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1. BEVEZETÉS
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

(a

mikro-

organizmusoknak, és az élő szervezetek – mikrobák, algák, gombák - által termelt
mérgeknek) még mindig kiemelkedően fontos szerepe van (WHO 2002).
A természetes eredetű toxinok 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 a
legerősebb mérgek közé tartoznak, és - noha a tudomány sok toxint csak nemrégiben fedezett
fel - már évezredek óta veszélyeztethetik az egészséget.
A mikotoxinok kiemelt jelentőséggel bírnak a természetes eredetű élelmiszerszennyezők csoportján belül, mivel akut mérgező hatásuk mellett jelentős, és részleteiben még
fel nem tárt 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 inkább figyelmet érdemelnek.
Rendkívül súlyos akut és krónikus humán egészségkárosító hatásuk mellett gazdasági
kihatásuk is jelentős. A termés mennyiségét és táplálkozási/ takarmányozási minőségét is
rontják. A mikotoxinnal szennyezett takarmány az állatállomány fejlődését, szaporodását,
egészségét, a mezőgazdasági termelést negatívan befolyásolja. A megtermelt javak
exportképességét a mikotoxin szennyezettség csökkenti, mely a nemzetgazdaság egészére
hatással van (Kovács, 2001).
Az aflatoxinok és az ochratoxinok akut és krónikus toxicitásuk, potenciális karcinogén
tulajdonságuk, továbbá a különböző élelmiszercsoportokban való előfordulásuk gyakorisága
miatt a legveszélyesebb mikotoxinok közé tartoznak. Populációs szintű egészségkockázatuk
földrészenként, régiónként, országonként eltérő, a tápláléklánc egészének és ezen belül egyes
élelmiszercsoportoknak aflatoxin és ochratoxin terheltsége, az élelmiszerfogyasztási arányok,
valamint a lakosság egészségi állapota (egyéb alapbetegségek, tápláltság, ellenállóképesség
1

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
ennek a viszonylag kedvező helyzetnek a fenntartására. Ezek az intézkedések egyúttal
kereskedelmi korlátozást is jelentenek, ezért a Világkereskedelmi Szervezet (World Trade
Organization,

WTO)

megköveteli

az

intézkedések

indokoltságának

egészségügyi

kockázatbecsléssel történő alátámasztását.
Indokolt és szükséges, hogy a mikotoxinokkal és mikotoxikózisokkal kapcsolatos
adatokat nemzeti szinten is ismerjük, figyelemmel kövessük, és naprakészen tartsuk.
Ugyancsak indokolt és szükséges, hogy a mikotoxinok takarmányokban és élelmiszerekben
elfogadható mennyiségének szabályozását, valamint a kapcsolatos gazdasági, hatósági és jogi
intézkedéseket

tudományosan

megalapozott

nemzeti

kockázatbecslés

támassza

alá,

figyelembe véve a genotoxikus karcinogén anyagokkal kapcsolatos speciális és fontos
sajátosságokat és a hazai élelmiszerfogyasztási adatokat, egyéb jellemzőket.
Meg kell vizsgálni azt is, hogy a jelenlegi monitoring, ellenőrzési és szabályozási
rendszer biztosítja-e a megfelelő szintű egészségvédelmet, és milyen intézkedések
szükségesek a helyzet javításához.

A vizsgálat előzményei
A fűszerpaprika Magyarország jelentős kereskedelmi cikke, melynek évszázadok óta
elismert különleges minőségét a gondos kezelésnek, és a kedvező klimatikus viszonyoknak
köszönheti. A hazai klímán aflatoxin nem képződik, azonban ochratoxin képződése elvleg
előfordulhat.
A magyar paprika hírnevére az első nemzetközi szempontból is jelentős csapást az
1994 évi, kiterjedt bűnözői lánc bevonásával, mérgező ólomfestékkel történő hamisítás mérte,
mely számos családi és kisközösségi halmozódású ólommérgezést okozott. A paprikában 45000 mg/kg ólomtartalmat is találtak. Ez az esemény a kockázatbecslés szempontjából azért
figyelemreméltó, mert bizonyítja, hogy még a napi étrend csekély részét képező fűszerpaprika
is magas expozíciót jelenthet, melyet a lehetséges egészségügyi következmények
vizsgálatánál figyelembe kell venni.
2004-ben az elvégzett hatósági vizsgálatok jelentős aflatoxin-szint emelkedést találtak
fűszerpaprika őrleményekben, mely az import paprika tételek felhasználására volt
visszavezethető.

A

paprika

importálásában
2

szerepe

van

a

fűszerpaprika-termelés

csökkenésének, mely hazánkban az 1990-es évektől kezdve észlelhető. A termelés az 1990-es
években még 12-15 ezer tonna volt, mely folyamatosan csökkent. A termelés a KSH
iparstatisztikai adatai szerint 2003-ban 6446 t, míg 2004-ben már csak 5094 t volt.
Ezzel egyidejűleg az import folyamatosan nőtt. Magyarország területére 2002-ben
244 t, 2003-ban 956 t, 2004-ben pedig már 2082 t külföldi eredetű fűszerpaprika érkezett. Az
import

okaként

termésmennyiséget

a

paprikafeldolgozók
és

az

alacsony,

a

rendkívüli

gyorsan

bomló

szárazság

miatti

festékanyagot

csökkent

jelölték

meg.

Figyelemreméltó azonban, hogy az export még az események által érintett 2004 évben is
meghaladta az importot (exportált mennyiség 2004-ben 3442 t), valamint hogy az import
paprika jóval olcsóbb a hazainál. Az importált paprika olyan területekről érkezett, melyeken
az éghajlati viszonyok elősegítik mind az aflatoxinok, mind az ochratoxinok képződését (DélAmerika, Dél-Afrika, India).
A fűszerpaprika-előállítóknál végzett szúrópróbaszerű termékellenőrzés során először
2004 júliusában észleltek az élelmiszerellenőrző hatóságok szokatlanul magas aflatoxin és
ochratoxin tartalmú alapanyag és késztermék paprika tételeket. A szennyezett paprika
valamilyen módon forgalomba került, és kifejezetten magas aflatoxin és ochratoxin tartalmú
tételek jutottak el a fogyasztókhoz. Az esemény a fogyasztók egészségének potenciális
veszélyeztetésén túl megingatta a fogyasztók élelmiszerbiztonságba, élelmiszerellenőrzésbe,
és az előállítói tisztességbe vetett bizalmát, és negatív visszhangot keltett a médiában is. Az
esemény kapcsán, és azóta nagyszámú laboratóriumi vizsgálat történt a paprika aflatoxin és
ochratoxin szintjének kimutatására, melyek tudományos igényű elemzése, a paprika által
történő mikotoxin bevitel egészségügyi kockázatának vizsgálata mindeddig nem történt meg.
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2. CÉLKITŰZÉSEK
Az értekezés globális megközelítésből kiindulva kívánja elemezni a tápláléklánc
mikotoxin terheltségére ható természeti, társadalmi, szociális és gazdaságpolitikai környezet
befolyását. A klasszikus kockázatelemzés (Risk Analysis) rendszerét követve vizsgálja a
kockázatbecslés, kockázatkezelés, kockázatkommunikáció eredményeit, lehetőségeit és nem
eléggé tisztázott területeit, kibővítve a fogyasztói kockázatérzékelés (Risk Perception)
előbbieket is befolyásoló visszahatásaival. Tekintettel a téma sokrétűségére, az adatok és
információk mennyiségére és jellegére, az értekezés a hazai forgalmazású paprika aflatoxin és
ochratoxin szennyezettségére koncentrál, és ennek példáján ad választ fenti felvetésekre.
Jelen értekezés célja, hogy a rendelkezésre álló nemzetközi és hazai adatokból,
kutatási eredményekből kiindulva, a hazai paprika-vizsgálati laboratóriumi eredmények
feldolgozásával, a fogyasztási adatok és a lakosság egészségi állapota figyelembevételével
megvizsgálja és jellemezze a mikotoxinnal szennyezett paprika fogyasztásának egészségügyi
kockázatát.
Az értekezés az alábbi kérdésekre kíván választ adni:
− Mi jellemzi a paprika mikotoxin szennyezettségét? Milyen a szennyezettség eloszlása, és
az aflatoxin és ochratoxin előfordulási aránya paprikamintákban?
− A rendelkezésre álló adatok alapján milyen mértékű a lakosság paprikafogyasztásból
eredő aflatoxin és ochratoxin expozíciója?
− Különbözik-e a hazai lakosság paprikafogyasztásból eredő kockázata az európai átlagtól,
ha igen, mennyiben és miért?
− Milyen tényezők segítik és hátráltatják a nemzeti szintű kockázatbecslést?
− Biztosítja-e a jelenlegi uniós és hazai szabályozás, ellenőrzés a fogyasztók egészségének
megfelelő védelmét?
− Milyen teendők, intézkedések szükségesek a hazai helyzet javításához?
Jelen értekezés terjedelmi korlátai miatt nem foglalkozik részletesen a mikotoxinok
mintavételezésének szabályaival, valamint az analitikai módszerekkel, noha tudatosítani
kívánja, hogy csak a reprezentatív, homogén minta, és annak pontos, megbízható analízise
alapján kiadott vizsgálati eredmény szolgálhat alapul mind a kockázatbecsléshez, mind a
kormányzati, hatósági intézkedésekhez. Ezt támasztja alá az is, hogy az Európai Unió külön
rendeletben szabályozta a mikotoxinokra vonatkozó mintavételi és vizsgálati szabályokat
(European Commission, 2006a).
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3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
3.1. Az élelmiszerbiztonság napjainkban
Az élelmiszerbiztonság annak biztosítása, hogy az elfogyasztott élelmiszer nem
ártalmas az emberi egészségre, ha azt a szokásos módon készítik és fogyasztják el (FAOWHO, 1969). E cél elérésére irányuló törekvések egyidősek az emberiséggel, melyet
kezdetben tapasztalati alapon, hagyományokba, majd később vallási, jogi előírásokba illesztve
tettek közismertté, kötelezővé. A későbbi évszázadok az előírásokat tudományosan is
megalapozták, és mindez pozitív hatással volt az élelmiszerhigiéniára, a betegségek
megelőzésére (Szeitzné Szabó, 2002a). Az ezredfordulóra a hihetetlen módon felgyorsult, az
évszázados hagyományokat és tudományos ismereteket maga mögött hagyó világ az
élelmiszerbiztonság alakulására is nagy hatást gyakorolt.
Korábban az élelmiszerbiztonsággal, élelmiszerellátással kapcsolatos problémák,
események egyedileg, az érintett közösség szempontjából súlyosak, de könnyen
behatárolhatóak voltak, és a termeléstől a fogyasztásig rövid, könnyen visszakövethető lánc
feszült. Napjainkra az élelmiszerek termelése, feldolgozása térben és időben már teljesen
elválik a fogyasztástól. Az élelmiszerlánc eleje és vége évekre, és sok esetben földrészekre
eltávolodott egymástól. A fogyasztónak már sem rálátása, sem ráhatása nincs az élelmiszerek
termelésének környezetére, az alapanyagok szennyezettségére, az élelmiszer-előállítás
technológiájára, így teljes mértékben kiszolgáltatott. Az élelmiszerkereskedelem és vele
együtt a fogyasztók veszélyeztetettsége globális méreteket öltött (WHO, 2000a; Farkas,
2004). A hagyományok szerepe néhány kivételtől eltekintve az élet minden területén
elhalványodott, a változások alig követhető mértékben felgyorsultak. Ebben a gyorsan változó
világban egyre erőteljesebben jelentkezik a biztonság iránti igény, beleértve az
élelmiszerbiztonság iránti elvárásokat is.
A szakemberek és a kormányzatok be kellett lássák, hogy a technikai fejlődés nem
oldotta meg sem az élelmiszerbiztonság, sem az élelmiszerminőség, sem az élelmiszerellátás
problémáit, sőt újakat generált. A fogyasztókban tudatosult az élelmiszerlánc sérülékenysége,
nemzetközi, globalizációs vonatkozásai, és a hiányos élelmiszerbiztonság hosszú távú,
esetenként generációs kihatásai. Ennek következtében egyre erőteljesebb fellépést sürgetnek
nemzeti kormányzataik részéről egészségük és érdekeik védelmében (Szeitzné Szabó és
Rodler, 2000a). A határozott nemzeti intézkedések bevezetését, fenntartását azonban sok
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esetben a nemzetközi világkereskedelmi szabályok és a mögöttük álló gazdasági érdekek
akadályozzák.
Az élelmiszerbiztonsági helyzet rosszabbodása az ezredfordulón objektív adatokkal,
statisztikákkal igazolható tény, melyet a hazai helyzet felmérése is alátámasztott (Szeitzné
Szabó, 2000b, Szeitzné-Szabó és Farkas, 2004). A lakosság az élelmiszereket illetően
aggodalmasabb, és bizalmatlanabb, mint valaha. Az élelmiszerek biztonsága, mely korábban
magától értetődő volt, de legalábbis nem jelentett globális problémát, napjainkra tömeges,
súlyos fenyegetettséget hordozhat. Az új jelenségek mellett az évezredek óta létező, de csak
az elmúlt évtizedekben azonosított élelmiszerszennyezések, például a mikotoxinok, továbbra
is fenyegetik az emberiség egészségét.

3.1.1. Az élelmiszerbiztonsági helyzet alakulását befolyásoló tényezők
Az élelmiszerbiztonság alakulása sok, egymást is befolyásoló tényező egymásra hatásának
eredménye (Szeitzné Szabó, 2006). A jelenlegi, aggodalomra okot adó helyzet kialakulásának
okai között az alábbiak említhetőek meg:
A környezet elszennyeződése
Az emberi tevékenység a természeti környezet folyamatos elszennyeződését
eredményezi. Egyrészt a környezeti szennyeződések bekerülnek élelmiszereinkbe, ezáltal
visszahatnak az emberi egészségre. Másrészt maga az élelmiszerek tömeges méretekben
történő előállításának folyamata - a mezőgazdasági termelés, állattenyésztés, élelmiszerfeldolgozás, kereskedelem, az eldobható csomagolóanyagok elterjedése - hozzájárul a
környezet elszennyeződéséhez.
A mezőgazdasági technológiák változása
Az egyre nagyobb létszámú, mennyiségileg és minőségileg egyre igényesebb emberiség
táplálása a hagyományos mezőgazdasági termeléssel már nem oldható meg. Mind az
állattenyésztés, mind a növénytermesztés áttért a tömegtermelésre, melynek során a
mezőgazdasági kemikáliák, hozamfokozók, állatgyógyszerek alkalmazása elkerülhetetlen,
magával

hozva

a

környezet

és

az

élelmiszer-alapanyagok

szennyezettségének,

vegyszermaradékok élelmiszerrel történő fogyasztásának veszélyét.
Élelmiszeripari technológiák megváltozása
A megváltozott fogyasztói igények kielégítésére, valamint a technikai fejlődés
automatikus következményeként az élelmiszeripari műveletek folyamatosan változnak, új,
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vagy eddig széles körben nem alkalmazott technológiák kerülnek bevezetésre. A technológia
megváltozása előre nem mindig látható élelmiszerbiztonsági következményekkel járhat.
A nemzetközi élelmiszerkereskedelem és a nemzetközi turizmus elterjedése
Az áruk és személyek nagymértékű mozgása, rövid időn belül jelentős távolságokra, akár
más kontinensekre történő eljutása új jelenség az emberiség történelmében, mely hozzájárul a
kórokozók világméretű terjedéséhez, és tömeges, akár globálisan jelentkező mérgezés,
járvány veszélyével fenyeget.
A hamisítások, csalások kiterjedése, nemzetközivé válása
Napjainkra ez a bűnügyi tevékenység nagy volumenűvé, nemzetközivé alakult, tömeges,
súlyos veszélyeztetettséget okozva. A hamisítások, csalások az egészségveszélyeztetés
jelentős tényezőivé lettek, mellyel a hagyományos nemzeti élelmiszerellenőrzés nehezen tudja
felvenni a küzdelmet (Szeitzné Szabó, 2002b).
A „természetesebb” élelmiszerek iránti igény
A szennyezett élelmiszerek kerülésére és az egészséges táplálkozásra irányuló törekvés
eredményeképp a lakosságban egyre határozottabban fogalmazódik meg a friss, kevéssé
feldolgozott élelmiszerek fogyasztása iránti igény. Ez az igény sok esetben a táplálkozási
előnyök, és az élelmiszerbiztonsági kockázatok ütközéséhez vezet. Az ökológiai (bio)
termelés a mikotoxin-szennyezés előtérbe kerülésével járhat, a régi, biztonságos
élelmiszertartósítási technológiák kiiktatása pedig a mikrobiális veszélyeztetettséget növeli.
A lakosság immunállapotának romlása
Az orvostudomány fejlődése, a technikai, társadalmi haladás következtében egyre nő a
megváltozott immunállapotú személyek aránya, akiknek fertőzéssel szembeni ellenálló
képessége életkoruk, állapotuk (gyermekek, idősek, terhesek) vagy gyógykezelésük miatt
csökken. Ugyancsak csökkentik a populáció ellenálló-képességét a környezetben, kis
mennyiségben jelen levő testidegen kémiai anyagok is. Közismert a mikotoxinok, a dioxinok,
egyes növényvédő szerek immunrendszert negatívan befolyásoló hatása. Más részről az
immunrendszer túlzott aktivitással, allergiával, gyulladással is reagál a fokozódó idegenanyag terhelésre.
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Globális környezeti és éghajlati változások
A globális környezeti és klimatikus változások alapvetően érintik a mezőgazdaságot. A
változó klíma új élelmiszerkárosítók, új, például allergizáló hatású polleneket termelő
gyomnövények, mikotoxinokat termelő penészgombák elterjedéséhez vezethet.
A környezeti stresszre a kórokozók genetikai változékonyságuk és gyors szaporodási ciklusuk
következtében gyorsan reagálnak, alkalmazkodnak a megváltozott körülményekhez ellenálló,
stressz-toleráns, megváltozott virulenciájú, vagy teljesen új típusú változatot kialakítva.
Környezeti stressz, szárazság esetén például a fonalas gombák mikotoxin termelése fokozódik
(Sanchis és Magan, 2004).
Az élelmiszerbiztonság előtérbe kerüléséhez vezető egyéb tényezők
Az élelmiszerbiztonság előtérbe kerülésében egyéb tényezőknek is szerepe van. Szerepet
játszik benne a jobb bejelentési fegyelem, a fejlettebb laboratóriumi kimutatási módszerek, a
sajtó ébersége és szenzációkereső jellege, de még az élelmiszer-ellenőrzés hatékonyságának
fokozódása is, mivel korábban feltáratlan hiányosságok is felderítésre kerülnek. Különös
jelentőségű a fentiek közül az analitikai módszerek folyamatos fejlődése. Ezek
alkalmazásával olyan rendkívül kis mennyiségű szennyező anyag is kimutatható, melynek
egészségkárosító hatása megkérdőjelezhető. Ez a kockázatbecslési és jogi szabályozási
módszerek tekintetében is átgondolásra kényszeríti a szakembereket.

3.1.2. Az élelmiszerbiztonság társadalmi összefüggésrendszere a mikotoxinok
példáján
A fogyasztásra kerülő élelmiszerek biztonságossága számtalan tényező finom
egyensúlyától, egymásra hatásától függ, és csak a természeti, társadalmi, politikai, gazdasági,
szociális

környezet

együttes

figyelembevételével

értékelhető

(OECD,

2003).

Az

élelmiszerbiztonságot közvetlenül vagy közvetetten befolyásoló tényezőket – a teljesség
igénye nélkül – az 1. ábra szemlélteti.
Ez az összefüggésrendszer jól nyomon követhető a természetes eredetű mérgező
anyagok, a mikotoxinok esetében is. A penészgombák elterjedését és a mikotoxinok
termelődését környezeti, klimatikus hatások befolyásolják, melyben a nem megfelelően
alkalmazott mezőgazdasági gyakorlat és az ország általános gazdasági helyzete is jelentős
szerepet játszik. A penészgombák kártétele már a betakarítás előtt álló termésen érzékelhető,
mely a nem megfelelően történő tárolás, hosszú ideig tartó szállítás során még jelentősebbé
válhat (Kovács, 2001). Az egészséges táplálkozás jegyében előtérbe került vegyszermentes
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ún. öko-, vagy biotermelés is kedvezhet a penészgombák kártételének és mikotoxin
képződésnek.

TERMÉSZETI
KÖRNYEZET

GAZDASÁG

MEZŐGAZDASÁG

POLITIKA

TECHNOLÓGIA

TUDOMÁNY

ÉLELMISZERBIZTONSÁG
SZOCIÁLIS
HELYZET

VILÁGKERESKEDELEM

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZET

SZOKÁSOK
ÉLETMÓD

MÉDIA

ETIKA

1. ábra: Az élelmiszerbiztonság társadalmi összefüggésrendszere
A termékek értékesíthetősége, exportképessége függ a mikotoxin tartalomtól, de függ
a nemzetközi jogi, világgazdasági, világkereskedelmi, politikai környezettől is. A folyamat
során gyakran tetten érhetők hamisítások, csalások, pl. a kísérő dokumentumok
meghamisítása, vagy a termékek illegális keverése. A mikotoxinnal szennyezett takarmány ill.
élelmiszer fogyasztása mind az állati, mind az emberi szervezet számára súlyosan ártalmas,
gazdasági

kárhoz

(elhullás,

fejlődésbeli

visszamaradás,

vetélés

stb)

és

humán

megbetegedésekhez vezet (Kovács, 2004).
Az összefüggések és kölcsönhatások a hazai „mikotoxinos paprika-ügy” esetén is
figyelemreméltóak. Magyarországon 2004-ben, a szárazság miatt csökkent mennyiségű, és
gyengébb minőségű paprika pótlására, színanyagának feljavítására aflatoxin képződésre
hajlamosító klímájú területekről származó import alapanyagot kevertek a magyar őrölt
paprikába. A tevékenységet gazdasági érdekek is motiválhatták, tekintettel az import paprika
alacsonyabb árfekvésére, a később eredeti magyar termékként értékesített paprikával
szemben. Az import paprika olyan magas aflatoxin tartalmú volt, hogy még a kifogástalan
magyar paprikával történő bekeverés után is határérték feletti tételek kerültek forgalomba
(Fazekas és mts-i, 2005).
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A hatékony hatósági intézkedéseket és azok átláthatóságát hátráltatta a különböző
érdekek ütközése. Ezt követően már csak drasztikus, nagy visszhangot kiváltó, költséges
kormányintézkedésekkel

lehetett

gátat

szabni

a

szennyezett

termékek

további

forgalmazásának. Az események következtében intézményi, személyi változások is történtek,
és újra előtérbe került a vizsgálólaboratóriumok felszereltségének, a hatósági ellenőrzés
hatékonyságának kérdése is. Az előállítói felelősség (felelőtlenség) büntetőjogi kategóriába
váltott át, az ország hírneves termékének exportképessége megkérdőjeleződött. Az Európai
Unió felé jogszabály módosítási kezdeményezés indult, az Unió elrendelte a fűszerek fokozott
vizsgálatát. Az eseményeket a média élénk érdeklődéssel kísérte, világgá röpítette, mely sok
tanulsággal szolgált a válsághelyzeti kommunikációt illetően is. Ebben a folyamatban jól
tetten érhetők a különböző egymásra ható tényezők. A környezeti, klimatikus viszonyok
hatása, az egészség-veszélyeztetettség, a gazdasági érdekek befolyása, az egészségvédelmet
célzó jogi szabályozás, a világkereskedelem befolyása, a hatósági ellenőrzés színvonala, a
fogyasztók megtévesztése, a nyomonkövethetőség hiánya, majd az események politikai
következményei és média visszhangja érzékelhetővé teszik a fent elmondottakat.

3.2. A mikotoxinok egészségügyi hatásai
Pitt meghatározása szerint a mikotoxinok penészgombák által termelt metabolitok,
melyek a szervezetbe tápcsatornán, légutakon vagy bőrön keresztül bejutva az emberi vagy
állati szervezet csökkent teljesítőképességét, megbetegedését, vagy halálát okozzák (Pitt,
1996). Az „Encyclopedia of Food Mycotoxins” (Weidenbörner, 2001) szerint a mikotoxinok
szerkezeti sokféleséget mutató alacsony molekulasúlyú szerves anyagok, melyek a
penészgombák által termelt másodlagos metabolitok közé tartoznak, és a magasabb rendű
szervezetekre toxikus hatást gyakorolnak. Mindkét definícióból, valamint a mikotoxinok
nevéből is kitűnik, hogy a toxikus hatás lényegi eleme ezeknek a metabolitoknak.
Jelenlegi tudásunk szerint több mint 350 penészgomba faj képes mikotoxinok
termelésére, melyek közül az Aspergillus, a Penicillium, a Fusarium és az Alternaria fajok
tekinthetőek a legjelentősebbnek. A penészgombák által termelt mérgező másodlagos
anyagcseretermékek kémiai jellemzőik alapján nem tartoznak homogén kémiai csoportba, és
lényegesen eltérhetnek egymástól.
Termelődésüket a környezeti tényezők – a termesztés és tárolás klimatikus jellemzői,
elsősorban a hőmérséklet és páratartalom - erőteljesen befolyásolják, meghatározzák.
Jelenlétük sok esetben nem küszöbölhető teljesen ki még a Jó Mezőgazdasági Gyakorlattal
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(GAP), illetve a Jó Gyártási Gyakorlattal (GMP) sem (Boutrif and Canet, 1998; CAST,
2003).

3.2.1. Mikotoxikózisok a történelem során
A penészgombák által termelt mérgező anyagok (mikotoxinok) és az általuk okozott
egészségártalom (mikotoxikózis) történelmi múltra tekinthet vissza. Egy X. századi kódex a
„Szent Antal tüze”-ként ismertté vált kórt drámai szavakkal, elviselhetetlen, égető
fájdalommal, generalizált epileptikus görcsökkel, hányással járó betegségként írja le. A leírt
járvány minden valószínűség szerint az ergotizmus, melyet a Claviceps purpurea által termelt
alkaloidok idéztek elő, és amely járványszerű méreteket öltött a középkorban Európa nagy
részén (Bove, 1970).
Ahogy a X. században az ergotizmus, úgy a XIII. században - a rozsot, mint
alapélelmiszert felváltó búza fogyasztásának elterjedésével – a Fusarium toxinok tizedelték
meg a lakosságot. Ugyanez történt a II. világháború során Szibériában, ahol a hányással,
bélrendszeri gyulladásokkal, anémiával, keringési zavarokkal, és görcsökkel járó titokzatos
betegséget Alimentáris Toxikus Aleukiának (ATA) nevezték el. A stachybotryotoxicosis
tüneteinek szemléletes leírását is megtaláljuk a történelemben, Batu kán első hadjáratát
megörökítő 13. századi orosz kódexekben (Rodler, 2005). A mikotoxinok kutatása azonban
az 1960-ban észlelt, földimogyoró tartalmú takarmányhoz kötődő tömeges pulykapusztulás
után indult meg, melyet az utólagos vizsgálatok szerint aflatoxin okozott (Cullen és
Newberne, 1994).

3.2.2. A mikotoxinok szervezetre gyakorolt hatásai
A mikotoxinok mérgező hatása számos formában jelenhet meg az emberben és az
állatokban.

Lehetnek

karcinogének

(pl

aflatoxinok,

ochratoxinok,

fumonizinek,

szterigmatocisztin), imunszuppresszív hatásúak (ochratoxin, trichotecének), mutagének
(aflatoxinok, zearalenon), teratogének (aflatoxin, ochratoxin), kardiotoxikusak (ergot
alkaloidok,

penicillinsav),

dermatotoxikusak

(pl

trichotecének),

emetikus

hatásúak

(deoxinivalenol, T-2 toxin), hemorrágiás hatásúak (patulin), hepatotoxikusak (aflatoxin,
rubratoxin), nefrotoxikusak (citrinin, ochratoxin), neurotoxikusak (ergot alkaloidok,
citreoviridin, fumonizinek, trichotecének, ochratoxin), ösztrogén hatásúak (zearalenon). Így
szinte minden szerv és életműködés kóros befolyásolásában szerepet játszhatnak.
Egy mikotoxin többirányú toxikus hatást képes kifejteni, valamint többféle mikotoxin
egyidejű jelenléte szinergikus hatásban nyilvánulhat meg. Az egyes mikotoxinok által okozott
egészségkárosítás jellege, mértéke, súlyossága függ a bevitt mikotoxin mennyiségétől, az
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adagolás időtartamától, az élőlény fajától, nemétől, egészségi és tápláltsági állapotától.
Néhány jelentős mikotoxin toxikus hatását összegzi az 1. táblázat (Weidenbörner, 2001).
1. táblázat: Egyes mikotoxinok toxikus hatásai

MIKOTOXIN

MUTAGÉN TERATOGÉN KARCINOGÉN
HATÁS
HATÁS
HATÁS
Aflatoxin
+++
+++
+++
Citrinin
-+
+
+
Cikloklorotin
+
Fumonizin B1
+
Fuzarenon X
+
+
Luteoszkirin
+
Ochratoxin A
+
+
+
Patulin
+
+
+
Penicillinsav
+
+
Rugulozin
-+
+
Szterigmatocisztin
+
+
+++
T-2 toxin
+
+
Zearalenon
+
+
+
+ a toxikus hatás erősségét jelzi

Toxicitásuk, hosszú távú egészségkárosító hatásaik, továbbá az élelmiszerekben való
előfordulási gyakoriságuk és mennyiségük figyelembevételével az ember számára
legveszélyesebb mikotoxinok jelenlegi tudásunk szerint az aflatoxinok, az ochratoxinok, a
Fusarium toxinok (a zearalenon, a fumonizinek és a trichotecének), valamint a patulin.
Jelen értekezés tárgya elsősorban a hazai paprika mikotoxin szennyezettségével
kapcsolatos kockázat és összefüggésrendszer vizsgálata, ezért a továbbiakban a fűszerek
mikotoxin terhelésében jelentős szerepet játszó, karcinogén tulajdonsággal is rendelkező
aflatoxinok és ochratoxinok humán egészségügyi hatásaira és kockázatbecslésére fordít
kiemelt figyelmet (részletesen ld. még: 3.7 fejezet)..
3.2.2.1. Aflatoxinok
Az aflatoxinokat elsősorban az Aspergillus flavus, az Aspergillus parasiticus és az
Aspergillus nomius fajok termelik. Az Aspergillus flavus aflatoxin termelő törzsei világszerte
jelen vannak a talajban és a levegőben, viszonylag széles hőmérsékleti intervallumban
képesek szaporodni. Szubtrópusi és trópusi körülmények között megfertőzhetik a lábon álló
gabonát is, de raktári körülmények között is fejlődnek. Ennél fogva ezek a gombák elvben
képesek megfertőzni, és aflatoxinokkal szennyezni valamennyi emberi fogyasztásra szolgáló
gabonaféleséget és egyéb terményt (Williams és mts-i, 2004).
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Aflatoxin B1

Aflatoxin B2

Aflatoxin G1

Aflatoxin G2

B

2. ábra: Aflatoxinok kémiai szerkezete

Az aflatoxinok közül legjelentősebbek az aflatoxin (AF) B1, B2, G1, G2 (2.ábra).
Általánosan elfogadott, hogy az A. flavus főként AFB1, B2, míg az A. parasiticus AFB1, B2,
G1, G2 toxinokat termel. A növényi terményekben az AFB1 fordul elő leggyakrabban és a
legnagyobb mennyiségben, és a toxikológiai adatok zöme is az AFB1-re vonatkozik. B2, G1,
G2 toxinok gyakorlatilag nem találhatók meg AFB1 nélkül, az összes aflatoxin szint 50-70%át az AFB1 teszi ki (WHO, 1998). Az aflatoxin B1 és B2 toxinokkal szennyezett takarmányt
fogyasztó tehenek tejében kiválasztódó hidroxilált metabolitokat aflatoxin M1 és M2-nek
(„Milk”) nevezték el (3. ábra).

Aflatoxin M1

Aflatoxin M2

3. ábra: Aflatoxin B1 és B2 metabolitok tejben

Az emberi és állati megbetegedések előidézése szempontjából legveszélyesebb és
ezért folyamatos ellenőrzést igénylő import élelmiszerek az olajos magvak (földimogyoró,
napraforgó, pisztácia, diófélék), a gabonafélék, a kukorica, a szója, a rizs, szárított
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gyümölcsök, füge és a fűszerek és a tisztítatlan növényi olajok. Az aflatoxinok hőstabilak,
főzésnek, mikrohullámú kezelésnek ellenállóak, az UV fény hatására bomlanak. Az aflatoxin
M1 koncentráció pasztőrözéskor nem változik. (MacDonald és Castle, 1996).
Az aflatoxinok erős mérgek, melyek szervezetre gyakorolt hatása akut, szubakut és
krónikus formában is jelentkezik. A tünetek kialakulásában és súlyosságában a bevitt dózis, a
terhelés folyamatossága, a faj és az egyed érzékenysége, valamint a szervezet más
betegségeinek hajlamosító hatása játszik szerepet (WHO, 1998).
Akut aflatoxin mérgezések
Az aflatoxinokkal szemben a különböző állatfajok eltérő tűrőképességet mutatnak. Per
os, LD50 értékük állatfajonként változóan 0,3-20 mg/ttkg (test tömeg kilogram). Érzékenyebb
fajok (nyúl, kacsa) és kevésbé érzékeny fajok (csirke, patkány) között két nagyságrendnyi
különbség is mutatkozik. Az ember a kevésbé érzékeny élőlények csoportjába tartozik, de a
gyermekek

a

mérgezésre

különösen

érzékenyek.

Akut

toxikus

hatásuk

minden

tanulmányozott állatfajban a máj hemorrágiás nekrózisával jellemezhető, de a vese és a tüdő
károsodása is megfigyelhető.
Tömeges humán aflatoxin mérgezésre több szomorú példát ismer a szakirodalom.
Ezek közül a legtöbbet idézett az 1974-ben Indiában előfordult, 397 fő megbetegedését és 106
ember halálát okozó tömeges mérgezés, mely penészes kukorica fogyasztása következtében
alakult ki. A kukoricában 6250-15600 µg/kg-t aflatoxin tartalmat mértek (Peraica és mtsai,
1999). Sajnálatos módon napjainkban is előfordulnak hasonló esetek. Kenyában 2004-ben két
hónap alatt a WHO szakértői 317 megbetegedésről és 125 halálesetről számoltak be, a
vizsgált kukorica-minták több mint felében 100 µg/kg-t meghaladó, 12%-ában pedig 1000
µg/kg-t is meghaladó összes aflatoxin tartalmat mutattak ki. A tünetek a dózis függvényében
különböző súlyosságúak voltak, melyek közt hányás, hasi fájdalom, vérzés, tüdőödéma, akut
zsíros májelfajulás, görcs, agyödéma, és azonnali halál is előfordult (WHO, 2004a). Az
aflatoxinnal szennyezett kukorica fogyasztása 2005-ben és 2006. április - június között
Kenyában ismét áldozatokat szedett. A megvizsgált kukoricatételek 35%-a 100 µg/kg, 7%-a
1000 µg/kg feletti értéket mutatott. A kenyai események által indíttatva a WHO útmutatót
készített és bocsátott ki az aflatoxikózisok megelőzése érdekében (WHO, 2005).
Az aflatoxikózis a házi kedvenceket sem kíméli: 2006-ban több mint száz kutya
pusztult el az USA-ban aflatoxinnal nagymértékben szennyezett kutyaeledel fogyasztása miatt
étvágytalanság, májelégtelenség, hányás, láz, véres hasmenés tüneteivel (FDA, 2006).
Európában akut aflatoxikózist okozó dózis elfogyasztásának kockázata elenyésző, bár
egyedi esetben nem zárható ki teljesen. Az EFSA által készített európai összesítésben (EFSA,
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2007) találtak 2680 µg/kg szennyezettségű mintát (pisztácia) is. Amennyiben ebből ugyanaz a
személy nagyobb mennyiséget elfogyaszt, akut aflatoxikózis alakulhat ki.
Szubakut, krónikus megbetegedések
A kis dózisú aflatoxinok egyéb krónikus hatásait több vizsgálat is igazolta. Az
aflatoxinok hosszabb expozíciós idő után kis dózisok fogyasztása esetén is májkárosító,
mutagén, karcinogén, genotoxikus és immunszupresszív hatásúak. Enterális bevitel során a fő
támadási pont a máj. A krónikus szubklinikai hatások populációs szinten befolyásolhatják a
teljes európai lakosság egészségi állapotát, ezért vizsgálatuk, hatásmechanizmusuk
megismerése, és a szükséges védekezés kidolgozása fontos népegészségügyi feladat,
melyekkel kapcsolatban évtizedek óta aktív nemzetközi tevékenység folyik.
Ezen hatások közül az aflatoxinok humán rákkeltő hatásának vizsgálatára történt eddig
a legtöbb kutatás és intézkedés. Az IARC (International Agency for Research on Cancer,
Nemzetközi Rákkutató Ügynökség) a természetben együttesen előforduló előforduló
aflatoxinokat összességükben, az aflatoxinok közül az AFB1-t, AFG1, AFM1 -t külön is a
bizonyítottan humán rákkeltő anyagok közé sorolta, míg az AFB2-re feltételezett összefüggést
állapított meg. Az AFG2 vonatkozásában az adatokat nem találta elegendőnek a hatás
bizonyításához (IARC 1993a és 2002).
A rákkeltő hatás az aflatoxin esetén az örökítő anyag károsításán alapul. Az
aflatoxinok metabolizmusában és karcinogén hatásában jelentős szerepe van a citokróm P450nek, a glutation-S-transferázoknak és az epoxi-hidrolázoknak. Az AFB1 fenti enzimek
közreműködésével többek közt 8,9-epoxiddá metabolizálódik. Az AFB1 8,9-epoxid
származék erősen reaktív, és DNS adduktokat képez, elsődlegesen a guanin nukleotid N7
pozícióján. (Cullen és Newberge, 1994). Az AFB1 epoxid származéka kovalensen kötődik a
DNS-hez, és mutációt képes indukálni a p53 gén 249-es kodonján, mely jelentős szerepet
játszik a karcinogenezisben.
Az aflatoxinok immunszupresszív hatása miatt a szervezet ellenálló képessége más
megbetegedésekkel szemben csökken. Állatkísérletekben thymus aplasiát, a T limfociták
számának és funkciójának csökkenését, és gyengült komplement aktivitást találtak. Az
immunológiai hatás állatkísérletekben már nagyon alacsony vérszérum szinteknél (0,5 pg/ml),
ill. már 0.03 mg/kg aflatoxin tartalmú táplálékkal etetés esetén kimutatható volt, és méhen
belül is érvényesült. Az immunológiai hatásnál nagy faji különbségek mutathatók ki. Egyes
közlemények szerint az aflatoxint tartalmazó tápláléknak szerepe van a kwasiorkor 1
1

Fehérjehiányos táplálkozással összefüggésbe hozható, ödémával, zsírmájjal, gyengült immunfunkcióval
jellemezhető megbetegedés.
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tüneteinek kialakulásában és súlyosbodásában, valamint gyaníthatóan a Reye szindróma 2
létrejöttében is (Williams és mts-i, 2004). Ember vonatkozásában az immunszupresszív hatás
még nem tisztázott egyértelműen, bár néhány tanulmány már igazolta a feltételezést (Chu,
2003).
A krónikus aflatoxin terhelés az élőlények tápláltsági állapotára is hatással van, mely
hatásban küszöbértéket nem lehet megállapítani. A tápanyag-hasznosítás csökken, és az
állatok súlygyarapodása a táplálék aflatoxin tartalmának arányában lassul (Kovács és
Mesterházy, 2002). Ezt a jelenséget a krónikus aflatoxin terhelésnek kitett gyermekekben is
bizonyították. A nyugat-afrikai országokban (Benin, Gambia, Togo) krónikus aflatoxin
expozíciónak kitett gyermekek testi és szellemi fejlődése lelassult, és a fertőzésekkel szemben
sokkal védtelenebbek voltak mind gyermekkorban, mind későbbi életük során (WHO,
2004b).
Az aflatoxin az anyatejben is kiválasztódik, és a születéskor levett köldökzsinór
vérben is kimutatható. Az anya táplálékával bevitt aflatoxin tehát már a méhben, majd később
a szoptatás során is károsítja a gyermeket (WHO, 1998). A kis dózisú mikotoxinok
hatásmechanizmusát még csak részben sikerült igazolni.
3.2.2.2. Ochratoxinok
Az ochratoxinok a Penicillium és Aspergillus nemzetségekbe tartozó mikroszkópikus
méretű gombafajok által termelt mikotoxinok, melyek közül az ochratoxin A (OTA) a
legjelentősebb (4. ábra). Világszerte megfigyelték már jelenlétét élelmiszerekben, főleg
gabonában, gabonatermékekben, hüvelyesekben, kávéban, sörben, szőlőlében, mazsolában,
borban, kakaóban, mogyorófélékben, és fűszerekben. A fenti élelmiszereken kívül
kimutatható ehető belsőségekből és vérszérumból is, míg a hús, tej, és tojás ochratoxin
szennyezettsége elhanyagolható mértékű (EFSA, 2006).
Bár az élelmiszerek előállítása során folyamatosan törekednek arra, hogy csökkentsék az
ochratoxin szintjét, bizonyos mértékű jelenlétük elkerülhetetlennek tekinthető. Mérsékelt
égövi körülmények között is termelődik, így az ochratoxin szennyezettség hazai
viszonylatban is figyelmet érdemel.

2

Magas halálozású, hányással, görcsökkel, agyi bántalommal és májelfajulással járó tünetegyüttes.
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4.ábra: Ochratoxin A

Az ochratoxin A (OTA) erősen toxikus, kifejezetten vesekárosító anyag, per os LD50
értéke állatfajtól függően 0,2 – 50 mg/ttkg között változik. Fő támadási pontja a vese, azonban
májkárosító, neurotoxikus, immunotoxikus, és a reproduktív szerveket károsító hatását is
igazolták. Az OTA gátolja a fehérjeszintézist, a mitokondriális légzési lánc folyamatát, az
ATP képződést, fokozza szabadgyök képződést és ennek révén lipid peroxidációt idéz elő
(Höhler, 1998). Állatkísérletben bizonyítottan rákkeltő, immunszupresszív és teratogén. A
kísérletek során az ochratoxin erős vesekárosító hatást gyakorolt minden tesztállatfajra,
nevezetesen kariomegaliát (kóros sejtmagnagyobbodást) és progresszív nephropathiát
állapítottak meg a kísérleti állatoknál. A vesekárosodás mértéke függ a bevitt dózis
nagyságától, valamint az expozíció tartamától is, mivel az ochratoxin felhalmozódik a vese
szöveteiben. Kísérletileg igazolt, hogy a magas dózisban bevitt ochratoxin A vesetumort okoz
rágcsálókban (Marquardt és Frohlich, 1992; EFSA, 2006).
Humánpatogén

vonatkozásban

epidemiológiai

adatok

szerint

az

ochratoxin

kapcsolatba hozható a vese bizonyos megbetegedéseivel, elsősorban egy másutt ritka, ám a
Balkán félszigeten endémiásnak számító krónikus vesebántalommal (Balkan Endemic
Nephropathy) (Vrabcheva és mts-i, 2000) Hasonló tünetegyüttest figyeltek meg más
országokban is. Az ok-okozati összefüggés bizonyítását nehezíti, hogy a megbetegedés nem
jár specifikus tünetekkel, hanem mint elégtelen veseműködés jelentkezik és jellegzetes
laboratóriumi vagy egyéb (pl. ultrahangos) paraméterekkel nem diagnosztizálható. Humán
rákkeltő hatása alaposan valószínűsíthető, ezért az IARC az emberre valószínűleg karcinogén
2B csoportba sorolja (IARC 1993b).
Különös jelentőségű, hogy az OTA a szervezetben akkumulálódni képes, ezért
elnyújtott expozícióval kell számolni, valamint a placentán átjut, és az anyatejjel is
kiválasztódik (Kovács és Kovács, 2003). Mindezt a kockázatbecslésnél is figyelembe kell
venni.
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3.2.2.3. Mikotoxinok kölcsönhatásai
Az élelmiszerekben egyidejűleg több mikotoxin fordulhat elő, valamint különböző
mikotoxinok többféle élelmiszerrel is bejuthatnak a tápcsatornába. Az FDA közleménye
felhívja a figyelmet az aflatoxin és a fumonizinek gyakori együttes előfordulására és
lehetséges kölcsönhatására (Trucksees és mts-i, 2002). Több közlemény is foglalkozik az
ochratoxin és citrinin kölcsönhatásával a vesekárosodás kialakulásában (Vrabcheva és mts-i,
2000). Sedmiková és mts-i (2001) igazolták aflatoxin B1 és ochratoxin A gyakori együttes
előfordulását gabonafélékben.
Az egyes mikotoxinok hatása és hatásmechanizmusa többé-kevésbé ismert, azonban
kevés adat van arra vonatkozóan, hogy a külön-külön rendkívül kis mennyiségű mikotoxinok
együttes jelenléte milyen hatást gyakorol a szervezetre. Ezek hatása összeadódhat,
szinergikus, additív, esetleg antagonista hatások is jelentkezhetnek.
Speiers és Speiers (2004) több különböző mikotoxin együttes hatására vonatkozó
elemzésében arra a következtetésre jut, hogy a témával kapcsolatos közlemények száma
meglepően kevés, és a különböző mikotoxinok között additív, szinergikus, de antagonisztikus
hatások is előfordulhatnak. A hatásmechanizmus a sejtszintű, molekuláris folyamatokban
keresendő, mely egyelőre nem eléggé tisztázott. A szerzők úgy ítélik meg, hogy a szinergikus
hatás sok esetben bizonyítható illetve feltételezhető, és ezt a PTWI (Provisionally Tolerable
Weekly Intake, ideiglenesen elviselhető heti bevitel) értékek kialakításánál is figyelembe kell
venni.
Az AFB1 és az OTA kölcsönhatását illetően szinergikus hatásról számolnak be
csirkeetetési kísérletben Huff és mts-i (1988). Ugyanez a közlemény számol be többféle
mikotoxin együttes hatásának vizsgálatáról baromfiban és sertésben. A mikotoxin
kombinációk közül az AFB1 és az OTA együttes adagolása bizonyult a legmérgezőbbnek.
Sokol és mts-i (1988) vizsgálatai alapján az OTA elősegíti az AFB1 karcinogén hatását.
Az aflatoxin B1 és az ochatoxin A együttes előfordulását tanulmányozva szinergikus
hatás tapasztalható, melyet a mutagén hatás vizsgálatára alkalmazott Ames teszttel igazolni
lehetett (Sedmikova és mts-i, 2001). A szerzők azt találták, hogy az OTA, noha a mutagén
hatás vizsgálatára alkalmazott Ames tesztben önmagában nem váltott ki pozitív reakciót,
szignifikánsan növelte az AFB1 Ames tesztben mutatott mutagén hatását.
Az OTA és az AFB1 szinergikus hatását a szerzők a két toxin fehérjeszintézisre gyakorolt
eltérő támadáspontú, de együttes hatásának tulajdonítják. A sejt belsejében az OTA oxigén
szabadgyökök képződését indukálja, melyek kölcsönhatásba léphetnek a DNS, RNS és
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fehérje molekulákkal, ezáltal befolyásolhatják az AFB1 által indukált transzkripciót és
transzlációt.
Hozzájárulhat még a mikotoxinok egyenkénti vagy együttes hatásához más fertőző
vagy toxikus anyagok egyidejű jelenléte. Közismert tény az aflatoxinok által kiváltott
karcinogén kockázat fokozódása Hepatitis B vírusfertőzés esetén (WHO 1998).
A mikotoxinok és a szervezet vitaminellátottsága közt is kimutatható összefüggés. A
mikotoxinokkal szennyezett takarmányt fogyasztó állatok vérében kimutatható bizonyos
vitaminok csökkenése. A szervezet megfelelő vitaminellátottsága ugyanakkor elősegíti a
toxinhatások minimalizálását, az immunfunkciók javulását (Williams és mts-i, 2004; Mézes,
2003).
A fűszerpaprikában mind az aflatoxin, mind az ochratoxin előfordul, ezek együttes
jelenlétét több tétel esetén is igazolták a hazai vizsgálatok.

3.3. A mikotoxinok hatása a gazdaságra
A mikotoxinok gazdasági kártétele jelentős, mely több tényezőből adódik. A
penészgombák már a termőföldön megbetegítik a növényeket, fertőzik különböző részeiket,
ezáltal a termés csökken, a minőség romlik.
A penészgombák szaporodás közben értékes növényi tápanyagokat, szénhidrátot,
fehérjét, esszenciális aminosavakat használnak fel. A fertőzött takarmányt fogyasztó
állatoknál részben a csökkent értékű takarmány, részben a toxinhatás miatt funkcionális
zavarok keletkeznek. A takarmányfelvétel csökken, illetve a felvett takarmány rosszul
hasznosul, szaporodásbiológiai zavarok lépnek fel (Rafai, 2001; Kovács és Mesterházy,
2002). Az immunrendszer gyengülése miatt az általános ellenálló képesség csökken, mely a
toxinhatás által kiváltott megbetegedés mellett másodlagos fertőzésekhez is vezet (Mézes,
2003).
A mikotoxinok az emberi szervezetbe elsősorban szennyezett növényi élelmiszerekkel,
kisebb mértékben mikotoxinnal szennyezett takarmányt fogyasztó állatokból származó
termékekkel (tejjel, belsőséggel) jutnak be. Aflatoxin esetén elsősorban a tej, míg ochratoxin
vonatkozásában főleg a sertésvese, máj és a sertésvérrel készült termékek jelenthetnek
kockázati tényezőt (Kovács és mts-i, 2006).
Az állati eredetű terméken (szalámi, sajt) kialakuló penészedésből származó toxinterhelés
azonban elenyésző (Guergue és Ramirez, 1977)
A rossz gazdasági helyzetben levő fejlődő országok nem képesek megvalósítani a
GAP (Good Agricultural Practice, Jó Mezőgazdasági Gyakorlat) és növényvédelem olyan
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fokát, mellyel a mikotoxinok kialakulását megelőzhetnék. Ezekben az országokban a
mikotoxinok az alapélelmiszerekben folyamatosan jelen vannak. A fejlődő országok a szigorú
nemzetközi szabályozás miatt csak termékeik kis részét tudják exportálni, mely gazdasági, de
egészségügyi szempontból is hátrányosan érinti őket. Gazdasági okokból az alacsony
mikotoxin tartalmú termékeket exportálják, míg a magas méreganyag tartalmú termékeket az
amúgy is rosszabb egészségi állapotú lakosság kénytelen fogyasztani (Jeuring, 2004). A
rendelkezésre álló élelmiszer mennyisége ugyanis kevés, a szennyezett tételek forgalomból
történő kivonása az élelmiszerellátásban gondot okozna. Az aflatoxin kis mennyiségű
rendszeres fogyasztása a karcinogén hatás kifejtése mellett a lakosság immunrendszerét is
károsítja, még inkább fogékonnyá téve a megbetegedésekre. Ez visszahat a népegészségügyi
helyzetre, a termelésre és a gazdaságra is.
A szigorú határértékek több elemző szerint negatív hatással vannak a harmadik
országok exportjára. Otsuki és munkatársai (2001) szerint az Európai Unió által bevezetett
szigorú aflatoxin határértékek a rosszindulatú daganatos megbetegedések okozta halálozást
csak kis mértékben, évente nem egészen egy fővel csökkentik, míg az afrikai országok
exportjában 670 millió dollárnyi veszteséget idéznek elő. A humán egészségvédelemre
irányuló jogi szabályozás betartásának ugyanis komoly költségvonzata van, különösen ezekre
a piacokra bejutni igyekvő fejlődő országok számára. A költségek magukba foglalják a
termelés fejlesztését, a laboratóriumok kialakításának és a vizsgálatoknak a költségeit, és a
visszautasított tételek megsemmisítésének ill. visszaszállításának, újrafeldolgozásának anyagi
vonzatait. Megjegyzendő, hogy ezek a költségek másik oldalról az Unió országaiban is
jelentkeznek. Annak összevetése, hogy a szabályozás bevezetésével elért egészségvédelem
hogyan aránylik az általa előidézett kereskedelmi veszteségekhez, sokat vitatott
kereskedelempolitikai kérdés.

3.4. Az egészségvédelemi és gazdasági érdekek összehangolása
Az akut tüneteket nem okozó, kis dózisú mikotoxinok lehetséges populációs szintű
egészségkárosító hatása miatt egyre több ország alakít ki szabályozást az élelmiszerek és
takarmányok eltűrhető mikotoxin tartalmára. Ez jelenleg a Föld lakosságának már legalább
83%-át lefedi. A jogi szabályozás kialakítása soktényezős folyamat, melyben a vélelmezett
vagy bizonyított egészségügyi kockázaton kívül a gazdasági, társadalmi, kereskedelmi
hatásokat is figyelembe veszik (Szeitzné Szabó és Kovács, 2007).
A szabályozásnak jelentős gazdasági kihatásai is vannak, mivel a szigorú határérték
betartása és betartatása jelentős ráfordításokat igényel, és gátolhatja az exportot. A fejlett és a
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fejlődő országok között a mikotoxin határértékek tekintetében nehezen kibékíthető ellentét
van. A fejlett országok ugyanis a karcinogén, génkárosító anyagokra vonatkozó ALARA elv
alapján (részletesen ld. 3.6.1.2) saját lakosságuknak a lehető legalacsonyabb karcinogén
anyaggal történő terheléssel, a lehető legteljesebb védelmet kívánják biztosítani, míg a fejlődő
országok ebben főleg kereskedelmi akadályt látnak, és a szigorú szabályozást nem tartják
tudományosan megalapozottnak (Otsuki és mts-i 2001).
A

fűszerek

élelmiszerbiztonsága

témakörében

2006.

januárjában,

Indiában

megrendezett 8. World Spice Congress rendezői és részvevői egyaránt kihangsúlyozták, hogy
a túl szigorúan meghatározott követelmények elviselhetetlen költséget jelentenek, és a fűszer
kereskedelemben érintetteknek mindent meg kell tenniük a fogyasztók egészségét még
megvédő, de ésszerű, betartható szabályok és határértékek eléréséért (The Hindu, January
30, 2006). Ugyanezen világkongresszus azonban azt is egyértelműen igazolta, hogy a szigorú
aflatoxin határértékek bevezetése, valamint a rákkeltő festékkel történő paprikahamisítás
következményei hatalmas változásokat indukáltak India fűszer-előállításában. Szigorú hazai
jogszabályokat,

nemzeti

felügyelet

alapján

magas

higiéniai

követelményeket,

Jó

Mezőgazdasági Gyakorlatot alkalmaznak, a termékeket korszerű vizsgáló laboratóriumokban
ellenőrzik. „Challenge was converted into an oppurtunity”.

3.4.1. A nemzetközi kereskedelmi egyezmények szerepe
Az 1949-ben létrejött GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) tekinthető a
WTO elődjének, mely már kimondta, hogy az állam nem alkalmazhat megkülönböztető
szabályozást az import termékekkel szemben (principle of non-discrimination), és az import
termékeket ugyanúgy kell tekinteni, mint a hazaiakat (principle of national treatment). A
nemzeti jogszabályok nem szolgálhatnak kereskedelmi akadályként. Az 1979-ben aláírt TBT
(Technical Barriers to Trade Agreement) már megkövetelte, hogy az országoknak a többi
ország felé be kell jelenteni azokat a jogszabályokat, melyek nem nemzetközi szabványokon
alapulnak (notifikáció). Időközben egyre többször fordult elő, hogy az államok egészségügyi
és növényegészségügyi intézkedésekkel állítottak fel kereskedelmi akadályokat. Ezért 1985ben, Uruguay-ban GATT egyezmény újratárgyalása során már a mezőgazdasági és
élelmiszerbiztonsági kérdések voltak középpontban.
A WTO keretein belül egységes alapelvekre és szabályozásra van szükség. Csak
alapos, tudományosan alátámasztott indokkal lehet az áruk szabad áramlását korlátozni. Ezért
került kidolgozásra 1995-ben a WTO egyezmény keretében az SPS egyezmény (WTO
Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures). Ennek értelmében,
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ha egy ország az elfogadott nemzetközi szabványokban foglaltaktól eltérő, annál szigorúbb
jogszabályt léptet életbe, annak jogosultságát az egyezmény 2.2 cikkelye értelmében
tudományosan megalapozott egészségügyi kockázatbecsléssel igazolnia kell. A 3. cikkely
pedig egészségvédelem és élelmiszerek tekintetében nevesíti a FAO/WHO Codex
Alimentariust,

mint

olyan

nemzetközi

szabványokat

kidolgozó

szervet,

melynek

dokumentumait a nemzetközi kereskedelemben alapul kell venni. Az alapvető, egészségügyet,
élelmiszerkereskedelmet érintő kérdésekben a FAO/WHO Codex Alimentarius által
kidolgozott dokumentumokat fogadják el a világkereskedelmi szabályozás alapjául a
fogyasztók biztonságának megfelelő szintű védelme és egyúttal a szükségtelen és
indokolatlan előírások kiküszöbölése érdekében.

3.4.2. A FAO/WHO Codex Alimentarius szerepe a nemzetközi élelmiszerszabályozásban
Az ENSZ élelmiszerbiztonságban érdekelt két nagy nemzetközi szervezete 1963 óta
közösen, a FAO/WHO Codex Alimentarius Commission (a továbbiakban: Codex)
működtetésével tesz eleget feladatának, és vált a nemzetközi szabványok létrehozásának
legfontosabb szervévé, a termék-, és folyamatszabályozásban egyaránt. Működésében az
1995-ben elfogadott SPS egyezmény mérföldkőnek számított, mely a Codex nemzetközi
jelentőségét, tekintélyét nagymértékben emelte (WHO, 1995).
A Codexen belül nagy küzdelem folyik azért, hogy a fejlett országok is elfogadjanak
olyan kompromisszumot, amely a fejlődő országok számára a termékek exportképességét
lehetővé teszi, és még nem jelent érzékelhető kockázat-növekedést a fejlett országok
lakossága részére sem (Lopez-Garcia és Park, 1998).
A Codex szabványokat a különböző érdekek ütköztetése, megvitatása után a
tagországok konszenzussal, vagy a többségi elv érvényre juttatásával, társadalmi, gazdasági
tényezőket is figyelembe véve fogadják el. A Codex tevékenysége során a kockázatelemzés
folyamatának kell érvényesülnie, melynek tudományosan megfogalmazott, nemzeti szinten is
érvényesíthető alapdokumentumait ugyancsak a Codex dolgozta ki (FAO/WHO, 1999).

3.4.3. A mikotoxinokra vonatkozó jogi szabályozás
A nemzeti mikotoxin határértékek meghatározásában a tudományos, toxikológiai
ismereteken, nemzetközi (FAO/WHO Codex Alimentarius) ajánlások kívül figyelembe kell
venni a határérték ellenőrzésére alkalmas mintavételi és analitikai módszerek meglétét,
valamint a határérték egészségügyi és gazdasági kihatásait. A határérték nem lehet olyan
szigorú, hogy az élelmiszerellátást veszélyeztesse (FAO, 2004).
22

3.4.3.1. Nemzetközi (Codex) határértékek
A

nemzetközi

szabályozásban

irányadó

FAO/WHO

Codex

Alimentarius

dokumentumok eddig csak az alábbi határértékeket állapították meg mikotoxinokra:
Összes aflatoxin szint földimogyoróban:

15 µg/kg

Patulin almalében:

50 µg/kg

Aflatoxin M1 tejben:

0,5 µg/l

Folyamatban van a fán termő csonthéjas magvakra vonatkozó határérték kidolgozása.
A Codex nemzetközi szabályozási tevékenysége nem csak a határértékek megállapítására
terjed ki. Fontos feladatának tekinti a mikotoxin képződés megelőzését szolgáló Jó Higiéniai
Gyakorlat Útmutatók valamint a mintavételi szabványok kidolgozását is, melyek a tételek
mikotoxin szennyezettségének objektív megítélését segítik elő.
3.4.3.2. A mikotoxinok jogi szabályozása nemzetközi összehasonlításban
A világon fellelhető különböző mikotoxin előírások legátfogóbb összesítését a
Mezőgazdasági és Élelmezési Világszervezet (FAO, Food and Agricultural Organization)
által 1997-ben kiadott, az 1995. évi állapotot tükröző kiadványa tette közzé (FAO, 1997).
Ezeket az adatokat 2003. év során felülvizsgálták, aktualizálták (FAO, 2004). Az egész
világra vonatkozó áttekintés alapján 2003-ban már legalább 99 ország bocsátott ki
élelmiszerekben és/vagy takarmányokban levő mikotoxinokra határértéket. A szabályozással
legkevésbé lefedett terület Afrika, ahol a lakosság 49%-a él jelenleg is olyan országokban,
melyekben semmilyen mikotoxin szabályozást sem alkalmaznak. Legjobb a helyzet
Európában, melynek valamennyi országa szigorúan és részletesen szabályozza a mikotoxin
szinteket.
Világszerte a legrészletesebb szabályozást a legveszélyesebb mikotoxinként számon
tartott aflatoxinokra alakították ki, amely az aflatoxin B1 és/vagy az összes aflatoxin
(B1+B2+G1+G2), valamint az M1 még eltűrhető határértékeire terjed ki.
1995 és 2003 között jelentősen, 17-ről 60-ra nőtt azon országok száma, melyek a tej
M1 aflatoxin tartalmának megengedhető mértéket meghatározták, a szabályozásban azonban
nagyságrendi eltérések észlelhetők. A világ legtöbb országa a Codex által elfogadott 0,5
µg/kg határértéket alkalmazza, míg az Európai Unió ennek tizedrészét adta meg
határértékként. Az aflatoxin B1 vonatkozásában a legszigorúbb, 2 µg/kg határértéket az
Európai Unió, valamint annak szabályozását elfogadó társulni kívánó és EFTA (European
Free Trade Association) országok adják. Az Egyesült Államok és Kanada nem dolgozott ki
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külön határértéket az AFB1-re, hanem csak az összes aflatoxinra határoz meg - valamennyi
élelmiszerre vonatkozó -

határértéket, mely az USA-ban 20 µg/kg, Kanadában pedig

15µg/kg. Az Európai Unió összes aflatoxinra is minden más országnál szigorúbb, 4 µg/kg-os
határértéket vezetett be. A legmagasabb ismert, jogszabályba foglalt határérték összes
aflatoxinra 35 µg/kg.
A takarmányok mikotoxin tartalmát viszonylag kevés ország szabályozza, és ez a
szabályozás is többnyire csak a tejelő tehenek takarmányának aflatoxin B1 vagy összes
aflatoxin

tartalmára

vonatkozik,

általában

20

µg/kg

maximális

szintet

tartva

megengedhetőnek. A takarmányokban előforduló egyes mikotoxinokra tejelő tehenek esetén
szigorúbb, vágásérett húsállatoknál enyhébb szabályozást találunk az Egyesült Államokban
(2. táblázat, FDA, 1996) és az Európai Unióban is (3. táblázat). Magyarország az Európai
Uniós határértékeket alkalmazza.
2. táblázat: Összes aflatoxin intézkedési határértékek (action level) élelmiszerekre és takarmányokra
az Amerikai Egyesült Államokban
TERMÉK

Élelmiszer

INTÉZKEDÉSI
SZINT
[µg/kg]

Minden, kivéve tej

20

Tej (aflatoxin M1)

0,5

Kukorica tejelő tehénnek és növendék állatnak

20

Kukorica nem tejelő tehénnek

100

Takarmány Kukorica vágás előtti sertésnek

200

Kukorica vágás előtti szarvasmarhának

300

Minden egyéb takarmány

20

Az aflatoxinokon kívül más mikotoxinok mennyiségét csak kevés országban és főleg
csak élelmiszerekre vonatkozóan szabják meg. A patulint gyümölcskészítményekben 1995
óta egyre több országban szabályozzák, szinte kizárólagosan 50 µg/kg határértékkel. Ez az
érték megegyezik a Codex ajánlással. Ochratoxin esetében a bevitel fő forrásai a gabona és
gabonakészítmények, ezért legtöbb országban ezek a termékek esnek szabályozás alá,
zömében 5 µg/kg határértékkel. A 2003 évi FAO adatok szerint deoxinivalenol (DON)
esetében főleg búzára, lisztre volt határérték (750-1000 µg/kg) néhány országban. A
zearalenon határértékek 50-1000 µg/kg közötti szórást mutatnak, és csak kevés ország
szabályozta. Fumonizin határértéket mindössze hat ország alkalmazott (1000-3000 µg/kg).
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3. táblázat: Az Európai Unióban és hazánkban takarmányokra megengedett aflatoxin B1
határértékek*
LEGMAGASABB
MEGENGEDETT
ÉRTÉK [µg/kg]

TERMÉK
Minden takarmány-alapanyag

20

Teljes értékű marha-, juh és kecsketakarmányok, kivéve:

20

– tejelő állatoknak szánt takarmányok

5

– borjú- és báránytakarmányok

10

Teljes értékű sertés- és baromfitakarmányok

20

Más teljes értékű takarmányok

10

Kiegészítő marha-, juh- és kecsketakarmányok

20

Kiegészítő sertés- és baromfitakarmányok

20

Más kiegészítő takarmányok

5

*12%-os nedvességtartalmú takarmányra vonatkozóan

3.4.3.3. A mikotoxinokra vonatkozó jogi szabályozás az Európai Unióban
Takarmányokban a 2002/32/EK irányelv és módosításai határozzák meg a
nemkívánatos anyagokat. A mikotoxinok közül az aflatoxin B1 esetében korlátozzák a
takarmányban levő mennyiséget. Az európai uniós határértékeket a magyar takarmánykódex
kötelező alkalmazásáról szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 2. számú melléklete B)
pontjában honosította, teljes egészében és szó szerint átvéve az unió előírásait (3. táblázat).
Tekintettel arra, hogy egyéb mikotoxinok takarmányban levő jelenléte is károsíthatja az
állatok, sőt közvetetten az emberek egészségét, az Európai Bizottság kibocsátotta
2006/576/EK ajánlását a DON, a zearalenon, az OTA, a T-2, a H-2 és a fumonizinek
takarmányokban való előfordulásáról.
Az élelmiszerekben előforduló mikotoxinokra az élelmiszerekben előforduló
szennyező anyagok maximális határértékét meghatározó, az Európai Bizottság többször
módosított 466/2001 rendeletet felváltó 1881/2006 EK rendelet vonatkozik. A fenti
jogszabály

aflatoxinra,

ochratoxin

A-ra,

patulinra,

deoxinivalenolra,

zearalenonra,

fumonizinekre ír elő kötelező határértékeket különböző termékekben, többek közt
földimogyoróban, diófélékben, szárított gyümölcsökben, gabonafélékben, tejben, kávéban,
borban, szőlőlében, kakaóban, és fűszerekben. Állati eredetű élelmiszerre a tejen kívül nincs
kötelező határérték kidolgozva, és ilyen kezdeményezés nincs is folyamatban. A tejben levő
aflatoxin M1 határértéke 0,05 µg/l.
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Az Európai Unióban a 1881/2006/EK rendelet alapján kötelezően alkalmazandó
aflatoxin és ochratoxin határértékeket – leegyszerűsített megfogalmazásban – a 4. táblázat
mutatja.
4.táblázat: Néhány élelmiszer aflatoxin és ochratoxin tartalmának eltűrhető határértéke az Európai
Unióban
ÉLELMISZER
Földimogyoró és más diófélék, aszalt gyümölcs, cereália,
közvetlen emberi fogyasztásra
Földimogyoró, további feldolgozásra
Más diófélék, valamint aszalt gyümölcs további feldolgozásra
Kukorica, további feldolgozásra
Fűszerek (paprika, bors, szerecsendió, gyömbér, kurkuma)
Egyes bébiételek és speciális élelmiszerek
Mazsola
Pörkölt kávé
Instant kávé
Bor és szőlőlé (must)
Cereália, közvetlen emberi fogyasztásra
Cereália, további feldolgozásra
Kávé, kakaó, aszalt gyümölcs, sör, kakaó, likőr, fűszerek,
édesgyökér

AFB1
[µg/kg]

ÖSSZES
AF*
[µg/kg]

2,0

4,0

8,0
5,0
5,0
5,0
0,1

15,0
10,0
10,0
10,0
--

OTA
[µg/kg]

0,5
10,0
5,0
10,0
2,0
3,0
5,0
**

*= aflatoxin B1+B2+G1+G2; **= a határérték kidolgozása folyamatban van
B

A mikotoxinok kiemelt közegészségügyi jelentőségét mutatja, hogy az Unió piacra
bocsátás előtti kötelező hatósági vizsgálatokat rendelt el harmadik országokból érkező egyes
termékek aflatoxin vizsgálatára (Jeuring, 2004). Ezek a termékek csak előzetes ellenőrzés
után léphetnek be az Unió területére. A pozitív mintákat azonnal jelenteni kell az Unió gyors
veszélyt jelző ún. RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) rendszerén is. A
vonatkozó 2006/504/EK határozat Brazíliából származó brazildióra, kínai és egyiptomi
eredetű földimogyoróra, iráni pisztáciára, valamint törökországi eredetű fügére, mogyoróra és
pisztáciára ír elő előzetes vizsgálatot. Fűszerekre, paprikára hasonló kötelezettség nem áll
fenn.
3.4.3.4. A RASFF rendszer szerepe
A RASFF rendszert a 178/2002/EK rendelet hozta létre azzal a céllal, hogy a
tagállamok a legrövidebb időn belül értesülhessenek az Unió területén bárhol feltárt
veszélyekről, és megtehessék a sürgősségi intézkedéseket. 2005-ben a RASFF rendszeren
keresztül érkező összes bejelentés egyharmada, 993 volt mikotoxinokkal kapcsolatos, melyből
947 aflatoxinokat érintett. A mikotoxinnal kapcsolatos riasztások zöme a külön határozattal
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szabályozott termékekre vonatkozott. Az összes riasztások (azonnali intézkedést igénylő
események) 34%-át idézték elő fűszerekkel kapcsolatos toxikológiai és mikrobiológiai
problémák (European Commission, 2006b). A RASFF riasztások termékkategóriák szerinti
eloszlását az 5. ábra mutatja, melyből látható, hogy a fűszerek jelentős helyet foglalnak el a
kifogásolt és intézkedést igénylő szállítmányok között.

különleges
élelmiszerek
2%

gabona,
gabonaterméke
k
5%

alkoholmentes
italok
2%

zöldség,
gyümölcs
13%

dió/mogyoró
félék
44%

fűszerek
34%

5. ábra: RASFF riasztások 2005-ben termékkategóriák szerint

A RASFF adatainak elemzése sok értékes információval szolgál, de a lakosság mikotoxinexpozíciójának becsléséhez önmagában nem szolgáltat elegendő adatot. A beérkező jelzések
legnagyobb része az unió határáról visszafordított, kereskedelmi forgalomba nem került
tételekre vonatkozik, így az élelmiszerellenőrzés megelőző egészségvédelmi aktivitását jelzi.
A RASFF adatbázis alapján azonban nem állapítható meg az Unió egészére vonatkozóan,
hogy az elemzés alá vont tételek a teljes import milyen arányát jelképezik, valamint az sem,
hogy a megvizsgált tételek milyen arányban bizonyultak pozitívnak. A hatósági ellenőrzés az
EU határozatokban megadott termékcsoportokra és szennyezőkre koncentrál. Kikerülheti az
ellenőrzést a tételek nagyobb része, és mindazon termékek köre, amely határértékkel nem
rendelkezik. Gyakorlatilag nem tartalmaz adatot az alapélelmiszerekre és azok nyersanyagaira
(kukorica, rizs, gabonafélék) vonatkozóan, amelyek a mikotoxin-terhelés legjelentősebb
hányadát adják a fejlődő országokban (Szeitz-Szabó és Szabó, 2007).
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3.4.4. A mikotoxinok káros hatásainak megelőzése, csökkentése
Hazánk szerencsés helyzetben van azáltal, hogy éghajlati jellemzői nem teszik lehetővé
aflatoxin termelődését, amely azonban import tételekkel bejuthat az országba. A rendkívül
szigorú uniós határértékek és egyéb korlátozó előírások hazánk és Európa lakosságát a Föld
többi régiójához viszonyítva védettebbé teszi a mikotoxinok, különösen az aflatoxinok akut és
krónikus egészségkárosító hatásaival szemben. Ezt a kivételezett helyzetet az Unió igyekszik
fenntartani a jelentős világkereskedelmi nyomás ellenére is.
Egyéb mikotoxinok – többek közt az ochratoxin, a patulin és a Fusarium toxinok – hazai
körülmények között is termelődhetnek. A határértékek kidolgozása a mikotoxin megelőző,
csökkentő programnak csak egyik fontos eleme. A komplex nemzeti programnak termőföldtől
az asztalig, a teljes táplálékláncban érvényesítenie kell a megelőző szemléletet az emberi
egészség védelme érdekében (Boutrif and Canet, 1998).

A mikotoxin szintek

csökkentésének lehetőségei ( Lopez-Garcia és Park, 1998):
− Határértékek kidolgozása, betartásának ellenőrzése
− Monitoring program kialakítása
− Jó Mezőgazdasági Gyakorlat (GAP) bevezetése
− Jó Mezőgazdasági Gyakorlaton alapuló belső ellenőrzés kialakítása
− A feldolgozási folyamat ellenőrzése
− Speciális dekontaminációs kezelések
− Termelők /előállítók /fogyasztók oktatása, felvilágosítása

3.5. A kockázatelemzés (Risk Analysis) alapvonalai
A kockázat egy veszély következményeként jelentkező, egészséget károsító hatás
valószínűségének, illetve a hatás súlyosságának függvénye. A definícióból kihangsúlyozandó,
hogy a kockázatelemzés folyamata kizárólag az egészségkárosodás megelőzését, mint legfőbb
célt szem előtt tartva értelmezhető, a reális lehetőségek és megvalósíthatóság feltételeinek
figyelembe vételével.
A kockázatelemzés alapdokumentumait a FAO/WHO Codex Alimentarius dolgozta ki
(FAO/WHO, 1999. A kockázat-elemzés három részfolyamat - a kockázatbecslés, kockázat
kezelés és a kockázati kommunikáció - egymással szorosan összefüggő egysége, melyet
sokan egy negyedik kapcsolódó, befolyásoló tényezővel – a fogyasztók kockázatérzékelésével – is kiegészítenek.
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A kockázatelemzés a korszerű élelmiszerbiztonsági rendszer alapját képezi (Farkas,
2006). Az Unió élelmiszerbiztonsági politikájának megreformálását előkészítő ún. Zöld
Könyv,

az

Unió

élelmiszerbiztonsági

akciótervét

tartalmazó

Fehér

Könyv

az

Élelmiszerbiztonságról, valamint az Unió ún. Élelmiszertörvénye (178/2002 EK rendelet) a
kockázatbecslést alapelvnek tekinti, és elvárja, hogy a mind a jogi szabályozás, mind az
ellenőrzés kockázatbecslésen alapuljon (European Commission, 2002).

3.5.1. A kockázatelemzés részfolyamatai
A kockázatbecslés, kockázatkezelés, kockázatkommunikáció részfolyamatait az 5.
táblázat foglalja össze. A fogyasztói kockázatérzékeléshivatalosan nem része a Codex szerinti
kockázat-elemzésnek, ezért a táblázat erre nem tér ki. A részfolyamatok egymástól nem
különülnek el élesen.
5. táblázat: A kockázatelemzés részfolyamatai
KOCKÁZATBECSLÉS

KOCKÁZATKEZELÉS

KOCKÁZATI
KOMMUNIKÁCIÓ

A veszély azonosítása

A kockázat azonosítása

A kockázatbecslők és
kockázatkezelők között

A veszély jellemzése

A kockázat-elhárítás lehetséges
alternatíváinak tanulmányozása

Az érintettek szélesebb körével

A veszélynek való kitettség
felmérése

A kiválasztott alternatíva
végrehajtása

A fogyasztókkal (a média
igénybevételével)

A kockázat meghatározása

Megfigyelés és felülvizsgálat

Visszajelzés a kormányzatnak

3.5.1.1. Kockázatbecslés (Risk Assessment)
A kockázatbecslésnek tisztán tudományos ismereteken kell alapulni, és nem
befolyásolhatják ipari, kereskedelmi, kormányzati, piacvédelmi érdekek. Célja annak
meghatározása, hogy az élelmiszerben a vizsgált veszély (pl. baktérium, vegyi anyag) milyen
mértékben van jelen, és ez az elfogyasztott mennyiség függvényében (expozíció) milyen
mértékű és milyen jellegű akut, szubakut, vagy krónikus egészségkockázatot jelent a lakosság
számára. A kockázatbecslés eredményeképpen optimális esetben meghatározható a vizsgált
anyag azon mennyisége, melynek tartós fogyasztása sem jár egészségi ártalommal.
Amennyiben ilyen határérték nem állapítható meg, a kockázatbecslő feltárja az
összefüggéseket az elfogyasztott vizsgált anyag mennyisége és a következményes
egészségügyi hatás között. Nemzetközi elvárás, hogy a tudományos kockázatbecslésnek
függetlennek, a kockázatkezeléstől intézményi szinten is elválasztottnak kell lenni. A
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kockázatbecsléshez ismerni kell a vizsgált anyag toxikológiai jellemzőit, egészségre gyakorolt
hatását, valamint annak elfogyasztott mennyiségét.
3.5.1.2. Kockázatkezelés (Risk Management)
A kockázatkezelés a feltárt egészségügyi kockázat megszüntetésére, csökkentésére
irányuló intézkedések összessége. A kockázatkezelés eszköztárába tartozik a jogi szabályozás
létrehozása,

határértékek

kidolgozása,

ellenőrző

hálózat

működtetése,

akut

veszélyhelyzetekben a termékek zárolása, megsemmisítése, és más hatósági intézkedések
bevezetése. Át kell gondolni, milyen intézkedéseket lehetséges alkalmazni, majd ki kell
választani és meg kell valósítani a legmegfelelőbbet. A kiválasztott opció(k) alkalmazásának
eredményességét figyelemmel kell kísérni, és ha szükséges, azt módosítani kell. Ebben a
folyamatban már figyelembe kell venni a különböző befolyásoló tényezőket, az intézkedések
végrehajtásának feltételeit, várható hatásait és költségeit, a társadalom teherbíró képességét.
A kockázat kezelés elsősorban kormányzati feladat, de abban az élelmiszer-vállalkozások
vezetőinek is jelentős szerepe van, a belső ellenőrzés hatékony működtetésével, és az
előírások maradéktalan betartásával.
3.5.1.3. Kockázatkommunikáció (Risk Communication)
A kockázatkommunikáció biztosítja a szükséges információáramlást és kapcsolatot a
kockázat által bármilyen módon érintettek között. Nem egyirányú folyamat, hanem az
információk és vélemények interaktív cseréje a veszélyekről és kockázatokról, a kockázatok
csökkentésének lehetőségeiről, a kockázatbecslők, a kockázatkezelők, a fogyasztók, az
élelmiszeripari és a takarmánytermelő vállalkozások, a tudományos közösség és egyéb
érdekelt felek között. A kockázatkommunikáció folyamatában részt vesznek tehát a
tudományos tanácsadók, a döntéshozók (kormány, központi hatóságok), a döntés végrehajtói
(területi hatósági szervek, laboratóriumok), a döntés elszenvedői (ipar, kereskedelem,
vendéglátás), a fogyasztók, általában a média élénk és aktív figyelmétől kísérve.
Megemlítendő, hogy a média eredeti szerepe szerint csak eszköze lenne a
kockázatkommunikációnak, mely széles körben képes üzenetet közvetíteni a veszélyeztetett
fogyasztók felé. Napjaink tapasztalatai szerint azonban a média ennél jóval jelentősebb
szerepet tölt be. Pozitív esetben biztosítja a nyitottságot és nyilvánosságot, az érintetteket a
helyzet gyors és hatékony megoldására ösztönzi, segíti a tényfeltárást, sőt önállóan is részt
vesz az oknyomozásban. Negatív esetben pánikot, megjósolhatatlan reakciókat indukál, és
befolyásol(hat)ja még magát a döntéshozatalt is. A média világos, értelmes és egyértelmű
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tájékoztatása

minden

potenciális

élelmiszerbiztonsági

krízishelyzet

megelőzésének,

kezelésének alapköve.
3.5.1.4. A fogyasztók kockázatérzékelése (Risk Perception)
A szakemberek nagy része a kockázat fogyasztók részéről történő érzékelését a
kockázatelemzés

részének,

negyedik

elemének

tekinti,

mely

visszahat

a

teljes

élelmiszerbiztonsági folyamatra, és amely sokszor nem követi és nem fogadja el a hivatalos,
tudományos üzeneteket. Az egyén a kockázatot nem tudományos alapon érzékeli, számára
nincs elfogadható mértékű kockázat. Az eltitkolt vagy rosszul kommunikált információk
elbizonytalanítják a fogyasztókat, és pánikszerűen egy adott termék vagy előállító piacának
azonnali elvesztéséhez, összeomlásához vezethetnek.
A lakosság megfelelően végzett, tudományosan megalapozott felvilágosítása, hiteles
tájékoztatása

(kockázati

kommunikáció)

jelentősen

hozzájárulhat

a

pánikreakciók

elkerüléséhez, a szükséges elővigyázatosság kialakításához, az élelmiszer eredetű
megbetegedésének csökkenéséhez, a bizalmatlanság feloldásához. Különösen nehéz feladat
annak elfogadtatása, hogy az élelmiszerekben a jogszabályok megengedhetőnek tartják egyes
rákkeltő anyagok (pl. aflatoxin) bizonyos szintű jelenlétét.

3.6. Az egészségügyi kockázat tudományos meghatározása
(kockázatbecslés)
3.6.1. Hagyományos toxikológiai kockázatbecslési módszerek és alapelvek
Vegyi anyagok viszonylatában a kockázatbecslés évtizedek óta megbízhatóan és jól
működik, melynek módszertani fejlődéséhez jelentősen hozzájárult az élelmiszeradalékanyagok, valamint a növényvédőszer-maradékok toxikológiai kiértékelése iránti igény.
3.6.1.1. Kísérletes toxikológiai határértékek
A gyakorlati alkalmazás (engedélyezés, ellenőrzés) számszerű értékek meghatározását
igényli az élelmiszerekben előforduló idegen vegyi anyagok biztonságos mértékére
vonatkozóan. Különösen fontos ez a szándékosan, rendszeresen alkalmazott kémiai anyagok
esetén. Az akut, szubakut, krónikus toxicitást, valamint a késői toxikus hatásokat egyaránt
vizsgálni kell. Az élelmiszerekkel biztonságosan elfogyaszthatónak vélt küszöbérték alapját
az állatkísérletekben még semmilyen megfigyelhető elváltozást nem okozó dózisból (NOEL,
No Observed Effect Level) általában 100-szoros biztonsági faktor közbeiktatásával számítják.
(A biztonsági faktor a fajok közti valamint. az egyedek közti lehetséges különbségek
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kivédését szolgálja) A biztonsági faktorral elosztott NOEL érték adja testsúlykilogrammra
számítva a napi megengedhető bevitelt (ADI, Acceptable Daily Intake) illetve a szervezetben
kumulálódó anyagok esetén a heti elviselhető (PTWI, Provisionally Tolerable Weekly
Intake), vagy havi elviselhető bevitelt.
3.6.1.2. Az ALARA elv alkalmazása és korlátai
A genotoxikus rákkeltő anyagok kockázatbecslése fentiektől eltérő megközelítést
igényel, mivel ezen anyagok esetén nem állapítható meg legkisebb biztonságos dózis.
Rákkeltő anyagok esetén ezért az ALARA (As Low As Reasonably Applicable) elv
alkalmazását javasolják. Ennek értelmében a rákkeltő anyagok élelmiszerben történő
előfordulását a technikailag elérhető legalacsonyabb szintre kell szorítani, és egészségi
ártalmatlansági küszöbértéket nem lehet megállapítani.
Az ALARA elv azonban - noha az egészségvédelemi szándék szempontjából
megkérdőjelezhetetlen - nem ad iránymutatást és gyakorlati segítséget a kockázatkezeléshez,
a hatósági intézkedések soron kívüliségének meghatározásához, és a nemkívánatos anyagok
jelenlétének csökkentésre tett erőfeszítések mértékének megbecsléséhez. Nem veszi
figyelembe, hogy az egyes rákkeltő anyagok közt hatásmechanizmusukat, és tumor indukáló
potenciáljukat illetően jelentős különbségek vannak.
Élesen jelentkeznek az ALARA elv korlátai azokban az esetekben, amikor természetes
eredetű, vagy a környezetből származó, azonban teljesen ki nem küszöbölhető
szennyeződésekről van szó (aflatoxin, dioxin), melyek bizonyos határ alá csökkentése csak
aránytalanul súlyos, világkereskedelmi szempontból sem elfogadható korlátozásokkal, vagy
az ország teherbíró képességét meghaladó intézkedésekkel és vizsgálatokkal lenne lehetséges,
és a várható egészség-nyereség ezekkel az intézkedésekkel nem arányos.
Az ALARA elv korlátaira hívta fel a figyelmet a karcinogén Szudán festékkel
hamisított fűszerekkel kapcsolatos 2005 évi széleskörű angliai termékvisszahívások esete. A
hamisított chili néhány tétel Worchester mártásba került bele, melynek felhasználásával ismét
csak különböző élelmiszereket állítottak elő, valamint vendéglátó hálózatok is használták ezt
az ízesítőt. Noha a forgalomból visszahívott és megsemmisítésre ítélt élelmiszerekben az
eredeti karcinogén festék már csak legfeljebb nyomokban lehetett jelen, amely gyakorlatilag
egészségi ártalmat nem okozhatott, a brit élelmiszerbiztonsági hivatal valamennyi olyan
terméket visszahívott a forgalomból, amelybe a rákkeltő festékanyag elméletileg bármilyen
alacsony hígításban bekerülhetett, ennek a döntésnek minden adminisztratív, gazdasági és
élelmiszerellátási következményével.

32

Ugyanezzel a problémával szembesült a magyar kormányzat 2004 őszén, amikor
néhány rendkívül szennyezett mikotoxinos paprika tétel forgalomba hozatala után az
intézkedések kiterjedtségéről döntenie kellett. Meg kellett (volna) magyarázni a
fogyasztóknak, hogyan engedhető meg bármilyen mennyiségű rákkeltő anyagot tartalmazó
paprika ill. a paprikás termékek forgalomban tartása, noha ártalmatlan mértékű aflatoxin
szennyezettség elméletileg nem létezik.

3.6.2. Toxikológiai Aggályossági Küszöbérték (TTC, Threshold of Toxicological
Concern)
Régi

törekvés,

hogy

a

környezetünkben/élelmiszereinkben

rendkívül

kis

mennyiségben jelen levő több százezer természetes ill. mesterséges vegyi anyag által okozott
esetleges egészségi hatás értékelésére általános kockázatbecslési megközelítést lehetővé tevő
küszöbértéket állapíthassanak meg. Ilyen küszöbérték vagy küszöbértékek, amennyiben azok
tudományosan

megalapozottak,

és

tudományos-kormányzati

körökben

elfogadottak,

lényegesen megkönnyítenék a döntéshozók és -alkalmazók munkáját, szükségtelenné tennék a
vegyi anyagonként elvégzendő toxikológiai értékelést, és ehhez szükséges állatkísérleteket.
Napjainkban külön aktualitást ad az elméletnek az élelmiszeranalízis módszereinek és
érzékenységének fejlettsége, amellyel egyre több idegen anyagot lehet kimutatni, egyre
alacsonyabb detektálási küszöbbel. A toxikológiai kutatásra, toxikológiai tesztekre és azok
értékelésére rendelkezésre álló, korlátozott forrásokat ennek az alapelvnek az elfogadása után
sokkal ésszerűbben, célzottabban lehet felhasználni, a toxikológiai szempontból valóban
aggályos vegyi anyagokra koncentrálva.
3.6.2.1. A TTC elmélet kialakulása
Évezredek óta ismert alapelv, hogy a hatás az alkalmazott dózis függvénye, amely a
hatástalansági 0% végponttól a 100%-os halálozásig vezető skálán mozog (az élethez vagy
gyógyuláshoz szükséges anyagok esetén közben érintve az optimális fiziológiai ill. terápiás
dózis tartományát). Logikusnak tűnik az a következtetés, hogy nagyon alacsony dózisok
esetén nem lép fel toxikus hatás. Azt a küszöbértéket, melynél az ismeretlen vegyi anyag
gyakorlatilag ártalmatlan, jelenléte toxikológiai szempontból nem jelent egészségügyi
aggályt, Toxikológiai Aggályossági Küszöbértéknek (Threshold of Toxicological Concern,
TTC) nevezzük. A TTC érték alatti jelenlét esetén az ismeretlen vegyi anyagra vonatkozóan
nem szükséges toxikológiai értékelést végezni.
A koncepció alapjait élelmiszercsomagoló anyagok toxikológiai értékelésére már
1967-ben kidolgozta Frawley (Frawley, 1967), aki elemezte 220 vegyi anyagra a két éves
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krónikus toxikológiai vizsgálattal megállapított hatástalansági küszöbértéket (NOEL, No
Observed Effect Level). Azt találta, hogy a vizsgált 220 anyagból csak 19 esetben volt a
hatástalansági küszöbérték (NOEL) kisebb 10 mg/kg-nál. Ezen anyagok mindegyike
nehézfém vagy peszticid volt. Ebből arra a következtetésre jutott, hogy az élelmiszercsomagolóanyagok toxikológiai megítélésénél, a szabályozás kialakításánál nem kell
figyelemmel lenni azokra az anyagokra, amelyek nem nehézfémek vagy peszticidek, ha
azokból a kioldódás következtében az étrendbe csak 10 mg/kg-nál kevesebb kerülhet (a
csomagolóanyagoknál a nehézfémek és peszticidek alkalmazása kizárható). Mindezt egy 100szoros biztonsági faktorral osztva humán alkalmazásra 0,1 mg/kg határértéket javasolt.
3.6.2.2. A TTC elv kiterjesztése karcinogén anyagokra
Az elméletet a karcinogén vegyületek irányába is továbbfejlesztették. Az erre
vonatkozó szabályozást Gold és munkatársai vizsgálatai alapján alakították ki, akik közel 500
kémiai karcinogén anyagot teszteltek kísérleti állatokon, az állatok teljes élethossza alatt, és
ebből létrehozott adatbázist (carcinogen potency database) értékelték (Gold és mts-i, 1995).
Az adatbázis az egyes anyagok TD50 értékét 3 veszi figyelembe. Az eloszlásból
extrapolálhatóvá vált az a dózis, mely csak 1: 1 000000 kockázatot jelent élethosszig tartó
adagolás esetén, így gyakorlatilag biztonságosnak tekinthető (VSD, Virtually Safe Dose). Ezt
a dózist a vizsgálatok alapján 0.5 µg/kg-ban határozták meg (az élelmiszer 1 kg-jára
vonatkoztatva).
3.6.2.3. A TTC elmélet gyakorlati alkalmazása
Az Egyesült Államok élelmiszer-és gyógyszer engedélyező hatósága, az FDA (Food
and Drug Administration) 1995-től alkalmazza csomagolóanyagok toxikológiai megítélésére
a 0.5 µg/kg vegyianyag-koncentrációt, mint szabályozási küszöbértéket (Treshold of
Regulation). Ez az FDA gyakorlatában azt jelenti, hogy mindazokra az anyagokra, melyek e
küszöbérték alatt fordulnak elő az élelmiszerekben, nem alkotnak egyedi szabályozást, és nem
tartanak szükségesnek korlátozó intézkedést, mivel meggyőződésük szerint a fogyasztók
egészségét ezek nagy valószínűséggel nem veszélyeztetik.
A valószínűsített maximális napi beviteli érték becsléséhez ezt az értéket hárommal
szorozták, feltételezve, hogy egy felnőtt maximum napi 1,5 kg élelmiszert, és 1,5 kg
folyadékot (1,5 kg + 1,5 kg = 3 kg) fogyaszt. A becslés így a legrosszabb esetet (worst case
scenario) is lefedi, azt az esetet, ha valamennyi bevitt élelmiszer és ital tartalmazná a szóban
3

TD50 az a dózis, amely élethosszig történő adagolás esetén a kísérleti állatok 50%-ánál okoz karcinogén
elváltozást
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forgó toxikus/karcinogén anyagot. A megengedhető napi bevitel (human exposure threshold)
ezen elmélet szerint 3 kg × 0,5 µg/kg = 1,5 µg/fő. Ez az első eset, hogy jogi, kormányzati
szabályozás általánosan alkalmazható „eléggé biztonságos” értéket határozott meg karcinogén
anyagokra.
3.6.2.4. Nem karcinogén anyagok megítélése a TTC elmélet alapján
Valószínűsíthető volt, hogy karcinogén hatással nem rendelkező vegyi anyagok esetén
a fent említettnél magasabb általános toxikológiai aggályküszöb érték is meghatározható,
ezért Munro és munkatársai (1996, 1999) ebbe az irányba fejlesztették tovább az elméletet.
Vizsgálataik szerint ismert kémiai szerkezetű, de ismeretlen toxicitású anyag esetén is
meglehetős biztonsággal meg lehet így ítélni a várható egészségi kockázat mértékét, mely
kutatásaik szerint TTC érték 90-1800 µg/fő/nap biztosan nem karcinogén anyagok esetén, a
kémiai szerkezet függvényében.
Kroes és munkatársai (2000) igazolták, hogy minden vizsgált hatás biztonságosan
kizárható fenti generális küszöbértékekkel, az idegrendszerre gyakorolt hatás kivételével. A
neurotoxikus hatás küszöbértéke azonban a karcinogén hatású anyagokra megállapított
határértéknél így is nagyságrendekkel magasabb. Ezért a karcinogén anyagokra megállapított
TTC érték (1,5 µg/fő/nap) biztonságosan alkalmazható valamennyi káros (karcinogén,
immuntoxikus, neurotoxikus, endokrin rendszerre és testi fejlődésre toxikus) hatás kivédésére.
A vizsgálatok alapján a munkacsoport kimondta, hogy az 1,5 µg/fő/nap az élelmiszerekkel
bevitt ismert kémiai szerkezetű anyagok vonatkozásában megfelelő általános védelmet jelent,
ennél alacsonyabb mennyiségben a szervezetbe kerülő vegyi anyagnak nincs érzékelhető
kockázata. Olyan anyagok esetén pedig, amikor genotoxikus vagy karcinogén hatás nem
észlelhető, az aggályküszöb (TTC) akár nagyságrendekkel magasabb is lehet.
3.6.2.5. A TTC elv korlátai
Néhány potens karcinogén esetében a fenti általános TTC jellegű megközelítés
biztonsággal nem alkalmazható, ezért általános kockázatbecslésük más megközelítést (is)
igényel. A munkacsoport véleménye szerint ezekre az anyagokra külön, egyedi
kockázatbecslés lefolytatása szükséges. Ezek az anyagok öt szerkezeti csoportba sorolhatók:
aflatoxin-szerű vegyületek, azoxi- vegyületek, nitrozo vegyületek, 2,3,7,8-dibenzo-p-dioxin és
analógjai, és a szteroidok. Ugyancsak külön megfontolást igényelnek a szervezetben
kumulálódó vegyi anyagok, az allergének, és az endokrin disrupterek (Kroes és mts-i, 2004).
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3.6.3. Genotoxikus karcinogén anyagok kockázatbecslése
Jelenleg még nem alakult ki széleskörű nemzetközi konszenzus azon anyagok
egészségi kockázatának egységes megítélésére és jellemzésére, melyek egyidejűleg
karcinogének és genotoxikusak is. A karcinogén hatás szempontjából kiemelkedő figyelmet
igényelnek azok az anyagok, melyeknél a DNS adduktok létrejötte az örökítő anyagban
mutációval, génkárosodással jár. Ezek közé az anyagok közé tartozik az aflatoxin B1 is.
3.6.3.1. Előzetes kutatások
A korábbi tudományos vélekedés szerint a radioaktív sugárzás esetén alkalmazott
„single hit” modell vonatkoztatható a mutagén karcinogén anyagokra is (Neumann 1980,
Lutz 1987). Ezen elmélet szerint már egyetlen molekula DNS-hez történő kovalens kötődése
a DNS károsodásához vezethet, és jövőbeli daganatos megbetegedés kialakulásának
kockázatát jelentheti. Újabb kutatási eredmények szerint azonban a karcinogén anyagok
esetén sem lehet mechanikus következtetéseket levonni a potenciális daganatképződésre a
rendkívül alacsony expozíciós tartományban a DNS repair funkció és a szerv ill. sejt
specifikus homeosztatikus és citoprotektív működése miatt (Dybing és mts-i, 2002).
Valószínűsíthető, hogy a szervezet veleszületett védekezési funkciói folyamatosan
közömbösíteni tudják a kis mennyiségű karcinogén anyagok hatását is, ha az csak nagyon
alacsony expozíciót jelent.
Ezekre az anyagokra a tudományos kockázatbecslés jelenleg még csak az ALARA elv
alkalmazását javasolja. Az Európai Unió Élelmiszertudományi Bizottsága (Scientific
Committee on Food, SCF) azonban már 2000-ben megkezdte a genotoxikus karcinogének
kockázatbecslésére vonatkozó vitát (European Commission SCF, 2000). A bekövetkezett
szervezeti átalakulások következtében a feladat átkerült az Európai Élelmiszerbiztonsági
Hivatalhoz.
3.6.3.2. Expozíciós küszöbérték (MOE, Margin of Exposure) bevezetése
Az EFSA a WHO-val és az ILSI-vel együttműködésben fenti probléma
kiküszöbölésére 2005 novemberében megtartott konferenciáján egy új fogalom, a MOE,
Margin of Exposure (expozíciós küszöbérték) bevezetését ajánlotta. A MOE bevezetése
lehetőséget teremt a kockázatkezelők számára a genotoxikus és karcinogén hatású anyagok
jelentette kockázat számszerű összehasonlító értékelésére (EFSA 2005).
A MOE kiindulási pontja a BMDL 10 (Benchmark Dose Lower Confidence Limit
10%), mely annak a legkisebb karcinogén dózisnak a felső 95%-os valószínűséggel megadott
értéke, amely a kísérleti állatok 10%-ában idéz elő tumort (Filipsson és mts-i, 2003).
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Amennyiben a BMDL 10 nem áll rendelkezésre, a T25 érték (a teljes élettartam alatt az
állatok 25%-ánál tumort előidéző dózis) is használható. A MOE a BMDL10 valamint a
humán beviteli (expozíciós) értékek hányadosából, 100x100=10000 bizonytalansági faktor
közbeiktatásával kapott érték. A bizonytalansági faktor figyelembe veszi a különböző kísérleti
állatfajok közötti, valamint az állati és az emberi szervezet reagáló képessége közt fennálló
különbséget, és a karcinogén folyamat lehetséges eltéréseit. Amennyiben a MOE számértéke
10 000 vagy nagyobb, közegészségügyi szempontból a kockázat elhanyagolható, így a
kockázatkezelők számára az észlelés alacsony prioritású (EFSA-WHO, 2005).
Megjegyzendő, hogy az új elméletet bemutató és megvitatásra felajánló konferencián
nem született teljes egyetértés a világ neves toxikológusai közt, így annak további finomítása
folyamatban van.

3.7. Mikotoxinok nemzetközi kockázatbecslése
A mikotoxinok nemzetközi kockázatbecslésében a FAO/WHO CAC (Codex
Alimentarius Commisssion) játszik kiemelkedő szerepet, szakértői testülete, a JECFA (Joint
FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) véleményére alapozva. A JECFA 1956 óta
foglalkozik az adalékanyagok, szennyezőanyagok, természetes eredetű toxinok és
állatgyógyszer-maradékok élelmiszerbiztonsági megítélésével. A mikotoxinok közül a JECFA
eddig az aflatoxinok, ochratoxinok, patulin, fumonizinek, trichotecének, DON, T-2, HT-2
kiértékelését és kockázatbecslését végezte el. Az európai régióra a tudományos kutatási
projektek

eredményei

alapján

az

Európai

Élelmiszerbiztonsági

Hivatal

készített

kockázatbecslési tanulmányokat, eddig az aflatoxinok és ochratoxin A vonatkozásában.

3.7.1. Aflatoxinok kockázatbecslése
Az aflatoxinok egészségi hatásának kiértékelésével először 1987-ben foglalkozott a
JECFA, melynek során megállapította, hogy az aflatoxinok a legerősebb humán rákkeltő és
májkárosító anyagok közé tartoznak valamennyi vizsgált emlősben. Az élelmiszerekre és
takarmányokra kialakítandó határértékek megalapozása érdekében a JECFA napirenden
tartotta a kérdést. Az IARC már 1988-ban kimondta, hogy az aflatoxinok, - különösen az
aflatoxin B1 - humán rákkeltő hatású anyagok. Az 1993 és 2003 évi kiadványaiban fenti
értékelését megerősítette, pontosította (IARC, 1993a és 2002).
A JECFA 1997-ben elvégzett, az aflatoxin B1- re vonatkozó egészségügyi
kockázatbecslésében megerősítette, hogy az aflatoxinokat karcinogén és genotoxikus hatású
élelmiszerszennyezőnek kell tekinteni. 1998-ban került sor a minden részletre kiterjedő
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értékelés bemutatására (WHO, 1998). Ebben több mint 3000 állatkísérletes és epidemiológiai
tanulmány figyelembevételével, kvalitatív és kvantitatív kockázatbecslést mutattak be, és
bebizonyították a hepatitis B és C fertőzések potencírozó szerepét az aflatoxin által indukált
májkarcinóma képződésben. Megállapították, hogy megengedhető napi (ADI) vagy heti
(PTWI) értéket az ilyen típusú élelmiszerszennyezőkre nem lehet megadni, mivel nincs
ártalmatlannak tekinthető legkisebb dózis (NOEL). Ezért az aflatoxinok bevitelét olyan
alacsonyan kell meghatározni, amennyire csak ésszerűen lehetséges (ALARA).
A tudományos kutatások szerint az aflatoxinok májkárosító hatása függ az egyén
általános egészségi állapotától és az egyéb okból kialakult májkárosodástól is, melyből a
hepatitis B és C vírus-fertőzés hatását kell kiemelni. A JECFA összevetette két különböző
feltételezett határérték (10 ppb és 20 ppb) alkalmazásának közegészségügyi hatékonyságát is.
Arra a következtetésre jutott, hogy a határérték 20 ppb-ről 10 ppb-re történő csökkentése –
tehát az ennél nagyobb mértékben szennyezett tételek kizárása - csak kis mértékben
(egymilliárd lakosra vonatkoztatva évente 2 esettel) csökkentené a feltételezett daganatos
halálozást azokban az országokban, ahol a HBV (Hepatitis B Vírus) hordozók aránya
alacsony, 1% körüli (pl. európai országok). Azokban a fejlődő országokban viszont, ahol a
HBV hordozók aránya magasabb, (~30%), ugyanez a határérték-csökkentés a fejlett
országokban meghatározott értéknek már 150 szeresével csökkentené a májkarcinóma
gyakoriságát (~300 karcinóma /év /milliárd lakos). A különböző aflatoxin határértékek
egészségi kockázatának összehasonlítását a 6. táblázat mutatja (WHO, 1999).
6.táblázat: Különböző aflatoxin határérték egészségi kockázatának összehasonlítása

HATÁRÉRTÉK
[µg/kg]

BECSÜLT NAPI BEVITEL
[ng/fő/nap]

POPULÁCIÓS KOCKÁZAT
[karcinóma/év/ 10 6 fő]

18
19

FEJLETT ORSZÁGOK
0,0039
0,0041

10

103

FEJLŐDŐ ORSZÁGOK
0,14

20

125

10
20

KARCINÓMA
INCIDENCIA

2x10-9

300x10-9

0,17

Megemlítendő, hogy a kiindulási hipotézis, miszerint a határértéknél magasabb tételek
nem kerülnének forgalomba, még szigorú és jól működő ellenőrzés mellett sem valósul meg a
gyakorlatban, így a tényleges beviteli érték magasabb, mint a fenti módon számított.
A különböző állatkísérletes és epidemiológiai adatok összevetéséből keletkezett
információk alapján a JECFA azt is megállapította, hogy az aflatoxinok daganatkeltő hatása
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iránt az egyes fajok érzékenysége különböző, és az ember az aflatoxinra kevésbé érzékeny
élőlények közé tartozik (6. ábra). A karcinogenitás kockázata ugyanakkor sokszorosára
(~harmincszorosra) fokozódik a hepatitisz B antigénnel rendelkező (fertőzésen átesett)
személyek között.

Eset/107 egyed/ng/kg/nap

12
10
8
6
4
2
0
Humán
HBsAg-

Hörcsög

Majom

Wistar
patkány

Humán
HBsAg+

Fisher
patkány

6. ábra: Egyes élőlények aflatoxin expozícióval összefüggő májkarcinóma kockázata

Az értékelés összegzéseként a WHO kockázatbecslési tanulmánya kimondja, hogy az
aflatoxinok humán rákkeltők, melyek közül a legerőteljesebb hatású az AFB1. A hepatitis B
vírus elleni antigént hordozók esetében a rákkeltő hatás erőteljesebb. A májkarcinóma
előfordulási gyakoriságát ezért a HBV elleni védőoltással is csökkenteni lehet. Az
élelmiszerek aflatoxin szennyeződését a lehető legalacsonyabbra kell szorítani. Ebben a
leghatékonyabb eszköz a megfelelő termelési és tárolási gyakorlat, valamint az előírások
végrehajtásának szigorú ellenőrzése. A határértékek csökkentése önmagában nem idéz elő
jelentős csökkenést az egészségi kockázatban. Aflatoxinokra nem lehet megállapítani
megengedhető /eltűrhető beviteli értéket, a humán terhelés viszonylatában az ALARA elvet
kell követni (WHO, 1999).
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal 2007-ben elemezte a mandula, mogyoró és
pisztácia szerepét a lakosság aflatoxin expozíciójában. Megállapította, hogy ezen termékek
esetében a határérték emelése csekély befolyással lenne a lakosság expozíciójára, azonban
kihangsúlyozta, hogy genotoxikus és karcinogén hatása miatt az aflatoxint minden beviteli
forrásában a lehető legalacsonyabb mértékűre kell csökkenteni (EFSA 2007).

39

3.7.2. Ochratoxinok kockázatbecslése
Az

ochratoxin A

egészségügyi

kockázatát

korábban

az

Európai

Bizottság

Élelmiszerügyi Bizottsága (Scientific Committee on Food, SCF) és a JECFA (FAO/WHO
Élelmiszer-adalékanyagok Közös Szakértői Bizottsága) is vizsgálta. A JECFA 1991-ben,
1995-ben és 2001-ben vitatta meg az ochratoxin A egészségügyi hatását. Az első ülésen 112
ng/ttkg PTWI (tolerálható heti bevitel) értéket javasolt, melyet a következő alkalommal
lecsökkentettek (kerekítettek) 100 ng/ttkg-ra (FAO/WHO, 2001). Mivel az ochratoxin pontos
hatásmechanizmusa a mai napig tisztázatlan, további tudományos eredményekig a
FAO/WHO fenntartja a 100 ng/ttkg javasolt PTWI értéket.
Az Európai Bizottság Élelmiszerügyi Tudományos Bizottságának első, 1994-ben
kiadott állásfoglalása már kihangsúlyozta az ochratoxin súlyos vesekárosító hatását, de még
nem

állapított

meg

felső

beviteli

határértéket.

A

Bizottság

1998-ban

publikált

állásfoglalásában megerősítette az ochratoxin vesekárosító, rákkeltő hatását, és javasolta,
hogy a PTWI értéket a más szervezetek által meghatározott 5 ng/ttkg/nap felé közelítsék
(European Commission, 1998). A Nordic Council 1991-ben 5 ng/ttkg/nap, a kanadai
egészségügyi hatóság 1996-ban 4 ng/ttkg/nap PTDI értéket határozott meg (KuiperGoodman, 1996).
Az Európai Bizottság 2005-ben felkérte az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot
(EFSA), hogy az 1998 óta publikált toxikológiai eredmények, valamint az élelmiszerek
ochratoxin-szennyezettségi és expozíciós adatok tükrében vizsgálja felül az Európai Bizottság
Élelmiszerügyi Bizottsága 1998-ban közzétett állásfoglalását, különös tekintettel az olyan
megkülönböztetett táplálkozási kockázatot képviselő csoportokra, mint a terhes nők vagy
csecsemők. Az EFSA 2006-ban bocsátotta ki az európai régióra vonatkozó tudományos
kockázatbecslését a kis dózisú OTA bevitel egészségügyi hatásairól (EFSA, 2006). A
legújabb tudományos eredmények alapján az ochratoxin A toxicitása elsődlegesen
vesekárosító hatásban jelentkezik, bár egyéb szervek is érintettek lehetnek. A hatékony kémiai
elemző eljárások sem tudták azonban mindeddig bizonyítani az ochratoxin-DNS-kötődések
(addukt-képződés) létrejöttét. Mindezeket figyelembe véve az EFSA a sertés, mint
legérzékenyebb állatfaj esetén kísérletileg kimutatott 8 μg/ttkg/nap LOAEL (legkisebb
megfigyelhető káros hatás szintje) értékből 450-es bizonytalansági tényezővel ochratoxin Ara vonatkozóan 120 ng/ttkg/hét PTWI értéket határozott meg. A bizonytalansági tényező
alkalmazásával az állatkísérletes adatok emberre származtatásából, illetve a fajon belül az
egyedek közti variabilitásból adódó bizonytalanságot kívánta kiküszöbölni. Ez az érték
jelentősen engedékenyebb, mint a korábbi, napi bevitelre vonatkozó javaslatok. A 7. táblázat
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összegzi a különböző kockázatbecslések alapján egyes szervezetek által eddig kiadott PTDI
ill. PTWI értékeket.
7. táblázat: PTDI, PTWI javaslatok OTA kockázatának mérsékléséhez
PTDI
[ng/ttkg/nap]

PTWI
[ng/ttkg/hét]

5
4
5

Nordic Council, 1991
Health Canada, 1996
European Union, 1998
JECFA, 1995
JECFA, 2001
EFSA, 2006

112
100
120

A legújabb, európai szintű, táplálkozási felmérés alapján az európai lakosság átlagos OTA
bevitelét 2-3ng/ttkg/fő/nap (14-21 ng/ttkg/fő/hét) értékre becsülik. Nagyfogyasztók (95
percentilis) esetén a becslés 6-8 ng/ttkg/ fő/nap, azaz 42-56 ng/ttkg/hét a becsült érték. Ez az
érték jóval alatta marad az EFSA tudományos testülete által még elfogadhatónak tartott 120
ng/ttkg/fő/hét PTWI-értéknek. Az EFSA kockázatbecslése azonban nem vonatkozott
csecsemőkre

és

kisgyermekekre,

ezért

további

vizsgálatok

szükségesek,

amelyek

meghatározzák ezen speciális csoportok táplálkozási szokásait figyelembe vevő expozíciós
mennyiségeket. Az EFSA javasolta továbbá, hogy a jövőben kiemelten tanulmányozzák az
ochratoxin teratogén hatását, jelenlétét és felhalmozódását az anyatejben, az ochratoxin által
okozott esetleges szaporodásbiológiai és egyedfejlődési zavarokat, valamint állapítsák meg az
ochratoxin egészségkárosító hatásainak egyes fajok közti különbségeit (EFSA, 2006).

3.8. Élelmiszerek mikotoxin szennyezettségére vonatkozó adatok
Magyarországon már régóta, a mikotoxinok egészségkárosító hatásának felfedezése
óta foglalkoznak neves tudósok a termékek mikotoxin szennyezettségének feltárásával.
Aflatoxin és ochratoxin szennyezettségre vonatkozó adatok is publikálásra kerültek. Átfogó
összesítés található a hazai forgalomban levő élelmiszerek mikotoxin szennyeződéséről több
közleményben is (Varga és mts-i, 2000, 2004, 2005a, 2005b). Ezek a publikációk azonban
nagyon kevés adatot tartalmaznak a fűszerek, azon belül a paprika mikotoxin
szennyezettségéről.
A paprika hatósági vizsgálatából származó kisszámú rendelkezésre álló adat egészen
2004-ig nem jelzett értékelhető problémát ezen a területen, ezért a fűszerek a hatósági
mikotoxin ellenőrzésben nem élveztek prioritást. A 2004 évi paprikák vizsgálatáról
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közlemény jelent meg (Fazekas és mts-i, 2005), melyben különböző magyarországi
értékesítőhelyekről beszerzett paprikaminták vizsgálatáról számolnak be a szerzők.
Megállapították, hogy a házi (bizonyosan magyar) pirospaprika nem tartalmazott kimutatható
mennyiségben aflatoxint, míg az üzleti beszerzésű mintákban több-kevesebb aflatoxin
kimutatható volt.
A paprika mikotoxin szennyezettségéről a nemzetközi szakirodalomban is kevés adat
található, ezek a közlemények azonban azt igazolják, hogy a paprikában mind az aflatoxin,
mind az ochratoxin termelődés előfordul. A trópusi klimatikus viszonyok különösen
kedveznek a mikotoxin termelődésnek (Vrabcheva, 2000). Etiópiában kereskedelmi
forgalomból származó paprikamintákban extrém magas aflatoxin szennyezettségű (250-525
µg/kg) paprikatételek fordultak elő (Fufa és Urga, 1996). Török vizsgálatok is 5-18,2%-ban
az őrölt paprika aflatoxin szennyezettségét jelezték (Erdogan, 2004). A megjelent
közlemények azonban kevés számú vizsgálaton alapulnak, és nem jelzik a helyzet
állandóságát és/vagy tendenciáit. A hazai vizsgálatok azt igazolják, hogy a paprikában mind
az aflatoxin, mind az ochratoxin A nagy arányban mutatható ki, és időnként a határérték
sokszorosát meghaladó mértékben vannak jelen (Szeitzné Szabó és mts-i, 2007).

3.9. Élelmiszerfogyasztási adatok
A kockázatbecsléshez feltétlenül szükséges az átlagos expozíció ismerete, amely az
élelmiszerek átlagos szennyezettségén kívül függ attól, hogy a kontaminált élelmiszerekből
mennyit fogyasztunk. Tekintettel a régiónként és országonként eltérő fogyasztási szokásokra,
a pontos élelmiszerfogyasztási adatok képezik a nemzeti szintű kockázatbecslés bázisát.

3.9.1. Fogyasztási adatok vizsgálati módszerei
A fogyasztási adatok becsléséhez részben használhatók a makrostatisztikai vásárlási
adatok, melyek a statisztikai évkönyvekben is fellelhetők. Ezek azonban rendkívül
pontatlanok a fogyasztás tekintetében, mivel a megvásárolt élelmiszer további sorsáról
(elfogyasztásáról) nem nyerhető belőle információ. Az adatok csoportosítása nem elég
részletes ahhoz, hogy az élelmiszercsoportonkénti elemzésre lehetőséget adjon, így a
paprikafogyasztásra sem tartalmaz adatokat. A lakosság körében végzett táplálkozási
vizsgálatok, melyeknek egyik fontos eleme az élelmiszer-fogyasztás reális, ellenőrzött
adatokon alapuló becslése, ennél sokkal pontosabb adatokat szolgáltatnak. Ezek
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alkalmazásával sokkal pontosabb képet kapunk a különböző élelmiszerek és nyersanyagok
fogyasztásáról, akár nemek és korcsoportok szerinti bontásban is (Rodler és mts-i, 2005).
Az élelmiszerfogyasztási arányok (táplálékbevitel) felmérésére több módszer is
kínálkozik. Az adatfelvétel alapulhat kikérdezésen, mérésen és megfigyelésen. A
legpontosabb eredményt a teljes étrend vizsgálat (TDS, Total Diet Study) adja, de közelítően
pontos eredményeket kapunk más hasonló módszerekkel is (WHO, 2000b). A nemzeti
élelmiszerfogyasztási adatok hiányában a nemzetközi és a nemzeti kockázatbecslésnél a
GEMS/Food (Global Environment Monitoring System/ Food Contamination Monitoring and
Assessment Programme) régiónként összeállított élelmiszerfogyasztási adatait használják
(WHO, 2003a; WHO, 2006).
A GEMS/Food rendszerében történő adatgyűjtésből sok értékes információ nyerhető.
Rendszerezett módon, élelmiszercsoportonként, elektronikus úton gyűjtik az egyes régiók
jellegzetes

élelmiszerfogyasztási

adatait

(regional

diets),

meghatározva

azokat

a

termékcsoportokat, melyek az adott régió területén az étrend jelentős volumenét adják.
Ugyancsak befogadja a rendszer az egyes élelmiszer-kontaminánsokra vonatkozó mérési
adatokat is.

3.9.2. Hazai paprikafogyasztási adatok
Közismert, hogy hazánk hagyományos étkezési, élelmiszerfogyasztási szokásaiban a
paprika kiemelten fontos szerepet játszik, és az európai átlagnál jelentősebb mennyiséget
fogyasztunk. Őrölt fűszerpaprika fogyasztására a nemzetközi szakirodalomban nem találtunk
adatot. Hazánkban azonban pontos paprikafogyasztási adatok kerültek publikálásra, melyek
az OLEF (Országos Lakossági Egészség Felmérés) háromnapos feljegyzés típusú táplálkozási
kérdőívek adatainak feldolgozásán alapultak (Bíró, 2005). A felmérés az őrölt paprika
valamennyi lehetséges beviteli formájára kitér, beleértve az otthoni és a házon kívüli
étkezésekkel, húskészítményekkel, illetve az önállóan fogyasztott fűszerpaprikát. Valamennyi
„fűszerpaprika-forrás” adatát személyenként összegezve és kiértékelve pontos és megbízható
képet adható a hazai átlagos fűszerpaprika-fogyasztásról a vizsgált lakossági csoport kor és
nem szerinti bontásában (8 .táblázat). A vizsgálat alapján a napi fűszerpaprika-fogyasztás a
felnőtt lakosság vonatkozásában hazánkban fejenként átlagosan 1,3 g. A vizsgálat alapján a
teljes fogyasztás 95%-át lefedő 95 percentilis érték a férfiak esetében 3,12, a nőknél 2,33,
átlagosan 2,28, mindkét nemre vetítve 2,78 g/fő/nap. (Bíró, személyes közlés). Maximális
fogyasztási érték férfiaknál 5,07, nőknél 4,84 g/nap/fő volt.
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8..táblázat: Hazai őrölt paprika fogyasztási adatok
Korcsoport
[év]

Férfi
n=473

Nő
n=706

Összes
n=1179

[g/fő/nap]
18–34

1,60 ± 0,83

1,04 ± 0,66

1,29 ± 0,79

35–59

1,72 ± 0,89

1,14 ± 0,65

1,37 ± 0,81

60 felett

1,38 ± 0,85

1,11 ± 0,67

1,21 ± 0,75

Átlag

1,59± 0,87

1,10± 0,66

1,30± 0,79

Min-max

0-5,07

0-4,84

0- 5,07

Fenti fogyasztási adatok helyességét igazolja vissza másik oldalról a hazai
fűszerpaprika értékesítésre vonatkozó információ, mely szerint a hazai felhasználás évente
mintegy 5000 tonnára tehető. Ez átlagosan évi 0,5 kg, napi 1,37 g őrölt paprika fogyasztást
jelentene a teljes lakosságot figyelembe véve.

3.9.3. A hazai és a nemzetközi fogyasztási adatok összehasonlítása
Világszerte kevés összehasonlítható adat áll rendelkezésre, azok is elsősorban a
makrogazdasági, kínálati oldalt reprezentálják, s többnyire nem tesznek különbséget az egyes
paprikaféleségek, ill. -készítményeik között. Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági
Szervezetének (FAO) adatbázisa alapján 2002-ben fűszerpaprikából átlagosan 0,1–0,2
kg/év/fő kínálati érték adódott az európai országok teljes lakosságra vonatkozóan, vagyis az
összehasonlítható felnőtt populációt tekintve ez mintegy 0,12–0,24 kg-os értéket tett ki.
(FAO, 2002). Az Egyesült Államok adatai (USDA/ Economic Research Service) szerint
2003-ban fűszerpaprikából (red pepper, chili pepper, paprika) 0,17 kg/év/fő volt a kínálat,
figyelembe véve mind a saját termelést, mind az importot. Az adatok azonban nem szárított,
őrölt paprikára, hanem annak alapanyagául szolgáló termékre vonatkoznak.
A GEMS/Food fogyasztási adatok fűszerek vonatkozásában nem elég részletesek. Az
európai régióban az átlagos fogyasztást 2003-ban 0,5 g/napra becsülték (WHO, 2003a), míg a
2006-ban publikált regionális étrendekben a hazánkat is tartalmazó „E” régióra 1,6 g/nap
összes fűszer fogyasztás szerepel (a komlót is beleértve). Őrölt paprika a részletes bontásban
nem szerepel. A GEMS/Food legutóbbi kiadványa (WHO, 2006) sem tartalmaz őrölt paprika
adatot, a külön meg nem határozott fűszerekre összességükben 0,1 g/fő értéket ad meg.
Ugyanezen adatbázis szerint a teljes nyers chili forgalmazás az európai régióban 3 g/nap/fő.
Ha azt a nem valószerű esetet vennénk számításba, hogy valamennyi megtermelt chilipaprikát
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őrölt paprika formájában fogyasztják el, a beszáradási arányt figyelembe véve 0,3 g/nap/fő
lenne a fogyasztás. Összehasonlításul, a magyar átlagpaprika fogyasztás (1,3 g/nap) az
európai átlagnak legalább 4-13-szorosa.
A fentiek tükrében a vizsgálati adatokból számított hazai fűszerpaprika-fogyasztás
jóval nagyobb, mint az európai és az észak-amerikai átlag, s ez a tradicionális magyar
ételkészítési szokásokat tekintve megfelel a várakozásoknak.
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER
Magyarországon 2004-2005-ben nagy számú aflatoxin és ochratoxin vizsgálat történt
paprikából, melyek feldolgozása, összesítése élelmiszerbiztonsági szempontból mindezidáig
nem történt meg. Az értekezésben vizsgáltuk az aflatoxin és ochratoxin koncentrációját és
eloszlását a forgalmazott paprikatételekben és összehasonlítottuk azokat más termékcsoportok
szennyezettségével és a nemzetközi adatokkal.
A mikotoxinos paprika esemény értékelésére teljes körű kockázat-elemzést
alkalmaztunk, vizsgálva a kockázatbecslés, a kockázatkezelés és kockázatkommunikáció
lépéseinek megvalósulását.

4.1. A kockázatbecsléshez használt eszközök és módszerek
A kockázatbecslés részfolyamatait az alábbiak szerint vizsgáltuk:
a) A veszélyt a paprika aflatoxin B1 és összes aflatoxin , valamint ochratoxin A tartalma
jelentette, melyet a laboratóriumi eredmények értékelése alapján azonosítottunk.
b) A veszély jellemzését illetően a nemzetközi és hazai szakirodalom feldolgozására
támaszkodhattunk. Itt nemzeti szintű önálló kutatás nem volt szükséges, mivel mind az
aflatoxinok, mind az ochratoxinok vonatkozásában bőséges és színvonalas kutatási
eredmények állnak rendelkezésre. A feladatot ezen eredmények elemzése, összegzése és
értékelése jelentette.
c) Az expozíció becslése a kockázatbecslés konkrét, nemzeti szinten végrehajtandó
feladata, mely nélkül az adott ország lakosságára (nemzetközi viszonylatban egy
szubpopulációra) vonatkozó kockázatbecslés nem képzelhető el. Ehhez alapvetően két
tényező ismerete szükséges: 1) az élelmiszerek kontaminációjának eloszlása és átlagos
szintje valamint 2) a lakosság élelmiszer fogyasztásának adatai.
d) A kockázat jellemzése fenti adatok alapján, és egyéb, a kockázatot befolyásoló
tényezők figyelembevételével történt.

4.1.1. Analitikai eredmények értékelése
4.1.1.1. Mintavétel és a laboratóriumok akkreditáltsága
A vizsgálat alapját képező adatok nem megtervezett kísérletből, vagy monitoring
jellegű mintavételből származtak, hanem a laboratóriumokba a hatósági mintavevők vagy
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külső megrendelők által vizsgálatra bevitt minták analíziséből. A mintavétel körülményeiről
nem állt rendelkezésre információ.
Jelen értekezésben feldolgozott adatokat rendelkezésre bocsátó laboratóriumok
kielégítették a 401/2006 EK rendeletben, valamint a vizsgáló és kalibráló laboratóriumok
felkészültségének általános követelményeiről szóló EN ISO/IEC 17025: megfogalmazott
követelményeket, és akkreditációs területük kiterjedt aflatoxinok és ochratoxin A
élelmiszerekből történő kimutatására is.
4.1.1.2. Vizsgálatok száma
Az expozíció-becslést a hazai forgalomban levő paprika aflatoxin és ochratoxin
tartalmának elemzésével végeztük el három akkreditált laboratórium (két hatósági – Lab1 és
Lab2 - valamint egy magánlaboratórium – Magánlab -) rendelkezésünkre bocsátott vizsgálati
eredményei alapján, melyek közül csak a számszerű értékkel, vagy a kimutatási határral
(<KH) jellemzett adatokat használtuk fel. A nem akkreditált laboratóriumokból származó
vizsgálati eredményeket nem vontuk be ebbe az elemzésbe.
Az aflatoxin vizsgálatok számát a 9. táblázat mutatja. A magánlaboratórium esetében
csak a 2004-2005 évi AFB1 és OTA adatok voltak elérhetők.
9. táblázat: Elemzett aflatoxin vizsgálatok száma
Évek
2000
2001
2002
2003
2004
2005
*2006
Összes

Lab1
AFB1
Σ AF
9
4
9
22
94
39
10
187

Lab2
AFB1
Σ AF

9
4
9
22
94
39
10
187

31
59
46
40
380
188
75
819

Magánlab
AFB1

10
30
15
15
51
49
25
195

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
116
79
n.a.
195

Összes
AFB1
Σ AF
40
63
55
62
590
306
85
1201

19
34
24
37
145
88
35
382

*első félév adatai; n.a.: nincs adat

OTA mérési adatok 2004 és 2005 évekről álltak rendelkezésünkre, Lab1 és Magánlab mérési
eredményei alapján, az alábbi megoszlásban (10. táblázat).
10. táblázat: Elemzett OTA vizsgálatok száma
Lab1

Magánlab

Összes

2004

78

90

168

2005

39

80

119

Összes

117

170

287
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A vizsgált toxinokra meghatároztuk az adott termékekben a szennyezés eloszlását, a
leíró statisztikai jellemzőket (számtani középérték, legkisebb és legnagyobb értékek, a
medián, a szórás, variációs koefficiens, standard hiba), valamint a kimutathatósági határ feletti
és a jogszabály szerint kifogásolt minták arányát. Az értékelést az Office 2002 Microsoft
Excel programja segítségével végeztük. Az eredményeket laboratóriumok szerint, valamint
évek szerint összehasonlítottuk. Regresszió analízissel vizsgáltuk az ugyanazon mintákból
mért aflatoxin B1 és az összes aflatoxin közötti, valamint az ugyanazon mintákból mért
aflatoxin B1 és ochratoxin A közötti korrelációt.

4.1.2. Eloszlás vizsgálata
Irodalmi adatok szerint a mikotoxin szennyezettség nem mutat normális eloszlást,
hanem jobbra erősen elnyújtott. Eloszlására jellemző, hogy a vizsgálati eredmények többsége
a rendkívül alacsony, vagy már nem is mérhető (kimutatási határ alatti) tartományba tartozik,
melyek mellett az átlagértéket sokszorosan meghaladó, magas szennyezettségű tételek is
találhatók, mely jelentősen befolyásolják (emelik) az átlagértéket. A szennyezettségek
eloszlása többféle eloszlási görbével közelíthető, (lognormál, gamma, összetett gamma,
negatív binominális), de egyikkel sem írható le egyértelműen (Arcella és Leclercq, 2004;
Macarthur és mts-i, 2006). Tekintettel arra, hogy az eloszlásban megjelenő extrém magas
értékek nem mérési hiba eredményei, hanem reális és megbízható mérési eredményen
alapultak, valamint hogy ezek tételek ténylegesen bekerültek, illetve bekerülhettek az
élelmiszerláncba, a feldolgozás során a többi tételekkel keveredhettek, ezért a toxin
tartalmukat figyelembe kell venni az átlagérték számításnál is. A normális eloszlástól
jelentősen eltérő, a magas toxin koncentrációk tartományában erősen elnyújtott eloszlás
következtében a számított szórás az átlagértéket esetenként többszörösen meghaladta. A
mikotoxin szennyezés relatív szórása ennek megfelelően az átlag többszöröse is lehet, jelezve
az eloszlás erősen aszimmetrikus jellegét.

4.1.3. Szennyezettség átlagértékének kiszámítása
Az adatok feldolgozása során egyértelművé vált, hogy egy részük a kimutathatósági
határ alá esik. A számértékkel nem jellemezhető adatok aránya egyes években és
termékcsoportoknál jelentős volt, mely a minták szennyezettségétől, de az adott
laboratóriumban használt módszer érzékenységétől is függött. Az átlagos szennyezettség
kiszámítása során el kellett dönteni, hogy milyen módon vegyük figyelembe a kimutatási
határ alatti értékeket a számtani középérték kiszámításánál. A módszer kimutatási határa alatti
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szennyezés értéke a számítási módtól függően befolyásolhatja a becsült átlagos mikotoxin
koncentrációt. Tekintve, hogy a vizsgált minták egy részében nem lehetett kimutatni
mikotoxint az alkalmazott kimutatási határ (KH) mellett, vizsgáltuk a módszer kimutatási
határának hatását a becsült átlagos szennyezésre.
A kimutatási határ (KH) alatti minták figyelembevétele az átlagos mikotoxin szennyezés
számításakor a WHO iránymutatását vettük figyelembe (WHO, 2000b). Az irányelv szerint
az átlagszámításnál a minták nem mérhető mikotoxintartalmát (Mi) az alábbi feltételezésekkel
lehet figyelembe venni:
a) A minta nem szennyezett: Mi = 0
b) A minta a KH érték felével azonos értékű szennyezést tartalmaz: Mi = KH/2
c) A minta a KH értékkel azonos szennyezést tartalmaz: Mi = KH
A KH a mérés körülményeitől függően változhat.
Nyilvánvaló, hogy az (a) esetben a legalacsonyabb a (c) esetben a legmagasabb a becsült
érték, míg a (b) eset egy közbülső értéket eredményez, amit több kockázatbecslési
megközelítésben (pl. WHO) alkalmaznak. Az (a) és (c) megközelítés szerinti számítás közötti
eltérés adja a módszer bizonytalanságának egyik forrását.
Az átlagot mindhárom fent említett módon kiszámítottuk (17. ill. 23. táblázat).
Későbbiekben, az átlagos expozíciót, a nemzetközi eredményekkel való összehasonlíthatóság
érdekében a nem detektálható mennyiségű mikotoxint tartalmazó mintákat a kimutatási határ
felével (KH/2) történő számítással vezettük végig, az alábbi képlet alapján:

X

AFB1m

=

k

l

i =1

j =1

∑ AFB1i + ∑ (0.5 × KH AFB1 j )
nm

(4.1)

ahol k a detektálható szennyezést tartalmzó minták száma, l a kimutatási határ alatti minták
száma, n az összes vizsgálat száma (n=k+l) és m az adott laboratórium sorszáma.

)

Az éves átlagot ( X AFB1 ) az adott évben, az egyes laboratóriumokban mért
eredmények átlagából ( X

AFB1m

) és az elvégzett mintavizsgálatok számából (nm) számítottuk:
3

)
X

AFB1

=

∑ (n
m =1

m

× X AFB1m )
3

∑n
m =1

m

Ochratoxin A esetén a számításokat ugyanezen módszerrel végeztük.
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(4.2)

A különböző laboratóriumokban és években tapasztalt mikotoxin szennyezés
eloszlásának különbözőségét a relatív gyakoriságuk χ2-teszttel történő összehasonlításával
ellenőriztük (Snedecor és Cohran, 1980). A teszt megbízható eredményt akkor ad, ha a
sokaság elemszáma legalább 50 és az egyes osztályokban legalább öt érték szerepel. Az
utóbbi feltételt a vizsgált sokaságok 10 µg/kg felett már nem elégítették ki. Ezért az
előfordulási gyakoriságok összehasonlítását a ≤10 µg/kg szennyezési tartományra végeztük
el. A null hipotézis az, hogy a két eloszlás nem különbözik egymástól.
A χ2 teszt statisztika a következő képlettel számítható:

χ

2

( − )
= ∑ Oi E i

2

k

E

i =1

i

(4.3)

ahol O és E a két összehasonlítandó gyakoriság, k a gyakorisági eloszlás osztályainak a
száma. A szabadsági fokok száma ν = k-1. A számított értéket a χ2 eloszlás táblázatából a
P=0.95 valószínűséghez tartozó kritikus értékkel hasonlítjuk össze. Ha a számított χ2 érték
nagyobb, mint a kritikus érték, akkor a null hipotézist elvetjük és a két eloszlást statisztikailag
különbözőnek tekinthetjük.

4.1.4. Expozíció számítás
A rendelkezésünkre álló fogyasztási és mikotoxin szennyezettségi adatbázisok
korlátaiból adódóan az expozíciót a determinisztikus modellel végeztük, mely szerint az
élelmiszerrel naponta felvett toxin mennyiségét (EDI) az elfogyasztott élelmiszer (F) és a
benne lévő szennyezés (Ci) összegzett szorzata adja:
n

EDI = ∑ ( F × C i )
i =1

i

(4.4)

A nemzetközi adatokkal való összehasonlítás érdekében az expozíciót testtömegkilogramm (ttkg) értékre számítva is megadtuk (ng/ttkg/nap). Átlagos testtömegként az EFSA
által használt értéket, 60 kg-ot vettünk figyelembe.
Beviteli érték (fogyasztási adatok) tekintetében a hazai 2003 évi ’Országos Lakossági
Egészégfelmérés’ (OLEF) során nyert adatokból (Bíró, 2005) számoltunk, melyet
összehasonlítottunk a GEMS/Food adatbázisból Európára kikövetkeztethető értékekkel
(WHO, 2006).
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4.1.5. A kockázat jellemzése
A kockázat jellemzését saját elemzéseinkre, és irodalmi adatokra alapoztuk. A
mikotoxin expozíció mellett figyelembe vettük a magyar lakosság egészségi állapotának
jellemzőit is.

4.2. Kockázatkezelés és kockázatkommunikáció értékeléséhez használt
eszközök, módszerek
A kockázatkezelés és kockázatkommunikáció értékeléséhez kormányzati forrásokból,
jelentésekből, laboratóriumoktól, sajtóból, Internetről, tudományos közleményekből, valamint
hatósági személyekkel, a paprika-ipar és a fogyasztók képviselőivel történt interjúkból
gyűjtöttünk információkat, és a kutatás elsősorban ezekre támaszkodott.
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5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK
5.1. Kockázatbecslés
A 2004 évi események során a kockázatkezelés válságkezeléssel párosult, és az intézkedési és
időkényszer nyomása alatt igazi tudományos kockázatbecslésről nem beszélhetünk. A magyar
lakosság paprikafogyasztással összefüggésbe hozható aflatoxin és ochratoxin expozícióját és
az egészségügyi kockázatának becslését jelen értekezés vizsgálja az átlagos szennyezettség és
a hazai fogyasztási adatok figyelembevételével.

5.1.1. Élelmiszer-szennyezettségi adatok
5.1.1.1. Az importálni kívánt paprika aflatoxin és ochratoxin szennyezettségének
alakulása 2002-2004 közt

Lab1 már 2004 előtt is végzett beérkező import tételekből az importáló/feldolgozó
megbízásából szúrópróbaszerűen vizsgálatokat, így van összehasonlítási alap arra nézve, hogy
2004-ben valóban új helyzettel kellett-e szembenézni, vagy csak felfedeztek egy korábban is
létező jelenséget. A 2004. októberi kormánydöntés (az esemény nyilvánosságra kerülése)
előtti import vizsgálatok eredményeinek összesítését a 11. táblázat tartalmazza.
11. táblázat: Import paprikatételek aflatoxin és ochratoxin vizsgálatának eredményei Lab1-ben 20022004

ÉV

VIZSGÁLATOK
SZÁMA (N)

MIKOTOXIN
KIMUTATHATÓ

KIFOGÁSOLT
MINTÁK SZÁMA

2002

8

4

0

2003

20

9

0

51

43

16*

2004

LEGNAGYOBB
MÉRT ÉRTÉK

OTA 5,76 µg/kg
AFB1 0,14 µg/kg
OTA: nem mértek
AFB1 2,8 µg/kg
OTA 128,8 µg/kg
AFB1 67,1 µg/kg

* kifogásolás 6 esetben AFB1, 11 esetben OTA, egy esetben mindkettő miatt
B

Határérték: OTA: 10 µg/kg, AFB1 5 µg/kg (17/1999 EüM rendelet, ill. 2004. május 1-től 466/2001 EK rendelet)

A táblázatból látható, hogy a 2004 évet megelőző időszakban, kifogásolható
mértékben szennyezett tételt nem találtak. A 2004 évben importálni kívánt paprikatételek
viszont nagy arányban (84%) és nagy mértékben voltak szennyezettek mikotoxinnal
(kifogásolási arány: 33%).
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Az is látható, hogy 2004-ben mind az aflatoxin, mind az ochratoxin szennyezettség
magas szintet ért el. A legnagyobb mért ochratoxin A érték a hazai határértéket közel 1200%kal, az aflatoxin B1 érték több mint 1200%-kal haladta meg. A 2004 évi import paprika
minták esetén Lab1 az 51 analizált mintából 19 esetben végzett mérést ugyanabból a mintából
mind AFB1 mind OTA irányába. A 19 analízisből 14 mintánál (74%) mindkét mikotoxin
kimutatható volt.
5.1.1.2. Aflatoxin szennyezettség elemzése

A 12. táblázat mutatja az aflatoxin B1 vizsgálati eredmények csoportosítását
kimutathatóság, illetve kifogásoltság szempontjából, évek szerinti bontásban, mindhárom
vizsgálólaboratórium adatainak összesítésével.
12 táblázat: Aflatoxin B1-re vizsgált minták eredményeinek megoszlása 2000-2005
B

ÉV

VIZSGÁLT
MINTÁK SZÁMA
(N) ÖSSZESEN

AFLATOXIN B1
KIMUTATHATÓ

HATÁRÉRTÉK*
FELETT

n

%

n

%

2000

40

4

10,0

0

0

2001

63

10

15,8

0

0

2002

55

5

9,0

0

0

2003

62

12

19,4

0

0

2004

590

271

45,9

66

11,1

2005

306

102

33,3

12

3,9

*Határérték: OTA: 10 µg/kg , AFB1 5 µg/kg (17/1999 EüM rendelet, ill. 2004. május 1-től
466/2001 EK rendelet)

A táblázatból látható, hogy 2000-2003 között kifogásolható mintát egyáltalán nem
észleltek, és a minták kevesebb, mint 20%-ából lehetett csak AFB1-t kimutatni. 2004-ben
jelentősen, több mint kétszeresére nőtt az előző évhez viszonyítva azoknak a mintáknak a
száma, melyekben kimutatási határ feletti aflatoxin tartalmat lehetett mérni. 2004 évben
először találtak a jogszabályban meghatározott határérték (5µg/kg) feletti mintákat, mégpedig
az összes vizsgált minta 11,1%-ában. 2004 évben extrém magas, a határértéket közel 5001000%-kal meghaladó szennyezettségű tételeket is észleltek.
A hazai AF vizsgálatok részletes eredményeit 2000. január 1.- 2006. június 30. közötti
időszakban, évenkénti és laboratóriumonkénti bontásban a 13. táblázat mutatja. A legkisebb
érték egy kivételével (2002, Lab1) minden egyéb esetben a kimutatási határ alá esett, ezért a
táblázatban információként, minimum értékként a ténylegesen mért legkisebb értéket
tüntettük fel. Tekintettel a 4.1. részben részletezett átlagérték számítási módra, az átlagérték
egyes esetekben a ténylegesen mért legkisebb érték alatti tartományba esik.
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A 2000-2003 között végzett mérések eredménye mutatja, hogy a mintákban lévő
aflatoxin szennyezés mért legnagyobb értéke és átlagos szennyezettsége is lényegesen kisebb,
mint a 2004 és 2005 években. A mintázott paprikatételek átlagos aflatoxin szennyezettsége
2004-ben az előző éveknél jelentősen magasabb volt. Lab1 viszonylatában több mint 500%kal, Lab2 vonatkozásában több mint 330%-kal haladta meg a 2004 évi átlagérték az előző,
2003 évit.
13. táblázat: Aflatoxin vizsgálati eredmények adatai
Lab1

Évek

2000

2001

2002

2003

2004

2005
2006
első
félév

Lab2

Magánlab

AFB1

∑AF

AFB1

∑AF

AFB1

Átlag [µg/kg] (n*)

0,28 (9)

0,57 (9)

0,67 (31)

2,15 (10)

n.a.

Min**-max
[µg/kg]

0,25; 1,35

0,2; 2,75

0,2; 0,8

1,2; 9,9

n.a.

Átlag [µg/kg] (n)

0,12 (4)

0,2 (4)

1,08 (59)

0,15 (30)

n.a.

Min-max [µg/kg]

0,3; 0,3

0,2

0,1; 2,13

0,4;1,3

n.a.

Átlag [µg/kg] (n)

0,06 (9)

0,40 (9)

0,85 (46)

0,64 (15)

n.a.

Min-max [µg/kg]

0,14; 0,14

0,26; 0,5

0,11; 2

0,11; 1,9

n.a.

Átlag [µg/kg] (n)

0,48 (22)

0,84 (22)

0,75 (380)

0,63 (51)

n.a.

Min-max [µg/kg]

0,1; 2,8

0,11; 5,19

0,8; 0,8

1,8; 1,8

n.a.

Átlag [µg/kg](n)

2,48 (94)

3,95 (94)

2,49 (188)

2,41 (49)

1,711

Min-max [µg/kg]

0,10; 67,12

0,12; 69,16

0,1; 96,28

0,3; 18

0,02;52,2

Átlag [µg/kg]

1,54 (39)

1,87 (39)

1,63 (75)

2,30 (25)

0,902

Min-max [µg/kg]

0,12; 25,95

0,44; 27,13

0,1; 28,3

0,1; 16,86

0,08;15,9

Átlag [µg/kg]

0,45 (10)

0,92 (10)

0,83 (75)

2,60 (25)

n.a.

Min-max [µg/kg]

0,18; 3,18

0,44; 3,46

1; 4

1,97; 3,5

n.a.

B

B

*(n) vizsgált minták száma
**Min: a ténylegesen mért legkisebb érték. A valódi minimum minden esetben a nem mérhető tartományba (0KH közé) esett.

A mért átlagos aflatoxin szennyezettség a 2004 évi magas szennyezettséghez képest
2005-ben csökkenni kezdett, azonban a 2004. évet megelőző időszak értékeit még mindig
jelentősen, 2-300%-kal meghaladta. 2005-ben is találtak - noha csökkenő számban határértéket magasan meghaladó szennyezettségű tételeket. A 2005 évi átmeneti időszak után
a 2006 első félévi vizsgálatok a helyzet lassú normalizálódását jelzik.
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Az aflatoxin eloszlását mutatja be fűszerpaprikában mindhárom vizsgáló laboratórium
2004 évi illetve 2005 évi) vizsgálatainak összegzésével (összesen 896 minta) kapott
eredmények összevont gyakorisági eloszlási diagramját (7 ábra). Az ábra jól mutatja, hogy az
AFB1 eloszlása fűszerpaprika őrleményben nem szimmetrikus, hanem a magas szennyezések
tartományába erősen elnyújtott.
120,00%
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100,00%
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80,00%
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60,00%

400
300
200
100

Gyakoriság

40,00%
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20,00%

0
0
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,00%
100
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7. ábra: AFB1 eloszlása a 2004-2005 évi fűszerpaprika mintákban
B

Tekintettel arra, hogy az átlagos szennyezettség abszolút értéke 2005-ben alacsonyabb volt,
vizsgáltuk, hogy a 2004 és 2005 évi eloszlásokban mutatkozik-e különbség. A 2004 és 2005

Relatív gyakorisáh [%]

évek mintáinak eloszlását mutatja a 8. ábra.

10,0
9,0
8,0
7,0
6,0

2004

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

2005

0

5

10
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20

25

Aflatoxin B1 [µg/kg]

8. ábra: Az AFB1 relatív gyakorisága fűszerpaprika tételekben 2004 és 2005
évben
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Az ábrán a 10% relatív gyakoriságú (Y tengely), valamint 20 µg/kg értéket meghaladó
(X tengely) értékeket nem tüntettük fel a jobb ábrázolhatóság érdekében.
Az aflatoxin vizsgálati eredmények relatív gyakorisági eloszlása azt jelzi, hogy a
magas aflatoxin tartalmú tételek nagyobb gyakorisággal fordultak elő 2004-ben, mint 2005ben. Megvizsgáltuk, hogy a különbség szignifikáns-e. A három laboratóriumban két év során
mért aflatoxin eloszlásának különbözőségét a χ2- teszttel ellenőriztük. A null hipotézis az
hogy a két eloszlás nem különbözik egymástól. A tesztet a ≤ 2.5 µg/kg - ≤ 10 µg/kg
tartományra lehet elvégezni tekintve, hogy a magasabb szennyezések gyakorisága alacsony és
nem teszi lehetővé a teszt megbízható eredményt adó végrehajtását. A számítást a 14. táblázat
tartalmazza.
14. táblázat: Az összesített 2004 és 2005 évi AFB1 eredmények összehasonlítása
AFB1 KONCENTRÁCIÓ
[µg/kg]
≤ 2.5
≤ 5.0
≤ 7.5
≤ 10,0
≤ 12.5
≤ 15,0
≤ 17.5
≤ 20,0
Magasabb

2004

2005

O-E

((O-E)2)/E

79.3
9.5
4.2
3.1
0.5
1.7
0.7
0.3
0.7

86.3
9.8
1.6
1.0
0.0
0.0
0.3
0.3
0.7

-7.0
-0.3
2.6
2.1
0.5
1.7
0.4
0.0
0.0
Számított
χ2

0.56
0.01
4.15
4.37

df=4-1=3

χ2 0.95

9.09
7.81

Megjegyzés: O = a 2004 évi gyakoriság, E= 2005 évi gyakoriság

Tekintve, hogy a 3 szabadsági fokhoz tartozó kritikus érték kisebb, mint a számított
χ2, a null hipotézist elvetjük, tehát a két eloszlás P=0.95 szinten statisztikailag különbözik.
2005-ben a paprika aflatoxin szennyezettsége, noha még mindig magasabb volt a 2000-2003
évek átlagánál, szignifikánsan csökkent a 2004 évihez képest.
A vizsgáló laboratóriumok eredményeinek összehasonlítása

Mindhárom laboratóriumra vonatkozó eredmények a mikotoxin szennyezettségben
kiemelkedően érintett 2004-2005 évekről állnak rendelkezésünkre, ezért ezeket az adatokat
külön is elemeztük, és laboratóriumonként összehasonlítottuk. Az évekre és laboratóriumokra
bontott vizsgálati eredményeket a 15. táblázatban foglaltuk össze.
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15. táblázat: 2004-2005-ben mért AFB1 értékek összehasonlítása három laboratórium mérési
eredményei alapján

Minták száma
Átlag [µg/kg]
Medián [µg/kg]
Relatív szórás (%)
AFB1 kimutatható
Kifogásolt minta
[>5 µg/kg]

ÉVEK

LAB1

LAB2

MAGÁNLAB

2004
2005

94
39

380
188

116
79

2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005

2,468
1,536
0,54
<0,1
313
331
59 (62,7%)
15 (38,5%)
7 (7,4%)
2 (5,1%)

2,482
1,626
<0,1
<0,1
234
154
135 (35,5%)
52 (27,7%)
50 (13,2%)
6 (3,2%)

1,711
0,902
0,16
<0,01
338
272
77 (66,4%)
35 (44,3%)
9 (7,6%)
4 (5,0%)

Az eloszlás aszimmetrikus jellegét a relatív szórások magas értéke (154-338%) is
egyértelműen mutatja. A mért értékek mediánja, ami a halmaz átlagának robusztus becslője
(WHO, 2000b), a számított átlagnál - ennek megfelelően - lényegesen alacsonyabb, többnyire

a nem mérhető, kimutatási határ alatti tartományba esik. Az átlagos szennyezés számított
átlagértékét a magas szennyezettségű tételek erősen befolyásolják. A két hatósági
laboratórium mért adatainak átlaga gyakorlatilag nem különbözött egymástól, míg a
magánlaboratórium mérési eredményeinek átlaga alacsonyabb volt, mint a hatósági
laboratóriumoké.
Ellenőriztük, hogy a különbség statisztikailag szignifikáns-e. Az eredményeket,
ugyancsak a ≤ 2.5 µg/kg - ≤ 10 µg/kg tartományra a 16. táblázat tartalmazza.
16. táblázat: Hatósági és magánlaboratórium 2004 évi mérési eredményeinek összehasonlítása
Aflatoxin
koncentráció
µg/kg
≤ 2.5
≤ 5,0
≤ 7.5
≤ 10,0
≤ 12.5
≤ 15,0
≤ 17.5
20,0
Számított χ2
df=4-1=3

Lab1

Magánlab

Relatív Gyakoriság [%]
78.72
13.83
2.13
2.13
0.00
1.06
0.00
0.00

(O-E1)^2)
/E1

87.07
5.17
0.86
3.45
0.00
0.00
0.86
1.72

0.80
14.49
1.86
0.51

17.65
7.81

2

χ 0.95

Megjegyzés: O= Lab1, E1= Magánlab, E2= Lab2
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Lab1

Lab2

Relatív Gyakoriság
[%]
78.7
13.8
2.1
2.1
0.0
1.1
0.0
0.0

77.1
9.7
5.8
3.2
0.8
2.4
0.8
0.0

(O-E2)2)
/E2
0.0
1.7
2.3
0.3

4.4
7.81

Az eredmények azt jelzik, hogy a két hatósági laboratórium (Lab1, Lab2) vizsgálatai
során észlelt szennyezés gyakoriságában nincs különbség. Ugyanakkor, a hatósági
laboratóriumban (Lab1) statisztikailag szignifikánsan nagyobb gyakorisággal fordult elő
aflatoxin szennyezés, mint a magánlaboratóriumban.
A kimutatási határ feletti aflatoxint tartalmazó minták arányában tapasztalt
különbségek részben a kimutatási határ, részben a mintavétel eltéréseiből adódhattak.
Magánlab tízszer érzékenyebb módszert alkalmazott (KH = 0,01- 0,1 µg/kg vs. 0,1-0,2 µg/kg
Lab1; 0,1-5 µg/kg Lab2), és a minták nem hatósági mintavételből, hanem a tétel
megfelelőségét igazolni kívánó élelmiszervállalkozó által bevitt vizsgálati anyagból
származtak. Az érzékenyebb, alacsonyabb kimutatási határral rendelkező módszer
alkalmazásával a minták nagyobb hányadában lehetett detektálni az aflatoxint.
Határérték feletti minták átlaga

A 2004-2005 években vizsgált mintákban a határérték feletti minták évenkénti
megoszlását a 17. táblázat mutatja. A három laboratóriumban összesen a minták 11,1%-a
(2004) és 3.9%-a (2005) tartalmazott határérték (5µg/kg) feletti aflatoxin szennyezettséget,
míg a 2000-2003 években a laboratóriumok egyáltalán nem detektáltak határérték feletti
aflatoxin tartalmat.
17. táblázat: A határértéket meghaladó minták száma (n) és a határérték feletti AFB1 szennyezés
átlagos értéke (2004-2005)
2004

2005

2004-2005

>TL átlagos szennyezettség [µg/kg]

12,72

12,41

12,67

Minták száma összes/kifogásolt

590/66

306/12

896/78

Kifogásolás előfordulási gyakorisága

11,1%

3,9%

8,7%

A határérték feletti szennyezést mutató minták átlagának összehasonlításával
megállapítható, hogy a két év között ebben a tekintetben nincs gyakorlati különbség.
Különbség van viszont a határérték feletti tételek előfordulási arányában. 2004-ben a
fogyasztók 11,1%-a, míg 2005-ben 3,9%-a volt kitéve a határértéket meghaladó aflatoxin B1
expozíciónak.

A kimutatási határérték hatása a számított átlagra

Tekintve, hogy általában a mért szennyezés több mint 50%-a a módszer kimutatási
határa alatt volt, a 13. táblázatban megadott átlagértékek sem tükrözik a valós átlagos
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aflatoxin szennyezettségi értéket, hanem a számított átlag az alkalmazott módszerektől és
kimutatási határától függő érték. Az aflatoxin B1 kimutatási határa laboratóriumonként az
alábbi volt: Lab1: 0,1-0,2 µg/kg; Lab2: 0,1-5µg/kg; Magánlab: 0,01-0,1 µg/kg. A legkisebb
átlagos szennyezettséget jelző laboratóriumban (Magánlab) alkalmazott módszer kimutatási
határa 10-50 szer alacsonyabb volt, mint a két hatósági laboratóriumé (Lab1 és Lab2).
A kimutathatósági határértékek különbségéből adódó bizonytalanságot a 18. táblázat
szemlélteti.
18. táblázat: A szennyezettség átlagértékének számítása különböző módon
LAB

LAB1

LAB2

Magánlab

Év

KH
[µg/kg]

N

2001*
2002
2003
2004
2005
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2004
2005

0,1-0,2
0,1
0,1
0,1-1
0,1-1
0,1-2
0,1-4
0,1-2
0,1-2
0,01-5
0,1-5
0,01-0,04
0,01-0,04

13
9
22
94
39
35
59
46
40
381
189
116
79

n<KH
9
8
11
35
24
31
49
42
39
245
136
39
44

n<KH
[%]

X (a)

X (b)

X (c)

ΔX%

69
89
50
37
62
89
83
91
98
65
72
34
56

0,228
0,016
0,450
2,453
1,490
0,049
0,370
0,128
0,023
1,965
1,054
1,751
0,878

0,278
0,060
0,475
2,476
1,536
0,671
1,081
0,849
0,750
2,482
1,626
1,753
0,882

0,328
0,104
0,500
2,499
1,583
1,294
1,942
1,570
1,480
3,000
2,199
1,756
0,887

36
147
11
2
6
185
136
170
194
42
70
0.3
1

Megjegyzések:
KH: a módszer kimutatási határa
N: az adott időszakban vizsgált minták száma
n<KH: a kimutatható mennyiségű szennyezést nem tartalmazó minták száma
X(a): a szennyezés átlagos értéke <KH esetén O értékkel számítva
X(b): a szennyezés átlagos értéke <KH esetén KH/2 értékkel számítva
X(c): a szennyezés átlagos értéke <KH esetén KH értékkel számítva
ΔX%: az (a) és (c) módszerrel számolt átlagos értékek relatív különbsége a közbülső X(b) értéktől
*: a 2000 és 2001 évi minta vizsgálatok összevont eredménye

A számításokból látható, hogy amennyiben a mintaszám, és a KH feletti értékek aránya
nagyobb, valamint a kimutatási határ kisebb, a különböző számítási módokon kiszámított
átlagértékek különbsége, így a számítási módból eredő bizonytalanság csökken.
Az AFB1 és az összes aflatoxin egymáshoz viszonyított előfordulási aránya

Az AFB1 és az összes aflatoxin egymáshoz viszonyított előfordulási arányának
vizsgálatát LAB1 eredményei alapján végeztük, mivel ez a laboratórium valamennyi minta
esetén végzett ugyanabból a mintából az AFB1 analízis mellett összes aflatoxinra is
vizsgálatot. Az AFB1 és az összes aflatoxin átlagos koncentrációját és arányát évenkénti
B
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bontásban a 9. ábra mutatja. Az ábrából látható, hogy az összes aflatoxinnak több mint felét
az AFB1 szennyeződés adja.

5

Átlag AF [µg/kg]

4
3
AFB1

2

ΣAF

1
0
2000-'03

2004

2005

2006

-1

9. ábra AFB1 és ∑AF átlagértékek, és azok szórása paprikában 2000-2006 között Lab1 vizsgálatai
alapján

A mérhető szennyezés tartományában az AFB1 és az összes aflatoxin koncentrációja szoros
korrelációt mutat (R2 =0.959), melyet a 10. ábra szemléltet.

Összes aflatoxin [μg/kg]

35,00

y = 1,0478x + 0,7344
R2 = 0,959

30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Aflatoxin B1 [μg/kg]

10. ábra: Az együtt mért aflatoxin B1 és összes aflatoxin közötti korrelációja
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30,00

35,00

Alacsony mintaszámból adódó bizonytalanságból és alacsony szennyezettség esetén, a
mérés bizonytalanságából adódóan a számított átlagok is sokkal bizonytalanabbak, mint
magasabb szennyezések esetén. Ezzel magyarázható a mérés-pároknak az 5 µg/kg-nál
alacsonyabb tartományban tapasztalható magasabb szórása. Növekvő szennyezés és
magasabb mintaszám esetén (2004-2005) az AFB1 átlagos koncentráció közelebb van az
összes aflatoxin koncentrációhoz. 2004-ben az AFB1 az összes aflatoxin 63%-át, míg 2005ben 82%-át adta.
Tekintettel arra, hogy az összes aflatoxinra vonatkozó hatósági határérték éppen
kétszerese az AFB1 határértéknek, kimondható, hogy ha az AFB1 határértéket a minta nem
haladja meg, nem várható kifogásolás összes aflatoxin esetén sem, vagyis általában elegendő
az AFB1 mérése.
Élelmiszerek AF szennyezettségének összehasonlítása

Az egyéb termékek átlagos aflatoxin tartalmára is végeztünk számításokat a
rendelkezésünkre álló adatok alapján.
Az egyes termékcsoportok átlagos szennyezettségét 2003-2005 között a 11. ábra
hasonlítja össze. A kis mintaszám miatt a három laboratórium adatait összesítettük, és a
paprika kivételével az alacsony mintaszám miatt az értékek csak tájékoztató jellegűek.
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11. ábra Aflatoxin B1 átlagértékek egyes termékcsoportokban Lab1, Lab2 és Magánlab összesített
adatai alapján
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Az ábra kiemelkedően magas aflatoxin szennyezettséget mutat pisztáciában. A
jelenség régóta ismeretes a törvényhozók és a hatóságok előtt, éppen ezért az importált
pisztácia minden tételét kötelező az Unióba történő belépés előtt laboratóriumi vizsgálatnak
alávetni. A 12. ábra az aflatoxin átlagértékeket a pisztácia kivételével mutatja, így jobban
megítélhető a hazai forgalomban levő élelmiszerek mikotoxin szennyezettségének átlagos
szintje. A paprika a többi élelmiszercsoporthoz képest magasabb aflatoxin szennyezettséget
mutat. Ugyancsak a többi élelmiszercsoportnál magasabb aflatoxin szennyezettséget jeleznek
az egyéb fűszerek, valamint a húskészítmények és készételek is. Tekintettel arra, hogy
aflatoxin B1 húsban nem képződik, a húskészítmények és készételek esetében is a fűszerek,
ezen belül a paprika szennyező szerepét valószínűsítjük.
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12. ábra: Aflatoxin B1 átlagértékek egyes termékcsoportokban Lab1, Lab2 és Magánlab összesített
adatai alapján, pisztácia feltüntetése nélkül

Nemzetközi viszonylatban az aflatoxin expozíció legjellemzőbb forrásai a
földimogyoró és egyéb olajos magvak, kukorica, rizs, gabonatermékek, szárított gyümölcsök,
gyapotmag, fűszerek. A hazai adatok feldolgozása során azt észleltük, hogy a korábban
hazánkban is gyakran kifogásolt földimogyoró szennyezettsége alacsony, a paprika illetve a
paprika hozzáadásával készült élelmiszerek és a pisztácia kivételével minden termékcsoport
átlagos szennyezettsége 1µg/kg alatti.
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Expozíció becslése

Lab1 és Lab2 összesített adatait figyelembe véve, az eseményt megelőző években
(2000-2003) a paprika AFB1 szennyezettsége átlagosan 0,76 µg/kg volt (n= 214). 2004-ben az
átlagos szennyezettség 2,48 µg/kg volt (n=474), mely a korábbi (2000-2003 évi)
alapszennyezettséget 3,25-szörösen haladta meg. A 2006 év első félévi adatok szerint a
paprika átlagos aflatoxin B1 szintje csaknem pontosan az esemény előtti átlagos szintre, 0,79
µg/kg (n=85) értékre tért vissza. A paprikafogyasztásból eredő átlagos napi aflatoxin B1
bevitel magyarországi paprikafogyasztási adatokkal (1,3 g) számolva 2000-2003 közt
fejenként és naponta 0,98 ng volt, míg 2004-ben ez az érték 3,25 ng-ra emelkedett (330%). A
WHO európai régiójára megjelent becslésből származtatott érték (<0,3 g/nap) alapján ez a
beviteli érték 2000-2003 között <0,22 ng/fő, míg 2004-ben <0,74 ng/nap lett volna.
Amennyiben a GEMS/Food külön nem nevesített fűszerekre ajánlott 0,1g/nap értéket vesszük
figyelembe, a különbség még számottevőbb.
A testtömegkilogrammra számított expozíció 2000-2003-közt 0,016 ng/ttkg/nap, míg
2004-ben 0,054 ng/ttkg/nap, a hazai beviteli adatokat figyelembe véve. Ez a magyar
paprikafogyasztási szokások alapján 4,4-13-szor magasabb expozíciót jelent, mintha ugyanezt
a szennyezettségű paprikát átlagos európai étkezési szokások szerint fogyasztanák el (ld. 3.9.
fejezet) Az adatokat a 19. táblázat összesíti.
19. táblázat: Paprikafogyasztásból adódó átlagos AFB1 expozíció 2000-2006
Év

Lab1+ Lab2
súlyozott átlag
[µg/kg]

[n]

Expozíció
[ng/fő/nap]

Expozíció
[ng/ttkg/nap]

2000
2001
2002
2003

0,56
1,08
0,71
0,65

48
63
55
62

0,728
1,404
0,923
0,845

0,012
0,023
0,015
0,014

2000-03

0,76

228

0,988

0,016

2004
2005
2006

2,48
1,61
0,79

474
227
85

3,224
2,093
1,027

0,054
0,035
0,017

Tekintettel arra, hogy a hazai étkezési szokások alapján fennáll a veszélye a
megvásárolt, magas kontaminációjú tétel hosszú időn át tartó fogyasztásának, elemeztük a
magas szennyezettségű tételek által jelentett expozíciót, összehasonlítva az átlagos
szennyezettségűével. A legrosszabb esetet figyelembe véve, az észlelt 96,28 µg/kg
szennyezettségű paprikatételből napi 2,78 g elfogyasztásával (95 percentilis) napi 267,66 ng
aflatoxin B1 kerülhet a szervezetbe. Ez 60 kg-os átlagos testtömeggel számítva 4,46
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ng/ttkg/nap bevitelt jelent. A különböző szempontok figyelembevételével végzett számítások
szerinti napi AFB1 bevitelt 2004 évi adatokkal a 20. táblázat foglalja össze.
B

20. táblázat: Paprikafogyasztásból eredő AFB1 expozíció 2004-ben
SZENNYEZETTSÉG
Átlag (2,48 µg/kg)
Max (96,28 µg/kg)

ng/fő/nap
ng/ttkg/nap
ng/fő/nap
ng/ttkg/nap

Átlag
( 1,30 g/nap)
3,22
0,054
125,16
2,086

NAPI BEVITEL
P95
(2.78 g/nap)
6,89
0,115
267,66
4,461

Max
(5,07 g/nap):
12,57
0,210
488.14
8,136

Átlagos fogyasztással, és a 2004 évi átlagértékkel számolva a 3,22 ng/nap bevitel
0,054 ng/ttkg/nap, paprikából eredő AFB1 expozíciót jelent. Nagyfogyasztók és magasabb
szennyezettségű tételek fogyasztói ennél nagyobb expozíciónak vannak kitéve.
Európai összehasonlítást keresve, napi beviteli érték tekintetében francia és holland
kutatók friss adataira támaszkodhatunk. Az első francia teljes étrend vizsgálat (TDS, Total
Diet Study) keretében francia kutatók mikotoxinok becsült beviteli értékéről számoltak be, és
az átlagos összes aflatoxin fogyasztást 0,117 ng/ttkg/nap értékben valószínűsítették. A
vizsgálatot fűszerekre nem terjesztették ki (Leblanc és mts-i, 2005). Holland kutatók szintén
TDS keretében, jóval érzékenyebb módszerrel (KH = 1,5 ng/kg) az élelmiszerek 42%-ából
tudtak, kis mennyiségben, AFB1-t kimutatni. A napi beviteli értéket 0,005-0,187 ng/ttkg-ra
becsülték (Sizoo és Egmond, 2005). Hasonlóan alacsony beviteli értékeket találunk a WHO
által készített tanulmányban (WHO, 1998) is az európai régió országaira vonatkozóan.
Ausztráliában a becsült bevitel 0,15 ng/ttkg/nap, az USÁ-ban 0,3 ng/ttkg/nap (EFSA, 2007).
Az Európai Unióban a Scientific Cooperation Assessment Project (SCOOP) (EC, 1997)
eredményei alapján 0,03-1,3 ng/ttkg/nap a becsült bevitel. Az EFSA legújabb becslése alapján
a hazánkat is magába foglaló régióra vonatkozó becslés összes aflatoxinra 0,557-1,097
ng/ttkg/nap. Ezekhez viszonyítva Magyarországon a paprikából, mint másutt figyelembe sem
vett beviteli forrásból átlagértéken 0,054, maximális értéken 4,46 ng/ttkg/nap aflatoxin B1
expozíció származik. Az értékeket a 21. táblázat összegzi.
A paprikában várható összes aflatoxin koncentrációja (Y) a mért AFB1 értékből a 10.
ábrán feltünetetett regressziós egyenlettel (Y= 1,0476 AFB1 + 0,7489) kiszámítható, és
közvetlenül összehasonlítható az európai adatokkal. Ezen számítást alapul véve a napi teljes
AF expozíció átlagos fogyasztással és szennyezettséggel 0,069 ng/ttkg, míg P(95)
nagyfogyasztással, maximális szennyezettségű tétellel 4,686 ng/ttkg lenne.
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21. táblázat: Napi becsült/mért aflatoxin felvétel egyes országokban

Franciaország (AFB1)

NAPI BECSÜLT
AF BEVITEL
[ng/ttkg/nap]
0,117

Hollandia (AFB1)

0,005-0,187

Teljes étrend

Sizoo és Egmond, 2005

Ausztrália (összes AF)

0,15

Főbb élelmiszercsoportok

EFSA, 2007

USA (összes AF)

0,3-0,7

Főbb élelmiszercsoportok

EFSA,2007

Európa

0,03-1,3

Főbb élelmiszercsoportok

EC, 1997

0,557-1,097

Főbb élelmiszercsoportok

EFSA, 2007

Csak paprika

Szeitzné Szabó és mts-i, 2007

ORSZÁG/RÉGIÓ

Európa, „E” régió
(összes AF)
Magyarország (AFB1)

0,0541-4,462

(összes AF)

0,0691- 4,6862

BEVITELI FORRÁS

HIVATKOZÁS

Teljes étrend

Leblanc és mts-i, 2005

1

átlagos fogyasztással és szennyezettséggel, ; 2P(95) fogyasztással, maximális szennyezettséggel

Fenti összehasonlítás alapján, átlagos szennyezettséggel számolva is, az európai régiót
érintő legutóbbi felmérést (EFSA, 2007) adatait tekintve a paprikafogyasztással bevitt AF
tartalom megfelel az európai régió átlagos AF expozíció 5-10%-ának. A maximális
szennyezettségű tételből fogyasztó személy pedig egyedül paprikából jóval több, akár
negyvenszeres AFB1 bevitelre tehet szert, mint az egyes országokban mérhető összes AF
bevitel. A paprikafogyasztásból adódó expozíció az európai étrendben megtalálható, egyéb
forrásból származó, expozíción felül, ahhoz hozzáadódóan van jelen a hazai lakosság esetén.
5.1.1.3. Ochratoxin A szennyezettség elemzése

Ochratoxin A-ra vonatkozó vizsgálati adatokat Lab1-től és Magánlab-tól, kaptunk
melyek 2004 és 2005 évekre vonatkoznak. A 2004 évi események előtt paprikára
vonatkozóan nem találtunk értékelhető adatokat. A minták megoszlását laboratóriumok és
évek szerint a 22. táblázat tartalmazza.
A táblázatból látható, hogy mindkét év és mindkét laboratórium vonatkozásában a
vizsgált minták jelentős részéből lehetett kimutatni ochratoxin A-t. Ez az arány az összes
rendelkezésünkre álló OTA adat viszonylatában átlagosan 64,1% (56,3% - 71,8%) volt.
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22. táblázat: Ochratoxin A mérések eredményei 2004-2005

Magánlab

Lab1

Összes

Összes

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004+2005

N

90

80

78

39

168

119

287

<KH

27

35

30

11

57

46

103

KH<...≤TL

52

30

27

23

79

53

132

TL<

11

15

21

5

32

20

52

OTA >KH%

70

56,3

61,5

71,8

66,1

61,3

64,1

OTA>TL%

21,2

18,8

26,9

12,8

19,0

16,8

18,1

Kimutatási határ (KH): 0,2- 0,4 µg/kg; TL: 10 µg/kg

Az alkalmazott kimutatási határ mellett OTA-val szennyezett tételek jelentős arányban
fordultak elő, és kiemelkedően magas szennyezettségű mintákat is találtak a vizsgálatok
során. A hazai forgalomban levő paprika tételekben mért OTA koncentrációk értékét
sorrendbe állítva a szennyezettség eloszlása jól érzékelhető (13. ábra).
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13. ábra: Paprikaminták OTA szennyezettsége 2004 és 2005 években
A nem mérhető értékek zömét (2004-ben 57, 2005-ben 46 minta) az ábra
áttekinthetősége érdekében grafikusan nem ábrázoltuk, azokat csak az X tengely
számozásával jeleztük. A vízszintes fekete vonal feletti értékek a kifogásolt minták számát és
értékét mutatják. Jól látható, hogy a kifogásolt tételek szennyezettsége a határértéket
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sokszorosan meghaladta. Az OTA eloszlása a 2004-2005 évi összes mintában a 14. ábrán
látható.
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14. ábra: OTA szennyezettség eloszlása fűszerpaprikában (2004-2005 összesen)

Ochratoxin A esetében is jellemző, hogy a gyakorisági görbe jobbra, a magas
szennyezettségű tételek irányába hosszan elnyújtott, míg a minták döntő többsége az alacsony
szennyezettségű, vagy KH alatti tartományba esik.
Az OTA szennyezés eloszlás relatív gyakorisága a vizsgált két évben (15. ábra) nem
mutat eltérést.
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15. ábra: OTA szennyezettség eloszlásának összehasolítása, 2004 és 2005

67

30

A mért értékek egyes statisztikai jellemzőit a 23. táblázat tartalmazza.
23. táblázat: Ochratoxin A mérések eredményei 2004-2005 (µg/kg)
MAGÁNLAB

LAB1

ÖSSZES

2004

2005

2004

2005

2004

2005

<KH=0

8,32

11,71

12,33

6,44

<KH=KH/2

8,35

11,76

12,41

6,50

10,23

10,04

<KH=KH

8,38

11,82

12,48

6,55

<KH=0

31,89

36,37

25,85

14,76

<KH=KH/2

31,88

36,35

25,82

14,74

29,21

31,00

<KH=KH

31,86

36,34

25,78

14,72

Medián [µg/kg]

0,95

1,20

0,94

1,36

0,95

1,30

Maximum

284

247

129

69

284

247

Átlag* [µg/kg]

Szórás* (µg/kg)

*

: az átlag és a szórás számítását a <KH alatti értékek - 4.1.pontban tárgyalt- különböző
módon történő figyelembevételével végeztük el.

A két egymást követő év átlagos szennyezettsége között alig tapasztalható eltérés. Az
átlagos szennyezettség mindkét évben meghaladta a jogszabályban megállapított határértéket.,
A KH alatti értékek különböző kiszámítási módja csak jelentéktelen mértékben hatott a
számított átlagos szennyezettség számértékére, aminek oka a KH feletti értékek magas aránya
és mértéke, illetve az átlaghoz viszonyítva alacsony KH érték. Az átlagot döntően a KH feletti
magas értékek befolyásolják.
Megvizsgáltuk, hogy a legszennyezettebb tételek kizárása milyen mértékben hatna az
átlagos OTA szennyezettségre, ezáltal a lakosság expozíciójára. Az OTA szennyezés 90, 95
ill 100 percentilis értéke alatti tartományhoz tartozó átlagos szennyezettséget a 16. ábra
mutatja.
A 10 százaléknyi legmagasabb szennyezettségű tétel kiszűrése esetén a paprikaminták
átlagos szennyezettsége az eredeti érték 31% -ára, (2004) ill. 26%-ára (2005) csökkent volna,
és csak a legszennyezettebb 5% tétel kiszűrése is jelentős csökkenést eredményezett volna
(2004 évben az alapszennyezettség 48%, 2005-ben 40%).
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16. ábra: OTA szennyezettség alakulása (átlag és az átlag szórása) a minták percentilis értékének
függvényében

Egyéb élelmiszek OTA szennyezettsége

A laboratóriumoktól kapott adatbázisok egyéb élelmiszerek ochratoxin vizsgálatára is
tartalmaznak információkat. Az adatok összesítése lehetőséget adott paprikán kívül más
élelmiszerek átlagos szennyezettségének meghatározására is.
Néhány jelentősebb termékcsoportra vonatkozóan az adatokat a paprikával
összehasonlítva 17. ábrán mutatjuk be.
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17. ábra: Élelmiszercsoportok OTA átlagértékei a hazai 2003-2005 évi vizsgálatok mintaszámai
alapján
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Az ábrából látható, hogy - az irodalmi adatok alapján - általában OTA szennyezésben
kiemelten fontosnak tekintett termékek (rizs, cereáliák) szennyezettsége a határértékhez
viszonyítva hazánkban alacsony (határérték: 3 µg/kg), míg a fűszerek, különösen a paprika
szennyezettsége kiemelkedően magas, elérve még az egyes fűszerekre jogszabályban
meghatározott határértéket (10 µg/kg) is. Ugyancsak figyelemreméltó, hogy a paprika
felhasználásával készült termékek (húskészítmények, lecsó) kontaminációjának szintje szintén
jelentős. A húskészítmények 90-100%-ából, és valamennyi lecsó mintából ki lehetett mutatni
OTA-t,

melyekre

azonban

határérték

nincs

meghatározva.

Az

egyéb

vizsgált

élelmiszercsoportok (kakaó, müzli, gabonatermékek, szárított gyümölcsök, bor, édesség,
pisztácia, földimogyoró stb.) esetében a mérési eredményeinek átlaga a határértékhez
viszonyítva alacsony. Paprikán kívül a vizsgált minták száma kevés, így a termékcsoportokra
közölt átlagértékek csak tájékoztató jellegűek.
Expozíció becslés

Lab1-től és Magánlab-tól kapott 2004 és 2005 évi mérési adatokból kiszámoltuk az
átlagos OTA szennyezettségi értékeket. A mért szennyezettségi adatok alapján átlagos
fogyasztással (1,3 g/nap) kiszámoltuk az expozíció értéket, mely átlagos szennyezettséggel és
napi fogyasztással 2004-ben 13,30 ng/fő, 2005-ben 13,04 ng/fő volt.
A paprikabevitelből származó OTA expozíciót kiszámitottuk továbbá a 2004 évi
átlagos,

nagy

és

maximális

fogyasztási

értékkel,

átlagos

valamint

maximális

szennyezettséggel is (24. táblázat).
24. táblázat: Fűszerpaprika fogyasztásból eredő OTA expozíció 2004-ben
Szennyezettség

10,23 µg/kg

284µg/kg

Átlagfogyasztás

Nagyfogyasztás

Maximális fogyasztás

[1,3 g/fő]

P 95 [2,78 g/fő]

[5,08 g/fő]

13 ng/fő

28 ng/fő

52 ng/fő

0,22 ng/ttkg/nap

0,47 ng/ttkg/nap

0,87 ng/ttkg/nap

369ng/fő

790 ng/fő

1443 ng/fő

6,15 ng/ttkg/nap

13,16 ng/ttkg/nap

24 ng/ttkg/nap

Ochratoxin A expozíció nemzetközi összehasonlításban

A nemzetközi adatok szerint az ochratoxinok sokféle élelmiszerből kimutathatók, ezek
közül is jelentős lehet a gabonafélék, kukorica, rizs, kávé, kakaó, bor, sör és egyes fűszerek
ochratoxin szennyezettsége. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal a lakossági expozíció
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szempontjából a cereáliákat, az édességeket, a forró italokat (kávé, kakaó), a sört, a bort, a
belsőségeket és gyümölcsleveket tartja számottevőnek. Ezekből származó napi összes OTA
expozíciót 2,2-3 ng/ttkg-ra becsüli (EFSA 2006).
Az EU Task Force 2002 évi adatai szerint az egyes uniós tagországokban az OTA
expozíció 0,13 - 3,55 ng/ttkg/nap közötti tartományba esett, főbb OTA forrásként fentieken
kívül a szárított gyümölcsöket (mazsola) veszi számításba. A Task Force keretében csupán
egy ország (Olaszország) vizsgálta a fűszereket, mint lehetséges OTA beviteli forrást. Napi
1,41 g fogyasztással számolva, az összes fűszerből eredő napi bevitelt 0,12-0,16 ng/ttkg-ra
becsülte, de paprikafogyasztási/expozíciós adatokat ez sem tartalmazott (EC, 2002).
A holland közegészségügyi intézet szervezésében végrehajtott teljes étrend vizsgálat
(TDS, Total Diet Study) az elemzés alá vont valamennyi mintából kimutatta az OTA
jelenlétét, az átlagos expozíció 1,2 ng/ttkg/nap volt. (Sizoo és Egmond, 2006). Bakker és
Pieters (2002) élelmiszer szennyezettségi és fogyasztási adatokból az expozíciót 1

ng/ttkg/nap értékben állapította meg. A nemzetközi összehasonlítást szogáló tanulmányok
adatait a 25. táblázat tartalmazza.
25. táblázat: Átlagos napi OTA expozíciós értékek összehasonlítása
ORSZÁG/RÉGIÓ
Franciaország

NAPI BECSÜLT
OTA BEVITEL
[ng/ttkg/nap]
2,16

BEVITELI FORRÁS

HIVATKOZÁS

Teljes étrend

Leblanc és mts-i, 2005

Hollandia

1,2

Teljes étrend

Sizoo és Egmond, 2005

Hollandia

1,0

Főbb élelmiszercsoportok

Bakker és Pieters (2002)

0,13 – 3,55

Főbb élelmiszercsoportok

EC, 2002

2,2 - 3

Főbb élelmiszercsoportok

EFSA, 2006

0,221- 13,162

Csak paprika

Szeitzné Szabó és mts-i, 2007

Európa egyes országai
Európa
Magyarország
1

átlagos fogyasztással és szennyezettséggel, ; 2P(95) fogyasztással, maximális szennyezettséggel

A szakirodalomban nem találtunk olyan hivatkozást, mely a paprika ochratoxin
tartalmát a napi expozíció szempontjából elemzés alá vonta, ill. a napi bevitel egészét tekintve
figyelembe vette volna. A rendelkezésünkre álló hazai adatok összesítése szerint azonban a
paprika Magyarországon az egyik legjelentősebb ochratoxin A beviteli forrás.
Az értekezés - a bevitel szempontjából lényeges élelmiszerkategóriákból rendelkezésre
álló vizsgálati eredmények alacsony száma, és a hozzájuk rendelhető hazai élelmiszerfogyasztási adatok hiány miatt - nem vállalkozott a valamennyi beviteli forrásból származó
teljes OTA expozíció becslésére. Megállapítható azonban, hogy a napi étrendünk ~1 ‰ -ét
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kitevő őrölt paprikából származó átlagos expozíció (0,22 ng/ttkg/nap) önmagában, a
Hollandiában ténylegesen mért ochratoxin A bevitel ~ 20%-át, az EFSA által becsült átlagos
európai bevitel ~10%-át teszi ki. A különösen szennyezett tételekből fogyasztó személyek
pedig egyedül paprikából az európai országok valamennyi forrásból származó expozícióját öttízszeresen meghaladhatják.
A paprika OTA szennyezettségére jellemző, hogy a minták nagyobb részének
alacsony szennyezettség mellett jelentős számban találhatóak magas szennyezettségű tételek
is. A határérték feletti tételek átlagos szennyezettségét és valószínűségét a 26. táblázat
összesíti.
26. táblázat: Határértéket meghaladó tételek átlagos OTA szennyezettsége és%-os előfordulási
valószínűsége

>TL átlagos szennyezettség [µg/kg]
Minták száma [n]
Előfordulási gyakoriság

2004 2005

2004-2005

48,09 50,71
32
20
19% 17%

49,11
52
18%

TL: jogszabályi határérték, 10 µg/kg

Fenti számítások alapján a fogyasztók közel egyötöde a határértéket közel ötszörösen
meghaladó OTA szennyezettségű őrölt paprikát fogyaszt.
A legrosszabb esetet, az észlelt legmagasabb ochratoxin A tartalmú paprika tartós
felhasználását feltételezve a paprikatétel átlagos mennyiségű fogyasztásával napi 322,40 ng,
illetve 2,78 g elfogyasztásával (95 percentilis) napi 690 ng OTA is bekerülhet a szervezetbe.
Ez 60 kg-os átlag-testtömeggel számítva 6,15 ng/ttkg/nap (43,05 ng/ttkg/hét), ill. 13,16
ng/ttkg/nap (92,12ng/ttkg/hét) bevitelt jelent, a maximális mennyiséget fogyasztók esetében
pedig elérheti a 24 ng/ttkg/nap (168 ng/ttkg/hét) értéket is.
Tekintettel arra, hogy az OTA expozíció felső beviteli határát különböző nemzetközi
szervezetek 4-5 ng/ttkg/nap – 120 ng/ttkg/hét értékben állapították meg, valamint arra, hogy a
paprika az egyéb, számításba vett OTA beviteli forrásokon kívüli, azokhoz hozzáadódó OTA
forrásként szerepel, a magas OTA tartalmú paprikatételek jelenléte egészségügyi szempontból
aggodalomra ad okot. A szervezetben történő akkumulálódása, és fejlődési rendellenességet
okozó, fejlődést befolyásoló hatása miatt terhesekre, kisgyermekekre különösen ártalmas
lehet.
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5.1.2. Paprika szennyezettség a RASFF rendszer adatai alapján
Megvizsgáltuk, hogy a RASFF rendszer adatai segítséget nyújthatnak-e a
kockázatbecsléshez, és mennyiben szolgálhatják a hazai és az uniós helyzet összehasonlítását.
A RASFF rendszerbe a tagállamok általában a határértéket meghaladó szennyezettségű
termékeket jelentik, így érthető, hogy a bejelentések zöme aflatoxin szennyezettségre
vonatkozik. 2006-ban a fűszerekkel kapcsolatos bejelentésekből 33 volt aflatoxinnal és
mindössze 4 ochratoxinnal kapcsolatos. Noha a fűszerekkel kapcsolatos bejelentések száma
kevés, de összességében nézve az esetszám emelkedik.
A RASFF rendszerben paprika aflatoxin szennyezettségére vonatkozó bejelentéseket
2001-től, ochratoxin szennyezettségére 2004-től találtunk. A bejelentések aflatoxin esetén a
határértéket meghaladó tételekre vonatkoznak. Ochratoxin A-ra jelenleg nincs európai uniós
határérték, így a RASFF riasztásokat az egészségügyi kockázat mérlegelése után tehetik meg
a tagállamok.
A paprika aflatoxin tartalmára vonatkozó adatokat a 27. táblázat összegzi. Ebből
látható, hogy a paprika mikotoxin tartalmára vonatkozóan a RASFF bejelentések száma
évenkénti bontásban is, összességében is kevés. Az átlagérték a RASFF-on bejelentett tételek
szennyezettségének számtani középértékét mutatja, mely a kis mintaszám miatt csak
tájékoztató jellegű adat. A 2004 évi bejelentések ugyanakkor azt jelzik, hogy a kiemelkedően
magas szennyezettségű tételek nem csak hazánkban, hanem Európa több országában is
megjelentek.
27.táblázat: Aflatoxin miatt kifogásolt paprikatételek a RASFF rendszerben
2001
Bejelentések [n]

3…

Átlag [µg/kg]

17,26

Min-max [µg/kg]

12,6-23,6

2002

2003

2004

2005

2006

összes

3

7

17

39

22

91

13,5

10,3

33,2

16,7

15,9

18,96

7,3-14,9

8,5-124

5,1-66

7,1-63

5,1-124

11,5-14,9

A paprika OTA szennyezettségére vonatkozó RASFF jelentések összesítését a 28.
táblázat mutatja. A kevés számú, mindösszesen 27 bejelentés magas szennyezettségű tételeket
jelez. Hasonlóan a hazai vizsgálati eredményekhez, szintén észlelhető 2004-ben különösen
nagy mértékben szennyezett tételek előfordulása. Noha a 2007 évi adatok elemzése nem
tárgya az értekezésnek, a táblázat már tartalmaz néhány 2007 évi bejelentést is, mivel jól
mutatják az OTA szennyezettség permanens jelenlétét paprikában.
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28. táblázat: OTA miatt kifogásolt paprikatételek a RASFF rendszerben
2004

2005

2006

2007*

összes

8

10

2

7

27

Átlag [µg/kg]

100,8

41,3

67,7

143,3

87,33

Maximum [µg/kg]

15-543

11,6-152,2

26,44 -109

53,5-280

11,6-543

Bejelentések [n]

2007 első negyedévi adatok

Olyan paprikatételeket is jelentettek (9 esetben), melyekben mind az AF, mind az
OTA kifogásolt volt. Legkirívóbb az 543 µg/kg OTA szennyezettségű tétel volt (a határérték
54-szerese), melyhez 39,5 µg/kg AFB1 szennyezettség (a határérték 8-szorosa) társult. Két
esetben AF, OTA és illegális rákkeltő festék is jelen volt ugyanabban a tételben, melyek közül
az egyikben kétféle festék is előfordult (AFB1 = 44.0; Total AF. = 45.6 µg/kg, ochratoxin A
11.6 µg/kg, Sudan 1 festék 1217.6 mg/kg, Sudan 4 festék 190.4 mg/kg). Négy esetben az AF
illetve OTA szennyezettség mellett kifogásolt növényvédő-szer maradékot (cipermetrin,
etion, triazofosz) mutattak ki, esetenként többfélét is.
A termékek származása sok esetben nem derült ki a bejelentésből. Ugyancsak nem
derült fény a RASFF rendszer adataiból a tagországok által be nem jelentett esetekre, illetve a
tagországok által megvizsgált összes minta számára. A kevés számú bejelentés arra utal, hogy
a tagországok nem minden kifogásolt tételt jelentenek be. Semmilyen adatot nem tudtunk
nyerni a tagországok által a hatósági ellenőrzés keretében vizsgált, de nem kifogásolt
termékekben mért szennyezettségre, így annak eloszlása sem modellezhető.
Fentiek miatt a RASFF rendszerből származó adatokat csak jelzésértékűeknek
tekintjük, kvantitatív kockázatbecslésben hasznosíthatóságuk megkérdőjelezhető (SzeitzSzabó és Szabó, 2007). Azt azonban jelzik, hogy a mikotoxinok állandó jelenléte az Európai

Unió tagországának lakosságát is folyamatosan veszélyezteti. A RASFF rendszer céljának és
jellegének megfelelően nem a kockázatbecslés, hanem a kockázatkezelés eszközrendszeréhez
tartozik. Adataiból azonban a kockázat-becslők is nyerhetnek információkat, elsősorban a
felmerülő új veszélyekre (pl. fűszerekben rákkeltő festékek előfordulására), vagy korábban
csak kis mértékben vagy ritkán észlelt veszélyek megszaporodására. Ilyennek értékelhető
2004 második felében az aflatoxinnal nagymértékben szennyezett tételek észlelése Európa
több országában.

5.1.3. Aflatoxin és ochratoxin együttes előfordulása paprikában
Lab1 teljes 2004-2005 évi vizsgálati eredményeit áttekintve, a laboratóriumi minták
nyilvántartási száma alapján kiválasztottuk azokat a mintákat, melyek esetében aflatoxin és
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ochratoxin vizsgálat egyaránt történt. Az összesen 133 megvizsgált paprikamintából 79
esetben történt analízis egyidejűleg mindkét mikotoxin jelenlétének kimutatására. A
vizsgálatok eredményét a 29. táblázat összesíti.
29. táblázat: OTA és AFB1 vizsgálatok 2004-2005 évi paprikamintákból

Minták száma [n]

[%]

AFB1 és OTA irányába is vizsgált

79

100,0

AFB1 ≥KH

43

54,4

OTA ≥KH

49

62,0

AFB1 ≥TL

6

7,6

OTA>TL

16

20,3

AFB1 és OTA >KH

38

48,1

AFB1 és OTA >TL

4

5,1

AFB1 és OTA <KH

20

25,3

KH: 0,1 µg/kg AFB1; 0,4 µg/kg OTA
TL: jogszabályban foglalt határérték, 5 µg/kg AFB1; 10 µg/kg OTA
B

A táblázatos összesítésből látható, hogy azon paprikaminták esetében, ahol
ugyanabból a mintából vizsgálatot végeztek mind aflatoxin, mind ochratoxin irányába, a
minták közel felében (48,1%-ban) egyidejűleg mindkét mikotoxint ki lehetett mutatni. A
minták 5,1%- ban pedig a mindkét veszélyes mikotoxin meghaladta a határértéket. Csupán a
minták 25,3%-ában nem lehetett a megadott kimutatási határral egyik mikotoxint sem
kimutatni. Megvizsgáltuk, hogy van-e mennyiségi összefüggés az AFB1 és OTA értékek
között. (18. ábra). Az ábrán csak a mért AFB1 értékkel rendelkező minták adatai szerepelnek
(43 minta).

Elemzésünk alapján az AFB1 és OTA értékek nem mutatnak korrelációt.
120.00

OTA [μg/kg]

100.00
80.00
60.00
40.00
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18. ábra: AFB1 és OTA közötti korrelációs összefüggés vizsgálata
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5.1.4. A hazai népegészségügyi helyzet kockázatot befolyásoló hatásai
Az epidemiológiai adatok alapján az aflatoxinok karcinogén hatása erősen függ a máj
egyéb okból kialakuló károsodásától, funkciózavarától, melynek leginkább vizsgált és igazolt
oka a krónikus hepatitisz B fertőzés (WHO, 1998). Az aflatoxinok rendkívül kis dózisban az
immunrendszer károsodását is előidézik, ezáltal egyéb betegségekre is fogékonnyá teszik a
szervezetet (Williams és mts-i, 2004; Mézes, 2006).
Az aflatoxinok kockázatbecslésére vonatkozó tanulmányok felhívják a figyelmet arra,
hogy a mikotoxinok által indukált daganatos megbetegedések kialakulása összefügg a
lakosság

általános

egészségi

állapotával,

különösen

a

máj

krónikus

gyulladásos

megbetegedéseivel. Ezen belül az eddigi elemzések a fejlett és fejletlen országok
összehasonlítására szorítkoznak. Európa egyes országai között is jelentős különbségek vannak
azonban az egészségi mutatók tekintetében, melyeket a nemzeti kockázatbecslés készítésénél
figyelembe lehet/kell venni.
Magyarország

lakosságának

halálozási

helyzete

–

még

kelet-közép-európai

viszonylatban is – közismerten igen kedvezőtlen (Forster és Józan, 1990). Májbetegségek és
daganatos megbetegedések tekintetében is vezető helyet foglalunk el Európában. Mindkét
esetben a prevalencia az Unió átlagának többszöröse. Krónikus hepatitisz fertőzések esetén az
aflatoxinokra

vonatkozó

nemzetközi

kockázatbecslés

fejlett

országok

esetén

1%

prevalenciával számolt (WHO, 1998), míg hazánkban ennek többszöröse is előfordul egyes
lakossági csoportokban (Brojnás és mts-i, 2001).
5.1.4.1. Májbetegségek

Különösen riasztó a kép az emésztőrendszeri betegségek csoportjában, azon belül is a
krónikus májbetegségek és májzsugor miatti halálozás esetén (Kardos és mts-i, 2003). Ebben
a haláloki csoportban 1995-ben a halálozás relatív kockázata Magyarországon 7,4-szerese
(férfiak), illetve 6,2-szerese (nők) volt az európai uniós átlagnak (WHO, 2003b) (19. ábra).
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19. ábra: A krónikus májbetegség és májzsugor okozta halálozás alakulása 0-64 éves korban (19702000)

A krónikus májbetegségek prevalenciáját illetően korcsoportonként és területenként
jelentős eltérések mutathatók ki. A prevalencia becsült értéke egyes régiók esetében a 12
0

/0000-et is eléri (Kardos és mts-i, 2003). Az eredmények elemzése azt igazolta, hogy –

eltérően más országok adataitól - nincs egyértelmű ok-okozati kapcsolat az alkoholfogyasztás
és a krónikus májbetegségek között, így más tényezők oki szerepét is vizsgálni kell. A
hepatitisz-vírusfertőzések, táplálkozási tényezők, májkárosító vegyi anyagok szerepe ezen
tényezők között kiemelt jelentőségű (Morava, 2002).
A vírusfertőzések közül jól ismert a Hepatitis-B,-C és -D vírusok krónikus
májbetegséget, cirrhosist és primer májrákot előidéző hatása (Straub és mts-i, 1996). A hazai
vizsgálati adatok arra utalnak, hogy egyes korcsoportokban az átlagosnál sokkal magasabb a
krónikus Hepatitisz-B és -C fertőzésben szenvedők száma is. Ezekben a csoportokban a
vírusfertőzés jelentősen hozzájárulhat a májzsugor kialakulásához. 2000-ben a Johan Béla
Országos Epidemiológiai Központ országos szero-epidemiológiai felmérő vizsgálatot végzett,
ennek eredményeként megállapították, hogy a 40-49 éves korosztály 2,07%-a Hepatitisz-B
vírushordozó és 1,84%-a Hepatitisz-C fertőzésben szenved (Brojnás és mts-i,, 2001). Az
összesen közel 4%-os krónikus hepatitisz-vírusfertőzöttség várhatóan nagyszámú májzsugor
kialakulását okozza ebben a csoportban. Alkohol abuzus esetén az egyidejű alkoholfogyasztás
és hepatitisz-C vírusfertőzöttség által okozott májzsugor-kockázatok nem egyszerűen
összeadódnak, hanem összeszorzódnak, azaz rendkívül nagy lesz a cirrhosis kialakulásának a
kockázata (Morava, 2002). A májkárosító vegyi anyagok vonatkozásában megelőző
77

szemlélet alkalmazása indokolt. Az egészségügyi szakemberek fentiekkel kapcsolatban
kihangsúlyozzák, hogy növelni kell hazánkban a kémiai biztonságot is. Nem szabad
előfordulnia annak, hogy az ország teljes lakosságát, masszív, egészségre káros, kumulálódó
idegenanyag terhelés érje (Morava, 2002).
5.1.4.2. Daganatos megbetegedések

Magyarországon a daganatos megbetegedések száma és aránya is magas az Európai
Unió átlagához képest is (Eckhart, 2003). A 0-64 éves férfiak és nők relatív halálozási
kockázatának elemzése Magyarországon az Európai Unió népességének átlagos halálozási
szintjével szemben azt mutatja, hogy férfiak esetében 2,11-szeresen, nők esetében 1,56szeresen haladjuk meg az uniós átlagot (WHO, 2003b). Az összes halálesetek közel
egynegyedét (2000-ben 24,84%-át) okozzák daganatok, melyen belül a májkarcinomák
okozta halálozás közel 3%-ot tesz ki (férfiak: 2,97%, nők: 2,59%). Magyarország daganatos
halálozások tekintetében a világ élvonalába tartozik, és a jelenlegi trendek és tendenciák
alapján a daganatos megbetegedések száma és aránya továbbra is erőteljesen emelkedik.
A fertőző és nem fertőző májbetegségekre vonatkozó epidemiológiai adatok, valamint
a hazai lakosság kiemelten magas daganatos halálozása aláhúzza annak indokoltságát, hogy a
lakosságot a lehető legnagyobb mértékben meg kell védeni az olyan májkárosító és
karcinogén anyagok táplálékláncba kerülésétől, mint a mikotoxinok.

5.1.5. A kockázat jellemzése
5.1.5.1. Paprika AF és OTA szennyezettségének kockázata – nemzeti szempontok

Az expozíció becslés alapján a paprika az európai országok átlagos beviteli értékeinek
hozzávetőlegesen aflatoxin esetén 5-10, ochratoxin esetén 10-20%-át adja. Ez önmagában is
jelentős arány, összehasonlítva a paprika fogyasztás arányát a teljes napi étkezéssel. Az
általunk ismert nemzetközi kockázatbecslések a paprika által történő expozícióra nem
terjedtek ki. Nem találtunk olyan nemzetközi adatot, amely az őrölt paprikát, mint az
expozícióhoz hozzájáruló forrást egyáltalán figyelembe vette, vagy vizsgálta volna.
A hazai sajátosságok figyelembe vételével a paprikafogyasztással bevitt AF kockázata az
Európai Unió átlagához viszonyítva többszörös. Ennek oka egyrészt a magasabb, és hazai
jellegzetességeket mutató paprikafogyasztás, másrészt a lakosság általános egészségi állapota.
A magyar konyha hagyományos ételeinek készítése, valamint a hazai szokások
szerinti, házi disznóvágáshoz kapcsolódó húsfeldolgozás (kolbász, szalámikészítés) jelentős
paprika-felhasználással

jár.

A

laboratóriumi

elemzés

az

iparilag

előállított

húskészítményekből is aflatoxin tartalmat mutatott ki, mely paprikával kerülhetett bele a
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termékekbe. Hazánkban előfordul az éves paprikamennyiség egyszeri, egy tételből való
beszerzése, és folyamatos használata, nem csak magánháztartásokban, hanem közétkeztetési
konyhákon (gyermek, betegétkeztetés) is. Ilyen esetben a magas aflatoxin, ochratoxin
tartalmú paprikát ugyanazon személyek tartósan, rendszeresen fogyaszthatják. Még egy
szokásos kereskedelmi csomagolású 10 dkg-os adag is hetekig, hónapokig tartó fogyasztást
jelent egy család részére.
A magas szennyezettségű tételek hosszabb időn keresztül, folyamatosan történő
fogyasztása az érintett személyek vagy közösségek számára kiugróan magas expozíciót
veszélyét jelenti, daganatos betegség kockázatát növeli. A paprikás ételeket (pörkölt,
paprikáskrumpli, kolbász stb.) a mikotoxinokra fokozottan érzékeny kisgyermekek is
fogyasztják. A kockázat becslésénél figyelembe kell venni, hogy a lakosság egy jelentős
hányada hosszabb időszakon keresztül, folyamatosan fogyaszthatja a nagymértékben
kontaminált paprikát.
A lakosság egészségi állapota tekintetében különösen aggasztó a májbetegségek
(májdaganat, májgyulladás, cirrhózis), valamint a daganatos megbetegedések európai
viszonylatban kiemelkedően magas aránya. Az egészségügyi hatás értékelésénél figyelembe
kell még venni a paprikában gyakran aflatoxinnal együtt előforduló ochratoxin szennyezettség
hatását, mely több közlemény szerint az aflatoxin májkárosító, daganatkeltő hatását felerősíti.
5.1.5.2. AF szennyezés az ALARA elv alkalmazásával

A korábban már idézett nemzetközi értékelések szerint az aflatoxinok genotoxikus
rákkeltő hatása miatt sem NOAEL érték, sem PTDI, sem PTWI nem állapítható meg. E
különösen potens karcinogén szervezetbe jutását az ALARA elv alapján kell szabályozni,
azaz olyan alacsonyan kell tartani, amennyire ésszerűen lehetséges. Már egy ng/ttkg/ nap, sőt
ennél kevesebb mennyiség is hozzájárul a májdaganatos megbetegedések incidenciájának
fokozásához. Különböző szerzők 1 ng/ttkg/fő aflatoxin bevitelével arányos karcinóma
incidencia növekedést 0,11 - 0,50/100 000 lakosra becsülik (WHO, 1998). A fejlődő
országokban, ahol a májbetegségek gyakoribbak, a kockázat jóval nagyobb. Hazánkban mind
a paprika magasabb aflatoxin tartalma, mind a lakosság egészségi állapota miatt indokolt az
ALARA elvnek megfelelően a paprika mikotoxin szennyezettségének fokozott ellenőrzése és
a szigorú követelményrendszer érvényesítése.
5.1.5.3. OTA kockázat a PTDI, PTWI értékek alapján

Ochratoxin esetében az Európai Unióban meghatározott 120 ng/ttkg/hét PTWI
értéknek a paprika, átlagos szennyezettség és fogyasztás esetén csupán 1-2%-át adja, ez
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azonban az egyes országokban ténylegesen bevitt OTA érték 10-20%-ának is megfelel.
Figyelembe kell a kockázatbecslésnél venni, hogy a nagy arányban észlelhető, magas
szennyezettségű tételek fogyasztása esetén akár magából a paprikából több OTA bevihető,
mint a teljes étrendre megengedett mennyiség. Itt is megemlítendő, hogy a paprika más
országok felméréseiben nem is szerepel OTA beviteli forrásként, így hazánkban a más
forrásokból származó terheléshez adódik hozzá. Különösen veszélyeztetettek a vesebetegek, a
várandós anyák magzatai, és a kisgyermekek.
5.1.5.4. Az OTA kockázat jellemzése a TTC koncepció alapján

A paprika átlagos szennyezettsége mind aflatoxin B1, mind ochratoxin A tekintetében
meghaladja az elmélet szerint toxikológiailag aggályosnak minősülő 0,5 µg/kg átlagértéket.
Az elmélet kidolgozói szerint a TTC koncepció néhány különösen potens toxikológiai és
karcinogenitású vegyületcsoportra, köztük az aflatoxinokra, nem alkalmazható. Ochratoxin
tekintetében a TTC alapján még eltűrhetőnek számító napi 1,5 µg/fő (1500 ng/fő) összes
bevitel 175 ng/ttkg/hét expozíciót jelentene, mely érték ugyan számszerűen némiképp
magasabb, de nagyságrendileg nem különbözik a WHO illetve EFSA vizsgálatai alapján
ochratoxin A-ra célzottan, hosszas vizsgálatokkal, a LOAEL értékre alapozva kidolgozott
eltűrhető heti beviteli értéktől. Aflatoxin vonatkozásában a TTC koncepció nem alkalmazható
az elmélet kidolgozóinak véleménye szerint, mivel nincs olyan alacsony koncentráció, amit
biztonságosnak lehetne ítélni.
5.1.5.5. Az AF kockázat jellemzése a MOE elmélet alapján

A MOE genotoxikus karcinogén anyagok összehasonlító kockázatértékelését teszi
lehetővé, jellemzi a kockázat nagyságát, és alkalmas más hasonlóan aggályos anyagok
kockázatával való összevetésre. A koncepció nemzeti szintű alkalmazásához szükséges a
valamennyi kontaminációs forrást magába foglaló átlagos napi bevitel ismerete, mely
hazánkban még nem áll rendelkezésre. Ezért ezt a módszert jelen munkában alkalmazni nem
tudtuk.
A MOE érték irodalmi adatok szerint (EFSA/WHO, 2005) néhány európai ország
által

megadott,

átlagos

ng/ttkg/nap

beviteli

értékkel

számítva

53,

ill.

71.

Összehasonlításképpen néhány egyéb genotoxikus karcinogén kémiai anyag MOE értéke:
akrilamid 1200, benzo(a)pirén 140000-210000 , etilkarbamát 250-25000, dimetil-nitrozamin
2100. A koncepció alapján az aflatoxin B1 a jelenleg ismert genotoxikus karcinogének közül
toxikológiai szempontból a legaggályosabb, még a mikotoxinokkal legkevésbé terhelt európai
régióban is. A MOE várhatóan jól alkalmazható egyes új genotoxikus karcinogének általános
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megítélésére, különböző régiók veszélyeztetettségének összehasonlítására. Jelen vizsgálatok
eredményének megítélésére azonban nem találtuk alkalmasnak a hazai általános
élelmiszerfogyasztási adatok hiánya, és az egyéb élelmiszerkategóriákra vonatkozó AF
szennyezettségi adatok csekély száma miatt.

5.2. Kockázatkezelés
A 2004 őszén a több hatóságnál és laboratóriumnál halmozódó információk nyomán a
döntéshozók kimerítették a kockázatkezelés szokásos opcióit (termékek előállítóknál végzett
vizsgálata, a pozitívnak bizonyult tételek zárolása), azonban mindez nem hozta meg a kívánt
eredményt. Ezt bizonyították a kereskedelmi forgalomban fellelt, határértéket jóval
meghaladó aflatoxin pozitív minták, valamint az időközben más országokból érkező, magyar
eredetű terméket kifogásoló RASFF bejelentések. Miután egyértelművé vált, hogy a tételek
nyomon követhetősége nem biztosított, és a szennyezett tételek a kereskedelemben nem
azonosíthatók, a magyar kormány 2004. október 27-én, a fogyasztók egészségének és a
termék iránti bizalom megőrzésének érdekében valamennyi őrölt paprika és őrölt paprikát
tartalmazó fűszerkeverék zárolásáról intézkedett.
A termékek csak a megfelelőséget igazoló laboratóriumi vizsgálat eredménye után
kerülhettek vissza a polcokra. Az intézkedések végrehajtását mindhárom élelmiszerellenőrző
hatóság ellenőrizte, és vizsgálatok is több laboratóriumban történtek. A vizsgálatok egy része
mikotoxin vizsgálatra nem akkreditált laboratóriumban történt, melyek eredményét a bíróság
a későbbi bűnvádi eljárás során nem fogadta el. Az esemény kivizsgálása, kezelése jelentős
költségvetési forrásokat emésztett fel, melyről hivatalos költségbecslés nem készült. Nem
hivatalos becslések szerint az ellenőrzések, laboratóriumi vizsgálatok és adminisztratív
intézkedések közel 200 millió forintot igényeltek. A hosszú távú megoldás érdekében a
magyar kormány kezdeményezéssel élt az Európai Unió felé is, a paprika forgalomba kerülés
előtti kötelező határvizsgálatát szorgalmazva. Ez azonban uniós szinten nem került
támogatásra.
A 2004 évi paprika mikotoxin szennyezettséggel kapcsolatos esemény felhívta a
figyelmet a mikotoxinok egészségügyi jelentőségére, és sok tanulsággal szolgált a
tapasztalatok elemzése. Ez indította el azt a folyamatot, mely az élelmiszerbiztonsági
intézményrendszer teljes átalakításához vezetett.
A hosszútávú kockázatkezelés szempontjából kiértékelendő szempont a hatóságok és a
laboratóriumok felkészültsége válsághelyzetre, különös tekintettel az előre nem tervezett
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mennyiségű minta szabályszerű vétele, a minták akkreditált laboratóriumokba irányítása,
valamint a költségvetésben elkülönített összeg biztosítása havaria-helyzetekre.
Tanulságos volt az esemény az Európai Unió tagállamaként való működés
szempontjából is, hiszen az nem sokkal csatlakozásunk után történt. Megtapasztalhattuk az
Unió részéről a számonkérést a késedelmes RASFF bejelentések miatt, az egységes, és
szakmailag megalapozott, konkrét adatokkal alátámasztott fellépés szükségességét az Unió
előtt. Első ízben szembesültünk azzal az elvárással, hogy amennyiben egy nemzet az Unió
szintjén kíván intézkedéseket kezdeményezni, álláspontját nemzeti szinten kidolgozott
kockázatbecsléssel kell alátámasztania.
A mikotoxin szennyezettség csökkentése nem egyszerű feladat. Hazai viszonyok
között a paprika termesztők és feldolgozóknál jó termelési gyakorlat, és HACCP rendszer
alkalmazása nagy jelentőséggel bír. Ennek keretében a beszállítók minősítése, a
felelősségteljes importálás, az import tételek belső ellenőrzés keretében történő vizsgálata
kiszűrheti a nagymértékben szennyezett tételeket. A hatósági ellenőrzésnek elsősorban az
előállító, forgalmazó belső ellenőrzési rendszerének megfelelő működését kell vizsgálni, és
azt szúrópróba szerű mintavételezéssel ellenőrizni .
A határértékek megalkotásának, betartatásának különös jelentősége van. Önmagában a
határérték közzététele nem jelenti a magasan szennyezett tételek kiszűrését, mivel a
vizsgálatok nem terjedhetnek ki minden tételre. A határérték betartásának ellenőrzése, szigorú
szankcionálás azonban arra ösztönzi a termelőket, forgalmazókat, hogy változtassanak a
technológián, tartsák be a jó higiéniai gyakorlatot, ezáltal az élelmiszerlánc átlagos mikotoxin
kontaminációja csökken.
Az őrölt paprika speciális termék olyan szempontból is, hogy technológiája lehetővé
teszi a különböző szennyezettségű tételek elegyítését, homogenizálását. Noha a magas
szennyezettségű tételek bekeverése az Európai Unióban tiltott, ez a gyakorlatban nehezen
ellenőrizhető. Fennáll a veszélye, hogy a határérték emelése esetén a paprika szennyezettsége
ennek megfelelően emelkedik, mivel felelőtlen előállítók a tételek szennyezettségét úgy
állítják be, hogy azok még éppen határérték alatt maradjanak, azonban az átlagos
szennyezettség emelkedik. A jogszabályalkotóknak erre a lehetőségre is gondolni kell a
határérték kidolgozásánál.

5.3. Kockázatkommunikáció
A paprika aflatoxin és ochratoxin emelkedő szennyezettségéről már az események
2004. október végi kirobbanása előtt hónapokkal tudtak a hatóságok is, és az előállítók is. A
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kommunikáció a szokásos módon, a média bevonása nélkül, konzultációk, levelezések
formájában történt, és nem igazán bizonyult hatékonynak.
Az október végi kormánydöntés híre, mely szerint valamennyi őrölt paprikát és
paprika tartalmú fűszerkeveréket vissza kell vonni a forgalomból, és csak a bevizsgált és
megfelelő tételek kerülhetnek vissza a polcokra, pillanatok alatt bejárta a világsajtót. A nagy
televíziós és rádiótársaságok, a legjelentősebb sajtóorgánumok foglalkoztak vele világszerte.
A kommunikáció a legfelső szinten történt, maga az egészségügyi miniszter nyilatkozott. A
híradások mindegyike kihangsúlyozta az egészségügyi miniszter üzenetét, miszerint legalább
fél kiló szennyezett paprikát kellene megenni egy hét alatt a megbetegedés kiváltásához. Ez
az üzenet nyilvánvalóan a lakosság megnyugtatását és a pánik elkerülését célozta, de
sokakban egyúttal megkérdőjelezte a drasztikus intézkedések indokoltságát és jogosságát.
A hazai lakosságot az események zavarba ejtették és sokkolták. Egyrészt azt értették
meg a híradásokból, hogy méreg van a paprikában, ezért sem vásárolni, sem felhasználni nem
lehet, másrészt megnyugtató üzeneteket kaptak, miszerint nem kell aggódniuk, mert semmi
bajuk sem lesz a fogyasztásától.
A hiteles, szószerinti tájékoztatásokon kívül sok csípős, szarkasztikus, de sok drámai
hangvételű híradás is világot látott. Megemlítendő a Heise Zeitstriften Verlag cikke,
(www.telepolis.de /r4/articel 18) melyben az eseményt megsemmisítő csapásnak, a „magyar
szeptember tizenegyediké”- nek tartja, tekintettel arra, hogy a paprika Magyarország vezető
export cikke, és szimbóluma. Egyúttal a kormányzat részéről szokatlan lépésnek gondolja a
döntést, mely mögött az egészségvédelmen túlmutató indokokat vél felfedezni.
A kockázatkommunikáció ebben az esetben egyúttal krízis-kommunikáció is volt.
Ennek jellemzője, hogy a döntéseket időkényszerben, kiemelt média- és társadalmi figyelem
mellett kell meghozni, és a kommunikációnak nagy piaci, gazdasági, politikai visszahatása
hatása van/lehet.
Az esemény újra és újra felmerül publicisztikai és lakossági szinten, annál is inkább,
mert az első nyilvánosságra kerülő nagy volumenű élelmiszerbiztonsági esemény volt,
amelyet később sajnos még több, médiafigyelemmel kísért „botrány” követett.
Hasonlóan több más ügyhöz, itt is megpróbálták több-kevesebb sikerrel piacvédelmi
előnyök megszerzésébe átkonvertálni az ellenőrzés gyengeségét megpendítő gyanút. A
kommunikációs üzenetekben a hangsúlyt a magyar termékek kiválóságára, és az import
termék ártalmasságára helyezték. Ennek is szerepe lehetett abban, hogy a hazai klímán is
termelődő ochratoxin magas szintjeiről szó sem esett.
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Az események kommunikációjának hatását Bánáti és Lakner (2005) vizsgálta.
Tanulmányukban megállapítják, hogy 1) a kormányzati kommunikáció túlságosan összetett
volt, 2) a hatóságok nem észlelték időben a kifejlődőben levő válságra figyelmeztető jeleket,
3) sem a kormányzatnak, sem az előállítóknak nem volt kockázati ill. kríziskommunikációs
stratégiája, 4) a különböző hatóságok és szervezetek vitája és egymásra mutogatása jelentősen
gyengítette a fogyasztók bizalmát, ugyanakkor az esemény fokozta az élelmiszerbiztonság
iránti figyelmüket és érzékenységüket, 5) a fogyasztók egyes csoportjainak kockázatérzékelésében jelentős különbségek észlelhetők.
Az alapvető probléma – mint minden rákkeltő hatású anyagnál – az volt, hogy nincs
egészségügyi szempontból elvileg biztonságos szint, ugyanakkor ezeknek az anyagoknak
bizonyos mértékű jelenléte nem küszöbölhető ki, tehát egy határérték alatt jelenlétük
élelmiszereinkben megengedett. Az ilyen jellegű válsághelyzetek kommunikációja rendkívül
nehéz. Az egészségügyi indoklásánál meg kellett találni azt az egyensúlyt, melynél
elkerülhető a pánik, de a döntés szakmai megalapozottsága nem kérdőjelezhető meg.
A felkészülést a válságkommunikációs terv kidolgozása, begyakorlása segíti, ez
szolgálja a zökkenőmentes, hiteles és gyors tájékoztatást. Elhibázott, késői, bizonytalan
kommunikáció megfelelő intézkedések esetén is pánikhelyzet kialakulásához, a lakosság
elbizonytalanodásához,

bizalomvesztéshez,

piacvesztéshez,

politikai

és

gazdasági

következményekhez vezethet. Megfelelő kommunikációval még tényleges egészségkockázat
vagy egészségkárosodás esetén is megnyerhető a lakosság együttműködése, a válság
mielőbbi, megfelelő, nyugodt légkörű rendezése. Az élelmiszerbiztonsági eseményekkel
kapcsolatos válságkezelési és kommunikációs tervet később – a „paprikabotrány”
tapasztalatait is figyelembe véve – a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal kidolgozta, és az
egészségügyi miniszter hagyta jóvá (MÉBIH, 2006).
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6. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK
6.1. Következtetések
− A jelenlegi vizsgálat és az eredmények összegzése alapján megállapítható, hogy
Magyarországon a lakosság AF és OTA terhelésében a paprika, a paprika felhasználásával
készült húskészítmények és készételek jelentős szerepet játszanak. Míg a nemzetközi
kockázatbecslési tanulmányok a paprikát beviteli forrásként számításba sem vették, saját
vizsgálataink alapján az európai régióban mért illetve becsült AF és OTA expozíció 10-20%ának megfelelő terhelés éri a magyar lakosságot egyedül a paprika fogyasztásából, mely a
többi beviteli forrásból származó AF ill. OTA terheléshez hozzáadódik.
− Ennek oka egyrészt a hazai forgalomba került paprikatételek magas AF ill. OTA
szennyezettsége, másrészt a hazai lakosság európai átlagot többszörösen meghaladó paprika
fogyasztása, és jellegzetes paprikabeszerzési/felhasználási szokásai.
− Mind az AF, mind az OTA eloszlására jellemző, hogy a tételek többségének alacsony,
vagy nem is mérhető szennyezettsége mellett extrém mértékben kontaminált tételek fordulnak
elő. A hazai lakosság a megvásárolt paprikát hosszabb ideig, hetekig, hónapokig fogyasztja,
mely az erősen szennyezett tételek esetén tartósan magas, az átlagos európai OTA ill AF
expozíciót sokszorosan meghaladó expozícióhoz, és ezáltal emelkedett egészségi kockázathoz
vezet. A nemzetközi kockázatbecslés eddigi gyakorlata ezt jelenséget nem veszi figyelembe,
valamint azt sem, hogy paprika esetében a két egészségre különösen veszélyes mikotoxin a
tételek közel felében együttesen fordul elő.
− Az OTA magas koncentrációban való jelenléte paprikában eddig nem kapott kellő
figyelmet, noha magyar tanulmányok korábban is jelezték, hogy az ochratoxin a lakosság
jelentős hányadának szervezetében, sőt az anyatejben is kimutatható. A magasabb OTA
tartalom megjelenik egyéb paprikatartalmú fűszerkeverékekben, paprika felhasználásával
készült húskészítményekben, és készételekben is.
− A rendelkezésünkre álló adatok feldolgozása alapján a legtöbb egyéb élelmiszer –
beleértve az alapélelmiszereket is - aflatoxin és ochratoxin szennyezettsége alacsony, nem
közelíti meg a határértéket. Aflatoxin esetén pisztácia, ochratoxin esetén az instant kávé
mutatott jelentősebb szennyezettséget. Ezek az adatok azonban csak tájékoztató jellegűek, a
hazai fogyasztási adatok hiánya, és a vizsgálatok alacsony száma miatt.
− A kockázat értékelésénél nem hagyható figyelmen kívül a lakosság egészségi állapota
sem, mely európai viszonylatban is különösen rossz. A májbetegségek és daganatos
85

megbetegedések szintje az európai átlagot messze meghaladja, mely nemzeti szinten az
európai átlagnál szigorúbb ellenőrzést és intézkedéseket indokol.
− A hazai vizsgálatok alapján európai uniós szintű OTA határérték kibocsátása paprikára
szükséges és indokolt, melynek mértéke ne legyen nagyobb a jelenleg Magyarországon
alkalmazott nemzeti határértéknél.

6.2. A kockázatbecslést nehezítő tényezők
− Magyarországon

az

élelmiszerek

szennyezettségére

vonatkozó

adatgyűjtés

és

nyilvántartás különböző intézményekben és különböző rendszerben történik. Az adatok nem
futnak össze egy közös adatbázisba.
− A vizsgálati eredmények nem, vagy csak nehezen, szívességi alapon hozzáférhetőek.
− Az adatok sokszor hiányosak. Nem mindig nyerhető információ a minta származására, a
mintavétel körülményeire, szabályszerűségére, valamint arra, hogy a minta mekkora tételt
reprezentál.
− A szolgáltatott információkban nem különül el a hatósági mintavételből, valamint az
élelmiszervállalkozó kérésére az általa behozott mintából származó eredmény.
− A vizsgálati eredmények esetén több esetben hiányzik a kimutatási határ értékének
közlése.
− A vizsgálati eredmények egy részében nem adnak meg konkrét mérési eredményt, hanem
csak a megfelelt/nem megfelelt minősítést, más részükben csak a meg nem felelt minták
esetén közlik a mért értéket.
− A hazai élelmiszerbeviteli (fogyasztási) adatok hiányosak, illetve teljességgel hiányoznak.
A hazánkban történ reprezentatív táplálkozási felmérések csak táplálkozás-egészségügyi
szempontból, a makro-és mikronutriens bevitel szerint kerültek feldolgozásra, ezért ezeket
nem lehet hasznosítani a kockázatbecslési munkában.
− Nem történnek TDS (Total Diet Study) vizsgálatok sem, melyek az élelmiszerek
szennyezettségét fogyasztásra előkészített állapotukban, mérés alapján jellemeznék.

6.3. Javaslatok
6.3.1. Kockázatbecslés
− A hazai lakosság mikotoxin szennyezettségének objektív és hiteles értékelése érdekben be
kell vezetni a mikotoxin szennyeződés nemzeti monitorozását, melynek reprezentatív és
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előírásszerűen elvégzett hatósági mintavételen kell alapulnia. A monitoring tervnek ki kell
terjednie a mikotoxin bevitelben várhatóan legnagyobb szerepet játszó élelmiszerekre,
beleértve a paprikát is. A nemzeti monitoring tervben az ochratoxinon és aflatoxinon kívül a
többi, egészségveszélyeztetés szempontjából jelentős mikotoxint is vizsgálat alá kell vonni.
− A mintavétel szabályszerűségére a hatósági ellenőröket ki kell képezni, és akkreditálni. A
mintákat mikotoxin vizsgálatokra felkészült, arra akkreditált laboratóriumban kell
megvizsgálni. A monitoring mintákat a lehető legérzékenyebb módszerrel kell vizsgálni, és
pontos, számszerű eredményt kell közölni, feltüntetve a kimutatási határ értékét is. A
vizsgálati eredményeket oly módon kell nyilvántartani, hogy országos összesítésben
lehívhatóak, elemezhetőek legyenek.
− A nemzeti kockázatbecsléshez megbízható hazai élelmiszerbeviteli (fogyasztási) adatok
kellenek. Ennek felmérését a legsürgősebben meg kell tervezni, és el kell indítani.
− Pontos adatok szükségesek a hazai termesztésű paprika mikotoxin szennyezettségéről.
Vizsgálni kell, hogy a klímaváltozással összefüggésben előfordulhat-e aflatoxin képződés
hazai termékekben. Ugyancsak vizsgálni kell, milyen mértékű a hazai termesztésű paprika
OTA szintje, előfordulhatnak-e extrém magas szennyezettségű tételek hazai klimatikus
körülmények között is.
− További

kutatások

szükségesek

a

mikotoxinok

együttes

előfordulását,

azok

kölcsönhatásait illetően, beleértve a mikotoxinok molekuláris hatásmechanimusát és
lebomlási, kiürülési útvonalait.

6.3.2. Kockázatkezelés
− Az Európai Unióban paprikára vonatkozó OTA határérték kidolgozását a hazai
eredményekkel alátámasztva kezdeményezni kell.
− Hazai vonatkozásban a kockázatkezelésben a hangsúlyt a megelőzésre és az ellenőrzésre
kell helyezni.
− Az élelmiszervállalkozás (beleértve a termelő) elsődleges felelősségét tudatosítani kell.
− A megelőzés fontos része a beszállítók minősítése, és a beszállított/importált tételek
felhasználás előtti ellenőrzése.
− A mikotoxin szennyeződés csökkentésére vonatkozó Jó Mezőgazdasági Gyakorlat, Jó
Gyártási Gyakorlat útmutatókat ki kell dolgozni, meg kell ismertetni, betartásukat meg kell
követelni.
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− Üzemi szinten a mikotoxin szennyezést a HACCP rendszer veszélylistájára fel kell venni
mindazon élelmiszerek és nyersanyagok esetén, melyeknél a szennyezés elméleti lehetősége
fennáll.
− Az átlagos mikotoxin expozíció csökkentésének hatékony módja az extrém mértékben
szennyezett tételek kiszűrése. Alkalmazni kell azokat a gyorsteszteket, egyszerű laboratóriumi
módszereket, melyekkel minden tétel megvizsgálható felhasználás előtt, és a nagymértékben
kontaminált tételek a feldolgozás illetve forgalomba hozatal előtt kiszűrhetőek.
− Aflatoxin esetén elegendő az AFB1 vizsgálata a megfelelőség igazolásához.
− Hiteles vizsgálatokkal kell bizonyítani a magyar paprika mikotoxin mentességét ill.
alacsony szennyezettségét, kiváló minőségét. A belső minőségbiztosítás, valamint a szigorú
hatósági ellenőrzés eszközeivel kell biztosítani a termék eredetének megbízható igazolását.
Ehhez világosan elkülöníthető adatok szükségesek a termékek eredetét illetően.
− A hatósági ellenőrzés során kiemelt figyelmet kell fordítani a tételek azonosíthatóságára, a
nyomonkövethetőségre,

az

élelmiszervállalkozó

belső

ellenőrzési

rendszerének

megfelelőségére. Ellenőrizni kell, hogy nem történik-e meg a magas szennyezettségű tételek
tiltott módon való összekeverése alacsony szennyezettségű tételekkel.

6.3.3. Kockázatkommunikáció
− A monitoring vizsgálatok eredményeit szakemberek számára hozzáférhetővé kell tenni, és
megfelelő formában arról a lakosságot is tájékoztatni kell.
− A kockázatkommunikációban a lakosság figyelmét fel kell hívni a penészes élelmiszerek
veszélyeire, és azokra az élelmiszerekre, melyek a vizsgálati eredmények szerint gyakrabban,
nagy mértékben szennyezettek. A lakossági felvilágosítás során ezen termékek esetén a túlzott
fogyasztás kerülését, különösen érzékeny lakossági csoportoknál a fogyasztás csökkentését,
esetleg elhagyását célszerű hangsúlyozni.
− A média munkatársait is el kell látni számukra érthető módon megfogalmazott, hiteles
tájékoztatással.
− Amennyiben paprika esetén a vizsgálatok igazolják a hazai termesztésű paprika jó
minőségét, alacsony mikotoxin szennyezettségét, ill. mentességét, ezt marketing eszközként
felhasználva kell visszaállítani a magyar paprika elismertségét, jó hírét, és piacát.
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8. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK

1. Számításokkal igazoltam, hogy 2004-ben a korábbi átlagértéket többszörösen
meghaladó AFB1 szennyezettségű (átlag: 2,48 µg/kg, max: 96, 28 µg/kg) paprika
került forgalomba, és a paprika átlagos OTA szennyezettsége is kiemelkedően magas
(átlag: 10,23 µg/kg; max: 284 µg/kg) volt. Ez a jellegzetes, az Európai Uniós
fogyasztását 4-13-szorosan meghaladó hazai paprikafogyasztási szokásokat is
figyelembe véve a lakosság számára fokozott kockázatot jelentett.
2. Vizsgáltam

a

fűszerpaprikában

a

mikotoxin

szennyezettség

eloszlását,

és

megállapítottam, hogy a relatív gyakoriság a kimutatási határ alatti és ahhoz közeli
értékek tartományában a legmagasabb, az eloszlás azonban nem szimmetrikus, hanem
a nagyon magas értékek irányába erősen elnyújtott.
3. Megállapítottam, hogy az AF és OTA a vizsgált paprikatételek 48,1%-ában együttesen
fordult elő, 5,1%-ban mindkettő határérték felett. A szennyezettség mértéke
tekintetében azonban nem állt fenn köztük korreláció.
4. Vizsgáltam az AFB1 arányát az összes AF értékhez viszonyítva, és szoros korrelációt
(R2 = 0,959) állapítottam meg. Azt találtam, hogy az AFB1 aránya több mint az összes
AF 50%-a (63-82%), emiatt a paprika aflatoxin vizsgálata esetén elegendő az AFB1
vizsgálata a tétel megfelelőségének igazolásához.
5. Igazoltam, hogy Magyarországon a paprika jelentős, az európai régió valamennyi
élelmiszerből származó teljes bevitelének 5-10%-ára tehető AF, és 10-20%-ának
megfelelő OTA beviteli forrás, melyet a nemzetközi kockázatbecslési tanulmányok
eddig egyáltalán nem vettek figyelembe.
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8. ÖSSZEFOGLALÁS
A

mikotoxinok

természetes

eredetű

méreganyagok,

melyek

rendkívül

kis

mennyiségben is képesek populációs szintű késői egészségkárosodást okozni. Ennek
megelőzése érdekében az Európai Unió és hazánk is szigorú szabályozást és ellenőrzési
rendszert alkalmaz egyes mikotoxinok vonatkozásában.
Az ellenőrzési rendszer jelzései szerint 2004-ben magas aflatoxin és ochratoxin
szennyezettségű paprika tételek kerültek forgalomba, melyek visszavonására drasztikus és
nagy visszhangot kiváltó kormányzati intézkedéseket vezettek be. Az eseménnyel
kapcsolatban jelentős számú paprikamintát vizsgáltak a hatóságok, melyek feldolgozása,
értékelése, valamint a paprika mikotoxin szennyezettségével kapcsolatos egészségügyi
kockázat tudományosan megalapozott becslése mindezidáig nem történt meg. A nemzetközi
kockázatbecslési tanulmányok sem vizsgálták a paprika lehetséges szerepét a mikotoxin
expozícióban, ill. nem tekintették azt számottevőnek.
Az értekezés képet ad a fűszerpaprika szerepéről a lakosság aflatoxin és ochratoxin
expozíciójában. A szennyezettség elemzése két hatósági laboratóriumtól, valamint egy
magánlaboratóriumtól kapott paprikavizsgálati eredmények - összesen 1583 AF (1201 AFB1
+ 382 ΣAF) és 287 OTA meghatározás - feldolgozásán alapul. A paprika átlagos AFB1
szennyezettsége

2004-ben

kiemelkedően

magas

volt,

a

korábbi

évek

átlagos

alapszennyezettségét többszörösen (átlag 3,25-szörösen) haladta meg, és rendkívül magas, a
határértéket közel hússzorosan meghaladó AFB1 kontaminációjú tételek is előfordultak. 2005ben az aflatoxin szennyezés átlagértéke már jelentősen csökkent, és 2006 első félévére
visszatért a 2003 előtti értékre.
A

paprika

ochratoxin

A

szennyezettsége

is

jelentős.

A

vizsgált

tételek

szennyezettségének átlaga a 10 µg/kg nemzeti határérték szintjén volt mind 2004-ben, mind
2005-ben. Ochratoxin A esetén 2005-ben a csökkenő tendencia még nem érvényesült.
Az értekezés vizsgálja a szennyezettség eloszlását, átlagos, legkisebb és legnagyobb
értékét, mediánját és szórását. Mindkét vizsgált mikotoxin eloszlására jellemző, hogy a
vizsgálati eredmények zöme a rendkívül alacsony, ill. az alkalmazott kimutatási határ mellett
már nem detektálható tartományba esik, azonban rendkívül magas kontaminációjú tételek is
előfordulnak (max: AF 96,28 µg/kg, OTA 284 µg/kg), melyek az átlagos szennyezettség
értékét emelik. A legkisebb érték, sőt legtöbb esetben a medián érték is a kimutatási határ
alatti tartományba esett.
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Az aflatoxin B1 szennyezettség 2000-2003 között átlagosan 0,76 µg/kg volt, mely
2004-re 2,48 µg/kg -ra emelkedett. Ochratoxin A esetén szennyezettség paprikában 2004-ben
átlagosan 10,23 µg/kg, 2005-ben 10,04 µg/kg volt. A többi élelmiszerről rendelkezésre álló –
a kis mintaszám miatt csak tájékoztató jellegű - átlagos szennyezettségi adatokkal
összehasonlítva, AF tekintetében a paprikánál nagyobb mértékben csak a pisztácia volt
szennyezettebb, OTA esetében pedig a paprika bizonyult a legnagyobb mértékben szennyezett
élelmiszernek. 2004-ben a vizsgált minták 11,1%-a AF miatt, 19%-a pedig OTA miatt
kifogásoltnak minősült.
Hazai

pontos

paprikafogyasztási

adatok

a

2003

évi

Országos

Lakossági

Egészségfelmérés adatainak feldolgozásából rendelkezésre állnak. Ennek alapján az átlagos
hazai paprikafogyasztás 1,3 g/nap, de nagyfogyasztóknál ennek többszöröse is lehet (95
percentilis érték 2,78 g/nap, maximális fogyasztás 5,07 g/fő). Őrölt paprika fogyasztására
vonatkozó hivatalos nemzetközi adatokat nem találtunk, de a WHO GEMS/Food
adatbázisából

többféle

megközelítéssel

kiindulva

megállapítható,

hogy

a

hazai

paprikafogyasztás az európai átlagnál jóval magasabb, annak 4-13-szorosa. Egyéb
élelmiszercsoportokra nem állnak rendelkezésre hasonló nemzeti beviteli adatok, ami nem
tette lehetővé más élelmiszerek esetén a pontos expozíció számítást, és összehasonlítást.
Magyarországon a paprika jelentős, az európai régió átlagos bevitelének 5-10%-ára
tehető AF és 10-20%-ának megfelelő OTA expozíciós forrás. A hazai paprikafogyasztási
szokások szerint egy kereskedelmi csomagolású tételt egy személy vagy közösség hosszabb
ideig használ. Magas kontaminációjú paprika esetén ez kiemelt kockázatot jelent, melyet a
nemzetközi tanulmányok eddig nem vettek figyelembe.
Vizsgálataink megállapították, hogy a paprikaminták 48,1%-ában AF és OTA
egyidejűleg kimutatható volt, 5,1%-ban mindkettő határérték felett. A szennyezettség
mértékét tekintve korreláció nem volt kimutatható köztük.
Megállapítottuk ugyanakkor, hogy az AFB1 és az összes AF szoros korrelációt mutat,
R2 = 0,959. Az AFB1 aránya több mint az összes AF 50%-a (63-82%), amelynek alapján a
tétel megfelelőségéhez elegendő lenne a jövőben csupán az AFB1 vizsgálata.
Megállapítottuk továbbá, hogy a RASFF rendszer – noha adatai a kockázatbecslésben
közvetlenül nem használhatók fel – szintén jelezte 2004-ben a magas AF szennyezettségű
tételek jelenlétét az Unió területén.
A 2004 évi észlelések és azokat követő határozott kormányzati intézkedések felhívták
a figyelmet a mikotoxinok jelentőségére, és sok tanulsággal szolgáltak többek közt a hatósági
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ellenőrzés, laboratóriumi vizsgálatok, válságkezelés és kommunikáció területén. Az
események kihatása máig is érzékelhető.
A paprika AF és OTA tartalma az egyéb beviteli forrásokon felül, azokhoz adódóan
hozzájárul a lakosság egészségi kockázatának növekedéséhez, mely májbetegségek és
daganatos betegségek tekintetében egyébként is jóval magasabb az európai átlagnál. Miután
különösen potens egészségkárosító anyagokról van szó, a szigorú ellenőrzés és intézkedés
indokolt. Ochratoxin A esetében a hazai kockázatbecslési adatok alapján kezdeményezni kell,
hogy az Európai Unió is elfogadjon paprikára OTA határértéket a jelenlegi hazai
szabályozásnak megfelelően.
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9. SUMMARY
Mycotoxins are natural toxic compounds and even a small amount of them has harmful
effect on human health. The European Union and Hungary established regulation and control
system for prevention of some mycotoxin contamination of foods.
In 2004 the official control revealed that paprika batches highly contaminated with
aflatoxin and ochratoxin were distributed on the market. The recall of the batches has been
accompanied by drastic, strong governmental measures, and lots of samples were taken by the
authorities. However, the analysis and evaluation of the results and the scientific assessment
of health aspects of mycotoxin contamination of red ground paprika have not been carried out
so far. Food safety assessment studies carried out worldwide have not considered the ground
red paprika as a possible or important source of exposure to mycotoxins.
This thesis depicts the role of ground paprika in the exposure of population to aflatoxins
and ochratoxin. The assessment of contamination of paprika was carried out based on the
results of two official laboratories and one private laboratory, which analysed samples for
aflatoxins (AF) and ochratoxin A (OTA) in 1583 (1201 AFB1+382 ΣAF) and 287 (OTA)
cases, respectively. In 2004, extremely highly contaminated batches were detected with 3,25times higher average than that of the previous years. The average contamination fell in 2005
and, by the first half of 2006 it reached the average measured before 2003.
The contamination of paprika with ochratoxin A is also significant. The average
contamination of the analysed samples was above the national regulatory limit of 10 µg/kg in
2004 and 2005. The decreading tendency does not apply for ochratoxin A in 2005.
The dissertation evaluates the distribution, average, maximum, minimum, median and
standard deviation of mycotoxins. As for the distribution of both mycotoxins, most of the
results were low or even below the level of detection and at the same time, very high
contamination level (maximum: AF 96,28 µg/kg, OTA 284 µg/kg) could be detected, which
increased the average. The minimum and most cases the median too, fell under the level of
detection.
The average contamination of AF was 0.76 µg/kg between 2000 and 2003 and rose to
2.48 in 2004. The average contamination of OTA was 10.23 µg/kg in 2004 and 10.04 µg/kg
in 2005. In consideration of the analytical results of the various foodstuffs the average
contamination level with AF was higher only in pistachios than that in paprika. For
ochratoxin A, paprika was the mostly contaminated foodstuff. AF and OTA contaminated
11.1% and 19% of the analysed samples, respectively, in 2004.
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Exact consumption data on paprika are available through the National Health Study 2003.
According to this study, the average Hungarian paprika consumption is 1.3 g/day, but in case
of high consumers it is the multiple of the average (95th percentile is 2.78 g/day, maximum
intake is 5.07 g/person). International food consumption data do not concern ground paprika
but based on the WHO/GEMS/food database it can be stated that the Hungarian consumption
is 4-13 times higher than the European one. Due to the fact that there are no national data
available on the consumption of other food categories the accurate exposure assessment and
comparison could not be performed.
The Hungarian paprika consumtion alone contributes to 5-10% of the European average
intake of AF and 10-20% of that of OTA. Important trait of the Hungarian paprika
consumption pattern is that one commercial lot is consumed for a longer period by the same
person or family. This imposes high risk on health in case of highly contaminated lots. It has
not been considered in worldwide studies so far.
Our investigation showed that AF and OTA were present simultaneously in 48.1% of the
samples, from which 5.1% was above limit for both mycotoxins. The level of contamination
of the mycotoxins did not show correlation. Close correlation was stated between the level of
AFB1 and total AF (R2 = 0,959). As AFB1 adds up to more than 50% of total AF (63-82%)
the analysis for AFB1 only would be satisfactory for compliance testing.
Although the data of the RASFF system can not be used directly in risk assessment, they
showed the presence of highly AF contaminated lots in the EU in 2004. The notifications and
their governmental follow up actions in 2004 called the attention to mycotoxins and the
lessons of official control, laboratory analysis, emergency plans and communication were to
be drawn. The effect of those events still can be felt.
The contamination of paprika with AF and OTA adds up to other possible sources and
increases the health risk of the Hungarian population. The average incidence of cancers and
chronic liver diseases is higher in Hungary than in the European Union. As AF and OTA are
especially toxic compounds the maintenance of strict control and official actions is justified.
On the basis of our national risk assessment data the Hungarian government should initiate
the establishment of OTA Tolerable Level for European Union, similar to the existing
Hungarian one.
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
ADI:

Acceptable Daily Intake

AFB1:

aflatoxin B1

ALARA:

As Low As Reasonable Applicable

BMDL 10:

Benchmark Dose Lower Confidence Limit 10%,

EFSA:

European Food Safety Authorithy

FAO:

Food and Agricultural Organization

FDA:

Food and Drug Administration

GEMS/Food: Global Environment Monitoring System/ Food Contamination Monitoring and
Assessment Programme
HBV:

Hepatitis B vírus

IARC:

International Agency for Researce on Cancer

ILSI:

International Life Science Institute

KH:

Kimutatási határ

LOD:

Limit of Detection

LOQ:

Limit of Quantification

MOE:

Margin of Exposure

NOEL:

No Observed Effect Level

OLEF:

Országos Lakossági Egészség Felmérés

OTA:

Ochratoxin A

PTWI:

Provisionally Tolerably Weekly Intake

T25

Tumorigenic Rate 25% (A karcinogén anyag azon mennyisége mg/ttkg/nap,
amely az állatok 25%ában daganatot okoz, teljes életidejük alatt)

TD50:

Tumorigenic Dose Rate 50%. (A karcinogén anyag azon mennyisége
mg/ttkg/nap, melynek alkalmazásával egy meghatározott időtartam alatt, az
állatok 50%-ában alakul ki tumor)

TDS:

Total Diet Study

TTC:

Threshold of Toxicological Concern

USDA:

U.S. Department of Agriculture

VTD:

Virtually Safe Dose

WHO:

World Health Organization

WTO:

World Trade Organization
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SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
A Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán szerzett diplomát 1978ban. Az egyetemi évek után a közegészségügy területén helyezkedett el, Dunaújváros városi,
utána Budapest XIX. kerületi intézetnél, majd 1990-től az ÁNTSZ Fővárosi Intézete
Élelmezésegészségügyi Osztályán tisztiorvos, 1998-tól osztályvezető. 2000-től az Országos
Élelmezés-és Táplákozástudományi Intézet (OÉTI) főigazgatóhelyettese, 2005-től a Magyar
Élelmiszerbiztonsági Hivatal főigazgatója. Közegészségtan, járványtan szakorvos, élelmezésegészségügyi, élelmiszerbiztonsági és táplálkozás-egészségügyi szakértő. Felsőfokú angol
nyelvvizsgával rendelkezik. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) Tanácsadó
Fórumának tagja az EFSA megalakulásától kezdve.
Több nemzetközi és hazai szervezet, testület aktív tagja, melyek közül megemlítendők
az alábbiak: a WHO Food Safety Program nemzeti kontakt pontja, a WHO Foodborne
Diseases Surveillance System, WHO INFOSAN, WHO INFOSAN Emergency nemzeti
összekötője,

magyarországi

kontakt

pontja,

a

FAO/WHO

Codex

Alimentarius

Élelmiszerhigiéniai Committee (CCFH) valamint az Export-Import Committee (CCFICS)
magyar szakbizottságok elnöke, a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság alelnöke, az ÉlelmiszerHigiénikusok Társaságának társelnöke. Tagja a Magyar Élelmezéstudományi Egyesületnek, a
Magyar Higiénikusok Társaságának, és a Magyar Táplálkozástudományi Társaságnak.
Jelentős szerepet játszott Magyarország élelmiszerbiztonsági helyzetének 1999 évi
felmérésében,

valamint

ennek

alapján

a

kidolgozásában.
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