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INTRODUCERE
Micotoxinele fac parte din categoria contaminanţilor alimentari, care sunt
definiţi, conform Ordonanţei de urgenţă nr. 97 / 21 iunie 2001, capitol 1, articol 3, litera h
« orice substanţă adăugată neintenţionat în alimente, prezenţa în acestea ca rezultat al
producţiei (inclusiv activităţile privind creşterea plantelor şi animalelor şi medicină
veterinară), al fabricaţiei, prelucrării, preparării, tratamentelor, împachetării, ambalării,
transportului sau manipulării acestora sau ca rezultat al contaminării

mediului

înconjurător. Materiile străine, cum ar fi fragmentele de insecte, părul de animale, nu
sunt incluse în această definiţie».
Micotoxinele reprezintă un semnal de alarmă prin simpla lor prezenţă în
alimente, chiar şi în concentraţii mici pun în pericol sănătatea animală şi, implicit, pe cea
umană, printr-o afectare a răspunsului imun. încă de la descoperirea acestor toxine,
cercetările au fost focalizate asupra modalităţilor de detecţie şi determinare, gradului de
toxicitate indus la om şi animale, stabilirea condiţiilor favorabile de dezvoltare a fungilor
care produc micotoxine, stabilirea unor limite maxime admise de micotoxine în alimente
şi furaje.
La nivel european se apreciază că nivelul de contaminare cu micotoxine este
de 20 %, chiar şi în ţările dezvoltate, dar acest procent este cu siguranţă mai ridicat în
condiţiile practicării unei agriculturi mai puţin competitive. în ţările dezvoltate ale Europei
este estimată o pierdere de recoltă de 5 -10 % din cauza atacului de fungi.
încercările de reducere a concentraţiei de micotoxine au fost extrem de diverse,
dar nu s-au dovedit foarte eficiente, datorită, pe de-o parte, diversităţii structurale şi a
modului de acţiune al micotoxinelor şi, pe de altă parte, a preţului de cost ridicat al
tratamentelor. Ca urmare, prevenirea apariţiei micotoxinelor rămâne, până în prezent,
singura şi cea mai eficientă cale de evitare a acţiunilor lor negative.
Efectele diverse şi extrem de grave pe care le au micotoxinele pe tot parcursul
lanţului alimentar, potenţialul pericol pe care îl reprezintă pentru om, au făcut ca acest
domeniu să reprezinte o prioritate la nivel mondial.

Pe fondul acestui interes mondial privind micotoxinele, România, in postura de
membru al Uniunii Europene trebuie să se alinieze la cerinţele impuse cu privire la
asigurarea calităţii produselor comercializate prin control sistematizat şi monitorizat,
pornind de la controlul calităţii materiilor prime până la obţinerea produsului finit.
Teza de doctorat prezintă cercetările efectuate în vederea stabilirii contaminării cu
fungi potenţial toxigeni şi micotoxine a grâului şi porumbului, având în vedere condiţiile
climatice şi de depozitare. De asemenea, s-a urmărit stabilirea gradului de reducere a
contaminării cu micotoxine prin procesarea unor probe contaminate natural, sub
influenţa temperaturii de coacere şi a timpului de expunere.
în experimentările efectuate, conţinutul de micotoxine a fost determinat prin
metoda imunoenzimatică (ELISA), utilizîndu-se kiturile de analiză specifice fiecărei
micotoxine. Metodele de analiză ale micotoxinelor sunt variate, fiecare prezentând
diferite tehnici de pregătire a probei, precizia şi acurateţea măsurării fiind elementele
definitorii ale unei metode. în cadrul acestei lucrări sunt prezentate, de asemenea, şi
rezultatele experimentărilor privind dezvoltarea şi optimizarea metodei cromatografiei
lichide de înaltă performanţă (HPLC) de determinare a micotoxinei deoxinivalenol din
cereale. Metoda HPLC reprezintă o metoda de referinţă în determinarea micotoxinelor,
permiţând cuantificarea la nivel foarte scăzut, de ordinul ng sau pg.
Experimentările au fost realizate cu sprijinul Institutului de Bioresurse Alimentare
şi al Centrului de Biochimie Aplicată şi Biotehnologie BIOTEHNOL din Bucureşti,
în cadrul laboratorului de microbiologie al Institutului de Bioresurse Alimentare s-au
realizat experimentările privind contaminarea cu fungi şi bacterii a probelor de grâu şi
porumb, precum şi analiza micotoxinelor prin metoda ELISA. Experimentările cu privire
la dezvoltarea şi optimizarea metodei HPLC de determinare a micotoxinei DON din
cereale s-au realizat în cadrul Centrului de Biochimie Aplicată şi Biotehnologie
BIOTEHNOL din Bucureşti.
Studiile şi experimentările realizate reprezintă o bază materială deosebită pentru
cultivatori şi procesatori (unităţi de morărit şi panificaţie), prin evidenţierea factorilor de
risc care determină contaminarea cu fungi toxigeni şi producerea de micotoxine. Este o
cerinţă unanimă, aceea de a evalua calitatea cerealelor destinate consumului uman şi

animal, în vederea stabilirii contaminării cu micotoxine, un rol important având metoda
de analiză, care trebuie să fie cât mai sensibilă.
Sunt onorată să amintesc că tema tezei de doctorat, de mare actualitate, mi-a
fost propusă de către doamna doctor inginer Nastasia Bele, director general al Institului
de Bioresurse Alimentare, care m-a îndrumat şi m-a sprijinit în activitatea de cercetare
de la terminarea facultăţii, oferindu-mi posibilitatea de a lucra împreună cu o echipă
dinamică de cercetători a Institutului de Bioresurse Alimentare. Vreau să exprim
întreaga mea recunoştinţă pentru conducătorul de doctorat, domnul profesor universitar
doctor Petru Niculiţă care m-a sprijinit permanent în activitate. De asemenea, vreau să
mulţumesc doamnei profesor doctor inginer Mona Elena Popa pentru încrederea
acordată şi ajutor în activitatea ştiinţifică.
Vreau să mulţumesc întregului colectiv de cercetători şi tehnicieni ai Institutului de
Bioresurse Alimentare, şi mai ales, doamnei doctor biolog Valeria Gagiu, conducătorul
laboratorului de microbiologie, pasionat cercetător, care m-a îndrumat direct pe toată
perioada experimentărilor realizate în acest laborator. Nu în ultimul rând, doamnei
doctor biochimist Enuţa lorga, director ştiinţific, pentru tot sprijinul acordat şi doamnei
inginer Sabina Ghencea, datorită căreia a fost posibilă utilizarea în experimentări a
probelor din recolta de grâu din România. Nu pot uita colaborarea deosebită cu doamna
doctor inginer Florentina Israel Roming şi vreau să îi mulţumesc atât pentru introducerea
în "tainele HPLC-ului", cât şi pentru ştiinţa de a împăca profesia şi familia.
De asemenea, vreau să mulţumesc doamnelor tehnician Domnica Dumitriu,
Constanţa Pirvu şi Ioana Tira, care mi-au fost alături şi m-au sprijinit permanent, atât pe
plan profesional, cât şi pe plan personal.
Nu în ultimul rând, mulţumesc familiei mele, soţului şi părinţilor mei.

