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Οι μυκοτοξίνες ορίζονται ως δευτερογενείς μεταβολί-
τες μυκήτων, οι οποίοι κατά την κατάποση, εισπνοή 
ή απορρόφησή τους μέσω του δέρματος, προκαλούν 
μειωμένη απόδοση, ασθένεια ή θάνατο σε ανθρώπους 

ή ζώα. Από την αρχαιότητα ήταν γνωστό ότι η κατανάλωση ορι-
σμένων μακρομυκήτων (μανιτάρια) μπορούσε να προκαλέσει τον 
θάνατο λόγω δηλητηρίασης, αλλά μέχρι πρόσφατα η αλλοίωση 
των τροφίμων από μικρομύκητες, και συγκεκριμένα από σαπρο-
φυτικούς νηματοειδείς μύκητες (μούχλες) αντιμετωπιζόταν ως 
ένα αισθητικό πρόβλημα με προέκταση τη θρεπτική υποβάθμιση 
της τροφής και όχι ως ένας κίνδυνος για την υγεία. Μόλις τον 
προηγούμενο αιώνα, και συγκεκριμένα μετά το 1960, άρχισε να 
αναγνωρίζεται η συσχέτιση της παρουσίας κοινών τροφιμογε-
νών μυκήτων με ασθένειες και θανάτους ζώων. 

Πλέον, είναι γνωστό ότι οι μυκοτοξίνες ήταν υπεύθυνες για με-
γάλες επιδημίες, τόσο στους ανθρώπους όσο και στα ζώα, κατά 
τη διάρκεια της σύγχρονης ιστορίας. Η σημαντικότερη αυτών 
υπήρξε ο εργοτισμός, η δηλητηρίαση που οφείλεται στην κατα-
νάλωση προϊόντων δημητριακών που έχουν προσβληθεί από τον 
μύκητα Clavipers purpurea (ερυσιβώδης όλυρα), σκοτώνοντας 
εκατοντάδες χιλιάδων ανθρώπων κατά τη διάρκεια της τελευ-
ταίας χιλιετίας στην Ευρώπη. Ο συγκεκριμένος μύκητας παράγει 
στα σκληρώτιά του μια ομάδα μυκοτοξινών, τις εργοτοξίνες, αλ-
καλοειδείς ουσίες με μεγάλη τοξικότητα. 

Άλλη γνωστή περίπτωση επιδημίας από μυκοτοξίνες είναι η δι-
ατροφική τοξική λευκοπενία, η οποία είχε σκοτώσει τουλάχιστον 
εκατό χιλιάδες ανθρώπους στη Σοβιετική Ένωση την περίοδο 
1942-1948, και παρά το γεγονός ότι υποψίες για την τοξικότητα 
του υπεύθυνου μύκητα (Fusarium sporotrichioides) υπήρχαν από 
το 1950, η αιτία, η μυκοτοξίνη Τ-2, προσδιορίστηκε μετά από 25 
χρόνια. Ιάπωνες επιστήμονες είχαν αναγνωρίσει την τοξική φύση 
του κίτρινου ρυζιού από τα τέλη του 19ου αιώνα, δίνοντας μάλι-
στα την ονομασία Σύνδρομο Κίτρινου Ρυζιού στα περιστατικά το-
ξίνωσης που καταγράφονταν την εποχή, αλλά χρειαστήκαν του-

λάχιστον 70 χρόνια για να ταυτοποιήσουν τον υπεύθυνο μύκητα 
(Penicillium citrinum) και να αναγνωριστεί η υπεύθυνη τοξίνη 
κιτρινίνη. Δύο επίσης σοβαρές επιδημίες έλαβαν χώρα στη Σοβι-
ετική Ένωση, σε άλογα την δεκαετία του 1930 και σε αγελάδες 
την περίοδο 1958-1961, και αποδόθηκαν στην κατανάλωση ζω-
οτροφών από δημητριακά μολυσμένα με σταχυβοτριοτοξίνη που 
παράγει ο μύκητας Stachybotrys chartarum. Την ίδια περίοδο 
έλαβε χώρα στη Μεγάλη Βρετανία η περίφημη επιδημία “Turkey 
X”, η οποία σκότωσε πάνω από 100.000 γαλοπούλες εκτροφής 
άλλα και ένα μικρό αριθμό άλλων ζώων και ανθρώπων. Η συγκε-
κριμένη επιδημία αποδόθηκε στην κατανάλωση ζωοτροφών με 
παρουσία κυκλοπιαζονικού οξέος και αφλατοξινών, εξαιτίας της 
επιμόλυνσής τους από τον μύκητα Aspergillus flavus και αποτέ-
λεσε το έναυσμα, αφενός για να αναγνωρίσει πλέον ο δυτικός 
κόσμος τη σημασία της παραγωγής τοξίνων από τους κοινούς 
αλλοιογόνους μύκητες και αφετέρου για μεγαλύτερη ενίσχυση 
της σχετικής έρευνας. Από εκείνη τη δεκαετία και μετά, πολυά-
ριθμες μυκοτοξίνες και τοξινογόνοι μύκητες αναγνωρίστηκαν και 
η έκφραση «είναι απλά λίγη μούχλα» έπαψε να είναι αποδεκτή 
στον χώρο της μικροβιολογίας τροφίμων, της επιθεώρησης υγεί-
ας και των καταναλωτών. 

Ο μεγάλος αριθμός μυκοτοξινών, πάνω από 400 από 150 δι-
αφορετικούς μύκητες, είναι απαγορευτικός για μια εκτεταμένη 
παρουσίασή τους, επομένως θα περιοριστούμε σε μια επιδερμική 
παρουσίαση όσων εξ αυτών παρουσιάζουν ενδιαφέρον στα τρό-
φιμα και τις ζωοτροφές. Επίσης, παρακάτω παρατίθεται και ένας 
ενδεικτικός πίνακας με τις σημαντικότερες από αυτές. 

Πρώτες, τόσο λόγω της συχνότητας εμφάνισής τους, όσο και 
λόγω της σοβαρότητας των επιπλοκών που προκαλούν, αναφέ-
ρονται οι Αφλατοξίνες. Οι αφλατοξίνες παράγονται από τα είδη 
Aspergillus flavus και A. parasiticus που προσβάλουν προϊόντα, 
όπως καλαμπόκι, βαμβακόσπορος, αραχίδα, αμύγδαλα, καρύδια, 
κελυφωτά φιστίκια κ.ά. Από τις αφλατοξίνες (AF) απαντώνται 
στα τρόφιμα κυρίως οι τύποι Β1, Β2, G1 & G2, με την πρώτη να 
εμφανίζει τις πιο ισχυρές καρκινογόνες ιδιότητες. Με την κατα-
νάλωση μολυσμένων ζωοτροφών με AFB1 και AFB2 από γαλα-
κτοπαραγωγά ζώα, μετατρέπονται στις αφλατοξίνες Μ1 και Μ2 
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(AFM1 και AFM2) αντίστοιχα, οι οποίες περνάνε στο γάλα και τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατα-
νάλωση. 

Η κατανάλωση αφλατοξινών πέρα από την καρκινογόνο δρά-
ση τους στο ήπαρ και τους νεφρούς, παρουσιάζουν και τερα-
τογενέσεις, μεταλλάξεις, παρεμποδίζουν την πρωτεϊνοσύνθεση 
και μειώνουν την παραγωγικότητα των ζώων. Έχει άμεση τοξική 
δράση που εκδηλώνεται εντός λίγων ημερών, ενώ σε ανοσοκατε-
σταλμένα άτομα η τοξικότητά της πολλαπλασιάζεται. Τα μέγιστα 
επιτρεπτά όρια «ανοχής» (MPLs) για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
για την AFB1 από 2 ppb (μg/Kg) έως 8 ppb και για το σύνολο των 
αφλατοξινών από 4 ppb έως 15 ppb, αναλόγως το τρόφιμο, ενώ 
για την AFM1 για το γάλα και τα προϊόντα του είναι 0.05 ppb. Οι 
τιμές αυτές κατεβαίνουν στα 0.1 ppb για την AFB1 και στα 0.025 
ppb για την AFM1 όταν πρόκειται για τροφές που προορίζονται 
για βρέφη.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για το 2015 του Συστήματος 
Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές της 
ΕΕ (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF), δεύτερες 
σε συχνότητα εμφάνισης μετά τις αφλατοξίνες και με εξίσου σο-
βαρές επιπλοκές, είναι οι Ωχρατοξίνες, με κυριότερο εκπρόσω-
πο την ωχρατοξίνη Α (OTA). Παράγεται κυρίως από τους μύκητες 
Aspergillus ochraceus, A. carbonarius, Penicillium verrucosum και 
P. viridicatum και απαντάται κυρίως σε σταφύλια, σιτηρά, καφέ 
και προϊόντα τους. Η ΟΤΑ έχει νεφροτοξικές, ηπατοτοξικές και 
καρκινογόνες ιδιότητες και τα MPLs της EE είναι 2 – 10 ppb 
ανάλογα με το τρόφιμο και 0.5 ppb όταν προορίζεται για κατα-
νάλωση από βρέφη. 

Επίσης, συχνή εμφάνιση στα τρόφιμα έχει και η Πατουλίνη, 
αν και δεν παρουσιάζει την ίδια τοξικότητα με τις προηγούμενες. 
Παράγεται από αρκετά είδη των γενών Aspergillus και Penicilli-
um, με κυριότερο εκπρόσωπο το P. expansum, που προσβάλουν 
μήλα, αχλάδια και διάφορους χυμούς φρούτων. Προκαλεί θραύ-
ση μορίων DNA και χρωμοσωμάτων και αιμορραγίες σε βοοειδή, 
ενώ τα MPLs της ΕΕ είναι 25 ppb για στέρεα προϊόντα μήλου, 50 
ppb γενικά για χυμούς και για ποτά που περιέχουν χυμό μήλου, 
και 10 ppb για προϊόντα βρεφικής διατροφής.

Αρκετά συχνή εμφάνιση παρουσιάζουν και οι τοξίνες που πα-
ράγουν είδη του γένους Fusarium, με πιο αντιπροσωπευτικές 
ομάδες τις Φουμονισίνες και τις Τριχοθηκίνες, αλλά και την 
τοξίνη Ζεαραλενόνη (ΖΟΝ). Η πρώτη ομάδα παράγεται κυρί-
ως από τα είδη Fusarium verticilliodes και F. proliferatum όταν 
προσβάλουν το καλαμπόκι και συχνότερα εμφανίζονται με τους 
τύπους B1 και B2. Είναι ισχυρά καρκινογόνες ουσίες που εμπλέ-
κονται στον μεταβολισμό των σφιγγολιπιδίων και προκαλούν 
εγκεφαλοπάθειες σε ζώα και καρκίνο του οισοφάγου στον άν-
θρωπο. Τα MPLs για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 400 – 2000 
ppb, αναλόγως του τροφίμου, ενώ για βρεφικές τροφές τα 200 
ppb. Οι κύριοι αντιπρόσωποι της ομάδας των τριχοθηκινών είναι 
η Τοξίνη Τ-2, η Τοξίνη HT-2 και η Δεοξυνιβαλενόλη (DON). 

Οι δύο πρώτες παράγονται συνήθως από τον μύκητα Fusarium 
sporotrichioides σε σιτηρά και καλαμπόκι και δρουν μέσω παρε-
μπόδισης της πρωτεϊνοσύνθεσης και της θραύσης των μορίων 
DNA και RNA. Προκαλούν αιμορραγική διάρροια, μείωση της πα-
ραγωγικότητας των ζώων και βλάβες στον δερματικό ιστό. 

Η τοξίνη DON, γνωστή και ως βομιτοξίνη, παράγεται συνήθως 
από τα είδη F. graminearum και F. culmorum όταν προσβάλουν 
σιτηρά και καλαμπόκι. Ειδικά για το καλαμπόκι, υπάρχουν περι-
πτώσεις προσβολών που αγγίζουν απώλειες μέχρι 70% της πα-
ραγωγής. Από τα εκτρεφόμενα ζώα, ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην 

τοξίνη αυτή είναι οι χοίροι, ενώ συχνά κρούσματα αναφέρονται 
και σε κατοικίδια ζώα. Έχει ανοσοκατασταλτική δράση, εμποδίζει 
την πρωτεϊνοσύνθεση και προκαλεί βλάβες στο ουροποιητικό σύ-
στημα και κυρίως στους νεφρούς. Τα MPLs της ΕΕ είναι από 500 
– 1750 ppb αναλόγως τροφίμου, ενώ σε τροφές για τα βρέφη εί-
ναι 200 ppb. Τέλος, η ζεαραλενόνη (ΖΟΝ) συντίθεται κυρίως από 
τα είδη F. graminearum, Fusarium culmorum, Fusarium equiseti 
κ.ά., τα οποία μολύνουν τον αραβόσιτο και τους καρπούς των δη-
μητριακών. Η ΖΟΝ είναι ένα μη στεροειδές οιστρογόνο και τακτι-
κή κατανάλωση μικρών ποσοτήτων της προκαλεί στους χοίρους 
υποεροιστρογόνικο σύνδρομο, ενώ σε μεγαλύτερες ποσότητες 
μπορεί να προκαλέσει ακόμη και αποβολές ή γενικότερα προ-
βλήματα στην αναπαραγωγή, όπως υπογονιμότητα και εμβρυϊκή 
θνησιμότητα, τόσο σε χοίρους όσο και σε πρόβατα και αγελάδες. 
Για τον άνθρωπο ωστόσο δεν έχει αποδειχθεί η τοξική της δράση. 

Μια ομάδα μυκοτοξινών που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον 
της επιστημονικής κοινότητας τα τελευταία χρόνια είναι οι τοξί-
νες του γένους Alternaria. Οι μύκητες αυτοί προσβάλουν διάφο-
ρα τρόφιμα, όπως φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς και δη-
μητριακά, και παράγουν ένα μεγάλο αριθμό τοξινών, κυριότερες 
από τις οποίες είναι οι αλτερναριόλη και ο μεθυλαιθέρας αυτής, 
η τεντοξίνη και τα τενουαζονικά οξέα. Οι δύο πρώτες έχουν χα-
ρακτηριστεί καρκινογόνες ενώ οι υπόλοιπες έχουν παρουσιάσει 
τοξικότητα και τερατογενέσεις σε επίμυες και υπάρχουν υποψίες 
συσχέτισής τους με περιπτώσεις εμφάνισης καρκίνου του οισο-
φάγου σε ανθρώπους σε ορισμένες περιοχές της Κίνας. 

Εκτός των παραπάνω, υπάρχουν και άλλες τοξίνες με τοξικές 
επιδράσεις στον άνθρωπο, όπως είναι το κυκλοπιαζονικό οξύ, η 
κιτρινίνη, η στεριγματοξίνη κ.ά. Όμως, η συχνότητα εμφάνισής 
τους στα τρόφιμα δεν είναι ανησυχητική, ενώ και η έκθεση του 
ανθρώπου σε αυτές είναι σχετικά περιορισμένη. 

Οι διεθνείς και εθνικοί οργανισμοί που ασχολούνται με την 
ασφάλεια του καταναλωτή βρίσκονται ακόμη σε διαδικασία διε-
ρεύνησης και επιτήρησης πολλών μυκοτοξινών και η σχετική βι-
βλιογραφία εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα δεδομένα. Επομένως, 
πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν έχουμε να κάνουμε 
με νηματοειδείς μύκητες που μπορούν να παράγουν αυτού του 
είδους τις ενώσεις. 

Όπως γίνεται κατανοητό από τα παραπάνω η απαίτηση για 
άμεση αναγνώριση και ταυτοποίηση των τροφιμογενών αλλοιο-
γόνων μυκήτων είναι επιτακτική καθώς δεν πρέπει να λησμονάμε 
ότι η αλλοίωση των τροφών παραμένει ένα τεράστιο πρόβλημα 
για όλη την υφήλιο. Μια ακριβής εικόνα είναι δύσκολο να εξα-
χθεί, αλλά αν αναλογιστούμε ότι χώρες όπως η Αυστραλία, με 
δεδομένα ένα ξηρό κλίμα και μια εξελιγμένη τεχνολογία, αντι-
μετωπίζουν απώλειες εξαιτίας των μυκήτων μεγαλύτερες από 
$10,000,000 ετησίως, μπορούμε να υποθέσουμε πόσο χειρότερη 
μπορεί να είναι η κατάσταση για χώρες με υγρό κλίμα και υποδε-
έστερη τεχνολογική εξέλιξη. 

Μια ρεαλιστική εκτίμηση μπορεί να αγγίζει παγκόσμιες απώ-
λειες τροφίμων μεταξύ 5-10%, ενώ σύμφωνα με υπολογισμούς 
του FAO, η μόλυνση με μυκοτοξίνες φθάνει το 25% της παγκό-
σμιας παραγωγής πρώτων υλών για τρόφιμα και ζωοτροφές. 
Όλα τα παραπάνω κάνουν την έρευνα γύρω από τις μυκοτοξίνες 
και τους τοξινογόνους μύκητες άμεση προτεραιότητα για την επι-
στημονική κοινότητα.
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Κυριότερες μυκοτοξίνες και παραγωγοί μύκητες

Μυκοτοξίνη Μύκητας

Ακέτοξυσκιρπενεδιόλη και 
Ακέτυλοξυνιβαλενόλη

Fusarium moniliforme, F. equiseti, F. oxysporum, F. culmorum, F. avenaceum, F. roseum,  
και F. nivale 

Αλτρεναριόλη Alternaria alternata 

Αφλατοξίνες Aspergillus flavus, A. parasiticus

Βιριδιτοξίνη Aspergillus fumigatus 

Γλιοτοξίνη Alternaria spp., Aspergillus fumigatus, Penicillium spp. 

Διακετοξυσκιρπενόλη Fusarium sporotrichioides, P. poae, F. moniliforme, F. equiseti, κ.ά.

Δεοξυνιβαλενόλη Fusarium culmorum, F. graminearum

Εργοτοξίνες Clavipers purpurea

Ζεαραλενόνη Fusarium culmorum, F. graminearum, F. oxysporum, F. roseum, F. moniliforme, F. avenaceum, 
F. equiseti, και F. nivale 

Κυκλοπιαζονικό οξύ Aspergillus flavus, A. versicolor, Penicillium cyclopium κ.ά.

Κιτρινίνη Aspergillus carneus, Penicillium citrinum, P. expansum, P. verrucosum 

Κιτρεοβιριδίνη Aspergillus terreus, Penicillium citreoviride

Μονιλιφορμίνη Fusarium moniliforme, F. equiseti, F. oxysporum, F. culmorum, F. avenaceum, F. roseum,  
και F. nivale 

Νιβαλενόλη Fusarium avenaceum, F. culmorum, F. equiseti, F. moniliforme, F. nivale, F. poae, F. roseum, 
F. sporotrichioides και F. oxysporum 

Ξανθοκιλλίνη Eurotium chevalieri 

Πατουλίνη Aspergillus clavatus, A. terreus, Botrytis cinerea,  
Penicillium roquefortii, P. claviforme, P. expansum, κ.ά.

Σατρατοξίνες Stachybotrys chartarum, Trichoderma viridi 

Σκιρπεντριόλη Fusarium moniliforme, F. equiseti, F. oxysporum, F. culmorum, F. solani, F. avenaceum, 
F. roseum, και F. nivale 

Στεριγματοκυστίνη Aspergillus flavus, A. nidulans, A. versicolor, Penicillium rugulosum 

Τοξίνη T-1 και Τοξίνη T-2 Fusarium avenaceum, F. equiseti,   F. culmorum, F. moniliforme, F. nivale F. roseum,  
F. solani και F. sporotrichioides

Τοξίνη HT-2 Fusarium moniliforme, F. culmorum, F. avenaceum, και F. nivale 

Τριχοδερμίνη Trichoderma viride 

Τριχοθεσίνη Trichothecium roseum 

Τριχοβερρίνη και Τριχοβερρόλη Stachybotrys chartarum 

Φουμονισίνη B1 Fusarium moniliforme, F. culmorum, F. avenaceum, και F. nivale 

Φουσαρικό οξύ, Φουσαρίνη Fusarium moniliforme 

Ωχρατοξίνες Aspergillus ochraceus, A. carbonarius, Penicillium viridictum, P. verrucosum κ.ά.
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