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Intr-o primă fază s-a realizat evaluarea in vivo, in condiții de ferma a efectului cumulativ 

al ochratoxinei A (OTA), micotoxina produsa de specii de Penicillium la purcei dupa întarcare 
in concentratia recomandata ca limita de CE576/2006. Pentru aceasta s-a realizat mai întâi 
contaminarea mediului de cultura cu tulpini de Penicillium puternic producătoare de 
ochratoxina A in conditii de laborator. Materialul contaminat a fost apoi diluat cu făină de 

porumb necontaminată pentru obținerea unei concentrații finale în nutrețul combinat de 50g 
OTA/kg NC. Pentru realizarea experimentului in vivo la purcei înțărcați, nutretul combinat 
folosit in experiment a fost fabricat in IBNA dupa o reteta proprie pentru purcei intarcati (NC-
P2) care a indeplinit necesarul de substante nutritive esentiale pentru acesta categorie, NRC 
1988). Furajul combinat destinat purceilor dupa intarcare din lotul experimental contaminat 
cu OTA, folosit in experimentul etapei 2, a fost obținut prin incorporarea materialului 
contaminat in faina de porumb ca suport care a fost apoi mixata impreuna cu celelalte materia 
prime pentru obținerea NC contaminat cu 50 ppb OTA.  Concentratia de OTA din furajul 
combinat astfel preparat a fost determinata intr-o prima faza utilizand tehnica ELISA si apoi 
prin HPLC cu coloane de imunoafinitate si detectie in UV. Acest furaj contaminat experimental 
a fost administrat purceilor timp de 30 zile. Acest mod de contaminare a fost ales pentru o cât 
mai apropiată simulare a contaminării naturale și pentru obținerea unei concentrații de 50 ppb 
OTA , recomandata prin legislatia in vigoare ca fiind limita maxim admisă pentru purcei 
înțărcați. 

Experimentul de nutriţie prevazut pentru aceasta etapa a fost realizat in biobaza IBNA 
pe 12 purcei hibrizi TOPIG [(Landrace×Large White)×(Duroc×Pietrain)] intarcati (6 purcei/lot) 
cu o greutate medie iniţiala de  11,54 ± 0.3 kg, timp de 30 de zile.  

Experimentele au fost realizate în conformitate cu Legea 206/2004 și Directiva 
Consiliului 98/58 / CE al Consiliului UE pentru manipularea și protecția animalelor utilizate în 
scopuri experimentale. Protocolul de studiu a fost aprobat de Comitetul Etic al Institutului 
Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Nutriția și Biologia Animalelor, Balotești, România 
(Comitetul Etic nr. 52/2014, Data aprobării: 10 martie 2014). Animalele au fost repartizate in 
doua loturi : lot 1: Control (NC control); -lot 2: OTA (NC contaminat + 50ppb OTA) 
Animalele au fost repartizate in 4 boxe corespunzatoare fiecarui tratament (2 boxe a 3 
animale/tratament), ceea ce a permis masurarea exacta a cantitatii de hrana ingerata si a 
resturilor pentru fiecare tratament. Accesul animalelor la hrana si apa a fost ad libitum.  
La sfârsitul experimentului, animalele au fost sacrificate si au fost recoltate probe de sange si 
organe pentru evaluarea efectului contaminarii asupra unor parametri biochimici si 
imunologici. 

Administrarea nutretului combinat contaminat cu OTA a afectat semnificativ 
performantele de crestere (greutatea finala si sporul in greutate mediu zilnic) al purceilor care 
au primit acest furaj timp de 30 de zile. Testul ANOVA a aratat o diferenta semnificativa intre 
lotul experimental si control, p<0,0427 si respective p< 0.0430. Furajul contaminat cu OTA nu 
a avut un efect negativ asupra consumului de hrana, dar scaderea sporului in greutate la lotul 
contaminat cu OTA a dus la o crestere a consumului specific in comparatie cu controlul, fara 
insa ca diferentele intre mediile acestor parametri sa fie semnificative Efectul contaminarii cu 
OTA asupra raspunsului sistemic (starea de sanatate generala a animalelor) a fost evaluat prin 
determinarea unor parametri biochimic sanguini care reflecta efectul toxinei asupra 
metabolismului glucidic, lipidic, proteic si mineral, si mai ales asupra fiziologiei hepatice si 
renale.  

Concentratiile de glucoza, colesterol si trigliceride din plasma purceilor hraniti 30 de 
zile cu hrana contaminata nu a fost semnificativ influentat de OTA. Ele s-au incadrat in valorile 
fiziologice normale ale categoriei si varstei purceilor, dar nu au diferit semnificativ fata de 



control. O usoara scadere in cazul glicemiei si a colesterolului pentru lotul experimental au fost 
inregistrate, dar fara diferente semnificative. In contrast o crestere semnificativa (p<0.01) a 
concentratiei de trigliceride a fost observata in plasma purceilor contaminati cu OTA. 

Profiul plasmatic proteic (proteina totala, bilirubina) precum si profilul enzimatic 
plasmatic, respectiv concentratiile de transaminaze (ASAT), fosfataza alcalina si 
glutamiltransferaza, markeri ai functiilor hepatice nu au fost influentate de tratamentul cu 
OTA (Tabel 6). Dar concentratia de alaninaminotransferaza (ALAT), o alta transaminază 
importantă pentru functia hepatică a crescut semnificativ in plasma purceilor hraniti cu 
micotoxina. 

O scadere semnificativa (p<0,003) a concentratiei de uree s-a inregistrat de asemenea 
in plasma purceilor a caror hrana a fost contaminata cu OTA in timp ce pentru ceilalti markeri 
plasmatici renali nu au existat diferente semnificative.  

Un nivel normal al concentratiei de macro- (calciu, fosfor, magneziu) si micro- (fier) 
minerale in plasma sanguina, care s-au incadrat in valorile fiziologice normale pentru varsta si 
categoria purceilor din experiment indiferent de tratament. Cu toate acestea in plasma 
purceilor care au primit hrana contaminata cu OTA o scadere semnificativa a concentratiei de 
fosfor (p<0,0087) si fier (p< 0,0158) a fost observat 

Rãspunsul imun mediat umoral contribuie la neutralizarea toxinelor, particulelor virale 
si bacteriene prin sinteza anticorpilor (imunoglobuline-Ig) ca molecule efectoare. Cele trei 
clase de imunoglobuline M, G si A sunt implicate diferit in raspunsul imun. IgM este primul 
anticorp produs dupa prima expunere la diversele antigene si se gaseste in cantitatea cea mai 
mare in fluidele circulante. In experimentul de fata contaminarea hranei cu OTA nu a produs 
efecte asupra concentratiei de IgM. IgG, componenta majora a raspunsului imun umoral este 
anticorpul sintetizat dupa a doua expunere la antigenele bacteriene, virale, fungice, etc si 
asigura imunitatea de lunga durata. In acest studiu, consumul de hrana contaminata nu a 
influentat semnificativ nivelul de IgG plasmatic doar o usoara crestere a concentratiei de IgG 
(+7,5%) fiind observata. Nivelul de IgA, anticorpul produs in cea mai mare cantitate la nivelul 
mucoaselor care joaca un rol cheie in imunitatea mucosala a scazut semnificativ in plasma 
purceilor care au primit furaj contaminat (-32,11 %, p<0,0107) ceea ce de asemenea sugereaza 
posibilitatea unui rapsuns imun local insuficient in cazul unor infectii bacteriene. 

Raspunsul imun mediat celular contribuie de asemenea la neutralizarea antigenelor 
virale, fungice sau bacteriene prin contactul direct intre limfocitele T efectoare si celula tinta 
sau prin mediatori moleculari. Interleukinele se numara printre cei mai importanti mediatori 
produsi de celulele imune care asigura « comunicarea » intracelulara prin transmiterea 
semnalelor in celule. Ele activeaza si recruteaza alte celule la locul infectiei, ducand in final 
la activarea rasunsului imun adaptativ.  

Este bine cunoscut faptul ca micotoxinele si bacteriile patogene au capacitatea de a 
interactiona cu raspunsul inflamator.  In experimentul din aceasta etapa raspunsul imun celular 
a fost evaluat prin determinarea unor interleukine pro-inflamatoare (TNF-α, IL-1β, IL-8, IFN-g, 
IL-6), anti-inflamatoare (IL-4) sau regulatoare (IL-10) din ficat si rinichi, organe tinta pentru 
actiunea ochratoxinei.  

Rezultatele obtinute au pus in evidenta o sinteza a tuturor interleukinelor analizate in 
ambele organe provenite atat de la animalele control cat si de la purceii din lotul experimental, 
dar aceasta sinteza a fost influentata diferit in functie de organul tinta. In ficat expunerea timp 
de 35 zile la o hrana contaminata cu 50ppb micotoxina a determinat o scadere a concentratiei 
tuturor citokinelor analizate fara insa ca diferentele sa fie semnificative comparativ cu valorile 
lotului control; insa OTA a scazut semnificativ concentratia in cazul inerleukinei 6, proteina 
implicata in raspunsul la molecule micorbiene specifice cum sunt PAMPs (pathogen-associated 
molecular patterns), acest fapt putand avea consecinte in cazul infectiilor cu diferiti patogeni 
(Tabel 10). In rinichi, concentratia de 50ppb de OTA nu a afectat concentrația de interferon 
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gama (IFN-g), interleukina 1 beta (IL-1β), interleukina 8 (IL-8) și factorul de necroza nucleara 
alfa (TNF-α).  

Raspunsul inflamator local a fost evaluat si in rinichi prin determinarea markerilor pro- 
si anti-inflamatori prezentati in Tabelul 11. Rezultatele arata o sinteza a acestor markeri in 
tesutul renal indiferent de tratament. Nivelul de 50 ppb OTA recomandat ca limita de toleranta 
nu a produs modificari semnificative ale concentratiilor acestor mediatori. Scaderi 
nesemnificative pentru IFN-γ (-14,00%), IL-1β (-5,19%), IL-8 (-5,04%), Il-4 (-10,4%) si o usoara 
crestere a concentratiei de interleukina-6 (+6,82%) de asemenea nesemnificativa au fost 
produse de actiunea micotoxinei.  

OTA este recunoscuta ca un modulator al stresului oxidativ. Intradevar in plasma 
purceilor care au primit hrana contaminata cu 50ppb de OTA capacitatea antioxidanta totala a 
scazut seminificativ. Activitatea enzimelor antioxidante catalaza (CAT) si superoxid dismutaza 
(SOD), foarte importante pentru rolul lor in protectia celulara impotriva stresului oxidativ 
(radicalii liberi de oxigen) nu a fost influentata negativ de actiune amicotoxinei la nivel sistemic 
chair daca o scadere (-15, 55%) a acivitatii catalazei a fost inregistrata.  

Concentrațiile de acizi grasi cu catena scurta sunt indicatori importanți in evaluarea 
starii de sanatate a tractului digestiv la suine. Concentratia acidului acetic a fost predominanta 
in fecale comparativ cu restul acizilor grasi, in opozitie cu cea a acidului izovaleric regasit in 
cele mai mici concentratii. Desi nu au fost inregistrate diferente semnificative, majoritatea 
concentratiilor de acizi grasi (cu exceptia acidului izobutiric) au fost diminuate in prezenta 
ochratoxinei, cea mai puternic afectata concentratie fiind cea a acidului butiric cu o scadere 
in medie de 33%. 

Principalul scop al acestui studia a fost de a evalua efectul nociv pe care Ochratoxina o 
are asupra compozitiei unor populatii bacteriene tinta din colonul porcului. Desi nu au fost 
gasite diferente semnificative intre loturile experimentale la nivel de gen bacterian, cateva 
dintre valorile obtinute (pentru genul Clostridium respectiv Enterobacter) se aproprie destul de 
mult de valori semnificative ale lui p. 

Cel mai abundent gen bacterian observat a fost reprezentat de Bifidobacterium, in 
antiteza, genul Clostridium inregistrand cea mai valoare populationala. Valorile concentratiei 
logaritmice ale genurilor bacteriene identificate din digestea colonica sunt prezentate in 
Tabelul 16. Ochratoxina a avut un efect relativ mixt asupra populatiei bacteriene, afectand in 
mod negativ genul Lactobacillus cu o scadere a populatiei de 43.18% si Clostridium a carui 
populatie este redusa cu 10.65% . In acelasi timp OTA are un efect pozitiv asupra genurilor 
Prevotella, a carui populatie creste cu 43.77%, genul Enterobacter cu o crestere de peste 100% 
si Bifidobacterium ce inregistrează o crestere a populatiei de 38.71% . 

De asemenea, corelatii au fost observate intre anumite genuri de bacterii si valorile 
concentratiilor de acizi grasi din digesta colonica a purceilor (Tabelul 17). Genul Prevotella este 
puternic asociat cu o sinteza ridicata a majoritatii tipurilor de acizi grasi cu catena scurta, lucru 
mentionat si in literatura de specialitate.  

In contracararea efectelor nocive ale micotoxinelor acizii grasi cu catena scurta produsi 
în in urma procesului de fermentare microbiană a fibrelor din dieta, par a fi mediatori critici. 
Rezultatele obtinute tind sa confirme rezultatele similare ale altor studii ce indica faptul ca 
Prevotella este unul din cei mai importanți producători de SCFA (Broom, 2017).  

Este cunoscut faptul că majoritatea bacteriilor identificate din probele de conținut de 
colon joacă un rol important în metabolismul carbohidraților, nucleotidelor și aminoacizilor. 
Rezultatele obtinute in urma demersului de identificare si cuantificare sunt similare cu cele ale 
altor studii din literatura de specialitate ce confirma genurile Lactobacillus, Prevotella, 
Clostridium, Enterobacter si Bifidobacterium ca fiind markeri ai starii de sanatate al suinelor. 



Siguranța și securitatea alimentara reprezintă una dintre preocupările de baza in Uniunea 
Europeana si in lume in ultimii 20 de ani. Acțiunile privind siguranță alimentara iau in calcul 
atât contaminările de natura chimica cat si pe cele de natura biologica.  
O atenție deosebita s-a acordat micotoxinelor, acestea fiind o problema majora in materie de 
siguranță alimentara permanenta date fiind caracteristicile lor, condițiile in care se produc si 
efectele pe care le generează. 
După cum am menționat în raportul anterior, pentru alimente există norme/reglementări 
pentru cele mai comune micotoxine care sunt prezente în mod frecvent în hrana umană, 
(Regulamentul CE 165/2010 pentru aflatoxine-AF, Regulamentul CE  105/2010 pentru 
ochratoxina A și regulamentul CE1126/2007 pentru micotoxinele Fusarium (deoxinivalenol-DON, 
fumonizine-Fumo, zearalenonă-ZEA).  
Pentru furaje există o singură reglementare/normă in vigoare pentru aflatoxine (Directiva 
CE100/2003 care amendeaza CE32/2002 privind substantele indezirabile din furaje printre care 
si aflatoxin B1) în timp ce pentru celelalte micotoxine (deoxinivalenol, zearalenonă, 
ochratoxina A, toxina T-2 și HT-2, fumonizine) au fost elaborate doar recomandări 
(Recomandarea/CE/576/2006).  

Studiul privind contaminarea cu micotoxine a fost realizat pe un număr de 139 nutrețuri 
combinate, 45 concentrate proteino-vitamino-minerale, 54 cereale, sroturi si subproduse 
cerealiere, 4 fanuri si silozuri, provenite în principal din Sudul României. Nutretul combinat 
pentru pui și găini a avut cea mai mare valoare medie a contaminării cu AF (2,29 ppm) și 
respectiv cea mai mare valoare maximă (4ppm).  
Pentru fumonisine, valoarea maximă a contaminării la nutrețurile combinate a fost la NC de 
porc, în timp ce valoarea medie maxmă  de 1,85 a fost la NC de miei.  Pentru DON o valoare 
maximă de 2,2 ppm a fost obținută pentru NC porci și respectiv NC oi/capre, cu o valoare medie 
maximă pentru NC oi si capre.  Pentru ZEA, contaminarea maximă a fost prezentă la NC pentru 
curci (30,9 ppm), cu o valoare medie a contaminării de 18,5 ppm.  Pentru toxina T2, valoarea 
maxima (112 ppm) a fost observată la NC pentru oi/capre, cu o valoare medie maximă de 30,04 
ppm .  Pentru OTA, contaminarea maximă a fost observată pentru NC pentru porci (5.7 ppm), 
cu o valoare medie maximă de 3,62 ppm pentru NC oi și capre.  
Pentru aflatoxine, fumonisine și deoxinivalenol contaminarea maximă a fost la CPVM pentru 
porci (5,8 ppm; 2,5 ppm; 2,3ppm) cu o valoare medie maximă de 1,58 ppm; 0,91 ppm și 0,76 
ppm. Pentru ZEA, T-2 și OTA, contaminarea maximă a fost la  CPVM pentru pui și găini (15.5 
ppm; 65.8 ppm; 18,5 ppm) cu valori ale contaminării medii de: 4.6 ppm, 14,42 ppm și respectiv 
7.56 ppm.  La cereale, cea mai mare contaminare cu aflatoxine a fost constatată la porumb 
(27,8 ppm, cu o valoare medie a contaminării de 3,72 ppm. Pentru fumonisine, cea mai mare 
contaminare a fost de asemenea la porumb, cu o valoare de 14.7 ppm si o valoare medie de 
4,09 ppm. Orzul a avut cea mai mare contaminare cu DON (270 ppm) și o valoare medie a 
contaminării de 246,6 ppm. La grâu a fost identificată o contaminare importantă cu ZEA (135,1 
ppm) valoare medie a contaminării de 34,53 ppm. Pentru T2, o contaminare mai mare a fost 
observată de asemenea la orz (143 ppm) cu valoarea medie a contaminării de 132 ppm. OTA a 
fost identificată în toate cerealele analizate, cu o valoare maximă de 58 ppm la grâu și o medie 
de 12,43 ppm.  
La fânuri și silozuri (tabelul 36) se observă o contaminare destul de uniformă a probelor cu 
valori minime și maxime destul de apropiate de medie.  Marea majoritate a probelor analizate 
au avut concentrații de micotoxine care s-au incadrat în limitele admise de regulamentele si 
reglementările în vigoare.  
 Cu toate acestea, au existat probe la care contaminarea cu micotoxine  a depășit 
reglementările în vigoare.  Astfel, Regulamentul CE 165/2010 referitor la nivelurile maxime de 
aflatoxine admise in alimente, prevede un nivel maxim de contaminare pentru AF totale de 4 
ppm.  Din totalul  probelor de cereale analizate au fost contaminate cu concentrații mai mari 



decât limita maxim admisa:  o probă contaminată cu  27,8 ppm AF și un număr de două probe 
de orz, amândouă cu valoarea maximă de 6,3 ppm. Proba de porumb contaminată cu AF a fost 
și peste concentrația maxim admisă pentru materiile prime furajere conform Regulamentul UE 
nr. 574/2011 privitor la nivelurile maxime de aflatoxina B1 admise in furaje. Conform 
Recomandării (CE) nr. 1126/2007  de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți 
din produsele alimentare în ceea ce privește toxinele Fusarium din porumb și produse pe bază 
de porumb pentru zearalenonă concentrația maxim admisă în cereale neprocesate altele decat 
porumbul este de 100 ppm. Din totalul  probelor de cereale analizate au fost contaminate cu 
concentrații mai mari decât limita maxim admisa:  o probă contaminată cu  135,1 ppm ZEA . 
Concentrații mari au fost identificate și într-o probă de tărâța de orez (85,5 ppm) care a depășit 
limita prevăzută de legislație pentru: “cereale destinate consumului uman direct, făină de 
cereale, tărâțe și germeni ca produse finale comercializate pentru consumul uman direct”. 
Concentrații mari de OTA au fost identificate la aceeași probă de tărâță de orez (110 ppm) față 
de 3 ppm  prevazut de Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 privind nivelurile maxime pentru 
OTA admise  în toate produsele derivate din cereale neprelucrate, inclusiv produsele alimentare 
pe bază de cereale prelucrate şi cerealele destinate consumului uman direct. 

In ceea ce privește corelarea concentratiilor de fungi si micotoxine cu factorii climatici 
(temperatura, umiditate) au fost obținute următoarele rezultate: 
 Concentrația de fumonisină a fost puternic corelată cu umiditatea pentru grâu (0,759); srot de 
rapița (0,993), triticale (0,866) și orez (0,741) și o corelație slabă a fost identificată  pentru 
srotul de soia (0,058). Concentrația de deoxinivalenol a fost puternic corelată cu umiditatea 
pentru grâu (0,830), srot de rapita (0,866), triticale (0,899) și o corelație slabă a fost 
identificată  pentru orez (0,357). Concentrațiile de Toxină T2, și aflatoxină au fost puternic 
corelate cu umiditatea pentru grâu (0,511; 0,443),  srot de rapita (0,994; 0,964), triticale (1,00; 
0,971), orez (0,873; 0,989). Corelații mai slabe au fost observate pentru ochratoxină la grâu 
(0,322); șrot de rapiță (0,143) ; în schimb umiditatea a fost puternic corelată cu concentrația 
de ochratoxină (0,975) la triticale. 

Temperatura medie in perioada 2019-2020 a fost corelată pozitiv cu concentrația de 
fumonisină ((0,789), deoxinivalenol (0,390), zearalenonă (0.354), toxina T2 (0.479), 
ochratoxina (0.565) și slab corelată cu concentrația de aflatoxina (0.053) pentru srotul de 
floarea soarelui. Corelații negative au fost obținute pentru porumb, grâu, șrot de soia, șrot de 
rapiță, triticale pentru toate toxinele analizate. Pentru orez, corelații pozitive cu temperatura 
au fost obținute pentru fumonisină (0,389); deoxinivalenol (0,635), zearalenonă (0,142), toxina 
T2 (0,250).   

Distribuția micotoxinelor după tipul de produs, în perioada 2019-2020, s-a dovedit a fi 
influențată de factorii de mediu, în mai mare măsură de rata anuală medie a precipitațiilor și 
în mai mică măsură de temperatură. In mod normal, existența unor sisteme certificate de 
control al calității , limitează contaminarea cu micotoxine la etapele inițiale ale lanțului 
alimentar (cereale crude, cereale procesate), astfel încât alimentele/furajele pe bază de 
cereale să fie sigure pentru consum.  

Corelația nesemnificativă între contaminarea post-recoltare cu micotoxine și factorii 
agroclimatici se poate explica prin controlul loturilor de cereale la intrarea în depozit, 
modernizarea spațiilor de depozitare,  implementarea tehnologiilor de procesare performante 
și aplicarea unor sisteme de management al calității în companiile agroalimentare. România 
este membră a Uniunii Europeane din ianuarie 2007 și trebuie să respecte reglementările privind 
depozitarea și contaminarea cu micotoxine a cerealelor și produselor agroalimentare. Se poate 
aprecia  că aceste criterii au o contribuție mai mare la o corelație nesemnificativă post-
recoltare între micotoxine și factorii climatici, comparativ cu ecosistemul din silozuri și 
interacțiunile complexe dintre factorii abiotici și biotici. 

 


