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Aflatoksyny są wtórnymi metabolitami wytwarzanymi głównie przez Aspergillus flavus 

i Aspergillus parasiticus. Obejmują 20 heterocyklicznych difurokumarynowych pochodnych. 

Najważniejszymi oraz mającymi najsilniejsze działanie biologiczne są aflatoksyny B1 (AFB1), 

B2 (AFB2), G1 (AFG1), G2 (AFG2), M1 (AFM1), M2 (AFM2).  

Głównym źródłem narażenia na działanie aflatoksyn jest droga pokarmowa. Najczęściej do 

zakażenia dochodzi przez spożywanie ziarna zbóż, orzechów, suszonych owoców, przypraw, 

ale też mięsa i nabiału, pochodzących od zwierząt spożywających zanieczyszczone pasze. Za 

główne jednak źródło intoksykacji określa się kukurydzę oraz ryż. Ze względu na strukturę i 

wielkość ziarniaków kukurydzy oraz czas dojrzewania, znacznie częściej ulegają one 

zanieczyszczeniu mykotoksynami niż ziarniaki innych zbóż. Wolne natomiast od aflatoksyn są 

produkty zawierające duże ilości cukru, gdyż grzyby aflatoksynotwórze nie są osmofilne. Ze 

względu na powszechność produktów zawierających aflatoksyny wprowadzono normy prawne 

określające maksymalny poziom tych mykotoksyn w żywności. Aflatoksyna B1 jest najbardziej 

toksyczną z aflatoksyn. Wpływ na to ma obecność pierścienia laktonowego oraz dwóch 

pierścieni furanowych, z których skrajny posiada wiązanie podwójne.  Dzięki temu cząsteczka 

aflatoksyny może się ściślej łączyć z cząsteczką białka lub DNA, czym zaburza funkcjonowanie 

komórki. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) zakwalifikowała aflatoksynę 

B1 (AFB1) do grupy I – karcynogenne dla człowieka. W badaniach na modelach zwierzęcych, 

w których stosowano aflatoksynę B1, efekty toksycznego działania najczęściej dotyczyły 

komórek wątroby. Również w badaniach obserwacyjnych dowiedziono hepatotoksyczne 

działanie aflatoksyn u ludzi. Nie poznano jednak do tej pory dokładnych mechanizmów 

patogenetycznych wpływu aflatoksyny B1 na wymienioną wyżej hepatotoksyczność.   

Celem pracy była ocena toksycznego wpływu różnych dawek AFB1. Analizę 

przeprowadzono oceniając stężenia NF-κB  w homogenatach tkanki wątroby po 7 -  dniowej 

intoksykacji tą mykotoksyną. Dla realizacji głównego celu pracy opracowano cele 

szczegółowe:   

1. Porównanie zmian w stężeniu NF-κB w tkance wątroby zwierząt doświadczalnych 

poddanych intoksykacja aflatoksyną B1 w dawce 0,5 mg/kg masy ciała    w stosunku 

do grupy kontrolnej.  



2. Porównanie zmian w stężeniu NF-κB w tkance wątroby  zwierząt doświadczalnych 

poddanych aflatoksyną B1 w dawce 1 mg/kg masy ciała w stosunku do grupy 

kontrolnej.  

3. Porównanie zmian w stężeniu w stężeniu NF-κB w tkance wątroby zwierząt 

doświadczalnych poddanych intoksykacji aflatoksyną B1 w dawce 2,0 mg/kg masy 

ciała   w stosunku do grupy kontrolnej.     

4. Analiza porównawcza zmian dotyczących stężenia NF-κB  w tkance  wątroby między 

grupami zwierząt obciążonych różnymi dawkami aflatoksyny B1.   

5. Badanie istnienia zależności między stężeniem NF-κB w tkance  wątroby szczurów 

poddanych intoksykacji różnymi dawkami aflatoksyny B1.  

Badania przeprowadzone zostały na szczurach, samcach rasy Wistar o masie ciała 190 

- 200g, które dobierano losowo, zgodnie z zasadą jednoczasowości dla grupy kontrolnej i grup 

badanych. Badane zwierzęta podzielone zostały na 4 grupy po 9 sztuk każda:  

• Grupa Nr 1 -  Zwierzęta, którym podawano dożołądkowo  aflatoksynę B1 w dawce 

0,5 mg/kg masy ciała przez 7 dni  

• Grupa Nr 2 - Zwierzęta, którym podawano dożołądkowo aflatoksynę B1  w dawce 

1,0 mg/kg masy ciała  przez 7 dni.  

• Grupa Nr 3 -  Zwierzęta, którym podawano dożołądkowo  aflatoksynę B1 w dawce 

2,0 mg/kg masy ciała przez 7 dni   

• Grupa Nr 4 - Grupa kontrolna – zwierzęta, którym przez 7 dni podawano 

dożołądkowo wodę redestylowaną.  

Po 7 dniach doświadczenia, po uprzednim, dootrzewnowym podaniu środka nasennego, 

zwierzęta były uśmiercane przez dekapitację. Do dalszych badań pobierano od nich wątrobę. 

Pobraną do badania tkankę zwierząt homogenizowano w buforze PBS w proporcjach: 0,5 g 

tkanki na 2 ml buforu. Tak przygotowany homogenat wirowano z prędkością: 14 000/min. 

przez 15 minut w temperaturze 4°C.  W uzyskanych supernatantach stężenie NK-κB oznaczono 

metodą immunoenzymatyczną ELISA. Wyniki przeprowadzonych badań poddano analizie 

statystycznej w programie Statistica 13.3 z wykorzystaniem testu Shapiro – Wilka do analizy 

normalności, testu U Manna – Whitneya (dla zmiennych nie spełniających założeń dla testów 

parametrycznych), testu t studenta (dla zmiennych spełniających założenia dla testów 

parametrycznych) oraz testu ANOVA rang Kruskala - Wallisa dla więcej niż dwóch 

zmiennych. Za istotne statystycznie uznano wyniki przy poziomie istotności p< 0,05.  



Średnie stężenie NF-κB w ng/ml w grupie kontrolnej wynosiło 1951,680 ± 773,0677, 

zaś w grupach badanych odpowiednio : dla grupy, której podawano aflatoksynę B1 w dawce 

0,5 mg/kg - 2218,682 ± 603,3593, aflatoksynę B1 w dawce 1,0 mg/kg - 350,533 ± 89,0901 oraz 

aflatoksynę B1 w dawce 2,0 mg/kg - 224,549 ± 134,8872. Nie wykazano istotności 

statystycznej różnicy między średnimi stężeniami w grupie kontrolnej oraz grupie, która 

otrzymywała 0,5 mg/kg aflatoksyny B1 (p=0,426), natomiast wykazano istotność statystyczną 

różnicy między stężeniami w grupach kontrolnej i badanej otrzymującej 1,0 mg/kg aflatoksyny 

B1 (p=0,000412) oraz grupie kontrolnej i badanej, która otrzymywała aflatoksynę B1 w dawce 

2,0 mg/kg masy ciała (p=0,0004). Wykazano również istotność statystyczną różnic między 

stężeniami NF-κB w ng/ml w grupie kontrolnej a dwoma grupami badanymi (p=0,0001).  

Stwierdzono też istotny związek pomiędzy wysokością dawki podawanej aflatoksyny B1 a 

poziomem stężenia NF-κB w ng/ml. Uzyskano korelacje ujemne. Im wyższa dawka podawana 

szczurom tym mniejszy poziom mierzonego NF-κB w ng/ml.  

Aby porównać różnice między średnim stężeniem w grupie kontrolnej i dwóch grupach 

badanych zastosowano też test Kruskala - Wallisa. Wynik badań wskazuje na istotność 

statystyczną badanych danych (p=0,0001).  

Wnioski:  

1. Aflatoksyna B1 w dawkach 1,0 mg/kg masy ciała i 2,0 mg/kg masy ciała istotnie 

wpływa na zmniejszenie stężenia czynnika transkrypcyjnego NF-κB w tkance wątroby 

badanych szczurów po 7 dniach intoksykacji w porównaniu z grupą kontrolną.  

2. Niska dawka aflatoksyny B1 (0,5 mg/kg masy ciała) w przeciwieństwie do dawek 

wyższych (1,0 mg/kg masy ciała i 2,0 mg/kg masy ciała) nie wpływa istotnie na poziom 

stężenia czynnika transkrypcyjnego NF-κB w tkance wątroby badanych szczurów w 

porównaniu z grupą kontrolną.  

3. Zwiększenie dawki aflatoksyny B1 (z 0,5 mg/kg masy ciała na 1,0 mg/kg masy ciała i 

2,0 mg /kg masy ciała) powoduje istotny spadek stężenia czynnika transkrypcyjnego 

NF-κB w tkance wątroby badanych szczurów po 7 dniach intoksykacji.  

4. Badanie wpływu aflatoksyny B1 na poziom czynnika transkrypcyjnego NF-κB może 

istotnie przyczynić się do poznania mechanizmu jej działania, wpływu na procesy 

zapalne, apoptotyczne i kancerogenne w wątrobie oraz ustalić bezpieczny jej poziom w 

żywności przeznaczonej dla ludzi i zwierząt.  



5. Czynnik  transkrypcyjny  NF-κB  może  być  potencjalnym 

 celem  

farmakoterapeutycznym w zapobieganiu i leczeniu chorób wątroby powodowanych 

toksycznym wpływem aflatoksyny B1.  

  

  

Summary  

Aflatoxins are secondary metabolites mainly produced by Aspergillus flavus and  

Aspergillus parasiticus. They include 20 heterocyclic difurocoumarin derivatives. Aflatoxins 

B1 (AFB1), B2 (AFB2), G1 (AFG1), G2 (AFG2), M1 (AFM1), M2 (AFM2) are the most 

important and with the strongest biological effects. The main source of exposure to aflatoxins 

is oral. Most often, infection is caused by consumed grains of cereals, nuts, dried fruits, spices, 

but also meat and dairy products from animals consuming contaminated feed. However, corn 

and rice are the main source of intoxication. Due to the structure, the size and the ripening time 

of maize kernels, they are more often contaminated with mycotoxins than kernels of other 

cereals. On the other hand, products containing large amounts of sugar are usually free of 

aflatoxins, because aflatoxin-forming mushrooms are not osmophilic. Due to the prevalence of 

aflatoxin-containing products, the legal standards have been introduced to specify the 

maximum level of these mycotoxins in food. Aflatoxin B1 is the most toxic one of all aflatoxins. 

It is due to the presence of a lactone ring and two furan rings, the outermost of which has a 

double bond. Because of the presence of this double bond the aflatoxin B1 molecule can 

associate more closely with the protein or DNA molecule, which disturbs the functioning of the 

cell. The International Agency for Research on Cancer (IARC) qualified aflatoxin B1 (AFB1) 

to group I - carcinogenic to humans. In animal model studies using aflatoxin B1, the effects of 

toxic influence affected liver cells most commonly. Observational studies have also 

demonstrated the hepatotoxic effects of aflatoxins in humans. However, the exact pathogenetic 

mechanisms of the effect of aflatoxin B1 on the above-mentioned hepatotoxicity have not yet 

been known.  

The aim of the study was to assess the toxic effects of different doses of AFB1. The 

analyze was performed using assessment of concentration of NF-κB in liver tissue homogenates 



after a 7-day intoxication with this mycotoxin. Specific goals have been developed to achieve 

the main purpose of the work:  

1. Comparison of changes in NF-κB concentration in liver tissue of experimental animals 

intoxicated with aflatoxin B1 at a dose of 0.5 mg / kg body weight in relation to the 

control group.  

2. Comparison of changes in NF-κB concentration in liver tissue of animals intoxicated 

with aflatoxin B1 at a dose of 1 mg / kg body weight in relation to the control group.  

3. Comparison of changes in NF-κB concentration in liver tissue of animals intoxicated 

with aflatoxin B1 at a dose of 2 mg / kg body weight in relation to the control group.  

4. Comparative analysis of changes in NF-κB concentration used in liver tissue between 

groups of animals intoxicated with different doses of AFB1.  

5. Examination of the correlation between  NF-κB concentration in liver tissue of rats 

intoxicated with different doses of aflatoxin B1.  

The studies were carried out on Wistar male rats with a body weight of 190-200g, which were 

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

groups  The tested animals were divided into 4 groups, 9 in rats in each:  

• Group No. 1 - Animals administered with aflatoxin B1 intragastrically at a dose of 0.5 

mg / kg body weight for 7 days  

• Group No. 2 - Animals administered with aflatoxin B1 intragastrically at a dose of  

1.0 mg / kg body weight for 7 days.  

• Group No. 3 - Animals administered with aflatoxin B1 intragastrically at a dose 

of 2.0 mg / kg body weight for 7 days  

• Group No. 4 - Control group - animals administered with redistilled water 

intragastrically for 7 days.  

After 7 days of experiment, the animals were killed by decapitation after intraperitoneal 

administration of a hypnotic agent. Liver was taken from them for further testing. The animal 

tissue taken for testing was homogenized in PBS buffer in the proportions: 0.5 g of tissue per 2 

ml of buffer. The homogenate was centrifuged at 14,000 / min. for 15 minutes at 4°C. The 

concentration of NK-κB was determined by immunoenzymatic ELISA in the obtained 

supernatants. The statistical analysis of results of the subjected tests was performed in the 

Statistica 13.3 program using the Shapiro-Wilk test for normality analysis, Mann-Whitney U 



test (for variables not meeting the assumptions for parametric tests), student's t-test (for 

variables meeting the assumptions for parametric tests) and the test ANOVA Kruskal - Wallis 

by rank for more than two variables. The results were considered statistically significant with 

significance level p <0.05  

The mean concentration of NF-κB (ng / ml) in the control group was 1951,680 ± 

773,0677 and in the study groups, respectively: for the group administered with aflatoxin B1 at 

a dose of 0.5 mg / kg - 2218.682 ± 603.3593, aflatoxin B1 at a dose of 1.0 mg / kg - 350.533 ± 

89.0901 and aflatoxin B1 at a dose of 2.0 mg / kg - 224.549 ± 134.88872. No statistical 

significance of the difference between the average concentrations in the control group and the 

group receiving 0.5 mg / kg of aflatoxin B1 (p = 0.426) was demonstrated, while the statistical 

significance of the difference between the concentrations in the control and study group 

receiving 1.0 mg / kg of aflatoxin was demonstrated B1 (p = 0.000412) and the control and 

study group who received aflatoxin B1 at a dose of 2.0 mg / kg body weight (p = 0.0004). 

Statistical significance of differences between NF-κB concentrations in the control group and 

two study groups was also demonstrated (p = 0.0001). A significant relationship was also found 

between the level of dose of aflatoxin B1 administered to the rats and the concentration of NF-

κB. Negative correlations were obtained. The higher dose administered to rats - the lower level 

of measured concentration of NF-κB.  

 The Kruskal-Wallis test was also performed to compare the differences between the average 

concentration in the control group and the two study groups. The test result indicates the 

statistical significance of the studied data (p = 0.0001).  

  Conclusions:  

1. Aflatoxin B1 at doses of 1.0 mg / kg body weight and 2.0 mg / kg body weight 

significantly reduce the concentration of NF-κB transcription factor in the liver tissue 

of tested rats after 7 days of intoxication compared to the control group.  

2. A low dose of aflatoxin B1 (0.5 mg / kg body weight) as opposed to higher doses (1.0 

mg / kg body weight and 2.0 mg / kg body weight) does not significantly affect the 

level of NF- transcription factor κB in liver tissue of tested rats compared to the control 

group.  

3. Increasing the dose of aflatoxin B1 (from 0.5 mg / kg body weight to 1.0 mg / kg body 

weight and 2.0 mg / kg body weight) causes a significant decrease in the concentration 



of NF-κB transcription factor in the liver tissue of tested rats after 7 days of 

intoxication.  

4. The study of the influence of aflatoxin B1 on the level of NF-κB transcription factor 

may significantly contribute to understand the mechanism of its action, influence on 

inflammatory, apoptotic and carcinogenic processes in the liver and determine its safe 

level in food intended for humans and animals.  

5. NF-κB transcription factor may be a potential pharmacotherapeutic target for the 

prevention and treatment of liver diseases caused by aflatoxin B1 toxic effects.  

 


