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• A takarmányokban esetlegesen előforduló 
toxinok jelentősége
– mikotoxinok fogalma, humánegészségügyi 

vonatkozásai
– szántóföldi és raktári penészek
– gyakoribb mikotoxinok, toxin termelő 

penészgombák, kártételük
– mikotoxin mozgás a táplálékláncban
– mikotoxinok ellenőrzésének jogi háttere

Előadás áttekintése



Mikotoxinok fogalma
Mikotoxinok: a fonalas gombák kedvezőtlen feltételek közötti 

szaporodása során termelődő másodlagos anyagcseretermékek
– molekulatömege relatíve kicsi,
– nem antigén hatásúak, 
– magas hőmérsékletre nem érzékenyek,
– gyomornedv sósavtartalmának ellenállnak,
– agresszív sejtmérgek,
– a szervezeten belül a különféle szervekben (máj, vese) kumulálódnak,
– direkt/indirekt módon gátolják a szervezet specifikus védekező 

mechanizmusát,
– metabolitjaikkal együtt bekerülnek a különféle állati eredetű 

élelmiszerekbe (tej, tojás, vér, máj),
– magasabb rendű élőlényekre mérgezőek.

• Endotoxin: a gombaspóra és a micélium tartalmazza a toxint.
• Exotoxin: a toxin kimutatható a gomba szaporodási közegéből.



Gombák a takarmányokban

• heterotróf élőlények:
– obligát aerob
– szerveztük felépítéséhez és szaporodásukhoz 

szerves anyagokat használnak fel
– takarmányok és az élelmiszerek kitűnő 

szervesanyag források 
– szaporodásukat az oxigén mennyisége 

jelentősen befolyásolja



• mikotoxikózisok felismerése nehéz:
– általában kis koncentrációban vannak jelen,
– kimutatásuk bonyolult,
– tünetek és a kórok felismerésének idejére - a szennyezett 

takarmány már elfogy, 
– tünetek az alacsony toxinkoncentrációk miatt nem kórjelzőek,
– gyakori a multitoxikus hatás;

• mikotoxikózisok közös ismérvei:
– takarmányozás eredetűek,
– nincs a háttérben specifikus kórokozó,
– betegség nem fertőző,
– szennyezett takarmány megvonásával a tünetek csökkennek;

• feltételezett diagnózist megerősíti:
– mikotoxin kimutatása a takarmányból,
– tünetek a kimutatott mikotoxinra nézve jellemzőek,
– szennyezett takarmány etetésével a tünetek mesterségesen 

kiválthatók;



Toxinok jelentősége I.

Egyes gombák toxintermelő képessége évszázadok óta 
ismert – 1960 tömeges pulykaelhullás

– az élelmiszerláncban gyakran fordulnak elő
– nagy gazdasági veszteségeket okoznak
– közegészségügyi veszélyek forrásai 
– jelenleg több mint 400 mikotoxin ismert

• elszaporodás mérte függ:
– szubsztrátum (gabona, olajos növények) érzékenységétől
– oxigén jelenlététől
– hőmérséklettől
– nedvességtartalomtól



• állatok, ember egészségére is veszélyt jelentenek
– élelmiszertermelés
– feldolgozás
– tárolás
– forgalmazás minden fázisában számolni kell jelenlétükkel

• szervezetébe bejuthatnak
– közvetlenül

• toxintartalmú gabonaféleségekkel (csemege kukorica, kukoricadara 
és - liszt, korpa, müzli),

• növényi eredetű táplálékkal (gyümölcs),
• élvezeti cikkekkel (kávé, sör); 

– közvetetten
• állatok által elfogyasztott toxinok is megjelenhetnek valamely állati 

termékben (húskészítmények, tej, tojás)

probléma megoldása - komplex összefogást igényel a humán- és 
állategészségügy, az állattenyészés és növénytermesztés, a 
környezetvédelem és ökonómia területén

Toxinok jelentősége II.



Penészgombák

Szántóföldi penészek
gabonafajták, hibridek fogékonysága

agrotechnikai hibák, monokultúra 
talajsavanyodás, növénytáplálás

/védelem 

Raktári penészek
szárítási és tárolástechnikai hibák



Szántóföldi penészek
• Fusarium fajok

– Zearalenon (F-2)
• F. graminearum
• F. culmorum
• F. sambucinum
Ödémaképződés, ösztrogén hatás,
szaporodásbiológiai zavarok, álivarzás

– Trichotecének (T-2, HT-2, nivalenol - NIV, deoxynivalenol - DON, 
diacetoxyscirpenol – DAS, fusarenon-X - FX)

• F. sporotrichioides
• F. graminearum
• F. poae
Emetikus hatás, vérömléses gyomor- és bélgyulladás,
tojáshéjvékonyodás, lábszétcsúszás



– Fumonizinek (FB1 - FB6) 
• 1988-ban számoltak be először róluk
• lovak kifejezetten érzékenyek 
• kérődző állatok viszonylag rezisztensek a toxinra, 

a magas FB1-tartalmú takarmány etetése 
májelfajulást idézhet elő

• juhoknál máj- és veseelfajulást idézett elő
• emberi nyelőcsőrák kialakulása
• erősen karcinogén

Szántóföldi penészek



Raktári penészek

• Aspergillus
– aflatoxin

• A. flavus
• A. parasiticus

kumarinszármazék
Májkárosodás, étvágytalanság, ataxia, kényszermozgás, 
gyomor- és bélgyulladás, mutagén, rákkeltő

• Penicillium 
• Mucor
• Rhizopus 



• Citrinin – benzopirán származék
– P. citrinum
– P. viridicatum
– P. notatum
– A. terrens
– A. candidus
Vesekárosítás, vesenagyobbodás, kéregben
ciszta képződés, szürkés-ságra elszíneződés,
fokozott vizeletürítés, karcinogén
Élelmiszerekben ritkán fordul elő

• Patulin – telítetlen 5tagú laktonvegyület
– A. claratus
– A. gigenteus
– A. terrens
– P. viridicatum
– P. urticae
– P. expansum
– P. cyslopium
Ödémaképződés, érpermeábilitás növekedés, váz
és szívizom elfajulás, kapilláristágasság,
vérkeringési zavar, rákkeltő

Toxinok I.



• Penicillinsav – enzimműködés gátlás, rákkeltő
– A. ochraceus
– A. ostianus
– A. sulphurens
– A. cyclopium
– P. expansum
– P. viridicatum

• Rubratoxin – központi idegrendszeri zavar, gyomor- és bélgyulladás
– P. rubrum
– P. purpuregenum

• Ochratoxin – máj, vesekárosodás, mutagén, terratogén, rákkeltő
– A. ochraceus
– A. suphureus
– P. viridicatum
– P. cyclopium

Toxinok II.

dihidrokumarin

ß-fenilalanin



Toxinok III.
• Stachybotritoxin – vérzékenység, gyulladásos elhalás, idegrendszeri 

károsodás, vérképeltolódás, immunhiányos állapot
– Stachybotrys alternans

• Sterigmatocistin – furanofurán vázú vegyület, máj, vesekárosodás, 
daganatképződés, mutagén
– A. versicolor
– A. flavus
– A. nidulans
– P. luteum

• Tremorgén toxinok – étvágytalanság, hasmenés, depresszió, 
fokozott vizelés, levertség, mozgászavar, remegés, enzimműködési 
zavar
– A. fumigatus
– P. cyclopium
– P. palitans
– P. puberulum
– P. veruculosum



Mikotoxinok a táplálékláncban
A növényzet fertőződése toxintermelő

gombatörzzsel

Toxinnal szennyezett takarmány

Toxin felhalmozódás az állat szöveteiben
és vérében

Szennyezett növényi
eredetű élelmiszer

Átvitel anyatejjel

Szennyezett állati
eredetű élelmiszer

kismamák
Forrás: Kovács és mtsai, 1998



Vonatkozó jogszabály
- határértékek -

• 2006/576/EK
• a deoxinivalenol, a zearalenon, az ochratoxin-A, 

a T-2, a HT-2 és a fumonizinek állati 
takarmányozásra szánt termékekben való 
előfordulásáról



Mikotoxin

Deoxinivalenol
Takarmányozásra
szánt termék

Irányérték mg/kg-ban
(ppm), 12 %-os ned-
vességtartalmú takar-
mányra vonatkozóan

Takarmány-alapanyag
Gabonafélék és gabonakészítmények, kivéve
a kukorica melléktermékeket 8
Kukorica melléktermékek 12
Kiegészítő és teljes értékű takarmányok,
kivéve: 5
sertéseknek szánt kiegészítő és teljes értékű 
takarmányok 0,9
borjaknak (< 4 hónap), bárányoknak és gidáknak
szánt kiegészítő és teljes értékű takarmányok 2



Mikotoxin

Zearalenon
Takarmányozásra
szánt termék

Irányérték mg/kg-ban
(ppm), 12 %-os ned-
vességtartalmú takar-
mányra vonatkozóan

Takarmány-alapanyag
Gabonafélék és gabonakészítmények,kivéve
a kukorica melléktermékeket 2
Kukorica melléktermékek 3
Kiegészítő és teljes értékű takarmányok

malacoknak és kocasüldőknek (fiatal emsék)
szánt kiegészítő és teljes értékű takarmányok 0,1

tenyészkocáknak és hízósertéseknek szánt
kiegészítő és teljes értékű takarmányok 0,25

borjaknak, tejelő marháknak, juhoknak
(beleértve a bárányokat) és kecskéknek
(beleértve a gidákat) szánt kiegészítő és teljes
értékű takarmányok

0,5



Mikotoxin

Ochratoxin-A
Takarmányozásra
szánt termék

Irányérték mg/kg-ban
(ppm), 12 %-os ned-
vességtartalmú takar-
mányra vonatkozóan

Takarmány-alapanyag
Gabonafélék és gabonakészítmények 0,25
Kiegészítő és teljes értékű takarmányok

sertéseknek szánt kiegészítő és teljes értékű
takarmányok 0,05

baromfiknak szánt kiegészítő és teljes értékű
takarmányok 0,1



Mikotoxin

Fumonizin B1 + B2
Takarmányozásra
szánt termék

Irányérték mg/kg-ban
(ppm), 12 %-os ned-
vességtartalmú takar-
mányra vonatkozóan

Takarmány-alapanyag
Kukoricafélék és kukoricakészítmények 60
Az alábbiaknak szánt kiegészítő és teljes értékű 
takarmányok:
sertések, lovak (lófélék), nyulak, kedvtelésből
tartott állatok 5

halak 10
baromfi, borjak (< 4 hónap), bárányok és gidák 20
felnőtt kérődzők (> 4 hónap) és vidra 50



Mikotoxinok humánegészségügyi 
vonatkozásai

• ergotizmus, anyarozs betegség
• „sárgarizs”, „részegkenyér”

– elnevezés a tünetek és a kiváltó élelmiszerek alapján
– forrás: növényi eredetű élelmiszerek, élvezeti cikkek

• korpában gazdag kenyér
• müzli
• gyümölcslé
• sör, kávé
• állati eredetű termékek – belső szervek, vérrel készült 

töltelékáru
• tejjel kiválasztódó: ochratoxin A, zearalenon, aflatoxin
gyakoribb a kis dózisú, hosszan tartó toxin hatás

antioxidáns

immunrendszer



Mikotoxinnal fertőzött
élelmiszer

Vékonybélből
felszívódás

Portális
keringés epe bélsár

Máj átalakíthatja, kumulálhatja a toxint

Máj – keringés – kiválasztódás a szervekben

http://www.hazipatika.com/mediatar/media/73


• Trichothecének:
– leggyakrabban fordulnak elő Magyarországon
– súlyos gastrointestinalis zavarokat okoznak
– dermatotoxikusak
– befolyásolják a szaporítószervek működését
– módosítják a mellékvese működését
– immunszupresszív hatás
– nekrotikus és gyulladásos folyamatok indukálása
– idegrendszeri elváltozás
– sejt szinten:

• gátolják a fehérje, DNS, RNS szintézist, befolyásolják a 
membrántranszport folyamatokat

Mikotoxinok humánegészségügyi 
vonatkozásai



• Zearalenon
– ösztrogénhatású, ösztrogén-kötő receptorokkal rendelkező 

szervezetben okoz kárt
– genotoxikus, mutagén
– méh, emlő karcinogenezist indíthat meg
– ivari koraérés

• Fumonizinek
– nyelőcsőrák- kukorica fogyasztás

• Aflatoxin – földimogyoró, fehérjedús olajos magvak
– rákkeltő

• Ochratoxin
– vese-, májkárosító, teratogén, mutagén, rákkeltő hatású

Mikotoxinok humánegészségügyi 
vonatkozásai



Kimutatásuk

• Vékonyréteg-kromatográfia
• Nagy nyomású folyadékkromatográfia
• ELISA módszer



• A takarmányokban esetlegesen előforduló 
toxinok jelentősége
– mikotoxinok fogalma, humánegészségügyi 

vonatkozásai
– szántóföldi és raktári penészek
– gyakoribb mikotoxinok, toxin termelő 

penészgombák, kártételük
– mikotoxin mozgás a táplálékláncban
– mikotoxinok ellenőrzésének jogi háttere

Előadás összefoglalása



• Mi a mikotoxin fogalma?
• Hogyan lehet felosztani a mikotoxinokat?
• Sorolja fel a raktári penészeket?
• Sorolja fel a szántóföldi penészeket?
• Mely toxinok rendelkeznek karcinogén hatással?
• Mely toxinokra jellemző a vesekárosító hatás?
• Melyik jogszabály vonatkozik a mikotoxinok 

megengedett határértékeire takarmányokban?
• Melyek a mikotoxinok metabolizmusának lépései az 

emberi szervezetben?
• Hogyan lehet a mikotoxin probléma ellen védekezni?

Előadás ellenőrző kérdései



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS CÍME

Gazdasági haszonállatok 
tartástechnológiájának higiéniai kérdései I.

• Előadás anyagát készítették: Prof. Dr. Szigeti Jenő
Prof. Dr. Jávor András
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