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Előszó 

 

Az élelmiszerbiztonság kérdése az utóbbi évtizedekben - a technikai és 
tudományos fejlődés ellenére - mind a fejlődő, mind a fejlett országokban 
egyre inkább előtérbe került. Az élelmiszerbiztonság megerősítése a 
nemzetközi és nemzeti intézkedések fontos célkitűzésévé, prioritásává vált. 
Noha az aggodalmak elsősorban a környezeti és ipari, technológiai 
szennyeződésekre, új technológiákra irányulnak, a tények azt mutatják, 
hogy az élelmiszer eredetű megbetegedésekben a természetes eredetű 
szennyeződéseknek (mikroorganizmusok és más élő szervezetek – algák, 
gombák - által termelt mérgeknek) még mindig kiemelkedően fontos 
szerepe van. 

A kémiai veszélytényezők között speciális helyet foglalnak el a 
természetes eredetű mérgező anyagok. A hazai lakosság figyelmét a 2004. 
évi, aflatoxinnal szennyezett paprika ügye irányította – átmenetileg - a 
mikotoxinokra, de egyébként általánosságban elmondható, hogy a 
fogyasztók viszonylag kevés figyelmet fordítanak a természetes eredetű 
mérgekre, kevésbé tartják ezeket aggályosnak, mint az adalékanyagokat és 
új technológiákat (pl. GMO). 

A természetes eredetű toxinok ugyanakkor a legerősebb mérgek közé 
tartoznak. Kiemelten fontos csoportjai a mikroszkopikus gombák által 
termelt mikotoxinok, az egyes tengeri algák által termelt és a tengeri 
élőlények elfogyasztásával mérgezést okozó fikotoxinok, valamint a 
mérgező növényekben, makroszkopikus gombákban fellelhető fitotoxinok. 
Ezek a természetes eredetű toxinok már évezredek óta veszélyeztethetik az 
egészséget, noha a tudomány sok toxint csak a közelmúltban fedezett fel. 

A mikotoxinoknak azért is van kiemelt jelentőségük a természetes 
eredetű élelmiszer-szennyezők csoportján belül, mivel gazdasági 
kártételükön és akut mérgező hatásuk mellett jelentős – és részleteiben 
még nem feltárt – populációs szintű késői egészségkárosodást okozhatnak. 
Egyes egészségügyi hatásaikra, azok jelentőségére csak napjainkban derül 
fény. A legújabb kutatások és vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy a 
mikotoxinok még mindig, sőt egyre nagyobb figyelmet érdemelnek. 
Rendkívül súlyos akut és krónikus humán egészségkárosító hatásuk mellett 
gazdasági kihatásuk is jelentős. A termés mennyiségét és minőségét is 
rontják. A mikotoxinnal szennyezett takarmány az állatállomány fejlődését, 
szaporodását, egészségét negatívan befolyásolja. A megtermelt 
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mezőgazdasági javak exportképességét a mikotoxin-szennyezettség 
csökkenti, mely a nemzetgazdaság egészére hatással van.  

A WHO a legveszélyesebb szennyezőanyagokat tartalmazó prioritási 
listán a következő mikotoxinokat tünteti fel: aflatoxinok, ochratoxin A, 
patulin, fumonizinek. Az aflatoxinok és az ochratoxinok akut és krónikus 
toxicitásuk, potenciális karcinogén tulajdonságuk, továbbá a különböző 
élelmiszercsoportokban való előfordulásuk gyakorisága miatt tartoznak a 
legveszélyesebb mikotoxinok közé. Populációs szintű egészségkockázatuk 
eltérő földrészenként, régiónként és országonként a tápláléklánc egészének 
és ezen belül az egyes élelmiszercsoportoknak aflatoxin és ochratoxin 
terheltsége, az élelmiszerfogyasztási arányok, valamint a lakosság egészségi 
állapota (egyéb alapbetegségek, tápláltság, ellenállóképesség stb.) 
függvényében. Ezért a lakosság egészségkockázatának felmérésére nemzeti 
szintű kockázatbecslés indokolt. 

Az európai régió mikotoxin, ezen belül aflatoxin terheltsége relatíve 
alacsony. Az Európai Unió a lakosság egészségének védelme érdekében 
szigorú intézkedéseket vezetett be ezen helyzet fenntartása érdekében. 
Ezek az intézkedések egyúttal kereskedelmi korlátozást is jelentenek, ezért 
a Világkereskedelmi Szervezet (World Trade Organization, WTO) 
megköveteli az intézkedések indokoltságának egészségügyi kockázatbecs-
léssel való alátámasztását. 

A fentiekből következően szükséges, hogy a mikotoxinokkal és 
mikotoxikózisokkal kapcsolatos adatokat nemzeti szinten is ismerjük, 
figyelemmel kövessük és naprakészen tartsuk. Ugyancsak indokolt és 
szükséges, hogy a mikotoxinok szabályozását és a kapcsolódó gazdasági, 
hatósági és jogi intézkedéseket tudományosan megalapozott nemzeti 
kockázatbecslés támassza alá, figyelembe véve a genotoxikus karcinogén 
anyagokkal kapcsolatos kiemelt fontosságú speciális sajátosságokat, a hazai 
élelmiszerfogyasztási adatokat, valamint más jellemzőket. 

Jelen különszám a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal által 2006. 
november 20-án megrendezett „Mikotoxin Fórum” eredményeképp jött 
létre. Az ott elhangzott, az élelmiszerlánc egészének mikotoxin terhelését 
átfogó, színvonalas előadások elhangzása után merült fel az igény a 
konferencia résztvevői részéről, hogy az előadások anyaga kiadványként 
széles körben elérhető legyen. Így az olvasók a legújabb tudományos és 
vizsgálati eredményeket tartalmazó, hiánypótló kiadványt vehetnek kézbe. 

Szeitzné Szabó Mária 
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