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Fusariotoxinok

T-2 toxin, HT-2 toxin, deoxinivalenol (DON), fumonizin B1

Gyakran fordulnak elő együtt gazdasági állatok takarmány 
alapanyagaiban, mivel a Fusarium fajok többféle mikotoxin
termelésére is képes

Kevés adat áll rendelkezésre ezek együttes (multimikotoxin) 
hatásáról (antagonista, szinergista, additív)



Vizsgálat célja:

Multi-mikotoxin (T-2/HT-2 toxin + DON + fumonizin B1) expozíció által
előidézett oxidatív stressz hatására bekövetkező biokémiai változások
nyomon követése, különös tekintettel a glutation redox rendszer egyes
elemeire, valamint az ezek mennyiségét/aktivitását kódoló gének
expressziójára.



Anyag és módszer
 In vivo modell: tojótyúk 

 Rövid távú (72 óra) multi mikotoxin terhelés T-2/HT-2 toxin + DON + fumonizin B1 

 Alacsony dózis: az EU javaslati határértékkel megegyező mennyiségben szennyezett takarmány 

(T-2 + HT-2 toxin: 0,25mg/kg; DON: 5 mg/kg; fumonizin B1: 20 mg/kg) 

 Magas dózis: az EU javaslati határérték kétszeres mennyiségével szennyezett takarmány 

(T-2 + HT-2 toxin: 0,5 mg/kg; DON: 10 mg/kg; fumonizin B1: 40 mg/kg) 

 Kontroll: a vizsgált mikotoxinokat a kimutathatósági érték (LOQ) alatt tartalmazó kontroll 

takarmány

Post mortem máj mintavétel a mikotoxinokkal szennyezett takarmány etetését követő:

0. 24. 48. és 72. órában.



Anyag és módszer

Redukált-glutation (GSH) koncentráció, valamint a glutation-peroxidáz
(GPx) aktivitás meghatározása

A génexpressziós vizsgálatok real-time PCR technikával:

glutation-peroxidáz 4 (gpx4), glutation-szintetáz (gss), glutation-
reduktáz (gsr), valamint az Nrf2 transzkripciós faktor (nrf2) fehérjéket
kódoló gének -aktinhoz viszonyított relatív expressziója



Biokémiai változások

A 2. és 3. napon érdemi változás nem volt kimutatható sem a GSH
tartalomban, sem a GPx aktivitásban.



Gpx4 gén expressziója

A 2. napon érdemi változás nem volt kimutatható 



Gss gén expressziója

A 2. napon érdemi változás nem volt kimutatható 



Gsr gén expresssziója

A 3. napon érdemi változások nem voltak kimutathatók



0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

%
 

Nrf2 gén expressziója

Az értékeket a kontroll csoporthoz viszonyítva adtuk meg (kontroll: 100%)



Konklúzió

Az eredmények alapján levonható az a következtetés, hogy egyes
Fusarium mikotoxinok együttes expozíciójának hatására:

A máj glutation redox rendszere aktiválódik, ami azt bizonyítja, hogy
oxidatív stressz alakult ki, amely részben poszt-transzlációs
modifikációval, részben az Nrf2-Antioxidáns Válaszelem rendszeren
keresztül aktiválja az antioxidáns védelmi rendszert.

A változások már az egyes mikotoxinokat a javasolt határértékben
alkalmazva is jelentkeztek, ami arra utal, hogy az egyes mikotoxinok
között az oxidatív stressz indukciója tekintetében szinergens hatás áll
fenn, emiatt az egyes mikotoxinokra vonatkozó javaslati határértékek
multimikotoxin terhelés esetén felülvizsgálatra szorulnak.



Köszönöm a figyelmet!
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által támogatott EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 projektek támogatásával végeztük. 


