
A fumonizin B1 sejtmembrán

károsító hatásának vizsgálata

emlősökben

Szabó András1,2, Fébel Hedvig3, Omeralfaroug Ali2, Mézes Miklós4,

Balogh Krisztián4, Kovács Melinda1,2

1 MTA-KE-SzIE Mikotoxinok az Élelmiszerláncban Kutatócsoport, Kaposvár, Guba

S. u. 40., 7400.
2 Kaposvári Egyetem, Agrár- és Környezettudományi Kar, Kaposvár, Guba S. u. 40., 

7400.
3 NAIK - Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet, Herceghalom, 

Gesztenyés u. 1., 2053.
4 Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, 

Takarmányozástani Tanszék, Gödöllő, Páter K. u. 1., 2100.

TOX’2019 Tudományos Konferencia

2019.10.09.

Szeged



A fumonizinek általános jellemzése

Fumonizinek (Fusarium verticillioides, Fusarium proliferatum)

Kukorica!

aw>0,9 (szántóföldön, rövid ideig a betakarítás után)

-fumonizin B1, B2, B3 (FB1,..). 

- hőstabilak, jelentős mértékű bomlásra csak 150 C feletti hőkezelésnél lehet 

számítani.

Fusarium verticillioides

FB1



Felszívódás, metabolizmus, kiürülés
Felszívódás: 3-6%

Gyors eloszlás és elimináció.

Akkumuláció: májban  vese (50% FB1, 20% PHFB1, 30% AP1)

Metabolizáció: máj, emésztőkészülék.

Kiürülés: 

- bélsár 68% (40% FB1, 60% hidrolizált)

(mikrobiális hidrolízis !)

- vizelet 1,5% (65% FB1, 35% hidrolizált)

Állati termékek (tej, baromfi és sertéshús, tojás) –

nincs maradvány.



„Fumonizin paradoxon”

Az alacsony fokú felszívódás ellenére súlyos elváltozásokat okoz.  

- ismeretlen társ-szennyező toxin hatása;

- dózis-függő hatás (alacsonyabb dózisban jobb biológiai hasznosulás);

- aktív metabolitokká való átalakulás (szintén dózis-függő);

- akkumuláció;

- FB1 származékok jobb felszívódása (majd ezek átalakulása FB1-é, 

illetve metabolitjává).

(Shier, 2000)



Soriano et al.: Progress in 

Lipid Research, 2005. 44:6.

345–356.

A szfingolipidek anyagcseréje - A FB1

hatásmechanizmusa

Protein kináz aktivitás, sejt növekedés és 

differenciálódás, apoptózis, carcinogenitás és 

lipidperoxidáció

A szfinganin szerkezeti

analógja.

Specifikus gátlója a ceramid

szintetáz enzim-nek.

Komplex szfingolipidek

hiánya, a citotoxikus szfinganin

akkumulációja.

A foszfolipidek és a

többszörösen telítetlen

zsírsavak metabolizmu-sának

megváltozása.

X – FB1 által kifejtett gátlás



A fumonizin B1 által előidézett főbb kórképek 

Idegcső záródási 

rendellenesség

(neural tube defect, 

NTD)

(Marasas et al., 2004)

Nyelőcsőrák     (oesophageal 

cancer, OC)

(Rheeder et al., 1992)

Agylágyulás (equine 

leukoencephalomalacia, 

ELEM)

(Kellerman et al., 1990)

Tüdőödéma (porcine pulmonary edema, 

PPE)  (Harrison et al., 1990)



Sertés

Tüdővizenyő, mellvízkór, tüdőfibrózis (PPE)

Cardiovasculáris problémák

Májkárosodás 

Nyelőcsőgyulladás, gyomorfekély

5-20 ppm

LOAEL: 0,2 mg/testsúly kg/nap

Baromfi

Csökkent súlygyarapodás és romló FCR

Májkárosodás

Immunszuppresszív hatás

50-600 ppm

LOAEL: 2 mg/testsúly kg/nap

Kérődzők

Csökkent takarmányfelvétel és tejtermelés

Máj- és vesekárosodás

20-150 ppm

NOAEL (borjú): 0,6 mg/testsúly kg/nap

LOAEL (szm): 2,4 mg/testsúly kg/nap 

A gyakorlatban tapasztalt elváltozások 



A gyakorlatban tapasztalt tünetek

Ló

ELEM (10 ppm)

Cardiovasculáris problémák

Vese- és májkárosodás

NOAEL: 0,01mg/testsúly kg

Nyúl

LEM, vérzések az agyban

Vesekárosodás

Hal

Harcsa (súlycsökkenés, májkárosodás, csökkent 

immunválasz, módosult vérkép) 

20-700 ppm

Ponty (máj, vese, agyvelő, szív) 10 ppm

NOEL (harcsa, nílusi tilápia) 20 ppm



FB1  T-2 (Grenier és Oswald, 2011)

-Termelési paraméterek: additív.

-Májkárosodás: szinergizmus / antagonizmus (!)

FB1  DON (Grenier és Oswald, 2011)

-Termelési paraméterek: szinergizmus / kisebb mint additív / nincs 

interakció.

-Immunválasz: kisebb mint additív / antagonista.

Interakció a FB1 és más mikotoxinok között



MTA-KE-SzIE Mikotoxinok az Élelmiszerláncban Kutatócsoport

Saját eredmények rágcsálók esetében

Rövidtávú kezelés patkányon: akut hatás.

Multitoxin hatás patkányon: interakciók elemzése.

Dózis és expozíciós idő függés vizsgálata patkányon.

Hematotoxikus hatás és két toxin interakciója, nyúlban.



Patkány, 

50 ppm, 5 nap



Patkány, 14 nap, multitoxin kezelés (FB1, DON, ZEA)

(ZEA; 15 μg/állat/nap), (DON; 30 μg/állat/nap), (FB1; 150 μg/állat/nap)



Főkomponens analízis



Patkány, máj, vese, dózis és expozíciós idő függés (0-

20-50-100 mg/kg eq. dózis), vese és máj P-kolin, P-

etanolamin és P-szerin zsírsavprofil

n = 6 állat x 4 dózis x 2 exp. idő x 2 szerv x 3 frakció = 288



Nyúl, T-2 és FB1 interakció

2  és  10 ppm

4 hét



Konklúzió

FB1:

- Szinte azonnal károsító hatású;

- Indukál oxidatív károsodást;

- A membránlipideket főleg az oxidatív stressz károsítja;

- Hatékony interakció más Fusarium toxinokkal;

- A jelentősen hosszabb expozíciós idő sem fokozza

erősebben a hatást;

- Alacsony, természetben is előforduló dózisa is káros.


