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ABSTRACT

Mould mushrooms that develop on fruits produce mycotoxins, as a result of secondary metabolism processes. One example of 
this toxins is patulin. Patulin forms, when fruits are greased, bruised or rotten. On the place where fruit is broken Penicillium, 
Aspergillus and Byssochlamys are developed. Their toxic metabolytes affect humans’ health. Eaten mould can increase in humans’ 
intestines, and couse bleeding and disesas of digestive system. Due to presence of patulin, the brown stain is coming out outside, 
and inside fruit has cottony or watery consistency. West thuja (Thuja occidentalis L.) which produces essential oil- thujone. It’s used 
in homeopathy and phytotherapy. Comfrey extract is included of a complex herbal medicine for oral use in caring cold, acute and 
chronic infections of the upper respiratory tract and, incidentally, with an antibiotic in the treatment of bacterial infections. Thujone 
has antiparasitic, fungistatic and antibacterial properties. In optimal doses has good influence for our organism. The target of this 
research was using fungistatic properties and assessment of thujone’s influence on developing mould mushroom on rotten fruits. 
Thujon’s extract was acquired from green shoots of the west thuja. They were smashed in laboratory mortar, then the alcohol thujone 
solution was done. Because of its healing properties, use on fruit would prevent it against rotting, and eating fruits with extract 
wouldn’t have bad influence for humans’ health. Thujone’s fungicidal properties were found in this experiment. Using thujone 
solution on mould developing on rotten tomatoes, damaged hyphae mycelium completely after third usage in 9 days of experiment. 
Research was repeated four times, that proved thujone’s fungicidal properties.

Słowa kluczowe: grzyby pleśniowe, tuja (żywotnik), strzępki grzybni, fitoterapia
Key words: mould mushrooms., thuja , hyphae mycelium, phytotherapy

Julia Zielińska, kl. I, I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny Kossakowskiej-Dębickiej w Kielcach, e-mail: julinek.
zielonel00@gmail.com

Opiekun merytoryczny/Guardian substantive: dr hab. Małgorzata Anna Jóźwiak

Wprowadzenie

Strzępki grzybni pleśniowych, rozwijające się na 
produktach spożywczych, w zawilgoconych pomiesz-
czeniach oraz na podłożach z dostępem do materii orga-
nicznej, są źródłem niebezpiecznych dla zdrowia i życia 
człowieka związków chemicznych, zwanych mykotok-
synami. Występowanie mykotoksyn jest od wielu lat 

przedmiotem badań naukowych. Ich obecność zapisała 
się niechlubnie w badaniach archeologicznych i mię-
dzynarodowych konfliktach zbrojnych. Mykotoksynom 
przypisuje się śmierć badaczy i archeologów, którą od-
czytywano jako tzw. klątwę grobowców. Podczas wojny 
w Wietnamie 1975–81 wykorzystano mykotoksyny fu-
zaryjne – trichoteceny jako broń biologiczną. Toksyny 
rozpylano w postaci pyłów i aerozoli z pocisków żoł-



108

nierskich. Bombardowania nazwano „żółtym deszczem 
w dżungli Laos”. W irackim programie biologicznym, 
według danych z 1997 r., gromadzono aflatoksyny i 
wykorzystywano je jako broń biologiczną. Toksyny 
rozprzestrzeniano wziewnie w wysokiej dawce, która 
powodowała śmierć w ciągu 12 godzin. Strzępki grzyb-
ni pleśniowych i wytwarzane przez nie mykotoksyny 
stanowią poważny problem w zachowywaniu świeżości 
produktów spożywczych i przetrzymywaniu żywności 
(fot. 1, 2).

Fot. 1 Grzyby pleśniowe na 
owocach (Fot. M.A. Jóźwiak)
Photo 1. Mold mushrooms on 
fruit (Photo M.A. Jóźwiak)

Fot. 2. Grzybnia pleśniowa na pieczywie (Fot. N. Góralska)
Photo 2. Mold mycelium on bread (Photo N. Góralska)

W Polsce notuje się występowanie mykotoksyn, głów-
nie w skażonych produktach spożywczych (https://uroda-
izdrowie.pl/grzyby-plesniowe-i-mikotoksyny-dzialanie-
na-organizm-czlowieka). Żywność skażona toksynami 
grzybów pleśniowych jest przyczyną zatruć pokarmo-
wych. Najbardziej niebezpieczne w żywności są: aflatok-
syna, ochratoksyna A, patulina, fumonizyny, zearalenon 
i dioksyniwalenol (trichoteceny). Mikotoksyny wytwa-
rzane przez grzybnie stwierdzane są przede wszystkim 
w produktach pochodzenia roślinnego. Najczęściej izolo-
wane są ze zbóż, z warzyw (kukurydza, fasola), z orze-
chów i innych nasion oleistych, a także z nasion roślin 
strączkowych, owoców i przypraw. Jednym z głównych 
źródeł mykotoksyn jest pasza dla zwierząt. Toksyny po-
zostają w produktach spożywczych otrzymanych z orga-
nizmów zakażonych zwierząt. Takie produkty, jak: mięso 
i jego przetwory, mleko i jego przetwory, jaja mogą stano-
wić poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Jednak 

grzyby pleśniowe odgrywają również pozytywną rolę,  
a w szczególności w przemyśle spożywczym i w przemy-
śle farmaceutycznym. Ascomycetes – workowce, wśród 
nich grzyby drożdżopodobne i pleśniowe, wykorzysty-
wane są do produkcji serów, pieczywa, alkoholi, kwasu 
cytrynowego. Grzyby te wytwarzają specyficzne enzymy 
proteolityczne, pektynolityczne, amylolityczne i lipoli-
tyczne, które nadają żywności charakterystyczny smak i 
wygląd. Grzyby pleśniowe odgrywają znaczącą rolę tak-
że w przemyśle farmaceutycznym poprzez wytwarzanie 
substancji przeciwbakteryjnych. Aleksander Fleming ze 
szczepów Penicillium notatum i Penicillium chrysogeum 
wyizolował pierwszy antybiotyk – penicylinę.

Mykotoksyny powstają w procesach wtórnego meta-
bolizmu zachodzących w strzępkach. Ich skład chemiczny 
jest bardzo zróżnicowany. Analizy chemiczne wyodrębni-
ły już ponad 400 mykotoksyn. Jedną z nich jest patulina, 
powstająca z pleśni rozwijających się na owocach. Nad-
gniłe owoce, które zostały wcześniej stłuczone, są pod-
łożem organicznym dla rozwoju grzybów Penicillium, 
Aspergillus, Byssochlamys. Rozwijają się one w odpo-
wiednio wilgotnym powietrzu i dodatnich temperaturach. 
Wtórnym metabolitem tych grzybów jest patulina. Nie 
jest potrzebna pleśniom do dalszego rozwoju i powstaje 
jako skutek uboczny procesów metabolicznych. Efektem 
pojawienia się patuliny są charakterystyczne, brązowe 
plamy na skórce, a miąższ owocu zmienia konsystencję 
na watowatą lub wodnistą. Zjedzenie patuliny jest niebez-
pieczne, bo wytwarzająca ją pleśń może wykwitać w jeli-
tach człowieka, powodując krwawienia i choroby układu 
pokarmowego.

Celem badań było wykazanie w warunkach laborato-
ryjnych ograniczającego wpływu tujonu na rozwój grzyb-
ni pleśniowych na owocach pomidora.

Materiały i metody 

Tujon występujący w tkankach żywokostu, jest or-
ganicznym związkiem chemicznym, należącym do 
terpenów. Występuje również w olejku eterycznym 
piołunu (Artemisia absinthium), bylicy pospolitej (Ar-
temisia vulgaris), wrotyczu pospolitego (Tanacetum 
vulgare), szałwii lekarskiej (Salvia officinalis). Tujon 
jest łatwo rozpuszczalny w alkoholach i eterze diety-
lowym. Wywołuje w większych dawkach wzmożo-
ną czynność kory mózgowej z niepokojem ruchowym  
i dużą drażliwością. Przy zatruciach tujonem pojawia-
ją się stany podniecenia i psychozy, ponieważ wpływa 
on na układ nerwowy, co wynika z interakcji tujonu  
z receptorem GABA. Hipoteza De Castillo z 1975 r. 
o wpływie tujonu na receptory kanabinoidowe mózgu 
została obalona w 1999 r. przez Meschlera i Howletta. 
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W 2000 r. Höld i in. wykazali oddziaływanie tujonu 
na receptory GABA (kwasu gamma-aminomasłowe-
go). Jest związkiem łatwo rozpuszczalnym w alkoholu  
i tłuszczach, natomiast nie jest rozpuszczalny w wodzie. 
Ma postać bezbarwnej cieczy o bardzo gorzkim smaku. 
Istnieją dwie formy tujonu – alfa i beta (ryc. 1). Wzór 
sumaryczny C10H16O, masa molowa 152,23 g/mol. Tu-
jon ma właściwości przeciwpasożytnicze, fungistatycz-
ne i antybakteryjne. Wyciągi z żywotnika zachodniego 
stosowane są w homeopatii oraz w fitoterapii. Olejek 
eteryczny, którego głównym składnikiem jest tujon, 
wchodzi w skład preparatów złożonych do stosowania 
zewnętrznego. Jest trujący dla człowieka. W optymal-
nych dawkach działa korzystnie na organizm. Zatrucia 
tujonem mają miejsce w przypadku nadmiernego spoży-
cia alkoholi z dodatkiem ekstraktów lub olejków roślin 
zawierających ten składnik. Następuje wówczas podraż-
nienie przewodu pokarmowego, ból brzucha, nudności 
z wymiotami, biegunka, zapalenie nerek z podrażnie-
niem układu moczowego, częstomocz, a nawet krwio-
mocz, zatrzymanie moczu. U kobiet występują skurcze 
macicy. U zatrutych pojawiają się drgawki kloniczne,  
a nawet tężcowe. Czasem występuje też wysypka na skó-
rze, zaczerwienione plamy i pokrzywka przechodząca  
w wyprysk sączący. Preparatów z tujonem nie powin-
no się podawać osobom z niewydolnością nerek oraz 
kobietom w ciąży. Ponieważ związek ten jest dobrze 
rozpuszczalny w alkoholu czy tłuszczu, to przechodzi  
w dużej ilości do roztworu, osiągając w nim z łatwością 
stężenie toksyczne. Ponieważ jest antagonistą recepto-
rów GABA, to ich zablokowanie przez tujon prowadzi 
do tego, że organizm nie może przejść w stan spoczyn-
ku. Skutkiem tego są konwulsje, drżenie mięśniowe, sta-
ny napięcia i pobudzenie. 

Ponieważ tujon uwalniany jest w postaci olej-
ków eterycznych, zaistniała potrzeba sprawdzenia, 
czy zasadne byłyby nasadzenia tui w bliskości upraw 
owoców, co w sposób naturalny mogłoby ograniczać 
rozwój pleśni na owocach, a w związku z tym wytwa-
rzaniu przez strzępki toksycznej patuliny zagrażającej 
zdrowiu i życiu człowieka.

Alfa-tujon                                 Beta-tujon
Ryc. 1. Formy występowania tujonu 
Fig. 1. Forms of thujone occurrence
Źródło/Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tujon.

Ekstakcja tujonu z pędów żywotnika zachodniego

20 g świeżych pędów żywotnika zachodniego roztarto 
w moździeżu laboratoryjnym. W celu uzyskania jedno-
litej masy z tkanek rośliny, pędy ucierano z dodatkiem 
gruboziarnistego piasku. Po otrzymaniu jednolitej masy 
dodano 100 ml 40% alkoholu etylowego. Mieszaninę tka-
nek i alkoholu przesączono przez sączek laboratoryjny, 
otrzymując klarowny roztwór (fot. 3, 4, 5).

Fot. 3, 4, 5. Otrzymywanie ekstraktu tujonu z pędów żywot-
nika zachodniego (Fot. J. Zielińska)
Photo 3, 4, 5. Obtaining thujone extract from Western Thuja 
shoots (Photo J. Zielińska)

Hodowla grzybów pleśniowych na owocach pomidora

Rozdzielone na dwie części owoce pomidora umiesz-
czono w osłoniętych pojemnikach w warunkach pracow-
ni biologicznej. Prowadzono obserwację pojawienia się 
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grzybni pleśniowych na powierzchni owoców (fot. 6). 
Celem zbadania wpływu tujonu na rozwijające się na 
owocach grzyby przez dwa tygodnie co 3 doby na każ-
dą z hodowli nanoszono ekstrakt tujonu, dozując po 10 
kropli. Obserwacje dokumentowano fotograficznie oraz 
zapisywano daty pojawiających się zmian.

Fot. 6. Hodowla grzybów pleśniowych na owocach pomido-
ra (Fot. J. Zielińska)
Photo 6. Cultivation of mold mushrooms on tomato fruits 
(Photo J. Zielińska)

Charakterystyka obiektu badań

Żywotnik zachodni (Thuja occidentalis) pochodzi  
z rodziny cyprysowatych. Ojczyzną jego jest wschod-
nia części Ameryki Północnej oraz południowa Kana-
da i północne rejony Stanów Zjednoczonych. W Polsce 
lokalnie uważany za gatunek zadomowiony – kenofit. 
W pokroju drzewo przypomina stożkową kolumnę. 
Rośnie szybko i po upływie 20 lat może osiągnąć wy-
sokość do 15 m. Posiada zimozielone, łuskowate igły 
zaopatrzone w gruczołki żywicze. Wytwarza jajowate, 
jasnobrązowe szyszki osadzone na krótkich rozgałęzie-
niach pędów. Drewno tej rośliny jest twardsze od drew-
na dębowego i bardzo odporne na gnicie. 

Podsumowanie i wnioski

Mykotoksyny są wtórnymi produktami przemian 
metabolicznych zachodzących w strzępkach grzybów 
pleśniowych. Do takich metabolitów należy patulina. 
Wyodrębnić ją można z owoców, które wcześniej zo-
stały stłuczone i są nadgniłe. Na takim podłożu roz-
wijają się strzępki grzybów Penicillium, Aspergillus, 
Byssochlamys. Związek ten nie jest wytwarzany celo-
wo, ponieważ nie jest potrzebny pleśniom do dalszego 
ich rozwoju, a powstaje jedynie jako skutek uboczny 
procesów metabolicznych. Zjedzenie patuliny wraz  
z nadpsutymi i pleśniejącymi owocami jest niebez-
pieczne (https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/ura-
zy-wypadki/patulina-powstaje-w-zepsutych-owocach-

skad-biora-sie-trujace-plesni-aa-x8PX-wGjw-8L8j.
html). Związek ten wykazuje właściwości mutagenne, 
teratogenne i rakotwórcze. W stężeniach niebezpiecz-
nych dla zdrowia człowieka może występować przede 
wszystkim w jabłkach i ich przetworach. Może wy-
stępować również w innych produktach, głównie do-
tkniętych siną pleśnią, np. w winogronach, gruszkach, 
bananach, brzoskwiniach, ananasach, morelach i po-
midorach. Jest oporna na działanie wysokich tempera-
tur oraz wykazuje dość dużą stabilność w środowisku 
kwaśnym (Rutkowska 2010). Stosując wobec grzybni 
pleśniowych preparaty uzyskane z tkanek tui i wydzie-
lonego z nich tujonu, można by w sposób skuteczny 
chronić uprawy owoców i warzyw bez konieczności 
używania chemicznych preparatów ochrony roślin.

Ryc. 2. Wzór strukturalny patuliny 
Fig. 2. Patulin structural formula
Źródło/Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Patulina.

Wnioski

1. Na uszkodzonych owocach pomidora następuje 
szybki rozwój grzybni pleśniowych.

2. Stosowanie roztworu tujonu skutecznie ograni-
cza rozwój pleśni.

3. Zmiany w tkankach miąższu pomidora są charak-
terystyczne dla obecności patuliny, o czym świadczy 
konsystencja rozkładających się tkanek i zabarwienie 
występujących zmian.

4. Na przebieg reakcji strzępek grzybni (ich zanika-
nie) może mieć wpływ alkohol stosowany do ekstraho-
wania tujonu.

5. Należy przeprowadzić doświadczenie badają-
ce wpływ olejków eterycznych zawierających tujon  
w warunkach uprawy ogrodowej. sadząc rośliny owo-
cujące w sąsiedztwie alei żywotnika zachodniego.
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Tabela 1. Zmiany w grzybni pod wpływem ekstraktu z tujonu w hodowli 1 
Table 1. Mycelial changes under the influence of thujone extract in culture 1

Wyniki



112

Tabela 2. Zmiany w grzybni pod wpływem ekstraktu z tujonu w hodowli 2
Table 2. Mycelial changes under the influence of thujone extract in culture 2
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STRESZCZENIE

Grzyby pleśniowe rozwijające się na owocach  
w wyniku procesów wtórnego metabolizmu wytwarza-
ją trujące mykotoksyny. Należy do nich między innymi 
patulina. Powstaje wówczas, gdy owoce są nadtłuczo-
ne, obite lub nadgniłe. W miejscach uszkodzeń rozwi-
jają się grzyby Penicillium, Aspergillus, Byssochlamys,  
a ich toksyczne metabolity, m.in. patulina, bezpośrednio 
wpływają na zdrowie człowieka. Zjedzona pleśń może 
wykwitać w jelitach człowieka, powodując krwawienia 
i choroby układu pokarmowego. Efektem pojawienia 
się patuliny na owocach jest charakterystyczna, brązowa 
plama na skórce, a miąższ owocu zmienia konsystencję 
na watowatą lub wodnistą. Żywotnik zachodni (Thuja 
occidentalis), wytwarzający olejek eteryczny o nazwie 
tujon, jest stosowany w homeopatii oraz w fitoterapii. 
Wyciąg z żywokostu wchodzi w skład złożonego leku 
ziołowego do stosowania doustnego w leczeniu prze-
ziębienia, ostrych i przewlekłych infekcji górnych dróg 
oddechowych oraz pomocniczo wraz z antybiotykiem w 
leczeniu zakażeń bakteryjnych. Tujon ma właściwości 
przeciwpasożytnicze, fungistatyczne i antybakteryjne. 
W optymalnych dawkach działa korzystnie na orga-
nizm. Celem badań prowadzonych w niniejszej pracy 
było wykorzystanie właściwości fungiostatycznych  
i ocena wpływu tujonu na rozwój grzybów pleśniowych 
rozwijających się na gnijących owocach. Ekstrakt pre-
paratu pozyskano z zielonych pędów żywotnika zachod-
niego, rozcierając pędy w moździerzu laboratoryjnym 
i wykonując alkoholowy roztwór tujonu. Ponieważ ma 
on właściwości lecznicze, zastosowanie profilaktycz-
ne zabezpieczające owoce przed gniciem, a następnie 
spożywanie spryskanych owoców tym związkiem nie 
powinno mieć negatywnych skutków dla zdrowia czło-
wieka. W wyniku przeprowadzonych eksperymentów 
stwierdzono grzybobójcze właściwości tujonu. Sto-
sowanie roztworu tujonu na pleśnie rozwijające się na 
gnijących pomidorach całkowicie zniszczyło rozwijają-
ce się strzępki grzybni po zastosowaniu trzeciego opry-
sku w przeciągu 9 dni trwania eksperymentu. Badania 
powtórzono czterokrotnie, co upewniło o skuteczności 
działania tujonu wobec grzybni pleśniowych.


