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- dr nauk chemicznych, w zakresie chemii, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, 2006 

3. INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU  

- 01.10.2007 – obecnie - adiunkt, Katedra Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  

- 01.10.2006 – 30.09.2007 - asystent, Katedra Chemii, Akademia Rolnicza w Poznaniu

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 

r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.): 

a) tytuł osiągnięcia naukowego: 

„Zearalenon w środowisku wodnym - jego źródła, migracja i potencjalne 

zagrożenia.”

tworzący jednolity cykl następujących publikacji:  

I. Gromadzka K., Waśkiewicz A., Chełkowski J., Goliński P. 2008.  Zearalenone and its 

metabolites – occurrence, detection, toxicity and guidelines. World Mycotoxin Journal 1(2), 

209-220.                  

IF2008 – 0,0 (IF5-letni - 2,049); 2 pkt. MNiSW 

II.  Chełkowski J., Gromadzka K., Stępień Ł., Lenc L., Kostecki M., Berthiller F. 2012. 

Fusarium  species, zearalenone and deoxynivalenol content in scabby wheat heads from 

Poland. World Mycotoxin Journal 5 (2), 133-141. 

                                          IF2012 – 2,541; 20 pkt. MNiSW 

III. Gromadzka K., Waśkiewicz A., Goliński P., Świetlik J. 2009. Occurrence of estrogenic 

mycotoxin - zearalenone in aqueous environmental samples with various NOM content. Water 

Res: 1-9. 

IF2009 – 4,355; 24 pkt. MNiSW 

IV. Gromadzka K., Waśkiewicz A., Goliński P., Świetlik J., Bocianowski J. 2012. Dissolved 

organic carbon as an indicator of the presence of zearalenone in the aquatic environment 

World Mycotoxin Journal 5 (4), 357-364.  

IF2012 – 2,541; 20 pkt. MNiSW 
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V. Waśkiewicz A., Gromadzka K., Bocianowski J., Pluta P., Goliński P. 2012. Zearalenone 

contamination of the aquatic environment as a result of its presence in crops. Arch. Indust. 

Hyg. Toxicol. 63, 429-435.  

IF2012 – 0,674; 15 pkt. MNiSW  

VI. Gromadzka K., Waśkiewicz A., Świetlik J., Bocianowski J., Goliński P. 2015.  Possible way 

of zearalenone migration in the agricultural environment. Plant, Soil and Environment 61(8), 

358-363. 

IF2015 – 1,039; 30 pkt. MNiSW  

VII. Gromadzka K., Waśkiewicz A., Świetlik J., Bocianowski J., Goliński P. 2015. The role of 

wastewater treatment in reducing pollution of surface water with zearalenone. Arch. Indust. 

Hyg. Toxicol. 66(2), 159-164. 

IF2015 – 0,971 ; 15 pkt. MNiSW 

Ogólna liczba punktów za jednolity cykl publikacji wg wykazu czasopism naukowych MNiSW 

zgodny z rokiem ukazania się pracy wynosi 126 punktów;  

Sumaryczny Impact Factor (IF) za jednolity cykl publikacji wg bazy Journal Citation Reports 

(JCR) zgodny z rokiem ukazania się pracy wynosi 12,121;  

Indywidualny wkład habilitanta w powstanie przedstawionych powyżej prac naukowych 

wykazano w załączniku 4. Oświadczenia współautorów przedstawionych powyżej prac 

naukowych wraz z określeniem ich indywidualnego udziału wykazano w załączniku nr 6.  

b) omówienie celu naukowego w/w prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania 

Wprowadzenie: 

Grzyby rodzaju Fusarium - trzecie pod względem liczebności gatunków grzybów 

toksynotwórczych - z uwagi na ich polifagiczny i fakultatywny charakter mogą rozwijać się na 

roślinach, zarówno w polu powodując fuzariozę kłosów zbóż drobnoziarnistych i kolb 

kukurydzy, jak i po zbiorach, a syntezowane przez nie mykotoksyny są jednymi z najczęściej 

występujących w naszym rejonie geograficznym (Milicevic i in. 2010; Stępień i Chełkowski 

2010).  

Mykotoksyny to metabolity wykazujące działanie szkodliwe względem człowieka i zwierząt. 

Szereg mykotoksyn cechuje się różnorodną aktywnością biologiczną, gdyż wykazuje działanie: 

rakotwórcze, cytotoksyczne, embriotoksyczne, teratogenne i mutagenne. Oprócz działania 

rakotwórczego groźne dla zwierząt, jak i dla ludzi, jest też działanie embriotoksyczne i 

teratogenne mykotoksyn.  Pięć mykotoksyn - na ponad pięćset poznanych - uznaje się za 
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znaczące z punktu widzenia toksykologicznego i ekonomicznego w skali światowej: 

aflatoksyny (AFs), ochratoksynę A (OTA), deoksyniwalenol (DON) wraz z pochodnymi, 

zearalenon (ZEA) i fumonizyny (FBs). W naszej strefie klimatycznej - dodatkowo - duże 

znaczenie ma moniliformina (MON). 

Badania dotyczące występowania grzybów toksynotwórczych i ich metabolitów rozpoczęły się 

w Polsce już w 1969 roku. Perkowski i in. (2004) podsumowali naturalne występowanie toksyn 

fuzaryjnych na terenie naszego kraju. Średnia zawartość moniliforminy wynosiła 63 µg/kg, 

natomiast deoksyniwalenolu 14 – 190 µg/kg. W ostatnich latach zawartość zearalenonu w 

próbkach pochodzących z różnych rejonów Polski wynosiła 1,0 – 47,8 µg/kg (Gromadzka i in. 

2008). Rok 2009 cechował się wysoką intensywnością występowania fuzariozy kłosów dlatego 

też została przebadana zawartość ZEA i DON aż na ponad stu polach uprawnych (Chełkowski i 

in. 2012). Deoksyniwalenol występował na poziomie od 1,7 do 11,9 mg/kg we frakcji bez 

objawów chorobowych (HLK), natomiast we frakcji z objawami chorobowymi (FDK) zawartość 

toksyny mieściła się w zakresie od 57,3 do 312,3 mg/kg. W tej samej frakcji zawartość 

zearalenonu była znacznie mniejsza i wynosiła od 0,035 do 4,48 mg/kg. Badania dotyczące 

analizy poziomu występowania mykotoksyn na terenie naszego kraju dotychczas skupiały się 

głównie na określeniu ich zawartości w zbożach (Perkowski i in. 2004, Gromadzka i in. 2008). 

Istnieje szereg kontrowersji odnośnie pozostałych ekosystemów i możliwości bezpośredniej 

syntezy mykotoksyn.  

W ostatnich latach problem związany z występowaniem mykotoksyn zaczął obejmować także 

zbiorniki wodne (Hartamann i in 2007). Niestety jak dotąd tego typu badania nie zostały 

przeprowadzone na terenie Polski. Co więcej, w różnorodnych dyskusjach i zestawieniach 

podkreślany jest brak danych dotyczących tego rodzaju badań z obszaru całej Europy 

Wschodniej. W konsekwencji, niedostateczna ilość informacji ilustrujących skalę problemu na 

terenie naszego kraju nie pozwala na właściwą reakcję przedsiębiorstw wodociągowych oraz 

przedsiębiorstw zajmujących się oczyszczaniem ścieków na potencjalne zagrożenie wynikające 

z obecności mykotoksyn w różnych typach wód.  

Dla autorki przedstawianego cyklu publikacji najważniejszą kwestią było jednak 

sprecyzowanie dróg migracji mykotoksyn w ekosystemach. Pozwoliło to na określenie skali 

możliwego zanieczyszczenia ekosystemów szkodliwymi metabolitami w przypadku wystąpienia 

chorób grzybowych na polach uprawnych. Dodatkowo dostępne dane literaturowe wskazują, 

że obecność mykotoksyn w środowisku przyrodniczym stanowi duże zagrożenie, zarówno dla 

zdrowia ludzi, jak i zwierząt.  

Ze względu na położenie geograficzne naszego kraju i panujące warunki klimatyczne 

największą częstością występowania charakteryzuje się zearalenon. Jest to toksyna o silnych 

właściwościach estrogennych i jej występowanie stanowi bezpośrednie ryzyko dla zdrowia i 

życia ludzi oraz zwierząt. 
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Dlatego też zostały zaplanowane i zrealizowane badania pozwalające na ocenę zagrożenia 

obecnością zearalenonu w środowisku przyrodniczym na terenie Polski ze szczególnym 

uwzględnieniem zbiorników wodnych. 

Celem monotematycznego cyklu publikacji było: 

• Określenie poziomu występowania zearalenonu w różnych elementach środowiska 

przyrodniczego; 

• Wyjaśnienie źródeł pochodzenia mykotoksyn w ekosystemach wodnych; 

• Ocena wpływu warunków środowiska na częstotliwość występowania i poziom stężeń 

mykotoksyn w zbiornikach wodnych; 

• Oszacowanie efektywności usuwania toksyny tradycyjnymi metodami oczyszczania ścieków; 

• Zbadanie możliwości migracji toksyny z pól uprawnych do wód powierzchniowych i 

gruntowych; 

• Opracowanie techniki ekstrakcji oraz oznaczeń jakościowych i ilościowych zearalenonu w 

różnych matrycach. 

Wyniki

Dla zrealizowania powyższych zadań wykonano szereg badań, które zaowocowały 

opublikowaniem w latach 2008-2016 szeregu prac naukowych oraz prezentacją uzyskanych 

wyników na konferencjach krajowych i zagranicznych. Spośród nich wybrano siedem prac 

stanowiących monotematyczny cykl publikacji. 

I. Gromadzka K., Waśkiewicz A., Chełkowski J., Goliński P. 2008.  Zearalenone and 

its metabolites – occurrence, detection, toxicity and guidelines. World Mycotoxin 

Journal 1(2), 209-220.  

Pierwsza z prezentowanych prac jest najlepszym uzasadnieniem celowości podjętych badań. 

Autorzy w sposób usystematyzowany przedstawiają dostępne informacje, dotyczące zarówno 

biosyntezy związku, jak i jego występowania wraz z    zagrożeniami wynikającymi z obecności 

zearalenonu w środowisku.

Zearalenon (ZEA), zwany również F-2 toksyną, jest trzecią spośród najczęściej spotykanych w 

tkankach roślin i zwierząt mykotoksyną, tworzoną przez liczne gatunki Fusarium, głównie: F. 

graminearum, F. culmorum, F. semitectum, F. equiseti, F. cerealis, F. crookwellense. Pod 

względem chemicznym zearalenon jest β-rezorcyno-laktonem. Obok pierścienia 

rezorcynowego zawiera makrocykliczny pierścień laktonowy, którego układ przestrzenny 

podobny jest do układu hormonów sterydowych (Ryc. 1). Dlatego też zearalenon jest jedną z 

najsilniej działających, niesteroidowych substancji o charakterze estrogennym występujących 
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w naturze. Badania wykazały, że zearalenon ulega w wątrobie rozkładowi do α- i β-

zearalenolu, przy czym ten ostatni uznano za związek nietoksyczny, natomiast α-zearalenol w 

połączeniu z receptorami estrogenowymi ma 10-20 razy silniejsze działanie estrogenne niż 

związek macierzysty. Zaobserwowano także bardzo szybkie wchłanianie tego metabolitu z 

przewodu pokarmowego, ponieważ już po niespełna 30 minutach wykrywano zearalenon i 

jego pochodne we krwi. 

Ryc.1. Wzór chemiczny zearalenonu

Związek ten, ze względu na obecność pierścienia fenolowego w swej strukturze chemicznej, 

wykazuje powinowactwo do receptorów estrogenowych ERα oraz ERβ oraz działanie 

kilkukrotnie silniejsze od naturalnie występującego estrogenu wywołując zaburzenia cyklu 

płciowego i przebiegu ciąży. Zearalenon już przy koncentracji w paszy około 1 ppm wywołuje 

u zwierząt procesy feminizacyjne. Wyższe koncentracje (50 - 100 ppm) powodują poważne 

zaburzenia rozrodu utrudniające zapłodnienie, owulację, implantację zarodków i ich 

prawidłowy rozwój, a w konsekwencji powodują osłabienie żywotności nowonarodzonych 

zwierząt. Liczne dane literaturowe wskazują także na wpływ czynników estrogenizujących na 

powstawanie nowotworów jajników, macicy, pochwy oraz gruczołu mlekowego a także 

przypadki wnętrostwa i spodziectwa, nowotworów jąder oraz prostaty. 

Zearalenon i jego pochodne wykrywane są w wielu ważnych uprawach, takich jak kukurydza, 

pszenica, jęczmień, sorgo, owies, a liczne badania przeprowadzone na całym świecie 

informują nas o powszechności jego występowania. 

Badania przeprowadzone w Polsce nie wykazały dotąd znaczących zawartości zearalenonu w 

krajowym ziarnie. Stwierdzono jego obecność w ziarnie kukurydzy porażonej w polu w ilości 3 

mg/kg (Bottalico i in. 1998). W pszenicy natomiast zawartość toksyny kształtowała się na 

poziomie od 10 do 200 µg/kg (Perkowski i in. 1990). Goliński i in. (2003) analizowali 

zanieczyszczenie zearalenonem runi pastwiskowej, gdzie toksyna ta występowała w ilości nie 

przekraczającej 50 µg/kg. Ponadto Waśkiewicz (2006) przeprowadziła badania mające na celu 

określenie zawartości ZEA w karmach zwierzęcych. Poziom na jakim występowała toksyna był 

dość wysoki – mieścił się w zakresie od 1,3 do 376,4 µg/kg.

Najwyższa dopuszczalna zawartość zearalenonu w płodach rolnych i produktach spożywczych 

jest limitowana przez Rozporządzenie Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007 roku nr 

1126/2007. Wyszczególnienie norm zawartości zearalenonu podano w tabeli 1. 
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Tabela 1. Maksymalna zawartość zearalenonu w płodach rolnych i produktach spożywczych 

Wnioski: 

Zebrana literatura oraz dokładne przeanalizowanie właściwości, występowania oraz 

szkodliwego działania zearalenonu pozwoliły na napisanie artykułu przeglądowego oraz 

sformułowanie następ 

• ujących wniosków:Zearalenon jest mykotoksyną wytwarzaną przez grzyby rodzaju Fuzarium 

głównie F. graminearum oraz F. culmorum; 

• Jest toksyną o silnych właściwościach estrogennych a jego występowanie w środowisku 

stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt; 

• Występowanie zearalenonu w ziarnie jest charakterystyczne dla naszej strefy klimatycznej. 

Zawartość ZEA w zbożach oraz produktach spożywczych niejednokrotnie przekracza 

dopuszczalne normy, przyczyniając się do strat w rolnictwie i niekorzystnie oddziaływając na 

całe środowisko. 

II. Chełkowski J., Gromadzka K., Stępień Ł., Lenc L., Kostecki M., Berthiller F.   2012. 

Fusarium  species, zearalenone and deoxynivalenol content in scabby wheat heads 

from Poland. World Mycotoxin Journal 5 (2), 133-141.

Ze względu na brak udokumentowanych bieżących danych dotyczących występowania 

zearalenonu na terenie Europy środkowo-wschodniej autorzy postanowili określić rzeczywisty 

poziom zagrożenia toksyną w Polsce poprzez dokładne sprecyzowanie gatunków grzybów 

rodzaju Fusarium zasiedlających obszar naszego kraju jak oraz metabolitów przez nie 

syntezowanych.

Materiał badawczy (106 próbek) stanowiły kłosy pszenicy zebrane w północnej, środkowej i 

południowej Polsce w 2009 roku. Najczęściej identyfikowanym gatunkiem Fusarium 

zasiedlającym kłosy pszenicy był F. graminearum z częstotliwością występowania wynoszącą 
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Produkt
Dopuszczalna zawartość toksyny 

(µg/kg)

Ziarno zbożowe nieprzetworzone 100

Ziarno kukurydzy nieprzetworzone 200

Mąka zbożowa 75

Chleb, wypieki cukiernicze, płatki śniadaniowe 50

Produkty zbożowe dla niemowląt 20



48%. Kolejnym był często spotykany F. culmorum obecny w 27% analizowanych próbek. U 

obu tych gatunków zearalenon jest jednym z głównych tworzonych metabolitów.  

Zearalenon analizowano we frakcji ziarna bez objawów chorobowych (HLK), z widocznymi 

objawami chorobowymi (FDK) oraz w plewach. Dodatkowo analizowano także zawartość 

drugiego ważnego metabolitu grzybów rodzaju Fusarium - deoksynivalenolu (DON) wraz z 

jego glukozydowymi pochodnymi. 

Zawartość ZEA (Ryc. 2) w badanych próbkach ziarna pszenicy wahała się w zakresie od 0,004 

do 0,48 mg/kg (norma dla nieprzetworzonego ziarna wynosi 0,1 mg/kg). We frakcji FDK 

poziom toksyny zawierał się w przedziale od 0,035 do 4,48 mg/kg, natomiast we frakcji HLK 

zawartość ZEA nie przekraczała 0,14 mg/kg. Dodatkowo, przeprowadzone analizy wykazały, 

że najwyższe zawartości zearalenonu spotykano w plewach (0,02-5,46 mg/kg). 

W wyniku przeprowadzonej analizy statystycznej obliczono współczynniki korelacji dla 

dziewięciu zmiennych (% FDK, ZEAHLK ZEAFDK, ZEAsuma ZEAplewy DONHLK, DONFDK, DONsuma oraz 

DONplewy). Wysokie wartości współczynnika korelacji dla ZEA stwierdzono pomiędzy całkowitą 

zawartością toksyny a jej zawartością we frakcji FDK i plew: 0,8211, 0,7951. Analiza 

statystyczna wykazała również, że w Polsce korelacja pomiędzy zawartością ZEA i DON jest 

raczej niska (0,2071).

Ryc. 2. Zawartość zearalenonu w próbkach pszenicy pochodzącej z A - północnej, B - 

centralnej oraz C - południowej części Polski. 

Wnioski: 

• Fuzarioza kłosów występuje bardzo nieregularnie nawet w obrębie jednego kraju, a na jej 

rozwój w dużej mierze mają wpływ warunki klimatyczne; 

• Gatunkami dominującymi były F. graminearum oraz w F. culmorum czyli grzyby 

odpowiedzialne za biosyntezę zearalenonu; 
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• Najwyższe zawartości zearalenonu występowały na południowym obszarze kraju, 

niejednokrotnie przekraczając obowiązujące normy; 

• Przeprowadzone badania udowodniły powszechne występowanie zearalenonu, a ze względu 

na jego szkodliwe działanie, obecność toksyny stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi 

i zwierząt jak i całego środowiska przyrodniczego. 

III. Gromadzka K., Waśkiewicz A., Goliński P., Świetlik J. 2009. Occurrence of 

estrogenic mycotoxin - zearalenone in aqueous environmental samples with various 

NOM content. Water Res: 1-9.

Liczne prace w tematyce mykotoksyn skupiały się - jak dotąd - głównie na ich występowaniu 

w zbożach. Pierwsze prace dotyczące obecności tych szkodliwych związków w innych 

ekosystemach powstały dopiero w ostatnim dziesięcioleciu. Badania dotyczące występowania 

zearalenonu w ekosystemach wodnych rozpoczęte przez nasz zespół były pierwsze w Polsce i 

jedne z pierwszych w świecie. Część z nich była prowadzona w ramach projektu badawczego 

„Zearalenon i jego pochodne w elementach ekosystemu wodnego jako efekt zanieczyszczenie 

środowiska wodnego wywo łanego obecnością w roś l inach uprawnych grzybów 

toksynotwórczych i produktów ich metabolizmu - mikotoksyn estrogennych” finansowanego 

przez MNiSzW (NN 305 165537). 

Tabela 2. Parametry walidowanej metody dla różnych matryc wodnych 

Pierwszym etapem prowadzonych badań było zoptymalizowanie metodyki oznaczania 

zearalenonu w wodzie przy użyciu kolumienek powinowactwa immunologicznego ze 

związanym przeciwciałem (IAC). Wykorzystanie kolumienek do próbek wodny dało w 

rezultacie nie tylko oczyszczanie próbek ze związków mogących utrudniać analizę, ale także 

zatężanie toksyny. W celu optymalizacji parametrów stosowanej metody (liniowość, odzysk, 

precyzja) przeprowadzono badania dla czterech rodzajów matryc wodnych (woda wysokiej 

czystości, woda gruntowa, woda powierzchniowa oraz ścieki). Walidacja metodyki wykazała, 

że średni odzysk toksyny wynosił od 74 do 86% w zależności od rodzaju matrycy. Limit 

detekcji kształtował się na poziomie od 0,1 ng/L w przypadku wód powierzchniowych i 
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Typ wody Średni odzysk 
(R.S.D) [%]

Limit detekcji 
[ng/L]

Liniowość 
R2

Precyzja R.S.D 
[%]

Woda czystości HPLC 86 (1,9) 0,1 0,999 1,5

Woda gruntowa 85 (1,3) 0,1 0,999 1,9

Warta 81 (1,6) 0,2 0,998 2,8

Bogdanka 76 (1,6) 0,1 0,998 3,6

Wypływ z OŚ 74 (3,5) 0,3 0,996 6,2



gruntowych do 0,3 ng/L w przypadku ścieków. Metoda ta charakteryzuje się wysoką precyzją 

(1,5 - 6,2%) i liniowością (0,996 - 0,999). Parametry używanej metody dla różnych matryc 

zostały przedstawione w tabeli 2. 

Szczegółową charakterystykę badanych wód wykonano w celu określenia wpływu składu 

fizyko-chemicznego wody na etap oczyszczania i zatężania próbek jak i zawartość toksyny. 

Autorzy postanowili określić wpływ naturalnej materii organicznej (NMO) obecnej w próbkach 

wody na efektywność ekstrakcji toksyny przy użyciu kolumienek ZearalaTest. Średnie wartości 

odzysku zearalenonu określono dla pięciu wód: wody czystości HPLC, wody gruntowej, wody 

rzek Warty i Bogdanki oraz wody wypływającej z oczyszczalni ścieków, które wynosiły 

odpowiednio: 86, 85, 81, 76 oraz 74%. Uzyskane wyniki wskazywały, że efektywność odzysku 

toksyny zależy od stężenia rozpuszczonego węgla organicznego i charakterystyki NMO. 

Dlatego też przeprowadzono analizę NMO przy użyciu HPLC-SEC. Najniższe wartości odzysku 

zaobserwowano dla próbek wody w których NMO złożona była z cząsteczek o niskich masach 

cząsteczkowych, poniżej 300 Da. Przeprowadzone badania wykazały, że niektóre składniki 

naturalnej materii organicznej mogą konkurować z toksyną w wiązaniu przeciwciał związanych 

z fazą stacjonarną, a także mogą blokować, sklejać lub wyłączać miejsca aktywne w 

wypełnieniu kolumienki. Porównując uzyskany odzysk z odzyskiem podanym przez producenta 

dla prób zbożowych, wynoszącym około 90%, autorzy przyjeli go za satysfakcjonujący. 

Dodatkowo, we wszystkich analizowanych próbkach oznaczano podstawowe parametry wody: 

pH, absorbancję, zawartość ogólnego węgla organicznego (OWO) mogące mieć wpływ na 

zawartość toksyny. 

Ryc. 3. Zmiany w stężeniu zearalenonu w próbkach wody z rzeki Bogdanka 

Zearalenon oznaczano w próbkach wody pobieranych przez okres jednego roku (comiesięczny 

pobór próbek) z terenów Wielkopolski: woda powierzchniowa (rzeki Warta i Bogdanka oraz 

jezioro Rusałka), rowy melioracyjne (Poddębice, Środa Wielkopolska, Sztum), woda gruntowa 

(Poznań) oraz ścieki surowe i oczyszczone (Aquanet, Koziegłowy). Największe stężenie 

toksyny odnotowano w wodzie rzeki Bogdanka (43,7 ng/L). Tak duża zawartość zearalenonu 
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wzbudziła spore zainteresowanie, bowiem próbki wody pobrane były w końcu października 

kiedy to aktywność biologiczna grzybów ulega stopniowemu ograniczeniu (Ryc. 3). 

Stosunkowo wysoką zawartość toksyny (7,6 - 12,2 ng/L) odnotowano także w wodzie 

badanych rowów melioracyjnych. Uzyskane wyniki uświadomiły autorom problem związany z 

obecnością mykotoksyn w ekosystemach wodnych. 

Wnioski: 

• Po raz pierwszy w Polsce oraz drugi na świecie udowodniono obecność mykotoksyn w 

środowisku wodnym; 

• Po raz pierwszy opracowano i przeprowadzono walidację metody do oznaczania zearalenonu 

w próbkach wody z wykorzystaniem kolumienek powinowactwa immunologicznego; 

• Po raz pierwszy udowodniono, że efektywność odzysku toksyny zależy od stężenia 

rozpuszczonego węgla organicznego i charakterystyki NMO; 

• Po raz pierwszy wykazano sezonowość występowania zearalenonu w środowisku wodnym. 

IV. Gromadzka K., Waśkiewicz A., Goliński P., Świetlik J., Bocianowski J. 2012. 

Dissolved organic carbon as an indicator of the presence of zearalenone in the 

aquatic environment World Mycotoxin Journal 5 (4), 357-364.  

W kolejnej pracy autorzy skupili się na analizie zearalenonu w próbkach wody pobranych w 

różnych rejonach Wielkopolski, jak również na określeniu korelacji pomiędzy składem wody a 

zawartością toksyny. 

Badania monitoringowe przeprowadzone w roku 2010 obejmowały wody: jeziora (Jezioro 

Grzybno), rzek (Bogdanka, Warta, Cybina, Tczek), rowów melioracyjnych, zarówno na 

terenach rolniczych (Grzybno, Żabno, Napachanie, Cerekwica), jak i na terenach miejskich 

(Golęcin) oraz wód gruntowych z terenów rolniczych  (studnia w Cerekwicy) i terenów 

miejskich (studnia w Luboniu). Ponadto, w trakcie tych badań monitorowana była zawartość 

ZEA w ściekach surowych i oczyszczonych (oczyszczalnia ścieków - Łęczyca). 

Najwyższe stężenie toksyny odnotowano w rzece Bogdanka, wynoszące 65,2 ng/L w próbce 

wody pobranej pod koniec sierpnia, podczas gdy w innych miesiącach zearalenon występował 

na poziomie do 1,0 ng/L. Podobny rozkład w zawartości ZEA odnotowano w rzekach Warta i 

Tczek oraz rowie melioracyjnym w Grzybnie, gdzie największe stężenie toksyny wyniosło 

odpowiednio 53,6, 16,7 i 45,0 ng/L. W pozostałych badanych rowach melioracyjnych stężenie 

ZEA wynosiło od 0,7 do 6,0 ng/L w Napachanie, od 1,0 do 4,1 ng/L w Cerekwicy i od <0,3 do 

3,6 ng/L w Żabnie. 

Autorzy początkowo zakładali, że właśnie w rowach melioracyjnych, ze względu na bliskość pól 

uprawnych, gdzie powszechna jest obecność patogenów grzybowych, zawartość toksyny 
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będzie najwyższa. Jednakże przeprowadzone badania wykazały, że przyczyny wysokich 

zawartości toksyny w środowisku wodnym mogą być różne i ma na nie wpływ wiele czynników 

zarówno klimatycznych jak i fizyko-chemicznych właściwości wody i gleby. Jednocześnie 

autorzy wyeliminowali możliwość bezpośredniej biosyntezy mykotoksyn w ekosystemach 

wodnych wskazując, że główną drogą ich migracji do środowiska wodnego jest spływ tych 

metabolitów z terenów rolniczych.

W próbkach wody pobranych z jeziora Grzybno wzrost stężenia toksyny zaobserwowano pod 

koniec marca (14,2 ng/L), a przez pozostałą część roku zearalenon występował na poziomie 

do 3,7 ng/L. Jezioro to znajduje się w obszarze rolniczym, dlatego założono, że wzrost 

stężenia toksyny będzie obserwowany w okresie jesiennym w wyniku spływu 

powierzchniowego wód z pól. 

Podczas przeprowadzonych badań autorzy analizowali także zawartość toksyny w ściekach 

surowych i uzdatnionych. Najwyższe stężenie ZEA w ściekach surowych odnotowano w 

sierpniu, wrześniu i marcu, w wysokości 19,8; 18,2 i 12,7 ng/L. Po procesie oczyszczania 

stężenie zearalenonu zostało zredukowane do 0,5; 9,2 i 1,0 ng/L. W przypadku oczyszczalni 

ścieków nie odnotowano sezonowości w zmianach zawartości ZEA, bowiem stężenie 

mykotoksyny zależy od rodzaju i pochodzenia dostarczanych ścieków. 

Analiza uzyskanych wyników wykazała, że w wielu przypadkach najwyższe stężenia toksyny w 

wodach występują w okresie jesiennym, kiedy wraz ze wzrostem stężenia toksyny, 

zaobserwowano znaczący spadek stężenia rozpuszczonego węgla organicznego (OWO). W 

związku z końcem okresu wegetacji roślin i jesiennych opadów, zakładano, że stężenie 

związków organicznych w zbiornikach wodnych wzrośnie. Dlatego spadek zawartości OWO 

przy jednoczesnym wzroście stężenia ZEA jest trudny do wyjaśnienia. Tendencja ta została 

niejednokrotnie potwierdzona w opisywanych badaniach, przy zaobserwowanej istotnej 

korelacji (r = 0,730; p = 0.021) pomiędzy ZEA i OWO. Na rysunku 4 (Ryc. 4) przedstawiono 

potwierdzenie zależności stężenia ZEA od obecności OWO dla dwóch badanych lokalizacji. Z 

uzyskanych danych wynika, że wraz ze wzrostem stężenia zearalenonu spada stężenie OWO.  
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Ryc. 4. Stężenie zearalenonu i OWO w rzece Bogdanka oraz jeziorze w Grzybnie w 2010 roku. 

Dodatkowe proste przedstawiają modelowe zmiany stężenia i ich dopasowanie (R2) do danych 

eksperymentalnych 

Wnioski: 

• Przeprowadzone badania wykazały, że zearalenon występuje w zróżnicowanych 

ekosystemach wodnych (wody powierzchniowe, gruntowe); 

• Określono stężenie toksyny w ściekach przed i po procesie oczyszczania; 

• Wykluczono możliwość bezpośredniej biosyntezy mykotoksyny w środowisku wodnym; 

• Po raz pierwszy udowodniono korelację pomiędzy ZEA a OWO we wszystkich przebadanych 

próbkach wody.  

• Uzyskane wyniki wykazały możliwość opracowania szybkiej i taniej metody analizy wody, 

która pozwala na wstępne określenie zagrożenia związanego z obecnością mykotoksyn w 

ekosystemach wodnych. 
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V. Waśkiewicz A., Gromadzka K., Bocianowski J., Pluta P., Goliński P. 2012. 

Zearalenone contamination of the aquatic environment as a result of its presence in 

crops. Arch. Indust. Hyg. Toxicol. 63, 429-435. 

Analiza uzyskanych wyników wykazała, że w badaniach nad obecnością zearalenonu w 

środowisku wodnym należy skupić się głównie na korelacji pomiędzy zawartością toksyny w 

wodzie a nasileniem fuzariozy na polach uprawnych.

Dlatego też następnym etapem badań było określenie związku pomiędzy występowaniem 

toksyny w wodach a porażeniem zbóż na pobliskich polach uprawnych. Próbki pobierano w 

ośmiu punktach w województwie wielkopolskim, z czterech obszarów rolniczych: Cerekwica 

(dwa punkty: rów melioracyjny i studnia); Napachanie (rów melioracyjny); Brodnica (dwa 

punkty: ciek wodny i rów melioracyjny); oraz Leszno (dwa punkty: rów melioracyjny i jezioro 

w Wojnowicach). Dodatkowo analizowano zearalenon w wodzie z rzeki Bogdanki na obrzeżach 

miasta Poznania. Z pobliskich pól uprawnych pobierano podczas zbiorów próbki zbóż: pszenicy 

w Cerkwicy, Napachaniu i Brodnicy oraz kukurydzy w Lesznie.

Obecność zearalenonu stwierdzono we wszystkich analizowanych próbkach wody, a 

przeprowadzona analiza statystyczna wykazała, że jego stężenie znacząco zależy od miejsca 

poboru próbek (F=45,51), terminu ich pobierania (F=197,08) i interakcji pomiędzy terminem i 

miejscem pobierania (F= 15,63).

We wszystkich próbkach wody pobieranych z obszarów rolniczych stężenie ZEA było 

najwyższe w okresie jesiennym (wrzesień - październik), a najniższe w okresie zimowym i 

wiosennym (Ryc. 5). Największe różnice w stężeniu ZEA zaobserwowano w rowie 

melioracyjnym w okolicach Leszna, gdzie odnotowano zarówno najwyższy (80,6 ng/L), jak i 

najniższy (0,4 ng/L) poziom toksyny. Średnie stężenie toksyny w czasie prowadzonych badań 

w tej lokalizacji wyniosło ponad 27 ng/L i było najwyższą wartością stężenia zearalenonu 

uzyskaną ze wszystkich badanych punktów poboru próbek. Dodatkowo w lokalizacji tej 

odnotowano wysoką korelację pomiędzy stężeniem zearalenonu w rowie melioracyjnym a 

występowaniem toksyny w ziarnie kukurydzy. W pozostałych lokalizacjach średnie stężenie 

ZEA kształtowało się na zbliżonym poziomie wynoszącym od 10,72 do 13,79 ng/L. 

Analiza zawartości mykotoksyny w ziarnie wykazała, że najwyższy jej poziom występował w 

próbkach kukurydzy pobranej z pól uprawnych w okolicach Leszna, a średnia jej wartość 

wynosiła 28,97 ng/g. Uzyskane wyniki potwierdzają postawioną hipotezę, że zawartość 

zearalenonu w wodach zależy od nasilenia fuzariozy na terenach rolniczych, a głównym 

źródłem toksyny w ekosystemach wodnych jest jej wymywanie z pól uprawnych. Najniższy 

poziom toksyny odnotowano w Napachaniu gdzie w badanej pszenicy toksyna ta występowała 

na poziomie od 2,15 do 5,55 ng/g (średnio 3,72 ng/g). W pozostałych lokalizacjach 

(Cerekwica, Brodnica) średnia zawartość zearalenonu kształtowała się na nieco wyższym 

poziomie, wynoszącym  7,88 oraz 8,79 ng/g. 
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Ryc. 5. Średnie stężenie zearalenonu w wodzie w zależności od daty poboru próbek 

Wnioski: 

• Po raz kolejny potwierdzono sezonowość występowania toksyny w środowisku wodnym; 

• Analiza statystyczna wykazała, że stężenie ZEA znacząco zależy od miejsca poboru próbek, 

terminu ich pobierania i interakcji pomiędzy terminem i miejscem pobierania; 

• Odnotowano wysoką korelację pomiędzy zawartością toksyny w zbożach a jej stężeniem w 

pobliskich wodach powierzchniowych. 

VI. Gromadzka K., Waśkiewicz A., Świetlik J., Bocianowski J., Goliński P. 2015. 

Possible way of zearalenone migration in the agricultural environment. Plant, Soil 

and Environment 61(8), 358-363. 

Przeprowadzone badania udowodniły, że obecność mykotoksyn w ekosystemach wodnych 

spowodowana jej w głównej mierze wymywaniem tych szkodliwych związków z pól 

uprawnych. Dlatego też autorzy postanowili dokładnie określić drogi migracji zearalenonu w 

środowisku i w kolejnym etapie badań uwzględnili także glebę. 

Badaniami monitoringowymi objęte zostały wody powierzchniowe na terenach rolniczych: 

rzeka (Tczek) oraz rowy melioracyjne (Grzybno, Żabinko, Napachanie, Cerekwica). Aby ustalić 

możliwą ścieżkę migracji ZEA w środowisku zawartości toksyny były również monitorowane w 

zbożach (pszenica i kukurydza), a także w próbkach gleby. 

Najwyższą zawartość ZEA w wodach powierzchniowych zaobserwowano w 2010 roku. Autorzy 

przyjeli, że wysokie stężenie toksyny może być spowodowane nasileniem fuzariozy podczas 

roku poprzedniego. W roku 2009 na terenie Polski obserwowano duże porażenie zbóż 

spowodowane sprzyjającymi warunkami do rozwoju choroby spowodowanej przez grzyby 
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rodzaju Fusarium. W kolejnym roku pozostałości toksyny były wymywane z gleby i trafiały do 

wód powierzchniowych. Największe stężenie toksyny odnotowano w rowie melioracyjnym 

Grzybno oraz rzece Tczek wynoszące odpowiednio 45,1 oraz 16,7 ng/L, w próbkach pobranych 

na koniec sierpnia. W pozostałych miesiącach stężenie toksyny kształtowało się na poziomie 

od poniżej granicy wykrywalności 1,6 ng/L. W kolejnych latach badań zawartość ZEA była 

znacznie mniejsza we wszystkich punktach poboru próbek (Tabela 3). 

Tabela 3. Średnia zawartość zearalenonu w zbożach, glebie i w wodzie 

Badania wykazały, że znaczny wzrost stężenia ZEA w wodach powierzchniowych na obszarach 

rolniczych występuje bezpośrednio po zbiorach zbóż oraz w okresie intensywnych opadów 

deszczu na wiosnę i/lub jesienią (wypłukiwania z gleby). Uzyskane wyniki wyraźnie wskazują, 

że zawartość mykotoksyn w wodach powierzchniowych zależy od wielu czynników, z których 

najważniejsze to: pora roku, warunki pogodowe, intensywność opadów oraz odporności zbóż 

na choroby grzybowe.

Zearalenon stwierdzano we wszystkich próbkach pszenicy oraz kukurydzy w każdej z 

badanych lokalizacji w zakresie odpowiednio od 10,1 do 45,2 ng/g oraz 10,5 do 57,1 ng/g. W 

Pszenica Kukurydza Gleba Woda

Pozytywne 
próbki

Średnia 
zawartość 
ZEA (ng/g)

Pozytywne 
próbki

Średnia 
zawartość 
ZEA (ng/g)

Pozytywne 
próbki

Średnia 
zawartość 
ZEA (ng/g)

Pozytywne 
próbki

Maksymalna 
zawartość 
ZEA (ng/L)

Średnia 
zawartość 
ZEA (ng/L)

Grzybno

2010 100% 11.4 - - 100% 6.9 50% 51.1 4.9

2011 100% 10.7 - - 100% 2.0 83% 3.4 0.8

2012 100% 11.0 - - 100% 4.2 100% 9.3 1.5

Żabinko

2010 100% 17.7 100% 11.6 100% 14.4 90% 3.8 1.2

2011 100% 16.0 100% 12.8 100% 12.2 100% 4.2 1.1

2012 100% 10.1 100% 10.5 100% 2.2 100% 2.8 1.2

Napachanie

2010 100% 45.2 - - 100% 15.7 100% 6.7 3.6

2011 100% 17.9 - - 100% 8.3 80% 2.2 0.5

2012 100% 15.3 - - 100% 10.3 97% 3.5 1.0

Cerekwica

2010 100% 27.2 - - 100% 12.1 100% 4.3 1.7

2011 100% 20.5 - - 100% 10.8 100% 4.8 1.2

2012 100% 21.2 - - 100% 4.1 100% 3.3 0.9

Tczek

2010 - - 100% 57.1 100% 15.4 100% 17.0 2.4

2011 - - 100% 35.7 100% 16.2 100% 1.5 0.6

2012 - - 100% 40.9 100% 25.5 73% 1.4 0.5
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glebie natomiast zawartość toksyny wynosiła od 2,0 do 25,5 ng/g, co stanowiło zaledwie od 5 

do 63% ilości notowanej w ziarnie (Tabela 3). Jednakże przeprowadzona analiza statystyczna 

wykazała znaczącą korelację pomiędzy stężeniem ZEA w ziarnie i glebie dla wszystkich 

lokalizacji w ciągu całego okresu badań (R = 0.7144, p = 0,0028). Nie stwierdzono natomiast 

korelacji pomiędzy zawartością toksyny w wodzie i ziarnie, a także w wodzie i glebie.

Przeprowadzone badania udowodniły, że problem zanieczyszczenia wód mykotoksynami o 

właściwościach estrogennych rzeczywiście istnieje. Dodatkowo badania nasze wykazały, że 

zanieczyszczenie wód zearalenonem jest wynikiem ścisłego powiązania pomiędzy 

ekosystemami dlatego też aby zminimalizować jego obecność i szkodliwe działanie w 

środowisku wodnym należy w głównej mierze uniemożliwić biosyntezę tego związku na polach 

uprawnych. 

Wnioski: 

• Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała znaczącą korelację pomiędzy stężeniem ZEA 

w ziarnie i glebie dla wszystkich lokalizacji w ciągu całego okresu badań; 

• Nie stwierdzono korelacji pomiędzy zawartością toksyny w wodzie i ziarnie, a także w wodzie 

i glebie; 

• Badania wykazały, że znaczny wzrost stężenia ZEA w wodach powierzchniowych na 

obszarach rolniczych występuje bezpośrednio po zbiorach zbóż oraz w okresie intensywnych 

opadów deszczu na wiosnę i/lub jesienią; 

• Głównym źródłem mykotoksyn w środowisku wodnym jest fuzarioza zbóż na polach 

uprawnych; 

• Główną drogą migracji toksyny jest wymywanie z gleby (pola uprawne) bezpośrednio przed 

lub po okresie wegetacji roślin. 

VII. Gromadzka K., Waśkiewicz A., Świetlik J., Bocianowski J., Goliński P. 2015. The 

role of wastewater treatment in reducing pollution of surface water with 

zearalenone. Arch. Indust. Hyg. Toxicol. 66(2), 159-164.

Kolejnym etapem badań było określenie zawartości zearalenonu w ściekach wraz z oceną 

efektywności jego usuwania podczas procesu ich oczyszczania. Próbki ścieków pobierano raz 

w miesiącu z oczyszczalni ścieków w Łęczycy. Oczyszczalnia ta została uruchomiona w 2000 

roku i odbiera ścieki z aglomeracji Komorniki (ponad 500 tys. m3 rocznie). Oczyszczone ścieki 

są doprowadzane do rzeki Wirynki, która jest dopływem Warty. Jakość oczyszczonych ścieków 

ma w tym przypadku duże znaczenie, ponieważ ścieki z terenów rolniczych mogą być 

rozważane jako potencjalne źródło mykotoksyn w ekosystemach wodnych.
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Największe stężenie zearalenonu w ściekach surowych odnotowano w pierwszym roku badań 

w miesiącach sierpniu, marcu i wrześniu wynoszące odpowiednio 19,8; 18,2 oraz 12,7 ng/L. 

Po procesie oczyszczania stężenie toksyny zostało obniżone do poziomu 0,5; 9,2 i 1,0 ng/L z 

efektywnością jej usuwania wynoszącą odpowiednio 74,2; 49,6 oraz 92,4%. Dla tych samych 

próbek zawartość ogólnego węgla organicznego (OWO) zawartego w ściekach została 

zredukowana o 43,6; 52,5 i 34,8%. W kolejnych latach badań stężenie ZEA w ściekach 

surowych trafiających do oczyszczalni było znacznie mniejsze i mieściło się w zakresie od 0,43 

do 6,65 ng/L w 2011 roku oraz od 2,22 do 7,44 ng/L w 2012 roku. Średnia wartość obniżenia 

zawartości toksyny podczas procesu oczyszczania ścieków wynosiła w 2010 roku 62,7%; w 

2011 roku 69,7%, a w 2012 roku spadła do 51,3%. 

Średnia wartość redukcji OWO zawartego w ściekach surowych w procesie oczyszczania 

wynosiła w pierwszym roku badań 47,1%, w drugim roku 64,4%, a w ostatnim 68,1%. 

Badania wykazały również, że zastosowany w oczyszczalni proces technologiczny redukuje 

stężenie OWO do poziomu na którym związki organiczne występują w wodzie w naturalnych 

warunkach. Dlatego też odprowadzanie ścieków oczyszczonych do wód powierzchniowych nie 

powinno powodować zakłóceń w tych ekosystemach.

W przeprowadzonych badaniach monitoringowych nie zaobserwowano korelacji pomiędzy 

zawartością toksyny a ilością ogólnego węgla organicznego. W wyniku przeprowadzonych 

analiz (w szczególności w II i III roku badań) zaobserwowano także, podobnie jak w 

przypadku wód powierzchniowych, sezonowość występowania toksyny, z wyraźnym wzrostem 

jej poziomu stężenia w okresie jesiennym. W pierwszym roku badań wzrost zawartości 

toksyny odnotowano w miesiącach jesiennych i w marcu. Pomimo, że zearalenon występuje w 

ściekach trafiających do wód powierzchniowych, to jednak jego zawartość jest bardzo niska, a 

rozważany udział jako źródło zanieczyszczenia wód mykotoksynami znikomy. 
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Ta b e l a 4 . 

S t ę ż e n i e 

zeara lenonu i 

OWO w ściekach 

wpływających i 

wypływających z 

o c z y s z c z a l n i 

ścieków 
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miesiąc/
rok

OŚ wpływ OŚ wypływ % redukcji

ZEA     
[ng/L]

OWO 
[mgC/L]

ZEA     
[ng/L]

OWO 
[mgC/L] ZEA OWO

III/10 18.21 29.87 9.18 14.18 49.59 52.53

IV/10 1.77 90.51 1.77 90.51 0.00 0.00

V/10 10.80 26.20 0.66 10.66 93.89 59.33

VI/10 6.93 22.09 1.97 16.00 71.59 27.57

VII/10 0.33 62.85 nd 14.58 100.00 76.80

VIII/10 19.80 18.83 5.10 10.61 74.24 43.65

IX/10 12.69 20.06 0.96 13.07 92.43 34.85

X/10 0.69 26.01 0.60 11.90 13.04 54.25

XI/10 0.43 24.53 0.13 10.65 69.77 56.58

XII/10 0.71 28.32 0.27 9.87 62.64 65.15

CV 100.61 63.04 136.86 116.40   

Wartość średnia 62.72 47.07

III/11 2.85 32.48 2.25 14.86 21.05 54.25

IV/11 1.11 36.47 0.25 13.40 77.39 63.25

V/11 2.03 85.13 0.68 14.69 66.36 82.74

VI/11 2.02 48.93 nd 13.76 100.00 71.88

VII/11 1.02 27.42 0.15 10.55 85.29 61.53

VIII/11 0.43 36.20 0.32 11.93 25.44 67.03

IX/11 6.65 58.82 1.50 11.43 77.46 80.57

X/11 0.51 26.72 nd 12.84 100.00 51.95

XI/11 0.89 28.35 0.318 12.07 64.47 57.43

XII/11 0.59 23.65 0.121 11.06 79.49 53.23

CV 98.21 44.88 128.98 11.22   

Wartość średnia 69.70 64.39

III/12 3.37 43.75 2.61 14.87 22.34 66.01

IV/12 2.29 37.50 1.29 14.23 43.85 62.06

V/12 2.37 59.78 1.26 14.90 46.84 75.07

VI/12 2.58 205.37 0.36 12.28 86.05 94.02

VII/12 3.42 39.41 2.76 9.81 19.30 75.11

VIII/12 2.91 42.83 1.20 12.59 58.76 70.61

IX/12 2.01 37.27 1.02 16.57 49.35 55.54

X/12 7.44 70.71 1.80 18.45 75.81 73.91

XI/12 2.22 41.02 0.84 17.89 62.16 56.37

XII/12 3.10 38.09 1.58 18.12 49.00 52.43

CV 47.20 79.68 48.39 18.08   

Wartość średnia 51.35 68.11

CV - współczynnik zmienności



Wnioski: 

• Redukcja toksyny podczas procesu oczyszczania ścieków wynosiła od 51,3 do 69,7%; 

• Brak sezonowości występowania toksyny w ściekach surowych; 

• Pomimo, że zearalenon występuje w ściekach trafiających do wód powierzchniowych, to 

jednak jego zawartość jest bardzo niska, a rozważany udział jako źródło zanieczyszczenia 

wód mykotoksynami znikomy. 

Główne osiągnięcia przeprowadzonych prac badawczych: 

• Zearalenon jest mykotoksyną wytwarzaną przez grzyby rodzaju Fuzarium głównie F. 

graminearum oraz F. culmorum. Jest toksyną o silnych właściwościach estrogennych a jego 

występowanie w środowisku stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.  

• Występowanie zearalenonu jest charakterystyczne dla naszej strefy klimatycznej. Zawartość 

ZEA w zbożach oraz produktach spożywczych niejednokrotnie przekracza dopuszczalne 

normy, przyczyniając się do strat w rolnictwie i niekorzystnie oddziaływając na całe 

środowisko. 

• W wyniku przeprowadzonych badań udowodniono obecność mykotoksyn w środowisku 

wodnym. 

• W celu analizy toksyny w różnych matrycach po raz pierwszy opracowano i przeprowadzono 

walidację metody do oznaczania zearalenonu w próbkach wody i gleby z wykorzystaniem 

kolumienek powinowactwa immunologicznego. Udowodniono, że efektywność odzysku 

toksyny dla próbek wody zależy od stężenia rozpuszczonego węgla organicznego i 

charakterystyki NMO. 

• Przeprowadzone badania (4 lata) umożliwiły wykazanie sezonowości występowania 

zearalenonu w środowisku wodnym bezpośrednio związanej z okresem wegetacji roślin. 

• Autorzy wykluczyli możliwość bezpośredniej biosyntezy mykotoksyny w środowisku 

wodnym. Nie udało się wyizolować z próbek wody zarodników grzybów jak również uzyskać 

rozwój grzyba w próbkach wody po inokulacji (sztucznym wprowadzeniu).  

• Po raz pierwszy udowodniono korelację pomiędzy ZEA a OWO we wszystkich przebadanych 

próbkach wody. Uzyskane wyniki wykazały możliwość opracowania szybkiej i taniej metody 

analizy wody, która pozwala na wstępne określenie zagrożenia związanego z obecnością 

mykotoksyn w ekosystemach wodnych. 

• Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała znaczącą korelację pomiędzy stężeniem ZEA 

w ziarnie i glebie dla wszystkich lokalizacji jednakże nie stwierdzono korelacji pomiędzy 

zawartością toksyny w wodzie i ziarnie, a także w wodzie i glebie. Dodatkowo wykazano, że 
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że stężenie ZEA znacząco zależy od miejsca poboru próbek, terminu ich pobierania i 

interakcji pomiędzy terminem i miejscem pobierania. 

• Badania wykazały, że znaczny wzrost stężenia ZEA w wodach powierzchniowych na 

obszarach rolniczych występuje bezpośrednio po zbiorach zbóż oraz w okresie intensywnych 

opadów na wiosnę i/lub jesienią a głównym źródłem mykotoksyn w środowisku wodnym jest 

fuzarioza zbóż na polach uprawnych. 

• Przeprowadzone badania wielokrotnie potwierdziły, że główną drogą migracji toksyny jest 

wymywanie z gleby (pola uprawne) bezpośrednio przed lub po okresie wegetacji roślin. 

• Badania wykazały obecność zearalenonu w ściekach. Określono skuteczność usuwania 

zearalenonu podczas procesu oczyszczania ścieków. Redukcja toksyny wynosiła od 51,3 do 

69,7%. Wykazano brak sezonowości występowania toksyny w ściekach surowych. Pomimo, 

że zearalenon występuje w ściekach trafiających do wód powierzchniowych, to jednak jego 

zawartość jest bardzo niska, a rozważany udział jako źródło zanieczyszczenia wód 

mykotoksynami znikomy.

Literatura:   

Bottalico A. 1998. Fusarium diseases of cereals: species complex and related mycotoxin 

profiles, in Europe. Journal of Plant Pathology 80:85-103.  

Chełkowski J., Gromadzka K., Stępień Ł., Lenc L., Kostecki M., Berthiller F. 2012. Fusarium 

species, zearalenone and deoxynivalenol content in scabby wheat heads from Poland. World 

Mycotoxin Journal 5 (2):133-141. 

Goliński P., Kostecki M., Golińska B., Golińska B.T., Goliński P.K. 2003. Accumulation of 

mycotoxins in forage of winter pasture during prolonged utilization of sward. Polish Journal of 

Veterinary Science 6:81-86. 

Gromadzka K., Chełkowski J., Stępień Ł., Goliński P. 2008. Occurrence of zearalenone in wheat 

and maize grain in Poland. Cereal Research Communications 36, Suppl. B:361-363. 

Hartamann N., Erbs M., Wettstein F.E., Schwarzenbach R.P., Bucheli T.D. 2007. Quantification 

of estrogenic mycotoxins at the ng/L level in aqueous environmental samples using 

deuterated internal standards. J. Chromatogr. A. 1138, 132-140. 

Milićević D.R., Škrinjar M., Baltić T. 2010. Real and Perceived Risks for Mycotoxin 

Contamination in Foods and Feeds: Challenges for Food Safety Control. Toxins 2:572-592. 

Perkowski J., Wakuliński W., Chełkowski, J. 1990. Natural occurrence deoxynivalenol, 3-

acetyldeoxynivalenol and zearalenone in wheat in 1988. Microbiologie-Aliments-Nutrition 8: 

241-247.  

(21



Perkowski J., Chełkowski J., Goliński P. 2004. Occurrence of mycotoxins in cereals, plants, 

foods and feeds in Poland. In: An overview on toxigenic fungi and mycotoxins in Europe 

(edited by Logrieco A., Visconti A.) Kluwer Academic Publishers 161-172 

Stępień Ł., Chełkowski J. 2010. Fusarium head blight of wheat: pathogenic species and their 

mycotoxins. World Mycotoxin Journal 3:107-119. 

Waśkiewicz, A., 2006. Selected mycotoxins in human and animal tissue as a result food and 

feed contamination. Ph.D. Thesis, Agricultural University, Poznan, Poland. 

5. Pozostałe formy aktywności naukowo-badawczej  

Od ukończenia studiów na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i 

uzyskania stopnia magistra jestem zaangażowana w działalność naukowo-badawczą. Od 2001 

roku byłam uczestnikiem studium doktoranckiego, a swoje badania realizowałam w Zakładzie 

Technologii Uzdatniania Wody (Wydział Chemii UAM) pod kierownictwem prof. zw. dr. hab. 

Jacka Nawrockiego. Podczas studiów doktoranckich byłam wykonawcą w projekcie badawczym 

(załącznik 4: IIF5) realizowanym w ramach współpracy z Aquanet. Badania prowadzone w 

ramach tego projektu potwierdziły i zwiększyły świadomość, jak ważna jest jakość wód dla 

zdrowia ludzi i zwierząt. Zdobyta wiedza i doświadczenie na temat procesów uzdatniania wody 

wykorzystałam w późniejszej pracy naukowej. Brałam także udział w projekcie badawczym 

bezpośrednio związanym z tematem dotyczącym ozonowania dwufazowego (załącznik 4: 

IIF4). W czasie studiów doktoranckich poznałam techniki oraz opanowałam obsługę 

nowoczesnych chromatografów, zarówno gazowych, jak i cieczowych. Opracowałam również 

wiele metod analitycznych wykorzystywanych w swojej pracy. W swoich badaniach - w ramach 

studium doktoranckiego - zajmowałam się nowatorskim procesem ozonowania w układzie 

ciecz/faza niepolarna jako metodę usuwania zanieczyszczeń z wody, co zaowocowało 

zakończoną i obronioną pracą doktorską pt. „Efektywność i mechanizmy ozonowania w 

obecności perfluorowanych faz niepolarnych” oraz uzyskaniem stopnia doktora nauk 

chemicznych w 2006 roku. W wyniku przeprowadzonych badań powstały prace opublikowane 

w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym (załącznik 4: IIA13, IIA14) i 

krajowym (załącznik 4: IIB3, IIB4). 

Od 2006 roku rozpoczęłam swoją działalność naukową - na etacie asystenta - w Katedrze 

Chemii ówczesnej Akademii Rolniczej w Poznaniu, w Zespole prof. zw. dr hab. Piotra 

Golińskiego, który od wielu lat zajmuje się identyfikacją oraz ilościowym oznaczaniem 

mykotoksyn. Całkowita zmiana tematyki badawczej wymagała ode mnie poznania i 

opanowania prawidłowych technik ekstrakcji i oczyszczania próbek, jak również uzupełnienia 

wiedzy na temat samych grzybów toksynotwórczych i ich metabolitów. Duże doświadczenie 

oraz szeroką wiedzę teoretyczną zdobyłam na warsztatach organizowanych przez Myco-Globe, 

w których uczestniczyłam (załącznik 4: IIIF3). Warsztaty te umożliwiły zapoznanie się z 
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nowoczesnymi technikami ekstrakcji, oczyszczania próbek z różnych matryc pochodzenia 

roślinnego, jak również jakościowego i ilościowego oznaczania mykotoksyn. Od 2007 roku 

jestem zatrudniona na etacie adiunkta w Katedrze Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Poznaniu. 

Od samego początku mojej pracy naukowej w Katedrze Chemii moje zainteresowanie skupiły 

się na problematyce mykotoksyn tworzonych przez grzyby z rodzaju Fusarium, w 

szczególności zearalenonu. Moja działalność zmierzająca do wnikliwego poznania tego 

związku, jego właściwości, szkodliwego działania oraz zagrożenia związanego z jego 

występowaniem, zaowocowały artykułem przeglądowym (załącznik 4: IB1), zwracając 

jednocześnie uwagę na braki dotyczące aktualnych danych o jego występowaniu na terytorium 

Polski. 

Podjęta współpraca z Instytutem Genetyki Roślin PAN w Poznaniu oraz z Katedrą Fitopatologii 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w znacznej mierze pozwoliła na realizację 

zaplanowanych badań. W 2008 roku uzyskano środki na finansowanie projektu badawczego 

(załącznik 4: IIF3), w którym byłam głównym wykonawcą. Projekt ten dotyczył podatności 

powszechnie stosowanych odmian pszenicy na fuzariozę kłosa i akumulację mykotoksyn w 

ziarnie. Badania prowadzone były w dwóch lokalizacjach, co umożliwiło określenie wpływu 

warunków klimatycznych na rozwój chorób spowodowanych przez grzyby. Uzyskane wyniki 

wykazały jak ważny jest właściwy dobór uprawianej odmiany, co umożliwia przewidywanie 

profilu tworzonych związków, jak również prawdopodobnych poziomów ich stężenia, w naszej 

strefie klimatycznej. Rezultatem tych badań były liczne publikacje, które ukazały się drukiem 

w czasopismach głównie z bazy JCR (załącznik 4: IIA7, IIA8, IIA11, IIB2) oraz doniesienia 

konferencyjne w formie referatów i posterów (załącznik 4:IIH4, IIIA3, IIIA8, IIIA10, IIIA11, 

IIIA13, IIIA14, IIIA16). 

Kolejnym tematem badawczym, realizowanym we współpracy z Instytutem Genetyki Roślin 

PAN w Poznaniu, było poznanie interakcji wśród grzybów o właściwościach antagonistycznych 

w stosunku do rodzaju Fusarium. Podczas badań dokonano oceny wydajności biosyntezy 

zearalenonu przez izolaty F. graminearum i F. culmorum w kulturach na ryżu. Najwyższą 

produktywność toksyny (wynoszącą 1,3 mg/g) odnotowano w przypadku izolatu F. 

graminearum. Wykazano, że grzyby Trichoderma i Clonostachys wykorzystywane podczas 

badań nie tworzyły toksyny. Stosowany izolat T. atroviride skutecznie hamował zarówno 

wzrost grzyba jak i biosyntezę zearalenonu od 97 do 99%. Podobne obniżenie efektywności 

syntezy toksyny uzyskano w kulturze dwuskładnikowej F. culmorum i każdego z czterech 

izolatów Clonostachys, wynoszące od 89 do ponad 99%. Kolejnym etapem badań było 

określenie zdolności grzybów antagonistycznych do redukcji poziomu obecnej w materiale 

toksyny. Izolaty Trichoderma powodowały obniżenie zawartości zearalenonu o 5 do 83%, 

podczas gdy dla izolatów Clonosyachys efektywność dekompozycji ZEA wynosiła nawet do 

98%. Badania nad dynamiką rozkładu toksyny wykazały, że reakcja przebiegała z najszybciej 
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podczas pierwszych czterech dni, w których aż 85% zawartości toksyny uległo rozkładowi. 

Dodatkowo, w celu identyfikacji produktów rozkładu zearalenonu wykonano analizę HPLC-MS, 

w wyniku której stwierdzono w kulturze izolatu F. graminearum obecność zarówno α-

zearalenolu, jak i dwóch niedawno poznanych związków: siarczanu zearalenonu oraz związku 

o masie 597 m/z. Powyższe wyniki wskazują, że wybrane izolaty Trichoderma i Clonostachys 

stanowią obiecującą perspektywę w badaniach nad dekompozycją mykotoksyn obecnych w 

ziarnie zbożowym i innych płodach rolnych, a ich stosowanie na polach uprawnych może być 

alternatywą dla szkodliwych, chemicznych środków ochrony roślin przed patogenami 

grzybowymi (załącznik 4: IIA9, IIA12, IIH5). Badania te były kontynuowane w ramach 

projektu NN301 203037, pt: „Charakterystyka izolatów grzybów z rodzaju Trichoderma i 

Clonostachys o zdolnościach do rozkładu mikotoksyn fuzaryjnych” (załacznik 4: IIF2). W 

badaniach tych, oprócz zearalenonu, wzięto pod uwagę pozostałe toksyny fuzaryjne mające 

duże znaczenia dla zdrowia ludzi i zwierząt: deoksynivalenol (DON) wraz z pochodnymi (3-

AcDON, 15-AcDON), nivalenol (NIV), fumonizyny (FBs: FB1, FB2, FB3), bowerycynę (BEA) oraz 

moniliforminę (MON). W ramach przeprowadzonych badań dokonano oceny efektów 

antagonistycznych pomiędzy izolatami Trichoderma (32 izolaty) i Clonostachys (8 izolatów) a 

izolatami grzybów z rodzaju Fusarium (9 izolatów). Przeprowadzono identyfikację toksycznych 

metabolitów (DON, 15-AcDON, 3-AcDON, ZEA, NIV, FBs) w pojedynczych kulturach izolatów 

Fusarium, Trichoderma i Clonostachys. Izolaty Fusarium różniły się między sobą pod 

względem zdolności do tworzenia poszczególnych toksyn oraz ilości syntetyzowanej toksyny. 

Izolaty Trichoderma i Clonostachys nie produkowały wymienionych toksyn, jedynie w 

pojedynczych przypadkach stwierdzono ich śladowe ilości. Wybrane izolaty Trichoderma i 

Clonostachys analizowano następnie pod kątem ich inhibitującego wpływu na biosyntezę 

mykotoksyn fuzaryjnych. Wszystkie badane grzyby antagonistyczne powodowały znaczny 

spadek zawartości toksyn w próbkach, w stosunku do ilości tych toksyn tworzonych w 

pojedynczych kulturach przez izolaty Fusarium. Następnie na poletkach doświadczalnych 

Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego w Bydgoszczy przeprowadzono pierwsze 

doświadczenie nad ochronnym wpływem izolatów Trichoderma oraz Clonostachys przed 

fuzariozą kłosa wywołaną przez F. culmorum i akumulacją mykotoksyn (DON, 3AcDON, 

15AcDON, ZEA) w ziarniakach pszenicy ozimej. Po zastosowaniu preinokulacji izolatami 

Trichoderma i Clonostachys stwierdzono spadek badanych mykotoksyn w próbach (do 72% 

redukcji ich biosyntezy). Ochrona biologiczna roślin przed chorobami z wykorzystaniem 

szczepów Trichoderma i Clonostachys stanowi alternatywę dla tradycyjnych metod lub może 

być stosowana jest jako uzupełnienie metod agrotechnicznych, a zwłaszcza kontroli 

chemicznej. Regulacje Unii Europejskiej kładą nacisk na ograniczenie ilości substancji 

chemicznych wprowadzanych do środowiska. Dlatego też wykorzystywanie metod 

biologicznych stanowi o przyszłości rolnictwa, zapewniając jednocześnie wyższy standard 

ochrony zarówno samego środowiska, jak i zdrowia ludzi i zwierząt. Publikacje w 

czasopismach uwzględnionych w bazie JCR oraz doniesienia konferencyjne są potwierdzeniem 

wagi poruszanego problemu (załącznik 4:IIA1, IIIA1, IIIA4, IIIA5). 
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Zdobyta wiedza i doświadczenie związane z tak powszechnym występowaniem mykotoksyn w 

środowisku rolniczym skłoniła mnie do postawienia hipotezy o zanieczyszczeniu tymi 

toksycznymi związkami także pozostałych ekosystemów. Dlatego też w 2009 roku wystąpiłam 

z wnioskiem o finansowanie badań (NN 305 1655 37) dotyczących występowania zearalenonu 

w środowisku wodnym (załącznik 4:IIF1). Uzyskane środki pozwoliły na przeprowadzenie 

zaplanowanych badań i w dużej mierze przyczyniły się do powstania cyklu publikacji 

stanowiących obecnie podstawę wniosku o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego 

(załącznik 4: IA3, IA4, IA5, IA6, IA7). Dodatkowo uzyskane wyniki były wielokrotnie 

publikowane w formie różnorodnych wystąpień i posterów na konferencjach o zasięgu 

międzynarodowym  (załącznik 4: IIIA2, IIIA7, IIIA9, IIIA12, IIIA15, IIIA17). 

W wyniku współpracy z Uniwersytetem Technologiczno–Przyrodniczym w Bydgoszczy 

rozpoczęłam badania dotyczące ochrony chemicznej roślin przed patogenami grzybowymi. 

Celem przeprowadzonych badań było określenie skuteczności różnych fungicydów w ochronie 

pszenicy przed chorobami występującymi w okresie wiosennym. W wyniku przeprowadzonych 

doświadczeń określono wpływ stosowania fungicydów na nasilenie fuzariozy kłosów, 

zasiedlanie ziarna przez F. culmorum oraz plon jak również zawartość mykotoksyn. W 

dwuletnim cyklu badań przetestowano osiem kombinacji środków grzybobójczych. Wszystkie 

zastosowane programy ochrony chemicznej istotnie zmniejszyły intensywność fuzariozy na 

polach produkcyjnych. Po zastosowaniu fungicydów zawartość deoksynivalenolu oraz 

zearalenonu w ziarnie pszenicy uległa obniżeniu o 27,7-87,0 % (DON) oraz o 19,6 – 93,1 % 

(ZEA). Należy przy tym podkreślić, że zastosowane programy ochrony roślin przewidywały 

ochronę pszenicy przed głównymi patogenami grzybowymi, a nie tylko pod kątem zwalczania 

Fusarium spp. Dodatkowo zaobserwowano wyraźny związek pomiędzy nasileniem choroby i 

stężeniem mykotoksyn (załącznik 4: IIA5, IIH3). Badania te są kontynuowane do dnia 

dzisiejszego, a kolejne publikacje są w trakcie przygotowywania. 

Obecnie moja działalność naukowa w dalszym ciągu skupiona jest na patogenach grzybowych 

oraz syntezowanych przez nie mykotoksynach w różnych ekosystemach.  Ze względu na ciągle 

wzrastające znaczenie uprawy kukurydzy na terenie Polski podjęłam się określenia profilu 

toksycznych metabolitów wtórnych grzybów charakterystycznych dla tej rośliny i panujących 

warunków klimatycznych (załącznik 4: IIA2, IIA3, IIH1, IIH2). Planuję także (we współpracy z 

Instytutem Genetyki Roślin PAN w Poznaniu) rozpocząć badania dotyczące ograniczenia 

występowania fuzariozy jak i migracji mykotoksyn w środowisku poprzez zastosowanie 

grzybów antagonistycznych. Aktualnie jestem w trakcie opracowywania wniosku na uzyskanie 

środków finansowych na realizację takich badań (NCN, Opus) jak również przygotowania 

projektu zakładającego opatentowanie biopreparatu (NCBR, Program Operacyjny Inteligentny 

Rozwój). 
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W czasie swojej pracy naukowej nawiązałam współpracę z wieloma ośrodkami krajowymi 

(załącznik 4: IIIB2) oraz ośrodkami naukowymi w Szwajcarii i Austrii (załącznik 4: IIIB1). 

Pozwoliło to na realizację głównych kierunków badań: 

• zanieczyszczenie ekosystemów wodnych metabolitami grzybów rodzaju Fuzarium; 

• poznanie profilu mykotoksyn charakterystycznych dla upraw w naszej strefie klimatycznej; 

• ochrona chemiczna upraw; 

• ochrona biologiczna upraw z zastosowaniem grzybów antagonistycznych; 

• zastosowanie metod biologicznych w ograniczeniu migracji mykotoksyn w środowisku. 

Ponadto, w okresie 2007-2008 byłam promotorem pracy magisterskiej oraz brałam aktywny 

udział w badaniach finansowanych ze środków na utrzymanie potencjału badawczego 

(załącznik 4: IIID1, IIIF1, IIIF2). Współpracując z redakcjami czasopism o zasięgu 

międzynarodowym wykonałam 4 recenzje publikacji (załącznik 4: IIIE1, IIIE2, IIIE3, IIIE4). 

W ramach trzech projektów realizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i 

współfinansowanych przez Unię Europejską od wielu lat prowadzę zajęcia dla uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjalnych (załącznik: 4 IIIC1, IIIC2). W czasie mojej pracy zawodowej 

trzykrotnie zostałam wyróżniona nagrodą Rektora UP w Poznaniu za osiągnięcia naukowe 

udokumentowane publikacjami (załącznik 4: IIG1, IIG2, IIG3). Zestawienie mojego dorobku 

naukowego przedstawiłam w tabeli (załącznik 4: IV). 

                                                                                        podpis 
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