach 

analitycznych oraz coraz powszechniejsze sięganie przez badaczy na świecie do 

zaawansowanych metod chemometrycznych skłoniły mnie wraz z zespołem do próby 

uwzględnienia w pomiarach VOC możliwie szerokiego profilu związków. Pojawienie się w 

tym czasie nowych faz do SPME (dłuższe - 2 cm włókno z potrójną fazą DVB/Carboxen/PDMS) 

dawało nadzieję na wyekstrahowanie z ziarna wystarczającej do analizy ilości tych związków. 

Dodatkowo pojawiła się możliwość skorzystania z chromatografu gazowego sprzężonego z 

szybkoskanującym spektrometrem mas typu czasu przelotu (Tru TOF HT, firmy LECO). 

Spektrometry tego typu dokonują pomiaru całego spektrum mass jednocześnie, co pozwala na 

rejestrację pełnego widma masowego przy bardzo wysokiej czułości. W rezultacie uzyskano 

ogromną ilość informacji, której nie bylibyśmy w stanie zanalizować bez zaawansowanego 

oprogramowania do automatycznego identyfikowania pików chromatograficznych i ich 

dekonwolucji. Wyselekcjonowane w ten sposób dane, uwzględniając ilość analizowanych 

prób, w dalszym ciągu wymagały długiej obróbki w programie Excel. Praca ta pozwoliła jednak 

na zoptymalizowanie odpowiednich algorytmów postepowania, co zaprocentowało w 

kolejnych projektach z tego zakresu. Efektem prowadzonych badań były publikacje (Zał. 5. II 

A. 16, 17), postery prezentowane na konferencjach krajowych i międzynarodowych (Zał. 5. II 

K. b: 8, 9, 10, 11, 12, 15, d 5) oraz referaty wygłoszone na konferencjach krajowych (Zał. 5. II 

K. a: 10, 13, 19). 

W trakcie realizacji zadań związanych z powyżej omawianym projektem grantowym 

uzyskałem także finansowanie badań własnych (Zał. 5. II I. 3. b). Badania te także związane 

były z profilami metabolitów powstających w ziarnie zbóż w wyniku infekcji grzybowej. 

Wyniki tych badań opublikowano w czasopismach indeksowanych w JCR (Zał. 5. II A. 7, 11, 

12), w czasopismach nieindeksowanych w JCR (Zał. 5. II D. 1. k, m, n), a także przedstawiono 

w formie referatów na konferencjach krajowych (Zał. 5. II K. a: 3, 4, 5, 6, 9, 11), w formie 
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posterów na konferencjach krajowych (Zał. 5. II K. b: 5, 6, 7) i międzynarodowych (Zał. 5. II 

K. d: 8, 10). 

W tym czasie brałem także udział w badaniach związanych z interakcją pomiędzy 

grzybami w środowisku leśnym. Z tym nurtem badań związane są: publikacja (Zał. 5. II A. 28) 

oraz referaty wygłoszone na konferencjach krajowych (Zał. 5. II K. a: 8, 12, 14, 17). 

Z grzybami toksynotwórczymi związane były również badania prowadzone we 

współpracy z Instytutem Genetyki Roślin w Poznaniu (Zał. 5. II I. 2. f, g). W ramach tych badań 

poszerzyłem profil analizowanych mikotoksyn o zearalenon, moniliforminę oraz fumonizyny. 

Efektem publikacyjnym jest praca w czasopiśmie indeksowanym w bazie JCR (Zał. 5. II A. 

19). 

Metabolomiczne podejście do badań układu patogen-roślina zastosowano w przypadku 

projektu badawczego, którego kierownikiem był prof. dr hab. Juliusz Perkowski (Zał. 5. II I. 2. 

e). Projekt ten dotyczył ziarna różnych odmian pszenic zarówno inokulowanych grzybami F. 

culmorum, jak i naturalnie porażonych. Na tym etapie badań zmodyfikowałem metodykę 

oznaczania trichotecenów wykorzystując do tego celu system GC MS-MS firmy Varian. Na 

spektometrii mas oparliśmy także analizę estrów metylowych kwasów tłuszczowych, co 

pozwoliło na analizowanie bardzo szerokiego ich profilu w ziarnie zbóż. Wyniki tych badań 

zostały opublikowane w czasopismach zarówno indeksowanych w bazie JCR (Zał. 5. II A. 18, 

21) jak i nieindeksowanych w tej bazie (Zał. 5. II D. 1. l, o) oraz w formie posteru (Zał. 5. II K. 

b: 13).  

Nieco odmienne podejście zastosowano w badaniach, na które pozyskano finansowanie 

z Narodowego Centrum Nauki, a których kierownikiem był także prof. dr hab. Juliusz 

Perkowski (Zał. 5. II I. 2. i). W projekcie tym badaniami objęto różne odmiany pszenic w 

różnych systemach uprawy. W badaniach duży nacisk położono na analizę związków 

fenolowych. W tym celu zakupiono ultrawysokosprawny chromatograf cieczowy z diodowym 

detektorem spektrofotometrycznym. W oparciu o możliwości tego instrumentu brałem udział 

w opracowaniu metodyki zarówno ekstrakcji z hydrolizą zasadową i kwaśną związków 

fenolowych, jak i zoptymalizowaniu metody ich rozdziału chromatograficznego. Podjąłem 

także działania mające na celu wykorzystanie tego instrumentu do analizy mikotoksyn. 

Zdecydowanie poszerzeniu uległ też profil analizowanych steroli. W przypadku badań 

prowadzonych w ramach tego projektu ponownie dużej zmianie uległa analiza VOC. 

Zastosowano bowiem rozdział chromatograficzny w dwóch wymiarach z zastosowaniem 

aparatu GC x GC ToF MS. Dotychczas wyniki zostały opublikowane w jednej pracy (Zał. 5. II 

A. 22), w formie referatu na konferencji krajowej (Zał. 5. II K. a: 18) oraz posteru (Zał. 5. II K. 

b: 23).  

Zaangażowałem się także w doświadczenie prowadzone w warunkach laboratoryjnych 

mające na celu prześledzenie zmian zanieczyszczenia mikotoksynami z grupy trichotecenów 

oraz grzybami mikroskopowymi na każdym etapie produkcji chleba. Efekty tych badań 

przedstawione zostały w formie publikacji (Zał. 5. II A. 24), monografii (Zał. 5. II D. 2. a) oraz 

posterów przedstawionych na konferencjach międzynarodowych (Zał. 5. II K. d: 9, 14) oraz 

krajowych (Zał. 5. II K. b: 14, 17). 

Brałem także udział w prowadzonych w naszym zespole badaniach związanych z 

bezpieczeństwem i higieną pracy w środowisku rolniczym (Zał. 5. II I. 2. h). Wyniki tych badań 

przedstawiono w dwóch pracach nie indeksowanych w bazie JCR (Zał. 5. II D. 1. p, q) oraz w 

formie posteru na konferencji międzynarodowej (Zał. 5. II K. d: 17) i konferencjach krajowych 

(Zał. 5. II K. b: 18, 21). 

Uczestniczyłem w badaniach finansowanych z dotacji na utrzymanie potencjału 

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

Perkowskiego dotyczące tworzenia metabolitów grzybowych w zbożach drobnoziarnistych 

(Zał. 5. II I. 3. c). Badania te zaowocowały publikacją (Zał. 5. II D. 2. b) oraz doniesieniami 
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konferencyjnymi w formie referatu (Zał. 5. II K. a: 15) i posterów prezentowanych na 

konferencjach krajowych (Zał. 5. II K. b: 16, 19, 20, 22). 

Obecnie biorę udział w badaniach realizowanych w ramach grantu finansowanego przez 

Narodowe Centrum Nauki, którego kierownikiem jest dr hab. Tomasz Kulik z Katedry Botaniki 

i Ochrony Przyrody, Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie (Zał. 5. II I. 2. j). Wykonując analizę profilu mikotoksyn w kulturach 

grzybów z rodzaju Fusarium uzyskaliśmy interesujące wyniki, które uzupełniły badania 

genetyczne wykonywane w ramach niniejszego grantu. Wynikiem tej współpracy są publikacje 

(Zał. 5. II A. 20, 23, 25, 26, 27, 29, 30), referat wygłoszony na konferencji krajowej (Zał. 5. II 

K. a: 16).  

Obok aktywności naukowej wykonuję w Zakładzie Chemii Ogólnej Katedry Chemii 

szereg prac organizacyjnych związanych z prowadzeniem zamówień odczynników 

chemicznych oraz zaopatrzenia w gazy dla pracowników Katedry. 

W ramach obowiązków nauczyciela akademickiego od początku mojego zatrudnienia 

w Katedrze prowadzę zajęcia dydaktyczne (Zał. 5. III I. 1). Prowadzę także zajęcia 

wyrównawcze z Chemii ogólnej i nieorganicznej oraz dla studentów stacjonarnych I roku 

kierunków: Zootechnika, Technologia Żywności oraz Rolnictwo (Zał. 5. III I. 2). Dodatkowo 

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. 3, 4, 5).  

Wykonałem recenzję trzech prac inżynierskich na realizowanych na Wydziale 

Technologii Drewna w Instytucie Chemicznej Technologii Drewna (Zał. 5. III J. 1. a, b, c). 

Uczestniczyłem w szkoleniach z zakresu magnetycznego rezonansu jądrowego i 

spektrometrii mas (Zał. 5. III L. 1) oraz spektrometrii mas (Zał. 5. III L. 2). Ukończyłem 

również kurs pedagogiczny (Zał. 5. III L. 3) oraz kurs ze statystyki (Zał. 5. III L. 6). Odbyłem 

także dwa staże w Universität für Bodenkultur Wien c/o Department Interuniversitäres 

Forschungsinstitut für Agrarbiotechnologie Tulln Abteilung Analytikzentrum w Austrii (Zał. 

5. III L. 4, 5). 

Współpracując z redakcjami czasopism o zasięgu międzynarodowym wykonałem 5 

recenzji (Zał. 5. III P. 1. a, b, c, d).  

W czasie mojej pracy zawodowej na etacie naukowo-dydaktycznym dwukrotnie byłem 

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

II J. 1, 2). W 2016 roku za osiągnięcia naukowe oraz dydaktyczne zostałam wyróżniony 

brązowym medalem za długoletnią służbę (Zał. 5. III D. 1). 

Mój całkowity dorobek naukowy wg punktacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 31.01.2019r. w sprawie wykazu czasopism naukowych, z liczbą punktów 

przyznawanych za publikacje w tych czasopismach wynosi 998 pkt, a sumaryczny Impact 

Factor 60,596. Brałem udział w realizacji 11 grantów, prowadząc współpracę z licznymi 

jednostkami zarówno w kraju jak i za granicą. Wyniki badań prezentowałam na konferencjach 

krajowych i międzynarodowych w formie referatów (23) oraz posterów (41). 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 

52 

13 

39 

60,596 

2,049 

58,547 

991 

151 

840 

Publikacje przeglądowe: 

przed doktoratem 

po doktoracie 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Publikacje popularnonaukowe: 

przed doktoratem 

po doktoracie 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Rozdziały w monografiach, książkach, skryptach: 

przed doktoratem 

po doktoracie 

2 

- 

2 

 

- 

- 

7 

- 

7 

Komunikaty naukowe przedstawione  

w formie prezentacji ustnej  na konferencjach: 

 krajowych 

            przed doktoratem 

po doktoracie 

 międzynarodowych 

            przed doktoratem 

po doktoracie  

 

 

19 

1 

18 

4 

2 

2 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Komunikaty naukowe przedstawione  

w formie posterów  na konferencjach: 

 krajowych 

            przed doktoratem 

po doktoracie 

 międzynarodowych 

            przed doktoratem 

po doktoracie 

 

 

     23 

4 

19 

17 

3 

14 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Nieopublikowane opracowania, w tym wnioski 

grantowe i sprawozdania z grantów: 

przed doktoratem 

po doktoracie 

 

10 

2 

8 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

Redakcja książek, monografii: 

przed doktoratem 

po doktoracie 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Łącznie  

w tym stanowiące osiągnięcie habilitacyjne: 

przed doktoratem 

po doktoracie 

 

127 

25 

102 

 

60,596 

2,049 

58,547 

 

998 

151 

847 

 


