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Mikotoksinler ve Besin 
Zehirlenmesine Neden Olabilen 
Mantarlar 

Gülten ÖTÜK (*) 

özet: Mikotoksinler mantarların sekonder metabolitl'eridirler. 
Tesadüfen bunlan besin maddeleri ile alan insan ve hayvanlarda 
değişik toksik belirtilere neden olurlar. 

İnsanlarda onyale, ergotizm., aflatoksikoz, toksik besin lökopenisi 
gibi :kronik hastalıklardan ve besin zehirlenmelerinden sorumludurlar. 

MYCOTOXINES et UINTOXICATION PROVOQUEE PAR DES 
MOISİSSURES 

Resuıne: Les mycotoxines sont des metabolites secondaires des 
moisissures, Elles entrainent des ınıınifestations toxiques variees chez 
les hommes ou chez les animaux qui les absorbent accidentellement 
avec les alimentations. 

CbJez les hommes, !es mycotoxines sont responsables des mala. 
dies chroniques telles que l'onyalai, l'ergotisme, l'aflatoxicose, la leuco
p6nie toxique alimentaire, et des intoxications alimentaires. 

Mots~cıes: Mycotoxines, ıntoxication des nıoisissures, Mycotoxico
sis Chez l'homme et l'animal, onyalai, ergotisme, afratoxicose, et le
ur effets nefastes. 

(*) İ.Ü. Eczacılık Fakültesi, Mikrobiyoloji Birimi, Beyazıt ··İstanbul, 



Besin hammaddeleri ve ürün

leri çevreden gelen mantarıa.::-la 

kontamine olabilirler. BU konuda 

yapılmış pek çok çalışına mevcut

tur. Hollanda Ulusal Halk Sağlı,ğı 

Enstitüsü ve Bölgesel Gıda Muaye

ne Servisleri tarafından 1972-19&0 

yılları arasında değişi'k besin ·mad

delerinde bulunan mantarlar araş

tırılmış, farklı örneklerde değişik 

mantar türleri saptanmış, tahılla

rın en yüksek oranda kontamine 

olduğu belirlenmiştir (Tablo ı). 

Bir örnekte özellikle baskın bir 

türün niçin bulunduğu genellikle 

bilinmemesine rağmen, bunun ~ J

rün kalitesi ve ürünün özellikleri 

ile ilgili olduğu sanılmaktadır (1). 

Besin maddelerinin mantarlar 

tarafından bozulmasının yiyec-ck 

kayıplarına neden olduğu uzun 

zamandan beri bilinmekte ise de 

küflerin oluşturduğu toksik mad

delerle meydana gelen kontaminas

yonla ilgili geniş, kapsamlı ve sis

tematik bir çalışına son yıllara 

kadar yapılmamıştır. Bu konuda'lı;:i 

araştırmalar !960-'!961 yılında mi

kotoksin problemlerinin ortaya çık

ması ile artmıştır. Mikotoksinle

rin beslenme için alınan protein 

kaynaklarında bulunmaları, insan 

sağlığı için tehlikeli olan madde

lerin araştırılmasın~ zorunlu hale 

getirmiştir. 

Mikotoksinler, kontamine olmuş 

yiyeceklerle beslenenlerde meyda

na gelen toksi"k sendromların eti

yolojisini araştıran çalışmalarla 

ortaya çıkmıştır. Mikroorganizma

ların toksik ürünleri olarak bilinen 
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mikotoksinler, grup olarak pek çok 

maddeyi kapsamına almaktadır. 

Bugün yaklaşık olarak ıoo ka

dar mikotoksin bilinmekte, bunla

rın çoğunun zehirli olduğu bildiril

mektedir. Bu maddelerin ekonomik 

olarak tavukçulukta ve diğer çift

lik hayvanlarında önemi fazladır. 

Mantarlar kendi enerji gereksi

nimlerini karşılamak ve protein, 

DNA gibi ma,.kromolekülleri oluş

turmak için değişik besin maddele

rine gereksinim duyarlar. Mantar

lar karbon sentezi yapamadığından 

ortamda bu bileşikl1eri içeren mad

de bulunmalıdır. İnsanlar tarafın

dan tüketilen besin maddelerinin 

çoğu mantarlar için azot, karbon 

kaynaklarını, vitaminleri içerir ue 

bu nedenle substrat görevi görehL 

lir. Metabolitlerin büyük bir kısmı 

karbonhidratların parçalanması ~l

rasında oluşur, bir kısmı ise beiU 

koşullarda birikebilir. Bileşikl,erin 

büyük bir kısmının sentezi priıner 

olarak yapılır. Bazı sentez edilmiş 

metabolitler ise birikebilir. Metabo

litlerin bir kısmı yüksek hayvan

lar, böcekler ve mikroorganizma l:ır 

için toksiktir. Sekonder olarak '1.d

landırılan bu metabolitlerin büyük 

bir bölümü steroitler, karotenoitleı-, 

alkaloitler, siklopeptitler ve kuma

rinler olarak sınıflandırılır ve bu;ı

ların kimyasal yapıları olduk:;a 

farklıdır. Değişik alkaloitıer, sik\o

peptitler ve kuınarinler mikotoksL-ı

lere hayvanlar üzerine zararlı etki

leri nedeniyle dahildirler. 

Mikotoksin· üretimi besiyerlerin

de yapılabilir, bu maddelerin sea-



tezi suşlara, besiyerinin içeriğin·e ve 
kültür koşullarına göre değişebil

mektedir. Birçok araştırıcı labora
tuvar koşullarında aflatoksin üret
me çalışmalarını önce bileşikleri 

kimyasal ve toksikolojik çalışmalar
da kullanmak için, ya da biyosentez 
mekanizmalarını incelemek için 
yapmıştır. Katı besiyerinde miko
toksin oluşumu memnuniyet verici 
olmasına rağmen, sıvı besiyerinde 
çalışmanın daha kolay olduğu bil
dirilmektedir. Sıvı besiyerinde orga
nik çözücülerle ekstraksiyon katı 

besiyerine oranla daha kolay oldu
ğundan mikotoksinlerin saflaştırıl

ması kolaylaşır. 

Küf şeklindeki mantarların kül
türlerinden mikotoksinleri izole et
mek için kültür önce kloroformla 
ekstre edilir, daha sonra petrol ete
rinde çöktürülür. Elde edilen ekst
raktlar genellikle kromatografik 
yöntemlerle birbirinden ayrılır. 

Kullanılan en yaygın yöntem ince 
tabaka kromatografisidir. Burada 
adsorban olar.ak: alumina, silikajel; 
çözücü olarak: metanol-kloroform 
(4: 6), aseton-kloroform (1: 9) ka
rışımları kullanılmaktadır (2). 

Toksinlerin büyük kısmı uçucu 

o 

o o 
Aflatoksin B1 

olmadığı için gaz-likit kromatogra.. 
fisinin uygulanması sınırlıdır. An
cak HPLC ile mikotoksin analizi 
yapılması mümkündür. 

I - HAYVANLARDA 
MİKO'i'OKS.IKOZLAR 

Hayvanlarda toksik etkilere ne· 
den olan mikotoksinler : 

1 - Jl.FLATOKS.INLER 

Af!atoksinler toksik maddeler 
olup, bunlarla zehirlenme ilk kez 
İngiltere'de 1960 yılında hindi sü
rülerinde görülen beklenmeyen 
ölümler sonucu ortaya çıkmıştır. 

Kısa sürede aynı hastalıktan ördekA 
lerin, tavukların, domuzların öldü
ğü görülmüştür. Çok geçmeden bu
na neden yer fıstığı olduğu anlaşı!
mıştır (3). 

Aflatokslnler Aspergillus flavus 
ve A. parasiticus tarafından oluş

turulan sekonder meta:bolitlerdj_r. 
Bunların, Bı. B2 , B2 a, D1, G 11 G21 G'3.ı• 

M 1, M 2, P2, Q1 ile gösterilen çeşit

leri vardır. 

Aflatoksin B2 ve G2 aflatoksin 
B1 ve G1 in dihidro türev !eridir ( 4) . 

o o 
Aflatoksin Gı 
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"" Tablo ı. Değişik besin maddelerinde saptanan mantarlar. 

Meyve Sala· Baha- Kakao Ta- Buğ- Çav· Pey- Paket.. Etü-

Türler ve seb- talar ratlar ve çi. hıl- day ek- ıJar ek- nir lenmiş rüu-

zeler kola ta lar peynir leri 

64 39 36 27 85 30 64 207 140 ~20 

Alternaria alternata 2 1 28 3 1 

Alternari türleri 2 2 15 

Aspergillus amstelodami 1 1 16 l 1 

Aspergillus candidus 5 22 1 

Aspergillus chevalieri l 2 '1 

Aspergillus flavus 1 1 7 2 3 2 1 

Aspergillus niger 2 1 14 1 4 2 1 

Aspergillus vepens 4 25 1 6 32 12 60 

8 2 

Aspergillus versicolor 1 2 1 4 59 1 1 

Aspergillus türleri '1 5 2 3 

Botrytis cinerea 10 2 8 1 

Botrytis türleri 1 

Cladosporiunı cladosporioides 8 4 1 8 11 2 1 l 2 

Cladosporium herbarum 1 17 1 8 2 7 'l 5 

Cladosporium türleri l 2 1 1 l 



Epicoccum purpurescens 4 '11 
Fusarium türleri 1 1 8 1 1 

Mucor circinelloides 2 1 8 '! 1 1 

2 3 1 ;3 

Mucor türleri 7 2 2 1 6 1 l l 
Penicillium brevicompactum 6 1 1 3 9 1 22 1 30 

Penicillium chrysogenum 5 1 2 1 5 3 '19 10 18 
Penicillium digitatum 6 2 

Penicillum expansum 11 4 'l '1 1 5 
Penicillium frequentans 1 2 
Penicillium roqueforti 3 1 'l l 5 32 6 16 13 

Penicillium spinulosum 11 l 2 l 
Penicillium verrucosum var. 
cyclopium '14 16 4 3 28 14 13 140 '104 197 

Penicillium türleri 7 3 6 3 5 6 1 7 5 7 

Rhizopus oryzae 3 17 

Rhizopus stolonifer 6 2 2 

Rhizopus sp. 2 1 4 4 
Scopulariopsis sp, l 17 3 l 

Diğer cinsler 14 5 11 1 31 3 7 3 2 3 -"' 



o o 

o 
OH 

1 
ır l o~o OCH 

3 
Aflatoksin M1 

Aflatoksin B2a ve G2a aflatoksin 

B2 ve G 2 nin 2-hidroksi; aflatoksln 

P 1 , M1 , ve Q 1 afla toksin B1 in hid

roksillenmiş türevleridir. 

Aflatoksin M1 in lalctoseruın toz

larında bulunduğu bildirilmiştir (3). 

Aflatoksin B1 ve M1 karıştırılmış 

yemleri 7 veya 11 hafta yiyen inek

lerin böbrek, karaciğer, kas, serum 

ve sütünde afıa,toksin B1 ve M~; 

idrarlarında ise yalnız aflatoksln 

M1 saptanmıştır (6). 

o 

OH 

~ 

aı / o o OCH
3 

Aflatoksin D1 

Saflaştırılmış afla toksinlerle 

yap1lan çalışmalarla bunların tok.

sik etki gösterdikleri saptanmıştır. 

Yüksek dozlarda alındıkları za

man hayvanlarda ve kültürdeki hay

van dokularında öldürücü, düşük 

dozlarda ise hayvan dokularında 

histolojik tahripler yaptığı göste

rilmiştir. Subletal dozlarda uzun 

süre alındığında bazı hayvan tür

lerinde malign tümörler oluştuğu 

saptanmıştır. Araştırmalarla afla

toksin B1 in en fazla öldürücü gü

ce sahip olduğu belirlenmiştir. 

0-. H COOR O 
ı 1 ıı 

y-c-~-c 

H H 

OH o 
o 

'10 

Okratoksin A 

» » metil esteri 

Okratoksin B 

» » m·etil veya 
etil esteri 

Okratoksin C 

R1 = Cl; R = H 

R 1 = Cl; R = CH3 

Rı=H;R=H 

R 1 =H; R=CH3 
R 1 =H; R=C2H5 

Rı = Cl; R = C2H 5 

Okratoksinlerin kimyasal formülü 

CH 
] 



"' -

Kanserojen Kanserojen ve toksik Düzenli doz(*) Toksik etkilere duyarlı 
mlkotoksin etkilere duyarlı hayvan (ppm/diet) hayvan türleri 

türleri (organları) 

Aflatoksin B1 Sıçan (karaciğer, böbrek); 0.5-1.5 Hindi, sığır, kobay, 
alabalık, ördek, balık, (sıçan) donıuz, köpek,harnster, 
fare, maymun (karaciğer) ; tavşan, sülün, tavuk, 
koyun (karaciğer,burun) kedi, kurbağa, bıldırcın. 

Aflatoksin G1 Sıçan (karaciğer, böb- 1-3 
rek) ; ördek (karaciğer) (sıçan) 

Afiatoksin B2 Sıçan, ördek (karaciğer) 
Aflatoksin M1 Sıçan, alabalık (karaciğer) ördek yavrusu 

(*) Parantez içinde gösterilen hayvanda günlük ağızdan alınan kanserojen doz 

Tablo 2. Ağız yolundan alındığında hayvanlarda kanser oluşturduğu bilinen afl,atoksinler. 



2 - OKRATOKSİNLER 

Okratoksinlerin Aspergillus ve 

Penicillium cinsinden türler tara

fından oluşturulduğu bildirilmiştir· 

Bu türler Penicilliuın purpurresceııs, 

P. commune, P. viridicatum, P. pa

litans, P. cyclopiunı, P. variable, As-

pergillus sulphureus, A. sclerotio

rum, A. alliaceus, A 

ochraceus, A. ostianus, 

dir 

melleus, A .. 

A. petrakii'-

Okratoksinlerin A, B ve C ile 

gösterilen, kimyasal yapı bakımın

dan farklılık gösteren çeşitleri var

dır. 

Farklı araştırıcılar tarafından 

yapılmış çalışmalarla mısır, buğday, 

arpa, çekirdek kahve, yulaf ve çav

dar okratoksin A, mısır ve arpada 

okratoksin B nin bulunduğu saptan

mıştır [7). Okratoksin A içeren yem

lerle beslenen domuz ve tavuklarda 

nefropati saptanmış ve tavukların 

kasında okratoksin A ya rastlanmış

tır. 

Okratoksin A nın Balkan ülke

lerinde insanda kronik nefritin ne-

o 

Hooc 

3 
cH H 

~ 

OH 

o 

Sitrinin kimyasal yapısı 

organik çözücülerde en iyi çözünür. 

Sitrinin de okratoksin A gi!)i 

nefrotoksiktir[7). 

4 - ZEARALENON 

Fusarium roseum türü tarafın

dan oluşturulan bir mikotoksindir. 

Tahıllarda saptanmı,ştır(I). Zeara

lenon kimyasal formülü aşağıda 

gösterilmiştir. 

o 
o 

deni olabildiği kaydedilmiştir (7). OH 

3 - SİTRİNİN 

İlk kez !93! de Penicillium cit

rinum kültürlerinden izole edilmiş

tir. Ayrıca P. imp!icatum, P. fellu

tanum, P. citreo-viride, P. veluti

num, P. canescens, P. jenseni, P. 

steckii, P. notatum, P. viridicatum, P. 

palitans, P. exp.ansum, P. clavifor

me, Aspergillus niveus, A. terreus, 

A. candidus türlerinin de sitrinin 

oluşturdukları bildirilmektedir. 

Sitrinin suda az, dilüe sodyum 

hidroksit ve sodyum karbonatla iyi, 
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H o 

Hayvan yemlerine konulduğun

da çiffük hayvanlarında kısır lığa 

neden olduğu bildirilmiştir. Bun

dan başka zearalenonun dişi fare

lerde teratojenik etki oluşturduğu 

gösterilmiştir (8). 

5 - PATULİN 

Aspergillus clavatus, A. clayi

forme, A. giganteus, A. terreus, Pe

nicillium patulum, P. ex:pansuın 



P. melinii, P. leucopus, P. urticae 

ve Gymnoascus türleri tarafından 

oluşturulan bir antibiyotik türevi

dir. 

çere 
OH 

Patulin 

Petrol eteri hariç organik çözü

cülerde ve suda az, etil veya amil 

asetta iyi çözünür. 
Kanserojen etkilidir, bu etki 

8 - laktan halkasında 4 konumuna 

bağlı konjuge çifte bağla birlikte 

a, f3 çifte bağından ileri geldi_~i 

sanılmaktadır ( 4) . 

6 - STERİGMATOSİSTİN 

Aspergillus versicolor, A. nidu

lans ve Bipolaris türlerinin kültür

lerinden izole edilmiştir. Difurano -
ksan ton türevidir. Farelerde kanse

re neden olduğu bildirilmiştir. Ste-

CH 
3 

OH 

OH 
Luteoskyrin 

rigmatosistin ve türevleri olan je

metilsterigmatosistin, stergmatin, 
0-asetilsterigmatosistin, 6,8_ dime

tilversikolin A ve B, 5-metoksisterig

matosistin ve versikolin A'nın bak
teriler için mutajenik etkili oldu

ğu saptanmıştır(9). 

7 - HAYVANLAR İÇİN TOKSİK 

OLAN Dİ.GER 

MİKOTOKSİNLER 

Japonya'da sistematik olarak 

yapılan çalışmalar sonucu, man

tarla kontamine olmu.3 pirinçlerin 
hayvanların önemli ölçüde ölümü

ne neden olduğu gözlenmiştir. PL 
rinçte toksik metabolitleri üreten 

mantar cinslerinin Fusarium, Rhizo
pus, Aspergillus ve Penicillium oldu

ğu bildirilmiştir. Aspergillus tür

lerinden izole edilen toksik metabo
litıer: kojik a;sit, terreik asit, asper

gilltk asit, sitrinin, fumagillin, ~ıi

dulin, patulindir. Penicillium tür

lerinden izole edilen toksik bileşik
ler sitreoviridin, sitrinin, notatin, 

patulin, rugulosin ve frekuentik 

asittir. 

o 

H 
OH 

OH 

OH 
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Serin 

/ 
"'-Amino 
but i rik asit 

·~ 

13-Fenil -j3 -amino 
propiyonik asit 

------ Serin 

Klor içeren peptit 

Penicillium islandicum'dan ln

teoskyrin ve klor taşıyan bir peptit 

olmak üzere, iki toksik madde izole 

edilmiştir. 

Klor içeren peptidin luteoskyri

ne oranla çok yüksek oranda tok

sik etkiye sahip olduğu bildirilmiş

tir. 

Pithomyces chartarum'dan izo

le edilen sporidesmin denilen toksik 

maddenin koyun ve sığırlarda ze-

Kanserojen 

mikotoksin 

Kanserojen ve toksik 

etkilere duyarlı 

hayvan türleri 

(organlar>) 

Sterigmatosistin Sıçan, -maymun, fare 

lkaraciğer) 
Luteoskyrin Fare, sıçan(karaciğer) 

Rugulosin Fare (karaciğer) 

Griseofulvin Fare (karaciğer) 

hirlenmeye neden olduğu bildirilmiş

tir. 

1952 -1955 yıllarında U.S.A. ,la 

domuzlarda etiyolojisi bilinmeyen 

hastalıklardan ölümler görülmüş, 

Aspergillus flavus ve Penicilliuın 

rubrum suşları ile kontamine ol

muş mısırın, genç domuzlara tok

sik etki yaptığı saptanmıştır. P. rulJ

rum'un fermentördeki kültüründen 

rubratoksin B denen madde izole 

edilmiştir. 

Düzenli doz(*) 

(ppm/diet) 

10-50 

(sıçan) 

30-100 

(fare) 

200 (fare) 

5000-10.000 

(fare) 

Toksik etkilere 

duyarlı hayvan 

türleri 

Kobay 

Tavşan, tavuk, 

maymun 
Sıçan 

Sıçan 

(*) Parantez içinde 

kanserojen doz 

gösterilen hayvanda günlük ağıZdan all,n:ı.n 

'Vablo 3. Ağız yolundan alındığında hayvanlarda kanser oluşturduğu bi

linen mikotoksinler. 
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U - İNSANLARDA 

MİKOTOKSİKOZLAR 

İnsanlarda mantarların neden 
olduğu hastalıklar : 

1 - MANTAR 
ZEHİRLENMESİ : 

Toplumda ara sıra tek tük va
kalar halinde görülen bir zehir
lenmedir. Daha çok mantarla besle
nen üllı;:elerde rastlanılmaktadır. Ze_ 
hirlenmeye neden fallotoksin, ama
toksin ve muskarin denen toksin
lerdir. Bu toksinler Aınanita cin
sinden A. phalloides, A. verna A. 
bisporigera, A. tenuifolia, A. mus
caria türlerinde saptanmışlardır. 

Fallotoksin ve amatoksin hepa
totoksiktirler, kusma, ishal ve sarı

lığa; muskarin ise parasempatik 
sistemini uyarma, kuruntu gibi be
lirtilere neden olurlar. 

2 - ERGOTİSM 

cıaviceps purpurea denen bir 
mantarın neden olduğu zehirlen
medir. Zehirlenmeye neden olan 
toksik maddeler ergotamin, ergostin, 
liserjik asit türevi gibi ergo alkaloit
leridir. Ergo alkaloitleri merkezi si
nir sistemine ve uterusun kontrak
siyonuna ve vasokonstrüksiyonuna 
neden olmalarından dolayı terapö
tik ajan olarak kullanılırlar. 

3 - AFLATOKSİKOZ 

İnsanda aflatoksinin ağızdan 
alınması ile karaciğer kanseri ohı

sılığı arasında bir ilginin olduğu 
bildirilmektedir. Batı Hindistan'da 

Aspergillus flavus ile kontamine ol
muş bozuk mısırın tü:ketilm·esi so
nucu insanlarda ve köpeklerde he_ 
patit olguları görülmüştür. Bu kon
tamine örneklerde ve beş hastanın 

serum örneklerinde aflatoksinler 
saptanmıştır (10). Böyle hastalard' 
yüksek ateş, süratle ilerleyen sarı

lık ve taraciğ·er morfolojisinde de
ğişmeler ve insan idrarında, sütün
de, karaciğer biopsi ve otopsi ör
neklerinde aflatoksinin varlığı sap
tanını.5 tır. 

İnsan besinlerinde mikotoksin 
kontaminasyonu önlendiğinde, in
san ·karaciğer kanserinde bir azal
ma olursa, bu insan kanserinde 
kanserojen mikotoksinlerin etkin
liğini ortaya koymuş olacaktır. 

4 - TOKSİK BESİN 

ALEUKİA (ATA) 

Rusya'nın bazı bölgelerinde 
1913 yılından beri bu zehirlenmeye 
rastlanılmaktadır. Zehirlenme ola
yı kan ve kan yapıcı hücreleri içi
ne alan bir toksikoz olayı olup, ba~ 
zı tahılların yenmesi sonucu oluş

muştur. İlk kez '1945 yılr.nda toksik 
tohumlardan Fusarium sporotric
hioides izole edilmiştir. Zehirlenme
ye neden olan madde, Fusarium 
türlerinin oluşturduğu trikotesen_ 
lerdir. İnsanlarda kusma, ishal, ateş, 
hemorajik leke, nekrotik anjin, lö
kopeni belirtilerine neden olurlar. 

Fusarium scirpi'den diasetoksis
kirpenol; Cephalosporium, Fusa
rium, Trichoderma, Myrothecium 
ve Stachybotrys cinsinden türler
den T2"toksin, trikotekolon, nivale~ 
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"' 
Hastalık Bölge Mantar Mantar türleri Belirtiler 

(olay tarihi) (bildirilmiş) toksinleri 

Mantar Yaygı.n Fal!otoksin, Am.anita phalloides, Kusma, ishal, sa-

zehirlenmesi Ama toksin A. verna, A. bispo- rılık 

(Sporadik) Muskarın rigera, A. tenuifolia, Kuruntu, parasempa-

A.muscaria tik sistemini uyarma 

Ergotisın Orta Avrupa, Ergo alkaloit- Claviceps purpurea Halsizlik, adale 

(orta yaş) U.S.A.,Hin- !eri (Ergota- C. pasali ağrısı, g.angrenli 

distan ·min, ergostin, li- belirtiler, kasılına 

serji'k asit türevi) 

Toksik besin Japonya, Trikotesenler Fusaria poeae, F. spo- Kusma, ishal, ateş, 

aleukiası Rusya rotrichoides, F. tri- hemorajik leke, nek.. 

veya cinctum, F. graminea- rotik anjin, lökopeni, 

özgül anjin rum, Trichotheciuın, seps!s 

(1913,1942-1955) Stachybotrys, Myrot-

hecium, Trichoderma 

On ya le Afrika Belirsiz Phoma sorg hina. Ağızda hemorajik ka-

(1904--1975) barcık, trombosito -

peni 

Aflatoksikoz Afrika, Hin- Afla toksinler Aspergillus flavus, Ödem, iştahsızlık 

distan, Tay- A. parasiticus karın ağnsı ve 

land şişme, sarılık 

Luteoskyrin Japonya Luteoskyrin Penicillium islandiw İştahsızlık, ödem 

zehirlenmesi cum, Mycelia sterüia sarılık 

Tablo 4. İnsanda mikotoksikozlar. 



nol, fusarenon-x, verrukarin A, rori
din A, neosol.aniol izole edilmiştir. 

Yukarıdaki trikotesenler hayvan
larda karakteristik biyolojik etlö
lerinden dolayı insan toksik besin 
aleukia'sı (ATA) sorumlusu olarak 
dikkate alınmışlardır. 
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