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Grzyby (Mycophyta) należą do jednych z najstarszych organizmów żyjących na Ziemi - biorą swój 

początek w erze prekambryjskiej. Występują pospolicie na całej kuli ziemskiej - na lądzie, w wodach 

słodkich oraz słonych. Sklasyfikowano około 350 gatunków grzybów pleśniowych, z których duża 

część może wytwarzać w artykułach spożywczych toksyczne metabolity - około 400 mykotoksyn i ich 

pochodnych. 

Mykotoksyny są wtórnymi produktami przemiany materii grzybów pleśniowych, zwanych potocznie 

„pleśniami”, o różnym poziomie toksyczności dla ludzi i zwierząt. Nazywane są także metabolitami 

wtórnymi lub drugorzędowymi. Ostre, chroniczne lub przewlekłe zatrucie wywołane spożyciem 

toksyn grzybowych zawartych w żywności, paszach lub spowodowane kontaktem z nimi poprzez 

drogi oddechowe, skórę itp. nazywamy mikotoksykozą (lub toksykomykozą). Objawy mikotoksykoz 

zależą od wielu czynników: rodzaju mykotoksyny, czasu ekspozycji, wieku, zdrowia, płci i 

predyspozycji genetycznych narażonej osoby, stosowanej diety, interakcji z innymi toksycznymi 

związkami. Spektrum oddziaływania biologicznego mykotoksyn jest bardzo szerokie. Mykotoksyny 

powodują zaburzenia przemiany białek, węglowodanów, tłuszczów, zakłócają proces biosyntezy 

kwasów nukleinowych. W związku z tym powodują uszkodzenia wielu narządów m.in. mózgu, serca, 

wątroby, nerek. Mogą również inicjować rozwój choroby nowotworowej. Mykotoksyny wykazują u 

ludzi i zwierząt działanie: alergenne, dermatotoksyczne, gastrotoksyczne, genotoksyczne, 

hepatotoksyczne, immunosupresyjne, immunotoksyczne, kancerogenne, kardiotoksyczne, 

klastogenne, krwotoczne, mutagenne, nefrotoksyczne, neurotoksyczne, pulmotoksyczne, 

teratogenne, embriotoksyczne.  

Do najbardziej niebezpiecznych mykotoksyn znajdujących się w żywności zaliczamy: aflatoksyny, 

ochratoksynę A, patulinę, zearalenon, fumonizyny, dioksyniwalenol. Związki te są najczęściej 

wykrywane w zbożach, owocach, warzywach, przyprawach, nasionach roślin strączkowych, 

orzechach i innych nasionach oleistych. 

Patulina po raz pierwszy została wyizolowana w 1943 roku. Mykotoksyna ta wytwarzana jest przez 

wiele gatunków grzybów pleśniowych należących do gatunków- Penicillium, Aspergillus, 

Byssochlamys i Paecilomyces. Największe znaczenie w syntetyzowaniu patuliny ma P. expansum. 

Gatunek ten jest uważany za główne źródło patuliny w owocach i przetworach owocowych. 

Początkowo patulinę stosowano do leczenia przeziębienia jako aerozol do nosa i gardła oraz jako 

maść do leczenia grzybicy skóry. W latach 50 - tych i 60 - tych XX wieku odkryto, że jest toksyczna dla 



roślin i zwierząt, co uniemożliwiło jej dalsze stosowanie jako antybiotyku. W latach sześćdziesiątych 

patulina została oficjalnie sklasyfikowana jako mykotoksyna. W Polsce aktualnie obowiązującym 

aktem prawnym wskazującym dopuszczalne zawartości patuliny w środkach spożywczych jest 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 roku. Komitet Naukowy Unii 

Europejskiej ds. Żywności ustanowił, że tymczasowe najwyższe tolerowane dzienne pobranie dla 

patuliny wynosi 0,4 μg/kg mc/dobę 

Celem pracy było określenie wpływu patuliny podawanej w zróżnicowanych dawkach i w różnym 

okresie czasu na aktywność katepsyny B i D oraz fosfatazy kwaśnej enzymów hydrolitycznych układu 

lizosomalnego wątroby i nerek myszy. Badania doświadczalne przeprowadzono w grupach myszy 

szczepu Albino Swiss o masie ciała 20 - 24 g. Myszy zostały podzielone na 6 grup po 6 sztuk każda. 

Zwierzęta z grup kontrolnych otrzymywały dootrzewnowo roztwór soli fizjologicznej w dawkach 

wielokrotnych przez 28 dni oraz w dawce jednokrotnej. Badanym zwierzętom podawano patulinę w 

dawce 0,1 LD50 przez 28 dni, co wywoływało zatrucie przewlekłe oraz w dawkach jednokrotnych: 0,1 

LD50; 0,2 LD50; 0,5 LD50, co wywołało zatrucie ostre. Po podaniu patuliny, po uprzedniej iniekcji 

środka nasennego - Vetbutal, zwierzęta zostały zdekapitowane. Następnie pobrano od nich wątrobę 

oraz nerki.  

Tkanki poddano homogenizacji w buforze PBS (Phosphate- Buffered Saline) firmy GIBCO - stężonym, 

zbuforowanym roztworze soli fizjologicznej, w proporcjach: 0,5 g tkanki/2 ml buforu. Następnie 

przygotowany homogenat tkanek wirowano przez 15 minut z prędkością 14000 obrotów/minutę w 

temperaturze 4 °C. W uzyskanych supernatantach określono stężenie badanych związków: katepsyny 

B katepsyny D i fosfatazy kwaśnej przy użyciu metod immunoenzymatycznych oraz 

kolorymetrycznych. Do obliczeń statystycznych użyto środowiska to R 3.4.2 (Short Summer 2017-09-

28). Przyjęto poziom istotności p<0,05. Projekt pracy uzyskał zgodę Lokalnej Komisji Bioetycznej ds. 

Doświadczeń na Zwierzętach przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 

               Przeprowadzone badania pokazały, że w grupie zwierząt w której podawano przewlekle 

patulinę w dawne 0,1 LD50 nastąpił istotny statystycznie wzrost stężenia katepsyny B w 

homogenatach nerek badanych zwierząt w porównaniu z grupą kontrolną. Stwierdzono także, że po 

podaniu zwierzętom doświadczalnym patuliny w jednokrotnej dawce 0,5 LD nastąpił istotny 

statystycznie wzrost stężenia katepsyny B w homogenatach nerek badanych myszy. Natomiast po 

podaniu jednokrotnym średniej (0,2 LD50) i najniższej dawki (0,1 LD50) patuliny nie obserwowano 

różnic w stężeniu katepsyny B w homogenatach nerek w porównaniu z grupą kontrolną. Najwyższe 

średnie stężenie katepsyny B zaobserwowano w homogenatach nerek myszy obciążonych najwyższą 

jednokrotną dawką patuliny (0,5 LD50). Po zastosowaniu kolejnych jednokrotnych dawek tej 

mykotoksyny w wysokości 0,2 LD50 oraz 0,1 LD50 średnie stężenia katepsyny D w homogenatach 

nerek tych zwierząt były istotnie statystycznie niższe. Najniższe średnie stężenie katepsyny D, nie 

różniące się w sposób statystycznie istotny od wartości obserwowanych w grupie kontrolnej 

stwierdzono w homogenatach nerek myszy obciążonych jednokrotnie najniższą dawką patuliny (0,1 

LD50). 

Analiza wyników badań własnych dotyczących stężenia katepsyny B w homogenatach wątroby, nie 

wykazała istotnych statystycznie różnic między stężeniami katepsyny B w homogenatach wątroby 

zwierząt, po przewlekłym obciążeniu patuliną w dawce 0,1 LD50, a grupą kontrolną. Stwierdzono 

natomiast, że stężenie tej proteazy w homogenatach wątroby badanych zwierząt, po jednokrotnym 

obciążeniu patuliną w dawce 0,1 LD50, 0,2 LD50 oraz 0,5 LD50 było istotnie wyższe w porównaniu z 

grupą kontrolną. Podobnie jak w homogenatach nerek, najwyższe stężenie katepsyny B 

zaobserwowano w homogenatach wątroby myszy obciążonych największą (0,5 LD50) dawką patuliny. 



Badania wykazały, że w homogenatach nerek myszy obciążonych przewlekle patuliną (0,1 LD50), 

średnie stężenie katepsyny D było istotnie wyższe niż w grupie kontrolnej. Na poziomie istotnie 

wyższym od kontrolnego, średnie stężenie katepsyny D obserwowano w homogenatach nerek myszy, 

którym podano jednokrotną najwyższą (0,5 LD50) dawkę patuliny. W homogenatach nerek myszy, 

którym podano patulinę w niższych dawkach jednokrotnych 0,2 LD50 i 0,1 LD50 stężenie katepsyny D 

nie różniło się w sposób statystycznie istotny od wartości obserwowanych w grupie kontrolnej. W 

grupie myszy, które otrzymały największą jednokrotną dawkę patuliny, stężenie katepsyny D w 

homogenatach nerek było najwyższe. Najniższe stężenie katepsyny D w homogenatach nerek 

obserwowano w grupie myszy, które otrzymały najniższą (0,1 LD50) jednokrotną dawkę patuliny. 

W przeprowadzonych badaniach zaobserwowano w grupie zwierząt obciążonych przewlekle patuliną 

(0,1 LD50) istotny statystycznie wzrost stężenia katepsyny D w porównaniu do grupy kontrolnej. 

Dalsza analiza badań wykazała istotny statystycznie wzrost stężenia katepsyny D w homogenatach 

wątroby myszy, którym podano najwyższą (0,5 LD50) jednokrotną dawkę patuliny w porównaniu do 

grupy kontrolnej. Po podaniu jednokrotnej średniej (0,2 LD50) i małej (0,1 LD50) dawki patuliny nie 

zaobserwowano istotnych statystycznie zmian w stężeniu katepsyny D w homogenatach wątroby 

badanych myszy w porównaniu do grupy kontrolnej. Najwyższe stężenie katepsyny D obserwowano 

w homogenatach wątroby myszy obciążonych jednokrotną największą (0,5 LD50) dawką patuliny. W 

homogenatach wątroby myszy, które otrzymały średnia (0,2 LD50) dawkę patuliny stężenie 

katepsyny D było mniejsze. Najniższe stężenie katepsyny D było w tkance wątroby myszy, które 

otrzymały najmniejszą dawkę (0,1 LD50) patuliny. 

W badaniach własnych w tkance nerki myszy poddanych przewlekłej intoksykacji patuliną (0,1 LD50) 

stężenie fosfatazy kwaśnej było istotnie wyższe niż w grupie kontrolnej. W homogenatach nerek 

myszy, które otrzymywały patulinę w dawkach jednokrotnych 0,1 LD50, 0,2 LD50 i 0,5 LD50, stężenia 

fosfatazy kwaśnej nie różniły się w sposób statystycznie istotny od wartości obserwowanych w grupie 

kontrolnej. W grupie myszy, które otrzymały najwyższą (0,5 LD50) jednokrotną dawkę patuliny 

stężenie fosfatazy kwaśnej było najwyższe, najniższe natomiast w grupie myszy, które otrzymały 

najniższą (0,1 LD50) jednokrotną dawkę patuliny. Różnice te nie były jednak statystycznie istotne. 

Analiza badań wykazała istotny statystycznie wzrost stężenia fosfatazy kwaśnej w homogenatach 

wątroby myszy poddanych intoksykacji przewlekłą dawką (0,1 LD50) patuliny w porównaniu do grupy 

kontrolnej. W tkance nerki badanych zwierząt, które otrzymały jednokrotną najwyższą dawkę (0,5 

LD50) patuliny zaobserwowano istotny statystycznie wzrost stężenia fosfatazy kwaśnej w 

porównaniu do grupy kontrolnej. W przypadku obciążenia badanych myszy jednokrotną średnią (0,1 

LD50) i małą dawką (0,2 LD50) patuliny nie obserwowano istotnego statystycznie wzrostu stężenia 

fosfatazy kwaśnej w tkance wątroby w porównaniu do grupy kontrolnej. W grupie myszy które 

otrzymały jednokrotną najwyższą dawkę (0,5 LD50) patuliny stężenie katepsyny D w homogenatach 

wątroby myszy było najwyższe, a najniższe w homogenatach myszy, które otrzymały najniższą (0,1 

LD50) jednokrotną dawkę patuliny. Podobnie jak w tkance nerki, w tkance wątroby różnice te nie 

były statystycznie istotne. 

Analiza badań wykazała istnienie istotnej statystycznie, dodatniej korelacji między stężeniem 

katepsyny B, a katepsyny D w homogenatach nerek w grupie myszy po jednokrotnym podaniu 

patuliny w dawce 0,2 LD50. Zaobserwowano także istotną statystycznie, dodatnią korelację między 

stężeniem fosfatazy kwaśnej w homogenatach nerek oraz wątroby w grupie badanych zwierząt po 

jednokrotnym obciążeniu patuliną w dawce 0,1 LD50.  

We wszystkich badanych grupach myszy otrzymujących jednokrotne dawki patuliny (0,1 LD50, 0,2 

LD50, 0,5 LD50) oraz myszy z grupy kontrolnej, otrzymujących jednokrotną dawkę 0,9% roztworu 



NaCl, stężenie katepsyny B, katepsyny D oraz fosfatazy kwaśnej było wyższe w homogenatach nerek 

niż w homogenatach wątroby. W grupach myszy otrzymujących przewlekłą (0,1 LD50) dawkę patuliny 

stężenie katepsyny B i katepsyny D było wyższe w homogenatach nerek niż w homogenatach 

wątroby. Natomiast w grupie myszy otrzymujących przewlekłą dawkę (0,1 LD50) patuliny, stężenie 

fosfatazy kwaśnej było wyższe w tkance wątroby niż w tkance nerki. W grupach myszy otrzymujących 

przewlekłą dawkę 0,9% roztworu NaCl stężenie katepsyny B i fosfatazy kwaśnej było wyższe w tkance 

wątroby niż w tkance nerki, natomiast stężenie katepsyny D w tkance wątroby i w tkance nerki było 

podobne. 

Przeprowadzone badania wykazały, że zakłócenia homeostazy biochemicznej wywołane przez 

patulinę zmieniają w istotny sposób aktywność enzymów zawartych w lizosomach.  

Wyniki badań własnych pokazały, że różny stopień reaktywności enzymów lizosomowych w 

odpowiedzi na intoksykację patuliną zależał od: wielkości jej dawki, czasu oddziaływania, badanego 

narządu i rodzaju obserwowanego enzymu. Ponadto niebezpieczna okazała się nie tylko jednokrotna 

ekspozycja na wysoką dawkę patuliny, ale również przewlekła ekspozycja na jej niską dawkę. 

Omówione w pracy wyniki badań wymagają dalszych kontynuacji, celem dokładniejszego poznania 

mechanizmów działania patuliny, a także innych mykotoksyn na organizmy żywe. Kolejne obserwacje 

są konieczne do podjęcia właściwych działań profilaktycznych mającymi na celu ograniczenie 

kontaktu z mykotoksynami. Nowe analizy mogą okazać się również pomocne w wynalezieniu 

skuteczniejszych metod terapeutycznych przy zatruciu tymi szkodliwymi związkami. 

 

 

Summary 

Mushrooms (Mycophyta) to one of the oldest organisms living on Earth - take their origin in the pre-

Cambrian era. They occur commonly throughout the globe - on land, in fresh and salt water. 

Approximately 350 species of mold fungi have been classified, of which a large part can be produced 

in foodstuffs of toxic metabolites - about 400 mycotoxins and their derivatives. 

Mycotoxins are secondary products of metabolism of mold fungi, colloquially called "molds", with 

different levels of toxicity for humans and animals. They are also called secondary or secondary 

metabolites. Acute, chronic or chronic poisoning caused by fungal toxins in food, feed or other 

contact with them through the respiratory tract, skin, etc. is called mycotoxicosis (or toxicicosis). 

Microtoxic symptoms depend on many companies: types of mycotoxins, exposure time, age, health, 

gender and safety. The spectrum of biological effects of mycotoxins is very wide. Mycotoxins cause 

disturbances of proteins, carbohydrates, fats, disrupt the process of biosynthesis in nucleic acids. Due 

to this, many organs are causing brain, heart, liver, kidneys. Also initiate the development of cancer. 

Mycotoxins exhibit allergenic, dermatotoxic, gastrotoxic, genotoxic, hepatotoxic, 

immunosuppressive, immunotoxic, carcinogenic, cardiotoxic, clastogenic, hemorrhagic, mutagenic, 

nephrotoxic, neurotoxic, pulmonotoxic, teratogenic, embryotoxic effects in humans and animals. 

The most dangerous mycotoxins found in food include: aflatoxins, ochratoxin A, patulin, zearalenone, 

fumonisins, and dioxinvalene. These compounds are most often detected in cereals, fruits, 

vegetables, spices, legume seeds, nuts and other oilseeds. Patulin was first isolated in 1943. This 

mycotoxin is produced by many species of mold fungi belonging to species - Penicillium, Aspergillus, 

Byssochlamys and Paecilomyces. The most important factor in synthesizing patulin is P. expansum. 

This species is considered to be the main source of patulin in fruit and fruit products. Initially, patulin 



was used to treat the common cold as a nasal and throat spray and as an ointment for the treatment 

of cutaneous mycosis. In the 1950s and 1960s it was discovered that it is toxic to plants and animals, 

which prevented its further use as an antibiotic. In the sixties, patulin was officially classified as a 

mycotoxin. In Poland, the currently valid legal act indicating the permissible content of patulin in 

foodstuffs is Commission Regulation (EC) No. 1881/2006 of December 19, 2006. The European Union 

Scientific Committee for Food has established that the temporary highest tolerable daily intake of 

patulin is 0.4 μg / kg bw / day The aim of the study was to determine the effect of patulin 

administered in different doses and for different periods of time on the activity of cathepsins B and D 

and acid phosphatase of hydrolytic enzymes of the lysosomal system of the liver and kidneys of mice. 

Experimental studies were carried out in groups of Albino Swiss mice weighing 20 - 24 g. Mice were 

divided into 6 groups of 6 each. Animals from the control groups received intraperitoneal saline 

solution in multiple doses for 28 days and in a single dose. The test animals were treated with patulin 

at a dose of 0.1 LD50 for 28 days, which caused chronic poisoning and in single doses: 0.1 LD50; 0.2 

LD50; 0.5 LD50, which caused acute poisoning. After administration of patulin, after previous 

injection of the hypnotic agent Vetbutal, the animals were decapitated. Then the liver and kidneys 

were taken from them. 

The tissues were homogenized in a PBS (Phosphate-Buffered Saline) buffer from GIBCO - a 

concentrated, buffered saline solution, in the proportions: 0.5 g tissue / 2 ml buffer. The prepared 

tissue homogenate was then centrifuged for 15 minutes at 14,000 rpm at 4 ° C. The concentration of 

tested compounds was determined in the obtained supernatants: cathepsin B cathepsin D and acid 

phosphatase using immunoenzymatic and colorimetric methods. For statistical calculations, the 

environment was R 3.4.2 (Short Summer 2017-09-28). The level of significance was p <0.05. The 

project of work was approved by the Local Bioethics Commission on Animal Experiments at the 

Medical University in Lublin. 

The conducted research showed that in the group of animals in which chronically patulin was 

administered in former 0.1 LD50 there was a statistically significant increase in the concentration of 

cathepsin B in the homogenates of the tested animals compared to the control group. It was also 

found that after administration of patulin to the experimental animals at a single dose of 0.5 LD, a 

statistically significant increase in the concentration of cathepsin B in the kidney homogenates of the 

tested mice was observed. However, after one-time administration of the mean (0.2 LD50) and the 

lowest dose (0.1 LD50) of patulin, there was no difference in the concentration of cathepsin B in the 

renal homogenates compared to the control group. The highest mean concentrations of cathepsin B 

were observed in kidney homogenates of mice loaded with the highest single dose of patulin (0.5 

LD50). After applying the following single doses of this mycotoxin in the amount of 0.2 LD50 and 0.1 

LD50, the mean concentrations of cathepsin D in the renal homogenates of these animals were 

significantly lower. The lowest mean concentration of cathepsin D, which did not differ in a 

statistically significant way from the values observed in the control group, was found in kidney 

homogenates of mice loaded once with the lowest dose of patulin (0.1 LD50). 

Analysis of the results of own research on the concentration of cathepsin B in liver homogenates did 

not show statistically significant differences between cathepsin B concentrations in liver 

homogenates of animals, after chronic burden of 0.1 LD50 patulin, and control group. It was found, 

however, that the concentration of this protease in the liver homogenates of the tested animals, 

after a single load with patulin at a dose of 0.1 LD50, 0.2 LD50 and 0.5 LD50 was significantly higher 

compared to the control group. Similarly to kidney homogenates, the highest concentration of 

cathepsin B was observed in liver homogenates of mice loaded with the highest (0.5 LD50) dose of 

patulin. 



Studies have shown that in the renal homogenates of mice chronically chronically patched (0.1 

LD50), the mean concentration of cathepsin D was significantly higher than in the control group. At 

the significantly higher level than the control level, the mean concentration of cathepsin D was 

observed in kidney homogenates of mice given the single highest (0.5 LD50) dose of patulin. In 

kidney homogenates of mice treated with patulin at lower single doses of 0.2 LD50 and 0.1 LD50, the 

concentration of cathepsin D did not differ statistically significantly from the values observed in the 

control group. In the group of mice that received the largest single dose of patulin, the concentration 

of cathepsin D in the renal homogenates was the highest. The lowest concentration of cathepsin D in 

renal homogenates was observed in the group of mice that received the lowest (0.1 LD50) single 

dose of patulin. 

In the conducted studies, a statistically significant increase in cathepsin D concentration was 

observed in the group of animals chronically burdened with patulin (0.1 LD50) as compared to the 

control group. Further analysis of the studies showed a statistically significant increase in cathepsin D 

concentration in liver homogenates of mice given the highest (0.5 LD50) single dose of patulin in 

comparison to the control group. After administration of a single mean (0.2 LD50) and a small (0.1 

LD50) dose of patulin, no statistically significant changes in cathepsin D concentrations were 

observed in the liver homogenates of the mice tested compared to the control group. The highest 

concentration of cathepsin D was observed in liver homogenates of mice loaded with a single largest 

(0.5 LD50) dose of patulin. In liver homogenates, mice that received an average (0.2 LD50) dose of 

patulin, the concentration of cathepsin D was lower. The lowest concentration of cathepsin D was in 

the liver tissue of mice that received the lowest dose (0.1 LD50) of patulin. In own studies in kidney 

tissue of mice subjected to chronic intoxication with patulin (0.1 LD50), the concentration of acid 

phosphatase was significantly higher than in the control group. In kidney homogenates, mice that 

received patulin at single doses of 0.1 LD50, 0.2 LD50 and 0.5 LD50, acid phosphatase concentrations 

did not differ statistically significantly from the values observed in the control group. In the group of 

mice that received the highest (0.5 LD50) single dose of patulin, the acid phosphatase concentration 

was the highest, while the lowest in the group of mice that received the lowest (0.1 LD50) one-time 

dose of patulin. However, these differences were not statistically significant. The analysis of the 

studies showed a statistically significant increase in the acid phosphatase concentration in liver 

homogenates of mice subjected to chronic dose toxicity (0.1 LD50) of patulin in comparison to the 

control group. In the kidney tissue of the test animals, which received a single highest dose (0.5 

LD50) of patulin, a statistically significant increase in acid phosphatase concentration was observed 

compared to the control group. In the case of load of the test mice, single-fold mean (0.1 LD50) and 

low dose (0.2 LD50) of patulin, there was no statistically significant increase in acid phosphatase 

concentration in liver tissue compared to the control group. In the group of mice that received a 

single highest dose (0.5 LD50) of patulin, the concentration of cathepsin D in the mouse liver 

homogenates was highest, and the lowest in homogenates of mice that received the lowest (0.1 

LD50) single dose of patulin. As in kidney tissue, these differences were not statistically significant in 

liver tissue. 

Statistical data analysis, additional correlation between concentrations, catalytic analysis, group 

effects, single use and patulin 0.2 LD50. Using this statistical tool, an additional correlation between 

concentrations in homogenates and in the group of test animals after a single load of 0.1 LD50 

patulin. 

We examined all user groups receiving single patulin applications (0.1 LD50, 0.2 LD50, 0.5 LD50) and 

the control group, receiving a single dose of 0.9% NaCl solution, the concentration of Cathepsin B, 

cathepsin D and acid phosphatase were higher in liver homogenates than in homogenates. In groups 



of mice receiving chronic (0.1 LD50) dose of patulin, the concentration of cathepsin B and cathepsin 

D was higher in kidney homogenates than in liver homogenates. In the group of mice receiving a 

chronic dose (0.1 LD50) patulin, being acid phosphatases, would be higher than in kidney tissue. In 

groups of mice receiving a chronic dose of 0.9% NaCl content of catalytic concentration B and 

phosphatase would be a higher level of safety in the nerve tissue, but the concentration of catapin. 

Conducting studies that disturbances in biochemical homeostasis cause that important ways of 

enzyme activity change. 

The variety of enzyme reactivity depends on what happens depending on whether it is important or 

not affected. More information on the fact that it is not the only exposure to the actual dose, but 

also the chronic exposure to its low dose. 

The research results, accuracy and precision of action discussed in the paper, and also mycotoxins for 

living organisms. Subsequent observations are carried out through prophylaxis. New tools can also be 

used in the nearby one, which means they are in the same place. 


