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INTRODUCTION
Grains can be contaminated by different types of contaminants including: seeds of weeds and other
crops, infected grains (e.g. ergot, moldy), defected grains, tainting materials, agricultural chemicals,
foreign materials, insects or animals. Mycotoxins are natural contaminants of grains, known as secondary
metabolites produced by fungi, mostly belonging to the Aspergillus, Penicillum and Fusarium genus. Wheat,
a member of the cereal family, is unique among the food grains, due to its composition and its major
contribution to daily human diet and human health. Wheat has many food usage forms, starting with the
wheat flour and bran, and continuing with the bread, breakfast cereals, noodles, pasta, pastry, donuts,
cakes, biscuits and baby foods. The most important mycotoxins in wheat are mainly Fusarium toxins, such
as deoxynivalenol (DON), zearalenone (ZEA), nivalenol (NIV), HT-2 toxin (HT-2), T-2 toxin (T-2) and,
recently studied, the emerging mycotoxins, particularly beauvericin (BEA) and enniatins (ENs)
represented by enniatin A (ENA), enniatin A1 (ENA1), enniatin B (ENB), and enniatin B1 (ENB1).
The development of mycotoxins in wheat seeds and the transfer through the trophic chain to
humans is stimulated by several factors. These factors of influence are related to the field mycotic flora
(e.g. soil tillage, fertilizers, fungicides, weather parameters, crop rotations, culture placement, variety) and
to the storage houses mycotic flora (e.g. seeds and rough material storage, temperature, moisture,
duration, preservation). Due to the high demand of organic products in the past years and the climate
changes registered all over the world, agriculture practices and climate are considered the most important
factors of influence on mycotoxin development in wheat during the preharvest period.
Mycotoxins are of public health concern due to their worldwide prevalence that may lead to
negative effects, particularly in chronic exposure. Humans are exposed to mycotoxins by oral, inhalation
and dermal routes, the oral pathway being the predominant. Generally, Fusarium mycotoxins possess
carcinogenic, cytotoxic, neurotoxic, immunosuppressive, estrogenic, teratogenic, hepatotoxic, and
nephrotoxic properties, proved by in vitro or in vivo studies.
In the context of food safety, to protect the consumer from the harmful effects of these toxins,
regulations for those mycotoxins with high biological implications have been established in more than 100
countries. The European Union (EU) harmonized the regulations, maximum levels (ML) permitted in
foodstuffs and tolerable daily intake (TDI) values or provisional maximum tolerable daily intake (PMTDI)
values being set. In order to evaluate the risk, exposure of the population to mycotoxins is compared with
the correspondant legislated values. As simultaneous mycotoxin presence is the most frequent type of
contamination, the multi-mycotoxin analyses have become the most popular and the most used in the
recent years.
Agriculture and especially wheat cultivation are important parts of the Romanian economy. Despite
of the high potential of Romania for wheat production and consumption, data on the occurrence of both
legislated and non-legislated Fusarium mycotoxins in wheat and wheat by-products from Romania are
quite limited. Concerning the factors of influence on the presence of mycotoxins in wheat harvested in
Romania, only the impact of climate conditions and type of agriculture on DON occurrence was
investigated. Moreover, no comprehensive study concerning the exposure of the Romanian population to
mycotoxins was published until now. All these aspects underline the interest of investigating Fusarium
mycotoxins in unprocessed wheat and wheat products from Romania.
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PERSONAL CONTRIBUTION
Starting with the remarks presented in the state of art, the present thesis presents a complex
approach of the occurrence of Fusarium mycotoxins, including trichothecenes, ZEA and emerging
mycotoxins, in wheat harvested in Romania and wheat products commercialized in this country. The aim
of the thesis was to survey the natural presence of both regulated and unregulated Fusarium mycotoxins
in wheat and wheat-based products from Romania, the research being divided into four blocks:
validation of analytical methods; surveillance of natural occurrence of Fusarium mycotoxins in wheat and
wheat-based products from Romania; influence of various factors on mycotoxin production; risk
assessment studies for the Romanian population.
In this thesis, six studies are presented. First of all, different multi-component qualitative and
quantitative analytical methods have been validated in order to investigate the occurrence of various
Fusarium mycotoxins, including old discovered mycotoxins, but also emerging mycotoxins in wheat and
wheat-based food commodities. Sample preparation consisted particularly in solid-liquid extractions,
presenting the advantage of being rapid, and user-friendly. Analysis methods vary depending on the
mycotoxins evaluated, liquid or gas chromatography coupled to tandem mass spectrometry being used,
and presenting satisfactory results for linearity, sensitivity, accuracy, matrix effect and repeatability.
Choosing one of the methods (LC-QqQ-MS/MS or GC-QqQ-MS/MS) for each mycotoxin was influenced by
the limit of detection, the method with the lowest values being selected. Furthermore, the occurrence of
Fusarium mycotoxins in Romanian wheat and wheat-based products, correlation between Fusarium
mycotoxin levels in Romanian wheat and weather conditions during the grain-growing season,
comparison between organic and conventional Romanian wheat concerning the occurrence data on
emerging mycotoxins, influence of the wheat cultivar on emerging mycotoxin presence, and estimation of
daily intake (EDI) of Fusarium mycotoxins through wheat-based product consumption by the Romanian
adult population were studied.
To achieve the objectives of the thesis, a total of 349 samples from Romania were analyzed,
distributed as following:
 133 wheat samples:
 31 samples harvested in 2014,
 102 samples harvested in 2015.
 216 wheat-based products:
 35 wheat flour samples purchased in 2014,
 41 wheat flour samples purchased in 2016,
 40 samples of pasta purchased in 2016,
 70 samples of bread purchased in 2016,
 23 samples of biscuits purchased in 2016,
 7 samples of breakfast cereals purchased in 2016.
In the first study (Occurrence of Fusarium mycotoxins in wheat and flour from Romania), the
presence and the co-occurrence of fourteen Fusarium mycotoxins, legislated by the EU - DON, ZEA, HT-2
and T-2 toxins (EC/1881/2006; 2013/165/EU), or non-legislated including NIV, 3-acetyldeoxynivalenol
(3AcDON), 15-acetyldeoxynivalenol (15AcDON), diacetoxyscirpenol (DAS), neosolaniol (NEO) and five
emerging mycotoxins - BEA, ENA, ENA1, ENB, and ENB1 were evaluated in 31 whole unprocessed wheat
samples and 35 white wheat flour samples from different areas of Romania, this being the first study

which evaluates simultaneously a broad spectrum of Fusarium mycotoxins, including emerging
mycotoxins in wheat grains and wheat flour from Romania. For this purpose, a validated multi-mycotoxin
LC-QqQ-MS/MS method was applied. Seventy three percent of the analyzed samples contained at least one
mycotoxin. The highest occurrence was for ENB, 71% of the analyzed samples being positive (21-407 μg
kg-1). Regarding the legislated mycotoxins, DON was detected in 14% (111-1787 μg kg-1) of the samples,
while ZEA was detected in 9% (51-1135 μg kg-1). Only one sample was positive for NEO. Concerning cooccurrence, 42% of the samples were contaminated with two to five mycotoxins, the most frequent being
the binary or tertiary combinations of ENs. Also, it was confirmed that the incidences and levels of
mycotoxins are correlated with the region and probably with weather parameters. The wheat cultivated in
central and south-eastern part of Romania was more contaminated with DON and ZEA than that cultivated
in western or southern regions, most likely as a result of weather conditions (high quantities of rainfall,
low temperatures) during wheat anthesis and harvest periods. On the other hand, high levels of ENs were
present in wheat samples cultivated in the south part of Romania, where normal rainfall and high
temperatures were registered.
In the second study (Climatic conditions influence emerging mycotoxin presence in wheat
grown in Romania – A 2-year survey), the correlation between the occurrence of four ENs (ENA, ENA1,
ENB, and ENB1) and BEA and the weather parameters during anthesis and preharvest period was studied
in 97 wheat samples collected in 2014 and 2015 across three counties from central and south Romania
(Braşov, Dâmboviţa, and Teleorman). The highest mean values of ENA (16.1 μg kg-1) and ENB (147.1 μg
kg-1) were measured in the samples from Braşov county in the harvest year 2015, whereas for ENA1 and
ENB1 the highest means (55.2 μg kg-1, and 108.0 μg kg-1, respectively) were noted in samples from
Teleorman county in 2014. Statistically significant differences (p<0.05) were identified between ENA1 and
ENB1 and the harvest year, coupled with a strong correlation with the weather parameters (ENA1:
rs=0.8745 and rs=0.9326; ENB1: r s=0.7814 and rs=0.8909, for temperature and precipitation,
respectively). It has been demonstrated that high precipitation (with at least 20 mm more than long-term
normal monthly precipitation) during the months of May and July promote high moisture in wheat
kernels, increasing EN occurrence, co-occurrence and mean concentrations, particularly ENA1, ENB, and
ENB1. However, PCA class models revealed a different influence of climatic parameters for each region
analyzed, possibly because of the additional contribution of geographic, topographic, biologic, agriculture
related factors or the preceding crop on mycotoxin contamination.
In the study 3 (Agricultural practice influence emerging mycotoxin presence in wheat grown
in Romania – A 2-year survey), a total of 133 unprocessed wheat samples collected during the 2014 and
2015 harvest seasons from different Romanian counties were analyzed by LC-QqQ-MS/MS in order to
assess the influence of agricultural practices presence on the presence of four ENs (ENA, ENA1, ENB, and
ENB1) and BEA in wheat. ENB presented the highest incidence (41% in wheat), with its maximum level of
815 μg kg−1. For the four ENs studied, the incidence percentages and mean levels for organic wheat
samples were higher than the corresponding values for conventional samples. The correlation between
the concentrations of ENB and ENB1 in wheat grain samples and farm practices (organic or conventional)
was confirmed statistically (p<0.05). From the 106 conventional wheat samples analyzed, 55 samples
were classified by cultivars, belonging to twenty-two varieties cultivated in Romania, and 51 samples
belonged to other unclassified types of wheat. Final results showed that eleven varieties were negative for
all emerging mycotoxins evaluated. This was the first study that provides comprehensive information
about the influence of agricultural practice on emerging Fusarium mycotoxin presence in Romanian wheat
samples.
The aim of the fourth study (Study on trichothecene and zearalenone presence in Romanian
wheat relative to weather conditions during 2015) was to observe the influence of climate conditions
on trichothecene and ZEA presence in Romanian wheat. For this, DON, 3AcDON, 15AcDON, fusarenon-X
(FUS-X), NIV, HT-2, T-2, DAS, NEO and ZEA were evaluated by GC-QqQ-MS/MS in 102 wheat samples
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collected from five main wheat growing regions in Romania during 2015. The contamination levels were
correlated with the precipitation and temperature values during anthesis and preharvest period. Overall,
the contamination frequency decreased as following: DON > ZEA > HT-2 > 3AcDON = 15AcDON > NIV.
High incidences for DON (68%) and ZEA (16%) were observed in the North Muntenia, in 2015, this region
being characterized by medium to high quantities of rainfall during June and July (41-100 mm/month)
and normal temperatures (average of 20.0°C in June and 24.0°C in July), which suggests that prolonged
rainy weather during anthesis, dough formation and filling could influence fungi development and
mycotoxin production in wheat, particularly DON, HT-2 and ZEA. These observations become important in
the context of the predicted climate changes that could affect also fungi development and it can contribute
to the effort to reduce fungi and mycotoxin attacks in wheat.
The goals of the study 5 (Occurrence of emerging mycotoxins in wheat-based products and
exposure assessment for the Romanian population) were: (i) to evaluate three different extraction
procedures (Ultra-Turrax homogenizer, rotatory shaker, and QuEChERS) to select the method with the
best performance for emerging mycotoxin (ENA, ENA1, ENB, ENB1, and BEA) extraction followed by LCQqQ-MS/MS analysis on flour, pasta, breakfast wheat-based cereals, and biscuits; (ii) to survey the levels
of ENs and BEA in wheat-based products commercialized in Romania; (iii) to estimate the daily intake of
emerging mycotoxins through wheat-based product consumption for the Romanian population. For the
analysis of the five mycotoxins in the four matrices, the three extractions were tested in terms of recovery,
matrix effect, and sensitivity, concluding that Ultra-Turrax extraction was the most competent method.
The method was successfully applied to analyze for the first time in Romania the occurrence of emerging
mycotoxins in 111 wheat-based products for direct human consumption (pasta, flour, breakfast cereals,
and biscuits) commercialized in this country. Results showed that 32% of them presented detectable
levels of BEA, ENA1, ENB, or ENB1. A low EDI of emerging mycotoxins was calculated for the Romanian
population (with the maximum being a total of 86 ng kg -1 bw day-1). The approximate risk assessment
showed that the total contribution of ENs to the hypothetic TDI (1000 ng kg -1 bw day-1) did not exceed
10%.
In the last study (Occurrence of trichothecenes and zearalenone in wheat-based products and
exposure assessment for the Romanian population), a dietary exposure assessment of mycotoxins was
conducted for the Romanian population using the contamination data of a various categories of wheatbased products for direct human consumption. Wheat-based foods (n=181) commercialized in Romania,
including flour, bread, biscuits, breakfast cereals and pasta, were evaluated for the occurrence of DON,
3AcDON, 15AcDON, FUS-X, NIV, HT-2 and T-2, DAS, NEO and ZEA. Exposure of Romanian adult population
was assessed by joining national consumption data on wheat products in 2016 (365 g per capita per day)
with the analytical results, supposing two scenarios, one underestimating (lower bound – LB) and another
one overestimating (upper bound – UB) the exposure. Estimated daily intake (EDI) values calculated were
compared with the available TDI values established. The highest EDIs were observed for the sum of
DON+3AcDON+15AcDON (669 ng kg-1 bw day-1 at LB, and 689 ng kg-1 bw day-1 at UB), being lower than
the TDI set (1000 ng kg-1 bw day-1). For ZEA, a maximum EDI of 26 ng kg-1 bw day-1 was calculated, below
the TDI (200 ng kg-1 bw day-1).

GENERAL CONCLUSIONS
The studies included in the present thesis allowed concluding the following:
1. The methods proposed, based on solid-liquid extractions and LC-QqQ-MS/MS or GC-QqQ-MS/MS
analysis, have been satisfactory validated in order to analyze nine trichothecenes, ZEA and five emerging
mycotoxins in six types of matrices: whole wheat, flour, pasta, bread, breakfast cereals, and biscuits.
2. DON and emerging mycotoxins are the most frequent Fusarium mycotoxins in wheat and wheatbased products for direct human consumption collected in Romania.
3. Closer frequencies and levels of DON are present in both wheat and wheat-based products. The
highest frequency of DON corresponds to pasta, whereas the highest concentrations of DON are found in
wheat flour. The fact that similar levels of DON are observed for wheat and wheat products such as flour,
pasta, bread, biscuits and breakfast cereals too can be explained by the high transfer of DON through food
chain from unprocessed wheat to its derivatives, possible contribution to mycotoxin content of other
ingredients in wheat products for direct human consumption, or fungi development in packing bags.
4. Reduction of EN content during industrial processes such as baking or pasta elaboration is
confirmed, as significant lower levels of emerging Fusarium mycotoxins are detected in wheat-based
products in comparison with unprocessed wheat levels.
5. When mycotoxins co-occurr in wheat and its derivatives, two to five mycotoxins are present in
the same sample, DON and its acetylated derivatives, or ENB and ENB1, respectively, being frequent
combinations found.
6. The correlation between mycotoxin levels in wheat and climatic and geographic parameters in
the grain-growing region is confirmed. Generally, extremely phenomena – rainy periods at the end of
flowering, drought during grain formation or high moisture in the late preharvest period – are favorable
for fungi development. Particularly, high precipitation during the months of May and July increase ENA1,
ENB, and ENB1 occurrence and co-occurrence, while prolonged rainy weather during the months of May
and June favors DON, HT-2 and ZEA occurrence.
7. Agricultural practices influence emerging mycotoxin presence in wheat cultivated in Romania. On
a long-time consumption of wheat and wheat-based products, it can be stated that the use of conventional
farm practices is safer than organic practices. The most resistant cultivars to emerging mycotoxin
contamination include Alcantara, Alex, Dropia, Felix, Hyfi, ITC-20, Lukulus, Miranda, Ponomicus, Solehio,
and Urbanus cultivars.
8. Estimates of daily intakes of Fusarium mycotoxins through wheat-based product consumption by
the Romanian adult population indicate that there is no remarkable risk for human health. However,
monitoring studies are permanently required in order to mitigate mycotoxin contents.
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INTRODUCERE
Cerealele pot fi contaminate cu diferite tipuri de contaminanți, inclusiv: semințe de buruieni și alte
culturi, boabe infectate (de exemplu, mucegaiuri), boabe defecte, produse chimice agricole, materiale
străine, insecte sau animale. Micotoxinele sunt contaminanți naturali ai cerealelor, cunoscute drept
metaboliți secundari produşi de mucegaiuri, cu precădere de specii ale genurilor Aspergillus, Penicillium și
Fusarium. Grâul, unul dintre cei mai importanţi membri ai clasei cerealelor, este unic în alimentaţie,
datorită compoziției sale și contribuției majore la dieta umană de zi cu zi şi implicit la sănătatea umană.
Grâul are multe utilizări alimentare, începând cu făina de grâu și tărâțele și continuând cu pâinea,
cerealele pentru micul dejun, tăițeii, pastele, produsele de patiserie, gogoșile, prăjiturile, biscuiții și
alimentele pentru copii. Cele mai importante micotoxine din grâu sunt produse de specii ale genului
Fusarium, cum ar fi: deoxinivalenol (DON), zearalenona (ZEA), nivalenol (NIV), toxina HT-2 (HT-2), toxina
T-2 (T-2) şi, recent studiate, micotoxinele emergente, în mod particular beauvericina (BEA) şi eniatinele
(ENs) reprezentate de eniatina A (ENA), eniatina A1 (ENA1), eniatina B (ENB) şi eniatina B1 (ENB1).
Dezvoltarea micotoxinelor în boabele de grâu și transferul prin lanțul trofic la om este stimulată de
mai mulți factori. Acești factori de influență sunt legaţi de flora micotică din câmpul de cultură (de
exemplu, lucrarea solului, îngrășămintele, fungicidele, condiţii meteorologice, asolamentele, plasarea
culturii, soiurile), dar și de flora micotică din spaţiile de depozitare (de exemplu, depozitarea materiei
prime, temperatura, umiditatea, durata conservării). Datorită cererii mari de produse ecologice din ultimii
ani și schimbărilor climatice înregistrate în întreaga lume, practicile agricole și condiţiile climatice sunt
considerate cei mai importanți factori de influență asupra dezvoltării micotoxinelor în grâu în timpul
perioadei de pre-recoltare.
Micotoxinele sunt de mare interes pentru sănătatea publică datorită prevalenței lor la nivel mondial,
care poate duce la efecte negative, în special, la o expunere cronică. Oamenii sunt expuşi la micotoxine pe
cale orală, prin inhalare și pe căi dermice, calea orală fiind predominantă. În general, micotoxinele produse
de specii ale genului Fusarium posedă efecte cancerigene, citotoxice, neurotoxice, imunosupresive,
estrogenice, teratogene, hepatotoxice și nefrotoxice, dovedite prin studiile in vitro sau in vivo.
În contextul siguranței produselor alimentare, pentru a proteja consumatorul de efectele nocive ale
acestor toxine, în mai mult de 100 de țări au fost stabilite reglementări pentru micotoxinele cu implicații
biologice ridicate. Uniunea Europeană (EU) a armonizat reglementările astfel că nivele maxime (ML)
permise în produsele alimentare și valori tolerabile ale aportului zilnic (TDI) sau valori maxime tolerabile
provizorii ale aportul zilnic (PMTDI) au fost stabilite. Pentru a evalua riscul, expunerea populației la
micotoxine este comparată cu valorile corespondente legiferate. Prezenţa simultană a mai multor
micotoxine este cel mai frecvent tip de contaminare, din această cauză analizele multi-micotoxine
devenind cele mai populare și cele mai utilizate în ultimii ani.
Agricultura și în special cultivarea grâului sunt părți importante ale economiei românești. În ciuda
potențialului ridicat al României pentru producția și consumul grâului, datele privind prezenţa
micotoxinelor produse de specii ale genului Fusarium, atât legiferate, cât și nelegiferate în grâu și produse
pe bază de grâu din România sunt destul de limitate. În ceea ce privește factorii de influență asupra
producerii micotoxinelor în grâu cultivat în România, doar impactul condițiilor climatice și tipul
agriculturii asupra apariției DON au fost investigate. Mai mult decât atât, niciun studiu privind expunerea
populației din România la micotoxine nu a fost publicat până în prezent. Toate aceste aspecte subliniază
interesul de a investiga micotoxinele genului Fusarium în grâu și produsele pe bază de grâu din România.
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CONTRIBUȚIA PERSONALĂ
Pornind de la observațiile prezentate în stadiul actual al cunoaşterii, prezenta lucrare realizează o
abordare complexă a prezenţei micotoxinelor genului Fusarium, incluzând tricotecene, ZEA şi micotoxine
emergente, în grâu recoltat din România și produse de grâu comercializate în această țară. Scopul lucrării
a fost de a monitoriza prezența naturală a micotoxine genului Fusarium legiferate şi nelegiferate în grâu și
produse pe bază de grâu din România, cercetarea fiind împărțită în patru blocuri: validarea metodelor
analitice; monitorizarea apariției naturale a micotoxinelor genului Fusarium în grâu și produse pe bază de
grâu din România; influența diferiților factori asupra producerii micotoxinelor; evaluarea riscului pentru
populația din România.
În această teză, sunt prezentate șase studii. În primul rând, diferite metodele analitice multicomponent au fost validate pentru a evalua calitativ şi cantitativ apariția diferitelor micotoxine ale genului
Fusarium, curpinzând micotoxine clasice, dar şi micotoxine emergente, în grâu și produse alimentare pe
bază de grâu. Pregătirea probelor a constat în special în extracția solid-lichid, care prezintă avantajul de a
fi rapidă și ușor de utilizat. Metodele de analiză au variat în funcție de micotoxinele evaluate,
cromatografia de lichide sau cea de gaze cuplate cu spectrometria de masă în tandem fiind folosite și
prezentând rezultate satisfăcătoare pentru liniaritate, sensibilitate, precizie, efect de matrice și
repetabilitate. Alegerea uneia dintre metode (LC-QqQ-MS/MS sau GC-QqQ-MS/MS) pentru fiecare
micotoxină a fost influențată de limita de detecție, fiind selectată metoda cu cele mai mici valori în acest
sens. Mai departe, au fost studiate prezenţa micotoxinelor genului Fusarium în grâu și produse pe bază de
grâu din România, corelația între concentraţiile micotoxinelor genului Fusarium în grâu și condițiile
meteorologice în timpul sezonului de creștere al cereale, comparația între grâul organic și cel
convențional în ceea ce privește prezenţa micotoxinelor emergente, influența soiului de grâu asupra
prezenței micotoxinelor emergente și estimarea aportului zilnic (EDI) de micotoxine prin intermediul
consumului de produse pe bază de grâu de către populația adultă din România.
Pentru a atinge obiectivele tezei, au fost analizate un total de 349 de probe din România, distribuite
după cum urmează:
 133 de probe de grâu:
 31 de probe recoltate în 2014,
 102 de probe recoltate în 2015.
 216 de probe de produse pe bază de grâu:
 35 de probe de făină de grâu achiziționate în 2014,
 41 de probe de făină de grâu achiziționate în 2016,
 40 de probe de paste achiziționate în 2016,
 70 de probe de pâine achiziționate în 2016,
 23 de probe de biscuiți achiziționate în 2016,
 7 probe de cereale pentru micul dejun achiziționate în 2016.
În primul studiu (Prezenţa micotoxinelor genului Fusarium în grâu şi făină din România),
prezența și co-prezenţa a 14 micotoxine produse de specii ale genului Fusarium, legiferate de EU - DON,
ZEA, HT-2 și T-2 (EC/1881/2006; 2013/165/EC) sau nelegiferate, incluzând NIV, 3-acetildeoxinivalenol
(3AcDON), 15-acetildeoxinivalenol (15AcDON), diacetoxiscirpenol (DAS), neosolaniol (NEO) și cinci
micotoxine emergente - BEA, ENA, ENA1, ENB și ENB1 - au fost evaluate în 31 de probe de grâu
neprelucrat și 35 de probe de făină de grâu, provnite din diferite zone din România, acesta fiind primul

studiu care a evaluat în același timp un spectru larg de micotoxine, inclusiv micotoxine emergente în grâu
și făină de grâu din România. În acest scop, a fost aplicată o metodă validată pentru analiza multimicotoxine prin LC-QqQ-MS/MS. În 73% din probele analizate a fost detectată cel puțin o micotoxină. Cea
mai înaltă incidenţă a fost pentru ENB, 71% din probele analizate fiind pozitive (21-407 μg kg-1). În ceea
ce privește micotoxinele legiferate, DON a fost detectat la 14% din probe (111-1787 μg kg-1), în timp ce
ZEA a fost detectată la 9% (51-1135 μg kg-1). Doar o singură probă a fost pozitivă pentru NEO. În ceea ce
privește co-prezenţa, 42% din probe au fost contaminate cu două până la cinci micotoxine, cele mai
frecvente fiind combinațiile binare sau terțiare. De asemenea, a fost confirmat faptul că incidența și
concentraţiile micotoxinelor sunt corelate cu regiunea și, probabil, cu parametrii meteorologici. Grâul
cultivat în partea centrală și de sud-est a României a fost mai găsit ca fiind mai contaminat cu DON și ZEA
decât cel cultivat în regiunile vestice sau sudice, cel mai probabil, ca urmare a condițiilor meteorologice
(cantități mari de precipitații, temperaturi scăzute) în timpul înfloririi şi perioadei apropiate recoltării. Pe
de altă parte, nivele ridicate de ENs au fost detectate în grâul recoltat din partea de sud a ţării, unde
precipitaţii normale şi temperature ridicate au fost înregistrate.
In al doilea studiu (Influenţa condiţiilor climatice asupra prezenţei micotoxinelor emergente
în grâu cultivat în România – Un studiu de monitorizare pe 2 ani), corelația între prezenţa eniatinelor
(ENA, ENA1, ENB și ENB1) și BEA și condiţiile meteorologice în timpul înfloririi și perioadei de prerecoltare a fost studiată la 97 de probe de grâu cultivate în 2014 și 2015, în trei județe distincte din
România centrală și de sud (Brașov, Dâmbovița și Teleorman). Cele mai mari valori medii ale ENA (16,1 μg
kg-1) și ENB (147,1 μg kg-1) au fost detectate în probele din județul Brașov în recolta anului 2015, în timp
ce pentru ENA1 și ENB1 cele mai mari medii (55,2 μg kg-1, și respectiv 108 μg kg-1) au fost observate în
probele din județul Teleorman în anul 2014. Diferenţe statistic semnificative (p<0,05) au fost identificate
între concentraţiile de ENA1 și ENB1 și anul recoltei, cuplate cu o corelație puternică cu parametrii
meteorologici - ENA1: rs = 0,8745 și rs = 0,9326; ENB1: rs = 0,7814 și rs = 0,8909, pentru temperatură și
respectiv precipitații). S-a demonstrat că precipitaţiile ridicate (cu cel puțin 20 mm mai mult decât
precipitațiile lunare pe termen lung normale), în timpul lunilor mai și iulie induc o umiditate ridicată
boabelor de grâu, putând creşte concentrațiile eniatinelor şi co-prezenţa acestora, în special ENA1, ENB și
ENB1. Pe de altă parte, analiza multi-variată a componentelor principale a evidenţiat o influenţă diferită a
parametrilor climatici în fiecare regiune analizată, probabil datorită contribuţiei suplimentare a altor
factori cum ar fi cei geografici, topografici, biologici, legaţi de agricultură sau cultura precedentă.
În studiul 3 (Influenţa practicilor în agricultură asupra prezenţei micotoxinelor emergente în
grâu cultivat în România – Un studiu de monitorizare pe 2 ani), un total de 133 de probe de grâu
neprocesat colectate în anii de cultură 2014 și 2015 din diferite județe din România au fost analizate prin
LC-QqQ-MS/MS pentru a evalua influența practicilor agricole asupra prezenţei micotoxinelor emergente,
ENs (ENA, ENA1, ENB și ENB1) și BEA. ENB a prezentat cea mai mare incidență (41%), cu un nivel maxim
de 815 μg kg-1. Pentru cele patru ENs studiate, procentele incidențelor și concentraţiile medii pentru
probele de grâu organic au fost mai mari decât valorile corespunzătoare probelor de grâu convențional.
Corelația dintre concentrațiile de ENB și ENB1 în probele de grâu și practicile agricole (convenţionale sau
organice) a fost confirmată statistic (p <0,05). Din cele 106 probe de grâu convențional analizate, 55 de
probe au fost clasificate pe soiuri, aparținând la douăzeci și două de soiuri cultivate în România, iar 51 de
probe aparțineau altor tipuri de grâu neclasificate. Rezultatele finale au arătat că unsprezece soiuri au fost
negative pentru toate micotoxinele emergente evaluate. Acesta a fost primul studiu care a oferit informații
complete despre influența practicii agricole asupra micotoxinelor emergente produse de specii ale genului
Fusarium în grâu din România.
Scopul celui de-al patrulea studiu (Studiu privind prezenţa tricotecenelor şi zearalenonei în
grâu cultivat în România în relaţie cu condiţiile meteorologice din anul 2015) a fost de a observa
influența condițiilor climatice asupra producerii de tricotecene și ZEA în grâu din România. Pentru
aceasta, DON, 3AcDON, 15AcDON, fusarenon-X (FUS-X), NIV, HT-2, T-2, DAS, NEO și ZEA au fost evaluate
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prin GC-QqQ-MS/MS în 102 probe de grâu recoltate din cinci mari regiuni ale României în anul 2015.
Nivelele de contaminare au fost corelate cu valorile de precipitații și de temperatură în timpul înfloririi și
perioadei de pre-recoltare. În general, frecvența de contaminare a scăzut, după cum urmează: DON > ZEA
> HT-2 > 3AcDON = 15AcDON > NIV. Incidențe ridicate pentru DON (68%) și ZEA (16%) au fost observate
în nordul Munteniei, această regiune fiind caracterizată prin cantităţi de precipitaţii medii spre ridicate
(41-100 mm/lună) în lunile iunie și iulie și temperaturi normale (medie de 20,0 °C în iunie și 24,0 °C în
iulie), ceea ce sugerează că vremea ploioasă prelungită în timpul înfloririi, formării aluatului și perioadei
de coacere ar putea influența dezvoltarea mucegaiurilor și producția de micotoxine în grâu, în special
DON, HT-2 și ZEA. Aceste observații devin importante în contextul schimbărilor climatice prognozate
pentru următoarele decenii care ar putea afecta şi dezvoltarea mucegaiurilor și pot contribui la efortul de
a reduce atacurile mucegaiurilor şi micotoxinelor în grâu.
Obiectivele studiului 5 (Prezenţa micotoxinelor emergente în produsele pe bază de grâu şi
evaluarea riscului expunerii pentru populaţia din România) au fost: (i) evaluarea a trei proceduri de
extracție diferite (agitator, omogenizator Ultra-Turrax și QuEChERS) pentru a selecta metoda cu cea mai
bună performanță pentru extracția micotoxinelor emergente (ENA, ENA1, ENB, ENB1 și BEA) din făină,
paste, cereale pentru micul dejun și biscuiți, urmată de analiza LC-QqQ-MS/MS; (ii) monitorizarea
concentraţiilor de ENs și BEA în produse pe bază de grâu comercializate în România; (iii) estimarea
aportul zilnic de micotoxine emergente prin consumul de produse pe bază de grâu pentru populația din
România. Pentru analiza celor cinci micotoxine în cele patru matrici, cele trei moduri de extracție au fost
testate în ceea ce privește regăsirea, efectul de matrice și sensibilitatea, concluzionând că extracția
folosind UltraTurax-ul a fost metoda cea mai performantă. Metoda a fost aplicată cu succes pentru a
evalua, pentru prima dată în România, prezenţa micotoxinelor emergente în 111 produse pe bază de grâu
destinate consumului uman direct (paste făinoase, făină, cereale pentru micul dejun și biscuiți).
Rezultatele au arătat că 32% dintre probe au prezentat nivele detectabile de BEA, ENA1, ENB sau ENB1.
Aportul zilnic estimat de micotoxine emergente calculat pentru populația din România a fost redus (cu un
maxim pentru totalul de eniatine de 86 ng kg-1 corp zi-1). Evaluarea aproximativă a riscului a arătat că
eniatinele au o contribuție totală la valoarea ipotetică a TDI (1000 ng kg-1 corp zi-1) ce nu a depăşeşte 10%.
In ultimul studiu (Prezenţa tricotecenelor şi zearalenonei în produsele pe bază de grâu şi
evaluarea riscului expunerii pentru populaţia din România), s-a efectuat evaluarea expunerii prin
alimente la tricotecene de către populaţia din România, folosind datele de contaminare a unei categorii
variate de produse pe bază de grâu analizate prin GC-QqQ-MS/MS. Probele alimentare pe bază de grâu (n
= 181) comercializate în România, incluzând făină, pâine, biscuiți, cereale pentru micul dejun și paste
făinoase, au fost evaluate pentru prezenţa DON, 3AcDON, 15AcDON, FUS-X, NIV, HT-2, T-2 , DAS, NEO și
ZEA. Expunerea populației adulte a fost evaluată prin unirea datelor privind consumul național de
produse pe bază de grâu în 2016 (365 g pe cap de locuitor pe zi) cu rezultatele analitice, presupunând
două scenarii de expunere, subestimare (nivel jos - LB) și supraestimare (nivel superior - UB). Valorile
calculate pentru aportul zilnic estimat (EDI) au fost comparate cu valorile TDI disponibile. S-a observat că
cele mai mari valori ale EDI au corespuns sumei DON + 3AcDON + 15AcDON (669 ng kg-1 corp zi-1 la LB și
689 ng kg-1 corp zi-1 la UB), fiind mai mică decât TDI stabilit (1000 ng kg-1 corp zi-1). Pentru ZEA, EDI
maxim a fost de 26 ng kg-1 corp zi-1, fiind sub TDI (200 ng kg-1 corp zi-1).

CONCLUZII GENERALE
Studiile incluse în prezenta teză au condus la următoarele concluzii:
1. Metodele propuse, bazate pe extracţii solid-lichid şi analize LC-QqQ-MS/MS sau GC-QqQ-MS/MS,
au fost validate satisfăcător pentru a evalua nouă tricotecene, ZEA şi cinci micotoxine emergente în şase
tipuri de matrici: grâu integral, făină, paste, pâine, cereale pentru micul dejun şi biscuiţi.
2. DON și micotoxinele emergente sunt cele mai frecvente micotoxine ale genului Fusarium în grâu şi
produse pe bază de grâu pentru consumul uman provenite din România.
3. Nivele şi incidenţe asemănătoare ale DON sunt prezente în grâu şi produse pe bază de grâu. Cea
mai mare incidenţă a DON corespunde pastelor, iar cele mai mari concentraţii de DON se găsesc în făina de
grâu. Faptul că nivele similare de DON sunt observate pentru grâu şi produsele pe bază de grâu, cum ar fi
făină, paste, pâine, biscuiţi şi cereale pentru mic-dejun, poate fi explicat de transferul ridicat de DON prin
intermediul lanţului alimentar din grâu neprelucrat la derivatele sale, posibila contribuţie la conţinutul de
micotoxine al altor ingrediente din produsele pe bază de grâu pentru consum uman sau dezvoltarea
mucegaiurilor în pungile de ambalare.
4. Reducerea conţinutului de ENs în timpul proceselor industriale, cum ar fi panificaţia sau
elaborarea pastelor, este confirmată, întrucât nivelele de micotoxine emergente detectate în produsele pe
bază de grâu sunt cu mult mai scăzute decât cele din grâul neprocesat.
5. Când diferite micotoxine sunt înregistrate simultan în grâu sau produse derivate, două până la
cinci micotoxine sunt prezente în aceeaşi probă, DON şi derivaţii săi acetilaţi şi, respectiv, ENB şi ENB1
fiind combinaţii frecvent regăsite.
6. Corelația dintre nivelele de micotoxine din grâu şi parametrii climatici și geografici din regiunea
de cultură este confirmată. În general, fenomenele extreme - perioadele ploioase la sfârşitul înfloririi,
seceta în timpul formării bobului sau umiditatea ridicată în perioada anterioară recoltării - sunt favorabile
pentru dezvoltarea mucegaiurilor. În mod particular, precipitaţiile ridicate în lunile mai şi iulie
favorizează apariţia şi co-apariţia de ENA1, ENB, şi ENB1, iar o vreme ploioasă prelungită în cursul lunilor
mai şi iunie favorizează apariţia DON, HT-2 şi ZEA.
7. Practicile agricole influenţează prezenţa micotoxinelor în grâul cultivat în România. Pe termen
lung, la consumul de grâu şi produse pe bază de grâu, se poate afirma că utilizarea practicilor agricole
convenţionale este mai sigură decât practicile agriculturii organice. Soiurile cele mai rezistente la
contaminarea cu micotoxine emergente includ soiurile Alcantara, Alex, Dropia, Felix, Hyfi, ITC-20, Lukulus,
Miranda, Ponomicus, Solehio şi Urbanus.
8. Estimările aportului zilnic de micotoxine ale genului Fusarium prin intermediul consumului de
produse pe bază de grâu de către populaţia adultă din România indică faptul că nu există un risc
remarcabil pentru sănătatea umană. Cu toate acestea, studii de monitorizare sunt necesare în permanenţă,
cu scopul de a preveni şi reduce conţinutul de micotoxine.

