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RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 

 

ACSF: Mesterséges cerebrospinális folyadék (Artificial cerebrospinal 
fluid) 

AP1: Aminopentol (fully hydrolyzed FB1) 

FB1: Fumonizin B1 

I-O görbe: Input-output görbe 

MFR: Magnéziummentes ACSF (magnesium-free Ringer) 

NOAEL: Káros hatásokat nem okozó dózis (No observed adverse effect 
level) 

PAP1: N-palmitoil-AP1 

PHFB1: részben hidrolizált FB1 (partially hydrolyzed FB1) 

TDI: tolerálható napi bevitel (Tolerable daily intake)  

TS: Teszt ingerlés (Test stimulation) 
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1. BEVEZETÉS 

 

1.1 A gabonák gombafertőzöttsége 
 

A mezőgazdaságnak régről ismert, de mai napig aktuális problémája a gabonák 

penészgombával való megfertőződése. Ez különösen a kedvező csapadék- 

ellátottságú területeken jellemző, mivel a nedvesség és pára kedvez a gombás 

megbetegedések terjedésének. A legtöbb penészgomba az emberre és az állatokra 

veszélyes méreganyagokat termel, így a fertőzött gabonából készült élelmiszerek 

fogyasztása népegészségügyi problémákhoz vezethet. A penészes takarmánnyal 

etetett haszonállatok megbetegedése súlyos gazdasági következményekkel jár, 

húsuk, tejük fogyasztása veszélyes lehet. Elszaporodásuk mértéke nagyban függ az 

éghajlati tényezőktől, valamint a gazdanövény érzékenységétől (SZABÓ-FODOR J. - 

KOVÁCS M. 2010).  

A mezőgazdaságban problémákat okozó penészgombák két fő csoportba 

sorolhatók az alapján, hogy a mezőgazdasági termelés vagy a tárolás során 

jelentenek-e kockázati tényezőt a növény illetve a termény számára. Előbbiek közé a 

nagy víztartalmat igénylő szántóföldi penészgombák, utóbbiak közé pedig a kisebb 

nedvességtartalommal is beérő raktári penészgombák tartoznak. A szántóföldi 

penészgombák csoportjából, a Fusarium nemzetség egyes fajai által termelt három 

leglényegesebb toxin (csoport) a trichotecének, a zearalenon és a dolgozat további 

részében bemutatott fumonizinek. (CAVRET, S. - LECOUR, S. 2006; WU, F. -  

GROOPMAN, J. D.–PESTKA, J. J. 2014). 
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1.2 A fuzárium fertőzés jelensége 
 

A Fusarium gombák által termelt fumonizinek a kukoricában, a gabonákban és 

az abból készült terményekben találhatók. Magyarországon elsősorban a Fusarium 

graminearum és a Fusarium culmorum okozhat fuzáriózist. A fertőzött, kifehéredett 

kalászkákon narancssárga és rózsaszín spórák is láthatóak. Éréskor a tünetek már 

kevésbé feltűnőek.  

A fertőzés jeleit nem mutató, egészséges kinézetű gabona is tartalmazhat 

mikotoxinokat, másrészt nem minden Fusarium faj termel toxint. A penészgomba 

fajok megtalálhatóak a gabonaszemeken, a száron, a talajon, a gyomokon, azonban a 

legtöbb szaporodóképes fertőző anyagot (inokulumot) a termőföldön maradó 

növényi maradványok tartalmazzák. A gabonafélék a betegségre a virágzás ideje 

alatt a legfogékonyabbak. A termés fuzárium fertőzéséhez ideális feltételt biztosít az 

erős esőzés. Az ezt követő meleg, nedves időjárás biztosítja a legkedvezőbb 

feltételeket a kalászon lévő gombaspórák kicsírázásához és a fertőzés 

kialakulásához (SORIANO, J. M. -  DRAGACCI, S. 2004).  

A Fusarium fertőzés és a fuzáriumtoxinok keletkezése teljesen nem 

küszöbölhető ki, azonban mértékük csökkentésére számos agrotechnikai, 

növényvédelmi és tárolástechnikai megoldás áll rendelkezésre. A toxinnal 

szennyezett gabonából a toxint utólag eltávolítani nem lehet, noha a különböző 

tisztítási, malomipari eljárásokkal a toxinszint csökkenthető (SZEITZNÉ SZABÓ M. 

2010).  
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1.3 A fuzáriumtoxinok egészségi kockázata 
 
A mikotoxinok káros egészségi hatásainak mérsékléséhez rendkívüli 

jelentőséggel bír az eltűrhető napi beviteli mennyiség (TDI, Tolerable Daily Intake) 

megállapítása és ennek betartása az élelmiszerek elkészítése során. Ennek 

megállapítása úgy történik, hogy az állatetetési kísérletek során megfigyelik, 

mekkora az a toxinmennyiség, amelynél még nincsen megfigyelhető kóros eltérés és 

ennek az értéknek is csak sokad része kerülhet az élelmiszerekbe a biztonsági 

előírások szerint (NOAEL, No Observed Adverse Effect Level). (Ezt az értéket még 

elosztják egy biztonsági faktorral, általában százzal.) Ebből látható, hogy az 

eltűrhető mennyiség az állatkísérletekben még káros hatásokat nem okozó szint 

század, esetleg még ennél is kevesebb része.  

Életünk során a szervezetünkbe valóban bejutó napi toxinmennyiség, vagyis a 

tényleges napi bevitel időszakonként meghaladhatja ezt az értéket, ami még nem 

feltétlenül jelenti azt, hogy ténylegesen meg is betegszünk, azonban ha huzamosabb 

ideig túllépjük a TDI-t, nem zárható ki az egészségkárosodás.  

Gyakran előfordul, hogy a határérték felett szennyezett gabonákat a nem, vagy 

kevéssé szennyezett tételekkel keverik, és az eladhatóság érdekében „éppen a 

határérték alá” állítják be, ami veszélyek forrása lehet (SZEITZNÉ SZABÓ M. 2010).  

A toxinnak való kitettség hosszú távú hatásaira irányuló vizsgálatok azt 

mutatják, hogy különböző háziállat- és kísérleti állatfajokon jellegzetes betegségeket 

okozhat a fumonizin. A fuzárium toxinok összefüggésbe hozhatók a lovaknál 

megfigyelt agylágyulással, fogyasztásuk sertéseken a pulmonáris artériák 

hipertrófiájához és tüdőödémához vezethet, rágcsálókban vese- és májkárosodás 

figyelhető meg, majmoknál pedig nem ritka az ateroszklerózis. Emberek esetében, 

azokon a területeken pl. Dél-Afrika, Dél- és Közép-Amerika, ahol az 

életkörülmények, a szűkös táplálékellátottság miatt a gabona, azon belül is a 

kukorica a fő táplálék, nagyon magas volt a nyelőcsődaganatok kialakulásának 

száma, valamint kapcsolatot véltek felfedezni a velőcső záródási rendellenességek 

kialakulásával (SORIANO, J. M. -  DRAGACCI, S. 2004; DUTTON, M.F. 2009).  
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1.4 A fumonizinek szerkezete és hatásmechanizmusa 
 

 

 

                 1. ábra Az FB1 lipid bioszintézisben betöltött szerepe (Szabó-Fodor J.-Kovács M. 
2010) 

 

A FB1 egy hosszú szénláncú, metil- és hidroxilcsoportokat tartalmazó poláros 

vegyület. Hatásmechanizmusa a szfingolipid bioszintézis egy alapvegyületéhez, a 

szfinganinhoz való hasonlóságának tulajdonítható, mely révén gátolja a ceramid-

szintáz enzim működését. Ez a komplex szfingolipidek pl. a ceramid 

mennyiségének csökkenéséhez vezet, míg prekurzorainak mennyisége különböző 

mértékben csökkenhet, jellemző a szfiganin/szfingozin arány növekedése, amely a 

mérgezés kimutatásában markerként alkalmazható (1. ábra). 

Mérgező vegyületek esetében fontos nemcsak az anyavegyületnek, hanem 

anyagcseretermékeinek a hatását is megvizsgálni. Előfordulhat ugyanis az 

úgynevezett toxikus detoxikáció folyamata, melynek folyamán a kiinduló anyagnál 

mérgezőbb metabolit keletkezik. Ez a jelenség a fumonizin esetében is 

megfigyelhető. Az FB1 eddig felfedezett metabolitjai a részben hidrolizált FB1 
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(PHFB1), a teljesen hidrolizált, a szervezetben nagyobb hatásfokkal felszívódó 

aminopentol (AP1) és a belőle kialakuló, az előbbieknél sokkal toxikusabb és 

karcinogénebb tulajdonságokkal bíró N-palmitoil-AP1 (PAP1), amely a szfingolipid 

bioszintézisben az FB1-hez hasonlóan a kulcsenzim szubsztrátjává válik (SZABÓ-

FODOR, J. – KOVÁCS, M. 2010; VOSS, K. A. -  SMITH, G. W. -   HASCHEK, W. M. 

2007). 

 

 

1.5 A fumonizinek idegrendszeri hatásai 
 

Az egyszerű és komplex szfingolipidek fontos szerepet töltenek be a sejthártya 

kialakításában. Mivel a neuronok esetében különösen nagy a jelentősége a 

sejtmembrán felépítésének- és működésének, ezért e toxinok idegrendszerre 

gyakorolt hatásait mindenképpen szükséges vizsgálni (OSUCHOWSKI, M. F.-

EDWARDS, G. L. -  SHARMA, R. P. 2005). 

Míg a régebbi kutatások az FB1 hosszú távú hatásaira fókuszáltak – például 

összefüggésbe hozták többek között a velőcső záródási rendellenességek, valamint a 

nyelőcsőrák kialakulásával – addig az újabb eredmények szerint közvetlenül az 

idegsejtekre kifejtett rövid távú hatásai is jelentősek. Asztrocitákon és 

neuroblasztóma sejteken végzett vizsgálatok kimutatták, hogy akut FB1 kezelés 

hatására a mitokondrium membránpotenciáljának depolarizációja illetve az 

intracelluláris Ca++-szint megemelkedése következik be, növelve ezáltal a sejtek 

ingerlékenységét (DOMIJAN, A. M. – KOVACS, S. – ABRAMOV, A. Y. 2012). 

 Az FB1-el végzett másik kísérlet eredményei szerint a toxin hátráltatja az agy 

növekedését, befolyásolja a lipid szintézist, valamint hipomielinizációhoz vezet 

(KWONA, O-S. – SLIKKER, W. JR -  DAVIESC, D. L. 2000). 
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2. CÉLKITŰZÉSEK 
 

Kísérleteimben, ex vivo túlélő agyszelet preparátumokon azt vizsgáltam, hogy a 

FB1 milyen közvetlen idegrendszeri hatást fejt ki, valóban megfigyelhető e a 

szövettenyészetekben már korábban kimutatott serkentő hatás.  Méréseimet patkány 

neocortexben végeztem, ahol a sejtek rétegekbe rendeződnek, szerkezeti és működési 

egységei pedig a kolumnák. Ezek sejtjeit a corpus callosumból (kérgestest) származó 

rostok ingerlésével egyszerre aktiválni lehet, így elektromos ingerléssel kiváltott 

mezőpotenciálok mérhetők.  

A következőkre kerestünk választ: a kiváltott potenciálok monitorozása során 

tapasztalunk-e változást a toxinnal kezelt illetve a kontroll szeletekből mért jelek 

amplitúdójában, valamint hogy a spontán aktivitások regisztrálása alatt van-e 

szignifikáns eltérés a toxinnal kezelt és a kontroll szeletek görcsaktivitása között. 

A szomatoszenzoros kérgi területen kiváltott válaszokat és spontán 

görcsaktivitást is mértem, míg az entorhinális kérgi területen mostanáig csak a 

görcsaktivitás jellemzése történt meg. Az I-O görbék regisztrálása és a tesztingerléses 

vizsgálatokban azt figyeltem, hogy a kiváltott válaszok amplitúdójában tapasztalható-e 

változás a kontroll mérésekhez képest, pontosabban megfigyelhető-e a toxinnal végzett 

mérések során az amplitúdók növekedése, a kiváltott válaszok alakjának változása. A 

szeletek görcskészségét magnéziummentes oldattal kiváltott görcsaktivitás elemzésével 

vizsgáltam, a spontán aktivitás megjelenésének latenciaidejét, mintázatát elemeztem. 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 

3.1  A szeletek elkészítése és kezelése 
 

A kísérleteket fiatal hím Sprague-Dawley patkányokon végeztük, melyek 

elkábításához testsúlykilogrammonként 350 mg klorál-hidrátot használtunk. A 

klorálhidráttal elaltatott állatokat dekapitáltuk, az agyat kiemeltük, majd a 

nagyagykérget tartalmazó blokkot vágtunk belőle. Ebből vibratóm segítségével  

400 µm vastag, horizontális metszeteket készítettünk. Az agyat eközben 

folyamatosan, előzetesen 4 ° C-ra lehűtött, 7,2-7,4 közötti pH-jú, karbogén gázzal 

telített (95% O2, 5% CO2) mesterséges agy-gerincvelői folyadékkal (ACSF) 

hűtöttük, a szeletelés is ebben a folyadékban történt. Az ACSF oldat összetétele: 

126 mM NaCl, 1,8 mM KCl, 1,25 mM K2PO4, 1,3 mM MgSO4, 26 mM NaHCO3, 

2,4 mM CaCl2, 10 mM glükóz. 

Kémiailag tiszta fumonisin B1-ből ACSF oldatban 500 µM-os FB1-törzsoldatot 

készítettünk, melyet 50 µM-os koncentrációban alkalmaztunk. A szeleteket  

30 percen keresztül 2 ml FB1-tartalmú oldatban inkubáltuk szobahőmérsékleten, 

folyamatos karbogén buborékoltatás mellett. A kontroll szeletek ugyanilyen módon 

standard ACSF-ben inkubálódtak. Ezután az interface típusú mérőkamrába kerültek, 

amelyet 33oC-on termosztáltunk. Itt folyamatosan karbogénnel telített ACSF-oldatot  

áramoltattunk át rajtuk 2,5ml/perc sebességgel.  
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3.2 A regisztrátumok felvétele 
 

 A mezőpotenciálok méréséhez extracelluláris üveg mikroelektródokat 

használtunk 1M NaCl-oldattal töltve, ellenállásuk 5-10 MOhm volt, amelyeket a 

szomatoszenzoros és az entorhinális kéreg főként piramissejteket tartalmazó II-III. 

rétegébe helyeztük. A piramissejtek serkentő neuronok, így ingerlésükkel serkentő 

posztszinaptikus potenciálok, EPSP-k keletkeznek.  Az ingerlés bipoláris 

platinaelektróddal történt, a kérgestest és a kéreg határán, 100 µs-os ingerszélességű 

négyszögimpulzusokkal. Az ingerlési küszöb (T – threshold) megkeresése után 

ennek többszöröseit alkalmazva az ingerlési feszültség növelésével a kiváltott 

válaszok amplitúdói telítési görbét írnak le, ez az I-O görbe (input-output). Az I-O 

görbe regisztrálása (1T, 1.5T, 2T, 2.5T, 3T, 3.5T és 4T-vel való ingerlés mellett) 

után ún. tesztingerlést (TS) végeztünk el 2T ingererősséggel.  Mind az I-O görbe, 

mind pedig a TS regisztrálása IntraSys (Experimetria, Budapest) szoftverrel történt.  

Ezután vagy ACSF vagy MFR (magnesium-free Ringer, magnéziummentes 

ACSF) oldatot áramoltattuk át a szeleteken, amelyek spontán aktivitását 

monitoroztuk, ingerlés nélkül, MatLab alapú háziszoftver alkalmazásával, egy órán 

keresztül.  

Az agyszeletek spontán aktivitásának rögzítését követően a fentebb felvázolt 

módszerekkel ismét felvettük az IO görbét és elvégeztük a teszt-ingerlést.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

3.3 Az adatok kiértékelése 
 

A kiváltott potenciálok elemzése is az IntraSys programmal történt. A kiváltott 

válaszokon egy korai (N1) és egy későbbi (N2) negatív csúcsot illetve a köztük 

megjelenő pozitív (P1) csúcsot kerestük meg a szoftver segítségével. A korai 

komponens amplitúdóját az N1 és P1 csúcsok között, míg a késői komponensét a P1 

és N2 csúcsok között mértük (2. ábra).  

 

korai komponens

P1

N2

10 ms

0.5 mV

N1

késői komponens

 

2. ábra Egy kiváltott potenciál mért paraméterei 
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A spontán aktivitás kiértékelése szintén ugyanazzal a szoftverrel történt, mint a 

regisztrálása. Ennek során a jel szűrése után (0,16 Hz-80 Hz) küszöbölési 

módszerek segítségével megkerestük a regisztrátumon található összes csúcsot. A 

kontroll és kezelt szeletek regisztrátumait a következő paraméterek szerint 

hasonlítottuk össze: az első csúcs látencia ideje, valamint az utolsó 15 percen belül 

megjelenő csúcsok (illetve csúcs-sorozatok, azaz burst-ök) száma, amplitúdója 

illetve a csúcsok frekvenciája (3. ábra).  

 

 
 

3. ábra  MFR-ben kialakuló spontán aktivitás. A regisztrátumon a narancssárga körök a 
megtalált csúcsokat jelzik. 
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4. EREDMÉNYEK ÉS DISZKUSSZIÓ 
 

4.1 A kiváltott válaszok elemzése 
 

I-O görbe felvétele során az ingerlési erősség növelésével a kiváltott válaszok 
korai komponenseinek (N1-P1) amplitúdója telítési görbét mutat. Az ábrán a 
background adatpontok a mérés elején készültek, a 30 perces standard ACSF oldatban 
illetve az FB1-oldatban történő inkubálást követően. Várakozásainknak megfelelően az 
FB1 toxinnal kezelt agyszeletek ingerlése során az megnövekedett amplitúdót 
tapasztaltunk a kontroll szeletekhez képest. 
 

 

 

4. ábra A kiváltott válaszok korai komponensének amplitúdója az I-O görbe felvétele során 

 
Ezzel szemben az egy órás standard ACSF-fel, illetve az MFR-rel való perfúzió 

után nem a várakozásainknak megfelelő eredményt tapasztaltuk. A standard oldatban 
való egy órás perfúzió a kiváltott válaszok jelentős növekedését eredményezte. Az 
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MFR-rel történő 60 perces perfúziót követően, mind a standard oldatban, mind pedig az 
FB1 oldatban inkubált agyszeleteknél a kiváltott válaszok csökkenését tapasztaltuk. Ez a 
csökkenés a toxinnal kezelt szeletek esetében nagyobb mértékű volt (4. ábra). 

 
 

 

5. ábra A kiváltott válaszok korai komponensének amplitúdója az TS felvétele során (A 
színjelölések megegyeznek a 4. ábrán láthatókkal.). 

 

A küszöb kétszeresével történő tesztingerlések során a fentieket követő 
tendenciát figyeltünk meg (5. ábra).  
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6. ábra A kiváltott válaszok késői komponensének amplitúdója az I-O görbe felvétele során 

 

A mérés elején sem a standard ACSF-ben történt inkubáció, sem pedig a toxin 
hatására nem láttunk jelentős nagyságú késői komponenst. Egy órás standard oldatos 
perfúziót követően a késői komponens amplitúdójának növekedését tapasztaltuk. Az 
MRF-ben monitorozott spontán aktivitás során a korai komponensektől eltérően, a késői 
komponensek növekedését tapasztaltuk, a standard oldatban és az FB1 oldatban inkubált 
agyszeleteknél is, ami megfelelt előzetes elvárásainknak.  
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7. ábra A kiváltott válaszok késői komponensének amplitúdója az TS felvétele során (A 
színjelölések megegyeznek a 6. ábrán láthatókkal.). 

 

A küszöb kétszeresével történő tesztingerlések során a fentieket követő 
tendenciát figyeltünk meg (7. ábra). 
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4.2 A spontán aktivitások elemzése 
 

Az MFR oldattal történő perfúzió során monitorozható görcsaktivitások 
hátterében az NMDA-receptorok speciális szerkezete áll. Ezen struktúrák az ioncsatorna 
kapcsolt receptorok közé tartoznak. Alapállapotban a csatorna belsejében található Mg++ 
inaktiválja a csatorna működését. Azonban, mivel az MFR oldat Mg++ iont nem 
tartalmaz, az említett ioncsatornákban lévő Mg++ kivándorol, ennek hiányában pedig az 
inaktiválás megszűnése miatt epileptikus görcsök alakulhatnak ki (VALENZUELA, V. – 

BENARDO, L. S. 1995). 
A standard oldatban a spontán aktivitások monitorozása során görcstevékenység 

nem volt megfigyelhető az egy órás perfúzió alatt, a felvételeken csak néhány tüske 
jelent meg. Ezzel ellentétben az MFR-ben való regisztrálás során jellegzetes 
görcstevékenység alakult ki, amely a mérés utolsó 15-20 percében stabilizálódott. A két 
párhuzamosan regisztrált agyterület aktivitása között időbeli összefüggés volt 
megfigyelhető. Az entorhinális kérgi aktivitás időben mindig megelőzi a 
szomatoszenzoros kéregben megjelenőt, ebből arra következtetünk, hogy a 
görcstaktivitás az entorhinális kéreg területéről terjedt át a szomatoszenzoros kéregbe 
(8. ábra).  

 

 

8. ábra Az MFR-ben kialakuló görcsaktivitás FB1-el kezelt szeletben. A felső képen a 
szomatoszenzoros kéregben, az alsón pedig az entorhinális kéregben párhuzamosan 

megfigyelhető spontán tevékenység látható. 
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Az MFR perfúzió kezdetétől számítva az első spontán epizód az entorhinális 

kéreg területén jelent meg a kontroll és a toxinkezelt szeletekben egyaránt.  

Az FB1-el kezelt szeletek esetében az első aktivitás latenciaidejének növekedését 

tapasztaltuk a szomatoszenzoros kéregben a kontrollhoz viszonyítva, míg az 

entorhinális kéregben e tekintetben az értékek közel azonosak (9. ábra).  

 

 

 
 

9. ábra Az első aktivitás latenciaideje az MFR perfúzió kezdetétől számítva. 

(Elemszám: 5 db standard oldatban inkubált és 6 db FB1-el kezelt szelet. Ezen 

értékek a következő három ábra esetében is érvényesek.) 
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Az MFR-rel történő egy órás kezelés esetén az utolsó 15 percben a csúcsok 

számának növekedését figyeltük meg az FB1 kezelt szeletek esetében a kontrollhoz 

képest, a szomatoszenzoros és az entorhinális kéregben egyaránt (10. ábra).  

 

 

 
 

 

 

 

10. ábra A csúcsok száma az MFR perfúzió utolsó 15 percében. 



20 

 

A szintén MFR-ben monitorozott, a szomatozenzoros és az entorhinális kéreg 

területén történő spontán aktivitások regisztrálása során az utolsó 15 percben a csúcsok 

frekvenciájának növekedését tapasztaltuk a toxinban inkubált szeleteknél a 

kontrollokhoz képest (11. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ábra  A spontán aktivitás frekvenciája az MFR perfúzió 

utolsó 15 percében. 
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Az MFR perfúzió utolsó 15 percében a csúcsok amplitúdójában sem a 

szomatonszenzoros, sem az entorhinális kéreg területén nem tapasztaltunk számottevő 

eltérést a kontroll és a toxinkezelt szeletek között (12. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ábra A csúcsok amplitúdója az MFR perfúzió utolsó 15 percében. 
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5. KONKLÚZIÓ 
 

A toxinnal előkezelt szeletek amplitúdójának növekedését tapasztaltuk a 

kiváltott válaszok regisztrálása során, a standard oldatban inkubáltakhoz 

viszonyítva. Ez megegyezik a szakirodalomban eddig leírtakkal, miszerint az FB1 

hatása  nem elhanyagolható az idegrendszer működésében, annak működésére 

serkentő hatást gyakorol (DOMIJAN, A. M. – KOVACS, S. – ABRAMOV, A. Y. 2012; 

BANCZEROWSKI-PELYHE I. ET AL, 2008; BANCZEROWSKI P. ET AL, 2008). 

A spontán aktivitással kapcsolatos mérési adatok elemzése során az aktivitások 

frekvenciájának növekedését figyeltük meg az FB1 kezelt szeleteknél. Ezek az 

adatok a várakozásainkkal szintén összhangban állnak.  

Azonban annak ellenére, hogy a kapott eredményeink alátámasztják az eddigi 

elképzeléseket az FB1 idegrendszeri hatásairól, az MFR-es méréseknél még tovább 

szeretnénk növelni az elemszámot, mivel az adatok szórása elég nagy, így ezek csak 

előzetes eredménynek tekinthetők.  

További vizsgálatokat tervezünk az entorhinális kéregben történő kiváltott 

potenciálok mérésével is. Ezenkívül tervezzük, hogy az FB1-et nagyobb 

koncentrációban alkalmazzuk, és/vagy az inkubálási időt növeljük.  
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A mezőgazdaságnak régről ismert, de mai napig aktuális problémája a gabonák 

penészgombával való megfertőződése. Ez különösen a kedvező csapadék-ellátottságú 

területeken jellemző, mivel a nedvesség és pára kedvez a gombás megbetegedések 

terjedésének. A legtöbb penészgomba az emberre és az állatokra veszélyes 

méreganyagokat termel, így a fertőzött gabonából készült élelmiszerek fogyasztása 

népegészségügyi problémákhoz vezethet. A penészes takarmánnyal etetett 

haszonállatok megbetegedése súlyos gazdasági következményekkel jár, húsuk, tejük 

fogyasztása veszélyes lehet. A gabonafélék egyik legfontosabb gombás betegsége a 

fuzáriózis. 

A fuzárium toxinok, vagyis a Fusarium gombanemzetség néhány faja által 

termelt szekunder metabolitok, humán-egészségügyi és ökológiai jelentőségük miatt 

egyre inkább a kutatások céltábláját képezik. A nemzetség három, leggyakrabban 

kimutatható toxinjai a zearalenon, a trichotecének és a fumonizinek. Vizsgálataim a 

fumonizinek közé tartozó, e toxinok közül a természetben legnagyobb mennyiségben 

termelődő fumonizin B1-re (FB1) irányulnak.  

A FB1 egy hosszú szénláncú, metil- és hidroxilcsoportokat tartalmazó poláros 

vegyület. Hatásmechanizmusa a szfingolipid bioszintézis egy alapvegyületéhez, a 

szfinganinhoz való hasonlóságának tulajdonítható, mely révén gátolja a ceramid-szintáz 

enzim működését. Mivel a neuronok esetében különösen nagy a jelentősége a 

sejtmembrán felépítésének- és működésének, ezért e toxinok idegrendszerre gyakorolt 

hatásait mindenképpen érdemes vizsgálni.  

Míg a régebbi kutatások az FB1 hosszú távú hatásaira fókuszáltak – például 

összefüggésbe hozták többek között a velőcső záródási rendellenességek, valamint a 

nyelőcsőrák kialakulásával – addig az újabb eredmények szerint közvetlenül az 

idegsejtekre kifejtett rövid távú hatásai is jelentősek, melyek hátterében a mitokondrium 

membránpotenciáljának depolarizációja illetve az intracelluláris Ca++-szint 

megemelkedése áll, növelve ezáltal az idegsejt ingerlékenységét. 

Kutatásaim során az FB1 idegrendszeri hatásait ex vivo, hím patkányokból 

származó, 400 µm vastag, túlélő agyszelet preparátumok segítségével vizsgáltam, 
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elektrofiziológiai módszerekkel. A szakirodalomban fellelhető adatok alapján a toxin  

50 µM-os koncentrációban került alkalmazásra, melyben az agyszeletek a mérések 

elvégzése előtt 30 percig inkubálódtak. Az inkubálási idő letelte után elektromos 

ingerléssel kiváltott mezőpotenciálokat regisztráltunk a szomatoszenzoros (érző-) 

kéregben. Ezt követte a szeletek spontán görcsaktivitásának vizsgálata Mg++ -mentes 

oldatban.  

Az FB1- előkezelés hatására a kiváltott potenciálok amplitúdójának növekedését 

tapasztaltuk, ami összhangban áll a fentebb leírt háttér információkkal. A spontán 

aktivitással kapcsolatos mérési adatok elemzése során szintén a várakozásainknak 

megfelelő változásokat, a görcsaktivitások erősödését, pontosabban gyakoriságuk 

növekedését figyeltük meg. 
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