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W przedstawionych do oceny w ramach rozprawy doktorskiej artykułach naukowych, 

w trzech pierwszych na liście, jestem pierwszym, wiodącym i korespondencyjnym 

autorem. W prezentowanych pracach odpowiadałam za zaplanowanie eksperymentów, 

ich wykonanie oraz analizę uzyskanych wyników. Pozostali współautorzy brali udział 

w pracach doświadczalnych, w zakresie wykonania analizy instrumentalnej i 

statystycznej. Badania te były finansowane ze środków z dotacji na prowadzenie 

badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców 

oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Technologii Drewna (obecnie 

Wydziale Leśnym i Technologii Drewna) Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

(projekty pt.: „Badania nad synergią aktywności biologicznej kofeiny i wybranych 
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fungicydów w aspekcie ochrony drewna przed zjawiskiem biodeterioracji” nr 

507.423.34; „Utrwalenie kofeiny w drewnie w procesie modyfikacji termicznej” nr 

507.423.42; „Oddziaływania pomiędzy kofeiną, a drewnem sosny (Pinus sylvestris L.) 

i celulozą” nr 507.423.53). Badania prezentowane w czwartym na liście artykule 

naukowym, stanowią wynik pracy zespołowej, a wśród prezentowanych wyników 

widoczny jest wkład badań eksperymentalnych bezpośrednio związanych z tematem 

dysertacji. Praca była realizowana w ramach programu badań polsko-norweskich, 

finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z funduszy norweskich 

(Norway Grants): umowa nr Pol-Nor/203119/32 pt.: „Bio-przyjazne środki ochrony 

drewna zwiększające jego trwałość” o akronimie DURAWOOD. 

 

Streszczenie w języku polskim 

Wiele jednostek naukowych coraz intensywniej koncentruje swoją uwagę na znalezieniu 

alternatywy dla powszechnie stosowanych syntetycznych fungicydów w ochronie drewna, 

a ich uwaga skupia się m.in. na produktach pochodzenia naturalnego. Do obiecujących 

związków pochodzenia roślinnego o właściwościach fungistatycznych, zalicza się alkaloidy. 

Podczas realizacji pracy doktorskiej, przeprowadzono badania przesiewowe 84 pochodnych 

alkaloidów chinolizydynowych, bischinolizydynowych oraz purynowych. Spośród 

przebadanych alkaloidów, kofeina wykazała wysoką aktywność fungistatyczną i najwyższy 

potencjał aplikacyjny w ochronie drewna.  

Na podstawie wyników badań wstępnych, został sformułowany naukowy cel pracy 

doktorskiej, obejmujący wieloaspektowe badania właściwości przeciwgrzybiczych związku 

pochodzenia naturalnego - kofeiny względem grzybów zasiedlających drewno wraz 

z uwzględnieniem charakterystyki fizyko-chemicznych oddziaływań występujących 

pomiędzy badanym alkaloidem, a materiałem drzewnym. Utylitarnym celem pracy było 

opracowanie preparatu do ochrony drewna bazującego na kofeinie, wykazującego aktywność 

fungistatyczną oraz odporność na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych. 

Zakres pracy obejmował badania drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) 

zabezpieczonego wodnymi roztworami kofeiny o stężeniach w zakresie 4,0-25 mg mL-1, 

przed i po testach starzeniowych. Próbki drewna poddano badaniom mikologicznym wobec 

grzybów rozkładu brunatnego, białego, szarego i grzybów powodujących zjawisko 
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pleśnienia1. W celu określenia precyzyjnego położenia cząsteczki kofeiny w strukturze 

drewna zastosowano mikroskopię SEM. Ocenę oddziaływań chemicznych pomiędzy kofeiną 

i materiałem drzewnym umożliwiły odpowiednio dobrane w pracy analizy instrumentalne. 

Na podstawie zawartości procentowej azotu w próbce drewna impregnowanego oraz 

po ekstrakcji wodą, została określona trwałość badanego preparatu w materiale drzewnym. 

Zmiany strukturalne drewna poddanego działaniu kofeiny oznaczano przy zastosowaniu 

spektroskopii FTIR. Dla porównania widm FTIR impregnowanego drewna, przygotowano 

materiał modelowy przeprowadzając reakcje głównych składników drewna (celulozy 

i ligniny) z kofeiną. Wykonano również symulacyjne obliczenia kwantowo-chemiczne 

obrazującą możliwe interakcje pomiędzy poszczególnymi składnikami drewna a kofeiną.  

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że impregnowane próbki drewna przy 

retencji preparatu wynoszącej 4,5 kg m-3 były odporne na atak grzybów Coniophora puteana, 

Poria placenta oraz Trametes versicolor (ML ≤ 3%). Zabezpieczone próbki wykazywały 

odporność względem grzyba Gloeophyllum trabeum przy retencji kofeiny 7 kg m-3. Ponadto 

zastosowanie kofeiny o stężeniu 20 mg mL-1 (15 kg m-3) powodowało inhibicję wzrostu 

większości badanych grzybów pleśniowych (Aspergillus niger, Aspergillus terreus, 

Paecilomyces variotii, Penicillium funiculosum, Chaetomium globosum, Penicillium 

cyclopium, Trichoderma viride, Cladosporium herbarum). Na podstawie analizy obrazów 

mikroskopowych SEM zaobserwowano, że cząsteczki kofeiny umiejscowione są w blaszce 

środkowej i ścianach głównych, które składają się w przewadze z ligniny. Potwierdza 

to analiza spektroskopowa widm FTIR, która wstępnie wykazała interakcje chemiczne 

między cząsteczką kofeiny a ligniną. Również wyniki symulacji molekularnej wskazują, 

na duże prawdopodobieństwo oddziaływań mogących zachodzić między grupą karbonylową 

przy atomie C=O(6) kofeiny, a grupą metylenową pochodzącą z pierścieni aromatycznych 

jednostek gwajacylowych ligniny. Na podstawie teoretycznych obliczeń nad oddziaływaniami 

kofeiny z dimerem (β-O-4) jednostek gwajacylowych określono długość wiązania tlenu 

w pozycji O6 od wodoru na poziomie 2,185 Å.  

W toku analiz instrumentalnych zaobserwowano niekorzystne zjawisko obniżenia się 

zawartości kofeiny pod wpływem wody o 52%, co powodowało zmniejszoną aktywność 

fungistatyczną. Dlatego podjęto próbę poprawy właściwości fungistatycznych poprzez 

znalezienie metod zapobiegających wypłukiwaniu kofeiny ze struktury drewna. 

                                                 
1 grzyby strzępkowe potocznie zwane pleśnią, dawniej nazywane grzybami niedoskonałymi, anamorficznymi lub 

grzybami mitosporowymi. 
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Zaproponowano metodę polegającą na modyfikacji termicznej drewna nasyconego wcześniej 

roztworem kofeiny. Ekspozycja próbek na wysoką temperaturę, miało na celu jednocześnie 

wymuszenie reakcji chemicznej pomiędzy kofeiną, a składnikami drewna oraz poprawę jego 

odporności na działanie grzybów pleśniowych. Zastosowanie modyfikacji termicznej 

w temperaturze 160°C poprawiło odporność próbek poddanych przyspieszonemu starzeniu 

przed atakiem grzyba pleśniowego Aspergillus niger. Ponadto, podjęto próbę opracowania 

preparatu składający się z mieszaniny kofeiny, propolisu i organosilanów, takich jak 

metylotrimetoksysilan (MTMOS) i oktylotrietoksysilan (OTEOS). Próbki zabezpieczone tym 

preparatem charakteryzowały się odpornością biologiczną na działanie grzyba rozkładu 

brunatnego C. puteana, przed i po procedurze wymywania wodą. Połączenie kofeiny 

z pozostałymi składnikami preparatu o właściwościach hydrofobowych przyczyniło się 

do ograniczenia wymycia alkaloidu ze struktury impregnowanego drewna.  
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Abstract 

Numerous research centers are becoming increasingly concentrated on seeking 

alternatives for commonly used synthetic fungicides in the protection of wood, and their 

attention is focused, among others, on products of natural origin. Alkaloids are promising 

compounds of plant origin with fungistatic properties. Screening tests of 84 quinolizidine, 

bisquinolizidine and purine alkaloids were performed. From among the alkaloids researched, 

caffeine exhibited high fungistatic activity and the highest application potential in wood 

protection. 

Bearing in mind the above, a multifaceted study of the antifungal properties 

of a compound of natural origin, i.e. caffeine, in relation to wood-inhabiting fungi, was 

performed. The study included the characteristics of the physicochemical interactions between 

the selected alkaloid and the wood material. The utilitarian objective of the paper was 

to develop a caffeine-based method of wood protection that would display high fungistatic 

activity and resistance to external weather conditions. 

The scope of the study comprised testing of scotch pine wood (Pinus sylvestris L.) 

protected with aqueous caffeine solutions with concentrations ranging from 4.0-25 mg mL-1 

before and after weathering tests. The samples were subjected to mycological tests against 

brown, white and gray decay fungi and fungi causing mold. SEM microscopy was used 

to determine the topography - the precise position of the caffeine molecule in the wood 

structure. In order to determine the chemical interactions between caffeine and wood material, 

a number of instrumental analyses were performed. The percentage of nitrogen in the sample 

of impregnated wood and water extraction provided grounds for determining the durability 

of the tested preparation in the wood material. The structural changes of the caffeine-treated 

wood were determined by FTIR spectroscopy. FTIR spectra of the impregnated wood were 

compared by preparing a model material and reacting the main components of wood 

(cellulose and lignin) with caffeine. Simulation quantum chemical calculations showing 

possible interactions between individual wood components and caffeine were also performed. 

The conducted research has proven that impregnated wood samples with a retention of 4.5 

kg m-3 were resistant to Coniophora puteana, Poria placenta and Trametes versicolor (ML ≤ 

3%). The protected samples showed resistance to Gloeophyllum trabeum with a caffeine 

retention of 7 kg m-3. In addition, the use of caffeine at a concentration of 20 mg mL-1 (15 kg 
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m-3) inhibited the growth of most of the tested molds (Aspergillus niger, Aspergillus terreus, 

Paecilomyces variotii, Penicillium funiculosum, Chaetomium globosum, Penicillium 

cyclopium, Trichoderma viride, Cladosporium herbarum). Based on the analysis of SEM 

microscopic images, it can be observed that the caffeine molecules are located in the central 

lamina and main walls, which mostly consist of lignin. This is confirmed by the spectroscopic 

analysis of FTIR spectra. Chemical interactions between the caffeine molecule and lignin 

have been demonstrated. The results of the molecular simulation also indicate a high 

probability of interactions between the carbonyl group at the C=O (6) atom of caffeine and 

the methylene group derived from the rings of the aromatic guaiacyl units of lignin. Based 

on theoretical calculations concerning the interactions of caffeine with (β-O-4) dimer of 

guaiacyl units, the distance between oxygen at O6 and hydrogen was determined at 2.185 Å. 

In the course of the research, an unfavorable phenomenon of the reduction of caffeine content 

under the influence of water by 52% was observed, which resulted in a reduced fungistatic 

activity. Therefore, an attempt was made to improve the fungistatic properties by finding 

methods that prevent the leaching of caffeine from the wood structure. An alternative method 

was proposed, consisting in thermal modification of wood previously impregnated with 

caffeine solution. Exposing the samples to high temperature was to simultaneously force 

a chemical reaction between caffeine and wood components and improve its resistance to the 

action of mold fungi. The use of thermal modification at a temperature of 160°C strengthened 

the resistance of samples subjected to accelerated aging against the attack of mold 

fungus A.niger. Additionally, a preparation consisting of a mixture of caffeine, propolis and 

organosilanes such as methyltrimethoxysilane (MTMOS) and octyltriethoxysilane (OTEOS) 

has been proposed. The samples protected with this preparation were characterized by 

biological resistance to the action of the brown-rot fungus C. puteana before and after the ash 

out procedure. The combination of caffeine with other ingredients of the preparation with 

hydrophobic properties has contributed to limiting the wash out of the alkaloid from the 

structure of the impregnated wood. 
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