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Mykotoksyny są wtórnymi metabolitami wytwarzanymi przez organizmy z królestwa grzybów z 

rodzaju pleśni saprofitycznych między innymi: Aspergillus, Penicillium, Fusarium i Claviceps. 

Grzyby występują powszechnie w środowisku, a w odpowiednich warunkach mnożą się w 

kolonie produkując mykotoksyny. Wtórne metabolity grzybów pleśniowych należą do związków 

chemicznych o udowodnionym potencjale mutagennym i kancerogennym. Powszechność 

występowania grzybów oraz produkowanych przez nie mykotoksyn sprawia, że istnieje spore 

prawdopodobieństwo spożycia ich przez człowieka, szczególnie w przypadkach konsumpcji 

produktów rolnych przechowywanych w niewłaściwych warunkach. Może to prowadzić do 

poważnych problemów zdrowotnych, a czasem także do śmierci.  

Patulina (PAT) należy do wtórnych metabolitów grzybów pleśniowych o udowodnionym 

działaniu szkodliwym dla organizmów żywych. Została ona odkryta po raz pierwszy w 1943 roku 

przez J.H. Birkinshaw’a. PAT należy do mykotoksyn wytwarzanych przez grzyby saprofityczne z 

rodzaju Aspergillus, Penicillium oraz Byssochlamus. Do najlepiej poznanych z nich należą: 

Penicillium expansum, Penicillium patulum, Aspergillus clavatus oraz Byssochlamys nivea. Pod 

względem chemicznym patulina jest związkiem organicznym zaliczanym do poliketydów, w pełni 

rozpuszczalnym w wodzie. Najczęstszym źródłem ekspozycji na patulinę są jabłka oraz produkty 

pochodne, takie jak soki, dżemy, musy, koncentraty, jabłeczniki, kompoty, a także napoje 

alkoholowe- cydry i wina. Patulina jest obecna także w innych owocach, między innymi w 

brzoskwiniach, morelach jagodach, wiśniach i bananach. Innym źródłem PAT są ziarna zbóż- 

jęczmienia, pszenicy i kukurydzy. Ogólna toksyczność tej mykotoksyny polega na jej silnym 

powinowactwie do grup sulfhydrylowych, co działa inhibitująco na wiele enzymów w rozlicznych 

szlakach biochemicznych organizmów żywych. Badania dostępne w literaturze dotyczyły 

toksyczności patuliny i koncentrowały się na jej szkodliwym wpływie na układ nerwowy, 

oddechowy i pokarmowy. Niewiele jest badań dotyczących genotoksyczności i 

hepatotoksyczności patuliny wobec organizmów żywych. Popularność produktów wytwarzanych 

z jabłek na rynku spożywczym stwarza prawdopodobieństwo omyłkowej intoksykacji patuliną. 

Wobec powyższego istotnym wydaje się poddanie analizie wpływu patuliny na stężenie 

jądrowego czynnika transkrypcyjnego NF-κB jako wykładnika hepatotoksyczności tej 

mykotoksyny w wątrobach ssaków.  

Celem badań była ocena toksycznego efektu patuliny dokonana na podstawie analizy stężeń NF-

κB w tkance wątroby badanych zwierząt obciążonych różnymi dawkami tej mykotoksyny.  

Dla realizacji głównego celu pracy sformułowano cele szczegółowe:  

1. Ocenę wpływu przewlekłej intoksykacji patuliną w dawce 0,1 LD50 na poziom NF-κB w 

tkance wątroby zwierząt doświadczalnych.  

2. Ocenę wpływu ostrej intoksykacji patuliny dawką 0,1 LD50 na poziom NF-κB w tkance 

wątroby zwierząt doświadczalnych.  

3. Ocenę wpływu ostrej intoksykacji patuliny dawką 0,2 LD50 na poziom NF-κB w tkance 

wątroby zwierząt doświadczalnych.  

4. Ocenę wpływu ostrej intoksykacji patuliny dawką 0,5 LD50 na poziom NF-κB w tkance 

wątroby zwierząt doświadczalnych.  

5. Analizę porównawczą zachodzących zmian w stężeniu NF-κB w tkance wątroby zwierząt po 

obciążeniu różnymi dawkami patuliny.  

6. Ocenę zależności między stężeniem NF-κB w tkance wątroby zwierząt po ostrej intoksykacji 

różnymi dawkami patuliny oraz u zwierząt poddanych intoksykacji przewlekłej.  

Badania prowadzono na myszach– samicach szczepu Albino Swiss o masie ciała 20- 24 g, 

dobieranych losowo, zgodnie z zasadą jednoczasowości dla grup badanych i kontrolnych.  

Zwierzęta doświadczalne podzielono na 6 grup po sześć sztuk każda.  

• • Grupa 1- kontrolna, zwierzęta, które otrzymywały dootrzewnowo roztwór 0,9% NaCl 

podawany raz na dobę przez 28 dni.  



• • Grupa 2- zwierzęta, które otrzymywały dootrzewnowo patulinę w dawce 0,1 LD50 

podawanej raz na dobę przez 28 dni.  
• • Grupa 3- zwierzęta, które otrzymały dootrzewnowo jednorazową dawkę patuliny w 
wysokości 0,5 LD50.  

• • Grupa 4- zwierzęta, które otrzymały dootrzewnowo jednorazową dawkę patuliny w 
wysokości 0,2 LD50.  

• • Grupa 5- zwierzęta, które otrzymały dootrzewnowo jednorazową dawkę patuliny w 
wysokości 0,1 LD50.  

• • Grupa 6- kontrolna, zwierzęta, które otrzymały dootrzewnowo roztwór 0,9% NaCl w 

dawce jednorazowej.  

 

Po uśmierceniu zwierząt pobrano od nich wątrobę. Tkankę homogenizowano w buforze PBS - 

stężony, zbuforowany roztwór soli fizjologicznej (Phosphate-Buffered Saline firmy GIBCO®) w 

proporcjach: 0,5 g tkanki na 2 ml buforu. Następnie przygotowany homogenat wirowano przez 15 

minut przy obrotach: 14000/min. w temperaturze 4°C. W uzyskanych supernatantach oznaczono 

stężenie NF-κB przy pomocy czytnika ELISA z zastosowaniem zestawu firmy Cloud-Clone 

Corp. USA.  

Analizę statystyczną wykonano przy użyciu programu Statistica v.12.5 (StatSoft). Do zbierania 

danych oraz wspomagania analiz statystycznych zastosowano program MS Excel 2010 

(Microsoft). W celu prezentacji wyników otrzymanych w skali nominalnej i porządkowej 

wykorzystano metody statystyki opisowej tj.: liczebność i odsetek. Celem prezentacji wyników 

otrzymanych w skali ilościowej wykorzystano metody statystyki opisowej tj.: średnia 

arytmetyczna, mediana, odchylenie standardowe, standardowy błąd średniej, minimum i 

maksimum. W celu oceny normalności rozkładu zmiennych zastosowano test Shapiro- Wilka. 

Przy wykazaniu rozkładu normalnego zmiennych stosowano testy parametryczne. Zastosowano 

test t-studenta dla prób niezależnych celem oceny różnic w stężeniu NF-κB pomiędzy dwoma 

grupami. Zastosowano także test ANOVA jednoczynnikowa (z jednym predyktorem 

jakościowym) do oceny różnic w stężeniu NF-κB między ilością grup większa niż dwie. 

Dodatkowo zastosowano test NIR, jako test post- hoc celem oceny między którymi grupami 

zaszła istotna różnica. Celem określenia powiązania pomiędzy badanymi grupami zastosowano 

analizę skupień (metoda aglomeracji: pojedyncze wiązanie; miara odległości: odległość 

euklidesowa). Przyjęto 5% błąd wnioskowania i związany z nim poziom istotności (p) wynoszący 

0,05 (p= 0,05). Prowadzono badania obrazujące model intoksykacji przewlekłej i ostrej patuliną. 

Średnie stężenie jądrowego czynnika transkrypcyjnego NF-κB w grupie kontrolnej intoksykacji 

przewlekłej wynosiło 1771,04 ng/ml, zaś w grupie badanej poddanej przewlekłej intoksykacji 

patuliną- 2360,75 ng/ml. Nie wykazano istotności statystycznej różnicy między stężeniami NF-

κB w obu tych grupach (p>0,5). W modelach intoksykacji ostrej udowodniono istotnie niższy 

poziom jądrowego czynnika transkrypcyjnego NF-κB w wątrobach myszy z grup poddawanych 

intoksykacji w porównaniu do grupy kontrolnej (p<0,05). W grupach tych najniższe średnie 

stężenie jądrowego czynnika transkrypcyjnego NF-κB odnotowano w grupie intoksowanej 

patuliną w dawce odpowiadającej 0,5 LD50, które wynosiło 1083,32 ng/ml, zwrócono uwagę na 

istotność statystyczną różnicy wartości poziomów jądrowego czynnika transkrypcyjnego NF-κB 

między tą grupą badaną a grupą kontrolną (p<0,05). Odnotowano ponadto istotnie statystycznie 

niższe stężenia jądrowego czynnika transkrypcyjnego NF-κB w wątrobach myszy poddawanych 

intoksykacji wyższymi dawkami patuliny. Dotyczyło to zależności między grupami poddanymi 

intoksykacji ostrej, otrzymującymi odpowiednio dawki 0,1 LD50 i 0,2 i LD50 (p<0,05) i dawki 0,1 

LD50 i 0,5 LD50 (p<0,01). Nie wykazano natomiast istotności statystycznej między stężeniami 



jądrowego czynnika transkrypcyjnego NF-κB w grupach otrzymujących dawki odpowiadające 

0,2 i 0,5 LD50 (p>0,05).  

Na podstawie wyników badań sformułowano wnioski:  

1. Ostra intoksykacja patuliną w dawkach odpowiadających 0,1, 0,2 i 0,5 LD50 istotnie wpływa na 

spadek stężenia jądrowego czynnika transkrypcyjnego NF-κB w tkance wątroby badanych myszy.  

2. Wzrastająca dawka patuliny istotnie koreluje ze spadkiem stężenia jądrowego czynnika 

transkrypcyjnego NF-κB w wątrobach badanych myszy poddanych intoksykacji ostrej.  

3. Niskie dawki patuliny odpowiadające 0,1 LD50 użyte w modelu intoksykacji przewlekłej nie 

wpływają istotnie na poziom jądrowego czynnika transkrypcyjnego NF-κB w wątrobie badanych 

myszy  

4. Dawka patuliny odpowiadająca 0,1 LD50 w modelu intoksykacji ostrej nie wpływa istotnie na 

poziom jądrowego czynnika transkrypcyjnego NF-κB w wątrobie badanych myszy.  

5. Jądrowy czynnik transkrypcyjny NF-κB jest interesującym przedmiotem badań w dziedzinie 

patofizjologii, genetyki i immunologii, może także znacząco przyczynić się do precyzyjnego 

poznania mechanizmów oddziaływania patuliny na tkanki i narządy organizmów żywych. 99  
 



10. Summary  
Mycotoxins are secondary metabolites produced by organisms from the fungal kingdom of 

saprophytic moulds, among others: Aspergillus, Penicillium, Fusarium and Claviceps. Fungi are 

commonly found in the environment, and in appropriate conditions they multiply in colonies 

producing mycotoxins. Secondary metabolites of mould fungi belong to chemical compounds 

with proven mutagenic and carcinogenic potential. The prevalence of fungi and the mycotoxins 

they produce makes it highly probable that they will be consumed by humans, especially in cases 

of consumption of agricultural products stored in inappropriate conditions. This can lead to 

serious health problems and sometimes even death.  

Patulin (PAT) is a secondary metabolite of mould fungi that is proven to be harmful to living 

organisms. It was first discovered in 1943 by J.H. Birkinshaw. PAT belongs to the mycotoxins 

produced by saprophytic fungi of the genera Aspergillus, Penicillium and Byssochlamus. The 

best-known of them are: Penicillium expansum, Penicillium pathulum, Aspergillus clavatus and 

Byssochlamys nivea. From a chemical point of view, patulin is an organic compound classified as 

a polyketide, fully soluble in water. The most common sources of patulin exposure are apples and 

related products such as juices, jams, mousses, concentrates, apple pies, compotes and alcoholic 

beverages - cider and wine. Patulin is also present in other fruits, such as peaches, apricots, 

berries, cherries and bananas. Other PAT sources are cereal grains - barley, wheat and maize. The 

overall toxicity of this mycotoxin lies in its strong affinity to sulfhydryl groups, which inhibits 

many enzymes in various biochemical pathways of living organisms. The studies available in the 

literature concerned the toxicity of patulin and focused on its harmful effects on the nervous, 

respiratory and digestive systems. There are few studies on the genotoxicity and hepatotoxicity of 

patulin to living organisms. The popularity of apple products on the food market makes it likely 

that patulin will be mistakenly ingested. Therefore, it seems important to analyse the effect of 

patulin on the concentration of the nuclear transcription factor NF-κB as an indicator of the 

hepatotoxicity of this mycotoxin in mammalian liver.  
 



The aim of the study was to evaluate the toxic effect of patulin on the basis of the analysis of NF-

κB concentrations in liver tissue of the examined animals loaded with different doses of this 

mycotoxin.  

In order to achieve the main goal of the paper, detailed objectives were formulated:  

1. Assessment of the influence of chronic patulin toxicity at a dose of 0.1 LD50 on the level of NF-

κB in liver tissue of experimental animals.  

2. Assessment of the effect of acute patulin toxicity with a dose of 0.1 LD50 on the level of NF-κB 

in liver tissue of experimental animals.  

3. Assessment of the effect of acute patulin toxicity with a dose of 0.2 LD50 on the level of NF-κB 

in liver tissue of experimental animals.  

4. Assessment of the effect of acute patulin toxicity with a dose of 0.5 LD50 on the level of NF-κB 

in liver tissue of experimental animals.  

5. Comparative analysis of changes in NF-κB concentrations in animal liver tissue after loading 

with different doses of patulin.  

6. Assessment of the relationship between the NF-κB concentration in the liver tissue of animals 

after acute toxicity with different doses of patulin and in animals subjected to chronic toxicity.  

The study was conducted on mice - females of Albino Swiss strain of body weight 20- 24 g, 

selected randomly, according to the principle of simultaneity for the study and control groups.  

The experimental animals were divided into 6 groups of six animals each.  

• • Group 1 - control, animals that received intraperitoneally 0.9% NaCl solution 

administered once daily for 28 days.  

• • Group 2 - animals which received intraperitoneally patulin at a dose of 0.1 LD50 

administered once daily for 28 days.  

• • Group 3 - animals who received intraperitoneally a single dose of patulin of 0.5 LD50.  
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• • Group 4 - animals which received intraperitoneally a single dose of patulin of 0.2 LD50.  

• • Group 5- animals that received intraperitoneally a single dose of patulin of 0.1 LD50.  

• • Group 6 - control, animals that received intraperitoneal solution of 0.9% NaCl in a single 

dose.  

 

After the animals were killed, their livers were sampled. The tissue was homogenized in PBS 

buffer - a concentrated buffered saline (GIBCO® Phosphate-Buffered Saline) in the proportion: 

0.5 g of tissue per 2 ml of buffer. The homogenate prepared was then centrifuged for 15 minutes 

at revolutions: 14000/min. at 4°C. In the obtained supernatants the concentration of NF-κB was 

determined by means of ELISA reader and Cloud-Clone Corp. USA kit.  

Statistical analysis was performed using Statistica v.12.5 (StatSoft). MS Excel 2010 (Microsoft) 

was used to collect data and support statistical analyses. In order to present the results obtained on 

a nominal and ordinal scale, the methods of descriptive statistics were used, i.e.: size and rate. In 

order to present the results obtained on a quantitative scale, the following methods of descriptive 

statistics were used: arithmetic mean, median, standard deviation, standard error, minimum and 

maximum. In order to assess the normality of the distribution of variables, the Shapiro-Wolf test 

was used. Parametric tests were used to demonstrate the normal distribution of variables. The 

Student’s t-test for independent samples was used to assess the differences in NF-κB 

concentration between the two groups. One factor ANOVA test (with one qualitative predictive 

factor) was also used to assess the differences in NF-κB concentration between the number of 

groups greater than two. In addition, the NIR test was used as a post hoc test to assess between 

which groups a significant difference occurred. Cluster analysis (agglomeration method: single 

bond; distance measure: Euclidean distance) was used to determine the relationship between the 

studied groups. A 5% error of inference and the related materiality level (p) of 0.05 (p= 0.05) 

were assumed.  

The model of chronic and acute patulin toxicity was examined. The mean concentration of nuclear 

transcription factor NF-κB in the control group of chronic toxicity was 1,771.04 ng/ml, whereas in 

the control group of chronic patulin toxicity- 102  
 



2,360.75 ng/ml. There was no statistical significance of the difference between NF-κB 

concentrations in both groups (p>0.5). In acute toxicity models, significantly lower levels of 

nuclear transcription factor NF-κB were found in mouse livers from the intoxicated groups 

compared to the control group (p<0.05). In these groups the lowest mean concentration of nuclear 

transcription factor NF-κB was found in the patulin-induced group at a dose corresponding to 0.5 

LD50, which amounted to 1,083.32 ng/ml. The statistical significance of the difference in levels of 

nuclear transcription factor NF-κB between this study group and the control group was noted 

(p<0.05). Moreover, statistically significantly lower concentrations of nuclear transcription factor 

NF-κB were observed in mouse livers exposed to higher doses of patulin. This concerned the 

relationship between the groups subjected to acute toxicity, receiving respectively 0.1 LD50 and 

0.2 and LD50 (p<0.05) and 0.1 LD50 and 0.5 LD50 (p<0.01). No statistical significance was found 

between the concentrations of the nuclear transcription factor NF-κB in the groups receiving 0.2 

and 0.5 LD50 (p>0.05) doses.  

On the basis of the research results, conclusions were formulated:  

1. Acute patulin toxicity with doses corresponding to 0.1, 0.2 and 0.5 LD50 affects the decrease in 

the concentration of the nuclear transcription factor NF-κB in the liver tissue of the mice studied.  

2. Higher dose of patulin significantly affects the decrease in the concentration of nuclear 

transcription factor NF-κB in the livers of mice subjected to acute toxicity.  

3. Low doses of patulin corresponding to 0.1 LD50 used in the chronic toxicity model do not 

significantly affect the level of nuclear transcription factor NF-κB in the liver of the mice studied.  

4. A dose of patulin corresponding to 0.1 LD50 in the acute intoxication model did not 

significantly affect the level of NF-κB nuclear transcription factor in the liver of tested mice.  

5. The nuclear transcription factor NF-κB is an interesting subject of research in pathophysiology, 

genetics and immunology, and may contribute significantly to a better 103  
 

understanding of the mechanisms of action of this patulin on living organisms' tissues and 

organs. 


