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Célkitőzés

� a biológiai szerepük szempontjából fontosabb mikotoxinok 
szerkezetének, tulajdonságainak, biológiai hatásának, 
keletkezési módjának ismertetése

� az élelmiszerek és takarmányok mikotoxin-tartalmának 
meghatározására jelenleg alkalmazott analitikai kémiai 
eljárások áttekintéseeljárások áttekintése

� a takarmányok és élelmiszerek mikotoxin-tartalmának 
csökkentésére irányuló módszerek bemutatása



• Szerkezetileg sokféle
• kis molekulatömegő
• erıs biológiai hatású vegyületek.
• Az élelmiszerekben természetes módon képzıdı 
legveszélyesebb méreganyagok közé tartoznak.

Mikotoxinok I

legveszélyesebb méreganyagok közé tartoznak.
• Biológiai hatásuk sokféle (karcinogén, mutagén, teratogén, 
ösztrogén, immunotoxikus, hepatotoxikus, neurotoxikus, 
tumor ellenes, cytotoxikus, antimikrobikus).
A mikotoxinok által okozott betegségek győjtıneve:
mikotoxikózis



A mikotoxinok egészségre gyakorolt hatásafügg:
• a vegyület toxicitásától
• az elfogyasztott mikotoxin mennyiségétıl
• az egyén testsúlyától
• más mikotoxinok jelenlététıl 

Mikotoxinok II

• más mikotoxinok jelenlététıl 
• más étkezési hatásoktól
Jelentıségük miatt az élelmiszerekben és takarmányokban 
rendszeres ellenırzés alá esnek



A hazai élelmiszerekben ellenırzött mikotoxinok
(MSz EN 13505:2000)

• Aflatoxin B1, B2, G1, G2: dió, mogyoró, ezek termékei, 
szárított gyümölcs, olajos magvak, cereáliák, 
kakaómassza, szárított kókuszdió, nyers növényi olaj, 
főszerek

• Aflatoxin M1: tej és tejtermékek
• Ochratoxin A: cereáliák, hüvelyesek, zöldségek, • Ochratoxin A: cereáliák, hüvelyesek, zöldségek, 

gyümölcsök, zöldség és gyümölcs készítmények, kávé, 
bor, sertésvese

• Patulin: gyümölcskészítmények
• Fumonizinek: kukorica és kukoricából készült termékek
• Trichotecének:ceraáliák, cereáliatermékek
• Zearalenon:kukorica és kukoricából készült termékek, 

gabona



A mikotoxinok keletkezése

•Mikroszkopikus gombák, penészgombáktermelik. 
•Egy gombafaj többféle mikotoxint is termelhet
• egy toxint több különbözı gomba is szintetizálhat.
• képzıdésük feltételei: optimális hımérséklet, 
tápanyagellátottság, nedvességtartalom és relatív tápanyagellátottság, nedvességtartalom és relatív 
páratartalom (> 70%), a kémhatás: pH 4 – 8.



Aflatoxin
Mikotoxin határértékek I.

Termék Felsı határérték (µg/kg)
B1 B1+B2+ 

G1+G2
M1

Dió, mogyoró, mandula, gesztenye, 
szárított gyümölcsök 

2 4 -

Földimogyoró (felhasználás elıtt 
tisztítandó) 

8 15 -

Dió, mogyoró, mandula, gesztenye, 
szárított gyümölcs és zöldség 

5 10 -

Termék Felsı határérték (µg/kg)
Gabona (beleértve a rizst és hajdinát) 5
Minden gabona eredető termék 3
Mazsola 10
Pörkölt kávé, kávé alapú termékek 5

Ochratoxin- A

szárított gyümölcs és zöldség 
(felhasználás elıtt tisztítandó)
Gabonafélék és gabonaırlemények 2 4 -
Főszerek 5 10 -
Tej és tejtermékek (a felhasznált tej 
arányának megfelelıen)

- - 0,05



Termék Mikotoxin Felsı határérték 
(µg/kg)

Feldolgozatlan gabonafélék Deoxinivalenol
(DON)

1250

Zearalenon 100

T-2 toxin 300

Étkezési korpa Deoxinivalenol
(DON)

750

Kenyér Deoxinivalenol
(DON)

500

Mikotoxin határértékek II.

(DON)
Zearalenon 50

Tészta Deoxinivalenol
(DON)

750

Gyümölcs- és 
zöldségkészítmények

Patulin 50

Szeszesitalok, almabor Patulin 50

Feldolgozatlan kukorica Fumonizin B1+B2 2000

Deoxinivalenol
(DON)

1750

Zearalenon 200



A mikotoxinok csoportosítása

• kémiai szerkezet, biogenezis, farmakológiai hatás alapján
• nedvesség-igényealapján: higrofil, mezofil , xerofil 
• szaporodóképességszempontjából: efemer, mezobionta, 
perzisztens.perzisztens.
• Aszerint, hogy a földeken vagy a betakarítás után 
szintetizálódnak: szántóföldi- és raktári penészek



Szántóföldi penészek

Mikotoxin                 Gombafaj
_______________________________________________________

trichotecének Fusarium spp.                 Fusarium moniliforme
Fusarium  equiseti

DON, DAS, T-2         Trichoderma spp.     DON, DAS, T-2         Trichoderma spp.     
alternariol Alternaria spp.        
moniliformin Fusarium spp.         
zearalenon Fusarium spp.                Fusarium culmorum

Fusarium graminearum
Fusarium oxysporum

Fusarium roseum
satratoxin Stachybotrys sp.     



Zearalenon (F-2-toxin)

• fenolos β-resorcilinsav-lakton(C18H22O5) 
• hidegebb ıszökön, kései betakarításnál (kb. 10oC) 
keletkezik keletkezik 
• nevét a kukorica latin nevérıl kapta
• kukoricában, búzában, rizsben, malátában, 
árpában 
• ösztrogén hatású , a toxint fogyasztó állatok 
tejébıl kimutatható



Trichotecének (trichotekánok)

•deoxynivalenol (DON), T-2 toxin, HT-2 toxin, diacetoxi-
scirpenol, fuzarenon-X, nivalenol
• szeszkviterpén típusú vegyületek, epoxid győrő jelenléte, 9,10 
telítetlen kettıs kötéstelítetlen kettıs kötés
•egyszerő tetraciklusos, és makrociklusos trichotecének
• termelıdésük 0-10oC-on 
• búzában, rozsban, kukoricában, zabban, árpában, szalmában, 
szénában
• erıs sejtmérgek, toxikusak a vérképzı rendszerre, 
idegrendszerre, immunrendszerre, fehérje és DNS szintézist 
gátolják 
• gyorsan kiürülnek



Raktári penészek

Mikotoxin               Gombafaj
____________________________________________________
aflatoxinok Aspergillus spp.              Aspergillus flavus

Aspergillus parasiticus
sterigmatocisztin
fumitremorogének fumitremorogének 
ochratoxinok Penicillium spp.              Penicillum viridictum

Aspergillus orchraceus
patulin Penicillium spp.     

Aspergillus spp.    
roquefortin Penicillium spp.     



Aflatoxinok

• furano-kumarin származékok
• széles hımérséklet-tartományban képzıdnek
•M1, M2- tejbıl, juhok vizeletébıl
• olajos magvakban (földimogyoró, pisztácia, napraforgó, • olajos magvakban (földimogyoró, pisztácia, napraforgó, 
diófélék), szárított gyümölcsök, szója, rizs, tej, tejtermékek, 
húsipari termékek, dohány, kukorica, gabona, főszerek
• daganatkeltı, májkárosító, immunszupresszív, mutációkat, 
sejthalált okoz
• legmérgezıbb az aflatoxin B1



Ochratoxin

• dihidro-kumarinhoz kapcsolódó β-fenilalanin 
vegyület 
• leggyakoribbak a raktári penészek között• leggyakoribbak a raktári penészek között
• gabonákban, hüvelyesekben, kávéban, szójában, 
kakaóban, sörben, szılıben, borban, aszalt 
gyümölcsben, főszerekben
• májkárosító, neurotoxikus, teratogén, daganatképzı 
hatása közvetett, kalcium anyagforgalom zavar
•Kiürülés lassú (belsıségekbıl is kimutatható)



Patulin

•telítetlen öttagú lakton 
• alacsonyabb hımérsékleten is termelıdik
• antibiotikus hatás, de toxicitása miatt nem használják• antibiotikus hatás, de toxicitása miatt nem használják
• gyümölcsökön (alma, körte, szılı), gyömölcslevek, pépek, 
lekvárok, sőrítmények, szeszes italok 
• belsı vérzéseket, bevérzéseket okoz, ödémákat, gátolja az 
enzimmőködést



A mikotoxinok meghatározása I.

� Mikotoxin analízis az ELTE Kémiai Intézetében

� 1990-es évek elejétıl - Prof. Záray Gyula

� analitikai kémiai módszer fejlesztések - paprika, bor, 
must, hal, kukorica, mogyoró, gabona

� nagynyomású rétegkromatográfia  (OPLC) és HPLC� nagynyomású rétegkromatográfia  (OPLC) és HPLC

� Otta Klára, Papp Eszter, Bagócsi Boglárka, Berente 
Bálint



A mikotoxinok meghatározása II.

� vékonyréteg kromatográfia

� túlnyomásos rétegkromatográfia

� kapillárelektroforézis

� tesztmikrobák

� „igen-nem” reakciók� „igen-nem” reakciók

� marker viszgálat

� cél: az alacsony határértékeknek megfelelı kimutatási 
képességő, korszerő szabványos módszerek alkalmazása -
HPLC fluoreszcens detektálással



Néhány hatályos szabványos módszer

� MSZ EN 12955:2000: Az aflatoxin B1, B2, G1 és G2 meghatározása 
gabonafélékben, csonthéjas gyümölcsökben és az ezekbıl készült 
termékekben. 

� MSZ EN 14123:2008: Az aflatoxin B1 és az aflatoxin B1, B2, G1 és G2 
meghatározása mogyoróban, földimogyoróban, pisztáciában, fügében és 
főszerpaprika-örleményben

� MSZ EN 14501:2000: Tej és tejpor. Az aflatoxin M1-tartalom 
meghatározása. meghatározása. 

� MSZ EN 14352:2004: A fumonizin B1 és B2 meghatározása 
kukoricaalapú élelmiszerekben

� MSZ EN 13585:2002: Fumonizin B1 és B2 meghatározása

� MSZ EN 14133:2009: Az ochratoxin A meghatározása borban és sörben

� MSZ EN 14132:2009: Élelmiszerek. Az ochratoxin A meghatározása 
árpában és pörkölt kávéban

� MSZ EN 14177:2004: A patulin meghatározása szőrt és rostos 
almalében és almapürében



•Oszlop elıtti (OPA)
•Oszlop utáni (Br2, I2)

401/2006/EK

A szabványos módszerek fı lépései

•Darálás, homogenizálás
•Keverés, szőrés
•IA oszlop, oldószeres 
extrakció

•Fordított fázisú oszlop
•250mmx4,6mm-es, 5 µm 
szemcseméret



Mintaelıkészítés

1. Darálás, homogenizálás
2. Mikotoxinok kivonása oldószeres 

extrakcióval; 
1. extarháló szer: metanol+víz elegy vagy 

hexán+víz elegy vagy 
metanol+acetonitril+víz metanol+acetonitril+víz 

2. 25-50g minta+ 4-5g NaCl+150-300ml 
extrakciós oldószer; kevertetés;szőrés

3. Tisztítási lépés 
1. immunaffinitás oszlopon (IA)
2. anioncserélı oszlopon 
3. oldószer-oldószer extrakció



Immunaffinitás oszlop

� A szilárd hordózóhoz kötött specifikus antitesteket 
tartalmaz

� az oszlopon áthaladva az antitestek szelektíven megkötik 
a mikotoxinokat, antigén-antitest komplexet képezve

� vizes mosás� vizes mosás

� elució: 0,5 majd 1,0 ml metanollal

� eluátum szárazra párlása

� szárazmaradék visszaoldása metanolban vagy 
acetonitrilben

� ⇒ származékképzésre



Származékképzés I.

• a mikotoxinok átalakítása fluoreszcenciásan aktív 
vegyületté

� oszlop elıtti származékképzés o-ftálaldehid(OPA) 
reagenssel

◦ OPA reagens: 40 mg OPA+ 1ml metanol+ 5 ml ◦ OPA reagens: 40 mg OPA+ 1ml metanol+ 5 ml 
dinátrium-tetraborát +50 µl merkapto-etanol

◦ 25 µl metanolos minta kivonat+ 225 µl OPA reagens

◦ ⇒ HPLC analízis (injektálás: 25 µl)



Származékképzés II.

� oszlop utáni származékképzés brómmal

◦ bróm elıállítása: elektrokémiai úton vagy piridin-
hidrobromid-perbromid (PBPB) segítségével



HPLC analízis

� 250mmx4,6mm-es, 5 µm szemcsemérető

fordítottfázisú kromatográfiás oszlop

� 1 ml/min áramlási sebesség

� injektálási térfogat  kb. 25 -100 µl� injektálási térfogat  kb. 25 -100 µl

� mozgófázis gyakran metanol, vagy acetonitril, esetleg 
valamilyen elektrolitottartalmaz. 

� A detektálásáltalában fluoreszcenciás detektorral 
történik. 



Az ELISA-módszer 

• antitest-antigénreakció
• nagyfokú specifikusság 
1. mintát ıröljük, homogenizáljuk
2. 2-5 g minta extrakciója metanol-víz vagy acetonitril-
víz eleggyelvíz eleggyel
3. mosási, hozzáadási és inkubálási lépések követik 
egymást
4. külsı kalibráció (abszorbancia - lgc)



A mikotoxinok hatásainak csökkentése

Agrotechnológia

Toxinköt ık
Vitaminok, 
aminosavak



Agrotechnológia 

Megelızés - a védekezés leghatékonyabb módszere
• vetésforgó
• a termıhelynek megfelelı fajták
• ellenálló vetımag, vetımagcsávázás
• optimális vetési és betakarítási idı, tápanyag ellátottság, pH
• gyomirtás, kártevık és gombabetegségek elleni védekezés
• mechanikai sérülés elkerülése• mechanikai sérülés elkerülése
• egyenletes öntözés
• megfelelı hımérsékleten és nedvességtartalmon történı tárolás
• gyümölcsöknél -szabályozott/módosított légtér, betárolás elıtti 
hıkezelés
Toxin koncentráció csökkentése
• mechanikus tisztítás, válogatás
• száraz ırlés



Takarmány-adalékok - Toxinkötık

A toxinkötık a mikotoxinokat átalakítják biológiailag nem 
hasznosítható formába, azokhoz kapcsolódva megakadályozzák 
a felszívódásukat
Szervetlen és szerves toxinkötık
Szervetlen toxinkötık 
• rétegszilikátok(bentonitok/ montmorillonitek), tektoszilikátok• rétegszilikátok(bentonitok/ montmorillonitek), tektoszilikátok
(zeolitok)
Szerves toxinkötık 
• rostos növényi anyagok (zabkorpa, búzakorpa, lucerna rost, 
élesztı sejtfal, cellulóz, hemi-cellulóz, pektin)
+ hatásspektruma tágabb
+ biológiailag lebomlanak
- akár önmagukban tartalmazhatnak mikotoxinokat
- rövidtávon nyújtanak  megoldást



Vitaminok, aminosavak

A megfelelı tápanyagokkal ellátott szervezet hatékonyabban 
metabolizálja a mikotoxinokat, ezt elısegíti a különbözı 
vitaminok és aminosavak adagolása:
• A-vitamin, riboflavin, pantoténsav, piridoxin, C- és az E-
vitamin
• egyes aminosavak (pl.: cisztein)• egyes aminosavak (pl.: cisztein)



Összefoglalás

• a hazai takarmányok és az élelmiszerek elkerülhetetlenül  
tartalmaznak mikotoxinokat, ezért a termékek rendszeres 
ellenırzése szükséges
• az alkalmazott analitikai kémiai módszer teljesítıképessége 
összhangban kell hogy legyen az érvényben levı határértékekkel
•a mikotoxinok kémiai analízisére a hatályos szabványos •a mikotoxinok kémiai analízisére a hatályos szabványos 
módszerek általában HPLC technikát alkalmaznak 
fluoreszcenciás detektorral
• a mikotoxinok keletkezése nagymértékben visszaszorítható 
megfelelı agtaotechnológiaakalmazásával
•jelenlevı mikotoxinok káros hatása csökkenthetı, toxinkötıkkel, 
optimális táplálékellátottsággal és vitaminok nagyobb dózisú 
alkalmazásával



Köszönetnyilvánítás



Köszönöm a figyelmüket!



A mintavételi eljárás

• reprezentatív minta
• mintavételi módszerekre a 401/2006/EK bizottsági rendelet 
alapján
•Több véletlenszerő helyrıl, több mintát veszünk
•Legfeljebb 2500 tonna árut reprezentálhat
•3 minta (felajánló, MVH, referenciminta)
• nedvességtartalom meghatározás
• súlyozott átlagolás szabályai szerint



Br2 elıállítása elektrokémiai úton


