
8.STRESZENIE 

 

 

Mykotoksyny są wtórnymi metabolitami grzybów pleśniowych. Stanowią one istotne  

zagrożenie zdrowotne zarówno dla ludzi, jak również dla zwierząt. Intoksykacja 

mykotoksynami odbywa się głównie drogą pokarmową. Rzadziej mykotoksyny przedostają 

się  do wnętrza organizmu  przez układ oddechowy, drogą kontaktową przez skórę i śluzówki, 

a także przenikać mogą również przez barierę łożyskową. Obecnie znanych jest ponad 400 

związków zaliczanych do mykotoksyn. Wśród nich największe znaczenie mają: aflatoksyny, 

ochratoksyna A, fumonizyny, trichoteceny patulina i zearalenon. Do najsilniej działających 

mykotoksyn należą aflatoksyny. Produkowane są one przez niektóre rodzaje grzybów 

pleśniowych, głównie przez: Aspergillus flavus i Aspergillus parasiticus. Aflatoksyny dostają 

się do organizmu drogą pokarmową, w wyniku spożywania skażonych produktów takich jak: 

ziarna zbóż i przetworzona z nich żywność, orzechy, suszone owoce, zioła, oleje roślinne, 

przyprawy, a także mięso i nabiał pochodzące od zwierząt karmionych zanieczyszczonymi  

paszami. Najczęściej występującą w płodach rolnych                                         i produktach 

spożywczych aflatoksyną jest aflatoksyna B1. Mykotoksyna ta może wywierać działania o 

charakterze hepatotoksycznym i nefrotoksycznym, ale także: teratogennym, mutagennym, 

karcinogennym oraz immunotoksycznym, Odpowiedzią organizmu na uszkodzenie tkanek i 

narządów pod wpływem różnych czynników,                      w tym mykotoksyn, jest 

uruchomienie kaskady przemian indukowanych                                                  i 

wspomaganych przez szereg mediatorów stanu zapalnego, między innym takich jak: cytokiny, 

czynniki wzrostu oraz kinazy. Udowodniono, że ekspozycja na AFB1 indukuje odpowiedź 

zapalną organizmu przez regulację ekspresji cytokin. 

Celem pracy była ocena toksycznego działania różnych dawek aflatoksyny B1. 

Analizę przeprowadzono oceniając stężenia IL-6, TNF-α w homogenatach tkanki wątroby i 

nerki szczurów poddanych  7 -  dniowej intoksykacji tą mykotoksyną.  Badania 

przeprowadzono na szczurach, samcach rasy Wistar, które podzielono na                      4 

grupy po 9 sztuk każda. Do badań przystąpiono po uprzednim uzyskaniu zgody Lokalnej 

Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na prowadzenie doświadczeń na 

zwierzętach w celach naukowych (Nr 22/2013 ). 



Zwierzętom doświadczalnym przez 7 dni, przy użyciu zgłębnika, podawano 

dożołądkowo aflatoksynę B1  w dawkach: 0,5 mg/kg m.c., 1,0 mg/kg m. c., 2,0 mg/kg m. c. 

Grupę kontrolną stanowiły zwierzęta, którym podawano dożołądkowo wodę redestylowaną.  

Po 7 dniach doświadczenia, po uprzednim, dootrzewnowym podaniu środka 

nasennego Vetbutal zwierzęta poddano dekapitacji. Do dalszych badań pobierano od nich 

wątrobę oraz nerki. Tkanki homogenizowano w buforze PBS - stężony, zbuforowany roztwór 

soli fizjologicznej (ang. Phosphate-Buffered Saline firmy GIBCO®) 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 

oznaczono stężenie IL-6  i TNF-α przy pomocy czytnika ELISA z zastosowaniem zestawu 

firmy Cloud-Clone Corp. USA.  

Wyniki badań poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem programu Statistica 

wersja 12.0 firmy StatSoft. 

Przeprowadzone badania wykazały, że po 7 - dniowej intoksykacji najniższą dawką 

AFB1 (0,5 mg/kg m.c.) stężenie TNF–α oraz  IL-6 w tkance wątroby szczurów było istotnie 

wyższe niż w grupie kontrolnej. Natomiast w grupach zwierząt otrzymujących AFB1 w 

dawkach: 1,0 mg/kg m.c. oraz 2,0 mg/kg m.c. stężenie TNF–α oraz IL-6 w tkance wątroby 

kształtowało się na poziomie istotnie niższym                               w stosunku do grupy 

kontrolnej. Najniższy poziom TNF–α oraz IL-6 tych stwierdzono w tkance wątroby zwierząt 

obciążonych najwyższą dawką AFB1. 

W tkance nerki badanych zwierząt  tygodniowa intoksykacja najniższą dawką  AFB1 

spowodowała istotne statystycznie obniżenie stężenia TNF–α w stosunku do grupy 

kontrolnej, nie wpływając istotnie na stężenie IL-6.  W grupie zwierząt poddanych 

intoksykacji AFB1 w dawce 1,0 mg/kg m.c. stężenia TNF–α  oraz IL-6                   w tkance 

nerki  były również niższe niż w grupie kontrolnej. Jednak statystycznie istotnie były tylko 

różnice dotyczące stężeń IL-6.  Po zastosowaniu AFB1 w dawce 2,0 mg/kg m.c. stężenie 

zarówno TNF–α, jak również IL-6, w tkance nerki zwierząt                  z tej grupy było 

istotnie niższe niż w grupie kontrolnej. Najniższe stężenie TNF–α oraz IL-6 stwierdzono w 

tkance nerki zwierząt otrzymujących najwyższą dawkę tej mykotoksyny. 

Przeprowadzone badania potwierdzać mogą toksyczny wpływ AFB1                                    

w stosunku do tkanki wątroby i nerki. Analiza prezentowanych w pracy wyników  sugerować 

również może działanie immunosupresyjne tej mykotoksyny manifestujące  się istotnym 

obniżeniem stężenia badanych cytokin. 



Analiza uzyskanych wyników badań pozwoliła na sformułowanie następujących 

wniosków: 

1. Intoksykacja aflatoksyną B1 w dawce 0,5 mg/kg m.c. prowadzi do wzrostu stężenia 

TNF–α oraz IL-6 w tkance wątroby zwierząt doświadczalnych. 

2. W tkance nerki najniższa dawka aflatoksyny B1 powoduje istotne obniżenie stężenia 

TNF–α, nie wpływając jednocześnie na poziom IL-6. 

3. Obciążenie badanych zwierząt dawką aflatoksyny B1 w wysokości 1,0 mg/kg m.c. 

obniża istotnie stężenie TNF–α oraz IL-6 w tkance wątroby. 

4. W tkance nerki zwierząt doświadczalnych ekspozycja na aflatoksynę B1               w 

dawce 1,0 mg/kg m.c. powoduje obniżenie stężenia TNF–α oraz IL-6. 

5. Zastosowanie dawek aflatoksyny B1 w wysokości 2,0 mg/kg m.c. powoduje istotne 

obniżenie poziomu TNF–α oraz IL-6 w tkance wątroby i  nerki zwierząt 

doświadczalnych. 

6. Ekspozycja na wzrastające dawki aflatoksyny B1 prowadzi do istotnych zmian stężeń 

TNF–α oraz IL-6, zarówno w tkance wątroby, jak również nerki badanych zwierząt. 

Cytokiny te osiągają najniższy poziom po zastosowaniu najwyższych dawek tej 

mykotoksyny. 

7. W grupach zwierząt otrzymujących różne dawki aflatoksyny B1 istotna statystycznie, 

dodatnia korelacja między stężeniami TNF–α, a IL-6 występuje jedynie w tkance 

wątroby szczurów otrzymujących najwyższą dawkę aflatoksyny B1.  

 

Prezentowane badania wymagają kontynuacji oraz uzupełnienia ich o ocenę funkcji 

tych narządów w korelacji z ich obrazem histopatologicznym. Celem tych badań jest 

pogłębienie wiedzy dotyczącej mechanizmów toksycznego działania AFB1, co umożliwić 

może odpowiednio wczesne wdrożenie celowanego działania terapeutycznego, którego 

zadaniem jest zahamowanie mechanizmów uszkodzenia szeregu tkanek i narządów w 

przebiegu intoksykacji AFB1. Badania te ułatwić również mogą opracowanie kierunków 

działań profilaktycznych oraz metod skutecznej ochrony przed zatruciem tą mykotoksyną. 

Konieczne jest również monitorowanie stężenia AFB1, w produktach spożywczych, 

szczególnie w produktach zbożowych, stanowiących istotny element diety znacznej części 

populacji ludzi na świecie.  Dotyczy to głównie żywności importowanej z krajów należących 

do strefy klimatycznej tropikalnej lub subtropikalnej, w której zanieczyszczenie 

aflatoksynami jest największe. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. SUMMARY 

 

 



 Mycotoxins are secondary metabolites of the moulds. They pose a significant health 

risk both for people and animals. Oral route is the main method of transmitting 

mycotoxicosis.  Rarely do the mycotoxins enter the body via the respiratory system, through 

skin and mucous, or by crossing the placental barrier. Today, over 400 chemicals are known to 

be mycotoxins.  Among them, of major importance are aflatoxins, ochratoxin A, fumonisins, 

trichothecenes, patulin and zearalenone.                   The strongest mycotoxins are aflatoxins 

which are produced by Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus. Aflatoxicosis is mainly 

foodborne, transmitted                                      by contaminated products, such as cereal grains 

and preparations of cereals, nuts, dried fruits, herbs, plant oils, spices and also meat and dairy 

products derived from animals fed with impure feeding stuffs. From among aflatoxins, 

aflatoxin B is the most common in crops and food products. This mycotoxin can have 

hepatotoxic                            and nephrotoxic properties as well as teratogenic, mutagenic, 

carcinogenic                               or immunotoxic effects. Any factor, including mycotoxins, 

causing tissue and organ damage, provokes immunological response with an active 

participation of mediators of inflammation, such as cytokines, growth factors and kinases. It 

has been proved that the inflammatory reaction to AFB1 induces changes in cytokine 

expression. 

 The aim of this study was to estimate the toxic effect of aflatoxin B1 in various doses. 

We analyzed the IL-6 and TNF-α levels in homogenates of liver and kidney rat tissue in 

animals subjected to aflatoxin B1 intoxication for 7 days. The tests were conducted in male 

Wistar rats, divided into 4 groups of 9 animals each. The project had received an approval of 

the Local Bioethics Committee of the Medical University of Lublin to conduct animal 

experiments for scientific purposes. (Number 22/2013). 

 Three groups of animals were administered aflatoxin B1 for 7 days intragastrically 

through a nasal tube in different doses: 0.5 mg/kg body weight,                      1.0 mg/kg body 

weight, 2.0 mg/kg body weight. The control group was administered double distilled water 

intragastrically.  

 After 7 days of the project, the rats were injected intraperitoneally a hypnotic sedative 

Vetbutal and then decapitated. Liver and kidneys were removed from                 the animals 

for further tests. The tissues were homogenated in PBS buffer - Phosphate-Buffered Saline by 

GIBCO® in the following ratio: 0.5 g of tissue per 2 mL of buffer. The obtained homogenate 

was centrifuged at 14000 revolutions per minute for                      15 minutes at 4ºC. Then, the 

concentration of IL-6 and TNF-α was determined in ready supernatants using the ELISA 

reader together with the Cloud-Clone Corp, USA set. 



 The results of the tests were statistically analyzed with Statistica version 12.0 by 

StatSoft.  

Our outcomes showed that after 7 days of intoxication with the lowest dose of AFB1 (0.5 

mg/kg body weight), TNF-α and IL-6 levels in rat liver tissue were significantly higher than 

in the control group. However, in groups where AFB1 doses of 1.0 mg/kg body weight and 

2.0 mg/kg body weight were administered, TNF–α and IL-6 levels in liver tissue were 

significantly lower than in the control group.  The lowest TNF-α and IL-6 level was found  in 

liver tissue of animals subjected to the highest dose of AFB1.  

 In renal rat tissue, a 7-day intoxication with the lowest dose of AFB1 induced 

statistically significant reduction of TNF-α concentration compared to the control group, 

whereas there was no significant influence on IL-6 level. Similarly, in renal tissue of the 

group intoxicated with AFB1 in a dose of 1.0 mg/kg body weight, both TNF-α and IL-6 

concentrations were lower than in the control group. However, only the IL-6 concentration 

changes were statistically significant. Administration                             of 2.0 mg/kg body 

weight of AFB1 resulted in a significant reduction of both TNF-alfa and IL-6 level in renal 

tissue of animals. The lowest TNF-α and IL-6 concentrations were observed in renal tissue of 

rats subjected to the highest dose                    of the mycotoxin.  

 The study confirmed that AFB1 has a toxic effect on renal and liver tissue. Moreover, 

the analysis of our results may suggest an immunosuppressive effect of the mycotoxin, 

manifested by significantly reduced concentration of the tested cytokines. 

On the basis of the obtained results we were able to reach the following conclusions: 

1. Aflatoxin B1 intoxication at a dose of 0.5 mg/kg body weight in experimental animals 

increases TNF-α and IL-6 concentrations in liver tissue. 

2. In renal tissue the lowest doses of aflatoxin B1 cause a significant reduction               

in TNF-α  concentration without affecting IL-6 levels at the same time. 

3. There was a significant reduction in TNF-α and IL-6 concentrations in liver tissue in 

animals administered 1.0 mg/kg body weight of aflatoxin B1.  

4. In animals exposed to aflatoxin B1 at a dose of 1.0 mg/kg body weight there was a 

reduction in  both TNF-α  and IL-6 concentrations in renal tissue.  

5. Aflatoxin B administered at a dose of 2.0 mg/kg body weight in experimental animals 

causes a significant reduction of TNF-α and IL-6 concentrations both in renal and liver 

tissue. 



6. Increasing doses of aflatoxin B1 lead to significant changes in TNF-α  and IL-6 

concentrations in liver tissue as well as in renal tissue of the tested animals. The 

lowest levels of these cytokines are observed at the highest doses of this mycotoxin.   

7. The only statistically significant positive correlation between TNF-α and IL-6 levels 

was found in a group of animals that received the highest doses                          of 

aflatoxin B1.   

 Our study should be continued to include functional evaluation of tested organs in 

correlation with their histopathological image. The aim of these study is to help in our 

understanding of AFB1 toxic activity, which may lead to early implementation                of 

targeted treatment that would inhibit damage of many tissues and organs, caused    by AFB1 

intoxication. Moreover, this research provides useful data for developing new lines of 

preventive actions and effective ways of avoiding mycotoxicosis.  

 It is also crucial to monitor AFB1 concentrations in food products, especially those 

containing cereals – a significant component of human diet in a considerable part of world 

population. This concerns mainly food imported from countries in tropical  or subtropical 

climate, where the aflatoxin contamination is the highest. 

 

 


