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Mikotoxinok

• fonalas gombák szekunder anyagcseretermékei

• gyakori szennyezők ételekben, italokban és 

állati takarmányban

• változatos kémiai szerkezet és toxicitás

• eradikációjuk a táplálékláncból jelenleg 

lehetetlennek tűnik

• jelentős gazdasági és egészségügyi károkat 

okozhatnak



Ciklodextrinek (CD)

• glükóz alegységekből felépülő oligomerek

• α-, β- és γ-ciklodextrinek (és kémiailag módosított származékaik)

• hidrofil külső felület + lipofil belső üreg 

→ gazda-vendég kölcsönhatások (zárványkomplexek)

• jelentős felhasználás a gyógyszer-, élelmiszer- és kozmetikai iparban

β-CD polimer
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Mikotoxin-CD komplexek:



1. Kötési állandók meghatározása

logK ~ 4,5 

Poór és mtsai., Food Chem. 172 (2015) 143-149.

• A kation oldallánc erősíti az inklúziót.

• Kb. 200-szor magasabb stabilitású 

komplex alakul ki, mint a natív béta-

ciklodextrinnel!



1. Kötési állandók meghatározása

Zearalenon (ZEN)

Poór és mtsai., J. Photochem. Photobiol. B 151 (2015) 63–68.

Poór és mtsai., Molecules 22 (2017) 1910.

Faisal és mtsai., J. Mol. Liq. 310 (2020) 113236.
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logK ~ 4,5 

logK ~ 4,7-4,9 

logK ~ 4,7 



2. Fluoreszcencia erősítés vizsgálata

Zearalenon (ZEN)
Poór és mtsai., 

J. Photochem. Photobiol. B 151 (2015) 63–68.

ZEN-14-szulfát
Faisal és mtsai., 

J. Mol. Liq. 310 (2020) 113236.



2. Fluoreszcencia erősítés vizsgálata

Dihidrocitrinon
Faisal és mtsai., 

Molecules 24 (2019) 1328.

Alternariol
Fliszár-Nyúl és mtsai., 

Biomolecules 9 (2019) 428.



3. Analitikai felhasználás

Fluoreszcencia 

erősítés:

- fluoriméter

- HPLC

Mintadúsítás

Fliszár-Nyúl és mtsai., J. Mol. Liq. 319 (2020) 114180.

A gyöngypolimer 

(BBP) etanol-víz 

eleggyel

regenerálható!



4. Vizes oldatok toxinmentesítése 
Maszkolt/módosított mikotoxinok

ZEN-14-szulfát
Faisal és mtsai., 

J. Mol. Liq. 310 (2020) 113236.

ZEN-14-glükozid
Faisal és mtsai., 

Biomolecules 9 (2019) 354.



4. Vizes oldatok toxinmentesítése

Mohos és mtsai., Environ. Sci. Poll. Res. (2021) 

doi: 10.1007/s11356-021-15628-1

aflatoxin B1 (AFB1), aflatoxin M1 (AFM1), citrinin (CIT), dihidrocitrinon (DHC),

ciklopiazonsav (CPA), deoxinivalenol (DON), ochratoxin A (OTA; pH 3), patulin

(PAT), sterigmatocisztin (STC), zearalanon (ZAN), α-zearalanol (α-ZAL), β-

zearalanol (β-ZAL)

pH 5



4. Italok toxinmentesítése

kukoricasör

Poór és mtsai., Toxins 10 (2018) 216.

vörösbor

Fliszár-Nyúl és mtsai., J. Mol. Liq. 319 (2020) 114180.

Alternariol

Zearalenon



5. Toxikus hatások kivédése

Faisal és mtsai., Chemosphere 240 (2020) 124948.
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Összefoglalás

• a CD-ek megfelelő kémiai módosításával jelentősen növelhető a

mikotoxin–CD-komplexek stabilitása

• egyes CD-ek akár több tízszeresére emelik az alternariol,

dihidrocitrinon, zearalenon, α- és β-zearalenol, valamint a zearalenon-

14-szulfát fluoreszcencia emissziós jelét

• a β-CD-gyöngypolimerrel hatékonyan extrahálható számos mikotoxin

vizes oldatból (pl. alternariol, citrinin, dihidrocitrinon, ochratoxin A,

sterigmatocisztin, zearalenon és metabolitjai), majd a mikotoxinok 50

v/v%-os etanol-víz eleggyel kiszoríthatók a CD üregből

• sikerrel extraháltuk az alternariolt vörösbor, míg a zearalenont

kukoricasör összetett mátrixokból β-CD-gyöngypolimerrel

• a CD-ek képesek jelentősen csökkenteni vagy akár teljesen kivédeni az

alternariol és a zearalenon által indukált toxikus hatásokat in vitro

sejtkísérletekben és in vivo zebrahalembrió modellben
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