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 Προσδιορισμό υπολειμματικών ποσοτήτων φυτοφαρμάκων σε βιολογικά δείγματα 

και σε δείγματα τροφών. 

 Προσδιορισμό ψυχοτρόπων ουσιών σε βιολογικά δείγματα εξαρτημένων ατόμων. 

 Προσδιορισμό και ανίχνευση μυκοτοξινών σε ζωοτροφές. 

 Μελέτη νέων μυκοστατικών ουσιών για την πρόληψης των μυκοτοξικώσεων. 

 Σύνθεση και βιολογικό έλεγχο πολυμερικών χημειοθεραπευτικών ελεγχόμενης 

απόδοσης. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα διατριβή αναφέρεται στο πρόβλημα της παρουσίας των 

μυκοτοξικώσεων και των μυκοτοξινών στα τρόφιμα, στην ανίχνευση των μυκοτοξινών, 

στην διερεύνηση της προστασίας των τροφίμων με τη δημιουργία νέων βιοσυμβατών 

πολυμερικών ουσιών με στόχο την αναστολή της ανάπτυξης των μυκήτων σε αυτά όπως 

επίσης και τη δημιουργία χημειοθεραπευτικών ελεγχόμενης απόδοσης που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις μυκητιάσεων. Η διδακτορική διατριβή περιλαμβάνει 

τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα διερευνώνται οι συνθήκες ανίχνευσης, ταυτοποίησης 

και ποσοτικού προσδιορισμού μυκοτοξινών και συγκεκριμένα των αφλατοξινών Β1, Β2, 

G1, G2, Μ1 και Μ2 με χρωματογραφικές τεχνικές, όπως χρωματογραφία λεπτής 

στοιβάδας (TLC) και υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC). Το σύστημα 

διαλύτη ανάπτυξης των αφλατοξινών σε πλάκα TLC που επιλέχθηκε ως βέλτιστο είναι 

χλωροφόρμιο-ακετόνη (9:1). Τα όρια ανίχνευσης πρότυπων διαλυμάτων αφλατοξινών με 

TLC είναι 8 ng για την Β1, 10 ng για τις Β2, G1, M2 και 15-20 ng για τις G2 και Μ1. Ως 

διαλύτης έκλουσης των αφλατοξινών σε σύστημα υγρής χρωματογραφίας 

χρησιμοποιήθηκε το μίγμα διαλυτών που αποτελείται από 50% v/v νερό, 30% v/v 

ακετονιτρίλιο και 20% v/v μεθανόλη ενώ η ανίχνευση τους γίνεται στα 365 nm. Ο χρόνος 

έκλουσης της αφλατοξίνης Β1 κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι τα 10.30 min, της 

αφλατοξίνης Β2 τα 8.93 min,  της αφλατοξίνης G1 τα 8.01 min και της αφλατοξίνης G2 

τα 7.21 min, με όριο ανίχνευσης της Β1 τα 50 ng/ml, της Β2 τα 150 ng/ml, της G1 τα 100 

ng/ml και της G2 τα 250 ng/ml. 

Αναπτύχθηκαν δύο διαφορετικά πρωτόκολλα ανίχνευσης και ποσοτικού 

προσδιορισμού των αφλατοξινών B1, B2, G1 και G2. Τα πρωτόκολλα αυτά μπορούν να 

εφαρμοστούν με επιτυχία σε τροφές όπως καλαμπόκι και σόγια καθώς και σε μίγματα 

τροφών με κύρια συστατικά τις παραπάνω τροφές. Η χρήση της TLC στην Α μέθοδο 

αποσκοπεί στον περαιτέρω καθαρισμό των δειγμάτων και στον ποιοτικό έλεγχο των 

τροφών ενώ ο ποσοτικός προσδιορισμός και στις δύο μεθόδους πραγματοποιείται με 

υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης. Τα όρια ανίχνευσης των αφλατοξινών και στις 
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δύο μεθόδους κυμαίνονται στα 4-5 ng/g τροφής για τις αφλατοξίνες Β1 και G1, 6 και 8 

ng/g τροφής για τις αφλατοξίνες Β2 και G2, με μέση ανάκτηση 62.17% για την μέθοδο Α 

και 73.39% για την μέθοδο Β. 

Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στην σύνθεση νέων πολυμερικών υδατοδιαλυτών 

μυκοστατικών και αντιμυκητιασικών συστημάτων και στην μελέτη της δομής και των 

φυσικοχημικών ιδιοτήτων τους. Τα συστήματα αυτά είναι πολυμερικά παράγωγα, 

ελεγχόμενης απόδοσης, που έχουν ως βάση ήδη γνωστές ουσίες με μυκοστατική και 

αντιμυκητιασική δράση όπως είναι το σορβικό οξύ, η νυστατίνη και η αμφοτερικίνη Β. Η 

τροποποίηση των παραπάνω βιολογικά δραστικών ουσιών έγινε με σκοπό την βελτίωση 

της βιολογικής δράσης, των φυσικοχημικών ιδιοτήτων αυτών, την μείωση της 

τοξικότητας όπως και την βιοσυμβατότητας αυτών.  

Παρασκευάστηκαν πολυμερικοί εστέρες του σορβικού οξέος με την 

πολυβινυλπυρρολιδόνη μοριακού βάρους 10*103 3 3, 40*10  και 360*10  όπου το σορβικό 

οξύ είναι συνδεδεμένο πάνω στη PVP με ομοιοπολικό δεσμό. Η εκατοστιαία 

περιεκτικότητα του σορβικού οξέος στους πολυμερικούς εστέρες κυμαίνεται από 3.4-

5.1%. Επίσης παρασκευάστηκαν δύο σειρές συμπλόκων του σορβικού οξέος με τη 

πολυβινυλπυρρολιδόνη μοριακού βάρους 10*103, 25*103, 30*103 3, 40*10 , 90*103, και 

360*103. Στα σύμπλοκα αυτά το σορβικό οξύ συνδέεται με την PVP με δεσμό 

υδρογόνου. Σύμφωνα με την πρώτη μέθοδο (1η σειρά συμπλόκων) η περιεκτικότητα σε 

σορβικό οξύ κυμαίνεται από 2.5 μάζες % έως 5.5 μάζες %, ενώ στην δεύτερη μέθοδο (2η 

σειρά συμπλόκων) η μέγιστη περιεκτικότητα για όλα τα σύμπλοκα είναι 50 μάζες %. 

Επίσης παρασκευάστηκαν σύμπλοκα της νυστατίνης και της αμφοτερικίνης Β 

ακολουθώντας παρόμοια πρωτόκολλα. Η μέγιστη % περιεκτικότητα της νυστατίνης στα 

σύμπλοκα αυτής κυμαίνεται από 0.25 έως 0.5 μάζες % ενώ της αμφοτερικίνη από 0.167 

έως 0.333 %. Όλα τα πολυμερικά παράγωγα του σορβικού οξέος, της νυστατίνης και της 

αμφοτερικίνης Β είναι υδατοδιαλυτά. 

Η μελέτη της δομής και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των πολυμερικών  

συμπλόκων του σορβικού οξέος πραγματοποιήθηκε με μελέτη του εσωτερικού ιξώδους 

και της διαπερατότητας τους και με υπέρυθρη φασματοσκοπία. Σκοπός της μελέτης ήταν 

να  προσδιοριστεί η επίδραση του μοριακού βάρους της πολυβινυλπυρρολιδόνης στην 

δημιουργία και στην σταθερότητα του συμπλόκου, η επίδραση του οργανικού διαλύτη 

στην δημιουργία του συμπλόκου, το είδος δεσμού μεταξύ σορβικού οξέος και 
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πολυβινυλπυρρολιδόνης, οι αλλαγές στις φυσικοχημικές ιδιότητες της 

πολυβινυλπυρρολιδόνης και του σορβικού οξέος με την δημιουργία του συμπλόκου.  

Διαπιστώθηκε ότι με τη μείωση του μοριακού βάρους της 

πολυβινυλπυρρολιδόνης είναι πιο εύκολη η δημιουργία δεσμού μεταξύ σορβικού οξέος 

και της πολυβινυλπυρρολιδόνης. Επίσης διαπιστώθηκε ευκολότερη δημιουργία 

συμπλόκων σε οργανικό διαλύτη όπου η πολυβινυλπυρρολιδόνη έδωσε μεγάλες τιμές 

εσωτερικού ιξώδους. Η τιμή του εσωτερικού ιξώδους στα παραγόμενα σύμπλοκα του 

σορβικού οξέος παραμένει σταθερή με την αύξηση της συγκέντρωσης, κάτι που 

συνδέθηκε με την δημιουργία δεσμού υδρογόνου και επιβεβαιώνει την αλληλεπίδραση 

του σορβικού οξέος και της πολυβινυλπυρρολιδόνης. Τα φάσματα υπέρυθρης 

φασματοσκοπίας (IR) αποδεικνύουν ότι η αλυσίδα του σορβικού οξέος έχει γραμμική 

διαμόρφωση χωρίς την παρουσία κυκλικών διμερών ενώ τα π ηλεκτρόνια του 

καρβονυλίου είναι σε σύζευξη με τα π ηλεκτρόνια των διπλών δεσμών του οξέος. Η 

παρουσία ελεύθερου οξέος στα σύμπλοκα μειώνεται όσο αυξάνει το μοριακό βάρος του 

συμπλόκου κάτι που σημαίνει ότι η εντατικοποίηση της δημιουργίας του συμπλόκου 

είναι συνάρτηση του μοριακού βάρους της PVP. Σημαντική είναι η παρουσία ή μη νερού 

στην κρυσταλλική PVP. Διαπιστώθηκε ότι με την αύξηση της περιεκτικότητας του νερού 

στην PVP αυξάνεται ανάλογα και το ποσοστό του ελεύθερου σορβικού οξέος στα 

σύμπλοκα. Η αλληλεπίδραση σορβικού οξέος και PVP με δεσμό υδρογόνου 

εξακριβώνεται από την παρουσία απορρόφησης στην περιοχή των 2400-2600 

κυματάρυθμων που είναι ενδεικτική της παρουσίας δεσμευμένου υδροξυλίου. 

Τέλος στην τρίτη ενότητα πραγματοποιείται έλεγχος και σύγκριση της 

μυκοστατικής δράσης ουσιών που χρησιμοποιούνται σαν πρόσθετα σε τρόφιμα και 

τροφές  όπως το σορβικό οξύ, το προπιονικό οξύ, το οξικό οξύ, το μυρμηκικό οξύ, το 

σορβικό κάλιο και η δευτεροταγής βουτυλαμίνη έναντι στον δυνητικά παθογόνο για τον 

άνθρωπο και τα ζώα μύκητα Fusarium oxysporum radicis-cucumerinum και στους 

παθογόνους μύκητες Aspergillus parasiticus, Penicillium viridicatum, Candida albicans 

και Candida tropicalis. Τα παραπάνω οξέα έχουν αντιβακτηριακή και μυκοστατική 

δράση ενώ πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι το σορβικό και το προπιονικό οξύ 

αναστέλλουν την βιοσύνθεση των μυκοτοξινών από του μύκητες. Τα αποτελέσματα μας 

έδειξαν ότι από τα παραπάνω οξέα το πιο δραστικό είναι το σορβικό οξύ, ακολουθεί το 

σορβικό κάλιο, το προπιονικό οξύ, η δευτεροταγής βουτυλαμίνη, το οξικό οξύ και τέλος 

το μυρμηκικό οξύ. Η σειρά αυτή ταυτίζεται με την σειρά μείωσης των μοριακών βαρών 
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των οργανικών οξέων ενώ το σορβικό οξύ εμφανίζεται δραστικότερο του άλατος 

(σορβικού καλίου) αυτού. 

Τα προβλήματα που εμφανίζονται στην χρήση του σορβικού οξέος εντοπίζονται 

στην μειωμένη διαλυτότητα του στο νερό σε σχέση με τα άλλα οργανικά οξέα και άλατα. 

Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι αποτελεί ένα πολύ καλό μυκοστατικό παράγοντα όχι 

μόνο λόγω της καλής βιολογικής δράσης του αλλά και της μικρής τοξικότητας στον 

άνθρωπο και στα ζώα. Παρόμοια προβλήματα εμφανίζονται και στην χρήση της 

νυστατίνης, της αμφοτερικίνης Β και των αζολών, η διαλυτότητα των οποίων στο νερό 

είναι πολύ μικρή.  

Η δραστικότητα των πολυμερικών συμπλόκων του σορβικού οξέος αποδεικνύεται 

πολύ καλύτερη από την αντίστοιχη των πολυμερικών εστέρων. Η δράση τόσο των 

συμπλόκων όσο και των πολυμερικών εστέρων αυξάνεται με την μείωση του μοριακού 

βάρους. Το σύμπλοκο με μοριακό βάρος 10*103 έδωσε την μεγαλύτερη βλαστική 

αναστολή έναντι στον μύκητα Fusarium oxysporum σε σχέση με την αντίστοιχη του 

σορβικού οξέος, του σορβικού καλίου αλλά και των άλλων μυκοστατικών που 

εξετάστηκαν. 

Παρόμοιος έλεγχος έγινε και για ήδη γνωστές ουσίες με αντιμυκητιασική δράση 

όπως η νυστατίνη και η αμφοτερικίνη Β, οι οποίες ανήκουν στα κατηγορία των 

πολυενίων, η κλοτριμαζόλη, η εκοναζόλη και η μικοναζόλη οι οποίες ανήκουν στα 

αντιμυκητιασικά της κατηγορίας των αζολών και χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις 

μυκητιάσεων. Η βιολογική δράση των αζολών έναντι στον μύκητα Fusarium oxysporum 

είναι γενικά καλύτερη από εκείνη των πολυενίων όσο αφορά την βλαστική αναστολή. Η 

δραστικότητα τους ακολουθεί την σειρά εκοναζόλη, κλοτριμαζόλη, μικοναζόλη, 

αμφοτερικίνη Β και νυστατίνη. Η νυστατίνη δείχνει να είναι λιγότερο δραστική από τις 

ουσίες που εξετάστηκαν όμως είναι ο μοναδικός αντιμυκητιασικός παράγοντας που 

χρησιμοποιείται στην κτηνιατρική στην χώρα μας. Έναντι στη βλάστηση των σπορίων 

του Fusarium η νυστατίνη αποδεικνύεται δραστικότερη από την αμφοτερικίνη Β ενώ 

καμιά επίδραση δεν παρουσίασαν τα αντιμυκητιασικά της σειράς των αζολών.  

Τα πολυμερικά σύμπλοκα της νυστατίνης παρουσιάζουν καλύτερη βιολογική 

δράση σε σχέση με την πρότυπη νυστατίνη σε υδατικό διάλυμα όσο αφορά την βλαστική 

ανάπτυξη του μύκητα Fusarium oxysporum. Η δράση των συμπλόκων της νυστατίνης 

έναντι στη βλάστηση των σπορίων είναι συνάρτηση του μοριακού βάρους με το 

σύμπλοκο 6 να παρουσιάζεται 25.36 φορές δραστικότερο της νυστατίνης. 
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Η αποτελεσματική βιολογική δράση των συμπλόκων του σορβικού, της 

νυστατίνης και της αμφοτερικίνης Β επιβεβαιώθηκε και έναντι σε παθογόνους μύκητες 

όπως ο Aspergillus parasiticus, Penicillium viridicatum, Candida albicans και Candida 

tropicalis. Τα σύμπλοκα 1, 2 και 3 του σορβικού οξέος έδωσαν υψηλότερες MICs 

(Minimum Inhibitory Concentration) τιμές από το σορβικό οξύ καθώς και από το 

σορβικό κάλιο. Συγκεκριμένα, το σύμπλοκο 1 του σορβικού οξέος αποδεικνύεται 3 φορές 

δραστικότερο από το σορβικό οξύ και 4 φορές δραστικότερο από το σορβικό κάλιο 

έναντι στο μύκητα Aspergillus parasiticus και  2.5 και 3.75 φορές αντίστοιχα έναντι στο 

μύκητα Penicillium viridicatum. Δραστικότερο αποδεικνύεται επίσης το σύμπλοκο 1 από 

το σορβικό οξύ έναντι στους μύκητες Candida albicans και Candida tropicalis. Το 

σύμπλοκο 1 αποδεικνύεται μυκητοκτόνο έναντι στον μύκητα Candida albicans σε 

αντίθεση με το σορβικό οξύ και τα άλλα σύμπλοκα του σορβικού οξέος με μεγαλύτερο 

μοριακό βάρος. Η δράση όλων των συμπλόκων του σορβικού οξέος είναι συνάρτηση της 

μακροδομής και αυξάνει με την μείωση του μοριακού βάρους.  

Τα σύμπλοκα της αμφοτερικίνης και της νυστατίνης έδωσαν παρόμοια βιολογική 

δράση με την αμφοτερικίνη και την νυστατίνη αντίστοιχα. Οι MICs τιμές των 

συμπλόκων μειώνονται με την μείωση του μοριακού τους βάρους γεγονός που 

επιβεβαιώνει την σχέση της βιολογικής δράσης με την μακροδομή και δικαιολογεί τον 

χαρακτηρισμό αυτών ως χημειοθεραπευτικά ελεγχόμενης απόδοσης.  

Στα πλεονεκτήματα των πολυμερικών συμπλόκων του σορβικού οξέος, της 

νυστατίνης και της αμφοτερικίνης Β μπορούμε περιληπτικά να αναφέρουμε την μεγάλη 

διαλυτότητα αυτών στο νερό, την δυνατότητα τροποποίησης της βιολογικής δράσης 

μέσω της μακροδομή τους, την επίτευξη της βιοσυμβατότητας και την 

αποτελεσματικότερη μυκοστατική δράση τους σε σχέση με τις πρότυπες ουσίες. Τα 

πολυμερικά παράγωγα του σορβικού οξέος μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως 

πρόσθετα σε τροφές για την μείωση της παρουσίας βακτηριδίων, μικροβίων, μυκήτων 

και μυκοτοξινών είτε ως χημειοθεραπευτικοί παράγοντες. Τα πολυμερικά σύμπλοκα της 

νυστατίνης και της αμφοτερικίνης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χημειοθεραπευτικά 

για την μείωση του αποικισμού του γαστρεντερικού σωλήνα από Candida ή άλλους 

δυνητικά παθογόνους μύκητες σε ασθενείς ευαίσθητους σε μυκητιάσεις 

(ανοσοκατεσταλμένους, καρκινοπαθείς, κ.α.) ή σε περιπτώσεις μυκητίασης από 

παθογόνους υφομύκητες όπως Aspergillus και Penicillium. 
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The present dissertation deals with the problem of mycotoxicoses, the presence of 

mycotoxins in food, methods of mycotoxin detection and methods of protection of 

products by the synthesis of new biocompatible polymeric systems that inhibit fungal 

growth and mycotoxins formation. The dissertation can be divided into three parts. In the 

first part, the methods for the qualitative and quantitative determination of aflatoxins B1, 

B2, G1, G2, M1 and M2 are described. The techniques utilized were thin layer 
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chromatography (TLC) and high pressure liquid chromatography (HPLC) A mixture 

comprising of chloroform-acetone (9:1) was used as optimal for the development of 

aflatoxins on the TLC plate. The detection limit of this method for aflatoxin B1 was 8 ng, 

for B2, G1 and M2 was 10 ng while for G2 and M1 was 15-20 ng.  

The conditions used for HPLC analysis of aflatoxins were as follows: A C18 

column was used and the mobile phase comprised of a water-acetonitrile-methanol 

(50:30:20v/v) mixture. The aflatoxins were detected by a UV detector at 365 nm. The 

retention time of aflatoxin B1 was 10.30 min, of aflatoxin B2 was 8.93 min, of aflatoxin 

G1 was 8.01 min and of aflatoxin G2 was 7.21 min. The detection limit of aflatoxin B1, 

B2, G1 and G2 was 50 ng/ml, 150 ng/ml, 100 ng/ml and 250 ng/ml respectively.  

Two different methods (method A and method B) were used for the detection and 

quantitative determination of aflatoxins from food (corn, soy, and mixtures of food with 

corn or soy as the main ingredient). TLC in method A was used in order to determine 

aflatoxins qualitatively and to isolate them from food componets. The quantitative 

measurement of aflatoxins was performed by high-pressure liquid chromatography. The 

detection limits of aflatoxins in both of the methods were 4-5 ng/g for aflatoxins B1 and 

G1, 6 and 8 ng/g for the aflatoxins B2 and G2. The mean recovery of method A was 

62.17 % and of method B was 73.39%. 

In the second part, the synthesis of novel, water-soluble polymeric forms of sorbic 

acid, nystatin and amphotericine B as well as the study of their physicochemical 

properties are described. The new products are controlled release substances with 

mycostatic and antifungal properties-activity. These polymeric forms of sorbic acid, 

nystatin and amphotericine were prepared in order to confirm their biological activity and 

study their physicochemical properties, to reduce their toxicity and to improve their bio-

compatibility.  

Polymeric esters of sorbic acid with molecular weight 10*103 3, 40*10  and 

360*103. were prepared Sorbic acid was connected to the polymeric carrier of 

polyvinylpyrrolidone (PVP) with a covalent bond. The mean % content of sorbic acid in 

these polymeric esters ranged between 3.4 and 5.1 %.  

Complexes of sorbic acid with molecular weight 10*103, 25*103, 30*103, 40*103, 

90*103 3 και 360*10  were prepared using two different methods. In the complexes, sorbic 

acid is attached on PVP with hydrogen bond. In the first method, sorbic acid reacted with 

PVP in water and its content ranged between 2.5 mass % to 5.5 mass %. In the second 
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method, sorbic acid reacted with PVP in an organic solvent like ethanol, methanol, 

isopropanol, dimethylformamide, etc and the maximum content of sorbic acid was 50 

mass %.  

Nystatin and amphotericine B complexes were prepared using similar methods. 

The maximum content of nystatin in its complexes was 0.25 to 0.5 mass % while the 

content of amphotericine in its complexes was 0.167 to 0.333 mass %. The molecular 

weights of complexes of nystatin and amphotericine were 10*103 3, 25*10 , 30*103, 

40*103, 90*103 και 360*103.  

The structure and physicochemical properties of the resulting sorbic acid 

complexes were investigated by IR spectroscopy, viscosity and permeability studies. Our 

aim was to determine the effect of molecular weight of PVP in the synthesis and stability 

of complexes, the effect of the organic solvent (ethanol, methanol, isopropanol, 

dimethylformamide etc) in the synthesis of complexes, the kind of chemical bond 

between sorbic acid and PVP, the differences in the physicochemical properties of PVP 

and sorbic acid after the synthesis of complexes.  

We observed that the reaction of sorbic acid and PVP was easier when low 

molecular weight PVP was used. Also, the formation of complexes in organic solvents in 

which PVP gave high values of specific viscosity was more successful. It was observed 

that the value of specific viscosity in the produced sorbic acid complexes remained 

constant with increasing concentration, something that was associated with the formation 

of hydrogen bonds and confirmed the interaction between sorbic acid and PVP. IR spectra 

indicated that the carbon chain of sorbic acid was linear, without any circular dimers, 

while the π-electrons of the carbonyl group were in conjunction with the π-electrons of 

the acid double bonds. The presence of free acid in the complexes decreases with 

increasing complex molecular weight. This implies that the formation of the complexes 

depends on the molecular weight of PVP. The amount of water present in the crystalline 

structure of PVP is very important. It was found that the presence of free acid in the 

complexes increases proportionally to the amount of water in PVC. The interaction of 

PVP and sorbic acid by hydrogen bonding is detected by absorbance at 2400-2600 cm-1 

which is characteristic of this type of bond. 

In the third part of the dissertation, we compared the mycostatic activity of 

common food additives against the non-pathogenic fungus Fusarium oxysporum radicis- 

cucumerinum and the pathogenic fungi Aspergillus parasiticus, Penicillium viridicatum, 
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Candida albicans and Candida tropicalis. The additives studied were sorbic acid, 

potassium sorbate, propionic acid, acetic acid, formic acid and sec-butylamine. The above 

organic acids possess antifungal and antibacterial properties. Recent studies have shown 

that sorbic acid and propionic acid reduce aflatoxins (mycotoxins) biosynthesis as well. 

Our results proved that the most effective growth inhibitor of Fusarium 

oxysporum cucumerinum was sorbic acid, followed by potassium sorbate, propionic acid, 

acetic acid, sec-butylamine and formic acid. The activity of organic acids increased with 

increasing number of carbon atoms and molecular weight. The effectiveness of sorbic 

acid was approximately 6.7 times higher than that of formic acid, 4 times that of acetic 

acid and sec-butylamine and 2.1 that of propionic acid and slightly higher than potassium 

sorbate.  

Although sorbic acid is a very effective mycostatic agent with low toxicity to 

human and animal, its use is limited due to its low solubility in water. Similar problems 

appear in the use of amphotericine B, nystatin and many azoles with low water solubility. 

The complexes of sorbic acid proved to be more effective than the polymeric 

esters of sorbic acid. Their effectiveness increased with decreasing molecular weight. 

Complex 1 with molecular weight 10*103 was the most effective growth inhibitor against 

Fusarium oxysporum when compared to sorbic acid, potassium sorbate and the rest 

mycostatic agents that were examined. 

Nystatin and amphotericine B belong to the family of polyenes and clotrimazole, 

econazole and miconazole belong to the family of azoles. The above substances posses 

antifungal properies and are used in the therapy of fungal infections. Azoles are more 

effective growth inhibitors than polyenes against Fusarium oxysporum. The inhibitory 

efficacy of these chemicals decreased in the following order: econazole, clotrimazole, 

miconazole, amphotericine B and nystatin. Nystatin is less effective than the other 

antifungals but it is the only antifungal agent used in veterinary medicine in our country. 

Nystatin was a more effective inhibitor than amphotericine in the spore germination of 

Fusarium oxysporum, while the azole mycostatic agents were no effective at all.  

The complexes of nystatin were more effective than nystatin in aqueous solutions 

against the growth and spore germination of Fusarium oxysporum. Their activity 

depended on their molecular weight. Particularly, complex 6 with molecular weight 

360*103 is 25.36 times more effective than nystatin. It is followed by complex 4 with 

molecular weight 40*103 and the complex 1 with molecular weight 10*103. 
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The high effectiveness of sorbic acid, nystatin and amphotericine complexes was 

confirmed against pathogenic species like Aspergillus parasiticus, Penicillium 

viridicatum, Candida albicans και Candida tropicalis.The complexes 1, 2 and 3 show 

higher activity against fungi than sorbic acid. Complex 1 of sorbic acid was 3 times more 

effective than sorbic acid and 4 times more effective than potassium sorbate against 

Aspergillus parasiticus. Also it was 2.5 and 3.75 times more effective than sorbic acid 

and potassium sorbate against Penicillium viridicatum. It was also more effective against 

Candida albicans and Candida tropicalis. Complex 1 of sorbic acid proved to be 

fungicidal against Candida albicans in contrast to sorbic acid and the other complexes 

with higher molecular weight, which were fungistatic. The activity of all sorbic acid 

complexes depends on the structure and it increases with decreasing molecular weight. 

Complexes 1, 2 and 3 of amphotericine showed to have similar activity with 

amphotericine while complexes 4, 5, 6 were less effective against the pathogenic species 

examined. Nystatin complexes act in a similar way to complexes of amphotericine but are 

slightly less effective. The MICs values of these complexes decreased with increasing 

their molecular weight confirming the relationship between biological activity and their 

structure. 

We can summarize the advantages of sorbic acid, nystatin and amphotericine 

complexes as follows: They are pure substances, free from contaminants, with stable 

structure, relatively simple, fast and cheap production process, they are highly soluble in 

aqueous solutions, their activity can be controlled via their structure, they are highly 

biocompatible and more effective compared to the parent compounds. 

The polymeric complexes of sorbic acid may be used either as food additives for 

the prevention of microorganism infection or as chemotherapeutic agents. The polymeric 

complexes of nystatin and amphotericine B may either be used for the prevention of 

gastrointestinal tract colonization by Candida or other possibly pathogenic fungi in 

patients susceptible to fungal infection (e.g. immunosuppressed, cancer patients) or in 

cases of infection by hyphomycetes like Aspergillus and Penicillium. 
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Οι μυκοτοξίνες είναι δευτερογενείς μεταβολίτες διαφόρων μυκήτων που ανήκουν 

κυρίως στα γένη Aspergillus, Penicillium και Fusarium [Berry, 1988]. Οι μύκητες αυτοί 

μπορεί να είναι παθογόνοι ή απλά σαπροφυτικοί και συναντώνται σε διάφορα τρόφιμα 

(όπως καλαμπόκι, σιτηρά, δημητριακά, καφέ) και χυμούς φρούτων. Η ανάπτυξη των 

μυκήτων στις τροφές μπορεί να γίνει κατά το στάδιο της παραγωγής, της επεξεργασίας, 

της μεταφοράς ή της αποθήκευσης της τροφής. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την 

ανάπτυξη του μύκητα αλλά και την παραγωγή μυκοτοξινών είναι κυρίως η υγρασία, η 

θερμοκρασία, το pH της τροφής και η ανταγωνιστική δράση του μύκητα έναντι άλλων 

μικροβίων, βακτηριδίων, μυκήτων και γενικά έναντι άλλων μικροοργανισμών.  

Οι αφλατοξίνες παράγονται κυρίως από τους μύκητες Aspergillus flavus και 

Aspergillus parasiticus [Berry, 1988]. Οι τριχοθηκίνες, μια άλλη κατηγορία μυκοτοξινών, 

παράγονται από είδη του μύκητα Fusarium. Η ζεαραλενόνη παράγεται κυρίως από το 

είδος F. graminearum ενώ οι οχρατοξίνες από το μύκητα Aspergillus ochraceus και είδη 

του Penicillium. Είδη του Aspergillus και του Penicillium μπορούν να παράγουν και 

άλλες μυκοτοξίνες όπως σιτρινίνη, η σιτρεοβιριδίνη και το κυκλοπιαζονικό οξύ. Η ομάδα 

μυκοτοξινών που είναι γνωστές με το όνομα τρεμοργενείς μυκοτοξίνες, παράγονται από 

τους μύκητες Penicillium, Aspergillus, Claviceps και Acremonium [Selala, 1991]. 

 Οι μυκοτοξίνες απαντώνται επίσης σε προϊόντα που παράγονται από ζώα τα οποία 

έχουν εκτραφεί με μολυσμένες από τις παραπάνω μυκοτοξίνες ζωοτροφές όπως τα αυγά, 

το γάλα και το κρέας. Η οικονομική ζημιά που προκαλούν είναι τεράστια, τόσο σε 

καταστροφή μεγάλων ποσοτήτων παραγόμενων προϊόντων όσο και σε απώλειες ζώων.  

Οι μυκοτοξίνες μπορούν να επιφέρουν πληθώρα χρόνιων ασθενειών, να 

επιδεινώσουν ήδη υπάρχουσες από τις οποίες υποφέρουν κυρίως τα ζώα ή ακόμα και να 

προκαλέσουν το θάνατο σε άνθρωπο και ζώα. Συγκεκριμένα οι αφλατοξίνες μπορούν να 

προκαλέσουν βλάβες σε ζωτικά όργανα όπως είναι το ήπαρ, να προκαλέσουν μείωση της 

παραγωγής γάλατος στα θηλαστικά, μείωση της παραγωγής αυγών στα πτηνά, 
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τερατογεννήσεις, καρκίνο και θάνατο [Miller, 1981; Pasteiner, 1994]. Τα νεαρά ζώα είναι 

και τα πιο ευάλωτα στις τοξίνες αυτές, με κύριες επιπτώσεις τον αργό ρυθμό ανάπτυξης 

και την μεγάλη τους ευαισθησία στις διάφορες ασθένειες λόγω του εξασθενημένου 

ανοσοποιητικού τους συστήματος. Οι τριχοθηκίνες μπορούν να προκαλέσουν τοπικές 

νεκρώσεις, αιμορραγίες στον οισοφάγο και αλλοιώσεις στα αναπαραγωγικά όργανα. 

Ενδείξεις δηλητηρίασης στα ζώα είναι συνήθως η απώλεια βάρους, η ανορεξία, η 

διάρροια, ο έμετος και τελικά ο θάνατος [Wyatt, 1975]. Οι οχρατοξίνες και κυρίως η 

οχρατοξίνη Α, προκαλούν βλάβες στα νεφρά ακόμα και σε χαμηλές συγκεντρώσεις, ενώ 

σε υψηλότερες συγκεντρώσεις επιδρούν στο ήπαρ με φαινόμενα αιμορραγίας και 

τοπικών νεκρώσεων. Η ζεαραλενόνη είναι μια μυκοτοξίνη που σε υψηλές συγκεντρώσεις 

μπορεί να παρουσιάσει παρεμβολές στην αντίληψη των ζώων, αποβολές και μείωση της 

βιωσιμότητας των νεογνών [Sundlof, 1986; Richard, 1989]. Τερατογεννήσεις έχουν 

αναφερθεί για τις αφλατοξίνες, τις οχρατοξίνες, τη ζεαραλενόνη και τις τριχοθηκίνες. Οι 

τρεμοργενείς μυκοτοξίνες επηρεάζουν το κεντρικό νευρικό σύστημα με συμπτώματα 

όπως τρόμο, αστάθεια κινήσεων, αδυναμία στο βάδισμα, τα οποία μπορεί να 

συνοδεύονται από αιμορραγίες, διάρροια, άρνηση τροφής [Arp, 1981; Hocking, 1988].  

Οι μυκοτοξικώσεις στον άνθρωπο είναι άμεσα συνδεδεμένες με μερικές από τις 

παραπάνω μυκοτοξίνες. Οι αφλατοξίνες είναι δυνητικά καρκινογόνες και στον άνθρωπο 

σύμφωνα με μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί κυρίως σε πληθυσμούς της Αφρικής και 

της Ασίας. Πολλές από τις μελέτες αυτές αναφέρονται στο ρόλο των αφλατοξινών ή στη 

σχέση αφλατοξινών και ηπατίτιδας Β στην πρόκληση καρκίνου του ήπατος. Εξάλλου η 

αφλατοξίνη Β1 είναι η μόνη μυκοτοξίνη που έχει συμπεριληφθεί στην λίστα του IARC 

(International Agency for Research on Cancer) ως ουσία με καρκινογόνο δράση στον 

άνθρωπο. 

Το κόστος ανίχνευσης και αντιμετώπισης των βλαβερών συνεπειών των 

μυκοτοξινών είναι μεγάλο. Έχουν εφαρμοστεί διάφοροι μέθοδοι αντιμετώπισης του 

προβλήματος άλλοτε με μικρότερη και άλλοτε με μεγαλύτερη επιτυχία. Οι μέθοδοι αυτές 

περιλαμβάνουν το φυσικό διαχωρισμό των μυκοτοξινών (απομόνωση), τη θερμική 

διάσπαση αυτών, τη αδρανοποίηση τους με χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας ή χημικών 

μέσων, τη χρήση προσροφητικών και συντηρητικών ουσιών σαν πρόσθετα στις τροφές. 

Ο σχεδιασμός της προστασίας των καταναλωτών από την τοξική δράση των μυκοτοξινών 

περιλαμβάνει τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορά στρατηγικές πρόληψης της 

πρωτογενούς μόλυνσης των τροφών, δηλαδή στον τόπο παραγωγής τους. Το δεύτερο 
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επίπεδο περιλαμβάνει τεχνικές ανίχνευσης των αφλατοξινών στα διάφορα γεωργικά και 

κτηνοτροφικά προϊόντα, πριν αλλά και μετά την προώθηση των προϊόντων αυτών στο 

εμπόριο. Στο τελευταίο επίπεδο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των 

μυκοτοξινών με ουσίες που είτε αναστέλλουν την ανάπτυξη των μυκήτων είτε 

παρεμβαίνουν στο μεταβολισμό των μυκήτων και εμποδίζουν την παραγωγή των 

μυκοτοξινών. 

 Συμπερασματικά μερικά από τα σημεία που πρέπει στο μέλλον να επικεντρωθεί το 

ενδιαφέρον για τις μυκοτοξίνες, είναι: α) επέκταση της δειγματοληψίας και η περαιτέρω 

ανάλυση των τροφών, β) καλύτερη επιτήρηση της τροφικής αλυσίδας, γ) μέθοδοι αποφυγής 

και καταπολέμησης της μόλυνσης από μύκητες, δ) έλεγχος του ανθρώπινου πληθυσμού για 

αποτίμηση του βαθμού έκθεσης στις μυκοτοξίνες, ε) επιπλέον έρευνα για τις επιδράσεις που 

έχουν οι τοξίνες στην υγεία των ζώων και του ανθρώπου σε σχέση με  άλλες ασθένειες, στ) 

έρευνα για τυχόν νέες μυκοτοξίνες που δεν έχουν ακόμα εντοπισθεί και ζ) έρευνα για την 

ανάπτυξη νέων πρόσθετων στις τροφές για την αναστολή της ανάπτυξης των μυκήτων, την 

μείωση της παραγωγής μυκοτοξινών και τη δέσμευση-ακινητοποίηση αυτών και η) έρευνα 

για την ανάπτυξη νέων μορφών χημειοθεραπευτικών για αντιμετώπιση των μυκητιάσεων 

και μυκοτοξικώσεων στον άνθρωπο και στα ζώα. 
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I. ΥΦΟΜΥΚΗΤΕΣ 

 

Η κλάση των υφομυκήτων είναι ίσως η πολυπληθέστερη και περιλαμβάνει 

μύκητες μεγάλης σημασίας για τον άνθρωπο. Εδώ ανήκουν οι μύκητες Aspergillus και 

Penicillium που χρησιμοποιούνται στις βιομηχανίες τροφίμων και φαρμάκων αλλά 

επίσης προκαλούν σοβαρές ασθένειες στον άνθρωπο και τα ζώα. 

 

I.1 ΓΕΝΟΣ ASPERGILLUS ΚΑΙ PENICILLIUM 

 

Το γένος των Ασπεργίλλων μελετήθηκε εκτεταμένα από τους C. Thom και K.B. 

Raper στο σύγγραμμα τους ''A manual of the Aspergilli'' (1945). Περιγράφονται στο 

βιβλίο αυτό 78 είδη που αφθονούν στον αέρα και στο έδαφος. Οι μύκητες αυτοί είναι 

ικανοί να χρησιμοποιήσουν για την διατροφή τους διάφορα υποστρώματα, όπως π.χ. 

τροφές, δέρματα, υφάσματα κ.α. Τρία είδη, ο A. fumigatus, ο A. flavus και ο A. niger 

προκαλούν την ασπεργίλλωση στα ζώα και σπανιότερα στον άνθρωπο. Είδη του 

Aspergillus χρησιμοποιούνται στις βιομηχανικές ζυμώσεις όπως ο A. niger στην 

παραγωγή κιτρικού και γλυκονικού οξέος. Άλλα είδη παράγουν χρήσιμα ένζυμα και 

αντιβιοτικά. Ο A. wentii χρησιμοποιείται για την  ζύμωση σόγιας και την κάνει 

κατάλληλη για τροφή ενώ ο A. oryzae για την παραγωγή ενός αλκοολικού 

παρασκευάσματος από ρύζι. Άλλα προϊόντα που παράγονται από τους μύκητες 

Aspergillus και του Penicillium περιγράφονται στον πίνακα Ι.1. 

Από τα είδη του Aspergillus που παράγουν μυκοτοξίνες το πιο γνωστό αλλά και 

το πιο διαδεδομένο φαίνεται να είναι το είδος A.  flavus. Η συστηματική κατάταξη του A.  

flavus είναι η  εξής: 

 

Υποδιαίρεση   Ascomycotina 
Κλάση   Plectomycetes 
Τάξη   Eurotiales  
Οικογένεια   Eurotiaceae 
Γένος    Aspergillus 
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 Το είδος A.  flavus έχει κιτρινοπράσινο χρώμα και η παρουσία του είναι πολύ 

διαδεδομένη στο έδαφος, στις τροφές και σε σπόρους (κυρίως ελαιώδεις). Η παρουσία 

του  έχει διαπιστωθεί σε δασώδεις περιοχές, σε καλλιεργήσιμα εδάφη ακόμα και στην 

έρημο όπου είναι ακραίες οι συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας [Μαρκάκη, 1983]. Σε 

καλλιεργήσιμα εδάφη ο A.  flavus είναι ικανός να μολύνει πληθώρα προϊόντων όπως 

καλαμπόκι, σιτάρι, βαμβάκι και σε κατάλληλες συνθήκες να παράγει αφλατοξίνες.  

Το γένος Penicillium είναι γνωστό όσο και αυτό του Aspergillus. Πολλά είδη 

όπως οι P. italicum, P. digitatum και P. expaneum προκαλούν σήψεις σε τρόφιμα και 

βιομηχανικά υλικά. Άλλα είδη όπως ο P. roquefortii και ο P. camembertii 

χρησιμοποιούνται στη παρασκευή ειδικού τύπου τυριών ενώ άλλα όπως ο P. notatum και 

ο P. chryeogenym στην παρασκευή πενικιλίνης [Ζάχου, 1988].  

 

Πίνακας Ι.1 : Προϊόντα που παράγονται από τους μύκητες Aspergillus και Penicillium 

[Ζάχου, 1988; Wilson, 1966] 

 

Μύκητας  Μεταβολίτης  Χρήση 
Α. niger  Κιτρικό οξύ  κιτρικά άλατα, αφρίζοντα ποτά, 

μελάνη, βαφή, ιατρική 
 Γλυκονικό οξύ ιατρική (σαν άλας στην αύξηση της 

διαλυτότητας του ασβεστίου), 
παρασκευή οδοντόκρεμας 

Α. terreus  Ιτανικό οξύ βιομηχανία πλαστικών 
Α. ssp. Ένζυμο αμυλάση  απομάκρυνση του αμύλου από τις 

τροφές και υδρόλυση του αμύλου 
στην αλκοολική ζύμωση 

Α. ssp. Ασπεργιλλικό οξύ 
Κοζιϊκό οξύ Φλαβικίνη 
Φλαβικιδίνη 
Φλαβικιδικό οξύ 

αντιβιοτικά  

επεξεργασία νωπών τροφών   Ένζυμο πρωτεάση  
P. griseofulum Γκριζεοφουλβίνη ιατρική  
P. chrysogenum Πενικιλίνη  ιατρική  
P. roquefortii Ένζυμο πρωτεάση  παρασκευή τυριού 
P. ssp. Πηκτικά ένζυμα παρασκευή χυμών φρούτων, 

απομάκρυνση πηκτικών 
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Ι.2 ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ 

 

 Οι μύκητες είναι ετερότροφοι οργανισμοί που για να επιβιώσουν απαιτούν 

θρεπτικό υπόστρωμα, το οποίο να περιέχει έστω και σε μικρή περιεκτικότητα τις 

απαραίτητες ουσίες που χρειάζεται ένας μύκητας για να συνθέσει τα συστατικά των 

κυττάρων και να αποθηκεύσει την ενέργεια που είναι απαραίτητη για τις ζωτικές 

λειτουργίες του. Οι απαραίτητες ουσίες πρέπει να είναι σε αφομοιώσιμη μορφή για τον 

μύκητα. Οι ουσίες αυτές δεν είναι οι ίδιες για όλους τους μύκητες. Τα υλικά που 

χρειάζεται ένας μύκητας εξαρτώνται από την γενετική του σύνθεση και από τις συνθήκες 

του περιβάλλοντος που επικρατούν σε κάθε περίπτωση.  

 Τα στοιχεία που γενικά είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των μυκήτων είναι ο 

άνθρακας, το άζωτο, το οξυγόνο, το υδρογόνο, ο φωσφόρος, το θείο, το κάλιο και το 

μαγνήσιο τα οποία απαρτίζουν το θαλλό των μυκήτων. Το  υδρογόνο το παίρνουν από το 

νερό και τις διάφορες οργανικές ενώσεις ενώ το οξυγόνο από τον αέρα.  

 Όλοι οι μύκητες είναι ετερότροφοι ως προς τον άνθρακα. Είναι το στοιχείο που 

απαιτείται σε μεγαλύτερη ποσότητα από οποιοδήποτε άλλο. Περίπου το μισό από το ξερό 

βάρος των μυκηλιακών κυττάρων αποτελείται από άνθρακα. Οι πηγές άνθρακα που 

χρησιμοποιούνται από τους μύκητες είναι οι υδατάνθρακες και τα οργανικά οξέα. Η 

ικανότητα όμως της απορρόφησης των τελευταίων είναι διαφορετική και εξαρτάται από 

τον γονότυπου του μύκητα και από τις συνθήκες του περιβάλλοντος π.χ. το pH.  

Ένα άλλο επίσης απαραίτητο στοιχείο για όλους τους μύκητες είναι το άζωτο που 

το  χρησιμοποιούν για την σύνθεση των αμινοξέων, των νουκλεικών οξέων και 

ορισμένων βιταμινών. Το άζωτο μπορεί να απορροφηθεί από νιτρικά, νιτρώδη και 

αμμωνιακά άλατα.  

Ο μεταβολισμός του φωσφόρου συνδέεται στενά με την αναπνοή και τον 

μεταβολισμό των υδατανθράκων. Οι φωσφορούχες ενώσεις παρέχουν την ενέργεια που 

απαιτείται  για την σύνθεση πολύπλοκων οργανικών ενώσεων. Ο φωσφόρος δίνεται 

στους μύκητες σε ανόργανη κατάσταση. Αν ο μύκητας αναπτύσσεται καλύτερα σε 

ελαφρά όξινο περιβάλλον, ο φωσφόρος δίνεται σαν δισόξινο φωσφορικό κάλιο 

διαφορετικά δίνεται σαν φωσφορικό κάλιο.  

Το κάλιο είναι απαραίτητο σε όλους σχεδόν τους μύκητες σε μικρή ποσότητα και 

καλύπτεται από τις ποσότητες καλίου που υπάρχουν στις ουσίες που χρησιμοποιούνται, 

π.χ. η χορήγηση φωσφόρου με μορφή φωσφορικού καλίου προμηθεύει τους μύκητες με 

 XXVIII



την απαραίτητη ποσότητα καλίου. Επίσης το μαγνήσιο δίνεται σαν θειικό μαγνήσιο και 

συνδέεται με την δράση των ενζύμων που παίρνουν μέρος στη λειτουργία της αναπνοής. 

 Άλλα στοιχεία απαραίτητα για την ανάπτυξη των μυκήτων είναι ο σίδηρος, ο 

ψευδάργυρος, ο χαλκός, το μαγγάνιο, το μολυβδαίνιο και το ασβέστιο, σε ποσότητες που 

κυμαίνονται από 0.001-0.5 μέρη στο εκατομμύριο (ppm) ενώ πάνω από το όριο αυτό τα 

στοιχεία αυτά είναι τοξικά [Παντίδου, 1976].  

 

Μηχανισμοί απορρόφησης των τροφών από μύκητες  
 

 Οι μύκητες λαμβάνουν τις τροφές με απορρόφηση γι’αυτό τα θρεπτικά συστατικά 

πρέπει να βρίσκονται σε διάλυση. Όταν τα μόρια είναι μικρά όπως τα μόρια απλών 

σακχάρων ή αμινοξέων απορροφούνται αμέσως από τις υφές του μύκητα. Στην 

περίπτωση όπου τα μόρια είναι μεγάλα και αδιάλυτα π.χ. πρωτεΐνες, άμυλο, μόρια 

κυτταρίνης, η απορρόφηση γίνεται μετά από διάσπαση σε μικρότερα μόρια. Στην 

περίπτωση αυτή η διάσπαση είναι συνήθως υδρολυτική οπότε εμφανίζεται το φαινόμενο 

της ώσμωσης. Η υγρασία συμβάλει στην αραίωση των οργανικών υλών, στην μείωση την 

ωσμωτικής πίεσης και κατά συνέπεια στην καλύτερη απορρόφηση των τροφών από τα 

κύτταρα των μυκήτων [Παντίδου, 1976]. 

 

Απαιτήσεις σε παράγοντες του περιβάλλοντος  
 

 Η αύξηση και αναπαραγωγή των μυκήτων εξαρτάται επίσης και από παράγοντες 

του περιβάλλοντος όπως θερμοκρασία, φως, pH, αερισμό κ.α. Για καθένα από τους 

παραπάνω παράγοντες υπάρχει μια ορισμένη κλίμακα μέσα στην οποία πραγματοποιείται 

η καλύτερη ανάπτυξη του μύκητα.  

Για κάθε μύκητα υπάρχει μια ελάχιστη, μια μέγιστη και μια άριστη θερμοκρασία 

ανάπτυξης. Για κάποια είδη η ελάχιστη θερμοκρασία κυμαίνεται από 0 έως 5οC ενώ η 

μέγιστη από 30 έως 45οC. Η άριστη θερμοκρασία συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 20 έως 

30οC. Έχει όμως παρατηρηθεί ότι γενικά τα σπόρια των μυκήτων είναι περισσότερο 

ανθεκτικά σε χαμηλές παρά σε υψηλές θερμοκρασίες. Θερμοκρασίες πέρα από το 

μέγιστο ή το ελάχιστο όριο θα επιφέρουν το θάνατο του μύκητα. Η αύξηση της 

θερμοκρασίας έχει σαν συνέπεια την αύξηση των χημικών και ενζυματικών αντιδράσεων. 

Μια αύξηση της τάξεως των 10οC επιφέρει αύξηση πολλών χημικών μεταβολικών 
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αντιδράσεων κατά δέκα φορές ενώ διπλασιάζει τις ενζυματικές αντιδράσεις [Παντίδου, 

1976].  

 Οι μύκητες μπορούν να αναπτυχθούν σε μια ευρεία κλίμακα pH. Οι περισσότεροι 

όμως προτιμούν ελαφρά όξινο περιβάλλον (pH<7). Ίσως η άριστη ανάπτυξη του μύκητα 

σε ορισμένες περιπτώσεις να οφείλεται στο γεγονός ότι στο συγκεκριμένο pH η 

αφομοίωση κάποιου συστατικού γίνεται καλύτερα ανάλογα την χημική κατάσταση του 

συστατικού σε αυτό το pH. Μια άλλη διαπίστωση είναι ότι το pH αλλοιώνει σε κάποιες 

περιπτώσεις την διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης. Σε χαμηλές τιμές pH η 

μεμβράνη είναι κορεσμένη με ιόντα υδρογόνου και εμποδίζει την διέλευση των 

κατιόντων ενώ σε υψηλές τιμές pH είναι κορεσμένη με ιόντα υδροξυλίου και εμποδίζεται  

η διέλευση των ανιόντων. 

 Οι επιδράσεις του φωτός στους μύκητες διακρίνονται σε μορφογενετικές και μη 

μορφογενετικές. Έτσι σε κάποια στελέχη του Penicillium το φως είναι απαραίτητο για το 

σχηματισμό κορεμίων ή συνημμάτων. Αντίθετα οι μη μορφογενετικές επιδράσεις 

αφορούν α) τον μεταβολισμό β) την αύξηση και γ) τον φωτοτροπισμό. Το φως επιδρά 

στην σύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος και στην παραγωγή χρωστικών. Βρέθηκε ότι 

το ξερό βάρος κάποιων μυκήτων είναι 1.5 φορές περισσότερο σε καλλιέργειες που 

αναπτύχθηκαν σε φως από ότι αυτές που αναπτύχθηκαν σε σκοτάδι [Παντίδου, 1976].  

 Όλοι οι μύκητες χρειάζονται το μοριακό οξυγόνο της ατμόσφαιρας για την 

ανάπτυξη τους. Ο βασικός ρόλος του οξυγόνου είναι η χρησιμοποίηση του κατά την 

καύση και τη μετατροπή των οργανικών ενώσεων σε ενέργεια. Οι μύκητες διαιρούνται σε 

δύο κατηγορίες ανάλογα με τον τύπο οξυγόνου που χρησιμοποιούν α) τους αερόβιους, οι 

οποίοι χρησιμοποιούν μόνο ελεύθερο οξυγόνο, δηλαδή  μοριακό οξυγόνο της 

ατμόσφαιρας, και β) τους αναερόβιους, οι οποίοι εκτός από ελεύθερο οξυγόνο 

χρησιμοποιούν και ενώσεις οξυγόνου.  

 Οι μύκητες συνήθως απαιτούν υψηλό ποσοστό υγρασίας για την ανάπτυξη τους. 

Η καλύτερη ανάπτυξη των περισσοτέρων μυκήτων γίνεται σε σχετική υγρασία 

μεγαλύτερη από 65%. Μερικοί μάλιστα μύκητες ζουν αποκλειστικά μέσα στο νερό. Αυτό 

συμβαίνει γιατί η αποσύνθεση των θρεπτικών για το μύκητα ουσιών ευνοείται σε υγρούς 

χώρους. Οι μύκητες του εδάφους αναπτύσσονται καλύτερα σε μέτρια υγρασία για το 

λόγο ότι σε υψηλή υγρασία εμποδίζεται ο αερισμός και κατά συνέπεια η προμήθεια σε 

οξυγόνο από τον αέρα [Παντίδου, 1976].  
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ΙΙ. ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΥΚΟΤΟΞΙΝΩΝ  

 

ΙΙ.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  

Το ενδιαφέρον για τις συγκεκριμένες τοξίνες άρχισε στα μέσα περίπου αυτού του 

αιώνα παρόλο που οι μυκοτοξικώσεις είναι ασθένειες που επιβαρύνουν τον άνθρωπο από 

την στιγμή της ύπαρξης του. Η πρώτη αναφορά τους στην βιβλιογραφία γίνεται την 

δεκαετία του 1960 με το θάνατο 100.000 νεοσσών ινδορνίθων στην Μεγάλη Βρετανία 

από κατανάλωση ζωοτροφών που περιείχαν αραχίδες (arachis hypogea) μολυσμένες από 

μυκοτοξίνες προερχόμενες από τον μύκητα A. flavus [Van Der Zijden, 1962]. Το 

ενδιαφέρον συνεχίστηκε καθώς όλο και περισσότερες μυκοτοξίνες ταυτοποιήθησαν. 

Επιπροσθέτως διαφάνηκε όλο και μεγαλύτερη η σχέση μεταξύ των μυκοτοξινών και 

κάποιων ασθενειών. Αρχικά τα ερωτήματα που απασχόλησαν τους ερευνητές ήταν α) η 

περίοδος μόλυνσης των τροφών β) η φυσική παραγωγή των μυκοτοξινών στις τροφές γ) 

το ποσοστό έκθεσης ζώων και ανθρώπου σε αυτές δ) η τοξικότητα των μυκοτοξινών στα 

ζώα και στον άνθρωπο. 

Οι λέξεις μυκοτοξίνη και μυκοτοξίκωση χρησιμοποιήθηκαν αρχικά από τους 

Forgacs και Carll το 1955. Οι μυκοτοξίνες είναι χημικά σταθερές ενώσεις, δευτερογενείς 

μεταβολίτες των μυκήτων και έχουν τοξικές ιδιότητες. Απαντώνται στις ζωοτροφές, στα 

δημητριακά, στα λαχανικά, στα εγκυτιωμένα τρόφιμα και σε πολλά άλλα είδη κυρίως 

ξηρών τροφών, βάζοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και την κτηνοτροφική 

παραγωγή σε όλο τον κόσμο.  

Πολλοί ερευνητές ενοχοποίησαν τις μυκοτοξίνες για συγκεκριμένες ασθένειες 

των ζώων. Η επίδραση των μυκοτοξινών στα ζώα παρουσιάζεται με διάφορες 

εκδηλώσεις όπως : α) αργός ρυθμός ανάπτυξης, β) εξασθενημένο ανοσοποιητικό 

σύστημα, γ) μειωμένη παραγωγή ζωικών αγαθών, δ) χρόνιες παθήσεις έπειτα από συνεχή 

έκθεση σε υποτοξικές δόσεις τοξίνης και ε) θανατηφόρα τοξίκωση ως αποτέλεσμα 

έκθεσης σε υψηλές συγκεντρώσεις μυκοτοξίνης [Pasteiner, 1994]. 
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 Οι μύκητες  που μπορούν να παράγουν μυκοτοξίνες είναι διάφορα είδη του 

Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Alternaria, Claviceps, Stachybotrys, Pithomyces, 

Phoma, Diphodia, Trichothecium, Phomopsis, Cladosporium, Byssochlamys, 

Chaetomium, Rhizopus και Scerotinia [Pasteiner, 1994]. Οι παραπάνω οργανισμοί 

μπορούν να αναπτυχθούν σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων κάτω από κατάλληλες 

συνθήκες pH, θερμοκρασίας και υγρασίας [Ζάχου, 1988]. Η παρουσία όμως μυκήτων δεν 

είναι πάντα στοιχείο ύπαρξης και μυκοτοξινών. Με άλλα λόγια ο μύκητας μπορεί να 

υπάρχει άλλα να μην παράγει μυκοτοξίνες. Επιπλέον, η μη παρουσία μύκητα δεν 

αποκλείει την ύπαρξη μυκοτοξίνης αφού ο μύκητας μπορεί να προϋπήρχε και να έχει 

παράγει την τοξίνη σε προηγούμενο στάδιο παραγωγής ή επεξεργασίας της τροφής. Η 

μυκοτοξίνη μπορεί να παραμείνει στην τροφή πολύ μετά το θάνατο του μύκητα χωρίς να 

καταστραφεί ή να υποστεί οποιαδήποτε αλλοίωση υπό κανονικές συνθήκες. 

Οι οργανικές διαταραχές που δημιουργούν οι μυκοτοξίνες στα ζώα και στον 

άνθρωπο είναι πολλές και ποικίλες. Συχνά παρουσιάζονται δυσκολίες στη διάγνωση 

λόγω των όμοιων συμπτωμάτων που έχουν με άλλες παθολογικές καταστάσεις. Γενικά 

σήμερα παραδεχόμαστε ότι οι παθολογικές αυτές καταστάσεις: α) δεν είναι μεταδοτικές, 

β) είναι περισσότερο εποχιακές (λόγω καιρικών συνθηκών) γ) είναι δυνατόν να 

αντιμετωπιστούν με κατάλληλη θεραπεία ή να προληφθούν με κατάλληλα σκευάσματα δ) 

η δράση τους στον άνθρωπο και στα ζώα είναι συνάρτηση του φύλου, της ηλικίας και της 

βιολογικής κατάστασης του οργανισμού. Επιπλέον οι μυκοτοξίνες δεν είναι αντιγονικές 

και έτσι τα ζώα και ο άνθρωπος δεν παράγουν ανοσία εναντίων τους. 

 Οι βιολογικές επιδράσεις των μυκοτοξινών εντοπίζονται κυρίως στα παρακάτω 

συστήματα: α) το σύστημα μεταβολισμού, όπως ο μεταβολισμός των υδατανθράκων, ο 

μεταβολισμός των λιπιδίων, η αφομοίωση των βιταμινών, η σύνθεση των πρωτεϊνών και 

η μιτοχονδριακή αναπνοή, β) το ενδοκρινικό σύστημα και γ) το εριστικό σύστημα 

[Pasteiner, 1994]. 

Ήδη γνωστές ασθένειες που επιβαρύνονται από την επίδραση των μυκήτων και 

των μυκοτοξινών είναι η καντιντίαση, η κοκκιδιομύκωση, η λοιμώδης βρογχίτις, η 

σαλμονέλωση, η παστεριδίωση, η ερυθρά, η διστομίαση.  

Ποια είναι όμως τα ασφαλή επίπεδα μυκοτοξινών για τον άνθρωπο και τα ζώα; Ο 
καθορισμός τους έχει να κάνει με πολλές παραμέτρους όπως α) την μέγιστη προστασία 

των ανθρώπων και των ζώων β) την ευαισθησία των αναλυτικών μεθόδων γ) την 
οικονομική ζημιά στην παραγωγή ενός κράτους δ) την νομική απαίτηση.  

Εδώ παρατηρούνται μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα όχι μόνο στα επιτρεπτά 
επίπεδα που οριοθετεί κάθε κράτος άλλα και το σύνολο των τροφών που επιλέγεται και 
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θεωρείται ότι πρέπει να βρίσκονται υπό εξέταση. Έτσι για την αφλατοξίνη Β1, η 
Φιλανδία και το Βέλγιο θεωρούν απαραίτητη την εξέταση όλων των τροφών με 
μέγιστο επιτρεπτό όριο τα 2 μg/kg (ppb) τροφής και τα 5 μg/kg (ppb) τροφής 

αντίστοιχα. Για το σύνολο των κύριων αφλατοξινών B1, B2, G1, G2, η Γερμανία έχει 
μέγιστο επιτρεπτό όριο τα 4 μg/kg (ppb),  η Γαλλία τα 10 μg/kg (ppb) ενώ οι Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής τα 20 μg/kg (ppb) [Berg, 1995]. 
 

ΙΙ.2 ΑΦΛΑΤΟΞΙΝΕΣ  

 Το όνομα αφλατοξίνη δόθηκε σε ένα μίγμα τοξικών ουσιών όπως η αφλατοξίνη 

Β1, η αφλατοξίνη Β2, η αφλατοξίνη G1, η αφλατοξίνη G2, η αφλατοξίνη M1, η 

αφλατοξίνη M2 και η αφλατοξίνη P1. Οι τοξίνες αυτές συχνά αναφέρονται και με τις 

ονομασίες Φλαβοτοξίνες και Φλαβοκουμαρίνες. Είναι έντονα φθορίζουσες, 

ετεροκυκλικές ενώσεις με πολλά οξυγόνα στο μόριο τους. Χαρακτηρίζονται από ένα 

διυδροδιφουμαρικό ή τετραυδροδιφουμαρικό δακτύλιο που είναι συνδεδεμένος με ένα 

υποκατεστημένο φουμαρικό τμήμα (σχήμα ΙΙ.1 έως ΙΙ.3). Οι ενώσεις αυτές ονομάστηκαν 

αφλατοξίνες από τα αρχικά των λέξεων Αspergillus flavus toxins (πίνακας ΙΙ.1). 

 

            
Αφλατοξίνη Β1    Αφλατοξίνη Β2 

 

Σχήμα II.1 : Ο συντακτικός τύπος της αφλατοξίνης Β1 και της αφλατοξίνης Β2 

 

          
Αφλατοξίνη G1   Αφλατοξίνη G2 

Σχήμα II.2 : Ο συντακτικός τύπος της αφλατοξίνης G1 και της αφλατοξίνης G2 
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Αφλατοξίνη Μ1   Αφλατοξίνη Μ2 

Σχήμα II.3 : Ο συντακτικός τύπος της αφλατοξίνης M1 και αφλατοξίνης M2 

 

Πίνακας II.1 : Μερικές από τις πιο γνωστές αφλατοξίνες, τα μοριακά βάρη και οι 

μοριακοί τους τύποι [Cole, 1981].  

 

Αφλατοξίνες  Μοριακό βάρος  Μοριακός τύπος 
Αφλατοξίνη Β1 312.0633 C17H12O6
Αφλατοξίνη Β2 314.0790 C17H14O6
Αφλατοξίνη G1 328.0582 C17H12O7
Αφλατοξίνη G2 330.0739 C17H14O7
Αφλατοξίνη M1 328.0582 C17H12O7
Αφλατοξίνη M2 330.0739 C17H14O7
Αφλατοξίνη P1 298.0477 C16H10O6
Αφλατοξίνη Q1 328.0582 C17H12O7
Αφλατοξίνη B3 302.0790 C16H14O6
Αφλατοξίνη D1 286.0841 C16H14O5
Αφλατοξίνη B2a 330.0739 C17H14O7
Αφλατοξίνη G2a 346.0688 C17H14O8
Aflatoxicol A 314.0790 C17H14O6
Aflatoxicol B 314.0790 C17H14O6
Aflatoxicol O-ethyl ether A 342.1103 C19H18O6

Aflatoxicol O-ethyl ether B 342.1103 C19H18O6

 

Οι αφλατοξίνες είναι οι πιο γνωστές και οι πιο μελετημένες μυκοτοξίνες. 

Παράγονται κυρίως από τα στελέχη A. flavus, A. nomius, A. parasiticus. Υπάρχουν 

τέσσερις κύριες αφλατοξίνες, η B1, η B2, η G1, η G2 (σχήμα ΙΙ.1 και ΙΙ.2) με προϊόντα 

μεταβολισμού άλλες αφλατοξίνες όπως οι Μ1 και Μ2 (σχήμα ΙΙ.3). Συγκεκριμένα η 

αφλατοξίνη M1 είναι τοξικός μεταβολίτης της αφλατοξίνης B1 που εμφανίζεται πολύ στο 

γάλα των θηλαστικών που έχουν εκτραφεί με μολυσμένες από την αφλατοξίνη B1 

τροφές. Οι αφλατοξίνες έχουν ανιχνευθεί σε διάφορες συγκεντρώσεις σε πολλά τρόφιμα 
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όπως τυρί, καφέ, ρύζι, σύκα, φιστίκια, καλαμπόκι, φασόλια, σόγια, αραβόσιτο, κ.α. 

Έχουν αναφερθεί συγκεντρώσεις από 1 μg/kg μέχρι 9 μg/kg στα πικραμύγδαλα, 43 μg/kg 

σε καλαμπόκι, ακόμα και 200 μg/kg για την αφλατοξίνη Β1 στα σύκα. Η αφλατοξίνη Μ1 

παρόλο που έχει ερευνηθεί λιγότερο από την Β1, θεωρείται 10 φορές λιγότερο 

καρκινογόνος. Παρόλα αυτά το γεγονός ότι συναντάται πολύ στο γάλα, το οποίο αποτελεί 

το κύριο στοιχείο στο διαιτολόγιο των μικρών παιδιών, την καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη 

αν αναλογιστούμε ότι ο οργανισμός των παιδιών είναι περισσότερο ευαίσθητος σε 

παθογόνες εστίες [Berg, 1995]. Η στεριγματοκυστίνη παράγεται και αυτή από είδη του 

Aspergillus και από τον μύκητα Penicillium luteum και θεωρείται πρόδρομος ένωση στην 

βιοσύνθεση των αφλατοξινών (σχήμα ΙΙ.4).  

 

 
 

Σχήμα II.4 : Ο συντακτικός τύπος της στεριγματοκυστίνης 

 

Ενδεικτικά μερικές LD50 τιμές (σε mg/kg) της αφλατοξίνης B1 είναι : για τα 

κουνέλια 0.3-0.5; για τους χοίρους 0.62; για τα ινδικά χοιρίδια 1.4-2.0; για τα κοτόπουλα 

6.5-16.0; για τα πρόβατα 2.0; [Pasteiner, 1994]. Οι μυκοτοξίνες B1, B2, G1, G2, συνήθως 

βρίσκονται μαζί στις τροφές με πιο επικίνδυνη την B1 η οποία ευθύνεται πολύ 

περισσότερο από τις άλλες τρεις για την καρκινογένεση του ήπατος. Η ελάχιστη δόση 

ικανή να προκαλέσει καρκινογένεση σε πειραματόζωα έχει προσδιοριστεί στα 0.1 μg/kg 

(ppb) βάρους σώματος ανά μέρα, ενώ το ασφαλές όριο λήψης για τους ανθρώπους δεν 

μπορεί να ξεπερνά τα 0.01 ng/kg (ppt) βάρους σώματος ανά μέρα για την αφλατοξίνη Β1 

[Berg, 1995]. 

 

ΙΙ.2α Βιοσύνθεση αφλατοξινών  
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Οι αφλατοξίνες είναι προϊόντα δευτεροταγούς μεταβολισμού του μύκητα 

Aspergillus και παράγονται στα ενδιάμεσα στάδια του πρωτογενούς μηχανισμού. 

Σχηματίζονται από την σύντηξη μιας ακετυλομάδας με τρία ή περισσότερα μηλονύλια με 

ταυτόχρονη αποκαρβοξυλίωση. Τα παράγωγα αυτά ονομάζονται πολυκετίδια. Οι 

αφλατοξίνες είναι εννεακετίδια. Ο σκελετός του άνθρακα σχηματίζεται από τις οξικές 

ρίζες ενώ την μεθοξυ-ομάδα την δίνει η μεθειονίνη [Biollaj, 1970]. Όπως φαίνεται στο 

σχήμα ΙΙ.5 υπάρχουν τα εξής στάδια στην σύνθεση της αφλατοξίνης Β1, [Μαρκάκη, 

1983].  

 

Nορσολορινικό οξύ → αβερουφίνη → βερσικολορίνη Α → στεριγματοκυστίνη → 

αφλατοξίνη Β1.  

 

 Για τον σχηματισμό της αφλατοξίνης Β2 η πορεία που προτείνεται είναι :  

 

Βερσικονάλη → βερσικολορίνη → 5-υδροξυδιυδροστεριγματοκυστίνη → αφλατοξίνη 

Β2.  

 

 Η αφλατοξίνη G1 παράγεται από την Β1, με περαιτέρω οξείδωση ενώ η G2 είναι 

παράγωγο της Β1 αφού πρώτα σχηματιστεί η G1 [Biollaj, 1970]. 
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Σχήμα II.5 : Τα κυριότερα στάδια βιοσύνθεση της Αφλατοξίνης Β1 

 

 

ΙΙ.2β Παράγοντες που επηρεάζουν την βιοσύνθεση των αφλατοξινών 

 

  Η παραγωγή των αφλατοξινών καθορίζεται από τον γονότυπο του μύκητα αλλά 

και από τις συνθήκες του περιβάλλοντος στο οποίο επιβιώνει ο μύκητας.  

 Το υπόστρωμα που αναπτύσσονται οι μύκητες παίζει σημαντικό ρόλο στην 

τοξικογόνο ικανότητα τους. Η συνύπαρξη με άλλους μικροοργανισμούς επηρεάζει την 

τοξινογέννεση εφόσον αυτοί οι οργανισμοί είναι δυνατόν να παρέμβουν στην βιοσύνθεση 

των αφλατοξινών. Οι κατάλληλες θερμοκρασίες για την παραγωγή της αφλατοξίνης Β1 

είναι μεταξύ 24-28ο οC ενώ της αφλατοξίνης G1 είναι 30 C. Η ελάχιστη θερμοκρασία που 

επιτρέπει την παραγωγή των αφλατοξινών είναι 12ο οC, η μέγιστη 40-42 C ενώ η πλέον 

κατάλληλη θεωρείται να είναι 27οC [Μαρκάκη, 1983].  
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Βασικά οι τροπικές συνθήκες, δηλαδή υψηλή θερμοκρασία και υγρασία, 

δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για να παραχθούν αφλατοξίνες. Αύξηση της 

περιεκτικότητας του αέρα σε CO , η ελάττωση σε O  και η αύξηση σε N2 2 2 δεν ευνοεί την 

ανάπτυξη του μύκητα A. flavus και κατά συνέπεια δεν ευνοεί την παραγωγή 

αφλατοξινών. Μελετώντας σε συνθετικά μέσα την παραγωγή αφλατοξινών από μύκητες 

διαπιστώθηκε ότι η φρουκτόζη, η γλυκόζη, η μανόζη και η σακχαρόζη ευνοούν την 

βιοσύνθεση των αφλατοξινών. Τα νιτρικά δεν ευνοούν την παραγωγή τους ενώ άλλες 

πηγές αζώτου όπως NH +, ουρικό οξύ, N4 2, έχουν θετική επίδραση, όπως και τα αμινοξέα 

και η βιταμίνη Β. Επίσης έχει διαπιστωθεί ότι ιχνοστοιχεία όπως ο Zn, Cd, Mg, Fe, 

επιδρούν θετικά στην βιοσύνθεση των αφλατοξινών [Μαρκάκη, 1983]. 

 Παρασιτοκτόνα όπως το dichlorvos, malathion, diazinon, αναστέλλουν την 

ανάπτυξη των μυκήτων στη συγκέντρωση των 100 μg/ml υποστρώματος. Παρατηρείται 

επίσης διαφορά, παρουσία των παραπάνω φυτοφαρμάκων, στην παραγωγή κάθε μιας από 

τις αφλατοξίνες κατατάσσοντας την αφλατοξίνη Β1 ως πιο ‘’ανθεκτική’’ στη επίδραση 

των φυτοφαρμάκων και ακολουθούν με τη σειρά που αναγράφονται η αφλατοξίνη G1, 

G2 και Β2 [Draughon, 1981].  

 

 

ΙΙ.2γ Χημική δομή αφλατοξινών 

 

 Όσο αφορά την χημική δομή των αφλατοξινών θα πρέπει να τονιστούν τα εξής 

στοιχεία:  

 

Σχήμα II.6 : Ο συντακτικός τύπος της αφλατοξίνης Β1 
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1.  Είναι κουμαρικά παράγωγα εξαιρετικά δραστικά σε βιολογικό επίπεδο.  

 

2.  Στο ένα άκρο του μορίου τους περιέχουν ένα λακτονικό δακτύλιο, κάτι που τους δίνει 

κυτταροτοξικές ιδιότητες. Οι υποκαταστάτες στον λακτονικό δακτύλιο είναι αυτοί που 

διαφοροποιούν τις αφλατοξίνες Β και G ως προς την τοξικότητα τους. Η αφλατοξίνη 

G1 έχοντας ένα δεύτερο λακτονικό δακτύλιο στο μόριο της είναι λιγότερη τοξική από 

την αφλατοξίνη Β1 [Wogan, 1971]. Παράγωγες τοξίνες της αφλατοξίνη Β1 όπως η 

αφλατοξικόλη που έχει ένα υδροξύλιο στην θέση του καρβονυλίου είναι λιγότερο 

τοξική και από την Β1 και από την G1. Ο λακτονικός δακτύλιος είναι πολύ ευαίσθητος 

σε αλκαλικό περιβάλλον και διασπάται με αποτέλεσμα την δημιουργία προϊόντων-

τοξινών με μικρότερη συνήθως τοξική δράση [Lee, 1981]. 

 

3.  Στο άλλο άκρο του μορίου τους περιέχουν δύο φουρανικούς δακτυλίους οι οποίοι 

εξασφαλίζουν σταθερότητα στο μόριο και δομή τέτοια η οποία επιτρέπει 

αλληλεπιδράσεις με συστατικά του κυττάρου. Το άνοιγμα ενός εκ των δύο 

φουρανικών δακτυλίων μειώνει την τοξική δράση των αφλατοξινών, αντίθετα η 

προσθήκη υποκαταστατών στους φουρανικούς δακτυλίους δεν επιδρά σημαντικά στην 

τοξική τους δράση.  

 

4.  Σημαντική είναι η ύπαρξη ή όχι διπλού δεσμού στις θέσεις 2 και 3 του ακραίου 

φουρανικού δακτυλίου όπως φαίνεται στο σχήμα ΙΙ.6. 

 

 Ο διπλός δεσμός στις θέσεις 2 και 3, είναι πολύ σημαντικός καθότι είναι δυνατόν 

να οξειδωθεί και να σχηματιστεί το 2,3 εποξείδιο το οποίο είναι ικανό να ενωθεί με την 

γουανίνη του DNA (σχήμα ΙΙ.7) με αποτέλεσμα την αρχή της καρκινογένεσης [Neal, 

1981; Berry, 1988]. Οι αφλατοξίνες Β2 και G2, που δεν έχουν στο μόριο τους αυτό το 

διπλό δεσμό είναι λιγότερο καρκινογόνες. Η μικρή όμως καρκινογόνος δράση που έχει 

παρατηρηθεί για την αφλατοξίνη Β2 πιθανόν να οφείλεται στο ότι μεταβολίζεται σε άλλα 

καρκινογόνα προϊόντα ή πιθανόν να μετατρέπεται στον οργανισμό σε αφλατοξίνη Β1 

[Wogan, 1971].  
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2,3 -εποξείδιο αφλατοξίνης Β1 → Καρκινογόνος δεσμός στην γουανίνη του 

DNA 

 
 

Σχήμα II.7 : Αλληλεπίδραση του 2,3 εποξειδίου της αφλατοξίνης Β1 με την γουανίνη 

του DNA. 

 

 

ΙΙ.2δ Βιολογική δράση  

 

Μεταβολισμός 

 Ο τρόπος και ο βαθμός μεταβολισμού της αφλατοξίνης Β1 παίζει σημαντικό ρόλο 

στην τοξικότητα της και γενικά στην όλη βιολογική δράση της. Η απορρόφηση των 

αφλατοξινών μπορεί να γίνει από το γαστρεντερικό και από το αναπνευστικό σύστημα 

όπως επίσης και μέσω του δέρματος. Από την στιγμή που η αφλατοξίνη θα εισχωρήσει 

στη κυκλοφορία αρχίζει να κατανέμεται στους διάφορους ιστούς. Ενδοπεριτονιακή 

έκχυση ιχνοθετημένης με 14C αφλατοξίνης Β1 σε αρουραίους δείχνει κατανομή αυτής 

στα ούρα κατά 26.1 %, στα κόπρανα κατά 14.1 %, στα νεφρά κατά 0.4 %, στο αίμα κατά 

0.8 % και στο ήπαρ κατά 5.9-7.7 % [Wogan, 1967a]. Οι αφλατοξίνες κατανέμονται σε 

όλα σχεδόν τα όργανα του σώματος αλλά πολύ περισσότερο στο ήπαρ το οποίο 

αποδεικνύεται ότι είναι το όργανο στόχος και το όργανο που υφίσταται την μεγαλύτερη 

βλάβη. Άλλωστε έχει αναφερθεί η ανίχνευση Β1 σε άτομα με καρκίνο του ήπατος και σε 

ιστούς παιδιών από την Ταϊλάνδη που έπασχαν από το σύνδρομο Reye [Phillips, 1976].  

 Τα προϊόντα μεταβολισμού των αφλατοξινών διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) 

οξείδωσης και β) αναγωγής (σχήμα ΙΙ.8). 

 

 

 

Αφλατοξικόλη Αφλατοξίνη Β  Προσβολέας του νουκλεικού οξέος 2α 
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   ↑ ↑   ↑-DNA, RNA, πρωτείνες 

Αφλατοξίνη Μ1←Αφλατοξίνη Β1 → Αφλατοξίνη Β1 εποξείδιο→ Αφλατοξίνη Β1-διόλη 

       ↓-Γλουταθειόνη 

  Αφλατοξίνη P1 ↓  Αφλατοξίνη Β1-μεκραπτουρικό οξύ 
   Αφλατοξίνη Q1  

 

Σχήμα II.8 : Προϊόντα οξείδωσης και αναγωγής της αφλατοξίνης Β1 [Μαρκάκη, 1983]. 

 

 Ένζυμα όπως οι οξειδάσες, το κυτόχρωμα P-450, η φλαβοπρωτείνη, η αναγωγάση 

του κυτοχρώματος P-450, παίρνουν μέρος στον μεταβολισμό των αφλατοξινών. Οι 

οξειδάσες των κυτοχρωμάτων οξειδώνουν τις αφλατοξίνες σε υδατοδιαλυτούς 

μεταβολίτες οι οποίοι αποβάλλονται πιο εύκολα από τον οργανισμό. Η οξείδωση της 

αφλατοξίνης Β1 οδηγεί σε προϊόντα όπως η αφλατοξίνη Q1 (3-υδρόξυ αφλατοξίνη Β1), η 

αφλατοξίνη M1 (4-υδρόξυ αφλατοξίνη Β1) και η αφλατοξίνη Β2α (2,3 διύδρο-2-υδρόξυ 

αφλατοξίνη Β1) [Masri, 1974; Orti 1989]. 

 Οι αναγωγάσες του κυτταροπλασματικού κλάσματος ανάγουν την αφλατοξίνη Β1 

σε αφλατοξικόλη [Wong, 1978], η οποία αφλατοξικόλη μπορεί με αντίθετη διαδικασία να 

δώσει ξανά αφλατοξίνη Β1 λειτουργώντας σαν μια ενδοκυτταρική δεξαμενή παραγωγής 

αφλατοξίνης Β1.  

 

Γενικά μπορούμε να πούμε ότι ο μεταβολισμός οδηγεί σε δύο κατευθύνσεις : 

1)  στο σχηματισμό αφλατοξινών Μ1, P1, Β2α, Q1, οι οποίες είναι υδατοδιαλυτές 

και αποβάλλονται πιο εύκολα από τον οργανισμό. Από τις παραπάνω τοξίνες 

αρκετά τοξική θεωρείται η Μ1 ενώ η Β2α θεωρείται υπεύθυνη για οξείες 

δηλητηριάσεις. 

 

2)  στο σχηματισμό του 2,3 εποξειδίου της αφλατοξίνης Β1 που θεωρείται 

υπεύθυνο για καρκινογέννεση.  

 

 Η ταχύτητα μεταβολισμού των αφλατοξινών παίζει σημαντικό ρόλο στον 

καθορισμό της τοξικότητας και στον βαθμό επικινδυνότητας αυτών. Με βάση τον χρόνο 

μεταβολισμού της αφλατοξίνης Β1 σε διάφορα πειραματόζωα στα οποία χορηγήθηκε 

ποσότητα τοξίνης κοντά στην θανατηφόρο δόση (LD50) οι οργανισμοί αυτοί 

κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, τους αργούς, ενδιάμεσους και γρήγορους 
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μεταβολιστές. Το συμπέρασμα είναι ότι όσοι οργανισμοί μεταβολίζουν γρήγορα την Β1 

σχηματίζουν μεγαλύτερο ποσοστό Β2α και είναι επιρρεπείς σε οξείες δηλητηριάσεις, ενώ 

όσοι μεταβολίζουν αργά σχηματίζουν το 2,3 εποξείδιο της Β1 και είναι επιρρεπείς σε 

χρόνιες επιδράσεις της αφλατοξίνης όπως καρκινογένεση [Petterson, 1973; Μαρκάκη, 

1983].  

 

Πίνακας II.2 : Χρόνοι μεταβολισμού της Αφλατοξίνης Β1 σε διάφορα πειραματόζωα με 

χορήγηση μιας δόσης LD50. 

 

Οργανισμός  Χρόνος μεταβολισμού 
Γρήγορος Μεταβολισμός   

Κουνέλι 39.6 sec 
Πάπια 49.8 sec 
Πίθηκος 6.4 min 
Άνθρωπος 13.3 min 

Eνδιάμεσος Μεταβολισμός  
Κοτόπουλα 32.3 min - 1.37 hr 
Ποντίκι 1.57 hr 
Χοίρος  2.50 hr 
Πρόβατο 4.26 hr 

Αργός Μεταβολισμός  
Αρουραίος 0.8-2.6 ημέρες 

 

 

ΙΙ.3 ΟΧΡΑΤΟΞΙΝΕΣ 

 

Οι οχρατοξίνες ανακαλύφθηκαν στην Νότια Αφρική από επιστήμονες που 

ερευνούσαν για τοξινογεννείς μύκητες. Αρχικά απομονώθηκε η οχρατοξίνη Α (σχήμα 

ΙΙ.9) που παράγεται από τον μύκητα A. ochraceus και ακολούθησε η απομόνωση και η 

ταυτοποίηση της οχρατοξίνης Β και της οχρατοξίνης C με τους μεθυλ και αιθυλ εστέρες 

τους (σχήμα ΙΙ.9 και ΙΙ.10). Οι οχρατοξίνες Α και Β είναι και οι κυριότερες εκπρόσωποι 

της συγκεκριμένης ομάδας με πιο τοξική και επικίνδυνη την πρώτη. Χημικά οι 

οχρατοξίνες είναι ενώσεις ενός τμήματος 3,4-διυδρο-3-μεθυλισοκουμαρίνης μέσω μιας 7-

καρβόξυ ομάδας σε μια L-b-φαινυλαλανίνη με ένα αμινοδεσμό [Cole, 1981]. 

Οι συντακτικοί τύποι των οχρατοξινών Α, Β και C παρουσιάζονται στα σχήματα 

ΙΙ.9 και ΙΙ.10.  
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Σχήμα II.9: Οι συντακτικοί τύποι της οχρατοξίνης Α (αριστερά) και της οχρατοξίνης Β 

(δεξιά) 

 

 

 
 

Σχήμα II.10 : Ο συντακτικός τύπος της οχρατοξίνης C 

 

Πίνακας II.3 : Οι βασικοί αντιπρόσωποι της ομάδας των οχρατοξινών. 

 

Οχρατοξίνες  Μοριακό βάρος  Μοριακός τύπος 
Οχρατοξίνη Α 403.08 C20H18O NCl 6
Οχρατοξίνη Β 369.12 C20H19O N 6
Οχρατοξίνη C 431.11 C22H22O NCl 6
4-hydroxyochratoxin A 419.00 C20H18O NCl 7

 

Οι οχρατοξίνες παράγονται κυρίως από τους μύκητες Aspergillus ochraceus και 

Penicillium viridicatum αλλά και από τους μύκητες A. melleus, A. sulphureus, A. 

ostianus, A. petrakii, A. ostianus, A. alliaceus, P. cyclopium, P. commune, P. variabile, P. 

palitans και P. purpurescens. Οι παραπάνω μύκητες μπορούν να δίνουν και άλλες 

μυκοτοξίνες όπως π.χ. σιτρινίνη και πενισιλλικό οξύ με πιθανή συνέργια αυτών με τις 

οχρατοξίνες που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της τοξικότητα τους [Cole, 1981]. 
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Η οχρατοξίνη Α είναι διαλυτή σε πολικούς οργανικούς διαλύτες και ελαφρώς 

διαλυτή στο νερό. Τα επίπεδα οχρατοξίνης σε τροφές εξαρτώνται, όπως συμβαίνει με 

όλες σχεδόν τις μυκοτοξίνες, από διάφορους παράγοντες όπως το ποσοστό υγρασίας και 

τα επίπεδα θερμοκρασία κατά την παραγωγής ή την αποθήκευσης της τροφής. Οι 

κλιματικές συνθήκες που επικρατούν κατά την παραγωγή και τη συγκομιδή των 

προϊόντων επιδρούν στη παραγωγή ή όχι οχρατοξίνης. Έτσι σε "ξηρές" χρονιές τα 

επίπεδα τους είναι χαμηλά σε αντίθεση με χρονιές με υψηλή υγρασία όπου οι 

συγκεντρώσεις σε οχρατοξίνη μπορεί να φτάσουν σε υψηλά και επιζήμια επίπεδα. Οι 

οχρατοξίνες έχουν ενοχοποιηθεί ως εκ των παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση μιας 

ασθένειας γνωστή ως ‘Βαλκανική νεφροπάθεια’ [Krogh, 1976]. 

Ενδεικτικά οι LD50 τιμές (σε mg/kg) είναι : στους αρουραίους, για το αρσενικό 

30.0, για το θηλυκό 21.4; στο ινδικό χοιρίδιο, για το αρσενικό 9.1, για το θηλυκό 8.1; στις 

γαλοπούλες 5.9; στα θηλυκά γουρούνια 6.0; [Pasteiner, 1994].  

 

ΙΙ.4 ΤΡΙΧΟΘΗΚΙΝΕΣ  

 

 Η πρώτη τριχοθηκίνη που ανακαλύφθηκε ήταν η trichothecin μια τοξίνη που 

παράγεται από τον μύκητα Trichothecium roseum. Σήμερα γνωρίζουμε ότι οι 

τριχοθηκίνες είναι μια ομάδα μυκοτοξινών αποτελούμενη από περισσότερες από 148 

χημικά συγγενείς ενώσεις που παράγονται από διάφορα είδη των μυκήτων Fusarium, 

Trichothecium, Stachybotrys, Cephalosporium, Trichoderma και Myrothecium. Οι 

τριχοθηκίνες είναι διαλυτές στην ακετόνη, στην μεθανόλη, στην αιθανόλη, στο 

χλωροφόρμιο, στο ακετονιτρίλιο ενώ είναι αδιάλυτες στο νερό [Cole, 1981].  

 Οι τριχοθηκίνες χαρακτηρίζονται από ένα 12,13-epoxy-trichothec-9-ene σύστημα 

δακτυλίου. Λόγω του πλήθους τους χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες. ομάδα Α: 

χαρακτηρίζονται από ένα άτομο υδρογόνου ή μια υδροξυλομάδα στην θέση 8 του μορίου 

τους, ομάδα Β: χαρακτηρίζονται από μια κετονοομάδα στην θέση 8, ομάδα Γ: ανήκουν οι 

μακροκυκλικές τριχοθηκίνες ενώ στην ομάδα Δ: όλες οι άλλες τριχοθηκίνες που δεν 

ανήκουν σε καμιά από τις παραπάνω ομάδες. Για παράδειγμα, οι τριχοθηκίνες που 

ανήκουν στην ομάδα Α είναι η T-2 τοξίνη, η HT-2 τοξίνη, η monoacetoxyscirpenol, η 

diacetoxyscirpenol, η trichodermin και η scirpentriol ενώ αυτές που ανήκουν στην ομάδα 

Β είναι η nivalenol, η φουσαρενόνη-X (fusarenon-X), η deoxynivalenol, η 

deoxynivalenol monoacetate και η trichothecin. Οι δυο τελευταίες ομάδες που 
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αναφέρονται ως roridins και verrucarins περιέχουν μια γέφυρα μακροκυκλικού εστέρα 

στους άνθρακες 4 και 5 [Cole, 1981].  

Οι τριχοθηκίνες παρουσιάζουν πλατύ εύρος βιολογικής δράσης ως αντιβιοτικά, 

αντιικά, αντιμυκητιασικά ή κυτταροστατικά. Μερικές είναι φυτοτοξικές ενώ άλλες 

παρουσιάζουν σημαντική τοξικότητα σε άνθρωπο και ζώα. Τοξίκωση από τριχοθηκίνες 

μπορεί να προέλθει είτε με ενδοφλέβια ή ενδοπεριτοναϊκή χρήση, είτε με χρήση από το 

στόμα ή απλά με τοπική επαφή. Βιοχημικά είναι ισχυροί αναστολείς στην σύνθεση των 

πρωτεϊνών και του DNA. Κάποιες τριχοθηκίνες αναστέλλουν το αρχικό στάδιο σύνθεσης 

των πρωτεϊνών στα πολυριβοσώματα και άλλες αναστέλλουν την επιμήκυνση και/ή τον 

τερματισμό της πρωτεϊνικής σύνδεσης [Pasteiner 1994].  

 

Πίνακας II.4 : Οι βασικοί αντιπρόσωποι των τριχοθηκινών, τα μοριακά βάρη και οι 

μοριακοί τους τύποι. 

 

Τριχοθηκίνες  Μοριακό βάρος  Μοριακός τύπος 
Trichodernol 250.1563 C15H22O3
Verrucarol 266.1517 C15H22O4
Scirpentriol 282.1461 C15H22O5
T-2 tetraol 298.1410 C15H22O6
Trichodermin 292.1668 C17H24O4
Monoacetoxyscirpenol 324.1566 C17H24O6
Diacetoxyscirpenol 366.1671 C19H26O7
Neosolaniol 382.1620 C19H26O8
Neosolaniol monoacetote 424.1725 C21H28O9
HT-2 τοξίνη  424.2093 C22H32O8
T-2 τοξίνη 466.2193 C24H34O9
4,15-Diacetylverruarol 350.1722 C19H26O6
7a-Hydroxydiacetoxyscirpenol 382.1620 C19H26O8

 

Οι κυριότερες αντιπρόσωποι αυτή της κατηγορίας είναι η T-2 τοξίνη, η HT-2 

τοξίνη, η δεοξυνιβαλενόλη, η νιβαλενόλη και η φουσαρενόνη-Χ. Οι συντακτικοί τύποι 

κάποιων από αυτών δίνονται στα σχήματα ΙΙ.11 και ΙΙ.12.  
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Σχήμα II.11: Ο συντακτικός τύπος της T-2 (αριστερά) και της HT-2 τοξίνης (δεξιά) 

 

 
Σχήμα II.12 : Ο συντακτικός τύπος της φουσαρενόνη X 

 

Ενδεικτικές LD50 τιμές (σε mg/kg) είναι οι εξής: Για την T-2 τοξίνη : 5.2 σε μύες, 

1.21 σε χοίρους, για την HT-2 τοξίνη: 9.0 σε μύες, για την φουσαρενόνη-Χ: 3.4 σε μύες, 

4.4 σε αρουραίους, 5.0 στη γάτα και  για την δεοξυνιβαλενόλη: 46.0 σε μύες, 27.0 στις 

πάπιες [Pasteiner, 1994]. 

 

ΙΙ.5 ΖΕΑΡΑΛΕΝΟΝΗ  

 

Παράγεται κυρίως από το μύκητα F. graminearum κάτω από συνθήκες υψηλής 

υγρασίας και χαμηλής σχετικά θερμοκρασίας. Απαντάται πολύ στο καλαμπόκι, στο 

κριθάρι, στο σιτάρι, στα κονσερβοποιημένα και σε άλλα είδη τροφών. Μάλιστα 

ανιχνεύεται πολύ στο καλαμπόκι σε συγκεντρώσεις από 0.1-5 μg/kg. Σαν χημική ένωση 

είναι αδιάλυτη στο νερό, όμως είναι διαλύτη στο χλωροφόρμιο, στο ακετονιτρίλιο, στις 

αλκοόλες, στον πετρελαϊκό αιθέρα και σε πολλούς άλλους οργανικούς διαλύτες. Η 

ζεαραλενόνη έχει μοριακό τύπο C16H22O5 και είναι συγγενής χημικά με την alpha και την 

beta- ζεαραλενόλ, την 6,8-dihydroxyzearalene, την 8-hydroxyzearalenone, την 7-

dehydrozearalene και την 5-formylzearalenone. Οι συγκεντρώσεις σε ζεαραλενόνη 
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εξαρτώνται από το είδος του τροφίμου και από την χώρα παραγωγής, με σύνηθες εύρος 

τιμών από 1 ng/kg μέχρι 10 μg/kg [Berg, 1995].  

Ο συντακτικός τύπος της ζεαραλενόνης παρουσιάζεται στο σχήμα ΙΙ.13 :  

 

 
 

 

Σχήμα II.13 : Ο συντακτικός τύπος της ζεαραλενόνη 
 
 
 
ΙΙ.6 ΑΛΛΕΣ ΜΥΚΟΤΟΞΙΝΕΣ 

 

 Η σιτρινίνη είναι κίτρινου χρώματος τοξίνη που παράγεται επίσης από τους 

μύκητες Aspergillus και Penicillium συμπεριλαμβανομένου και του P. viridicatum που 

δίνει τις οχρατοξίνες. Όπως και οι οχρατοξίνες έτσι και η σιτρινίνη προκαλεί ζημιές στα 

νεφρά ενώ πιθανό να έχει συνεργική δράση με την οχρατοξίνη Α σε περιπτώσεις 

νεφροπάθειας στα γουρούνια.  

Το κυκλοπιαζονικό οξύ (CPA) παράγεται από τον μύκητα P. cyclopium. 

Εμφανίζεται στο καλαμπόκι, στα φιστίκια και σε άλλες τροφές. Εμπλέκεται στην 

εμφάνιση του συνδρόμου "Turkey Χ" στην Αγγλία το 1960 [Van Der Zijden, 1962]. Η 

σιτρινίνη και το πενισιλλικό οξύ ανήκουν στην κατηγορία των toxic lactone. 

Χαρακτηρίζονται από ένα πενταμελή κυκλικό δακτύλιο λακτόνης. Το πενισιλλικό οξύ 

έχει μοριακό βάρος 170.0579 και μοριακό τύπο C H8 10O4 ενώ η σιτρινίνη μοριακό βάρος 

250.0841 και μοριακό τύπο C  (σχήμα II.14 και II.15). 13H14O5

Οι τρεμοργενείς (tremorgenic) μυκοτοξίνες όπως οι paspalitrems, lolitrems, 

aflatrem, verruculigen, fumitremorgens και penitrem A παράγονται από είδη των 

μυκήτων Penicillium, Aspergillus, Claviceps και Acremonium. Οι μυκοτοξίνες αυτές 

προσβάλουν το κεντρικό νευρικό σύστημα. Προκαλούν αρρώστια στα βοοειδή με την 
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Οι συντακτικοί τύποι της σιτρινίνης, της σιτρεοβιριδίνη  και του κυκλοπιαζονικού 

οξέος δίνονται στα σχήματα ΙΙ.14 και ΙΙ.15. 

Η fumonisins παράγεται από τον μύκητα F. moniliforme. Θεωρείται υπεύθυνη για 

την εμφάνιση μιας αρρώστιας των ίππων που ονομάζεται λευκοεγκεφαλοπάθεια 

(Leukoencephalomalacia) ενώ πρόσφατες έρευνες εμφανίζουν την παραπάνω τοξίνη ή 

πιθανούς μεταβολίτες της να είναι υπεύθυνοι για δημιουργία καρκίνου στα ποντίκια 

[Brownie, 1987].  

Η σιτρεοβιριδίνη είναι μυκοτοξίνη με μοριακό βάρος 402.2042 και μοριακό τύπο 

C

ονομασία Staggers με πληθώρα κλινικών συμπτωμάτων όπως μυϊκοί σπασμοί, αστάθεια, 

δυσκολία στην κίνηση, αδυναμία σε κάποια ζώα να σταθούν όρθια [Richard, 1989]. 

23H30O6 και σχετίζεται με την ασθένεια cardiac beri-beri που έκανε την εμφάνιση της 

στην Ιαπωνία. Οι μύκητες Aspergillus και Penicillium ενέχονται στην παραγωγή της 

τοξίνης αυτής (σχήμα II.14).  

 

Σχήμα II.14 : Οι συντακτικοί τύποι της σιτρεοβιριδίνης και της σιτρινίνης 

Σχήμα II.15 : Ο συντακτικός τύπος του κυκλοπιαζονικού οξέος  
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Πίνακας II.5 : Ενδεικτικές LD50 τιμές για τις κυριότερες μυκοτοξίνες [Richard, 1989]. 

Μυκοτοξίνη Κατηγορία 
ζώου 

Φύλο Ηλικία/ μέγεθος Τρόπος εισαγωγής  LD50 (mg/kg) 

Aφλατοξίνη Β1 Πάπια 
αρουραίος 
αρουραίος 
αρουραίος 
αρουραίος 
σκύλος 
σκύλος 
hamster 

Α 
Α-Θ 
Α 
Θ 
Α 
Α-Θ 
Α-Θ 
Α 

Day old 
Day old 

21 ημερών 
21 ημερών 

100 gr 
ενήλικας  
ενήλικας 

30 ημερών 

στόμα 
στόμα 
στόμα 
στόμα 

ενδοπ/νιακά 
ενδοπ/νιακά 

στόμα 
στόμα 

0.37 
1 

5.5 
7.4 
6 
1 

0.5 
10.2 

Aφλατοξίνη G1 πάπιες Α-Θ Day old στόμα 0.79 
Αφλατοξίνη G2 πάπιες Α-Θ Day old στόμα 172.5 μg/πάπια 
Αφλατοξίνη Μ1 πάπιες Α-Θ Day old στόμα 16.6 μg/πάπια 
Σιτρινίνη αρουραίοι 

ποντίκια  
guinea pig 
κουνέλια 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

ενδοπ/κά/υποδόρια 
ενδοπ/κά/υποδόρια 

υποδόρια 
ενδοφλέβια  

67 
35 
37 
19 

Οχρατοξίνη Α αρουραίοι 
πέστροφα 

- 
- 

Απογαλ/μενο 
6 mos 

στόμα  
ενδοπεριτονιακά  

22 
5.53 

Τ-2 τοξίνη αρουραίοι 
ποντίκια 
γουρούνια 
κοτόπουλο 

Α-Θ 
Α-Θ 
Α-Θ 
Α 

21 ημερών 
21 ημερών 
21 ημερών 

Day old 

ενδοπεριτονιακά 
ενδοπεριτονιακά 

στόμα 
στόμα 

3 
5.2 
4 

1.84 
HT-2 τοξίνη ποντίκια Α-Θ - ενδοπεριτονιακά 9 
Δεοξυνιβαλενόλη ποντίκια 

ποντίκια 
Α 
Θ 

- 
- 

ενδοπεριτονιακά 
ενδοπεριτονιακά 

70 
76.7 

 



 

 

 

 

ΙΙΙ ΜΥΚΟΤΟΞΙΝΕΣ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 
 

 Πολλά είδη εσπεριδοειδών, δημητριακών, καφέ και άλλων προϊόντων μπορούν να 

μολυνθούν με μυκοτοξίνες πριν τη συγκομιδή, κατά την διάρκεια της συγκομιδής και 

κατά την διάρκεια της ξήρανσης ή αποθήκευση τους. Μυκοτοξίνες με την γενική 

ονομασία ergot alkaloids που παράγονται από το μύκητα C. purpurea και σχετίζονται με 

την ασθένεια του εργοτισμού παράγονται κυρίως όταν η τροφή π.χ. τα σιτηρά, είναι 

ακόμα στα χωράφια κατά την περίοδο της ωρίμανσης. Τα τρόφιμα που έχουν εξεταστεί 

περισσότερο για επιμόλυνση από αφλατοξίνες είναι το καλαμπόκι, τα φιστίκια, ο 

βαμβακόσπορος, τα καρύδια, το κριθάρι, όπως επίσης και τα αυγά, το γάλα, το κρέας, 

προϊόντα που προέρχονται από ζώα που έχουν εκτραφεί με τροφές μολυσμένες από 

μυκοτοξίνες. Αν εξαιρέσουμε τις αφλατοξίνες που έχουν μελετηθεί σε μεγάλο βαθμό, τα 

επίπεδα μόλυνσης των τροφών από τις υπόλοιπες μυκοτοξίνες δεν είναι πλήρως γνωστά 

[Berg, 1995].  

Η έκθεση των ανθρώπων σε μυκοτοξίνες στις αναπτυγμένες χώρες είναι 

μικρότερη από αυτή σε μη ανεπτυγμένες χώρες. Αυτό οφείλεται στην αφθονία των 

τροφών, στην επιλογή των ειδών τροφίμων, στην συχνή επιτήρηση και έλεγχο αυτών, 

αλλά και στους αυστηρούς κανονισμούς που έχουν θεσπίσει οι χώρες αυτές για την 

ποιότητα των τροφίμων και την προστασία του καταναλωτή. Το πρόβλημα στις 

αναπτυγμένες χώρες εντοπίζεται περισσότερο στην υγεία των ζώων μετά από λήψη 

τροφών με μυκοτοξίνες καθώς ο έλεγχος στις ζωοτροφές δεν είναι τόσο αυστηρός όσο 

είναι για τις τροφές που καταναλώνονται από τους ανθρώπους. Σε αυτή την περίπτωση οι 

κίνδυνοι για την υγεία των ανθρώπων προέρχονται κυρίως από προϊόντα (κρέας, αυγά, 

γάλα) που παράγονται από μολυσμένα με μυκοτοξίνες ζώα. Η μόλυνση των τροφών από 

μυκοτοξίνες μπορεί να ταξινομηθεί και να εξετασθεί σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το 

είδος των τροφών: α) ακατέργαστα τρόφιμα β) κατεργασμένα τρόφιμα γ) εισαγόμενα 

τρόφιμα. 
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ΙΙΙ.1 ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 
 

Η μόλυνση στα ακατέργαστα τρόφιμα μπορεί να προέλθει κατά την παραγωγή και 

την ωρίμανση των προϊόντων στους αγρούς, πριν ή μετά την συγκομιδή τους, κατά τη 

συλλογή και την αποθήκευση των προϊόντων. Μεγάλη παραγωγή τοξινών έχει 

παρατηρηθεί όταν η αποθήκευση των τροφίμων γίνεται σε ευνοϊκές συνθήκες για την 

ανάπτυξη του μύκητα χωρίς αναγκαστικά να υπάρχει μόλυνση πριν από αυτή την 

περίοδο. Οι ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη του μύκητα είναι υψηλή θερμοκρασία, 

υψηλό ποσοστό υγρασίας και ελλιπής αερισμός των χώρων αποθήκευσης. Για το λόγο 

αυτό η αποθήκευση των τροφών πρέπει να γίνεται σε χώρους ξηρούς, με καλό αερισμό 

και σχετικά χαμηλή θερμοκρασία. 

Συγκεκριμένα οι αφλατοξίνες βρέθηκε ότι σε μερικές περιπτώσεις μολύνουν τους 

καρπούς σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις με κυρίως ύποπτα τρόφιμα το καλαμπόκι, 

φιστίκια, καρύδια κ.α. Μόλυνση από αφλατοξίνες είναι γνωστό ότι απαντάται και σε 

πολλά άλλα τρόφιμα, αλλά με λιγότερο κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου και των 

ζώων λόγω της μικρής και περιστασιακής κατανάλωσης αυτών, όπως για παράδειγμα τα 

σύκα, τα αμύγδαλα, οι σταφίδες, τα μπαχαρικά. Σόγια, φασόλια, βρώμη, ρύζι, σιτάρι 

είναι από τα προϊόντα που δείχνουν να ‘’αντιστέκονται’’ και να μην μολύνονται συχνά 

από αφλατοξίνες στους αγρούς [Berg 1995].  

Φυσικά πρέπει να γίνεται πάντα ο έλεγχος και για τις άλλες μυκοτοξίνες εκτός 

από τις αφλατοξίνες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του 1983 στις Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής όπου εξετάστηκαν 27 δείγματα καλαμποκιού. Από αυτά 17 δείγματα 

(ποσοστό 63%) ήταν θετικά σε ζεαραλενόνη με επίπεδα από 12 έως 1373 ng/kg. Το 1984, 

4 στα 53 δείγματα (7.5%) καλαμποκιού βρέθηκαν να περιέχουν οχρατοξίνη Α σε 

συγκεντρώσεις 10-25 ng/kg [Richard, 1989]. Η δεοξυνιβαλενόλη (deoxynivalenol) 

βρέθηκε σε επίπεδα μεγαλύτερα από 1000 ng/kg σε δείγματα καλαμποκιού και σιταριού 

που προέρχονταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τον Καναδά ειδικά όταν αυτά 

προέρχονταν από περιοχές με υγρό κλίμα ή από περιοχές όπου στην περίοδο συγκομιδής 

η θερμοκρασία ήταν αρκετά υψηλή. Μικρότερες ποσότητες δεοξυνιβαλενόλης βρέθηκαν 

στο ρύζι και στο κριθάρι. Η σιτρινίνη παράγεται από είδη του Aspergillus και Penicillium 

συχνά μαζί με τις αφλατοξίνες και έχει αναφερθεί ότι μολύνει φιστίκια, τομάτες, 

καλαμπόκι, κριθάρι και άλλα δημητριακά (πίνακας ΙΙΙ.1) [Richard, 1989]. 
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Πίνακας III.1 : Οι τροφές στις οποίες συχνότερα απαντώνται μυκοτοξίνες 

Τοξίνη Τρόφιμα-τροφές 
Αφλατοξίνες καλαμπόκι, σιτηρά, ρύζι, καρύδια, γάλα, αυγά, τυρί, φιστίκια, 

βαμβάκι, καρποί δέντρων 
Σιτρινίνη κριθάρι, βρώμη, καλαμπόκι, ρύζι 
Κυκλοπιαζονικό οξύ  Φιστίκια 
Δεοξυνιβαλενόλη καλαμπόκι, κριθάρι, σιτάρι 
Ergot alkaloids σιτάρι, σίκαλη 
Οχρατοξίνες  κριθάρι, βρώμη, καλαμπόκι, σιτηρά, ρύζι, καφές, ξηρά φασόλια, 

φιστίκια, τυρί, χοιρινό κρέας 
Πατουλίνη μήλα 
T-2 τοξίνη καλαμπόκι, κριθάρι, κρασί, μίγματα τροφών 
Ζεαραλενόνη καλαμπόκι, κριθάρι, σανός 

 

ΙΙI.2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 
 

 Οι περισσότερες πληροφορίες που υπάρχουν για μυκοτοξίνες σε επεξεργασμένα 

τρόφιμα αναφέρονται κυρίως στις αφλατοξίνες ενώ για τις άλλες κατηγορίες 

μυκοτοξινών τα δεδομένα είναι περιορισμένα. Φυσικά υπάρχουν γεωγραφικές ζώνες 

όπου το πρόβλημα με τις άλλες κατηγορίες μυκοτοξινών είναι πιο διαδεδομένο. Έτσι για 

παράδειγμα στις ευρωπαϊκές και κυρίως στις βαλκανικές χώρες η μόλυνση των τροφών 

με οχρατοξίνες είναι πολύ πιο διαδεδομένη από ότι με αφλατοξίνες. 

Καθότι έχει παρατηρηθεί μεγάλη μόλυνση από μυκοτοξίνες σε κάποια 

ακατέργαστα προϊόντα όπως καλαμπόκι, φιστίκια και γάλα είναι φυσικό να δίνεται 

μεγαλύτερη προσοχή στα επεξεργασμένα παράγωγα αυτών. Η δεοξυνιβαλενόλη μολύνει 

το σιτάρι πριν την συγκομιδή, έτσι επεξεργασμένα προϊόντα του σιταριού όπως ψωμί, 

παιδικές τροφές, δημητριακά για πρωινό, ζυμαρικά, κ.α. έχουν βρεθεί να είναι 

μολυσμένα από την τοξίνη αυτή. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με την σιτρινίνη, τις 

αφλατοξίνες ή τις οχρατοξίνες [Jelinek, 1989]. 

 Όσο αφορά τα φρούτα και τα λαχανικά έχει κυρίως παρατηρηθεί μόλυνση από 

μυκοτοξίνες στα μήλα, στις τομάτες και στα παράγωγα επεξεργασμένα προϊόντα αυτών 

(π.χ. χυμοί). Η αφλατοξίνη Μ1, η οποία είναι βιομεταβολίτης της αφλατοξίνης Β1, 

μπορεί να μολύνει προϊόντα όπως γάλα, γάλα σε σκόνη, τυρί, γιαούρτι [Berg 1995]. Στο 

κρέας οι μυκοτοξίνες μπορεί να βρεθούν είτε λόγω της μολυσμένης τροφής με την οποία 

εκτρέφονται τα ζώα είτε σαν αποτέλεσμα ανάπτυξης μύκητα και παραγωγής 

μυκοτοξινών σε ήδη επεξεργασμένα προϊόντα όπως τα αλλαντικά. Η οχρατοξίνη Α είναι 

τοξίνη που εμφανίζεται συχνά σε χοιρινά και βοοειδή κρέατα. Οι αφλατοξίνες έχουν 
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απομονωθεί σε ιστούς και ζωτικά όργανα ανθρώπων που τρέφονταν με μολυσμένη τροφή 

[Siraj, 1981].  

Φυσικά η εμφάνιση μυκοτοξινών στις επεξεργασμένες τροφές εξαρτάται και από 

την διαδικασία επεξεργασίας των συγκεκριμένων τροφών που ακολουθείται. Οι συνθήκες 

επεξεργασίας μπορούν να επιδράσουν στην παραγωγή μυκοτοξινών αλλά και στην 

σταθερότητα αυτών σαν χημικές ενώσεις. Για παράδειγμα οι αφλατοξίνες είναι ασταθείς 

σε διαδικασίες επεξεργασίας που περιλαμβάνουν αλκαλικά ή όξινα στάδια. Η 

δεοξυνιβαλενόλη είναι σταθερή στην διαδικασία ψησίματος του ψωμιού (δηλ. σε υψηλές 

θερμοκρασίες), μια διαδικασία όμως που πιθανώς καταστρέφει σε κάποιο ποσοστό τις 

αφλατοξίνες. Η οχρατοξίνη Α δείχνει σταθερή στις περισσότερες ήπιες διαδικασίες 

επεξεργασίας προϊόντων [Doyle, 1982]. 

 

Πίνακας III.2 : Ενδεικτικά επίπεδα μόλυνσης από διάφορες μυκοτοξίνες σε 

επεξεργασμένα τρόφιμα [Wood, 1989]. 

 

Μυκοτοξίνες  Τρόφιμα Κράτος Μέσος όρος Αριθμός θετικών 
δειγμάτων/αριθμό 
εξετασθέντων 

(σε ng/kg)  

Αφλατοξίνες  Φυστικοβούτυρο  Η.Π.Α 14 17/104 
 Φυστικοβούτυρο Φιλιππίνες  213 145/149 
 Γλυκά που 

περιέχουν φυστίκια 
Φιλιππίνες 38 47/60 

 Καλαμπόκι Η.Π.Α 30 49/105 
 Καλαμπόκι Φιλιππίνες 110 95/98 
 Καλαμπόκι Γερμανία 20 - 
 Γάλα σκόνη  Γερμανία 2 - 
Deoxynivalenol Γάλα Καναδάς 110 35 
 αλευροσιτάλευρο Ιαπωνία 84 10/14 
 Popcorn Καναδάς 400 43 
 Ψωμί Καναδάς 80 21 
Πατουλίνη Χυμοί μήλων  Καναδάς 1000 - 
Στεριγματοκυστίνη Τυρί Ολλανδία 5-600 9/39 

 

 

IΙΙ.3 ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ  
 

 Ο έλεγχος για μυκοτοξίνες σε εισαγόμενες επεξεργασμένες ή μη τροφές είναι 

απαραίτητος κυρίως αν οι τροφές αυτές προέρχονται από περιοχές ή χώρες με 

κλιματολογικές συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη μυκοτοξινών. Παρακάτω 
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παρατίθεται πίνακας με εισαγόμενες τροφές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τα 

αποτελέσματα ελέγχου για μυκοτοξίνες στο χρονικό διάστημα 1982-1986 (πίνακας ΙΙI.3).  

 

Πίνακας III.3 : Ενδεικτικές τιμές μόλυνσης από μυκοτοξίνες σε κατεργασμένα 

εισαγόμενα προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά το χρονικό διάστημα 

1982-1986 [Richard, 1989]. 

 

Μολυσμένα προϊόντα Αριθμός μολυσμένων 
δειγμάτων 

Δείγματα  Μέγιστη 
συγκέντρωση (ng/g)(με C>20 

ng/g) 
Τροφές για τον άνθρωπο 

Αμύγδαλα  26 2 372 
Φιστίκια 20 8 273 
Παράγωγα φιστικιών 87 56 803 
Pάπρικα 1 0 3 
Κόκκοι καφέ 1 0 14 
Κακάο (παράγωγα) 2 1 37 
Καρύδια 123 10 133 
Φουντούκι  113 1 60 
Pistachio  17 12 298 
Corn meal  1 1 126 
Calve barrel noodles 1 0 5 

Τροφές για τα ζώα  
Copra pellets  25 25 263 
Καλαμπόκι 4 3 158 
Cottonseed meal  6 2 753 
Sorghum 2 2 1873 
Μίγματα τροφών 23 10 135 
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ΙV. ΜΥΚΟΤΟΞΙΝΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

 

IV.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

 Οι μυκοτοξίνες έχουν ευρεία επίδραση στα ζώα. Η οικονομική ζημιά στις 

κτηνοτροφικές χώρες είναι πολύ μεγάλη. Η ζημιά αυτή προέρχεται από θανάτους ζώων 

σαν αποτέλεσμα οξείας δηλητηρίασης, από μείωση της παραγωγής, από επιδείνωση 

ασθενειών που ήδη υπάρχουν, από χρόνια βλάβη σε ζωτικά όργανα και ιστούς που καμιά 

φορά το κόστος θεραπείας και αποκατάστασης τους υπερβαίνει την ζημιά από θανάτους 

ζώων. Στον πίνακα IV.1 παρουσιάζονται τα γενικά τοξικολογικά χαρακτηριστικά ανά 

ομάδα ή επιμέρους των μυκοτοξινών  [Richard, 1989; ]. 

 

Πίνακας IV.1 : Τοξικολογικά χαρακτηριστικά των μυκοτοξινών  

Μυκοτοξίνη Μεταλαξιογόνα Τερατογόνα Καρκινογόνα 
Αφλατοξίνες +++ +++ +++ 
Σιτρινίνη - + - + 
Πατουλίνη + + + 
Πενισιλλικό οξύ + - + 
Τ-2 τοξίνη - + + 
Οχρατοξίνη Α      - + + 

 

IV.2 ΑΦΛΑΤΟΞΙΝΕΣ 

 

Τα συμπτώματα που εμφανίζονται στα ζώα μετά από λήψη αφλατοξινών 

εξαρτώνται από την δόση και από τον χρόνο έκθεσης στην τοξίνη. Μεγάλες δόσεις 

οδηγούν στο θάνατο ενώ μικρές δόσεις σε χρόνια τοξίκωση με κίνδυνο εμφάνισης 

καρκίνου του ήπατος. Γενικά τα νεαρά ζώα είναι πιο ευάλωτα από τα ηλικιωμένα. Από 

τις μέχρι τώρα γνωστές μυκοτοξίνες οι αφλατοξίνες έχουν τις μεγαλύτερες επιπτώσεις 

στο ζωικό κεφάλαιο λόγω της πλατείας εξάπλωσης τους σε όλο τον κόσμο και λόγω της 

μεγάλης ποικιλίας τροφών που μολύνουν.  
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Τα κύρια συμπτώματα που εμφανίζουν τα ζώα που έχουν τραφεί με ζωοτροφές 

μολυσμένες από αφλατοξίνες, είναι:  

Στα μηρυκαστικά : αργός ρυθμός ανάπτυξης, απώλεια βάρους, υγρή μύτη, σκληρό 

τρίχωμα, διάρροια, ανορεξία, χαλασμένα δόντια και εμφανή συμπτώματα πόνου. 

Στα χοιροειδή : κατάπτωση, μυϊκή αδυναμία, ρίγη. Έχει παρατηρηθεί απώλεια 

βάρους, μειωμένη ανάπτυξη σε σχέση με την ποσότητα τροφής που λάμβαναν, τοξική 

ηπατίτιδα, νεκρώσεις ιστών και συστηματικές αιμορραγίες. Οι επιπτώσεις αυτές στα 

χοιροειδή ποικίλουν ανάλογα με το φύλο του ζώου, την διατροφή τους, την χρονική 

διάρκεια της έκθεσης στην τοξίνη και φυσικά από την ποσότητα τοξίνης που λαμβάνουν. 

Τα γουρούνια φαίνονται να αντιστέκονται σε επίπεδα αφλατοξίνης μικρότερα των 300 

ng/kg από την στιγμή που απογαλακτίζονται μέχρι την ενηλικίωση τους [Miller, 1981; 

Panangala, 1986]. 

Στα πτηνά : Οι αφλατοξίνες φαίνεται να έχουν προκαλέσει μέχρι τώρα μεγάλες 

οικονομικές ζημιές στην εκτροφή και παραγωγή των κοτόπουλων αλλά και άλλων 

πτηνών όπως πάπιες, γαλοπούλες κ.α. Τα συμπτώματα είναι ποικίλα και εξαρτώνται από 

το είδος του ζώου. Στις πάπιες και στις γαλοπούλες το ποιο συνηθισμένο σύμπτωμα είναι 

η ανορεξία, η απώλεια βάρους, η εμφάνιση νευρικών συμπτωμάτων, αιμορραγίες, 

εμβρυοτοξικότητα, αύξηση της ευαισθησίας σε μικροβιακούς παράγοντες και τέλος ο 

θάνατος κυρίως σε νεαρά πτηνά. Σε νεκροτομικό υλικό από μολυσμένα ζώα, 

παρατηρήθηκαν αλλοιώσεις στο ήπαρ, στα νεφρά και στο πάγκρεας. Τα κοτόπουλα έχουν 

λιγότερη ευαισθησία στις αφλατοξίνες από ότι οι γαλοπούλες και οι πάπιες παρόλα αυτά 

θάνατοι έχουν αναφερθεί και σε αυτά [Pasteiner, 1994]. Ιστοπαθολογικές αλλαγές όπως 

λιπώδες ήπαρ, νεκρώσεις στο ήπαρ καθώς και υπερπλασία των χοληφόρων, 

παρατηρήθηκαν σε κοτόπουλα που τους δόθηκε τροφή μολυσμένη με αφλατοξίνες σε 

επίπεδα πάνω από 1.5 μg/kg. Για ποσότητα μισή από την παραπάνω παρατηρήθηκε 

υποπρωτειναιμία, μείωση αιμοσφαιρίνης, μείωση των τριγλικεριδίων στα ούρα και 

χοληστερόλης. Επίσης παρατηρήθηκε μείωση της δραστικότητας κάποιων ενζύμων, 

πρωτεϊνών, λιπιδίων και νουκλεικών οξέων. Μείωση κατά 5% στην κανονική παραγωγή 

αυγών παρατηρήθηκε στα κοτόπουλα που τρεφόταν με μολυσμένη από αφλατοξίνες 

τροφή κοντά στα όρια των θανατηφόρων δόσεων. 

Το σύνδρομο της αιμορραγικής αναιμίας στα κοτόπουλα είναι συνδεδεμένο με τις 

αφλατοξίνες. Χαρακτηρίζεται από ογκώδεις αιμορραγικές βλάβες στα κυριότερα όργανα 

και μυς. Αιμολυτική αναιμία με υπερπλασία του μυελού των οστών και αύξηση των 
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νουκλεϊκών οξέων παρατηρήθηκε στα κοτόπουλα που τρέφονται με τροφές μολυσμένες 

από αφλατοξίνες. Επίσης έχει παρατηρηθεί σημαντική μείωση της αιμοσφαιρίνης, του 

όγκου των ερυθρών και των κυκλοφορούντων ερυθρών. Οι αφλατοξίνες επίσης 

προκαλούν αύξηση στον ολικό χρόνο πήξεως και στον χρόνο προθροβίνης (PT) για 

κοτόπουλα που τρέφονταν για 3 εβδομάδες με αφλατοξίνη [Doerr, 1974]. Προτείνεται ότι 

η εκδήλωση της αναιμίας στα πειραματόζωα είναι μια δευτερογενής επίδραση της 

υποπρωτεϊναιμίας, δηλ. δευτερογενής επίδραση της βλάβης που έχει υποστεί το ήπαρ.  

Στα βοοειδή: Ακαριαίες αφλατοξικώσεις σε βοοειδή έχουν αναφερθεί. Τα κλινικά 

συμπτώματα είναι άρνηση τροφής, δραματική πτώση της παραγωγής, απώλεια βάρους, 

ηπατική βλάβη. Σε αγελάδες που χορηγήθηκε τροφή με αφλατοξίνη Β1 για διάστημα 7 

ημερών ανιχνεύτηκε η αφλατοξίνη Μ1 στο γάλα που παρήγαν 4 ημέρες μετά την διακοπή 

της χορήγησης αφλατοξίνης Β1 σε επίπεδα περίπου 0.9% της συνολικής ποσότητας 

αφλατοξίνης Β1 που δόθηκε στα ζώα. Όταν χορηγήθηκε για 5 μήνες τροφή μολυσμένης 

με αφλατοξίνη (σε επίπεδα 20 ng/kg) η παραγωγή γάλατος ήταν μειωμένη και αυξήθηκε 

κατά 28% με την απομάκρυνση της μολυσμένης τροφής [Applebaum, 1982].  

Άλλα προβλήματα έχουν να κάνουν κυρίως με μικρότερα σε ηλικία ζώα όπου 

παρατηρήθηκαν συμπτώματα διάρροιας, μαστίτιδας, απώλεια τριχώματος, άρνηση 

τροφής και γεννήσεις μη υγιών ζώων. Εκτός των άλλων επιδράσεων των αφλατοξινών 

χαρακτηριστική είναι η καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος και η ανταγωνιστική 

δράση τους με διάφορες πρωτείνες.  

 Η καρκινογένεση έχει μελετηθεί αρκετά για τις αφλατοξίνες. Η αφλατοξίνη Β1 

θεωρείται η πιο επικίνδυνη για καρκινογένεση όπως και ο μεταβολίτης της, αφλατοξίνη 

Μ1 σε μικρότερο βαθμό. Έχει παρατηρηθεί ηπατική και νεφρική νεοπλασία σε 

αρουραίους που τους χορηγήθηκε ποσότητα αφλατοξίνης Β1 0.12 μg/ημέρα, ηπατική 

νεοπλασία στις πέστροφες για ποσότητα 0.4 ng/kg για 9 μήνες, στις πάπιες για ποσότητα 

30 ng/kg για 2 έως 4 εβδομάδες, στα ποντίκια για 20 μg/εβδομάδα σε χρονικό διάστημα 

76 εβδομάδων [Wogan, 1967b], νεοπλασία στα πρόβατα για 1.75 μg/kg για 3.5 χρόνια 

χορήγηση. Πνευμονική επίσης νεοπλασία παρατηρήθηκε στα ποντίκια που χορηγήθηκε 

αφλατοξίνη Β1 0.2 μg/ημέρα για 4 εβδομάδες.  

Η στεριγματοκυστίνη σαν πρόδρομος τοξίνη στην βιοσύνθεση των αφλατοξινών 

προκαλεί καρκίνωμα του ήπατος σε αρουραίους. Όπως και η αφλατοξίνη  Β1, δημιουργεί 

χημικό δεσμό με τα μόρια του DNA άλλα σε μικρότερο ποσοστό περίπου 20-30% σε 

σχέση με αυτό που παρατηρήθηκε για την αφλατοξίνη Β1 [Μαρκάκη, 1983]. 
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IV.3 ΟΧΡΑΤΟΞΙΝΕΣ  

 

Τα κύρια συμπτώματα που εμφανίζουν τα δηλητηριασμένα με οχρατοξίνες ζώα 

είναι:  

Στα μηρυκαστικά: η οχρατοξίνη Α δεν έχει πολλές επιπτώσεις γιατί 

αδρανοποιείται στο προστόμαχο από πρωτόζωα και ένζυμα βακτηρίων. Σε πειράματα σε 

βοοειδή διαπιστώθηκε διαφορά κατά την χορήγηση της οχρατοξίνης από στόματος ή 

ενδοφλεβίως. Στην ενδοφλέβια χορήγηση μετρήθηκε μεγαλύτερη ποσότητα οχρατοξίνης 

στα ούρα σε σχέση με την από στόματος χορήγηση. Όταν χορηγήθηκε οχρατοξίνη μέσω 

της τροφής σε βοοειδή, σε μια ώρα ανιχνεύθηκε στα ούρα οχρατοξίνη alpha. Αυτό 

αποδεικνύει το γρήγορο μεταβολισμό της οχρατοξίνης [Pasteiner, 1994].  

Στα χοιροειδή: Η οχρατοξίνη Α ευθύνεται για νεφροπάθειες στα χοιροειδή. Κάτω 

από κανονικές συνθήκες η νεφροπάθεια είναι μια χρόνια ασθένεια με χαμηλή 

θνησιμότητα. Παρόλα αυτά όμως υψηλές συγκεντρώσεις οχρατοξίνης, σε νεαρά κυρίως 

γουρουνόπουλα, προκαλούν σοβαρά νεφρικά προβλήματα (περινερφικό οίδημα). 

Παρατηρήθηκε ότι σε ποντίκια με δοσολογία 10 μg οχρατοξίνης ανά kg βάρους σώματος 

για μερικούς μήνες προκαλούνται σημαντικές αλλοιώσεις στα νεφρά ενώ με δοσολογία 

70 μg οχρατοξίνης ανά kg βάρους σώματος για δύο χρόνια η οχρατοξίνη Α είναι πιθανόν 

να προκαλέσει καρκίνο στα νεφρά [Berg, 1995, Miller, 1981]. 

Στα κοτόπουλα : παρατηρήθηκε μείωση βάρους, αφυδάτωση, μείωση παραγωγής 

αυγών, αργός ρυθμός ανάπτυξης, νεφροπάθειες και μεγάλο ποσοστό θνησιμότητας. 

Φαινόμενα άρνησης της τροφής παρατηρήθηκαν στις γαλοπούλες άλλα όχι στα 

κοτόπουλα [Burditt, 1984]. Για επίπεδα 0.25 έως 2 μg/kg οχρατοξίνης Α για δώδεκα 

εβδομάδες στα κοτόπουλα παρατηρήθηκε μείωση της παραγωγής αυγών ενώ για 

υψηλότερα επίπεδα παρατηρήθηκαν αλλοιώσεις στην ποιότητα του φλοιού των αυγών. 

Η οχρατοξίνη Α είναι κυρίως νεφροτοξική τοξίνη. Παρατηρήθηκαν αλλοιώσεις 

στα νεφρά σε αρουραίους, σε σκύλους και σε γουρούνια όπως επίσης επιδείνωση της 

λειτουργίας των επινεφριδίων, βλάβες στο ουροποιητικό σύστημα και αυξημένη έκκριση 

γλυκόζης ούρων. Τα φαινόμενα αυτά μπορεί να εμφανιστούν σε ζώα που τρέφονται με 

τροφές μολυσμένες από οχρατοξίνη Α σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 5-10 μg/kg.  

Σε μεγάλες δόσεις η οχρατοξίνη Α μπορεί να προκαλέσει βλάβες και στο ήπαρ. 

Παρόλα αυτά οι βλάβες στο ήπαρ από την οχρατοξίνης Α είναι πολύ μικρότερες από 
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αυτές των αφλατοξινών. Άλλα φαινόμενα που παρατηρήθηκαν είναι: λιπώδες ήπαρ, 

νέκρωση του λεμφικού ιστού και εντερίτιδα.  

 Για την οχρατοξίνη Α έχει αναφερθεί καρκινογένεση σε πειραματόζωα. Έχει 

παρατηρηθεί ηπατική αλλά κυρίως νεφρική νεοπλασία σε ποντίκια που τρέφονταν με 400 

μg/kg οχρατοξίνης Α για 20 μήνες [Berry, 1988].  

 

IV.4 ΤΡΙΧΟΘΗΚΙΝΕΣ 
 

Τα κύρια συμπτώματα που εμφανίζουν τα μολυσμένα από τις τριχοθηκίνες ζώα 

είναι:  

Στα μηρυκαστικά: όλες οι τριχοθηκίνες έχουν δερματική τοξικότητα η οποία 

εμφανίζεται ως κόκκινες κηλίδες στο δέρμα και ως ερεθισμό (ερυθρότητα) στον 

εκτεθειμένο ιστό. Ο Ueno [Ueno, 1984] προσδιόρισε τις ελάχιστες δόσεις για την 

δερματική τοξικότητα 18 χημικών δομών των τριχοθηκινών. Η T-2 τοξίνη φαίνεται να 

είναι η πιο τοξική τριχοθηκίνη από τις 18 που εξετάστηκαν. Άλλες τριχοθηκίνες όπως η 

νιβαλενόλη και η δεοξυνιβαλενόλη προκάλεσαν πολύ μικρότερη τοξικότητα. Η επίδραση 

στο δέρμα και ο ρυθμός διαπερατότητας των τριχοθηκινών σε αυτό εξαρτάται κυρίως 

από τη χημική δομή. Η ελάχιστη δόση για την εμφάνιση συμπτωμάτων είναι από 5 μg για 

την T-2 τοξίνη μέχρι 40 μg για την δεοξυνιβαλενόλη. Στα μηρυκαστικά που δόθηκαν 

ποσότητες τριχοθηκινών παρατηρήθηκε ερεθισμός του πεπτικού σωλήνα, αυξημένη 

παραγωγή σιέλου, αταξία και άρνηση λήψης τροφής. Γενικά οι τριχοθηκίνες αυξάνουν 

την αιμορραγία στους μυς, αναστέλλουν τη παραγωγή της βιταμίνης Κ και ελαττώνουν 

τον αριθμό των αιμοπεταλίων. Η T-2 τοξίνη βρέθηκε να έχει υψηλή τοξικότητα 

(LD50=0.6 mg/kg) στα νεαρά βοοειδή που δεν έχουν σχηματίσει πλήρως τον προστόμαχο. 

Στα χοιροειδή: δυο σημαντικά συμπτώματα προκαλούνται από τις τριχοθηκίνες, 

το "σύνδρομο άρνησης" (refusal factor) και το "εμετικό σύνδρομο" (emetic syndrome). 

Τα χοιροειδή αρνούνται να δεχθούν τροφή η οποία είναι μολυσμένη με τριχοθηκίνες. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τον αργό ρυθμό ανάπτυξης. Η αιτιολογία αυτού του 

"συνδρόμου άρνησης" δεν είναι ακόμα γνωστή. Άλλη αρρώστια που αποδίδεται στις 

τριχοθηκίνες είναι η σταχυβοτρυοτοξίκωση (stachybotryotoxicosis) με συμπτώματα όπως 

η υποθερμία στην μύτη και στο στόμα, ανορεξία, κατάπτωση, λεπτό τρίχωμα, 

αιμορραγίες, ενώ εμφανίζονται εξογκώματα σε διάφορα μέρη του σώματος. Επίσης 

διαπιστώθηκε ότι η T-2 τοξίνη μειώνει τον χρόνο εγκυμοσύνης ενώ τα νεογνά 

γεννιούνται πολύ αδύναμα [Pasteiner, 1994]. 
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Στα πτηνά: εμφανίζεται ανώμαλη ανάπτυξη φτερών, υστερία, αρνητικές 

αντιδράσεις, τρέμουλο στο κεφάλι, αδυναμία να σταθούν όρθια, ανώμαλη θέση φτερών, 

νέκρωση της μεμβράνης του στόματος, του στομάχου και του πεπτικού σωλήνα, 

αιμορραγίες στον οισοφάγο, ζημιές στο αναπαραγωγικό σύστημα, μείωση του ρυθμού 

αναγέννησης των κυττάρων του αίματος, του σπλήνα και του μυελού των οστών και 

θάνατο. Για επίπεδα T-2 τοξίνης 20 μg/kg βάρους σώματος στα κοτόπουλα, μειώθηκε η 

παραγωγή αυγών όπως επίσης και το πάχος του κελύφους των αυγών [Wyatt, 1975]. 

Φυσικά τα συμπτώματα εξαρτώνται από την ηλικία των πτηνών και την ποσότητα της 

τοξίνης που έχει ληφθεί [Pasteiner, 1994]. 

Άλλα συμπτώματα είναι η λευκοπενία, μείωση των πρωτεϊνών στο πλάσμα και 

των ολικών λιπιδίων. Ο μηχανισμός δράσης δεν έχει ακόμα κατανοηθεί. Η T-2 τοξίνη 

φαίνεται να είναι ένα υδρόφοβο και υδρόφιλο συγχρόνως μόριο και να αντιδρά αρχικά με 

την εξωτερική στοιβάδα των κυττάρων που αποτελείται από φωσφολιπίδια [Gyongyossy-

Issa, 1986]. Ο δεσμός της T-2 τοξίνης στους υποδοχής της κυτταρικής μεμβράνης ίσως 

παρεμβαίνει στην πρωτεϊνική σύνθεση και στη σύνθεση των νουκλεικών οξέων. Η 

μυκοτοξίνη αναστέλλει την πρωτεϊνική αλυσίδα μπαίνοντας στα άθικτα ριβοσωμάτια.  

 Οι τριχοθηκίνες προκαλούν ιστολογικές βλάβες στα πειραματόζωα που 

περιλαμβάνουν κυτταρικές αλλοιώσεις και καρυορρηξία στους ιστούς, στο σπλήνα και 

στα γεννητικά όργανα και επηρεάζουν την αιμόσταση. Μείωση στην παραγωγή και τον 

αριθμό των μακροφάγων και των ερυθροκυττάρων μπορεί να συμβεί από έκθεση σε 

τριχοθηκίνες. Η T-2 τοξίνη προκαλεί ολική αιμόλυση των αιμοσφαιρίων (erythrocytes) 

στους αρουραίους και αυξάνει σημαντικά τον χρόνο προθρομβίνης (PT) [Doerr, 1974]. 

Με ενδοφλέβια χρήση T-2 τοξίνης στους αρουραίους προκαλείται μείωση της 

κυκλοφορικής δραστηριότητας.  

Η T-2 τοξίνη μεταβολίζεται γρήγορα στο ήπαρ και απορροφάται στον εντερικό 

χώρο. Παθολογικές αλλαγές στο ήπαρ έχουν αναφερθεί στα κουνέλια που δόθηκε T-2 

τοξίνη [Niyo, 1988]. Επίσης τερατογέννεση παρουσιάζεται με τη χρήση T-2 τοξίνης 

αφού η συγκεκριμένη τοξίνη διαπερνάει την εμβρυϊκή μεμβράνη.  

 
 
 
IV.5 ΖΕΑΡΑΛΕΝΟΝΗ  

Το βασικό χαρακτηριστικό της ζεαραλενόνης είναι το ισχυρό οιστρογενές 

σύνδρομο που προκαλείται στα δηλητηριασμένα από αυτή ζώα και μπορεί να μεταφερθεί 
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από την μητέρα στα μικρά μέσω του μητρικού γάλατος [Dacasto, 1995]. Το σύνδρομο 

αυτό έχει σοβαρές επιδράσεις στο αναπαραγωγικό σύστημα όπως αλλοιώσεις στα 

γεννητικά όργανα, μείωση της ωορρηξίας και συχνά καρκινογεννήσεις. Σε 

συγκεντρώσεις πάνω από 1 μg/kg έχουμε πρόωρες γεννήσεις, μειωμένη αντίληψη, 

αρνητικές επιδράσεις στην εμβρυακή ανάπτυξη κ.α. Στα κοτόπουλα παρουσιάστηκαν 

όγκοι στον πνεύμονα και κύστες στα γεννητικά όργανα όπως επίσης και βλεννώδεις 

εκκρίσεις στα κόπρανα [Sundlof, 1986]. Στα γουρούνια παρατηρήθηκαν αλλαγές στην 

συμπεριφορά όπως αταξία και συχνά κανιβαλισμός, μείωση της παραγωγής και του 

βάρους των ζώων. Πιο ευαίσθητα ζώα απέναντι στη ζεαραλενόνη είναι τα γουρούνια και 

λιγότερο τα βοοειδή και τα κοτόπουλα. Άλλη επίδραση που σχετίζεται με υψηλές 

συγκεντρώσεις ζεαραλενόνης είναι η ψευδοεγκυμοσύνη, [Long, 1982]. Υψηλές 

συγκεντρώσεις στα βοοειδή έχουν σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση συμπτωμάτων όπως 

φόβο, νευρικότητα, αύξηση του όγκου των θηλών. Η ζεαραλενόλ, μια μυκοτοξίνη με 

συγγενή χημική δομή με αυτή της ζεαραλενόνης έχει περίπου 4 φορές μεγαλύτερη 

οιστρογενική δράση από την ζεαραλενόνη. 

 

Πίνακας IV.2 : Οργανισμοί που επιβαρύνονται από μυκοτοξίνες και παθολογικές 
επιπτώσεις που προκαλούνται από αυτές [Richard, 1989]. 
Μυκοτοξίνες  Επιβαρυνόμενα είδη  Παθολογικές επιπτώσεις  

Αφλατοξίνες πάπιες, κοτόπουλα Βλάβες του ήπατος, αιμορραγίες,  
 νεαρά γουρούνια, σκύλος, 

βοοειδή, πρόβατο, γάτα, 
πίθηκος, άνθρωπος 

καρκινογένεση του ήπατος, βλάβες στα 
νεφρά, εντερικά τραύματα, υπερπλασία 
χοληφόρων  

Οχρατοξίνη Α  γουρούνια, σκυλί, πάπια, 
κοτόπουλο, άνθρωπος, 

αρουραίοι 

νεφροτοξικότητα, νεφροπάθεια των 
χοίρων, βλάβες στο ήπαρ 
τερατογεννέσεις, καρκινογεννέσεις 

Σιτρινίνη γουρούνια, σκύλος, 
πειραματόζωα 

νεφροτοξικότητα 
νεφροπάθεια των χοιρινών 

Τριχοθηκίνες  γουρούνια, σκύλος, βοοειδή, 
κοτόπουλα, άλογα, ποντίκια, 
αρουραίοι, γάτες, άνθρωπος 

διάρροια, άρνηση τροφής, 
 αιμορραγίες στο στομάχι, νεφρά, 

πνεύμονες, δημιουργία κυστών, 
δερματίτιδα, έμεση, οίδημα,  
διαταραχές του αίματος (λευκοπενία)  

Ζεαραλενόνη γουρούνια, βοοειδή, κοτόπουλα, 
γαλοπούλες, ποντίκια, 
αρουραίοι, αρνιά, ινδικό 

χοιρίδιο 

οιστρογενή σύνδρομα  
ατροφία γεννητικών οργάνων  
αποβολές εμβρύων,  
μεγέθυνση των αδένων και των μαστών 

 

 

IV.6 ΤΡΕΜΟΡΓΕΝΕΙΣ ΜΥΚΟΤΟΞΙΝΕΣ 

 

 61



Νευροτοξικότητα  

 Πολλά τρεμοργενή σύνδρομα που εμφανίζονται σε ζώα έχουν αποδοθεί στις 

τρεμοργενείς μυκοτοξίνες paspalitrems, lolitrems, aflatrem, verruculigen, fumitremorgens 

και penitrem A. Το σύνδρομο αυτό όταν παρουσιάζεται στα βοοειδή φέρει την ονομασία 

stagger και χαρακτηρίζεται από μυϊκό τρόμο, ασταθή κίνηση του ζώου, αδυναμία όρθιας 

στάσης, αδυναμία συντονισμού στη κίνηση [Arp, 1979; Hocking, 1988]. Η ασθένεια 

αυτή χαρακτηρίζεται από μια γενική μείωση, απορρόφηση και διάσπαση των πρωτεϊνών 

και από φαινόμενα κακής διατροφής παρόλο που υπάρχει διαθέσιμη τροφή. Άλλα 

συμπτώματα είναι η διάρροια, η άτακτη συμπεριφορά και η ευερεθιστικότητα του ζώου. 

Έχουν παρατηρηθεί θάνατοι από τρεμοργενείς μυκοτοξίνες που οφείλονται σε 

αφυδάτωση, πνευμονία ή πνιγμό στην προσπάθεια να πιουν νερό από μεγάλα δοχεία. Τα 

ζώα αναρρώνουν χωρίς περαιτέρω βλάβες μέσα σε 24 με 28 ώρες μετά την απομάκρυνση 

των μολυσμένων τροφών. Μερικά τρεμοργενή σύνδρομα που έχουν καταγραφεί 

αναφέρονται στον πίνακα IV.3 [Richard, 1989]. 

 

Πίνακας IV.3 : Τρεμοργενή σύνδρομα που προκαλούνται ή επιδεινώνονται στα ζώα από 

την παρουσία τρεμοργενών μυκοτοξινών  

 

Σύνδρομο Ζώα που 
επιβαρύνονται 

Μυκοτοξίνες Στελέχη που 
παράγουν τις 
μυκοτοξίνες  

C. paspali Paspalum staggers Βοοειδή  Paspalitrems  
Ryegrass staggers Βοοειδή Lolitrems Lolium endophyte 

Άγνωστο Bermuda grass 
staggers 

Βοοειδή Άγνωστο 

A. flavus Corn staggers Βοοειδή Aflatrem/Paspalinine 
A. fumigatus Boldy silage  Βοοειδή Verruculigen/ 

Fumitremorgens 
P. crustosum Boldy cream cheese  Σκύλος Penitrem A 
P. crustosum Boldy walnuts  Σκύλος Penitrem A 
P. crustosum Boldy hamburger  Σκύλος Penitrem A 

 

 

 

Η penitrem A ανήκει στην κατηγορία των τρεμοργενών μυκοτοξινών, παράγεται 

από το είδος P. crustosum και έχει ανιχνευτεί σε τρόφιμα (π.χ. τυρί). Έχουν παρατηρηθεί 

μυκοτοξικώσεις από την συγκεκριμένη τοξίνη σε σκυλιά με κλινικά συμπτώματα όπως 
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τρόμος, αταξία, υπερθερμία, μυδρίαση κ.α., [Richard, 1981]τα οποία υποχώρησαν μετά 

από 36 ώρες με κατάλληλη θεραπεία. Ανάλογα συμπτώματα έχουν παρατηρηθεί και σε 

τοξίκωση του ανθρώπου. Συγκεκριμένο περιστατικό προήλθε μετά από κατανάλωση 

μπύρας. Τα συμπτώματα ήταν πονοκέφαλος, αίσθημα πυρετού, ναυτία, έμετος, αδυναμία, 

διάρροια με αίμα, προβλήματα οράσεως και τα οποία εξαφανίστηκαν μετά από 30 ώρες 

[Arp, 1981]. 

 

IV.7 ΜΥΚΟΤΟΞΙΚΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΜΥΚΟΤΟΞΙΝΕΣ 

 
Λευκοεγκεφαλοπάθεια των ιπποειδών 
 

 Η λευκοεγκεφαλοπάθεια των ιπποειδών (Equine leukoencephalomalacia, ELEM) 

είναι μια ασθένεια που εμφανίζεται στους ίππους. Σχετίζεται με το μύκητα F. 

moniliforme που εμφανίζεται συχνά στο καλαμπόκι και μπορεί να προκαλέσει 

νευροτοξικότητα [Brownie, 1987]. Νευροτοξικά συμπτώματα, μείωση κατανάλωσης 

τροφής, αταξία, αιμορραγίες, στοματική παράλυση, παράλυση προσώπου, οίδημα, 

συσφιγητικός πονοκέφαλος, μπορούν να εμφανιστούν εντός ολίγων ημερών μετά την 

χορήγηση μολυσμένης τροφής. 

 

Rubratoxicosis 
 

 Η τοξίνη rubratoxin B προκαλεί εκφυλισμό και αιμορραγίες στο ήπαρ και στο 

γαστρεντερικό σωλήνα. Η παραπάνω τοξίνη παράγεται από τα είδη P. rubrum και P. 

purpurogenum που αναπτύσσονται στο καλαμπόκι και στα δημητριακά. Έχει διαπιστωθεί 

ότι προκαλεί ηπατοτοξικές αιμορραγίες στα βοοειδή και στα χοιροειδή που τρέφονται με 

μολυσμένη τροφή. Επίσης έχει διαπιστωθεί συνεργική δράση της rubratoxin με τις 

αφλατοξίνες στα ινδικά χοιρίδια. 

 

 
 
 
 
Τοξικώσεις του κυκλοπιαζονικού οξέος (CPA) 
 

 Τα κλινικά συμπτώματα της τοξίκωσης αυτής περιλαμβάνουν ανορεξία, διάρροια, 

αφυδάτωση, απώλεια βάρους, ακινησία και προθανάτιους σπασμούς [Dorner, 1983]. 
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Ιστολογικές εξετάσεις σε ζώα εκτεθειμένα σε CPA έδειξαν υπεραιμία του 

γαστρεντερικού, αιμορραγίες, εστιακά έλκη, και εκτεταμένες εστιακές νεκρώσεις σε 

πολλούς ιστούς όπως ήπαρ, σπλήνα, νεφρά, πάγκρεας και μυοκάρδιο [Cullen, 1988]. 

Περίπου 50% μιας δόσης CPA που χορηγείται από το στόμα ή ενδοπεριτοναϊκά είναι 

τοξική για τους σκελετικούς μύες των αρουραίων ή των κοτόπουλων μέσα σε 3 ώρες 

[Norred, 1985]. 
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V. ΜΥΚΟΤΟΞΙΝΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

 

 Ο άνθρωπος μπορεί να επιβαρυνθεί με μυκοτοξίνες από μολυσμένη με μύκητες 

τροφή με αποτελέσματα που μπορεί να είναι οξεία τοξίκωση ή χρόνιες ασθένειες. Οι πιο 

επιβλαβείς επιδράσεις είναι καρκίνος στο ήπαρ μετά από μακρόχρονη κατανάλωση 

αφλατοξινών σε μικρές δόσεις ή θάνατος ως αποτέλεσμα οξείας δηλητηρίασης. 

Ασθένειες που σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία και οφείλονται σε μυκοτοξίνες 

παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα V.1. 

 

Πίνακας V.1 : Παθήσεις στον άνθρωπο που προκαλούνται μετά από κατανάλωση 

μυκοτοξινών.  

 

Ασθένειες  Μύκητας  Τοξίνη 
A. flavus Αφλατοξικώσεις Αφλατοξίνες 

A. parasiticus 
C. purpurea Εργοτισμός  Ergot alkaloids 
C. paspali 

C. fusiformis 
F. poae  Διατροφική τοξική αλευκία  T-2 τοξίνη 

F. sporothichioides 
F. spp. Urov ή Kashin-Beck - 
F. spp. “Drunken bread” toxicosis  - 

(Scabby grain toxicosis) 
Stachybotrys atra Stachybotryotoxicosis Τριχοθηκίνες 

P. spp. Βαλκανική νεφροπάθεια Οχρατοξίνη Α 
P. citrinum Yelow rice (cardiac beri-

beri) 
Σιτρινίνη  

P. citreoviride Σιτρεοβιριδίνη  
P. islandicum  

 

Από τις αρχαιότερες αναφερθείσες παθολογικές καταστάσεις του ανθρώπου είναι 

ο εργοτισμός που οφείλεται στην επίδραση ergot alkaloids μυκοτοξινών που παράγονται 

από τους μύκητες C. purpurea C. Paspali και C. fusiformis. Η ασθένεια αυτή 

χαρακτηρίζεται από νευρικές διαταραχές, αδυναμία, πυρετό, ναυτία, έμετο, διάρροια, 

παράλυση των άκρων και τελικά γάγγραινα. Οι μύκητες C. purpurea C. Paspali και C. 

fusiformis εμφανίζονται πολύ συχνά στην σίκαλη και στο κριθάρι. Ο εργοτισμός 
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ευθύνεται για τον θάνατο χιλιάδων ατόμων την περίοδο του Μεσαίωνα, ενώ μπορεί να 

εκδηλωθεί και στα ζώα με γάγγραινα ή νευρικά συμπτώματα [Χριστοδούλου, 1975]. 

Επεισόδια γάγγραινας έχουν περιγραφεί με συμπτώματα όπως πρησμένα άκρα με 

φαινόμενα ερεθισμού και νεκρώσεις των άκρων που συχνά οδηγούν σε ακρωτηριασμούς. 

Φυσικά υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία αφού οι τροφές που 

μολύνονται περισσότερο τυγχάνουν ευρείας κατανάλωσης από τον άνθρωπο. Στην 

Αφρική έχουν αναφερθεί 93 κρούσματα της ασθένειας σε περίπτωση όπου 

καταναλώθηκε μολυσμένη τροφή από τον μύκητα C. purpurea και 78 κρούσματα στην 

Ινδία σε περίπτωση μόλυνσης των τροφών από το μύκητα C. fusiformis [Demeke, 1979; 

Krishnamachari, 1976]. Τα ζώα που τρέφονται με μολυσμένη τροφή από τις ίδιες 

μυκοτοξίνες εμφανίστηκαν συμπτώματα χωλότητας και νέκρωσης της ουράς, των ποδιών 

και των αυτιών. Επίσης παρατηρήθηκαν νευρικά συμπτώματα, αταξία, παράλυση κ.α. 

Άλλες επιπτώσεις της ασθένειας αυτής ήταν η μείωση του ρυθμού ανάπτυξης στα ζώα, 

μείωση παραγωγής γάλατος μέχρι και πλήρης αγαλακτία. 

Μια άλλη παθολογική κατάσταση που εμφανίστηκε στην Ασία είναι γνωστή με το 

όνομα beri-beri και προέρχεται από κατανάλωση μολυσμένου ρυζιού. Η σιτρεοβιριδίνη 

είναι η μυκοτοξίνη που σχετίζεται με την ασθένεια αυτή. Η σιτρεοβιριδίνη μπορεί επίσης 

να προκαλέσει δύσπνοια, παράλυση και τύφλωση.  

Στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η αλευκία, μια ασθένεια που προέρχεται από 

τον μύκητα Fusarium στοίχισε την ζωή σε πολλούς ανθρώπους (τροφική τοξική αλευκία) 

και ζώα (σταχυοβοτριοτοξίκωση των ιπποειδών) [Χριστοδούλου, 1975]. Στην πρώην 

Σοβιετική Ένωση, κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου ο θερισμός των 

σπαρτών άργησε να γίνει με αποτέλεσμα ο συνδυασμός του υγρού κλίματος και της 

υψηλής θερμοκρασίας να ευνοήσουν την ανάπτυξη του μύκητα F. sporotrichoides και 

την παραγωγή μυκοτοξινών. 

Η Βαλκανική νεφροπάθεια μια ασθένεια που εμφανίζεται στους ανθρώπους που 

ζουν κοντά σε ποτάμια στην Γιουγκοσλαβία, στην Βουλγαρία και στην Ρουμανία 

φαίνεται να έχει άμεση σχέση με την οχρατοξίνη A. Επίσης έχει βρεθεί άμεση σχέση των 

μυκοτοξινών με καρκίνο του ήπατος μετά από μελέτες που έγιναν κυρίως σε χώρες όπως 

η Αφρική, η Α. Ασία, οι Ινδίες και οι Φιλιππίνες όπου το πρόβλημα είναι πιο 

διαδεδομένο. 
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V.1 ΟΞΕΙΕΣ ΑΦΛΑΤΟΞΙΚΩΣΕΙΣ 
 

 Περιστατικά οξείας αφλατοξίκωσης στον άνθρωπο έχουν αναφερθεί στο 

παρελθόν σε διάφορες χώρες όπως η Ταϊβάν και η Ουγκάντα. Χαρακτηριστικά 

συμπτώματα ήταν έμετος, πνευμονικό οίδημα, λιπώδης διήθηση και νέκρωση του 

ήπατος. Ένα άλλο περιστατικό που καταγράφηκε στην Ινδία το 1974 σε περιόδους 

ξηρασίας και έλλειψης τροφής και μετά από κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων είχε 

σαν αποτέλεσμα ευρεία οξεία τοξίκωση σε περιοχή που περιελάμβανε 200 χωριά. 

Μεγάλος αριθμός ασθενών (994 ασθενείς) εξετάστηκαν και 97 περιπτώσεις ήταν 

θανατηφόρες με κύρια συμπτώματα εσωτερικές αιμορραγίες (γαστρορραγίες) [Pasteiner, 

1994].  

Στην Ταϊλάνδη μια ασθένεια παιδιών εμφανίστηκε στο παρελθόν (1971) με 

συμπτώματα παρόμοια με αυτά του συνδρόμου Reye και συνδέθηκε με αφλατοξίκωση 

[Shank, 1971]. Η ασθένεια χαρακτηρίζεται από έμετο, κώμα, λιπώδες ήπαρ, νεφρά και 

καρδιά, σπασμούς και τελικά θάνατο, συνέπεια εγκεφαλικού οιδήματος. Η αιτία της 

ασθένειας αποδόθηκε σε αφλατοξίνες επειδή το σύνδρομο του Reye στον άνθρωπο έχει 

συμπτώματα όμοια με αυτά που προκαλούν οι αφλατοξίνες σε πειραματόζωα (πιθήκους) 

στο εργαστήριο. Μια περίπτωση κατανάλωσης μολυσμένου ρυζιού στην Ταϊβάν 

κατέληξε σε θανατηφόρο επεισόδιο με συμπτώματα όμοια με αυτά του συνδρόμου Reye 

και συνδέθηκε με  την παρουσία μυκοτοξινών. Μετά από εξέταση του ύποπτου δείγματος 

ρυζιού βρέθηκε ότι είχε μολυνθεί από το μύκητα Aspergillus clavatus. 

 

V.2 ΧΡΟΝΙΕΣ ΑΦΛΑΤΟΞΙΚΩΣΕΙΣ 
 

 Επειδή οι αφλατοξίνες και ειδικά η αφλατοξίνη Β1, είναι ισχυρά καρκινογόνες, 

υπάρχει ενδιαφέρον για τις επιπτώσεις που επιφέρουν μετά από μακροχρόνια χρήση σε 

χαμηλές συγκεντρώσεις τόσο στον άνθρωπο όσο και στα ζώα. Μόνο η αφλατοξίνη Β1 

και η στεριγματοκυστίνη θεωρούνται προς το παρόν από το IARC (International Agency 

for Research on Cancer) ότι έχουν καρκινογόννες επιδράσεις στα ζώα  και μόνο η 

αφλατοξίνη Β1 έχει καταταγεί σαν ένας πιθανός παράγοντας καρκινογέννεσης στον 

άνθρωπο. Οι αφλατοξίνες είναι από τις λίγες μυκοτοξίνες που έχουν μελετηθεί ευρέως με 

συμπεράσματα για τις επιδράσεις τους στον άνθρωπο.  

Αν και οι αφλατοξίνες έχουν καταταγεί στα δυνητικά καρκινογόνα για τον 

άνθρωπο (καρκινογέννεση του ήπατος (LCC)) υπάρχουν ακόμα ερωτήματα για την 
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περαιτέρω δράση και τις επιπτώσεις τους. Τα ερωτήματα θα πρέπει να απαντηθούν με 

πειράματα αξιολόγησης σε πειραματόζωα και από δεδομένα διαφόρων τυχαίων 

περιστατικών δηλητηριάσεων με ανθρώπινα θύματα. Επιπλέον η έκθεση σε αφλατοξίνες 

έχει διαφορετικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, 

τις διατροφικές συνήθειες, την βιολογική κατάσταση του οργανισμού κ.α. Σε μελέτες με 

πειραματόζωα έχει διαπιστωθεί ότι οι πίθηκοι είναι πιο ανθεκτικοί στις καρκινογόνες 

επιπτώσεις των αφλατοξινών σε σχέση με τους αρουραίους. Ίσως κάτι ανάλογο να 

συμβαίνει και με τον άνθρωπο.  

Ο καρκίνος του ήπατος είναι ένας από τους κύριους παράγοντες θνησιμότητας 

στην Ασία και στην Αφρική. Για παράδειγμα στην Κίνα καταγράφονται περίπου 100.000 

θάνατοι ανά χρόνο και είναι ο τρίτος παράγοντας θνησιμότητας από καρκίνο [Armstrong, 

1980]. Τα ποσοστά του καρκίνου του ήπατος στον ανθρώπινο πληθυσμό ποικίλουν από 

χώρα σε χώρα με υψηλότερα ποσοστά στα μέρη όπου οι κλιματολογικές συνθήκες 

ευνοούν την ανάπτυξη μυκήτων στις τροφές και κατά συνέπεια την παραγωγή 

αφλατοξινών. Πολλές επιδημιολογικές μελέτες είναι σε εξέλιξη για την απόκτηση 

πληροφοριών σχετικά με την σχέση αφλατοξινών και καρκίνου του ήπατος.  

 Οι παραπάνω πληροφορίες δίνουν μια ώθηση για παραπέρα έρευνα πάνω στη 

σχέση αφλατοξίνης και LCC. Επίσης η πιθανή συνέργια αφλατοξινών και ηπατίτιδας Β 

(HBV) στην εκδήλωση καρκίνου του ήπατος θα πρέπει να ελεγχθεί. Πολλά ερωτήματα 

είναι ακόμα αναπάντητα. Στην περιοχή της Μονζαβίκης όπου τα επίπεδα των 

αφλατοξινών στα τρόφιμα είναι πολύ υψηλά μόνο μια μικρή ομάδα πληθυσμού έχουν 

υψηλό ποσοστό σε LCC. Στην Ταϊβάν, ασθένειες και υψηλή θνησιμότητα από 

αφλατοξίνες έχουν καταγραφεί και έχουν συσχετιστεί με υψηλές, σχεδόν θανατηφόρες 

δόσεις αφλατοξινών. Αντίθετα στους Εσκιμώους από χωριά της Αλάσκας έχουμε υψηλά 

ποσοστά καρκίνου του ήπατος παρόλο που τα επίπεδα αφλατοξίνης στη τροφή τους είναι 

πολύ χαμηλά (το ψυχρό περιβάλλον δεν ευνοεί την ανάπτυξη μυκήτων). Παρόλα αυτά 

έχει παρατηρηθεί σημαντική συσχέτιση μεταξύ καρκίνου του ήπατος και ηπατίτιδας στον 

παραπάνω πληθυσμό [Stoloff, 1983]. 
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VI. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 

ΜΥΚΟΤΟΞΙΝΩΝ  

 

VI.1 ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΟΣΟΔΙΑΓΝΩΣΗ 

 

Η ενζυματική ανοσοδιάγνωση που μερικές φορές ονομάζεται και enzyme linked 

immunoassay ή ELIZA, συνδυάζει την εξειδίκευση και την ευαισθησία στις μετρήσεις. Η 

αρχή λειτουργίας της ELIZA είναι βασισμένη σε μια αρκετά ευαίσθητη αντίδραση 

αντιγόνου-αντισώματος. 

Η χρήση της ELIZA για τον προσδιορισμό των μυκοτοξινών είναι πολύ 

διαδεδομένη. Χρησιμοποιείται συνήθως για τον μέτρηση των αφλατοξινών και κυρίως 

για την αφλατοξίνη Β1. Είναι μια αρκετά γρήγορη, ευαίσθητη, και εύκολη στην χρήση 

τεχνική, ειδική για γρήγορο και αξιόπιστο έλεγχο των δειγμάτων (τροφών και ειδικότερα 

ζωοτροφών) και αυτό γιατί σε κάθε διαδικασία μπορεί να ελεγχθεί μεγάλος αριθμός 

δειγμάτων.  

Η μέτρηση γίνεται συνήθως στα 450 nm. Η ευαισθησία της μεθόδου μπορεί να 

φτάσει μέχρι τα 0.055 ng/ml (ppb) σε διάλυμα και 0.5 ng/kg (ppt) σε τροφές για την 

αφλατοξίνη B1. Το μειονέκτημα της μεθόδου είναι το γεγονός ότι η ανίχνευση και ο 

ποσοτικός προσδιορισμός των τοξινών γίνεται προσθετικά. Επίσης σε αρκετές 

περιπτώσεις δίνει ψευδώς θετικές αντιδράσεις που οφείλονται σε συστατικά των 

τροφίμων, όπως στην περίπτωση του καφέ και μερικών αποξηραμένων φρούτων. 

 

VI.2 ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ  

 

Ποικίλες χρωματογραφικές μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί για τον διαχωρισμό, 

τον καθαρισμό και την ανίχνευση των μυκοτοξινών [Betina, 1989]. Από την δεκαετία του 
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'60, οι πρώτες χρωματογραφικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η χρωματογραφία 

λεπτής στοιβάδας (TLC), η χρωματογραφία στήλης (LCC), η υγρή χρωματογραφία 

υψηλής απόδοσης (HPLC), οι οποίες εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται, άλλες με 

λιγότερη και άλλες με περισσότερη επιτυχία μέχρι σήμερα, ενώ η αέριος χρωματογραφία 

(GC) και περισσότερο η αέριος χρωματογραφία σε συνδυασμό με χρωματογραφία μάζας 

(GC/MS) έγινε περισσότερο γνωστή στο πεδίο των μυκοτοξινών στις αρχές της δεκαετίας 

του '80. Σήμερα για καλύτερα και πιο αξιόπιστα αποτελέσματα στην ανίχνευση, στον 

ποσοτικό προσδιορισμό αλλά και την εξακρίβωση της χημικής δομής των μυκοτοξινών 

χρησιμοποιείται συνδυασμός των παραπάνω τεχνικών.  

 

VI.2α Χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας (TLC)  

 

Αρχικά η χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας εφαρμόστηκε για την ανίχνευση 

μόνο των αφλατοξινών. Στα 1962 από τον Nesbitt [Nesbitt, 1962] και το 1963 από τον 

Hartely [Hartely, 1963] έγινε γνωστό ότι η ανάπτυξη με διαλύτη χλωροφόρμιο-μεθανόλη 

σε πλάκες TLC μίγματος αφλατοξινών έδινε σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) μπλε 

φθορισμό για τις αφλατοξίνες B1 και B2 ενώ για τις G1 και G2 τυρκουάζ φθορισμό. 

Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί πολλές μέθοδοι για την ανίχνευση των μυκοτοξινών σε 

τρόφιμα και σε ζωοτροφές. Επίσης αναπτύχθηκαν μέθοδοι TLC πολλαπλών 

κατευθύνσεων ή συνδυασμός της TLC με άλλες μεθόδους, με πιο γνωστό τον συνδυασμό 

TLC/HPLC. Οι πλάκες TLC που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι τύπου Silica gel F254, 

διαμέτρου 0.25mm, μεγέθους 5*10 cm, 10*20 cm και 20*20 cm.  

 

VI.2α1 TLC για αφλατοξίνες 

 

Οι αφλατοξίνες με TLC έχουν ανιχνευθεί σε πολλά υλικά όπως καλαμπόκι, λάδι, 

καρύδια, φιστίκια, καφέ, τυρί, γάλα, αλλά και σε μίγματα επεξεργασμένων τροφίμων. 

Προηγείται ο καθαρισμός του δείγματος και η διαδικασία εκχύλισης των τοξινών. Το 

δείγμα ομογενοποιείται σε ομογενοποιητή τύπου blender και στην συνέχεια γίνεται 

εκχύλιση διαλύτη όπως ακετόνης-νερού (80:20) ή μεθανόλης-νερού (70:30). Tο 

εκχύλισμα φιλτράρεται και απομακρύνεται ο διαλύτης. Οι τοξίνες επαναδιαλύονται σε 

μίγμα βενζολίου-ακετονιτρίλιο (98:2). Ο διαλύτης ανάπτυξης είναι ακετόνη-

χλωροφόρμιο (1:9) σε πλάκα TLC. Η ανάπτυξη μπορεί να κρατήσει μέχρι 90 λεπτά με τις 
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αφλατοξίνες να δίνουν συντελεστή συγκράτηση (Rf) από 0.4 έως 0.7. Αν η ανάπτυξη του 

δείγματος ξεπερνά τα 90 λεπτά είναι αναγκαίο η αλλαγή του διαλύτη [Scott, 1990].  

Εκτός από τον διαχωρισμό των τεσσάρων κύριων αφλατοξινών υπάρχει επίσης η 

δυνατότητα διαχωρισμού με TLC και δευτερογενών αφλατοξινών που είναι μεταβολίτες 

των τεσσάρων πρώτων, όπως για παράδειγμα ο διαχωρισμός των B1 και G1 από τις B2a 

και G2a με χρήση trifluroacetic acid (TFA). Οι αφλατοξίνες που δεν αντιδρούν με το 

TFA εμφανίζονται στην κορυφή της πλάκας ενώ οι αφλατοξίνες B2a και G2a δίνουν Rf 

ίσο με το 1/4 του Rf των B1 και G1. Ο ψεκασμός με διάλυμα θειικού οξέος μετατρέπει 

τις μπλε κηλίδες των αφλατοξινών σε κίτρινες [Scott, 1990]. 

Ένας άλλος τρόπος επιτυχούς διαχωρισμού των αφλατοξινών είναι αυτός της 

πολλαπλής ανάπτυξης. Το δείγμα αναπτύσσεται σε κάποιο διαλύτη όπως ακετόνη-

χλωροφόρμιο (1:9) και στην συνέχεια αφού η πλάκα στεγνώσει στο σκοτάδι για 10 

περίπου λεπτά αναπτύσσεται ξανά σε διαφορετική κατεύθυνση και με διαφορετικό 

σύστημα διαλυτών όπως διαιθυλαιθέρα-μεθανόλη-νερό (96:3:1). Ο συνδυασμός αυτών 

των δυο αναπτύξεων δίνει την δυνατότητα καλύτερης ταυτοποίησης και διαχωρισμού. Οι 

αφλατοξίνες Q1 και H1 διαχωρίζονται πλήρως από την αφλατοξίνη B1 μετά από δυο 

αναπτύξεις.  

 

VI.2α2 TLC για άλλες μυκοτοξίνες  

 

Οχρατοξίνες 

Πρόβλημα με τις οχρατοξίνες A και B είναι η αύξηση του Rf με την αύξηση της 

ποσότητας της κηλίδας πάνω στην πλάκα TLC σε ουδέτερα συστήματα διαλυτών, καθώς 

επίσης η παρουσία και η επίδραση όξινων παραγόντων στο Rf. Η ευαισθησία φθορισμού 

της οχρατοξίνης πάνω στην πλάκα TLC μπορεί να αλλάξει όταν η πλάκα εκτεθεί σε 

ατμούς αμμωνίας-μεθανόλης. Με διαλύτη ανάπτυξης ακετόνη-χλωροφόρμιο (1:9) και 

διαδικασία ανάπτυξης παρόμοια με αυτή των αφλατοξινών οι οχρατοξίνες δίνουν Rf από 

0.4 έως 0.8 με την οχρατοξίνη Α να εμφανίζεται πάνω από την οχρατοξίνη Β. Η 

οχρατοξίνη Α δίνει φθορισμό σε longwave UV ενώ η Β σε shortwave UV [Scott, 1990]. 

Έπειτα από ψεκασμό με διάλυμα NaHCO3 το χρώμα των κηλίδων μετατρέπεται σε μπλε 

ή μπλε-πράσινο. 
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Τριχοθηκίνες  

Οι τριχοθηκίνες λόγω του πλήθους τους χωρίζονται όπως ήδη έχει αναφερθεί σε 

τέσσερις ομάδες Α, Β, Γ, Δ. Οι ομάδες Α και Β θεωρούνται οι πιο σημαντικές στην 

ανάλυση. Ο  Romer [Romer, 1986] χρησιμοποιεί small charcoal-alumina clean up στήλες 

για τον προσδιορισμό των τριχοθηκινών στις τροφές. Οι ομάδες Α και Β δεν απορροφούν 

στο υπεριώδες ή στο ορατό φως, επομένως στην TLC χρησιμοποιούνται διάφορες 

χημικές ενώσεις για να δώσουν χρώμα στις ενώσεις αυτές. Για την ομάδα Α 

χρησιμοποιείται θειικό ή χρωμοτροπικό οξύ ενώ για την ομάδα Β χρησιμοποιείται 

Al Cl2 3. Αναφέρεται ότι η 4-(p-nitrobenzyl)pyridine χρησιμοποιείται για τους τύπους Α, 

Β, Δ αφού αλληλεπιδρά με τους πυρήνες των τριχοθηκινών. Από την ομάδα Γ κάποιες 

ενώσεις φθορίζουν φυσικά, ενώ άλλες ανιχνεύονται μετά από ψεκασμό με θειικό οξύ και 

θέρμανση της πλάκας TLC. O Yagen [Yagen, 1986] περιγράφει μια μέθοδο TLC-HPLC 

ανίχνευσης των τριχοθηκινών που δίνουν φθορισμό πάνω σε πλάκα TLC μετά από 

ψεκασμό με sodium methoxide υπό υπεριώδη ακτινοβολία (longwave 366 nm).  

 

Ζεαραλενόνη 

 Έχουν αναφερθεί πολλές μέθοδοι εκχύλισης, καθαρισμού και ανίχνευσης της 

ζεαραλενόνης. Σε μια από αυτές είναι αυτές όπως περιγράφεται από τον Gimeno 

[Gimeno, 1983a], τα δείγματα εκχυλίζονται με ακετονιτρίλιο-4% χλωριούχο κάλιο (9:1) 

σε 1Μ υδροχλωρικό οξύ και το εκχύλισμα επεξεργάζονται με ισοοκτάνιο. Η στοιβάδα 

του ακετονιτριλίου φιλτράρεται, συμπυκνώνεται και αναπτύσσεται σε πλάκα TLC. Ο 

Swanson [Swanson, 1984] ανάπτυξε μια μέθοδο προσδιορισμού της ζεαραλενόνης και 

της ζεαραλενόλ σε τροφές ζώων. Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει εκχύλιση της τροφής σε 

70% υδατική μεθανόλη και ανίχνευση σε HPTLC πλάκες με διάλυμα ψεκασμού Fast 

Violet B salt. Η ευαισθησία της μεθόδου αυτής ήταν 80 ng/g για ζεαραλενόνη και 200 

ng/g για την ζεαραλενόλ. Χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας διπλής κατεύθυνσης 

χρησιμοποιήθηκε [Bottalico, 1985] για να διαχωριστούν οι a- και b- ζεαραλενόλ που 

εμφανίζονταν σαν μια απλή κηλίδα σε πλάκες TLC, χρησιμοποιώντας δυο συστήματα 

διαλυτών:βενζόλιο-ακετόνη (60:35) και τολουένιο-οξικό αιθυλεστέρα-μυρμηκικό οξύ 

(60:30:10).  

 Σε μια άλλη μέθοδο TLC [Scott, 1990] για τον προσδιορισμό συγχρόνως T-2 

τοξίνης, ζεαραλενόνης και λοιπών τριχοθηκινών, χρησιμοποιήθηκε σύστημα διαλυτών 

χλωροφόρμιο-μεθανόλη (9:1) και τολουένιο-ακετόνη-μεθανόλη (5:3:2) και ψεκασμός με 
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θειικό οξύ:μεθανόλη (20:80) και με θέρμανση στους 110οC για 10 λεπτά. Η T-2 τοξίνη 

έδωσε μοβ κηλίδες όπως και οι υπόλοιπες τριχοθηκίνες ενώ η ζεαραλενόνη πορτοκαλί-

κίτρινες κηλίδες.  

 

Σιτρινίνη 

 Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ανίχνευση της σιτρινίνης με TLC είναι ο ασθενής 

φθορισμός τον οποίο δίνει, οι ασταθής κηλίδες και η κακή τους ανάπτυξη σε κανονική 

φάση TLC. Χρησιμοποιήθηκε διάλυμα Al Cl2 3 για ψεκασμό και μετά από θέρμανση οι 

αρχικά κίτρινες κηλίδες της σιτρινίνης μετατράπηκαν σε μπλε [Gimeno, 1983b]. Η 

εξαφάνιση της ουράς των κηλίδων που εμφανιζόταν στις πλάκες σε διάφορους διαλύτες 

διορθώνεται με την χρήση οξαλικού ή γλυκολικού οξέος [Gimeno, 1984]. 

 

VI.2β Χρωματογραφία Στήλης (CC) 

 

 Τρεις είναι οι βασικοί λόγοι της χρησιμοποίησης της χρωματογραφίας στήλης 

(CC) στις μυκοτοξίνες: α) ο καθαρισμός των μυκοτοξινών για παραπέρα ανίχνευση με 

άλλα μέσα, β) η ευρεία κλίμακα διαχωρισμού και ανίχνευσης και γ) η ποσοτική ανάλυση 

των μυκοτοξινών.  

 Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία μικροστηλών που χρησιμοποιούνται για τη 

διαδικασία του καθαρισμού του προς εξέταση δείγματος. Στην χρωματογραφία στήλης 

(column chromatography, CC) πολλές τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως η 

προσρόφηση κατανομής, η ιοντοανταλλαγή και η gel filtration, με πιο διαδεδομένη την 

πρώτη. Τα πιο γνωστά υλικά προσρόφησης είναι η αλουμίνα, ο άνθρακας, η κυτταρίνη, 

το silicic acid, magnesium oxide, magnesium silicate κ.α.   

 H HPLC βρήκε ευρεία εφαρμογή στην δεκαετία του '70. Το μεγαλύτερο μέρος 

των μυκοτοξινών είναι πολικές ενώσεις και έτσι η αντίστροφης φάσης HPLC ήταν η 

μέθοδος που προτιμήθηκε. Οι ανιχνευτές που χρησιμοποιούνται είναι οι ορατού-

υπεριώδους (variable-wavelenght, UV), ο photodiode-array και ο spectofluorimetric 

ανιχνευτής ο οποίος θεωρείται ότι  είναι ο πιο ευαίσθητος. O Hurst [Hurst, 1987] 

προσδιόρισε διάφορες μυκοτοξίνες με εκχύλιση του δείγματος σε οξινισμένο διάλυμα 

ακετονιτριλίου που ακολούθησε καθαρισμός με εξάνιο για την απομάκρυνση των 

λιπιδίων και την απομόνωση των μυκοτοξινών με χλωροφόρμιο. Ο διαχωρισμός και η 
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ανίχνευση των μυκοτοξινών έγιναν με μια στήλη τύπου cyano με  διαλύτη έκλουσης 

εξάνιο-προπανόλη-οξικό οξύ και ανιχνευτή UV στα 245 και 280 nm.  

 Ο φυσικός φθορισμός των αφλατοξινών μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα 

ανιχνευτή φθορισμού με λex=360nm για τις περισσότερες αφλατοξίνες και πιο 

συγκεκριμένα λex=440nm για τις αφλατοξίνες Β1 και Β2 ενώ λex=470nm για τις G1 και 

G2. Ο φθορισμός για τις αφλατοξίνες B1, Β2, G1 και G2 μπορεί να αυξηθεί με 

χρησιμοποίηση ισχυρών οξέων [Tarter, 1984] ή οξειδωτικών όπως chloramine T [Lazaro, 

1988], ιωδίου [Jansen, 1987; Dorner, 1988] ή βρώμιου [Lazaro, 1988; Kok, 1986]. Το 

βρώμιο συγκεκριμένα επιδρά στο φουρανικό δακτύλιο των αφλατοξινών B1 και G1 

αυξάνοντας το φθορισμό κατά 20 ή και περισσότερες φορές. 

 Αναφέρεται η χρήση diode-array ανιχνευτή για την ανίχνευση των τοξινών 

paxilline, paspaline, paspaliane, paspalinine με την χρήση στήλης Supelcosil LC-Si 

25x4.6 cm και διαλύτη έκλουσης methylene chloride-διαιθυλαιθέρα (9:1 v/v) [Selala, 

1991], ενώ ο Vail [Vail, 1990] ανιχνεύει την σιτρινίνη που παίρνει μετά την καλλιέργεια 

του μύκητα A. niveus χρησιμοποιώντας ανιχνευτή ορατού-υπεριώδους με στήλη Water 

Radial-Pac 4μm C18 και διαλύτη έκλουσης ακετονιτρίλιο-νερό-οξικό οξύ (40:59:1) με 

tetrabutylammonium phosphate (0.025).  

 Ο Hetmanski [Hetmanski, 1991] αναφέρει την χρήση post-column παραγώγισης 

με την χρησιμοποίηση Al Cl2 3 για την ανίχνευση ζεαραλενόνης και ζεαραλενόλ. Η 

καλύτερη θερμοκρασία αντίδρασης κυμαίνεται μεταξύ 50-60οC. Για συγκέντρωση μέχρι 

0.1 Μ του Al Cl2 3 η ευαισθησία της μεθόδου αυξάνεται απότομα ενώ για συγκεντρώσεις 

πάνω από 0.1 Μ έχουμε γραμμική αύξηση της ευαισθησίας αλλά με βραδύτερο ρυθμό.  

 

VI.2γ Αέρια χρωματογραφία (GC) 

 

 Η αέρια χρωματογραφία (gas chromatography, GC) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

την ανίχνευση των μυκοτοξινών μόνο αν αυτές είναι αρκετά πτητικές ή αν τα υδροξυλο-

παράγωγα τους είναι πτητικά στις θερμοκρασίες λειτουργίας της αέριας χρωματογραφίας. 

Συνήθως χρησιμοποιείται ανιχνευτής ιονισμού φλόγας ή ανιχνευτής Electron-Capture. 

Για τους παραπάνω λόγους η GC είναι πολύ διαδεδομένη τεχνική στην ανίχνευση των 

τριχοθηκινών. Για πιο ευαίσθητο προσδιορισμό στις συγκεκριμένες μυκοτοξίνες 

χρησιμοποιείται μάλιστα συνδυασμός Electron-Capture Detector (GC-ECD) και 

χρωματογραφία μάζας (GC-MS). Συνήθως πριν την χρήση της αέριας χρωματογραφίας 
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απαιτείται η μετατροπή των τριχοθηκινών σε trimethylsilyl ethers (TMSE) με 

παραγώγιση έτσι ώστε να αποφύγουμε πολύπλοκα χρωματογραφήματα [Abbas, 1984; 

Szathmary, 1980]. 

 Η Τ-2 τοξίνη, η deoxynivolenol και άλλες τριχοθηκίνες έχουν ανιχνευτεί σε 

τροφές με αέριο χρωματογραφία [Rood, 1988]. Οι τροφές αυτές μπορούν να εκχυλιστούν  

με διαλύτη ακετονιτρίλιο-νερό και οι τοξίνες να καθαριστούν  με charcoal-alumina-celite 

και silica μικροστήλες. Με παραγώγιση οι τοξίνες ανιχνεύονται στον αέριο 

χρωματογράφο με ανιχνευτή ECD. Ο Rood [Rood, 1986] ανίχνευσε τις τριχοθηκίνες σε 

πλάσμα και ούρα ανθρώπου. Η GC έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο του 

βιομετασχηματισμού των τριχοθηκινών. Μετά από χορήγηση Τ-2 τοξίνης σε κοτόπουλα 

από το στόμα [Yoshizawa, 1980], η Τ-2 τοξίνη βρέθηκε να μετατρέπεται σε ποικίλους 

μεταβολίτες που χαρακτηρίστηκαν πολύ αργότερα. Ο Trucksess [Trucksess, 1984] 

ανιχνεύει την Β1 με στήλη methylsilicone-coated fused-silica και ο Rosen [Rosen, 1984] 

χρησιμοποιεί τριχοειδή στήλη τύπου fused-silica 5% phenyl-1% vinylmethylsilicone για 

την ανίχνευση των B1 και B2. Τέλος ο Goto [Goto, 1988] ανιχνεύει με αέριο 

χρωματογραφία τις αφλατοξίνες B1, B2, G1 και G2 με ανιχνευτή ιονισμού φλόγας (FID) 

και τριχοειδή στήλη τύπου fused-silica.  
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VII. ΜΥΚΟΣΤΑΤΙΚΑ- ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 

 
Οι βασικοί τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος της μόλυνσης της τροφής από 

μύκητες και μυκοτοξίνες που ακολουθούνται διεθνώς είναι: α) η χρήση μυκοστατικών, 
όπως  το σορβικό οξύ, το προπιονικό οξύ, το οξικό οξύ και τα άλατα τους, σαν 
πρόσθετα σε τρόφιμα για αναστολή της ανάπτυξης των μυκήτων που παράγουν 
μυκοτοξίνες [Uraih, 1976; Yousef, 1981; Melnick, 1954; Holley, 1981], β) η χρήση 
φυτοφαρμάκων και εντομοκτόνων, όπως το diazinon, για τη μείωση της παραγωγής 
μυκοτοξινών [Widstrom, 1976; Draughon, 1981; Draughon, 1983], γ) η διάσπαση των 
μυκοτοξινών με φυσικοχημικές μεθόδους π.χ. θερμοκρασία, χρήση οξέων και βάσεων, 
ακτινοβολία, κ.α. [Doyle, 1982; Yousef, 1986], δ) η αδρανοποίηση των μυκοτοξινών 

στην τροφή με προσκόλληση τους σε υλικά όπως ο βεντονίτης και η 
πολυβινυλπυρρολιδόνη και η αποβολή τους μέσω του γαστρεντερικού σωλήνα [Ramos, 

1996; Alegakis, 1998; Αλεγκάκης, 1998] και ε) η χρήση αντιμυκητιασικών (π.χ. 
νυστατίνη, αμφοτερικίνη Β, μικοναζόλη κ.α.) σε περίπτωση μυκητίασης [Hughes, 

1984; Denning, 1990].  
 Σαν πρόσθετες ουσίες χαρακτηρίζεται ένας πολύ μεγάλος αριθμός ουσιών. Οι 

ουσίες αυτές προστίθενται στα τρόφιμα σε πολύ μικρές ποσότητες και αποσκοπούν στη 

βελτίωση της παραγωγής, της επεξεργασίας, της συντήρησης και της εμφάνισης των 

τροφίμων. Σε ορισμένες περιπτώσεις εμποδίζουν την εμφάνιση και την ανάπτυξη 

βακτηριδίων και μυκήτων ενώ θεωρητικά τουλάχιστο είναι ακίνδυνες για την ανθρώπινη 

υγεία σε μικρές συγκεντρώσεις. 

 Οι πρόσθετες ουσίες χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία των τροφίμων από πολύ 

παλιά. Σήμερα πολλές από τις παραδοσιακές αυτές ουσίες έχουν εκτοπιστεί από άλλες 

μεθόδους συντήρησης των τροφίμων όπως είναι η ψύξη και η αφυδάτωση που 

θεωρούνται σχετικά ακίνδυνες και ενίοτε πλέον αποτελεσματικές. Παρόλα αυτά στον 

κατάλογο των πρόσθετων ουσιών καθημερινά παρουσιάζονται καινούργιες 

αποτελεσματικές ουσίες αλλά όχι λιγότερο ακίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία. 

 Η ποσότητα και το είδος της πρόσθετης ουσίας που χρησιμοποιείται κάθε φορά 

εξαρτάται από το είδος του τροφίμου, τις κλιματολογικές συνθήκες και τις ειδικές-

τοπικές συνήθειες των καταναλωτών. Γενικά όμως η χρήση των πρόσθετων ουσιών θα 

πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες και περιορισμούς, όπως :  

 76



- Η ποσότητα της προστιθέμενης ουσίας να μην υπερβαίνει την μέγιστη επιτρεπτή 

συγκέντρωση η οποία έχει οριστεί με βάση την βιολογική δράση της ουσίας και την 

αλληλεπίδραση της με τα συστατικά του τροφίμου. 

- Η χρήση των πρόσθετων ουσιών πρέπει να γίνεται σε τρόφιμα που δεν έχουν 

υποστεί καμία αλλοίωση και είναι άψογα από κάθε άποψη. Σε αυτή την περίπτωση η 

χρήση τους αποσκοπεί στην βελτίωση ή διατήρηση των επιθυμητών ιδιοτήτων του 

τροφίμου. 

- Η χρήση πρόσθετων ουσιών όπως και η συγκέντρωση αυτών στα τρόφιμα πρέπει να 
είναι επακριβώς γνωστή και να αναγράφεται εμφανώς στην συσκευασία του 

προϊόντος. 
 

VII.1 ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

 

 Ο τρόπος δράσης πολλών πρόσθετων ουσιών δεν είναι πλήρως γνωστός και 

φυσικά δεν είναι όμοιος για όλες αυτές τις ουσίες. Οι πρόσθετες ουσίες που βρίσκουν 

εφαρμογή σαν μέσα συντήρησης των τροφίμων και της προστασίας αυτών από βακτήρια 

πιστεύεται πως επιδρούν στην διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης την οποία 

μεταβάλλουν ή καταστρέφουν. Επιπλέον συμβάλουν στην απενεργοποίηση 

συγκεκριμένων ενζυμικών συστημάτων που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση 

διαφόρων δραστηριοτήτων. Η κυτταρική μεμβράνη είναι ημιπερατή και 

αυτορυθμιζόμενη και η εκλεκτική διαπερατότητα της εξαρτάται από την σύσταση και την 

πολικότητα των διαφόρων συστατικών. Η πολικότητα της κυτταρικής μεμβράνης αλλάζει 

με την προσθήκη διαφόρων ουσιών και κατά συνέπεια καταστρέφεται η εκλεκτικότητα 

με αποτέλεσμα τον θάνατο του κυττάρου.  

 Άλλες πρόσθετες ουσίες θεωρείται ότι ανταγωνίζονται τα ένζυμα στην 

χρησιμοποίηση των αμινοξέων, άλλες ότι δεσμεύουν την προσθετική ομάδα των ενζύμων 

και κυρίως το ασβέστιο και άλλες τέλος ότι συναγωνίζονται τα ένζυμα για την απόκτηση 

του πρωτεϊνικού τμήματος. 

 

VII.2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ  

 

 Η ταξινόμηση των πρόσθετων ουσιών σε συγκεκριμένες κατηγορίες είναι πολύ 

δύσκολη είτε λόγο του μεγάλου αριθμού τους είτε λόγο της διαφορετικής και συχνά 

σύνθετης δράσης που έχουν σε διάφορες τροφές. Μπορούν να ταξινομηθούν σαν 
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συντηρητικά, αντιοξειδωτικά, γαλακτοματοποιητές, σταθεροποιητές, χρωστικές, 

βελτιωτικά των αλεύρων, πηκτωματογόνες, όξινες και βασικές κ.α.  

Οργανικά οξέα με μικρή ανθρακική αλυσίδα όπως το οξικό οξύ, το προπιονικό 

οξύ και το σορβικό οξύ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν πρόσθετα και να ταξινομηθούν 

σαν συντηρητικά. Η χρήση τους στην βιομηχανία των τροφίμων είναι αρκετά 

διαδεδομένη. Η χρησιμότητα τους εξαρτάται από το είδος της τροφής και από το 

συγκεκριμένο οξύ. Τα παραπάνω αναφερθέντα οξέα χρησιμοποιούνται κατά πρώτο λόγο 

για να βελτιώσουν κάποιες οργανοληπτικές ιδιότητες (ειδική γεύση) τροφίμων, την 

τροποποίηση του pH τους και μερικών φυσικοχημικών ιδιοτήτων όπως ιξώδες, 

ρεολογικές συνθήκες, κ.α. Επιπλέον το σορβικό οξύ, το προπιονικό οξύ και τα άλατα 

αυτών χρησιμοποιούνται για την αντιβακτηριακή [Γεωργάκης, 1977] αλλά και την 

μυκοστατική δράση (έναντι παθογόνων ή δυνητικά παθογόνων μυκήτων), ενώ 

πιθανολογείται ότι επιδρούν στην τοξινογέννεση και κατά συνέπεια στην μείωση της 

παραγωγής των μυκοτοξινών από τους μύκητες [Skrinjar, 1995; Gareis, 1984].  

Τα οργανικά οξέα που μελετήθηκαν στην παρούσα μελέτη είναι το σορβικό οξύ, το 
προπιονικό οξύ, το οξικό οξύ και το μυρμηκικό οξύ. Επίσης εκτιμήθηκε η δράση του 

σορβικού καλίου και της δευτεροταγούς βουτυλαμίνης.  
Το μυρμηκικό οξύ (Ε236) έχει συντακτικό τύπο HCOOH και μοριακό βάρος 

46.02. Αναμιγνύεται αρκετά καλά με το νερό. Είναι αρκετά τοξικό για το λόγο αυτό 

αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα. Ενδεικτικά η οξεία τοξικότητα του είναι LD50=1100 

mg/kg (orally) σε ποντίκια.  

Το οξικό οξύ (Ε260) έχει συντακτικό τύπο CH3COOH και μοριακό βάρος 60.05. 

Αναμιγνύεται με το νερό. Η οξεία τοξικότητα του σε αρουραίους είναι μικρότερη του 

μυρμηκικού οξέος (LD50=3.53 g/kg (orally)). 

Το προπιονικό οξύ (Ε280) έχει συντακτικό τύπο CH CH3 2COOH και μοριακό 

βάρος 74.08. Αναμιγνύεται με το νερό. Η οξεία τοξικότητα του είναι LD50=4.29 g/kg σε 

αρουραίους. Χρησιμοποιείται σαν πρόσθετο στην τυροκομία, και στη αρτοποιία. Ο 

Herting [Herting and Drury, 1974] προτείνει την χρησιμοποίηση του σαν μυκοστατικό 

παράγοντα στα δημητριακά στη συγκέντρωση των 0.8% ενώ ο De Boer [De Boer, 1988] 

προτείνει την χρήση του γενικά στα τρόφιμα σε συγκέντρωση 0.1-0.3%.  

Το σορβικό οξύ (Ε200) (ή 2,4-hexadienoic acid ή 2-propenylacrylic acid) έχει 

συντακτικό τύπο CH3CH=CH-CH=CH-COOH και μοριακό βάρος 112.12. Η τοξικότητα 

του είναι πολύ μικρή, (ενδεικτικά LD50=7.36 g/kg στους αρουραίους (orally)). Η 

διαλυτότητα του όμως στο νερό αλλά και στους περισσότερους οργανικούς διαλύτες 
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είναι πολύ μικρή και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στις εφαρμογές του. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε ότι διαλύεται στο νερό μόλις κατά 0.25% στους 30οC, και στην αιθανόλη και 

στην μεθανόλη κατά 5.5% στην ίδια θερμοκρασία. Γενικά η δοσολογία του σορβικού 

οξέος σε τροφές κυμαίνεται περίπου στο 1.5 g/kg τροφής.  

Το σορβικό οξύ έχει ισχυρή μυκοστατική δράση άλλα όπως αναφέρεται [Eklund, 

1984] έχει περιορισμένη αντιμικροβιακή δράση. Μερικοί μύκητες του είδους Penicillium 

έχουν την δυνατότητα να μεταβολίζουν το σορβικό οξύ και να το μετατρέπουν σε 1,3 

πενταδιένιο, με αποτέλεσμα οι συγκεκριμένοι μύκητες να μπορούν να επιβιώσουν 

παρουσία μεγάλων ποσοτήτων του [Liewen, 1985]. Ο Gareis [Gareis, 1984] προσδιόρισε 

ότι περιεκτικότητα 0.05% σορβικού οξέος είναι ικανή να μειώσει την ανάπτυξη του 

μύκητα A. flavus και να μειώσει την παραγωγή της αφλατοξίνης Β1 από τον 

συγκεκριμένο μύκητα δια της παρεμβολής στα βιολογικά μονοπάτια σύνθεσης της 

αφλατοξίνης  Β1 [Lennox, 1984]. 

Το σορβικό κάλιο έχει συντακτικό τύπο CH3CH=CH-CH=CH-COOΚ και 

μοριακό βάρος 150.12. Όπως και το σορβικό οξύ χρησιμοποιείται σαν συντηρητικό σε 

πολλά τρόφιμα και εμφανίζει παρόμοιες μυκοστατικές ιδιότητες. 

Η δευτεροταγής βουτυλαμίνη (sec-butylamine ή 2-butanamine ή 2-aminobutane) 

έχει συντακτικό τύπο CH CH CH(NH )CH3 2 2 3  και μοριακό βάρος 73. Αναμιγνύεται με το 

νερό. Στην  ελεύθερη μορφή της χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση της μόλυνσης 

των τροφών και των φρούτων από τους μύκητες Penicillium και Aspergillus κυρίως μετά 

την συλλογή των προϊόντων. Η χρήση της γίνεται με ψεκασμό, εξαιτίας όμως της 

τοξικότητας της (LD50=380mg στα ποντίκια) συχνά αναφέρονται αρνητικές επιδράσεις 

όπως αλλεργίες και ερυθρότητα στο δέρμα και στους μυς του εκτεθειμένου πληθυσμού 

[Selala, 1995].  

 Συγκεκριμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τα πορτοκάλια εμποτίζονται με 

διάλυμα 1% δευτεροταγούς βουτυλαμίνης μετά την συγκομιδή τους για προστασία από 

τους μύκητες Penicillium digitatum και Penicillium italicum κατά την περίοδο 

αποθήκευσης αλλά η συγκεκριμένη θεραπεία δείχνει να έχει μικρή απόδοση ενάντια σε 

στελέχη του Alternaria και Geotrichum. Επίσης η έκθεση των φρούτων σε ατμόσφαιρα 

100 ppm της δευτεροταγούς βουτυλαμίνης για 4 ώρες περιορίζει την μόλυνση των 

φρούτων από Penicillium σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 
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VIII ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ 

 

Στην ιατρική χρησιμοποιούνται κυρίως 3 κατηγορίες αντιμυκητιασικών : α) τα 

πολυένια στα οποία ανήκει η αμφοτερικίνη Β και η νυστατίνη, β) οι αζόλες, όπως η 

κλοτριμαζόλη, εκοναζόλη, μικοναζόλη, κετοναζόλη, ιτρακοναζόλη, φλουκοναζόλη, γ) τα 

συνθετικά αντιμυκητιασικά όπως η 5-φθοροκυτοσίνη. Αντίθετα στην κτηνιατρική, στην 

χώρα μας τουλάχιστο, χρησιμοποιείται μόνο η νυστατίνη. Οι παραπάνω ουσίες δεν 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν πρόσθετα σε τρόφιμα όπως τα οργανικά οξέα μικρής 

ανθρακικής αλυσίδας, λόγω της μεγάλης τους τοξικότητας. Χρησιμοποιούνται σαν 

θεραπεία σε περιπτώσεις μυκητίασης από παθογόνους για τον άνθρωπο και τα ζώα 

μύκητες. 

 

VIII.1 ΑΜΦΟΤΕΡΙΚΙΝΗ Β 

 

 Η αμφοτερικίνη Β είναι το πλέον αξιόπιστο αντιμυκητιασικό αντιβιοτικό με 

φάσμα που περιλαμβάνει ποικιλία παθογόνων μυκήτων, όπως υφομύκητες (Ασπέργιλλο 

spp., Penicillium spp. κ.α.), και βλαστομύκητες (Candida spp., Cryptococcus spp. κ.α.). 

Υπάρχουν δύο μορφές αμφοτερικίνης, η Α και η Β, με την δεύτερη να είναι πιο δραστική 

και πιο εκλεκτική [Μουζουρας 1996]. Η αμφοτερικίνη Β (C47H73NO17) είναι πολυένιο 

αντιμυκητιασικό, μοριακού βάρους 924.09 που παράγεται από τον μύκητα 

Streptomycetes nodocus (σχήμα VIII.1). Είναι αδιάλυτη στο νερό σε pH=6 έως 7 ενώ σε 

pH=2 και 11 η διαλυτότητα της στο νερό είναι μόλις 0.1 mg/ml. Η τοξικότητα της είναι 

σχετικά μεγάλη LD50=88 mg/kg ενδοπεριτοναϊκά και 4 mg/kg ενδοφλέβια σε ποντίκια, 

ενώ διασπάται σταδιακά σε θερμοκρασία πάνω από 170οC. Χημικώς είναι γλυκοζίτης με 

αμινομεθυλοπεντόζη για σάκχαρο και πολυενικό κυκλικό άγλυκο.  

 Η αμφοτερικίνη Β πιστεύεται ότι καταστρέφει το ωσμωτικό φράγμα της 

μεμβράνης των μυκήτων δια της δέσμευση αυτής με τις στερόλες της μεμβράνης 

[Kinsky, 1970].  Η κυτταρική μεμβράνη στα θηλαστικά περιέχει στερόλες και κατά κύριο 

λόγο χοληστερόλη (cholesterol) ενώ η κυτταρική μεμβράνη των μυκήτων περιέχει 

εργοστερόλη. Η παραπάνω σχέση κάνει τα κύτταρα των θηλαστικών λιγότερο επιδεκτικά 

στην αμφοτερικίνη Β έναντι αυτών των μυκήτων. Η τοξικότητας της αμφοτερικίνης Β 

είναι σχετικά μεγάλη και κυρίως έχουν παρατηρηθεί παρενέργειες όπως πυρετός, ρίγη, 

πονοκέφαλος, ανορεξία, έμετος, αναιμία, υπερθερμία και θρομβοφλεβίτιδα σε 
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ενδοφλέβια χρήση. Μεγάλο πρόβλημα αποτελεί η νεφροτοξικότητα που παρατηρείται σε 

ασθενείς και μπορεί να καταλήξει σε πλήρη νεφρική ανεπάρκεια. Τα παραπάνω 

αποτελούν τον κύριο ανασταλτικό παράγοντα στην παρατεταμένη χορήγηση και χρήση 

της αμφοτερικίνης.  

 Η αμφοτερικίνη Β απορροφάται πολύ φτωχά μετά από ενδομυϊκή ή από στόματος 

χορήγηση. Για αυτό το λόγο η ουσία δίνεται συνήθως παρεντερικώς. Για αποφυγή 

παρενεργειών το φάρμακο αρχικά χορηγείται σε μικρές ‘’δοκιμαστικές’’ δόσεις που 

αυξάνονται σταδιακά μέχρι την κατάλληλη δόση [Καφετζής, 1994].  

 

 

 

Σχήμα VIII.1  : Ο συντακτικός τύπος της αμφοτερικίνης Β 

 

VIII.2 ΝΥΣΤΑΤΙΝΗ 

 

 Όπως και η αμφοτερικίνη Β, η νυστατίνη είναι ένα αντιμυκητιασικό 

μακροκυκλικό πολυένιο με αμινοσάκχαρο μοριακού βάρους MB=926.11 (σχήμα VIII.2). 

Ο μοριακός τύπος είναι C47H75NO17. Παράγεται και απομονώνεται από είδη του μύκητα 

Streptomycetes όπως Streptomycetes noursei, Streptomycetes aureus. Η διαλυτότητα της 

στο νερό στους 20οC είναι μόλις 4 mg/ml ενώ η τοξικότητα της είναι μεγάλη LD50=200 

mg/kg σε ποντίκια Διασπάται σταδιακά σε θερμοκρασία πάνω από 160oC. Η 

απορρόφηση της από το γαστρεντερικό είναι πολύ μικρή για το λόγο αυτό 

χρησιμοποιείται αποκλειστικώς για την τοπική αντιμετώπιση μυκητιάσεων του δέρματος, 

του στόματος και του πεπτικού συστήματος. 
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Σχήμα VIII.2 : Ο συντακτικός τύπος της νυστατίνης 

 

Η αντιβακτηριακή δράση της νυστατίνης είναι πολύ μικρή έχει όμως μεγάλο 

εύρος αντιμυκητιασικής δράσης, παρόμοιο με αυτό της αμφοτερικίνης. Ανάμεσα στους 

ευαίσθητους σε αυτή μύκητες είναι και είδη του Aspergillus. Η ελάχιστη συγκέντρωση 

της νυστατίνης ενάντια στους ευαίσθητους σε αυτή μύκητες είναι 1.56-6.25 μg/ml. Η 

τοπική χρήση της νυστατίνης ουσιαστικά δεν προκαλεί ερεθισμό ή αλλεργικά 

συμπτώματα, συχνά όμως εμφανίζονται συμπτώματα ναυτίας, διάρροιας (κυρίως μετά 

από στόματος χρήσης της ουσίας) [Καφετζής, 1994]. Τα πολυένια είναι γενικά ασταθείς 

ενώσεις σε υδατικά, όξινα ή αλκαλικά διαλύματα [Μουζουρας, 1996]. 

 

VIII.3 ΚΛΟΤΡΙΜΑΖΟΛΗ  

 

Η κλοτριμαζόλη ή 1-[(2-chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole είναι ένα 

αντιμυκητιασικό που παρασκευάστηκε το 1967 από την εταιρεία Bayer. Ο συντακτικός 

της τύπος είναι C22H18ClN2 και έχει  μοριακό βάρος= 344.84 (σχήμα VIII.3). 

Χαρακτηρίζεται ως ασθενής βάση, λίγο διαλυτή στο νερό, στο βενζόλιο και στο 

τολουένιο. Είναι διαλυτή στην ακετόνη, στο χλωροφόρμιο και στο διμεθυλοφορμαμίδιο 

και υδρολύεται γρήγορα με την επίδραση θερμοκρασίας σε υδατικά όξινα διαλύματα. Η 

τοξικότητα είναι LD50=923 mg/kg σε ποντίκια και 708 mg/kg σε αρουραίους (orally). 

Χορηγείται είτε από το στόμα για θεραπεία συστηματικών (systemic) μυκητιάσεων είτε 

τοπικά για καταπολέμηση επιφανειακών λοιμώξεων, δερματομυκητιάσεων και 

καντιτιάσεων. Η κλοτριμαζόλη όπως και η μικοναζόλη και η εκοναζόλη προκαλεί 

διαταραχές του κυτταρικού τοιχώματος των μυκήτων  αναστέλλοντας την σύνθεση 
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εργοστερόλης, η οποία αποτελεί βασικό δομικό υλικό της λιποειδούς μεμβράνης των 

μυκήτων [Μουζουρας, 1996].  

 

 
 

Σχήμα VIII.3 : Ο συντακτικός τύπος της κλοτριμαζόλης 

 

VIII.4 ΜΙΚΟΝΑΖΟΛΗ  

 

Η μικοναζόλη με συντακτικό τύπο C18H14Cl N4 2O και μοριακό βάρος 416.13 

(σχήμα VIII.4) είναι συνδετικό προϊόν το οποίο έχει μικρότερη δράση από την 

κλοτριμαζόλη αλλά έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να χορηγηθεί ενδοφλέβια, αλλά και 

σε τοπική χρήση λόγω της μικρής απορρόφησης της από το στόμα. Ο τρόπος δράσης 

φαίνεται να είναι παρόμοιος με της κλοτριμαζόλης και εντοπίζεται στην αλλοίωση της 

διαπερατότητας της κυτταρικής μεμβράνης του μύκητα. Παρενέργειες που μπορεί να 

εμφανιστούν με την χρήση αυτής είναι ανορεξία, ναυτία, έμετος, πόνος στην κοιλιακή 

χώρα, διάρροια κ.α. 

 

 
 

Σχήμα VIII.4 : Ο συντακτικός τύπος της μικοναζόλης 
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VIII.5 ΕΚΟΝΑΖΟΛΗ 

 

Η εκοναζόλη έχει μοριακό βάρος 381.69 και συντακτικό τύπο C18H15Cl N3 2O, 

(σχήμα VIII.5). Είναι σχεδόν αδιάλυτη στο νερό και λίγο διαλυτή στους περισσότερους 

οργανικούς διαλύτες. Η τοξικότητα της είναι LD50=462.7 mg/kg σε ποντίκια και 667.7 

mg/kg σε αρουραίους (orally). 

 

 
 

Σχήμα VIII.5 : Ο συντακτικός τύπος της εκοναζόλης 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

IX. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ΒΕΟ) 

 

IX.1 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ΒΕΟ) 
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Ο όρος βιολογική ενεργότητα (δραστικότητα) αφορά ένα ευρύ φάσμα 

φαινομένων. Από την άποψη της βιοχημικής δράσης, οι βιολογικά ενεργές ουσίες 

επιδρούν στα βιολογικά συστήματα τροποποιώντας τις λειτουργίες τους. Η ακραία 

έκφραση της βιολογικής δραστηριότητας είναι αυτή της βιοκτονίας, όταν ως αποτέλεσμα 

της επίδρασης της βιοκτόνου ουσίας, προκαλείται ο θάνατος του οργανισμού. Ευρέως 

γνωστές είναι οι μυκητοκτόνες και οι βακτηριοκτόνες ουσίες, οι οποίες σκοτώνουν 

μύκητες και βακτήρια αντίστοιχα.  

Μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί πληθώρα βιολογικά ενεργών ουσιών (ΒΕΟ). 

Σε πολλές περιπτώσεις όμως οι βιολογικά ενεργές ουσίες δεν αξιοποιούνται αρκετά. 

Παρά την ευρεία χρήση των ουσιών αυτών υπάρχει ακόμα ανάγκη για δημιουργία 

περισσότερο αποτελεσματικών φαρμάκων [Shtilman, 1999; Maruthamuthu, 1992]. Έτσι 

για μερικές φαρμακευτικές ουσίες τα όρια των εφαρμόσιμων δοσολογιών είναι πολύ 

στενά και η υπέρβαση αυτών οδηγεί σε παρενέργειες (π.χ. για την αμφοτερικίνη Β και 

την νυστατίνη). Επιπλέον οι φαρμακευτικές ουσίες εκτός από τη δράση στα όργανα 

στόχους επιδρούν και σε άλλα όργανα, με εμφάνιση τοξικών ή αλλεργικών 

συμπτωμάτων. Τα παραπάνω σχετίζονται με τη δυσκολία ανεύρεσης των σωστών 

δόσεων για εφαρμογή. Επίσης οι παρενέργειες καθιστούν αδύνατη την εισαγωγή στον 

οργανισμό των απαραίτητων συγκεντρώσεων των φαρμάκων στο απαιτούμενο χρονικό 

διάστημα θεραπείας.  

 

IX.2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ  

 

Τα μειονεκτήματα που αναφέρθηκαν για τις βιολογικά ενεργές ουσίες μπορεί να 

εξαφανιστούν ή ο ρόλος τους μπορεί να ελαχιστοποιηθεί δια της τροποποίησης των 

βιολογικά ενεργών ουσιών. Η τροποποίηση των ΒΕΟ με σκοπό την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας και τη μείωση της τοξικότητας επιτυγχάνεται με συστήματα 

ελεγχόμενης απόδοσης και παρατεταμένης δράσης. Οι μέθοδοι αυτοί στηρίζονται εν 

μέρει σε μεγαλομοριακά συστήματα φορέων (drug carriers) που μπορεί να είναι 

βιοσυμβατά, βιοαποικοδομήσιμα, ατοξικά συνθετικά φυσικά πολυμερή. Τέτοια 

τροποποιημένα χημικά συστήματα αποτελούν ουσιαστικά τα βιολογικώς ενεργά 

πολυμερή. Τα τροποποιημένα βιολογικά πολυμερή κατατάσσονται σε τρεις κύριες 

ομάδες [Tsatsakis 1992, Tsatsakis 1993, Tsatsakis 1995] (σχήμα IX.1). 
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ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Βιολογικά ενεργά 
πολυμερή`

Πολυμερή με 
αυτόνομη 
βιολογική 
δραστηριότητα 

Πολυμερή με 
χημικά συνδεδεμένη 
βιοδραστική ουσία

Πολυμερή τα οποία δεν 
απελευθερώνουν τις
χημικά συνδεδεμένες 
βιοδραστικές ουσίες

Πολυμερή τα οποία 
απελευθερώνουν τις
συνδεδεμένες 
βιοδραστικές ουσίες

Συστήματα με ελεγχόμενη
απελευθέρωση βιολογικά ενεργών
ουσιών

Σκευάσματα που 
επηρεάζουν την ταχύτητα 
απελευθέρωσης της 
βιοδραστικής ουσίας

Σκευάσματα με μη-
χημικά εισαγόμενες 
βιοδραστικές ουσίες

Σκευάσματα που δεν
επηρεάζουν την ταχύτητα 
απελευθέρωσης της 
βιοδραστικής ουσίας

 

Σχήμα IX.1 : Πολυμερικές δραστικές μορφές βιολογικά ενεργών ουσιών (ΒΕΟ) 

 
Η πρώτη ομάδα τέτοιων βιολογικά ενεργών πολυμερών αποτελείται από 

μεγαλομοριακές ουσίες (χωρίς να γίνεται χρήση βιολογικά ενεργών ουσιών), η 

δραστηριότητα των οποίων καθορίζεται από την μακρομοριακή τους φύση. Τέτοιες 

ουσίες λέγονται πολυμερή με αυτόνομη βιολογική δραστηριότητα με χαρακτηριστικά 

παραδείγματα τα μη ιονιζόμενα υδατοδιαλυτά πολυμερή και τα ιονιζόμενα υδατοδιαλυτά 

(πολυηλεκτρολύτες).  

Η βασική χρήση των μη ιονιζομένων υδατοδιαλυτών πολυμερών (αιμοδυναμικά 
πολυμερή) είναι αυτή της αναπλήρωσης των συστατικών του αίματος σε καταστάσεις 
μεγάλων απωλειών αίματος. Τα πολυμερή με αιμοδυναμική δράση που έχουν ως στόχο 
την διατήρηση της ωσμωτικής πίεσης του αίματος, πρέπει να έχουν ελάχιστο μοριακό 
βάρος 50*103 3-60*10  και να είναι βιοαποικοδομήσιμα για να απομακρύνονται από τον 

οργανισμό. Άλλα μη ιονιζόμενα πολυμερή έχουν την ικανότητα να σχηματίζουν 
υδατοδιαλυτά σύμπλοκα με τοξικές ουσίες με επακόλουθη γρήγορη απομάκρυνση των 

τελευταίων από τον οργανισμό μέσω των νεφρών.  
Η βασική δράση των ιονιζομένων υδατοδιαλυτών πολυμερών είναι να ασκούν 

βιοκτόνο δράση στους μικροοργανισμούς, τροποποιώντας τη δράση μερικών φυσικών 

πολυμερών. Για παράδειγμα, μικροβιοκτόνο δράση φαίνεται να ασκούν οι κατιονικοί 

πολυηλεκτρολύτες. Αυτοί είναι κυρίως ηλεκτρολύτες με συστατικό το άζωτο και 

μπορούν να αντιδρούν με κυτταρικές μεμβράνες, προκαλώντας αποσύνθεση και 

συσσώρευση των κυττάρων ή προάγοντας την μακροφαγική δραστηριότητα. Ανάμεσα σε 
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αυτές τις ουσίες είναι η πολυαιθυλαμίνη, ομοπολυμερή και συμπολυμερή με δακτύλια 

βινυλαμίνης ή πολυβινυλοπιριδικά άλατα. 

Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από πολυμερικές δομές όπου η ΒΕΟ είναι 

τοποθετημένη μηχανικά μέσα στο πολυμερές. Τέτοιου είδους δομές απαντώνται στα 

χάπια, στις μικροκάψουλες και στις μεμβράνες. Τα per-os σκευάσματα σε μορφή χαπιών 

που έχουν επικάλυψη πολυμερούς με βασικές ομάδες (π.χ. συμπολυμερή 

διμεθυλοαμινοαιθυλομεθακρυλικού με μεθυλ- ή βουτυλο-μεθακρυλικού) διασπώνται στο 

όξινο περιεχόμενο του στομάχου. Από την άλλη πλευρά τα χάπια με επικάλυψη 

πολυμερών με όξινες ομάδες (π.χ. συμπολυμερή ακρυλικού οξέος και 

μεθυλμεθακρυλικού) είναι ανθεκτικά στο στομάχι και διασπώνται μέσα στο έντερο σε 

διαφορετικά σημεία του οποίου το pH κυμαίνεται από 7.2 μέχρι 9.0. Επιπλέον τα 

διαδερμικά συστήματα με πολλές μεμβράνες που κολλάνε στο δέρμα είναι πολλά 

υποσχόμενα φαρμακευτικά σκευάσματα με χρήση πολυμερών. Η βιολογικά ενεργή ουσία 

ελευθερώνεται από την μεμβράνη του πολυμερούς, διαπερνά το δέρμα φτάνει στα 

υποδόρια αγγεία και μεταφέρεται σε όλο τον οργανισμό με τη συστηματική κυκλοφορία.  

Στην τρίτη ομάδα έχουμε βιοδραστικά πολυμερή με χημικά συνδεδεμένη ΒΕΟ 

[Tsatsakis, 1995; Shtilman, 1999]. Ο δεσμός των βιοδραστικών ουσιών με τον 

πολυμερικό φορέα μπορεί να διατηρείται σταθερός κατά την διάρκεια της δράσης του 

βιολογικός ενεργού πολυμερούς ή να καταστρέφεται με μια ορισμένη ταχύτητα. Σε αυτή 

την περίπτωση η ταχύτητα της παρατεταμένης απελευθέρωσης μπορεί να ρυθμίζεται από 

τη δομή του πολυμερούς ή από τη κατασκευή των βιολογικά ενεργών ουσιών, πράγμα το 

οποίο μας επιτρέπει να ονομάσομε τη διαδικασία αυτή ‘’διαδικασία ελεγχόμενης 

απελευθέρωσης’’ (controlled released) και τις νέες βιολογικά ενεργές ουσίες, πολυμερικά 

συστήματα με ελεγχόμενη απελευθέρωση. 

 

IX.2α Πολυμερή με χημικώς συνδεδεμένη βιοδραστική ουσία (ΒΕΟ) 

 

Α) Πολυμερή που δεν απελευθερώνουν την βιοδραστική ουσία  

Στα συγκεκριμένα βιολογικά ενεργά πολυμερή η ενεργή βιολογική ουσία 

ενώνεται με τον πολυμερικό φορέα με χημικό δεσμό, η καταστροφή του οποίου δεν 

προβλέπεται στη διάρκεια της δράσης του συστήματος. 

Ειδικά αυτό αφορά τα ενεργοποιημένα ένζυμα, που χρησιμοποιούνται στα 

υδατοδιαλυτά φαρμακευτικά σκευάσματα. Η σύνδεση του ενζύμου με τον πολυμερικό 
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φορέα επιτρέπει την αύξηση της αντοχής τους ως προς την μετουσίωση, η οποία οδηγεί 

στην αδρανοποίηση. Ένα άλλο θετικό χαρακτηριστικό της τροποποιημένης με 

πολυμερικό φορέα  ΒΕΟ είναι ο αυξημένος χρόνος της κυκλοφορίας της ΒΕΟ στο αίμα, 

πράγμα που οδηγεί στην ενίσχυση της δράσης της . 

 

Β) Πολυμερικά συστήματα με ελεγχόμενη απελευθέρωση βιολογικά ενεργής ουσίας (ΒΕΟ). 

Αυτά τα συστήματα αποτελούν μια σημαντική ομάδα των βιολογικά ενεργών 

πολυμερικών συστημάτων. Η σταδιακή απόδοση των ΒΕΟ στο ζωντανό οργανισμό, η 

ταχύτητα της οποίας ρυθμίζεται με αλλαγές στη δομή του μακροσυστήματος, επιτρέπει 

την εξάλειψη πολλών μειονεκτημάτων των ελευθέρων μικρομοριακών ΒΕΟ. Ειδικά η 

χρήση τέτοιων συστημάτων μειώνει την τοξικότητα και επιτρέπει την χορήγηση στον 

οργανισμό μεγαλύτερης δόσης σκευάσματος.  

Η εξασφάλιση της παρατεταμένης δράσης της βιοδραστικής ουσίας με μια λήψη 

μόνο είναι αδύνατη λόγο της μεγάλης δόσης και πιθανής τοξικότητας του φαρμάκου. 

Από την άλλη πλευρά αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση του συστήματος 

ελεγχόμενης απελευθέρωσης της δραστικής ουσίας. Έτσι αποφεύγονται τα υψηλά 

επίπεδα συγκέντρωσης που οδηγούν σε παρενέργειες ενώ επιτυγχάνεται ο επιθυμητός 

χρόνος δράσης της βιολογικά ενεργής ουσίας με χορήγηση της απαιτούμενης υψηλής 

δόσης. Επιπλέον είναι δυνατή η δημιουργία συστημάτων για μεταφορά της 

φαρμακευτικής  ουσίας στο όργανο στόχο. 

Ο μηχανισμός της σταδιακής απελευθέρωσης του φαρμάκου από το σύστημα 

πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους. Συχνότερα γίνεται με :  

α) διάσπαση του δεσμού μεταξύ του πολυμερούς και της βιοδραστικής ουσίας 

β) διάχυση δια μέσω της στοιβάδας του πολυμερούς (π.χ. διαδερμικά 

σκευάσματα) 

γ) έξοδο της δραστικής ουσίας λόγω της αποσύνθεσης του συστήματος (π.χ. της 

επικάλυψης των χαπιών) 

δ) έξοδο της δραστικής ουσίας με διόγκωση του συστήματος 

 

Στην ιατρική τέτοια πολυμερή χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη υδατοδιαλυτών 

μορφών της βιοδραστικής ουσίας, που μεταφέρονται στο όργανο στόχο, πράγμα που 

μειώνει τη δόση του φαρμάκου και την εμφάνιση παρενεργειών. Τα σκευάσματα με βάση 

αυτά τα πολυμερή δίδονται συνήθως παρεντερικά. Για την επίτευξη αυτού του στόχου 
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γίνεται εισαγωγή σε αυτά λυοφιλικών ομάδων για την αύξηση της υδατοδιαλυτότητας 

του συμπλόκου, κάτι που διευκολύνει την μεταφορά της ουσίας στο όργανο–στόχο. Για 

την αποφυγή της συσσώρευσης της ουσίας στον οργανισμό γίνεται επίσης εισαγωγή στη 

πολυμερική αλυσίδα ομάδας υδρόλυσης η οποία οδηγεί στην αποσύνθεση του 

πολυμερούς μετά την ολοκλήρωση της δράσης του. 

Τα περισσότερο γνωστά πολυμερή που χρησιμοποιούνται ως φορείς σε αυτά τα 

συστήματα είναι: η δεξτράνη, πολυβινυλπυρρολιδόνη, πολυ-Ν-μεθακρυλαμίδη. 

Συγκεκριμένα η πολυβινυλπυρρολιδόνη είναι ένα πολικό πολυμερές μεγάλου μοριακού 

βάρους, με μονομερές την βινυλπυρρολιδόνη (σχήμα IX.2). Η διαλυτότητα της στο νερό 

εξαρτάται από το μοριακό βάρος και την χημική μορφή της και μειώνεται με την αύξηση 

του μοριακού βάρους. Για μεγάλα μοριακά βάρη η διαλυτότητα είναι πολύ μικρή. 

Χρησιμοποιείται ευρύτατα στην φαρμακευτική ως έκδοχο των δισκίων για την 

διευκόλυνση της αποσάθρωσης τους. Επίσης χρησιμοποιείται στην υφαντουργία, στα 

τρόφιμα και στην παρασκευή κοσμημάτων [Ramos, 1996]. 

Εξαιτίας του μεγάλου ηλεκτρικού δυναμικού που διαθέτει προσελκύει μόρια 

νερού στην επιφάνεια της, τα δισκία φουσκώνουν και η πίεση που δημιουργείται ξεπερνά 

την ανθεκτικότητα των δισκίων με αποτέλεσμα αυτά να αποσαθρώνονται εύκολα. Με τον 

ίδιο τρόπο χρησιμοποιείται η πολυβινυλπυρρολιδόνη για να προσελκύσει τα μόρια των 

μυκοτοξινών με σκοπό την απομάκρυνση τους από το γαστρεντερικό [Μουζουρας, 1996, 

Alegakis, 1999].  

 Η πολυβινυλπυρρολιδόνη χαρακτηρίζεται σαν ένα αδρανές, μη-

βιοαποικοδομήσιμο, πολυμερές που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πλάσμα expander. Ο 

Seale [Seale, 1992] χορηγεί ενδοφλεβίως ραδιοεπισημασμένη με I125 125 PVP [I  PVP] σε 

ποντίκια και μελετά την κατανομή του πολυμερούς στους ιστούς των ζώων και τον χρόνο 

ημιζωής του στο αίμα. Οι δόσεις που χορηγεί κυμαίνονται από 37.1 mg/kg ζώου για την 

πολυβινυλπυρρολιδόνη μοριακού βάρους 10*103, 6.6 mg/kg για την 

πολυβινυλπυρρολιδόνη μοριακού βάρους 40*103 και 5.8 mg/kg για την 

πολυβινυλπυρρολιδόνη μοριακού βάρους 360*103. Οι χρόνοι ημιζωής υπολογίστηκαν 

αντίστοιχα στις 2.2, 6.9 και 16.4 ώρες και όπως παρατηρείται αυξάνουν με αύξηση του 

μοριακού βάρους του πολυμερούς. Τα όργανα στα οποία παρατηρείται μεγάλη 

συσσώρευση σε πολυβινυλπυρρολιδόνη είναι το ήπαρ, ο σπλήνας και ο πνεύμονας.  

 Ο Polli [Polli, 1969] μελετά τη χρήση της PVP σαν έκδοχο σε ταμπλέτες και την 

αλληλεπίδραση που μπορεί να έχει με την δραστική ουσία hexylresorcinol. Αναφέρεται 

 89



στον σχηματισμό συμπλόκου μεταξύ PVP και hexylresorcinol, γεγονός που παρατείνει 

την χημική σταθερότητα της συγκεκριμένης δραστικής ουσίας σε υψηλές θερμοκρασίες 

παράλληλα όμως μειώνει την βιολογική δράση της hexylresorcinol έναντι σε Gram-

θετικά και Gram-αρνητικά βακτήρια. Γενικά η πολυβινυλπυρρολιδόνη μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σαν πολυμερικός φορέα πάνω στον οποία μπορούν να προσκολληθούν 

μικρομοριακές βιολογικά ενεργές ουσίες [Shtilman, 1994(α); Shtilman, 1994 (β); 

Kosharnaya, 1994]. 

 

 
 

Σχήμα IX.2 : Ο συντακτικός τύπος της Ν-βινυλπυρρολιδόνης 
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ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 
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Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα διατριβή αναφέρεται στο πρόβλημα της παρουσίας των 

μυκοτοξικώσεων και των μυκοτοξινών στα τρόφιμα, στην ανίχνευση των μυκοτοξινών, 

στην διερεύνηση της προστασίας των τροφίμων με τη δημιουργία νέων βιοσυμβατών 

πολυμερικών μυκοστατικών με στόχο την αναστολή της ανάπτυξης των μυκήτων όπως 

επίσης και τη δημιουργία χημειοθεραπευτικών ελεγχόμενης απόδοσης που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις μυκητιάσεων. Το πειραματικό μέρος της διδακτορικής 

μελέτης που εκπονήθηκε διακρίνεται σε τρεις ενότητες Α, Β και Γ. 

 Η Α ενότητα αναφέρεται στη διερεύνηση των συνθηκών ανίχνευσης, 

ταυτοποίησης και ποσοτικού προσδιορισμού των αφλατοξινών σε τροφές με αναλυτικές 

χρωματογραφικές τεχνικές. Ο προσδιορισμός αυτός επεκτάθηκε για τις κυριότερες 

αφλατοξίνες Β1, Β2, G1 και G2. Οι αναλυτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η 

Χρωματογραφία Λεπτής Στοιβάδας (Thin Layer Chromatography, TLC) και  η Υγρή 

Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης  (High Performance Liquid Chromatography, 

HPLC). 

Η Β ενότητα αναφέρεται στην σύνθεση νέων πολυμερικών υδατοδιαλυτών 

παραγώγων και στην μελέτη της δομής και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων τους. Οι ουσίες 

αυτές είναι πολυμερικά παράγωγα, ελεγχόμενης απόδοσης, που έχουν ως βάση ήδη 

γνωστές ουσίες μυκοστατικής ή αντιμυκητιασικής δράσης όπως είναι το σορβικό οξύ, η 

νυστατίνη και η αμφοτερικίνη Β. Η τροποποίηση των παραπάνω αναφερόμενων ουσιών 

έγινε με σκοπό την βελτίωση της βιολογικής δράσης, την μείωση της τοξικότητας αλλά 

και την βιοσυμβατότητα. Η μελέτη της δομής και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των 

πολυμερικών συμπλόκων του σορβικού οξύ πραγματοποιήθηκε εφαρμόζοντας μεθόδους 

όπως υπέρυθρη φασματοσκοπία (IR), μελέτη εσωτερικού ιξώδους και μελέτη 

διαπερατότητας. 

Στην Γ ενότητα πραγματοποιείται έλεγχος και σύγκριση της μυκοστατικής 

δράσης βιοδραστικών ουσιών που χρησιμοποιούνται σαν πρόσθετα σε τροφές όπως το 
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σορβικό οξύ, το προπιονικό οξύ, το οξικό οξύ το μυρμηκικό οξύ, το σορβικό κάλιο και η 

δευτεροταγής βουτυλαμίνης έναντι στον δυνητικά παθογόνο για τον άνθρωπο και τα ζώα 

μύκητα Fusarium oxysporum radicis-cucumerinum και στους παθογόνους μύκητες 

Aspergillus parasiticus, Penicillium viridicatum, Candida albicans και Candida 

tropicalis.  

Παρόμοιος έλεγχος έγινε και για ήδη γνωστές ουσίες με αντιμυκητιασική δράση 

όπως η νυστατίνη, η αμφοτερικίνη Β οι οποίες ανήκουν στα κατηγορία των πολυενίων 

αλλά και για αντιμυκητιασικά της κατηγορίας των αζολών όπως η κλοτριμαζόλη, η 

εκοναζόλη και η μικοναζόλη οι οποίες χρησιμοποιούνται για αντιμετώπιση μυκητιάσεων 

(καντιντιάσεων, ασπεργιλλιώσεων κ.α). 

Τέλος πραγματοποιείται συγκριτική μελέτη της βιολογικής δράσης των 

πολυμερικών συμπλόκων του σορβικού οξέος, της νυστατίνης και της αμφοτερικίνης Β 

που παρασκευάστηκαν με την βιολογική δράση των μικρομοριακών ενεργών ουσιών. 

Διευκρινίζεται ο ρόλος παραμέτρων, όπως του μοριακού βάρους, της μακροδομής του 

συμπλόκου καθώς επίσης και του χαρακτήρα του χημικού δεσμού μεταξύ μικρομοριακής 

ουσίας και πολυμερικού φορέα στην βιολογική συμπεριφορά του πολυμερικού 

συμπλόκου. 

 Σκοπός της μελέτης είναι η παραγωγή νέων πολυμερικών βιοσυμβατών 

μυκοστατικών και αντιμυκητιασικών με βελτιωμένη βιολογική δράση σε σχέση με τις 

μικρομοριακές ουσίες, τα οποία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετα σε τροφές 

για τον έλεγχο της ανάπτυξης των μυκήτων και της παραγωγής μυκοτοξινών αλλά και ως 

χημειοθεραπευτικά σε περιπτώσεις μυκητιάσεων. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  Α 
 
 
 

Ι. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΦΛΑΤΟΞΙΝΩΝ 
ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
 

 

Ι.1 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΦΛΑΤΟΞΙΝΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΠΤΗΣ 

ΣΤΟΙΒΑΔΑΣ 

 

Η χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας (TLC) είναι μια από τις πρώτες 

χρωματογραφικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση και τον ποσοτικό 

προσδιορισμό των αφλατοξινών τις τροφές. 

Οι αφλατοξίνες είναι ενώσεις με υψηλό φθορισμό στα 365 nm (σχήμα Ι.1). Το 

μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην επιλογή κατάλληλου συστήματος διαλυτών τόσο 

για τον καλύτερο διαχωρισμό των αφλατοξινών όσο και για την ενίσχυση του φθορισμού 

τους πάνω σε πλάκα TLC. 

Παρασκευάστηκαν πρότυπα διαλύματα των αφλατοξινών B1, B2, G1, G2, Μ1 και 

Μ2 με συγκεντρώσεις 1, 10 και 100 μg/ml σε διαλύτη βενζόλιο-ακετονιτρίλιο (9:1) όπου 

σύμφωνα με την βιβλιογραφία οι αφλατοξίνες μπορούν να διατηρηθούν για μεγάλο 

χρονικό διάστημα (μεγαλύτερο των 2 ετών) χωρίς να υποστούν καμιά αλλοίωση. Τις 

πρότυπες ουσίες όλων των αφλατοξινών τις προμηθευτήκαμε από την εταιρεία Sigma. Οι 

πλάκες TLC  που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τύπου Kieselgel 60 F254, 0.25 mm με μέγεθος 

20*20 cm, 10*20 cm και 5*10 cm. Πενήντα ng από κάθε αφλατοξίνης τοποθετείται σε 

πλάκες TLC και αναπτύσσεται περίπου για 20 min για πλάκες 5*10 cm και 1.5 έως 2 

ώρες για πλάκες 10*20 cm και 20*20 cm.  

Μελετήθηκαν 4 διαφορετικά συστήματα διαλυτών για την ανάπτυξη των 

αφλατοξινών B1, B2, G1, G2, M1, M2. Τα συστήματα αυτά των διαλυτών ανάπτυξης 

είναι:  

α) Χλωροφόρμιο-ακετόνη (9:1) 
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β) Τολουένιο - οξικός αιθυλεστέρας - οξικό οξύ (50:30:4) 

γ) Τολουένιο - οξικός αιθυλεστέρας – ακετόνη (60:25:15) 

δ) Διαιθυλαιθέρας – μεθανόλη – νερό (96:3:1) 

Στον πίνακας Ι.1 αναφέρεται ο παράγοντας κατακράτησης (Rf) κάθε αφλατοξίνης 

για κάθε σύστημα διαλυτών που χρησιμοποιήθηκε, σε πλάκα 5*10 cm.  

 

Πίνακας I.1 : Παράγοντες κατακράτησης των αφλατοξινών σε πλάκα TLC, τύπου 

Kieselgel 60 F254, 0.25 mm, 5*10 cm με διαφορετικά συστήματα διαλυτών ανάπτυξης.  

 

Σύστημα διαλύτη Παράγοντας κατακράτησης (Rf) 
Αφλ.B1 Αφλ.B2 Αφλ.G1 Αφλ.G2 Αφλ.M

1 

Αφλ.M2  

Χλωροφόρμιο-ακετόνη (9:1) 0.440 0.348 0.336 0.290 0.060 0.062 

Τολουένιο- οξικός αιθυλεστέρας 

–ακετόνη (60:25:15) 

0.311 0.279 0.279 0.246 0.129 0.105 

Διαιθυλαιθέρας -μεθανόλη-νερό 

(96:3:1)  

0.257 0.227 0.182 0.136 0.147 0.103 

Τολουένιο-οξικός αιθυλεστέρας –

οξικό οξύ (50:30:4) 

0.165 0.120 0.113 0.075 0.043 0.036 

 

Σχήμα I.1 : Ανάπτυξη ποσότητας 50 ng των αφλατοξινών Β1, Β2, G1, G2, και μίγματος 

αυτών σε πλάκα TLC τύπου Kieselgel 60 F254, 0.25 mm, 5*10 cm με σύστημα διαλύτη 

ανάπτυξης χλωροφόρμιο-ακετόνη (9:1). 
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Από τα παραπάνω συστήματα διαλυτών ανάπτυξης το πιο αποτελεσματικό 

εμφανίζεται να είναι το σύστημα χλωροφόρμιο-ακετόνη (9:1) το οποίο έδωσε καλύτερο 

διαχωρισμό των αφλατοξινών και μεγαλύτερους συντελεστές κατακράτησης (Rf) (σχήμα 

Ι.1). 

Τα όρια ανίχνευσης των αφλατοξινών με την μέθοδο της χρωματογραφίας λεπτής 

στοιβάδας υπολογίστηκαν για το σύστημα διαλυτών χλωροφόρμιο-ακετόνη (9:1) να είναι 

8 ng για την αφλατοξίνη Β1, 10 ng για τις αφλατοξίνες B2, G1, M2, ενώ για τις G2, M1, 

κυμαίνεται από 15 ng έως 20 ng.  

Ο φθορισμός των αφλατοξινών B1, B2, G1, G2 για ποσότητα 2 μg και των 

αφλατοξινών M1, M2 για ποσότητα 0.06 μg στο παραπάνω σύστημα διαλύτη σε μήκος 

κύματος 366 nm (longwave) είναι για τις αφλατοξίνες B1, B2 έντονο μπλε, για τις 

αφλατοξίνες G1, G2 ανοικτό μπλε (turquoise), με την αφλατοξίνη G2 να δίνει 

ασθενέστερο φθορισμό από την αφλατοξίνη G1, για την αφλατοξίνη M1 ανοικτό μπλε 

και για την αφλατοξίνη Μ2 μπλε με την Μ1 να δίνει ασθενέστερο φθορισμό από την Μ2. 

Η ένταση των παραπάνω χρωμάτων ποικίλη ανάλογα την ποσότητα των αφλατοξινών 

που αναπτύσσεται και εξασθενεί όσο η ποσότητα αυτή μειώνεται. Σε μήκος κύματος 254 

nm (shortwave) δεν παρατηρείται φθορισμός για καμία αφλατοξίνη.  

Ψεκασμός της πλάκας TLC που περιέχει τις αφλατοξίνες, με διάλυμα 25% 

θειικού οξέος σε αιθανόλη, έχει σαν αποτέλεσμα ο φθορισμός στα 366 nm να παραμένει 

για τις αφλατοξίνες Β1 και Β2 έντονο μπλε, για τις αφλατοξίνες G1 και G2 να 

μετατρέπεται σε κίτρινο ενώ για τις αφλατοξίνες Μ1, Μ2 να παραμένει μπλε με την Μ2 

να φθορίζει εντονότερα από την Μ1.  

Ο ψεκασμός της πλάκας με διάλυμα 25% θειικού οξέος σε αιθανόλη μας 

επιτρέπει να παρατηρήσουμε τις αφλατοξίνες και στα 254 nm κάτι που δεν ήταν δυνατό 

πριν. Ο φθορισμός σε αυτό το μήκος κύματος είναι όμοιος με αυτό που παρατηρείται στα 

366 nm με την μόνη διαφορά ότι εμφανίζεται μόνο σε υψηλές ποσότητες αφλατοξινών (> 

2 μg) (πίνακας Ι.2). 
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Πίνακας I.2 : Φθορισμός των αφλατοξινών σε μήκη κύματος 366 nm (longwave) και 254 

nm (shortwave) χωρίς ψεκασμό ή με ψεκασμό με διάλυμα 25% θειικού οξέος σε 

αιθανόλη. 

 

 Φθορισμός στα 366 nm  Φθορισμός στα 254 nm  

Χωρίς ψεκασμό Με ψεκασμό Χωρίς ψεκασμό Με ψεκασμόΑφλατοξίνη 

Β1 έντονο μπλε έντονο μπλε - μπλε 

Β2 έντονο μπλε έντονο μπλε - μπλε 

G1 ανοικτό μπλε κίτρινο - κίτρινο 

G2 ανοικτό μπλε κίτρινο - κίτρινο 

M1 ανοικτό μπλε ανοικτό μπλε - μπλε 

M2 μπλε μπλε - μπλε 

 

I.2 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΦΛΑΤΟΞΙΝΩΝ ΜΕ ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ 

ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

 

Η υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) είναι η επόμενη κατά σειρά 

μέθοδος χρωματογραφίας που χρησιμοποιήθηκε, μετά την χρωματογραφία λεπτής 

στοιβάδας, για την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό των αφλατοξινών. 

Η οργανολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι η ακόλουθη:  

Διάταξη υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης του οίκου Spectra Physics 

εφοδιασμένη με : 

- Σύστημα εισαγωγής του δείγματος με βρογχίδα χωρητικότητας 20 μl 

(Rheodyne). 

- Αντλία διπλού εμβόλου Spectra Physics (μοντέλο 8810). 

- Φασματοφωτομετρικός ανιχνευτής υπεριώδους-ορατού (uv-vis) της εταιρείας 

Spectra Physics (μοντέλο 8450), μεταβλητού μήκους κύματος. 

- Ολοκληρωτής του οίκου Hewlett Packard συνεχούς καταγραφής σε κινούμενο 

χαρτί με μεταβλητή ταχύτητα (μοντέλο 3396Α). 

- Στήλη Nucleosil 100, με υλικό πλήρωσης C18, με διάμετρο κόκκων 5μm, 

μήκους 250 mm και εσωτερικής διαμέτρου 4.6 mm (RIGAS LAB)  
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Η ευαισθησία καταγραφής ήταν 0.001 AUFS και ο χρόνος ανταπόκρισης 

(responce time) ορίστηκε στα 0.1 sec. Η κινητή φάση που επιλέχθηκε τελικά αποτελείται 

από 50% v/v νερό, 30% v/v ακετονιτρίλιο και 20% v/v μεθανόλη. Το συγκεκριμένο 

σύστημα διαλυτών έδωσε καλύτερη εμφάνιση των χρωματογραφικών κορυφών, 

καλύτερο διαχωρισμό μεταξύ των αφλατοξινών, μειωμένη διασπορά των ουσιών με 

αποτέλεσμα οξείες κορυφές.  

Οι αφλατοξίνες μελετήθηκαν σε δυο διαφορετικά μήκη κύματος, τα 245 και 365 

nm, εξαιτίας της υψηλής απορρόφησης που έχουν και στα δύο μήκη κύματος έτσι ώστε 

να διαπιστωθεί το καταλληλότερο μήκος κύματος. Παρακάτω (σχήμα Ι.2) παρουσιάζεται 

φάσμα των αφλατοξινών Β1 και Β2 σε συγκεντρώσεις 10 και 5 μg/ml αντίστοιχα σε 

μεθανόλη. Το φάσμα ελήφθη σε φασματοφωτόμετρο uv-vis της εταιρείας Jasco μοντέλο 

7800, σε εύρος μήκος κύματος 220 έως 500 nm με ταχύτητα σάρωσης 25 nm/cm. Οι 

κυψελίδες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τύπου Starna Q9, 10 mm. Στο φάσμα αυτό 

διακρίνονται δύο περιοχές όπου η αφλατοξίνες απορροφούν αρκετά καλά. Το μέγιστο της 

απορρόφησης τους εντοπίζεται στα μήκη κύματος 245 και 365 nm. 

 

 

Σχήμα I.2 : Φάσμα απορρόφησης των αφλατοξινών Β1 (C=10 μg/ml) και Β2 

(C=5 μg/ml) σε διαλύτη μεθανόλη σε εύρος κύματος 220-500 nm. 
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Παρασκευάστηκαν μεθανολικά διαλύματα των αφλατοξινών Β1, Β2, G1 και G2 

συγκέντρωσης 10 μg/ml και έγιναν τρεις εκχύσεις από κάθε διάλυμα σε κάθε μήκος 

κύματος. Στην συνέχεια υπολογίστηκαν οι μέσες τιμές των εμβαδών των κορυφών που 

έδωσαν οι αφλατοξίνες και υπολογίστηκε ο λόγος του εμβαδού τους στα μήκη κύματος 

245nm/365nm. Όπως φαίνεται στον πίνακα Ι.3 ο λόγος του εμβαδού της κορυφής των 

αφλατοξινών στα 245 nm προς το εμβαδόν της κορυφής στα 365 nm είναι μικρότερος 

από την μονάδα για όλες τις αφλατοξίνες κάτι που υποδηλώνει ότι η απόκριση των 

αφλατοξινών είναι καλύτερη στα 365 nm. Συμπεραίνουμε ότι καταλληλότερο μήκος 

κύματος εργασίας είναι τα 365 nm.  

Επίσης υπολογίστηκαν τα όρια ανίχνευσης των αφλατοξινών και στα δυο μήκη 

κύματος. Από τον ίδιο πίνακα φαίνεται καθαρά ότι τα όρια ανίχνευσης είναι μικρότερα 

στα 365 nm από ότι στα 245 nm. Συγκεκριμένα στα 365 nm το όριο ανίχνευσης των 

αφλατοξινών Β1, Β2, G1 και G2 είναι 50, 150, 100, και 200 ng/ml αντίστοιχα ενώ στα 

245 nm τα αντίστοιχα όρια ανίχνευσης είναι 80, 250, 175 και 400 ng/ml. 

Η αφλατοξίνη G2 εμφανίζει τον μικρότερο χρόνο κατακράτησης 7.210 min στις 

συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας, ακολουθεί η αφλατοξίνη G1 και η αφλατοξίνη Β2 με 

χρόνους κατακράτησης 8.010 min και 8.930 min αντίστοιχα και τέλος εκλούεται η 

αφλατοξίνη Β1 στα 10.030 min. Ο διαχωρισμός των ουσιών είναι αρκετά καλός όπως 

φαίνεται και στο σχήμα Ι.3.  

 

Πίνακας I.3 : Χρόνοι κατακράτησης (retention time, tR) και όρια ανίχνευσης των 

αφλατοξινών Β1, Β2, G1 και G2 με διαλύτη έκλουσης ακετονιτρίλιο-μεθανόλη 

(50:30:20) και ροή 1 ml/min στα 245 και 365 nm.  

 

Αφλατοξίνη  RT 

(min) 

Όριο ανίχνευσης 

στα  245 nm 

(ng/ml)  

Όριο ανίχνευσης 

στα 365 nm 

(ng/ml)  

Λόγος εμβαδού  
κορυφής  

245/365 nm 

B1 10.030 80 50 0.687 

B2 8.930 250 150 0.533 

G1 8.010 175  100 0.545 

G2 7.210 400 250 0.464 
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Σχήμα I.3 : Τυπικό χρωματογράφημα μίγματος των αφλατοξινών Β1, Β2, G1 και G2 σε 

συγκεντρώσεις 1.0, 1.0, 1.2 και 1.2 μg/ml αντίστοιχα. Οι χρόνοι έκλουσης είναι 7.210 

min για την αφλατοξίνη G2, 8.010 min για την αφλατοξίνη G1, 8.930 min για την 

αφλατοξίνη Β2 και 10.030 min για την αφλατοξίνη Β1. 

 

I.2α Γραμμικότητα  
 

Η συσχέτιση απόκρισης ανιχνευτή (άξονας ψ) και της συγκέντρωσης της ουσίας 

που εξετάζεται (άξονας χ) πρέπει να είναι γραμμική και η ευθεία που την αντιπροσωπεύει 

να περνάει όσο το δυνατό πλησιέστερα από το σημείο τομής των συντεταγμένων.  

Παρασκευάστηκαν διαλύματα των αφλατοξινών Β1, Β2, G1 και G2 με 

συγκεντρώσεις 0, 0.25, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 10.0, 20.0 και 40.0 μg/ml. Κάθε δείγμα 

προτύπου διαλύματος χρωματογραφείται τρεις φορές και χρησιμοποιείται στους 

υπολογισμούς ο μέσος όρος των εμβαδών των τριών μετρήσεων. Από τις μετρήσεις 

κατασκευάζονται υπολογιστικά, με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, καμπύλες 

αναφοράς όπου στο ψ άξονα έχουμε τον μέσο όρο του εμβαδού της κάθε αφλατοξίνης 

στη συγκεκριμένη συγκέντρωση και στον χ άξονα έχουμε τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις. 

Οι εξισώσεις που εκφράζουν τις καμπύλες αναφοράς έχουν την μορφή ψ=αχ+β. Η καλή ή 

όχι γραμμικότητα της ευθείας κρίνεται από τον συντελεστή συσχέτισης R2. Ο 

συντελεστής συσχέτισης για όλες τις αφλατοξίνες παίρνει τιμές πολύ κοντά στην μονάδα 
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κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει πολύ καλή συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών ψ και χ. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα Ι.4 ενώ οι ευθείες γραμμικής παλινδρόμησης 

των αφλατοξινών Β1, Β2, G1 και G2 δίνονται στα διαγράμματα Ι.1 έως Ι.4. 

 

Πίνακας Ι.4 : Αξιολόγηση γραμμικότητας των αφλατοξινών Β1, Β2, G1 και G2. 

 

Αφλατοξίνη  Εξίσωση γραμμικής 

παλινδρόμησης  

Συντελεστής 

συσχέτισης  

P 

ψ=αχ+β R2

Αφλατοξίνη Β1 ψ=470670χ + 15030 0.9997  

Αφλατοξίνη Β2 ψ=379469χ + 122094 0.9991  

Αφλατοξίνη G1 ψ=411133χ + 87982 0.9984 < 0.0001 

Αφλατοξίνη G2 ψ=365336χ – 7659 0.9994 
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Διάγραμμα Ι.1  : Ευθεία γραμμική παλινδρόμησης της αφλατοξίνης Β1 
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Αφλατοξίνη Β2

y = 379469x + 122094
R2 = 0,9991
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 Διάγραμμα Ι.2 : Ευθεία γραμμική παλινδρόμησης της αφλατοξίνης Β2 

 

 

Αφλατοξίνη G1

y = 411133x + 87982
R2 = 0,9984
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Διάγραμμα Ι.3 : Ευθεία γραμμική παλινδρόμησης της αφλατοξίνης G1 
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Αφλατοξίνη G2

y = 365336x - 7659,4
R2 = 0,9994
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 Διάγραμμα Ι.4 : Ευθεία γραμμική παλινδρόμησης της αφλατοξίνης G2 

 
 
 
Ι.3 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΦΛΑΤΟΞΙΝΩΝ ΣΕ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ  
 

Εφαρμόστηκαν και ελέχθησαν δυο μέθοδοι (μέθοδος Α και Β) ανίχνευσης και 

ποσοτικού προσδιορισμού των αφλατοξινών. Οι μέθοδοι αυτοί εφαρμόστηκαν σε 

καλαμπόκι και σόγια όπως επίσης και σε μίγματα ζωοτροφών με κύριο συστατικό τις δυο 

παραπάνω τροφές.  

 

Ι.3α Μέθοδος Α 

Ποσότητα 100 gr ζωοτροφής συλλέγεται και κονιοποιείται σε μίξερ ώσπου να 

αποκτήσει το μέγεθος κόκκων καφέ. Σε 10 gr ζωοτροφής από το παραπάνω δείγμα 

προστίθεται 50 ml μεθανόλη-νερό (80:20) Ακολουθεί εκχύλιση για 30 min με την 

βοήθεια μαγνητικού αναδευτήρα και διήθηση του διαλύτη. Στο διηθημένο διάλυμα 

προσθέτουμε 30 ml κανονικό εξάνιο. Πραγματοποιείται εκχύλιση για 5 λεπτά για 

απομάκρυνση των λιπαρών ουσιών. Η φάση της μεθανόλης-νερού συλλέγεται και 

αναμιγνύεται με 20 ml νερού και 2*50 ml διχλωρομεθάνιο. Το παραπάνω μίγμα 

εκχυλίζετε για 5 λεπτά. Η κάτω φάση του διχλωρομεθανίου συλλέγεται και ελαττώνεται 

μέχρι ξηρού σε περιστροφικό ρότορα στους 30οC. Στο στερεό υπόλειμμα επαναδιαλύεται 

σε 4 ml μεθανόλης, η οποία στην συνέχεια συμπυκνώνεται στα 50 μl σε ατμόσφαιρα Ν2. 

Το παραπάνω μίγμα αναπτύσσεται σε πλάκα TLC τύπου Kieselgel 60 F254, 20*20 cm, με 

διαλύτη ανάπτυξης χλωροφόρμιο-ακετόνη (9:1). Το μέρος της πλάκας που 
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αντιπροσωπεύει τις κηλίδες των αφλατοξινών απομακρύνεται και οι αφλατοξίνες 

απομονώνονται με 1.5*2 ml χλωροφόρμιο:ακετόνη (9:1). Ακολουθεί φυγοκέντρηση, 

απομάκρυνση του διαλύτη, εξάτμιση μέχρι ξηρού και επαναδιάλυση σε 100 μl 

μεθανόλης. Η πιστοποίηση και ο ποσοτικός προσδιορισμός των αφλατοξινών 

πραγματοποιήθηκε σε σύστημα υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης.  

 

Παρατηρήσεις στην μέθοδο Α:   

Παρατηρείτε μεγάλη απώλεια αφλατοξίνης κατά την διαδικασία απομάκρυνσης 

των αφλατοξινών από την πλάκα TLC. Η συλλογή των αφλατοξινών γίνεται με οργανικό 

διαλύτη ή σύστημα οργανικών διαλυτών. Όταν χρησιμοποιήθηκε διαλύτης μεθανόλη το 

ποσοστό ανάκτησης των αφλατοξινών από τις πλάκες TLC κυμαίνεται από 21 έως 59%, 

για διαλύτη διχλωρομεθάνιο το αντίστοιχο ποσοστό ανάκτησης είναι 5.7-6.5 % και για 

τολουένιο είναι 0%. Με χρήση του συστήματος διαλυτών χλωροφόρμιο-ακετόνη (9:1) το 

οποίο είναι το σύστημα ανάπτυξης των αφλατοξινών σε πλάκα TLC, το ποσοστό 

ανάκτησης είναι πολύ μεγαλύτερο και κυμαίνεται από 65.6 % έως 76 %. 

Παρατηρήθηκε επίσης αλλαγή των παραγόντων κατακράτησης  των αφλατοξινών 

όταν αυτές αναπτύχθηκαν μετά από την διαδικασία καθαρισμού των δειγμάτων δηλ. όταν 

αναπτύχθηκαν με εκχύλισμα τροφής (σχήμα Ι.4). Μάλιστα οι παράγοντες κατακράτησης  

τους μειώνονται όσο μεγαλύτερη ήταν η αρχική ποσότητα τροφή που χρησιμοποιήθηκε. 

Συγκεκριμένα σε ποσότητα σόγιας και καλαμποκιού 5, 10, 15 gr προστέθηκε ίδια 

ποσότητα όλων των αφλατοξινών. Ακολουθήθηκε η διαδικασία επεξεργασίας όπως αυτή 

περιγράφεται στην μέθοδο Α και οι αφλατοξίνες αναπτύχθηκαν σε πλάκα TLC, 10*20 cm 

μαζί με πρότυπα διαλύματα τους. Το % ποσοστό μείωσης των παραγόντων 

κατακράτησης που παρατηρήθηκε δίνονται στον πίνακα Ι.5. Για 5 gr σόγιας και 

καλαμπόκι το μέσο % ποσοστό μείωσης του συντελεστή κατακράτησης σε σχέση με τον 

συντελεστή κατακράτησης πρότυπου μίγματος αφλατοξινών είναι 10.47 και 19.65 % 

αντίστοιχα. Για ποσότητα 10 gr σόγιας και καλαμπόκι το ποσοστό μείωσης είναι 17.72 

και 26.05 % και για ποσότητα 15 gr το ποσοστό είναι 21.82 και 37.37 % αντίστοιχα. 
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Πίνακας Ι.5 : Μείωση (%) του παράγοντα κατακράτησης (Rf) των αφλατοξινών σε 

μολυσμένα δείγματα καλαμποκιού και σόγιας. 

 

 % μείωση του παράγοντα κατακράτησης 

Αφλατοξίνη  Σόγια Καλαμπόκι 

 5 gr  10 gr 15 gr 5 gr 10 gr 15 gr 

Αφλατοξίνη Β1 8.4 18.0 19.3 19.0 23.8 33.3 

Αφλατοξίνη Β2 11.5 19.2 25.3 17.9 25.6 38.5 

Αφλατοξίνη G1 12.5 19.4 23.6 20.5 26.0 38.3 

Αφλατοξίνη G2 9.5 14.3 19.1 21.2 28.8 39.4 

Mέση τιμή  10.47 17.72 21.82 19.65 26.05 37.37 

 

Σχήμα Ι.4 : Στη πρώτη στήλη παρουσιάζεται ανάπτυξη σε πλάκα TLC 10*20 cm, 

πρότυπου διαλύματος μίγματος αφλατοξινών Β1, Β2, G1, G2 ποσότητας 50 ng και στη 

δεύτερη στήλη ανάπτυξη μετά από εκχύλιση 5 gr τροφής (καλαμπόκι) συγκέντρωσης 10 

ng/g για κάθε αφλατοξίνη. 

 

Ι.3β Μέθοδος Β 

Ποσότητα 100 gr ζωοτροφής συλλέγεται και κονιοποιείται σε μίξερ ώσπου να 

αποκτήσει το μέγεθος κόκκων καφέ. Σε 7.5 gr ζωοτροφής από το παραπάνω δείγμα 

προστίθεται 50 ml μεθανόλη-νερό (80:20). Ακολουθεί εκχύλιση για 30 min με την 

βοήθεια μαγνητικού αναδευτήρα και διήθηση του διαλύτη. Στο διηθημένο διάλυμα 

προσθέτουμε 30 ml κανονικό εξάνιο. Πραγματοποιείται εκχύλιση για 5 λεπτά για 

απομάκρυνση των λιπαρών ουσιών. Η φάση της μεθανόλης-νερού συλλέγεται και 
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αναμιγνύεται με 20 ml νερού και 2*50 ml διχλωρομεθάνιο. Το παραπάνω μίγμα 

εκχυλίζετε για 5 λεπτά. Η φάση του διχλωρομεθανίου συλλέγεται και ελαττώνεται μέχρι 

ξηρού σε περιστροφικό ρότορα στους 30οC. Στο στερεό υπόλειμμα προστίθενται 4 ml 

μεθανόλης, η οποία στην συνέχεια εξατμίζεται μέχρι ξηρού σε ατμόσφαιρα Ν2. 

Επαναδιάλυση του στερεού υπολείμματος σε 5 ml νερού και εισαγωγή σε μικροστήλες. 

Ο διαλύτης έκλουσης των αφλατοξινών από τις μικροστήλες εξατμίζεται σε ατμόσφαιρα 

Ν2 και 100 μl μεθανόλης προστίθενται. Η πιστοποίηση και ο ποσοτικός προσδιορισμός 

των αφλατοξινών πραγματοποιήθηκε σε σύστημα υγρής χρωματογραφίας υψηλής 

απόδοσης. 

  

Παρατηρήσεις στην μέθοδο Β:  

 Οι μικροστήλες που ελέχθησαν ήταν τύπου C18, C8, 100 mg, 1 ml και SPE-PAK, 

1 ml. Η διαδικασία ενεργοποίησης και προετοιμασίας των δυο πρώτων τύπων 

μικροστηλών γίνεται με 1 ml μεθανόλη και 1 ml νερό. Οι αφλατοξίνες εισάγονται στις 

μικροστήλες σε υδατικό διάλυμα το οποίο περιέχει ποσότητα 2.5 μg κάθε αφλατοξίνης, 

με ροή 1 ml/min. Μετά την εισαγωγή του δείγματος, οι στήλες πλένονται με 1 ml νερού 

και 1 ml κ-εξανίου για την απομάκρυνση των λιπαρών. Η έκλουση των αφλατοξινών 

πραγματοποιείται με 1.2 ml διχλωρομεθανίου. Τα ποσοστά ανάκτησης των αφλατοξινών 

παρουσιάζονται στον πίνακα Ι.6. 

Οι στήλες SPE-PAK ενεργοποιούνται με 5 ml τολουένιο. Οι αφλατοξίνες 

εισάγονται σε μεθανολικό διάλυμα που περιέχει ποσότητα 2.5 μg κάθε αφλατοξίνης. Οι 

μικροστήλες στην συνέχεια πλένονται με 3 ml κ-εξανίου και 3 ml μίγματος τολουενίου/κ-

εξανίου (50:50 v/v). Η έκλουση των τοξινών πραγματοποιείται με 3 ml τολουενίου-

οξικού οξέος (9:1). Τα ποσοστά ανάκτησης των αφλατοξινών από κάθε μικροστήλη 

παρουσιάζονται στον πίνακα Ι.6. 

Από τον πίνακα Ι.6 συμπεραίνουμε ότι ο καλύτερος τύπος μικροστηλών για 

ανίχνευση και απομόνωση των αφλατοξινών είναι ο τύπος C18, 100 mg, 1 ml ο οποίος 

έδωσε μέσο ποσοστό ανάκτησης για όλες τις αφλατοξίνες 88.90 %, ακολουθεί ο τύπος 

C8, 100 mg, 1 ml με μέσο ποσοστό ανάκτησης 57.95 % και τέλος το τύπος SPE-PAK, 1 

ml με μέσο ποσοστό ανάκτησης 3.22 %. 
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Πίνακας Ι.6 : Ποσοστό ανάκτησης (%) από στήλες C18, C8 και SPE-PAK των 

αφλατοξινών Β1, Β2, G1 και G2 για ποσότητα 2 μg για κάθε αφλατοξίνη.  

 

Τύπος μικροστήλης Αφλατοξίνη % Ανάκτηση 
   Μέση τιμή 
C18, 100 mg, 1 ml B1 81.2 
 B2 94.7 

 

 G1 89.9 
88.90 

 G2 89.8 
C8, 100 mg, 1 ml B1 64.1 
 B2 47.4 

 

 G1 59.3 
57.95 

 G2 61.0 
SPE-PAK, 1 ml B1 4.1 
 B2 3.3 

 

 G1 2.5 
3.22 

 G2 3.0 
 

 

Ι.4 Έλεγχος και σύγκριση των δύο μεθόδων 
 

Για την αξιολόγηση κάθε μεθόδου χρησιμοποιήθηκαν εμβολιασμένα δείγματα 

καλαμποκιού, σόγιας ή μίγματος τροφών σε 5 διαφορετικά επίπεδα συγκεντρώσεων 

αφλατοξινών. Συγκεκριμένα σε 10 g τροφής (μέθοδος Α) ή 7.5 g τροφής (μέθοδος Β) 

προστίθεται ποσότητα υδατικού διαλύματος μίγματος αφλατοξινών ώστε οι τελικές 

συγκεντρώσεις σε αφλατοξίνη να είναι 0, 5, 10, 15, 25 και 50 ng/g. Κάθε δείγμα τροφής 

αναλύθηκε 6 φορές για κάθε μέθοδο. Οι ποσοτικοί προσδιορισμοί έγιναν με βάση την 

καμπύλη βαθμονόμησης η οποία καλύπτει συγκεντρώσεις πρότυπων διαλυμάτων από 0 

έως 5 μg/ml που αντιστοιχούν σε συγκεντρώσεις 0, 5, 10, 15, 25, 50 ng/g τροφής. Η 

συγκέντρωση σε αφλατοξίνες του δείγματος τροφής υπολογίζεται από τον τύπο : χ=(ψ-

β)/α, όπου χ είναι η συγκέντρωση σε ng/g του δείγματος τροφής, ψ είναι το εμβαδόν 

κορυφής της αφλατοξίνης στο χρωματογράφημα, β είναι η τεταγμένη επί την αρχή της 

καμπύλης αναφοράς και α είναι η κλίση της καμπύλης αναφοράς. 

 

Μέθοδος Α 

Η μέση % ανάκτηση για την μέθοδο Α είναι 62.17 % με όρια ανίχνευσης : 5 ng/g 

για την αφλατοξίνη Β1 και G1, 6 και 8 ng/g για τις αφλατοξίνες Β2 και G2 αντίστοιχα με 

αρχική ποσότητα τροφής 10 g (πίνακες Ι.7 και Ι.8, διάγραμμα Ι.5). 
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Πίνακας Ι.7 : Μέση % ανάκτηση για κάθε αφλατοξίνη ακολουθώντας την μέθοδο Α.  

 

Αφλατοξίνη Β1 Β2 G1 G2 

Ανάκτηση (%) 55.13 78.33 45.41 69.81 

Σταθερή απόκλιση (SD) ± 9.44 ± 7.65 ± 5.87 ± 6.63 

Συντελεστής μεταβλητότητας 

(CV%) 

    

17.12 9.76 12.93 9.5 

 

Πίνακας Ι.8 : Μέση % ανάκτηση για το σύνολο των αφλατοξίνων Β1, Β2, G1 και G2 για 

τις συγκεντρώσεις 5, 10, 15, 25 και 50 ng/g τροφής ακολουθώντας την μέθοδος Α. 

 

Συγκέντρωση (ng/g) 5 10 15 25 50 

Ανάκτηση (%) 59.57 58.84 83.22 65.26 54.70 

Σταθερή απόκλιση  ± 8.99 ± 6.05 ± 7.37 ± 8.46 ± 12.25 

(SD) 

Συντελεστής 

μεταβλητότητας (CV%) 

15.09 10.28 8.86 12.96 22.39 

 

 

Μέθοδος Β 

Η μέση % ανάκτηση για την πρώτη μέθοδο είναι 73.39 % με όρια ανίχνευσης : 4 

ng/g για την αφλατοξίνη Β1 και G1, 6 και 8 ng/g για τις αφλατοξίνες Β2 και G2 

αντίστοιχα με αρχική ποσότητα τροφής 7.5 g (πίνακες Ι.9 και Ι.10, διάγραμμα Ι.5). 

 

Πίνακας Ι.9 : Μέση % ανάκτηση για κάθε αφλατοξίνη ακολουθώντας την μέθοδο Β.  

 

Αφλατοξίνη Β1 Β2 G1 G2 

Ανάκτηση % 69.45 80.83 55.47 87.82 

Σταθερή απόκλιση (SD) ± 6.70 ± 4.27 ± 3.37 ± 1.93 

Συντελεστής 

μεταβλητότητας (CV%) 

    

9.65 5.28 6.07 2.20 
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Πίνακας Ι.10 : Μέση % ανάκτηση για το σύνολο των αφλατοξίνων Β1, Β2, G1 και G2 

για τις συγκεντρώσεις 5, 10, 15, 25 και 50 ng/g τροφής ακολουθώντας την μέθοδος Β. 

Συγκέντρωση (ng/g) 5 10 15 25 50 

Ανάκτηση (%) 52.00 77.27 79.09 77.40 52.78 

Σταθερή απόκλιση  ± 4.24 ± 6.68 ± 3.75 ± 6.53 ± 3.34 

(SD) 

Συντελεστής 

μεταβλητότητας (CV%) 

3.00 4.72 2.17 3.77 1.93 
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Διάγραμμα Ι.5 : Μέση % ανάκτηση για κάθε αφλατοξίνη ακολουθώντας την 

μέθοδο Α και Β αντίστοιχα. 

 

Οι ευθείες γραμμικής παλινδρόμησης για τις αφλατοξίνες Β1, Β2, G1 και G2 σε 

φορτισμένο καλαμπόκι εφαρμόζοντας την μέθοδο Β παρουσιάζονται στο διάγραμμα Ι.6 

και Ι.7. Οι εξισώσεις που εκφράζουν τις καμπύλες αναφοράς έχουν την μορφή ψ=αχ+β. 

Συγκεκριμένα για την αφλατοξίνη Β1 είναι ψ=28647χ+63488 με R2= 0.9915, για την 

αφλατοξίνη Β2 είναι ψ=23426χ+53189 με R2= 0.9911, για την αφλατοξίνη G1 είναι 

ψ=16298χ+51648 με R2= 0.9811 και για την αφλατοξίνη G2 είναι ψ=14339χ+17940 με 

R2= 0.9962.  Ο συντελεστής συσχέτισης για όλες τις αφλατοξίνες παίρνει τιμές πολύ 

κοντά στην μονάδα που σημαίνει ότι υπάρχει πολύ καλή συσχέτιση μεταξύ των 

μεταβλητών ψ και χ.  
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 Στο σχήμα Ι.5 παρουσιάζονται χρωματογραφήματα μετά από επεξεργασία 

μολυσμένου, με μίγμα αφλατοξινών Β1, Β2, G1 και G2, δείγματος τροφής σε 

συγκεντρώσεις 10 ng/g για τις αφλατοξίνες G1 και G2 και 5 ng/g για τις αφλατοξίνες Β1 

και Β2 εφαρμόζοντας την μέθοδο Α (χρωματογράφημα, αριστερά) ή την μέθοδο Β 

(χρωματογράφημα, δεξιά). 

 

Διάγραμμα Ι.7 : Ευθεία γραμμική παλινδρόμησης της αφλατοξίνης G1 και της 

αφλατοξίνης G2 σε φορτισμένο καλαμπόκι εφαρμόζοντας την μέθοδο Β. 

Διάγραμμα Ι.6 : Ευθεία γραμμική παλινδρόμησης της αφλατοξίνης Β1 και της 

αφλατοξίνης Β2 σε φορτισμένο καλαμπόκι εφαρμόζοντας την μέθοδο Β. 
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Σχήμα Ι.5 : Αριστερά παρουσιάζεται χρωματογράφημα δείγματος τροφής επεξεργασμένου με την μέθοδο Α επιμολυσμένου με μίγμα αφλατοξινών 

Β1, Β2, G1 και G2 σε συγκέντρωση 10 ng/g για τις αφλατοξίνες G1 και G2 και 5 ng/g για τις αφλατοξίνες Β1 και Β2 και δεξιά χρωματογράφημα 

δείγματος τροφής επεξεργασμένου με την μέθοδο Β επιμολυσμένο στις ίδιες συγκεντρώσεις αφλατοξινών. 

  

 

 



Ι.5  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
  

Η χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας εφαρμόστηκε από την δεκαετία του ’60 για 

την ανίχνευση των αφλατοξίνων και είναι ένα από τα πρώτα εργαλεία των ερευνητών 

στην ανίχνευση των αφλατοξινών και των μυκοτοξινών γενικότερα [Nesbitt, 1962].  

Στο συγκεκριμένο τύπο πλακών, Kieselgel 60 F254, 0.25 mm, που 

χρησιμοποιήθηκε ο καλύτερος διαχωρισμός των αφλατοξινών διαπιστώθηκε για το 

σύστημα διαλυτών χλωροφόρμιο-μεθανόλη (9:1). Το συγκεκριμένο σύστημα διαλυτών 

έδωσε βέλτιστους συντελεστές κατακράτησης σε σχέση με τα υπόλοιπα συστήματα και 

τον καλύτερο διαχωρισμό μεταξύ των κύριων αφλατοξινών Β1, Β2, G1 και G2 (σχήμα 

Ι.1). Αντίθετα οι συντελεστές κατακράτησης για τις αφλατοξίνες Μ1 και Μ2 είναι πολύ 

μικροί κάτι που υποδηλώνει φτωχή ανάπτυξη και μη-επαρκή διαχωρισμό στο 

συγκεκριμένο σύστημα διαλυτών. Για το δεύτερο σύστημα διαλύτη, τολουένιο-οξικός 

αιθυλεστέρας-ακετόνη (60:25:15) οι συντελεστές κατακράτησης είναι επίσης υψηλοί 

ακόμα και για τις αφλατοξίνες Μ1 και Μ2 όμως δεν επιτυγχάνεται ικανοποιητικός 

διαχωρισμός των αφλατοξινών Β2 και G1 (πίνακας Ι.1) 

Για τα δύο επόμενα συστήματα διαλυτών, διαιθυλαιθέρα-μεθανόλη-νερό (96:3:1) 

και τολουένιο-οξικός αιθυλεστέρας-οξικό οξύ (50:30:4) οι τιμές των συντελεστών 

κατακράτησης είναι μικρότερες σε σχέση με το πρώτο και δεύτερο σύστημα διαλυτών με 

αποτέλεσμα πολύ κακό διαχωρισμό για τις κύριες αφλατοξίνες Β1, Β2, G1 και G2. 

Καλός διαχωρισμός για τις αφλατοξίνες Μ1 και Μ2 παρατηρείται μόνο για το πρώτο από 

τα δύο τελευταία συστήματα (πίνακας Ι.1). 

Οι αφλατοξίνες είναι έντονα φθορίζουσες ουσίες. Ο έντονος μπλε φθορισμός 

παρατηρήθηκε για όλες τις αφλατοξίνες μόνο στα 366 nm (longwave). Φθορισμός στα 

254 nm (shortwave) δεν παρατηρήθηκε παρά μόνο με τη χρήση διαλύματος ψεκασμού 

25% θειικού οξέος σε αιθανόλη και μόνο σε υψηλές ποσότητες τοξίνης. 

Οι αφλατοξίνες μελετήθηκαν με χρωματογραφία υψηλής απόδοσης, με διαλύτη 

έκλουσης 50% v/v νερό, 30% v/v ακετονιτρίλιο και 20% v/v μεθανόλη, στα 365 nm γιατί 

σε αυτό το μήκος κύματος ο ανιχνευτής υπεριώδους-ορατού που χρησιμοποιήθηκε έδωσε 

την καλύτερη απόκριση σε σχέση με το μήκος κύματος 245 nm. Τα όρια ανίχνευσης με 

την συγκεκριμένη οργανολογία και τις συγκεκριμένες συνθήκες προσδιορίστηκαν στα 

50, 150, 100 και 250 ng/ml με χρόνους έκλουσης 7.210 min, 8.010 min, 8.930 min και 

10.030 min για τις αφλατοξίνες G2, G1, Β2 και Β1 αντίστοιχα. Παρόλο την μεγάλη 

χημική συγγένεια των ουσιών αυτών ο διαχωρισμός τόσο με χρωματογραφία λεπτής 
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στοιβάδας όσο και με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης είναι αρκετά καλός 

(σχήμα Ι.1 και Ι.3). Επίσης, παρόλο, την υψηλή απορρόφηση των αφλατοξινών στα 245 

nm (σχήμα Ι.2) όπως διαπιστώθηκε στο φάσμα uv-vis που ελήφθηκε, η ανταπόκριση τους 

στο συγκεκριμένο μήκος κύματος σε σύστημα υγρής χρωματογραφίας είναι πολύ 

μικρότερη από την αντίστοιχη σε μήκος κύματος 365 nm. Συγκεκριμένα οι λόγοι των 

εμβαδών των κορυφών στα 245 nm προς τα 365 nm είναι μικρότεροι από την μονάδα, 

λαμβάνοντας τιμές από 0.464 έως 0.687, κάτι που υποδηλώνει ότι στα 365 nm η 

ανταπόκριση των αφλατοξινών είναι περίπου διπλάσια από την αντίστοιχη στα 245 nm.  

Ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ανίχνευση των αφλατοξινών σε τροφές 

εντοπίζεται στην κατάλληλη επιλογή του προς εξέταση δείγματος. Οι αφλατοξίνες και 

γενικότερα οι μυκοτοξίνες πιθανόν να εντοπίζονται σε ένα μικρό μέρος της τροφής, 

μέρος που πιθανόν να έχει αναπτυχθεί στο παρελθόν μύκητας και να έχει παράγει 

αφλατοξίνες. Απαιτείται κατά συνέπεια επεκταμένη και μεθοδική δειγματοληψία της 

τροφής ώστε τα αποτελέσματα της ανάλυσης να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 

Για παράδειγμα στο προς εξέταση καλαμπόκι το οποίο είναι αποθηκευμένο σε αποθήκες, 

η δειγματοληψία θα πρέπει να πραγματοποιείται από πολλά διαφορετικά σημεία της 

τροφής ώστε το τελικό προς εξέταση δείγμα να αντιπροσωπεύει όλη την ποσότητα της 

τροφής.  

Φυσικά κάθε τροφή απαιτεί ειδικό τρόπο επεξεργασίας για τον έλεγχο παρουσίας 

ή όχι αφλατοξινών. Τα βασικά στάδια αυτής της επεξεργασίας εντοπίζονται στην 

απομάκρυνση συστατικών της τροφής που τυχών παρεμποδίζουν την ανάλυση των 

αφλατοξινών, την απομόνωση των αφλατοξινών σε κατάλληλο διαλύτη, την συμπύκνωση 

και τον εμπλουτισμό του δείγματος και φυσικά την ταυτοποίηση και τον ποσοτικό 

προσδιορισμό των αφλατοξινών. Τα παρακάτω στάδια τροποποιούνται ανάλογα με την 

φύση του προς εξέταση δείγματος και τις δυνατότητες του εργαστηρίου που 

πραγματοποιεί την εξέταση.  

Οι μέθοδοι ανίχνευσης και ποσοτικού προσδιορισμού των αφλατοξινών στις 

τροφές που εφαρμόστηκαν αποτελούν τροποποιημένες και βελτιωμένες μορφές μεθόδων 

που περιγράφονται στην βιβλιογραφία [Hurst, 1987; Lazaro, 1988; Trucksess, 1984; 

Tarter 1984]. Και οι δύο μέθοδοι περιλαμβάνουν όμοια στάδια συλλογής και 

επεξεργασίας της τροφής. Η διαφορά τους όμως εντοπίζεται κυρίως στην απομόνωση, 

στην ανίχνευση και στον ποσοτικό προσδιορισμό των αφλατοξινών.  
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Η μέθοδος Α βασίζεται στο συνδυασμό χρωματογραφίας λεπτής στοιβάδας και 

υγρής χρωματογραφίας. Η χρήση χρωματογραφίας λεπτής στοιβάδας αποσκοπεί τόσο 

στον περαιτέρω καθαρισμό του δείγματος από ουσίες που παρεμποδίζουν την ανάλυση 

με υγρή χρωματογραφία όσο και σε μια πρώτη εκτίμηση της μόλυνσης του δείγματος από 

αφλατοξίνες. Η χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας δεν μας επιτρέπει ακριβή ποσοτικό 

προσδιορισμό των αφλατοξινών και για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με 

υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης.  

Στην μέθοδο Β αποφεύγεται η χρήση της χρωματογραφίας λεπτής στοιβάδας για 

καθαρισμό του δείγματος ο οποίος πραγματοποιείται με χρήση μικροστηλών. 

Επιλέχθηκαν οι μικροστήλες C18, 100 mg, 1 ml εξαιτίας της υψηλής ανάκτησης που 

παρουσίασαν οι αφλατοξίνες σε αυτές. Με τον συγκεκριμένο τύπο μικροστηλών 

πραγματοποιείται επιτυχώς διαχωρισμός και απομόνωση των αφλατοξινών από άλλα 

συστατικά των τροφών που τυχών παρεμποδίζουν την ανάλυση, την επαναληψιμότητα 

και τη ταυτοποίηση. Ο ποσοτικός προσδιορισμός των αφλατοξινών πραγματοποιείται με 

υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης. 

Οι τιμές του συντελεστή μεταβλητότητας (CV%) για την μέθοδο Α κυμαίνεται 

από 9.5 έως 17.12 % (πίνακας Ι.7) ενώ για την μέθοδο Β από 2.2 έως 9.65 (πίνακας Ι.9). 

Διαπιστώνεται ότι ο παραπάνω συντελεστής παίρνει τιμές μικρότερες του 10% για την 

μέθοδο Β και μικρότερες του 20% για την μέθοδο Α. Από τις παραπάνω τιμές του 

συγκεκριμένου συντελεστή διαπιστώνεται ότι η μέθοδος Β διακρίνεται για την καλύτερη 

επαναληψιμότητα των μετρήσεων της και την υψηλότερη ανάκτηση σε σχέση με τη 

μέθοδο Α.  

Και οι δύο μέθοδοι εφαρμόστηκαν σε καλαμπόκι, σόγια και μίγματα ζωοτροφών 

με βασικό συστατικό τις δύο παραπάνω τροφές. Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου Α θα 

μπορούσαμε να παραθέσουμε τον συνδυασμό των δύο χρωματογραφικών τεχνικών που 

εφαρμόζονται, με αποτέλεσμα καλύτερη ταυτοποίηση των αφλατοξινών, ενώ στα 

πλεονεκτήματα της μεθόδου Β έχουμε το μικρότερο χρόνο ανάλυσης, την μεγαλύτερη 

ευαισθησία, την υψηλότερη μέση ανάκτηση (73.39 %) σε σχέση με την μέθοδο Α (62.17 

%) όπως επίσης και τα καθαρότερα χρωματογραφήματα που λαμβάνονται (σχήμα Ι.5).  
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II. ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ 

ΜΥΚΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
 

Παρασκευάστηκαν νέες πολυμερικές μορφές του σορβικού οξέος, της νυστατίνης 

και της αμφοτερικίνης Β. Συγκεκριμένα το σορβικό οξύ, η νυστατίνη, η αμφοτερικίνη Β 

αλληλεπιδρούν με πολυβινυλπυρρολιδόνη (PVP) μοριακού βάρους 10*103 3, 25*10 , 

30*103, 40*103, 90*103, 360*103 και παρασκευάζονται 9 πολυμερικά παράγωγα του 

σορβικού οξέος με την PVP, 6 πολυμερικά σύμπλοκα της νυστατίνης και 6 πολυμερικά 

σύμπλοκα της αμφοτερικίνης Β.  

Οι πολυμερικές ουσίες που παρασκευάστηκαν εξετάστηκαν στην συνέχεια ως 

προς την χημική δομή τους, τις φυσικοχημικές του ιδιότητες και ως προς την βιολογική 

(μυκοστατική και αντιμυκητιασική) τους δράση έναντι σε δυνητικά παθογόνους και 

παθογόνους για τον άνθρωπο και τα ζώα μύκητες. Στο τμήμα αυτό παρατίθεται η 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την σύνθεση των νέων αυτών πολυμερικών 

βιοδραστικών.  
 
 
II.1 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥ ΣΟΡΒΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 

 

Παρασκευάστηκαν δύο σειρές πολυμερικών παραγώγων του σορβικού οξέος με 

την πολυβινυλπυρρολιδόνη. Στην πρώτη σειρά συντέθηκαν πολυμερικοί εστέρες του 

σορβικού οξέος και στη δεύτερη σειρά σύμπλοκα του σορβικού οξέος με την PVP. 

 
Υλικά  

Οι οργανικοί διαλύτες που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνθεση όπως η αιθανόλη, 

η μεθανόλη, η ακετόνη, το διμεθυλοφορμαμίδιο, το διμεθυλοσουλφοξίδιο, το διοξάνιο, η 
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ισοπροπανόλη ήταν αναλυτικού βαθμού και τα προμηθευτήκαμε από την εταιρεία Sigma 

Chemical Co. Την πολυβινυλπυρρολιδόνη μοριακού βάρους 25*103, 30*103 και 90*103 

την προμηθευτήκαμε από την εταιρεία Merck (E. Merck, Darmstadt). Την 

πολυβινυλπυρρολιδόνη μοριακού βάρους 10*103, 40*103, 360*103 όπως επίσης και το 

χλωροακεταμίδιο, το αιθοξείδιο του νατρίου, το σορβικό οξύ (99%), την νυστατίνη 

(1.000.000 units) και την αμφοτερικίνη Β (80%) την προμηθευτήκαμε από την εταιρεία 

Sigma.  

 

II.1α  Σειρά 1: Πολυμερικοί εστέρες του σορβικού οξέος  
 

Παρασκευάστηκαν τρεις πολυμερικοί εστέρες του σορβικού οξέος διαφορετικού 

μοριακού βάρους. Στα πολυμερή αυτά το σορβικό οξύ συνδέεται με την PVP με 

ομοιοπολικό δεσμό. Η σύνδεση αυτή πραγματοποιήθηκε με αντίδραση του σορβικού 

οξέος με το εποξείδιο της PVP, το οποίο εποξείδιο παρασκευάζεται με αντίδραση της 

PVP με χλωροακεταμίδιο παρουσία αιθοξειδίου του νατρίου σε αιθανόλη ακολουθώντας 

γνωστή από την βιβλιογραφία μέθοδο Darzan [Devarajan, 1992]. 

Συγκεκριμένα για την δημιουργία του εποξειδίου της PVP αντιδρούν : 25 gr 

(0.225 moles) PVP μοριακού βάρους 10*103 3 3 , 40*10 , και 360*10 και 7 gr (0.076 moles) 

χλωροακεταμιδίου σε 200 ml απόλυτης αιθανόλης. Στο διάλυμα αυτό προστίθεται 

σταδιακά για χρονικό διάστημα 2 ωρών ποσότητα αιθανολικού διαλύματος αιθοξειδίου 

του νατρίου συνολικής μάζας 5 gr (0.217 moles) σε νάτριο. Το μίγμα αφήνεται να 

αντιδράσει για άλλες 2 ώρες στους 10-12οC. Το παραγόμενο ίζημα φιλτράρεται, πλένεται 

με αιθανόλη, επαναδιαλύεται σε ξηρή ακετόνη (για απομάκρυνση του χλωριούχου 

νατρίου το οποίο δεν είναι διαλυτό σε αυτή) και κατακρημνίζεται με ξηρό 

διμεθυλοσουλφοξάνιο (DMSO). Με τον τρόπο αυτό παρασκευάζεται το εποξείδιο της 

PVP με περιεκτικότητα σε επόξυ ομάδες 7.2-11.2 % (σχήμα II.1, πίνακας II.1). 

Ο προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε επόξυ ομάδες γίνεται με αντίδραση του 

σχηματισμένου εποξειδίου με υδροχλωρικό οξύ. Με την επίδραση του συγκεκριμένου 

οξέος ο εποξειδικός δεσμός σπάει. Ο ποσότητα του υδροχλωρικού οξέος που δεν αντιδρά 

εξουδετερώνεται με καυστικό κάλιο. Από την ποσότητα του καυστικού καλίου που 

χρησιμοποιήθηκε για την εξουδετέρωση μπορούμε να βρούμε την ποσότητα 

υδροχλωρικού οξέος που έχει παραμείνει στο διάλυμα και κατά συνέπεια την 

περιεκτικότητα των επόξυ ομάδων της PVP.  
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Σχήμα II.1 : Η αντίδραση παρασκευής του εποξειδίου της PVP 

 

Οι πολυμερικοί εστέρες του σορβικού οξέος με την PVP παρασκευάζονται με 

αντίδραση 5.0 gr (0.045 moles) του σορβικού οξέος με 5.0 gr (0.045 base moles) του 

εποξειδίου της PVP που παρασκευάστηκε όπως περιγράφεται παραπάνω. Η αντίδραση 

πραγματοποιείται στους 90oC για 4 ώρες σε ξηρό διμεθυλοφορμαμίδιο (DMF). Οι 

πολυμερικοί εστέρες του σορβικού οξέος (σχήμα II.2) που παράγονται καταβυθίζονται με 

αιθανόλη, πλένονται με αιθανόλη για απομάκρυνση του ελεύθερου σορβικού οξέος και 

ξηραίνονται υπό κενό.  
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Σχήμα II.2 : Οι δομές των πολυμερικών εστέρων του σορβικού οξέος με την 

PVP. 

 

Οι επόξυ ομάδες οι οποίες δεν αντιδρούν με το σορβικό οξύ διασπώνται με 

υδρόλυση όταν το πολυμερές διαλύεται στο νερό (σχήμα II.3). 
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Σχήμα II.3 : Διάσπαση του εποξειδίου της PVP με διάλυση του πολυμερούς στο 

νερό. 

 

Όλοι οι πολυμερικοί εστέρες του σορβικού οξέος που συνθέτονται με τον τρόπο 

αυτό είναι υδατοδιαλυτοί. Η περιεκτικότητα σε σορβικό οξύ των παραπάνω πολυμερικών 

εστέρων προσδιορίζεται φωτομετρικά στα 254 nm μήκος κύματος που παρατηρείται η 

μέγιστη απορρόφηση του σορβικού οξέος ενώ αντίθετα η PVP δεν απορροφά στο 
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συγκεκριμένο μήκος κύματος (σχήμα ΙΙ.4). Η περιεκτικότητα του σορβικού οξέος στους 

πολυμερικούς εστέρες κυμαίνεται από 3.4 έως 5.1 mol. % (πίνακας II.1). Η δέσμευση 

μεγαλύτερης  ποσότητας σορβικού οξέος είναι πολύ δύσκολη επειδή το πολυμερές χάνει 

την διαλυτότητα του λόγω διασταυρούμενης αντίδρασης πολυμερισμού των διπλών 

δεσμών του σορβικού οξέος που δεν έχει δεσμευτεί.  

 

 

Σχήμα IΙ.4 : Φάσμα απορρόφησης (uv-vis) διαλύματος σορβικού οξέος (C=10 

μg/ml) και της πολυβινυλπυρρολιδόνης (C=10 μg/ml) σε μεθανόλη σε εύρος κύματος 

από 200 έως 600 nm. 

 

Πίνακας II.1 : Τα μοριακά βάρη, η περιεκτικότητα σε επόξυ ομάδες της εποξειδομένης 

PVP και η περιεκτικότητα σε σορβικό οξύ των πολυμερικών εστέρων.  

 Περιεκτικότητα 
επόξυ ομάδων 

Περιεκτικότητα σορβικού 

οξέος 

Πολυμερικοί εστέρες  Μοριακά 

βάρη  

mol. % μάζες % mol. % 

Πολυμερικός εστέρας 1 10*103 11.2 4.6 5.1 

Πολυμερικός εστέρας 2 40*103 10.1 4.5 4.9 

Πολυμερικός εστέρας 3 360*103 7.2 3.2 3.4 

 

 119



  

II.1β  Σειρά 2: Σύμπλοκα του σορβικού οξέος  

 

Στην δεύτερη σειρά παρασκευάστηκαν πολυμερικά παράγωγα (σύμπλοκα) του 

σορβικού οξέος όπου το σορβικό οξύ είναι συνδεδεμένο πάνω στον πολυμερικό φορέα 

(PVP) με δεσμό υδρογόνου. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους. 

 

Πρώτος τρόπος 

Με τον πρώτο τρόπο παρασκευάζονται σύμπλοκα με θερμοστάτηση της PVP και 

του σορβικού οξέος σε νερό. Το σορβικό οξύ είναι ελάχιστα διαλυτό στο νερό. Η 

διαλυτότητα του είναι μόλις 0.25 γρ. σε 100 ml νερού στους 30οC. Με θέρμανση 

πραγματοποιείται αύξηση της διαλυτότητας τους και επίτευξη συνθηκών αντίδρασης των 

δύο αντιδρώντων. 

Συγκεκριμένα 1 γρ σορβικού οξέος προστίθεται σε 80 ml νερού ενώ 40 γρ PVP 

μοριακού βάρους 10*103, 25*103, 30*103, 40*103 προστίθενται σε 150 ml νερού. 

Αντίστοιχα 0.5 γρ σορβικού οξέος προστίθενται σε 80 ml νερού και 9 γρ PVP μοριακού 

βάρους 90*103 ή 360*103 προστίθενται σε 150 ml νερού. Τα παραπάνω  διαλύματα 

θερμαίνονται σε υψηλή θερμοκρασία (θερμοκρασία βρασμού) μέχρι πλήρης διάλυσης 

του σορβικού οξέος και της PVP. Στην συνέχεια τα διαλύματα αναμιγνύονται, η 

θερμοκρασία ρυθμίζεται στους 100οC και τα διαλύματα συμπυκνώνονται σε τελικό όγκο 

100 ml. Μετά το πέρας της αντίδρασης και την πτώση της θερμοκρασίας σε κανονικά 

επίπεδα το διάλυμα που προκύπτει πρέπει να είναι διαυγές, απαλλαγμένο  από 

μικροκρυστάλλους, κάτι που σημαίνει ότι όλο το σορβικό οξύ έχει αντιδράσει με την 

PVP.  

Με το τρόπο αυτό παρασκευάζονται σύμπλοκα του σορβικού οξέος με την PVP 

μοριακού βάρους 10*103 3 3 3, 25*10 , 30*10 , 40*10 , 90 *103 και 360*103. Η μέθοδος αυτή 

μας δίνει σύμπλοκα με μέγιστη περιεκτικότητα σορβικού οξέος πάνω στον πολυμερικό 

φορέα μέχρι 5.55 % w/w (πίνακας ΙΙ.2). 
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Πίνακας II.2 : Τα μοριακά βάρη και η αναλογία σύνδεσης του σορβικού οξέος με την 

PVP στα σύμπλοκα του που παρασκευάζονται με τον πρώτο τρόπο. 

 

Σύμπλοκο σορβικού 

οξέος 

Μοριακά βάρη   Αναλογία 

σύνδεσης * 

% περιεκτικότητα 

** 

Σύμπλοκο 1 10*103 1:40 2.5 

Σύμπλοκο 2 25*103 1:40 2.5 

Σύμπλοκο 3 30*103 1:40 2.5 

Σύμπλοκο 4 40*103 1:40 2.5 

Σύμπλοκο 5 90*103 1:18 5.5 

Σύμπλοκο 6 360*103 1:18 5.5 

* mole σορβικού οξέος : base mole πολυβινυλπυρρολιδόνης 
** Μέγιστη % w/w περιεκτικότητα σορβικού οξέος στην πολυβινυλπυρρολιδόνη 

 

Δεύτερος τρόπος 

Η σύνθεση των συμπλόκων με το τρόπο αυτό περιλαμβάνει διάλυση του 

σορβικού οξέος και της PVP σε οργανικό διαλύτη όπως αιθανόλη, ισοπροπανόλη, 

μεθανόλη, διμεθυλοφορμαμίδιο, ακετόνη, διμεθυλοσουλφοξάνιο και θερμοστάτηση του 

διαλύματος.  

Συγκεκριμένα 5 γρ σορβικού οξέος και 5 γρ PVP μοριακού βάρους 10*103, 

25*103, 30*103, 40*103, 90*103, 360*103 διαλύονται σε 100 ml οργανικού διαλύτη. Το 

παραπάνω μίγμα θερμοστατείται στους 60οC για 1 έως 7 ώρες. Ο χρόνος θερμοστάτησης 

εξαρτάται από το μοριακό βάρος της PVP αλλά και από την ποσοτήτων των δύο 

συστατικών που αντιδρούν. Μετά το τέλος της αντίδρασης ο οργανικός διαλύτης 

απομακρύνεται μέχρι ξηρού σε περιστροφικό αποστακτήρα στους 60οC υπό κενό. Το 

στερεό υπόλειμμα διαλύεται πλήρως σε 100 ml διπλά απεσταγμένου νερού με θέρμανση 

στους 100οC με την βοήθεια περιστροφικού αποστακτήρα. Η μέθοδος αυτή δίνει υδατικά 

σύμπλοκα του σορβικού οξέος με μοριακά βάρη 10*103, 2510*103, 3010*103, 4010*103, 

9010*103 και 36010*103 με μέγιστη περιεκτικότητα σε σορβικό οξύ 50% w/w και 

μέγιστη αναλογία σύνδεσης mole σορβικού οξέος:base mole PVP 1:1. 
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II.2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΤΗΣ ΝΥΣΤΑΤΙΝΗΣ  

 

Παρασκευάστηκαν 6 νέες πολυμερικές μορφές (σύμπλοκα) της νυστατίνης με την 

πολυβινυλπυρρολιδόνη (PVP). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η εξής :  
3Ποσότητα νυστατίνης βάρους 2.5 mg και 1000 mg PVP μοριακού βάρους 10*10 , 

25*103, 30*103, 40*103 3 3  ή 500 mg PVP μοριακού βάρους 90*10  ή 360*10 διαλύονται 

σε 40 ml μεθανόλης. Τα παραπάνω μίγματα θερμοστατούνται στους 45οC για 1 ώρα και 

στη συνέχεια στους 70οC για 0.5 ώρες. Μετά το τέλος της θερμοστάτησης η μεθανόλη 

εξαχνώνεται σε χαμηλή θερμοκρασία (μικρότερη των 25οC) υπό κενό και το στερεό 

υπόλειμμα επαναδιαλύεται σε 10 ml διπλά απεσταγμένου νερού.  

Με τον τρόπο αυτό παρασκευάστηκαν 6 νέες πολυμερικές υδατοδιαλυτές μορφές 

της νυστατίνης με μοριακά βάρη 10*103, 25*103, 30*103, 40*103, 90*103 και  360*103. Η 

μέγιστη περιεκτικότητα της νυστατίνης στα τέσσερα πρώτα σύμπλοκα είναι 0.25% w/w 

με αναλογία σύνδεσης 1:3338 mole αμφοτερικίνης:base mole PVP και 0.5% w/w με 

αναλογία σύνδεσης 1:1669 mole αμφοτερικίνης:base mole PVP για τα δύο τελευταία 

σύμπλοκα (πίνακας ΙΙ.3). 

 

Πίνακας II.3 : Τα μοριακά βάρη και η αναλογία σύνδεσης της νυστατίνης με την PVP 

στα πολυμερικά σύμπλοκα της νυστατίνης. 

 

Σύμπλοκα 

νυστατίνης 

Μοριακό βάρος Αναλογία * % περιεκτικότητα ** 

σε νυστατίνη 

Σύμπλοκο 1 10*103 1:3338 0.25 

Σύμπλοκο 2 25*103 1: 3338 0.25 

Σύμπλοκο 3 30*103 1: 3338 0.25 

Σύμπλοκο 4 40*103 1: 3338 0.25 

Σύμπλοκο 5 90*103 1:1669 0.50 

Σύμπλοκο 6 360*103 1:1669 0.50 

* mole νυστατίνης: base mole πολυβινυλπυρρολιδόνης 

** Μέγιστη % w/w περιεκτικότητα νυστατίνης στα παραγόμενα σύμπλοκα  
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II.3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΤΗΣ ΑΜΦΟΤΕΡΙΚΙΝΗΣ Β 

 
Παρασκευάστηκαν πολυμερικά παράγωγα (σύμπλοκα) της αμφοτερικίνης Β με 

την πολυβινυλπυρρολιδόνη (PVP). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι παρόμοια με 

αυτή της νυστατίνης. Συγκεκριμένα :  

Ποσότητα αμφοτερικίνης Β βάρους 3.125 mg (καθαρότητας 80%) και 1500 mg 

PVP μοριακού βάρους 10*103 3 3, 25*10 , 30*10 , 40*103  ή 750 mg PVP μοριακού βάρους 

90*103 3  ή 360*10 διαλύονται σε 40 ml μεθανόλης. Τα παραπάνω μίγματα 

θερμοστατούνται στους 45ο οC για 1 ώρα και στην συνέχεια στους 60 C για 0.5 ώρες. 

Μετά το τέλος της θερμοστάτησης η μεθανόλη εξαχνώνεται σε χαμηλή θερμοκρασία 

(μικρότερη των 25οC) υπό κενό. Το στερεό υπόλειμμα επαναδιαλύεται σε 10 ml διπλά 

απεσταγμένου νερού.  

Με τον τρόπο αυτό παρασκευάστηκαν 6 νέες πολυμερικές υδατοδιαλυτές μορφές 

της αμφοτερικίνης Β με μοριακά βάρη 10*103, 25*103, 30*103, 40*103, 90*103 και  

360*103. Η μέγιστη περιεκτικότητα της αμφοτερικίνης Β στα τέσσερα πρώτα σύμπλοκα 

είναι 0.167% w/w με αναλογία σύνδεσης 1:4995 mole αμφοτερικίνης:base mole PVP και 

0.333% w/w με αναλογία σύνδεσης 1:1669 mole αμφοτερικίνης:base mole PVP για τα 

δύο τελευταία σύμπλοκα (πίνακας ΙΙ.4). Κατά την όλη διαδικασία παρασκευής των 

συμπλόκων τόσο της νυστατίνης όσο και της αμφοτερικίνης Β αποφεύγεται η έκθεση των 

διαλυμάτων των δύο ουσιών στο φως λόγο της ευαισθησίας τους σε αυτό. 

 
Πίνακας II.4 : Τα μοριακά βάρη και η αναλογία σύνδεσης της αμφοτερικίνης Β με την 

PVP στα πολυμερικά σύμπλοκα της αμφοτερικίνης Β. 

 

Σύμπλοκα 

αμφοτερικίνης  

Μοριακό βάρος Αναλογία * % περιεκτικότητα σε 

αμφοτερικίνη Β  

Σύμπλοκο 1 10*103 1:4995 0.167 

Σύμπλοκο 2 25*103 1: 4995 0.167 

Σύμπλοκο 3 30*103 1: 4995 0.167 

Σύμπλοκο 4 40*103 1: 4995 0.167 

Σύμπλοκο 5 90*103 1:2497 0.333 

Σύμπλοκο 6 360*103 1: 2497 0.333 

* mole αμφοτερικίνης Β: base mole πολυβινυλπυρρολιδόνης 
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** Μέγιστη % w/w περιεκτικότητα της αμφοτερικίνης Β στα παραγόμενα σύμπλοκα 
ΙΙ.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Παρασκευάστηκαν 2 σειρές πολυμερικών παραγώγων του σορβικού οξέος με 

διαφορετικό χημικό τρόπο σύνδεσης του σορβικού οξέος πάνω στον πολυμερικό φορέα, 

ο οποίος είναι η πολυβινυλπυρρολιδόνη. Στη πρώτη σειρά πολυμερικών παραγώγων το 

σορβικό οξύ έχει ακινητοποιηθεί πάνω στην PVP με ομοιοπολικό δεσμό. Με τον τρόπο 

αυτό δημιουργούνται πολυμερικοί εστέρες του σορβικού οξέος. Για την σύνθεση του 

εποξειδίου της PVP ακολουθήθηκε γνωστή από την βιβλιογραφία μέθοδο [Devarajan,  

1992]. Η αλληλεπίδραση του σορβικού οξέος με την εποξειδιομένη PVP σε 

συγκεκριμένες ελεγχόμενες συνθήκες αντίδρασης έδωσε τους πολυμερικούς εστέρες του 

σορβικού οξέος.  

Η μέγιστη περιεκτικότητα σε mol% του συνδεδεμένου σορβικού οξέος στους 

πολυμερικούς εστέρες είναι 5.1 mole% (με εύρος από 3.4 mole% μέχρι 5.1 mole%). Η 

μικρή περιεκτικότητα σε σορβικό οξύ οφείλεται σε δύο λόγους α) στη μικρή 

περιεκτικότητα σε επόξυ ομάδες της PVP και β) στη μακροδομή της PVP. Η 

περιεκτικότητα σε επόξυ ομάδες της εποξειδιομένης PVP που επιτυγχάνεται με την 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε δεν υπερβαίνει τα 11.2 mole % (7.2 %-11.2 mole%). Το 

γεγονός αυτό καθιστά αδύνατη την ακινητοποίηση σορβικού οξέος στην εποξειδιομένη 

PVP σε μεγάλες περιεκτικότητες, μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των επόξυ ομάδων, 

δηλαδή πάνω από 7.2-11.2 mole %. Όπως όμως διαπιστώθηκε, η αντίδραση της 

εποξειδιομένης PVP με το σορβικό οξύ έχει απόδοση περίπου 47.07 % (45.53-48.51%) 

με αποτέλεσμα η μέγιστη περιεκτικότητα των πολυμερικών εστέρων του σορβικού οξέος 

να κυμαίνεται από 3.4 μέχρι 5.1 mole%. Επίσης διαπιστώθηκε ότι όσο αυξάνεται το 

μοριακό βάρους της PVP τόσο μειώνεται η περιεκτικότητα των σχηματισμένων επόξυ 

ομάδων και κατά συνέπεια η περιεκτικότητα του συνδεδεμένου σορβικού οξέος. 

Συμπεραίνεται λοιπόν ότι η μακροδομή της PVP επηρεάζει τη απόδοση της αντίδρασης 

που οδηγεί σε σχηματισμό της εποξειδιομένης PVP. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο 

γεγονός ότι τα καρβονύλια του δακτυλίου της να είναι περισσότερο εγκλωβισμένα στις 

αλυσίδες μεγάλου μοριακού βάρους με αποτέλεσμα να είναι λιγότερο προσιτά στο 

χλωροακεταμίδιο.  

Στα πολυμερικά σύμπλοκα, το σορβικό οξύ αλληλεπιδρά με τον πολυμερικό 

φορέα με δεσμό υδρογόνου. Εφαρμόστηκαν δύο διαφορετικοί μέθοδοι για την σύνθεση 

αυτών των συμπλόκων.  
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Με τον πρώτο τρόπο παράγονται σύμπλοκα σορβικού οξέος με θερμοστάτηση 

υδατικών διαλυμάτων τόσο του σορβικού οξέος όσο και της PVP σε υψηλή 

θερμοκρασία, μεγαλύτερη του σημείου βρασμού. Η χρήση θερμοκρασίας βοηθάει στην 

πλήρη διάλυση των δύο αντιδρώντων στο νερό, την αύξηση της ευκινησίας τους στο 

διάλυμα, την διάνοιξη της ανθρακικής αλυσίδας της PVP, δημιουργώντας έτσι τις 

κατάλληλες συνθήκες ώστε τα μόρια των αντιδρώντων να πλησιάσουν μεταξύ τους αλλά 

και να λάβουν την κατάλληλη θέση και γεωμετρία ώστε να επιτευχθεί χημική 

αλληλεπίδραση. Είναι πολύ πιθανόν ο δεσμός υδρογόνου και η χημική σταθεροποίηση 

των νέων συμπλόκων να δημιουργείται μετά την πτώση της θερμοκρασίας του 

διαλύματος αφού όπως είναι γνωστό ο δεσμός υδρογόνου είναι σταθερότερος σε χαμηλές 

θερμοκρασίες. Η μέγιστη περιεκτικότητα σορβικού οξέος το οποίο είναι προσκολλημένο 

πάνω στην PVP δεν ξεπερνάει το 5.55 % και η αναλογία σύνδεσης mole σορβικού οξέος 

: base mole PVP είναι 1:40 για τα σύμπλοκα 1 έως 4 και 1:18 για τα σύμπλοκα 5 και 6.  

Με τον δεύτερο τρόπο τα σύμπλοκα του σορβικού οξέος παράγονται με 

διαφορετικό πρωτόκολλο, σύμφωνα με το οποίο η αλληλεπίδραση των αντιδρώντων 

λαμβάνει μέρος σε οργανικό διαλύτη όπως αιθανόλη, μεθανόλη, κ.α. Το σορβικό οξύ και 

η PVP διαλύονται πλήρως στους διαλύτες αυτούς ακόμα και σε χαμηλή θερμοκρασία. Η 

περιεκτικότητα των συμπλόκων σε σορβικό οξύ φτάνει το 50 % w/w και η αναλογία 

σύνδεσης mole σορβικού οξέος:base mole PVP είναι 1:1. Επίσης οι οργανικοί διαλύτες 

έχουν την ικανότητα να ευθυγραμμίζουν (ξεδιπλώνουν) την αλυσίδα της PVP 

καθιστώντας τις ενεργές της ομάδες περισσότερο προσιτές στις ενεργές ομάδες του 

σορβικού οξέος. Αυτός είναι ο λόγος στον οποίο οφείλεται η αυξημένη αναλογία 

σύνδεσης, αλλά και η μεγάλη περιεκτικότητα του σορβικού οξέος στα παραγόμενα με 

τον τρόπο αυτό σύμπλοκα. Άλλα πλεονεκτήματα της μεθοδολογίας αυτής έναντι της 

πρώτης είναι η δυνατότητα ελέγχου των συνθηκών αντίδρασης και η οικονομία στα δύο 

αντιδρώντα. Στα μειονεκτήματα της μπορούμε να αναφέρουμε την σχετικά μεγαλύτερη 

πολυπλοκότητα της και τον αυξημένο χρόνο παρασκευής του τελικού προϊόντος. 

Για την παρασκευή των συμπλόκων της νυστατίνης και της αμφοτερικίνης Β 

ακολουθήθηκαν παρόμοια πρωτόκολλα σύνθεσης με μικρές απαραίτητες τροποποιήσεις 

για κάθε περίπτωση. Τόσο για την νυστατίνη όσο και για την αμφοτερικίνη Β 

παρασκευάστηκαν 6 υδατοδιαλυτά πολυμερικά σύμπλοκα για κάθε ουσία. Η 

μεθοδολογία που εφαρμόστηκε περιελάμβανε διαλυτοποίηση των δυο ουσιών σε 

μεθανόλη και θερμοστάτηση του μίγματος αρχικά στους 45οC για 1 ώρα και στην 
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ο οσυνέχεια στους 60 C ή 70 C για 0.5 ώρες. Μετά το στάδιο της θερμοστάτησης ακολουθεί 

εξάχνωση του οργανικού διαλύτη και επαναδιάλυση σε απεσταγμένο νερό. Κατά την όλη 

διαδικασία αποφεύγονται υψηλές θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω 

ευαισθησίας των δύο ουσιών (νυστατίνη και αμφοτερικίνης) στην θερμοκρασία όπως 

επίσης και η έκθεση σε φως για το φόβο διάσπασης των ουσιών, καθώς όπως αναφέρεται 

στη βιβλιογραφία τόσο η νυστατίνη όσο και η αμφοτερικίνη Β είναι φωτοευαίσθητες.  

Η ελάχιστη αναλογία mole:base mole PVP για την νυστατίνη προσδιορίστηκε στα 

1:3340 με μέγιστη περιεκτικότητα τα 0.25 % w/w για τα σύμπλοκα 1 έως 4 με μοριακά 

βάρη 10*103, 25*103, 30*103, 40*103 και 1:1670 με μέγιστη περιεκτικότητα τα 0.5% w/w 

για τα σύμπλοκα 5 και 6 με μοριακά βάρη 90*103 3και 360*10 . Για την αμφοτερικίνη Β η 

ελάχιστη αναλογία mole:base mole PVP προσδιορίστηκε στα 1:4995 με μέγιστη 

περιεκτικότητα τα 0.167 % w/w για τα σύμπλοκα 1 έως 4 με μοριακά βάρη 10*103, 

25*103 3 3 , 30*10 , 40*10 και 1:2497 με μέγιστη περιεκτικότητα τα 0.333 % w/w για τα 

σύμπλοκα 5 και 6 με μοριακά βάρη 90*103 και 360*103. 

Στα γενικά χαρακτηριστικά των συμπλόκων τόσο του σορβικού οξέος όσο και της 

νυστατίνης και της αμφοτερικίνης Β μπορούν να αναφέρονται ότι είναι καθαρές χημικές 

ουσίες, η διαδικασία παραγωγής του είναι σχετικά απλή, γρήγορη και οικονομική, είναι 

απαλλαγμένα από ξένες χημικές ουσίες, τυχών κατάλοιπα της διαδικασίας χημικής τους 

σύνθεσης αφού κατά την παρασκευή τους χρησιμοποιούνται μόνο η πρότυπη ουσία 

(σορβικό οξύ, νυστατίνη ή αμφοτερικίνη Β) και η PVP, η οποία PVP είναι τελείως 

ακίνδυνη για τον άνθρωπο και τα ζώα. Επίσης τα παραγόμενα σύμπλοκα έχουν σταθερή 

χημική δομή και το κυριότερο είναι υδατοδιαλυτά, κάτι που επιφέρει ευκολία στην χρήση 

τους και διευκολύνει την εφαρμογή τους σαν ουσίες με υψηλή βιολογική δράση, σε 

αντίθεση με το σορβικό οξύ, την νυστατίνη και την αμφοτερικίνη των οποίων η 

διαλυτότητα στο νερό είναι περιορισμένη.  
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III. ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ 

ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΣΟΡΒΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 

 

Η μελέτη της δομής και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των πολυμερικών 

συμπλόκων του σορβικού οξύ πραγματοποιήθηκε με μεθόδους υπέρυθρης 

φασματοσκοπίας (IR), μελέτη εσωτερικού ιξώδους και διαπερατότητας. 

Σκοπός ήταν να προσδιοριστεί η επίδραση του μοριακού βάρους της 

πολυβινυλπυρρολιδόνης στην δημιουργία και στην σταθερότητα του συμπλόκου, η 

επίδραση των οργανικών διαλυτών στην δημιουργία του συμπλόκου, ο χαρακτήρας του  

δεσμού μεταξύ σορβικού οξέος και πολυβινυλπυρρολιδόνης, οι αλλαγές στις 

φυσικοχημικές ιδιότητες της πολυβινυλπυρρολιδόνης και του σορβικού οξέος με την 

δημιουργία του συμπλόκου.  

 

IΙΙ.1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ ΣΟΡΒΙΚΟΥ 

ΟΞΕΟΣ  

 

Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης αυτής είναι να προσδιοριστή α) η ύπαρξη 

δεσμού μεταξύ PVP και σορβικού οξέος στα παραγόμενα σύμπλοκα, β) οι αλλαγές στην 

μακροδομή της πολυμερικής αλυσίδας της PVP κατά τη δημιουργία συμπλόκου με το 

σορβικό οξύ.  

Η μελέτη του ιξώδους ενός υδατικού πολυμερικού διαλύματος γενικά χρησιμεύει 

στο χαρακτηρισμό της μακροδομής της μοριακής αλυσίδας, στο χαρακτηρισμό της 

διάταξης του πολυμερούς και στη μέτρηση του μοριακού βάρους του πολυμερούς σε 

διάλυμα [Taramoto, 1999]. Στην περίπτωση των συμπλόκων της PVP με το σορβικό οξύ, 

η μελέτη του εσωτερικού ιξώδους χρησιμεύει στον προσδιορισμό της διάταξης της 

πολυμερικής αλυσίδας μετά το σχηματισμό του συμπλόκου και στον εντοπισμό τυχόν 

αλλαγών στην μακροδομή της πολυμερικής αλυσίδας. 
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Χρησιμοποιήθηκαν υδατικά διαλύματα συμπλόκων του σορβικού οξέος που 

παρασκευάστηκαν όπως αναφέρεται στην ενότητα ΙΙ.1β (σειρά 2, δεύτερος τρόπος). 

Ελήφθησαν και συγκρίθηκαν οι τιμές του εσωτερικού ιξώδους (intrinsic viscosity, [n]) 

της PVP μοριακού βάρους 10*103, 40*103 3, 360*10  με τις αντίστοιχες των συμπλόκων 1, 

4 και 6 του σορβικού οξέος, σε ένα συγκεκριμένο εύρος συγκεντρώσεων.  
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Οι συγκεντρώσεις της PVP και των συμπλόκων που μελετήθηκαν κυμαίνονταν 

από 0.1 έως 1.0 g/dl. Η θερμοκρασία διεξαγωγής του πειράματος ήταν 26±0.1οC για την 

PVP και το σύμπλοκο 1 μοριακού βάρους 10*103 και 27±0.1οC για την PVP και τα 

σύμπλοκο 4 και 6 μοριακού βάρους 40*103 και 360*103 αντίστοιχα. Οι μετρήσεις έγιναν 

σε ιξωδόμετρο τύπου Ostrvald, με διάμετρο τριχοειδούς 0.8 mm, σε υδατόλουτρο και ο 

διαλύτης που χρησιμοποιήθηκε ήταν διπλά απεσταγμένο νερό. Τα σύμπλοκα του 

σορβικού οξέος που μελετήθηκαν έχουν όλα την ίδια περιεκτικότητα σε σορβικό οξύ η 

οποία είναι 2% w/w. Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάζονται στον πίνακα III.1 και 

στα διαγράμματα III.1, III.2 και III.3. 

 

Πίνακας IΙΙ.1 : Τιμές εσωτερικού ιξώδους ([n] σε dl/g) για την PVP μοριακού βάρους 

10*103 3 3, 40*10 , 360*10  και τα σύμπλοκο 1, 4, 6 μοριακού βάρους 10*103, 40*103 και 

360*103 αντίστοιχα.  

Συγκέντρωση (gr/dl) 0.25 0.33 0.50 0.625 0.83 1.0 - 

PVP (ΜΒ=10*103) 0.059 0.064 0.077 0.083 0.090 - - 

Σύμπλοκο 1 (ΜΒ=10*103) 0.056 0.060 0.060 0.062 0.063 0.068 - 

Συγκέντρωση (gr/dl) 0.10 0.20 0.40 0.50 0.66 0.8 1.0 

PVP (ΜΒ=40*103) 0.260 0.230 0260 0.289 0.306 0.331 - 

Σύμπλοκο 4 (ΜΒ=40*103) 0.178 0.206 0.220 0.220 0.228 0.222 0.250 

Συγκέντρωση (gr/dl) 0.10 0.20 0.40 0.50 0.66 0.8 - 

PVP(ΜΒ=360*103) - 1.84 1.90 1.96 1.99 2.03 - 

Σύμπλοκο 6 (ΜΒ=360*103) 1.38 1.35 1.43 1.46 1.52 1.59 - 
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Διάγραμμα IΙΙ.1 : Συσχέτιση του εσωτερικού ιξώδους του συμπλόκου 1, μοριακού 

βάρους 10*103, με το αντίστοιχο της PVP ίδιου μοριακού βάρους. 
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Διάγραμμα IΙΙ.2 : Συσχέτιση του εσωτερικού ιξώδους του συμπλόκου 4, μοριακού 

βάρους 40*103, με το αντίστοιχο της PVP ίδιου μοριακού βάρους. 
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Διάγραμμα IΙΙ.3 : Συσχέτιση του εσωτερικού ιξώδους του συμπλόκου 6, μοριακού 

βάρους 360*103, με το αντίστοιχο της PVP ίδιου μοριακού βάρους. 

 

Στη μελέτη αυτή επιβεβαιώθηκε ότι κατά την αλληλεπίδραση σε υδατικό διάλυμα 

της πολυβινυλπυρρολιδόνης και του υδρόφοβου σορβικού οξέος (ligand) στην 

δημιουργία του συμπλόκου συντελείτε αλλαγή της διαμόρφωσης της μακροδομής της 

πολυβινυλπυρρολιδόνης [Yamamoto, 1998; Hasenwinkel, 1999].  

Τα αποτελέσματα δείχνουν μια σαφή αύξηση του λόγου του εσωτερικού ιξώδους 

της PVP, οποιουδήποτε μοριακού βάρους, με αύξηση της συγκέντρωσης της. Για 

συγκεντρώσεις από 0.1 έως 10 g/dl οι τιμές του εσωτερικού ιξώδους κυμαίνονται από 

0.059 έως 0.09 dl/g για την PVP μοριακού βάρους 10*103, από 0.260 έως 0.331 dl/g για 

την PVP μοριακού βάρους 40*103 και 1.84 έως 2.03 dl/g για PVP μοριακού βάρους 

360*103. Επίσης παρατηρείται αύξηση του εσωτερικού ιξώδους της PVP με αύξηση του 

μοριακού της βάρους. Αυτό αποδίδεται στην μακροδομή της PVP που αλλάζει με την 

αύξηση του μοριακού της βάρους. Για μικρά μοριακά βάρη (π.χ. ΜΒ=10*103) η 

ανθρακική αλυσίδα της PVP είναι περισσότερο ανοικτή και ευθύγραμμη και τα υδατικά 

της διαλύματα έχουν μικρό εσωτερικό ιξώδες. Αντίθετα αύξηση του μοριακού βάρους 

καθιστά την ανθρακική αλυσίδα περισσότερο κλειστή με αποτέλεσμα αύξηση του 

εσωτερικού ιξώδους.  

Για τα σύμπλοκα του σορβικού οξέος αντίθετα δεν παρατηρείται σημαντική 

αύξηση του εσωτερικού ιξώδους στο διάλυμα. Ο σχηματισμός των συμπλόκων του 

σορβικού οξέος αυξάνει την υδροφοβικότητα του συστήματος λόγω μπλοκαρίσματος των 
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υδρόφιλων καρβονυλικών ομάδων της PVP και την εισαγωγή υδροφοβικών μορίων όπως 

αυτά του σορβικού οξέος.  

Επιπλέον σε όλες τις περιπτώσεις η γραφική παράσταση η οποία αναφέρεται στο 

σύμπλοκο κείται αυτής που αναφέρεται στην καθαρή πολυβινυλπυρρολιδόνη πράγμα που 

αποδεικνύει αύξηση της πύκνωσης του μακρομοριακού πυρήνα του συμπλόκου 

(διαγράμματα ΙΙΙ.1 έως ΙΙΙ.3). Για τα πολυμερή με χαμηλά μοριακά βάρη (10*103 και 

40*103) οι τιμές του εσωτερικού ιξώδους του συμπλόκου και της PVP δεν διαφέρουν 

πολύ, αντίθετα για το σύμπλοκο με υψηλό μοριακό βάρος (360*103  ) παρατηρείται 

αξιοσημείωτη μείωση των τιμών του εσωτερικού ιξώδους σε σχέση με το εσωτερικό 

ιξώδες της PVP φαινόμενο που εντοπίζεται σε όλο το εύρος των συγκεντρώσεων 

(πίνακας ΙΙΙ.1). Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν την δέσμευση του σορβικού οξέος 

στην πολυβινυλπυρρολιδόνη. Είναι φανερό ότι η πύκνωση του μακρομοριακού πυρήνα 

στο πολικό υδατικό σύστημα είναι αποτέλεσμα της σύνδεσης  του σορβικού, που περιέχει 

μεγάλο υδρόφοβο τμήμα, με την  PVP.  

 
 
IΙΙ.2 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΣΟΡΒΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 

 

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να προσδιοριστή α) ο ρόλος και η επίδραση του 

οργανικού διαλύτη στην αλληλεπίδραση του σορβικού οξέος με την PVP, δηλαδή στο 

σχηματισμό των συμπλόκων, β) ο ρόλος του μοριακού βάρους της PVP στη δημιουργία 

των συμπλόκων  

 

IΙΙ.2α Eπίδραση του οργανικού διαλύτη στη σύνθεση των συμπλόκων  

 

Σύμφωνα με τη μέθοδο παρασκευής των συμπλόκων όπως αυτή περιγράφεται 

στην ενότητα ΙΙ.1β (σειρά 2, δεύτερος τρόπος) μπορούν να παρασκευαστούν σύμπλοκα 

σορβικού οξέος σε οργανικό διαλύτη όπως μεθανόλη, αιθανόλη, ισοπροπανόλη, 

διμεθυλοφορμαμίδιο, διοξάνιο, ακετόνη ή διμεθυλοσουλφοξάνιο. Όλοι όμως αυτοί οι 

διαλύτες δεν έχουν την ίδια ικανότητα συμπλοκοποίησης του σορβικού οξέος.  

Για την μελέτη της ικανότητας αυτής των διαλυτών, παρασκευάστηκε το 

σύμπλοκο 1 του σορβικού οξέος, μοριακού βάρους 10*103 σε όλους τους παραπάνω 

διαλύτες. Η αναλογία σύνθεσης του σορβικού οξέος με τη PVP (base mole PVP/mole 

σορβικού οξέος) σε κάθε περίπτωση ήταν 1:1.  
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Η δημιουργία του συμπλόκου σε κάθε διαλύτη εκτιμήθηκε μετρώντας την 

διαπερατότητα διαλύματος του που προέρχεται από προσθήκη 1 ml διαλύματος 

συμπλόκου του σορβικού οξέος στον εκάστοτε οργανικό διαλύτη σε 10 ml διπλά 

απεσταγμένο νερό ώστε η τελική συγκέντρωση να είναι 5 μg/ml. Έτσι περιλαμβάνεται 

σύστημα οργανικού διαλύτη-νερού με αναλογία 1:10 v/v. Τα παραπάνω διαλύματα 

θερμοστατούνται για 30 λεπτά στους 30οC. Σε αυτή την περίπτωση η μείωση της 

διαπερατότητας που παρατηρείται οφείλεται στο ελεύθερο-αδέσμευτο σορβικό οξύ, 

δηλαδή στο σορβικό οξύ που δεν έχει προσκολληθεί πάνω στον πολυμερικό φορέα και το 

οποίο είναι αδιάλυτο στο νερό.  

Οι μετρήσεις διαπερατότητας ελήφθησαν σε μήκος κύματος 254 nm σε 

φασματοφωτόμετρο uv-vis διπλής δέσμης της εταιρείας Jasco μοντέλο 7800. Οι 

κυψελίδες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τύπου Starna Q9, 10 mm.  

Παράλληλα μετρήθηκε το εσωτερικό ιξώδες ([n], intrinsic viscosity) της PVP 

στον εκάστοτε διαλύτη με τρόπο ανάλογο με αυτόν που περιγράφεται στην ενότητα ΙΙΙ.1. 

Οι μετρήσεις έγιναν σε ιξωδόμετρο τύπου Ostrvald, με διάμετρο τριχοειδούς 0.8mm, σε 

σταθερή θερμοκρασία (27±0.1οC). Η τιμή του εσωτερικού ιξώδους της PVP σε κάθε 

διαλύτη συσχετίστηκε με την διαπερατότητα του διαλύματος του συμπλόκου 1 στον 

συγκεκριμένο διαλύτη. Οι τιμές διαπερατότητας και εσωτερικού ιξώδους δίνονται στον 

πίνακα ΙΙΙ.2.  

Οι διαλύτες που χρησιμοποιήθηκαν χωρίστηκαν σε δύο ομάδες Α και Β. Οι 

διαλύτες της ομάδας Α έχουν μέση ικανότητα σχηματισμού δεσμού υδρογόνου ενώ αυτοί 

της ομάδας Β έχουν ισχυρή ικανότητα σχηματισμού δεσμού υδρογόνου. Διαλύτες με 

μικρή ικανότητα σχηματισμού δεσμού υδρογόνου (π.χ. εξάνιο) δεν χρησιμοποιήθηκαν 

γιατί η PVP και ειδικά η PVP με μεγάλο μοριακό βάρος δεν είναι διαλυτή σε αυτούς.  

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας IΙΙ.2 : Παρουσιάζονται οι τιμές διαπερατότητας του συμπλόκου 1 μοριακού 

βάρους 10*103 με αναλογία σύνδεσης 1:1 mole σορβικού οξέος-basic mole PVP σε 
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σύστημα οργανικού διαλύτη-νερού και οι τιμές του εσωτερικού ιξώδους της PVP στον 

εκάστοτε διαλύτη. 

 

Τύπος διαλύτη  Διαπερατότητα % [n] (dl/g)* 

Διαλύτες ομάδας Α 

Διμεθυλοφορμαμίδιο 100 0.214 

Ν-methyl pyrrolidone 95.0 0.208 

Διοξάνιο 93.5 0.156 

Ακετόνη 84.0 0.150 

Διμεθυλοσουλφοξάνιο 4.5 0.160 

Διαλύτες ομάδας Β 

Ισοπροπανόλη 69.0 0.212 

Αιθανόλη 64.0 0.202 

Μεθανόλη 23.0 0.182 

* [n] – Εσωτερικό ιξώδες της PVP 

 

Τα αποτελέσματα των πειραμάτων επιτρέπουν τη συσχέτιση των τιμών 

διαπερατότητας των διαλυμάτων του συμπλόκου 1 σε σύστημα νερού-οργανικού διαλύτη 

με τις τιμές εσωτερικού ιξώδους της PVP στο συγκεκριμένο διαλύτη και την εκτίμηση 

της επίδρασης του οργανικού διαλύτη στην μακροδομή της PVP. Οι τιμές εσωτερικού 

ιξώδους της PVP στο συγκεκριμένο διαλύτη χαρακτηρίζουν την μακροδομή της. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η τιμή του εσωτερικού ιξώδους τόσο περισσότερο ευθύγραμμη είναι η 

ανθρακική αλυσίδα της PVP. Στην περίπτωση αυτή οι ενεργές ομάδες του πολυμερικού 

φορέα είναι περισσότερο προσιτές στα μόρια του σορβικού οξέος και κατά συνέπεια η 

δημιουργία δεσμού με το σορβικό οξύ καθίσταται ευκολότερη.  

Παρατηρείται ότι σε διαλύτες όπου η PVP έχει μεγάλη τιμή εσωτερικού ιξώδους 

(τόσο για την ομάδα Α π.χ. διμεθυλοφορμαμίδιο όσο και για την ομάδα Β π.χ. 

ισοπροπανόλη) το σύμπλοκο 1 παρουσιάζει μεγάλη διαπερατότητα δηλαδή μεγαλύτερη 

δέσμευση του σορβικού οξέος πάνω στον πολυμερικό φορέα. Το συμπέρασμα αυτό 

ισχυροποιεί την άποψη ότι ο μηχανισμός αλληλεπίδρασης PVP και σορβικού οξέος στα 

πολυμερικά σύμπλοκα γίνεται με δεσμό υδρογόνου και συγκεκριμένα με αλληλεπίδραση 

της καρβονυλικής ομάδας του πενταμελούς δακτυλίου της PVP και της καρβοξυλικής 

ομάδας ΗΟΟC-… του σορβικού οξέος (σχήμα IΙΙ.1).  
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N N
C=O C=O . . . HOOC-CH=CH-CH=CH-CH3

… - CH2 - CH -    . . .   - CH2 - CH -

 
 

Σχήμα ΙΙΙ.1 : Προτεινόμενη δομή των συμπλόκων του σορβικού οξέος με την 

PVP (δεσμός υδρογόνου). 

 

 

IΙΙ.2β Επίδραση μοριακού βάρους της PVP στην παρασκευή των συμπλόκων 

 

Για τη μελέτη της επίδρασης του μοριακού βάρους της PVP στην δημιουργία του 

συμπλόκου ακολουθήσαμε παρόμοια διαδικασία με αυτή που περιγράφεται στην 

παράγραφο ΙΙΙ.2α. Παρασκευάσαμε τα σύμπλοκα 1, 3, 4, και 6 του σορβικού οξέος 

μοριακού βάρους 10*103 3 3 3, 30*10 , 40*10  και 360*10  αντίστοιχα σε διαλύτη αιθανόλη 

ακολουθώντας την μεθοδολογία που περιγράφεται στην ενότητα ΙΙ.1β (σειρά 2, δεύτερος 

τρόπος). Στην συνέχεια 1 ml του παραγόμενου συμπλόκου προστίθεται σε 10 ml 

απεσταγμένο νερό (σύστημα διαλύτη αιθανόλης-νερού με αναλογία 1:10v/v) και 

θερμοστατείται  για 30 λεπτά στους 30οC. Όλα τα σύμπλοκα έχουν αναλογία σύνθεσης 

base mole PVP:mole σορβικού οξέος 1:1. 

Η επιλογή της αιθανόλης έγινε γιατί όπως φαίνεται από τον πίνακα IΙΙ.2, ο 

συγκεκριμένος διαλύτης έχει μέση τιμή εσωτερικού ιξώδους και κατά συνέπεια η 

αλυσίδα της PVP δεν είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη. Έτσι επιτρέπεται η μελέτη και η 

σύγκριση σε μεγαλύτερο βαθμό της επίδρασης του μοριακού βάρους της PVP στη 

δημιουργία του συμπλόκου. Λαμβάνεται μέτρηση της διαπερατότητας του διαλύματος 

στα 254 nm. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα IΙΙ.3.  
3Για το σύμπλοκο 1 με μοριακό βάρος 10*10  η τιμή διαπερατότητας του είναι 

72%, ακολουθούν τα σύμπλοκα 3 και 4 με μοριακά βάρη 30*103 και 40*103 με τιμή 

διαπερατότητας 56% και 45% αντίστοιχα και τέλος το σύμπλοκο 6 με μοριακό βάρος 

360*103 με τιμή διαπερατότητα μόλις 33%. Διαπιστώνεται ότι οι τιμές διαπερατότητας 

των παραπάνω διαλυμάτων μειώνονται όσο το μοριακό βάρος του συμπλόκου αυξάνεται, 
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κατά συνέπεια η δημιουργία του συμπλόκου πραγματοποιείται ευκολότερα όσο 

μειώνεται το μοριακό βάρος της PVP.  

Προφανώς σε αυτή την περίπτωση ο καλύτερος σχηματισμός των συμπλόκων με 

PVP μικρού μοριακού βάρους συνδυάζεται με την μεγαλύτερη ευκινησία της PVP στο 

διάλυμα και την καλύτερη πρόσβαση του σορβικού οξέος στις ενεργές ομάδες της PVP. 

Για την PVP με μεγαλύτερο μοριακό βάρος, η ευκινησία είναι μειωμένη κάτι που 

εμποδίζει τη δημιουργία του συμπλόκου.  

 

Πίνακας IΙΙ.3 : Παρουσιάζονται οι τιμές της % διαπερατότητας των συμπλόκων του 

σορβικού οξέος σε σύστημα αιθανόλης-νερού (αναλογία 1:10 v/v) και συσχετίζονται με 

το μοριακό βάρος του πολυμερικού φορέα. 

 

Σύμπλοκα σορβικού 

οξέος 

Μοριακά βάρη  Διαπερατότητα  

*103 % 

Σύμπλοκο 1 10 72 

Σύμπλοκο 3 30 56 

Σύμπλοκο 4 40 45 

Σύμπλοκο 6 360 33 

 

 

IΙΙ.3 ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ 

ΣΟΡΒΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ 

 

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι ο προσδιορισμός και η εξακρίβωση α) του είδους 

του δεσμού μεταξύ σορβικού οξέος και PVP στα πολυμερικά σύμπλοκα, β) της 

επίδρασης του μοριακού βάρους της PVP στη δημιουργία του δεσμού και γ) της 

επίδρασης που έχει η παρουσία του νερού στο σχηματισμό των συμπλόκων. 

Για την μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν σύμπλοκα που έχουν παρασκευαστεί 

όπως περιγράφεται στην ενότητα ΙΙ.1β (σειρά 2, δεύτερος τρόπος). Η περιεκτικότητα σε 

σορβικό οξύ όλων των συμπλόκων που χρησιμοποιήθηκαν είναι 5%. Τα δείγματα των 

συμπλόκων, του σορβικού οξέος και της πολυβινυλπυρρολιδόνης, επεξεργάστηκαν σε 

μορφή φιλμ (πλάκα) δια της ξήρανσης των διαλυμάτων των συμπλόκων αυτών στην 
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επιφάνεια ύαλου γερμανίου. Τα φάσματα υπέρυθρης φασματοσκοπίας ελήφθησαν σε 

φασματόμετρο τύπου Brucker Γερμανίας στο διάστημα από 1000-4000 cm-1.  

Η ανάλυση του φάσματος IR (διάγραμμα III.4) του σορβικού οξέος αποδεικνύεται 

ότι από τις πιθανές διαμορφώσεις που μπορεί να λάβει η ανθρακική αλυσίδα του 

σορβικού οξέος δηλαδή γραμμική, cis, trans ή κυκλική με μεγαλύτερη πιθανότητα έχουμε 

την γραμμική διαμόρφωση. Αυτό υποστηρίζεται από την έλλειψη στο φάσμα του 

σορβικού οξέος των τυπικών κορυφών για τα καρβονυλικά οξέα στην περιοχή των 1720 

cm-1, περιοχή απορρόφησης της καρβονυλική ομάδας (C=O) (διάγραμμα ΙΙΙ.4). Οι 

κορυφές στα 1583 cm-1 (απορρόφηση ομάδας   ) και 2205 cm-1 (απορρόφηση 

ομάδας   ) εξηγούνται από την σημαντική μετατόπιση της απορρόφησης του 

καρβονυλίου λόγω της συμμετοχής των π ηλεκτρονίων αυτού σε σύζευξη με τα π 

ηλεκτρόνια των δύο διπλών δεσμών του οξέος εφόσον έχουμε γραμμική διαμόρφωση  

(CH

OC

C
O

O

3-CH=CH-CH=CH-COOH) [Kemp, 1991]. Στην περίπτωση αυτή η δραστικότητα 

του καρβονυλίου στη δημιουργία δεσμού υδρογόνου αυξάνεται. Από την άλλη πλευρά 

φαίνεται ότι στο σορβικό οξύ πρακτικά δεν υπάρχουν κυκλικά διμερή όπως 

υποδεικνύεται από την υψηλή απορρόφηση στην περιοχή 3538 cm-1 (περιοχή 

απορρόφησης του ελεύθερου –OH, τάσεις δόνησης) και την ασθενή απορρόφηση στο 

διάστημα 2500-2800 cm-1 (περιοχή απορρόφησης του δεσμευμένου –OH, τάσεις 

δόνησης) [Pecsok, 1980]. 

Αν και η περιεκτικότητα σε σορβικό οξύ είναι η ίδια σε όλα τα σύμπλοκα σε 

μερικά από αυτά παρατηρείται ελεύθερο οξύ. Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται από την 

κορυφή στα 2200 cm-1 του ελεύθερου οξέος στο φάσμα των συμπλόκων του σορβικού 

οξέος (διαγράμματα ΙΙΙ.5, ΙΙΙ.7, ΙΙΙ.8). Η μεγαλύτερη ποσότητα ελεύθερου οξέος 

παρατηρείται στο σύμπλοκο με μοριακό βάρος 10*103 ενώ αντίθετα δεν παρατηρείται 

ελεύθερο οξύ στο σύμπλοκο με το μεγαλύτερο μοριακό βάρος (360*103). Αυτό σημαίνει 

ότι όσο μεγαλύτερο είναι το μοριακό βάρος του συμπλόκου τόσο καλύτερη η 

συμπλοκοποίηση του σορβικού οξέος. Τα φάσματα των συμπλόκων παρουσιάζουν 

επίσης απορρόφηση στην περιοχή 2400-2600 cm-1 οι οποίες δεν υπήρχαν στα φάσματα 

της πολυβινυλπυρρολιδόνης. Συνήθως για τέτοια συστήματα το φαινόμενο αυτό το 

αποδίδουν στην εμφάνιση του υδρογονικού δεσμού (δεσμευμένο –ΟΗ, δόνηση τάσης). Η 

ένταση της απορρόφησης αυτή αυξάνεται από τα σύμπλοκα με μικρά μοριακά βάρη σε 

αυτά με μεγαλύτερα μοριακά βάρη. Αυτό ισχυροποιεί την άποψη ότι η δημιουργία του 

συμπλόκου πραγματοποιείται με δεσμό υδρογόνου μεταξύ του πρωτονίου του 
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καρβοξυλίου του οξέος και του καρβονυλίου του δακτυλίου της πολυβινυλπυρρολιδόνης, 

και επιπλέον η εντατικοποίηση της δημιουργίας του συμπλόκου αυξάνει με την αύξηση 

του μοριακού βάρους του πολυμερούς. 

Η κορυφή στα 2950-2980 cm-1 στα φάσματα της PVP αποδίδεται στην 

απορρόφηση λόγω δονήσεις ψαλιδισμού των δεσμών άνθρακα-υδρογόνου (C-H). 

Αντίθετα η κορυφή στα 3460-3480 cm-1 αποδεικνύει την παρουσία νερού στη 

κρυσταλλική PVP, δηλαδή ελεύθερο –ΟΗ και επικαλύπτει τις δονήσεις τάσεις των 

δεσμών άνθρακα-υδρογόνου (C-Η). Η αρχική περιεκτικότητα της PVP σε νερό διαφέρει 

και αυξάνει όσο το μοριακό βάρος της μειώνεται (10*103>40*103 3>360*10 ) 

(διαγράμματα ΙΙΙ.5, ΙΙΙ.7, ΙΙΙ.8). Ο ρόλος της παρουσίας του νερού στον σχηματισμό των 

συμπλόκων παρόλο που δεν είναι ξεκάθαρος μπορεί να είναι καθοριστικός καθώς το νερό 

πιθανόν να δημιουργεί δεσμό υδρογόνου με την PVP καλύπτοντας τις καρβονυλικές της 

ομάδες και κατά συνέπεια το υδροξύλιο του οξέος να μη μπορεί να αντιδράσει με αυτές. 

Επίσης είναι πιθανόν η παρουσία νερού να αυξάνει την απόσταση μεταξύ της 

καρβονυλικής ομάδας της PVP και του υδροξυλίου του οξέος ή το νερό να 

συναγωνίζεται το σορβικό οξύ στο σχηματισμό δεσμού υδρογόνου. Αυτός είναι πιθανόν 

ο λόγος της μικρής περιεκτικότητας σε σορβικό οξύ που καταγράφεται (παράγραφος 

ΙΙ.1β) όταν τα σύμπλοκα δημιουργηθούν σε υδατικό διάλυμα (πίνακας ΙΙ.2).  
3Το φάσμα της PVP με μοριακό βάρος 30*10  διαφέρει από τα άλλα φάσματα της 

PVP διαφορετικού μοριακού βάρους (διάγραμμα ΙΙΙ.6). Η PVP συγκεκριμένου μοριακού 

βάρους είναι προϊόν της εταιρείας Merck σε αντίθεση με την PVP με μοριακά βάρη 

10*103, 40*103 και 360*103 που είναι προϊόν της εταιρείας Sigma. Χαρακτηριστική είναι 

η κορυφή στα 3559 cm-1 που αποδίδεται στην παρουσία νερού όπως επίσης 

χαρακτηριστική είναι και η κορυφή στα 2208 cm-1 στο φάσμα IR του συμπλόκου της με 

το σορβικό οξύ που αποδίδεται στην παρουσία ελεύθερου σορβικού οξέος.  
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Διάγραμμα IΙΙ.4 : Φάσμα υπερύθρου (IR) του σορβικού οξέος 

 

Διάγραμμα IΙΙ.5 : Φάσμα υπερύθρου (IR) της πολυβινυλπυρρολιδόνης μοριακού βάρους 

10*103 (1) και του συμπλόκου 1 με μοριακό βάρος 10*103 (2) 
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Διάγραμμα IΙΙ.6 : Φάσμα υπερύθρου (IR) της πολυβινυλπυρρολιδόνης μοριακού βάρους 

30*103 (1) και του συμπλόκου 3 με μοριακό βάρος 30*103 (2) 

 

Διάγραμμα IΙΙ.7 : Φάσμα υπερύθρου (IR) της πολυβινυλπυρρολιδόνης μοριακού βάρους 

40*103 (1) και του συμπλόκου 4 με μοριακό βάρος 40*103 (2) 

 

 139



Διάγραμμα IΙΙ.8 : Φάσμα υπερύθρου (IR) της πολυβινυλπυρρολιδόνης μοριακού βάρους 

360*103 (1) και του συμπλόκου 6 με μοριακό βάρος 360*103 (2)

 140



 

 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ  Γ 
 

IV. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΥΚΟΣΤΑΤΙΚΩΝ 

ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΣΟΡΒΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΣΕ 

ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΟ ΜΥΚΗΤΑ 

 

Στην ενότητα αυτή μελετάται η επίδραση οργανικών οξέων μικρής ανθρακικής 

αλυσίδας όπως του σορβικού οξέος, του προπιονικού οξέος, του οξικού οξέος και του 

μυρμηκικού οξέος όπως επίσης του σορβικού καλίου και της δευτεροταγής 

βουτυλαμίνης, τόσο στη βλαστική ανάπτυξη του μύκητα Fusarium oxysporum f.sp. 

radicis-cucumerinum όσο και στη βλάστηση των σπορίων του. 

 
IV.1 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΥΚΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΑ 

FUSARIUM OXYSPORUM  

 
IV.1α Υλικά και μέθοδοι 

Χημικά αντιδραστήρια  

Η δεξτρόζη, το άγαρ και το καυστικό κάλιο είναι της εταιρίας Merck όπως επίσης 

και την πολυβινυλπυρρολιδόνη μοριακού βάρους 25*103 3 3 30*10  και 90*10 . Το σορβικό 

οξύ (99%), το μυρμηκικό οξύ (85%), το οξικό οξύ (100%), το προπιονικό οξύ (99%) και 

η δευτεροταγής βουτυλαμίνη (99%) είναι της εταιρίας Sigma Chemical Co όπως επίσης 

και η πολυβινυλπυρρολιδόνη μοριακού βάρους 10*103, 40*103 και 360*103.  

 

Πρότυπα Διαλύματα 

Πρότυπα διαλύματα των παραπάνω ουσιών παρασκευάστηκαν σε διπλά 

απεσταγμένο νερό. Ποσότητα 0.746 γρ σορβικού οξέος εξουδετερώθηκαν με διάλυμα 1 

Μ, ΚΟΗ, και διαλύθηκαν σε 50 ml νερού ώστε να έχουμε τελική συγκέντρωση 20 

mg/ml. Ένα g (1.02 ml) προπιονικού οξέος (99%), 1 g (0.952 ml) οξικού οξέος (100%), 1 

g (0.964 ml) μυρμηκικού οξέος (85%) και 1 g (1.384 ml) δευτεροταγής βουτυλαμίνης 

(99%) διαλύθηκαν σε διπλά απεσταγμένο νερό ώστε να δώσουν τελική συγκέντρωση 100 
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mg/ml. Όλες οι παραπάνω ουσίες διαλύονται και αναμιγνύονται πλήρως στο νερό, 

αντίθετα με το σορβικό οξύ του οποίου η υδατοδιαλυτότητα του είναι πολύ μικρή 

(0.25γρ/100ml στους 30οC). Για το λόγο αυτό 1 γρ σορβικού οξέος προστίθεται σε 10 ml 

νερού (suspension). Επίσης ποσότητα 0.5 γρ σορβικού οξέος διαλύονται πλήρως σε 5 ml 

μεθανόλης ώστε να λάβουμε τελική συγκέντρωση 100 mg/ml.  

Τα σύμπλοκα του σορβικού οξέος που χρησιμοποιήθηκαν παρασκευάστηκαν 

όπως αναφέρεται στην ενότητα II.1β (σειρά δεύτερη, πρώτος τρόπος) και έχουν 

συγκέντρωση 10 mg/ml. Οι πολυμερικοί εστέρες του σορβικού οξέος που 

χρησιμοποιήθηκαν και ελέχθησαν έχουν περιεκτικότητα σε σορβικό οξύ 2% και 

παρασκευάστηκαν όπως αναφέρεται στην ενότητα ΙΙ.1α. 

 

Μύκητας 

Το είδος AFu-68 του Fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum (F.o.f.sp. 
cucumerinum) χρησιμοποιήθηκε αρχικά για τον βιολογικό έλεγχο των μυκοστατικών 

ουσιών. Το είδος αυτό απομονώθηκε και ταυτοποιήθηκε από τον ερευνητή Δρ. 
Βακαλουνάκη Δημήτριο στο εργαστήριο Μυκητολογίας του Εθνικού Ιδρύματος 

Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), Ηράκλειο, Κρήτης [Vakalounakis, 1996; 
Vakalounakis, 1999]. 

 

Συνθήκες καλλιέργειας 

Η καλλιέργεια του μύκητα πραγματοποιήθηκε σε θρεπτικό υπόστρωμα potato 

dextrose agar (PDA) το οποίο παρασκευάζεται με προσθήκη εκχυλίσματος 200 γρ 

πατάτας μετά από βρασμό 3 ωρών, 20 γρ δεξτρόζης και 18 γρ άγαρ σε 1 L νερού. 

Ποσότητα 100 ml από το παραπάνω υπόστρωμα μεταφέρεται σε κωνικές φιάλες των 250 

ml οι οποίες κλείνονται με βαμβάκι. Το pH του υποστρώματος ρυθμίζεται στην τιμή 

pH=6.4 με προσθήκη φωσφορικού buffer 1M, Na HPO /KH PO2 4 2 4. Το υπόστρωμα 

αποστειρώνεται σε κλίβανο στους 121oC για 25 λεπτά. Στην συνέχεια οι κωνικές φιάλες 

με το θρεπτικό υλικό ψύχονται ώστε η θερμοκρασίας τους να μειωθεί στους 60oC έως 

70oC και προστίθεται σε αυτό ποσότητα πρότυπου διαλύματος μυκοστατικού ώστε να 

επιτύχουμε τις επιθυμητές συγκεντρώσεις:  0, 130.9, 261.7, 523.4, 785.1, 1046.8, 1308.4, 

1570.2, 1832.0, 2400 ppm για το σορβικό οξύ (σε μεθανόλη), 0, 175.4, 350.8, 701.7, 

1052.6, 1403.5, 1754.3, 2105.2, 2456.1 ppm για το σορβικό κάλιο και το σορβικό οξύ σε 

υδατικό διάλυμα, 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 ppm για το 

προπιονικό, το μυρμηκικό και το οξικό οξύ και 0, 500, 1000, 2000, 4000 ppm για τη 
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δευτεροταγή βουτυλαμίνη. Θρεπτικό υπόστρωμα χωρίς την προσθήκη μυκοστατικού 

χρησιμοποιήθηκε σαν control.  

Το υπόστρωμα μεταφέρεται σε αποστειρωμένα τριβλία με διάμετρο 9 cm. 

Δημιουργούνται τόσες σειρές τριβλίων όσες οι συγκεντρώσεις του κάθε μυκοστατικού 

που επιθυμούμε να έχουμε. Κάθε σειρά αποτελείται από 5 τριβλία. Στο κέντρο του 

τριβλίου τοποθετείται μυκήλιο του μύκητα διαμέτρου 5 mm. Το μυκήλιο αυτό έχει 

ληφθεί από την περιφέρεια νέας καλλιέργειας 4 ημερών του μύκητα στους 22oC. 

Η επώαση του μύκητα γίνεται στους 27oC για 6 ημέρες σε σκοτεινό μέρος. 

Λαμβάνεται μέτρηση της διαμέτρου της αποικίας του μύκητα ανά 24 ώρες και 

υπολογίζεται η % αναστολή στη βλαστική ανάπτυξη του για κάθε συγκέντρωση 

μυκοστατικού. Οι μετρήσεις λαμβάνονται μέχρι την χρονική στιγμή όπου παρατηρείται 

πλήρη ανάπτυξη του μύκητα στην σειρά τριβλίων με την μηδενική συγκέντρωση 

μυκοστατικού (control). Η αξιολόγηση της μυκοστατικής δράσης και γενικότερα η 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε αποτελεί τροποποίηση δημοσιευμένης μεθόδου από 

τους S.Roller και N. Covill [Roller, 1999]. 

 Οι τιμές αποτελεσματικών συγκεντρώσεων (Effective Dose, ED50 και ED90) 

αντιπροσωπεύουν τη συγκέντρωση του εκάστοτε μυκοστατικού στην οποία παρατηρείται 

αναστολή κατά 50% και 90% αντίστοιχα στη βλαστική ανάπτυξη του μύκητα, σε σχέση 

με το control. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους πίνακες IV.1 και IV.2 και στο 

διάγραμμα IV.1. Κάθε τιμή είναι ο μέσος όρος από τρία διαφορετικά πειράματα. 

Από τους πίνακες IV.1 και IV.2 διαπιστώνεται ότι από τα μυκοστατικά που 

χρησιμοποιήθηκαν το δραστικότερο έναντι στη βλαστική ανάπτυξη του μύκητα 

Fusarium oxysporum radicis-cucumerinum εμφανίζεται να είναι το σορβικό οξύ 

(ED50=1034.0±49.901 ppm), ακολουθεί το σορβικό κάλιο (ED50=1380.4±51.383 ppm), 

το προπιονικό οξύ (ED50=2228.5±77.782 ppm), η δευτεροταγής βουτυλαμίνη 

(ED50=4091±56.003 ppm), το οξικό οξύ (ED50=4143.0±172.675 ppm), και τέλος το 

μυρμηκικό οξύ (ED50=5889.4±201.030 ppm). Οι αντίστοιχες ED90 τιμές είναι 

1985.2±5.211 για το σορβικό οξύ, 2646.9±15.303 για το σορβικό κάλιο, 4126.4±236.457 

για το προπιονικό οξύ, 7319.5±624.375 για τη δευτεροταγή βουτυλαμίνη, 

7516.3±263.114 για το οξικό οξύ και 10156±522.057 για το μυρμηκικό οξύ.  

 



Πίνακας IV.1 : Τιμές αποτελεσματικών συγκεντρώσεων (ED50 τιμές, σε ppm) του σορβικού οξέος, του προπιονικού οξέος, το μυρμηκικού οξέος, 

του οξικού οξέος, της δευτεροταγής βουτυλαμίνης και του σορβικού καλίου που αντιστοιχούν στο 50% της βλαστικής αναστολής του μύκητα 

Fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum. 

 

Μυκοστατικό 
(υδατικά διαλύματα) 

ED50 (ppm) SD* CV(%) ** Κλίση r2 P*** Μοριακό βάρος Μοριακός τύπος 

Σορβικό οξύ (σε μεθανόλη) 1034.0 4.826 0.0421 0.9748 ±49.901 112.12 C6H8O 2

Σορβικό κάλιο 1380.4 3.722 0.0316 0.9740  150.12 C H O K ±51.383 6 7 2

Προπιονικό οξύ 2228.5 3.490 0.0212 0.9932  74.08 C H O±77.782 3 6 2

Δευτεροταγής βουτυλαμίνη 4091.2 1.369 0.0117 0.9869 <0.001 73.14 C H±56.003 4 11N 

Οξικό οξύ 4143.0 4.168 0.0135 0.9380 60.05 C H O±172.675 2 4 2

Μυρμηκικό οξύ 5889.4 3.413 0.0089 0.7332 46.02 CH O±201.030 2 2

Σορβικό οξύ  4943.7 6.834 0.0097 0.9657  112.12 C H O±337.854 6 8 2

* SD = Standard deviations 
** CV=Coefficient of variation 
***P= Eπίπεδο σημαντικότητας 
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Πίνακας IV.2 : Τιμές αποτελεσματικών συγκεντρώσεων (ED90 τιμές, σε ppm) του σορβικού οξέος, του προπιονικού οξέος, το μυρμηκικού οξέος, 

του οξικού οξέος, της δευτεροταγής βουτυλαμίνης και του σορβικού καλίου που αντιστοιχούν στο 90% της βλαστικής αναστολής του μύκητα 

Fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum. 

 

Μυκοστατικό 
(υδατικά διαλύματα) 

ED90 (ppm) SD* CV(%)** Κλίση 2 P*** Μοριακό βάρος Μοριακός τύπος 

Σορβικό οξύ (σε μεθανόλη) 1985.2 ±5.211 0.263 0.0421 0.9748 112.12 C6H8O2

Σορβικό κάλιο 2646.9 ±15.303 0.578 0.0316 0.9740 150.12 C6H7O2K 

Προπιονικό οξύ 4126.4 ±236.457 5.730 0.0212 0.9932 74.08 C3H6O2

Οξικό οξύ 7319.5 ±624.375 8.530 0.0135 0.9380 60.05 C2H4O2

Δευτεροταγής βουτυλαμίνη 7516.3 ±263.114 3.501 0.0117 0.9869 73.14 C4H11N 

Μυρμηκικό οξύ 10156.8 ±522.057 5.140 0.0089 0.7332 

 

 

 

<0.001 

46.02 CH2O2

O2H8C6112.12  Σορβικό οξύ  9077.9 ±594.068 6.544 0.0097 0.9657 

* SD = Standard deviations 
** CV=Coefficient of variation 
***P= Eπίπεδο σημαντικότητας 
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Διάγραμμα IV.1 : Τιμές αποτελεσματικών συγκεντρώσεων (ED50 και ED90 τιμές) για το 

σορβικό οξύ (σε μεθανόλη), το σορβικό κάλιο, το προπιονικό οξύ, το οξικό οξύ, το 

μυρμηκικό οξύ και τη δευτεροταγή βουτυλαμίνη που αντιστοιχούν στο 50% και 90% 

αντίστοιχα της βλαστικής αναστολής του μύκητα Fusarium oxysporum radicis-

cucumerinum.  

 

Όλα τα παραπάνω μυκοστατικά, εκτός από το σορβικό οξύ, είναι διαλυτά στο 

νερό. Για τον έλεγχο της μυκοστατικής του δράσης χρησιμοποιήθηκαν υδατικά 

διαλύματα τους. Αντίθετα η διαλυτότητα του σορβικού οξέος στο νερό είναι πολύ μικρή. 

Ο έλεγχος της βιολογικής του δράσης έγινε χρησιμοποιώντας μεθανολικό διάλυμα του 

ώστε να ληφθεί η μέγιστη μυκοστατική του δράση, όπως επίσης και διάλυμα του σε νερό 

(suspension) ώστε να διαπιστωθεί η επίδραση της φτωχής διαλυτότητας του στη 

βιολογική του δράση. Η πιθανή επίδραση της μεθανόλης στη βλαστική ανάπτυξη του 

μύκητα υπολογίστηκε προσθέτοντας ανάλογη ποσότητα μεθανόλης σε κάθε σειρά 

τριβλίων ώστε σε κάθε ένα από αυτά το ποσοστό σε μεθανόλη να είναι σταθερό. 

Τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι το σορβικό οξύ σε υδατικό διάλυμα έχει 

μικρότερη μυκοστατική δράση (ED50=4943.7 ppm) σε σχέση με το σορβικό οξύ σε 

μεθανολικό διάλυμα (ED50=1034.0 ppm) (πίνακας IV.1). Συγκεκριμένα, στη 
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συγκέντρωση των 1800 ppm σορβικού οξέος, η % αναστολή στη βλαστική ανάπτυξη του 

μύκητα είναι μόλις 28.9 % για το σορβικό σε υδατικό διάλυμα, ενώ σε μεθανολικό 

διάλυμα η αντίστοιχη αναστολή είναι 76.6 % (διάγραμμα IV.2).   

Επίσης διαπιστώνεται ότι η δραστικότητα του σορβικού καλίου είναι μικρότερη 

από αυτή του σορβικού οξέος (πίνακας IV.1). Στην ίδια συγκέντρωση των 1800 ppm, η 

δράση του σορβικού καλίου υπολογίστηκε στο 63.6% ενώ η αντίστοιχη του σορβικού 

οξέος στο 76.6% (διάγραμμα IV.2) 
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. Διάγραμμα IV.2 : Επίδραση του σορβικού οξέος (σε υδατικό και μεθανολικό διάλυμα) 

και του σορβικού καλίου στην αναστολή της βλαστικής ανάπτυξης του μύκητα Fusarium 

oxysporum radicis-cucumerinum στους 27oC, στο σκοτάδι. 

 

Αξιοσημείωτο είναι ότι η σειρά δραστικότητας των οργανικών οξέων συμπίπτει 

με τη σειρά αύξησης του μοριακού βάρους. Συγκεκριμένα όπως προκύπτει από τους 

πίνακες IV.1 και IV.2, οι ED50 και οι ED90 τιμές των εξετασθέντων οργανικών οξέων 

μειώνονται αυξανομένου του αριθμού ανθράκων που έχουν στο μόριο τους, δηλαδή 

αυξανομένου του μοριακού τους βάρους. Στα διαγράμματα IV.2 και IV.3 παρουσιάζεται 

η μυκοστατική δράση των παραπάνω μυκοστατικών ουσιών σε εύρος συγκεντρώσεων 

από 0 έως 2500 ppm και από 0 έως 4500 ppm. 

Η μυκοστατική δράση της δευτεροταγής βουτυλαμίνης έναντι στο μύκητα 

Fusarium oxysporum είναι επίσης σχετικά μικρή. Η δράση της φαίνεται να είναι πολύ 
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μικρότερη από του σορβικού οξέος, του σορβικού καλίου και του προπιονικού οξέος και 

μεγαλύτερη από την δράση του μυρμηκικού οξέος. Επίσης για συγκεντρώσεις από 0 έως 

3500 ppm η δράση της δείχνει να είναι καλύτερη από την αντίστοιχη του οξικού οξέος 

κάτι που δεν ισχύει για συγκεντρώσεις πάνω από 3500 ppm (διάγραμμα IV.3).  
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Διάγραμμα IV.3 : Επίδραση του προπιονικού οξέος, του οξικού οξέος, του μυρμηκικού 

οξέος και της δευτεροταγής βουτυλαμίνης στην αναστολή της βλαστικής ανάπτυξης του 

μύκητα Fusarium oxysporum radicis-cucumerinum στους 27oC, στο σκοτάδι. 

 

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με χρήση  Excel (ANOVA one-

way). Οι καμπύλες μυκοστατικής δράσης των ουσιών που εξετάστηκαν είναι γραμμικές, 

της μορφής y=ax+b. Ο συντελεστής r2 παίρνει τιμές πολύ κοντά στην μονάδα (πίνακες 

IV.1 και IV.2). Η κλίση της ευθείας που αντιπροσωπεύει την μυκοστατική δράση κάθε 

ουσίας, είναι ενδεικτική για την δραστικότητα του εξεταζομένου μυκοστατικού. Όσο 

μεγαλύτερη η κλίση αυτή τόσο καλύτερη η βιολογική δράση της ουσίας. Από τους 

πίνακες IV.1 και IV.2 διαπιστώνεται ότι πράγματι, η μεγαλύτερη κλίση παρατηρείται για 

το σορβικό οξύ (σε μεθανόλη) ακολουθεί το σορβικό κάλιο, το προπιονικό οξύ, η 

δευτεροταγής βουτυλαμίνη το οξικό οξύ και τέλος το μυρμηκικό οξύ. Οι τιμές του 

συντελεστή μεταβλητότητας (CV%) είναι μικρότερες από 10% για όλες τις εξεταζόμενες 

ουσίες κάτι που αποδεικνύει την καλή επαναληψιμότητα των πειραμάτων. Το επίπεδο 

σημαντικότητας (P) λαμβάνει τιμή μικρότερη του 0.001. Στους ίδιους πίνακες δίδεται 
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επίσης και παράγοντας (F) ο οποίος μας δίνει το πόσο διαφέρουν οι ED50 και ED90 τιμές 

για κάθε ουσία. Συγκεκριμένα όσο αυξάνει η τιμή του Fπαρ (F παρατηρήσιμο) τόσο οι 

διαφορές μεταξύ των ED50 και ED90 τιμών ανάμεσα στα μυκοστατικά που εξετάζονται 

αυξάνουν. Η τιμή του F πρέπει να είναι πάντα μεγαλύτερο από την τιμή του Fπαρ κρισ (F 

κρίσιμο). Στη περίπτωση της επίδρασης των οργανικών οξέων στη βλαστική ανάπτυξη 

του Fusarium oxysporum ισχύει Fπαρ=194.6328>3.29274=F  για τις EDκρισ 50 τιμές και 

Fπαρ=139.0587>3.29274=F  για τις EDκρισ 90 τιμές. 
 
 
 
IV.2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  ΤΟΥ ΣΟΡΒΙΚΟΥ 

ΟΞΕΟΣ 

 

Μελετήθηκε η βιολογική δράση των πολυμερικών εστέρων και των συμπλόκων 

του σορβικού οξέος και συγκρίθηκε με την αντίστοιχη το σορβικού οξέος, του σορβικού 

καλίου, της δευτεροταγής βουτυλαμίνης και των υπολοίπων οργανικών οξέων. Η 

μεθοδολογία είναι η ίδια με αυτή που ακολουθήθηκε για τα οργανικά οξέα. 

Καμιά επίδραση στη βλαστική ανάπτυξη του μύκητα δεν παρατηρήθηκε όταν 

προστέθηκε PVP στο υπόστρωμα σε συγκεντρώσεις από 0 έως 100 mg/ml χωρίς την 

παρουσία σορβικού οξέος. Η απελευθέρωση του σορβικού οξέος είναι ευκολότερη στα 

πολυμερικά παράγωγα όπου το σορβικό οξύ δεσμεύεται στον πολυμερικό φορέα με 

δεσμό υδρογόνου (σύμπλοκα) παρά όταν ο δεσμός είναι ομοιοπολικός (πολυμερικοί 

εστέρες). Στον πίνακα IV.3 και στα  διαγράμματα IV.4 και IV.5 παρουσιάζονται τα 

επίπεδα αναστολής του σορβικού οξέος, των πολυμερικών εστέρων του και των 

συμπλόκων του έναντι στον μύκητα Fusarium oxysporum στη συγκέντρωση των 800 

ppm. Όλα τα σύμπλοκα όπως και ο πολυμερικός εστέρας του σορβικού οξέος με μοριακό 

βάρος 10*103 παρουσιάζουν καλύτερη βιολογική δράση από το ίδιο το σορβικό οξύ σε 

υδατικό διάλυμα. 

 Συγκεκριμένα στη συγκέντρωση των 800 ppm η % αναστολή στη βλαστική 

ανάπτυξη του μύκητα Fusarium oxysporum είναι  7.1 % για το σορβικό οξύ σε υδατικό 

διάλυμα, 14.0 % για τον πολυμερικό εστέρα με μοριακό βάρος 10*103, 1.7 % για τον 

πολυμερικό εστέρα με μοριακό βάρος 40*103 και 0.5 % για τον πολυμερικό εστέρα με 

μοριακό βάρος 360*103. Για τα σύμπλοκα του σορβικού οξέος, η αντίστοιχη αναστολή 

ήταν 39.4 % για το σύμπλοκο 1 (ΜΒ=10*103), 33.6 % για το σύμπλοκο 2 (ΜΒ=25*103), 
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25.7 % για το σύμπλοκο 3 (ΜΒ=30*103), 33 % για το σύμπλοκο 4 (ΜΒ=40*103), 20.4% 

για το σύμπλοκο 5 (ΜΒ=90*103 3) και 22.4 % για το σύμπλοκο 6 (ΜΒ=360*10 ) (πίνακας 

IV.3). 

Η διαφορά που παρατηρείται μεταξύ της βιολογικής δράσης των συμπλόκων και 

των πολυμερικών παραγώγων του σορβικού οξέος μπορεί να εξηγηθεί από την φύση του 

δεσμού σύνδεσης του σορβικού οξέος πάνω στον πολυμερικό φορέα. Ο ομοιοπολικός 

δεσμός είναι πολύ ισχυρότερος από τον δεσμό υδρογόνου κατά συνέπεια η αποδέσμευση 

του σορβικού οξέος είναι πολύ δυσκολότερη ή πραγματοποιείται με μικρότερους 

ρυθμούς στις συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας και pH. 

 

Πίνακας IV.3 : Αναστολή (%) στη βλαστική ανάπτυξη του μύκητα Fusarium oxysporum 

στη συγκέντρωση των 800 ppm για το σορβικό οξύ, τους πολυμερικούς εστέρες 1, 2, 3 με 

μοριακά βάρη 10*103 3 3 , 40*10 , 360*10 αντίστοιχα και για τα σύμπλοκα 1, 2, 3, 4, 5 και 6 

με μοριακά βάρη 10*103, 25*103, 30*103, 40*103, 90*103 και 360*103 αντίστοιχα. 

 

Μυκοστατικό Μοριακά βάρη % Αναστολή *SD 

(*103) 

Σορβικό οξύ  7.1 ± 3.90 

Πολυμερικός εστέρας 1  10 14.0 ± 2.30 

Πολυμερικός εστέρας 2  40 1.7 ± 0.58 

Πολυμερικός εστέρας 3  360 0.5 ± 0.32 

Σύμπλοκο 1  10 39.4 ± 4.47 

Σύμπλοκο 2  25 33.6 ± 6.88 

Σύμπλοκο 3  30 25.7 ± 5.14 

Σύμπλοκο 4  40 33 ± 9.64 

Σύμπλοκο 5  90 20.4 ± 7.27 

Σύμπλοκο 6  360 22.4 ± 2.14 

*SD: Standard deviation 
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Διάγραμμα IV.4 : Τιμές % αναστολής στη βλαστική ανάπτυξη του μύκητα Fusarium 
oxysporum στη συγκέντρωση των 800 ppm του σορβικού οξέος (σε υδατικό διάλυμα) 
των πολυμερικών εστέρων 1, 2, και 3 με μοριακά βάρη 10*103, 40*103 και 360*103 

αντίστοιχα και των συμπλόκων 1, 4 και 6 με μοριακά βάρη 10*103, 40*103 και 360*103 
αντίστοιχα. 
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Διάγραμμα IV.5 : Τιμές % αναστολής στη βλαστική ανάπτυξη του μύκητα Fusarium 
oxysporum στη συγκέντρωση των 800 ppm του σορβικού οξέος (σε υδατικό διάλυμα) 
των πολυμερικών εστέρων 1, 2, και 3 με μοριακά βάρη 10*103, 40*103 και 360*103 

αντίστοιχα και των συμπλόκων 3, 3 και 5 με μοριακά βάρη 25*103, 30*103 και 90*103 
αντίστοιχα. 
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Στους πίνακες IV.4 και IV.5 παρουσιάζονται οι ED50 και ED90 (σε ppm) τιμές για 

το σορβικό οξύ, το σορβικό κάλιο και τα σύμπλοκα 1 (ΜΒ=10*103), 4 (ΜΒ=40*103) και 

6 (ΜΒ=360*103) ενώ στους πίνακες IV.6 και IV.7 οι ED50 και ED90 (σε ppm) τιμές για το 

σορβικό οξύ, το σορβικό κάλιο και τα σύμπλοκα 2 (ΜΒ=25*103), 3 (ΜΒ=30*103) και 5 

(ΜΒ=90*103). Οι τιμές αυτές αντιστοιχούν στη συγκέντρωση εκείνη του μυκοστατικού 

στην οποία παρατηρείται 50% και 90% αναστολή αντίστοιχα στη βλαστική ανάπτυξη του 

μύκητα Fusarium.  

Τα σύμπλοκα χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, η πρώτη αποτελείται από τα σύμπλοκα 

1, 4 και 6 και η δεύτερη από τα σύμπλοκα 2, 3 και 5. Αυτό έγινε επειδή για την πρώτη 

ομάδα ο πολυμερικός φορέας, δηλαδή η PVP, που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή 

των συμπλόκων είναι προϊόν της εταιρείας Sigma ενώ για την δεύτερη ομάδα η PVP που 

χρησιμοποιήθηκε είναι προϊόν της εταιρείας Merck. Όπως διαπιστώθηκε από τη μελέτη 

των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των συμπλόκων και κυρίως από τη μελέτη υπέρυθρης 

φασματοσκοπίας (IR), τα σύμπλοκα που παρασκευάστηκαν παρουσιάζουν διαφορές που 

οφείλονται στην καθαρότητα της PVP των δυο εταιριών. Οι διαφορές αυτές 

παρατηρούνται και στην έκφραση της βιολογική τους δράση κάτι που δεν μας επιτρέπει 

να τα μελετήσουμε σαν μια ομάδα.  

Οι αποτελεσματικές συγκεντρώσεις για 50% και 90% αναστολής της βλαστικής 

ανάπτυξης του μύκητα Fusarium oxysporum radicis-cucumerinum (ED50 και ED90 τιμές) 

για το σύμπλοκο 1 είναι 1089.9 ppm και 2099.3 ppm, για το σύμπλοκο 4 είναι 1478.0 

ppm και 2793.3 ppm και για το σύμπλοκο 6 είναι 2079.0 ppm και 3848.6 ppm. 

Αντίστοιχα οι ED50 και ED90 τιμή για το σύμπλοκο 2 είναι 1368.3 ppm και 2534.8 ppm, 

για το σύμπλοκο 3 είναι 1740.2 ppm και 3277.6 ppm και για το σύμπλοκο 5 είναι 2592.8 

ppm και 4778.4 ppm (διάγραμμα IV.6). Διαπιστώνεται ότι τόσο για τα σύμπλοκα 1, 4 και 

6 (πρώτη ομάδα) όσο και για τα σύμπλοκα 2, 3 και 5 (δεύτερη ομάδα) η δραστικότητα 

είναι συνάρτηση του μοριακού βάρους και κατά συνέπεια της μακροδομή τους. Οι ED50 

και ED90 τιμές τους μειώνονται όσο αυξάνεται το μοριακό βάρος.  



Πίνακας IV.4 : Τιμές αποτελεσματικών συγκεντρώσεων (ED50 τιμές, σε ppm) του σορβικού οξέος, του σορβικού καλίου και των συμπλόκων 1, 4 

και 6 με μοριακά βάρη 10*103, 40*103 3 και 360*10  αντίστοιχα, που αντιπροσωπεύουν το 50% της βλαστικής αναστολής του μύκητα Fusarium 

oxysporum radicis-cucumerinum. 

Σύμπλοκα σορβικού οξέος 
(υδατικά διαλύματα) 

ED50 (ppm) SD* CV(%)** Κλίση r2 P*** Μοριακά βάρη 

3Σύμπλοκο 1  1089.9 4.577 0.0397 0.9702 ±49.881 10*10 

Σύμπλοκο 4  1478.2 ±291.693 19.733 0.0312 0.9533 40*103 

Σύμπλοκο 6  2079.4 ±406.556 19.552 0.0248 0.9846 360*103=0.0084 

Σορβικό οξύ 4943.7 6.834 0.0097 0.9657  ±337.854 

Πίνακας IV.5 : Τιμές αποτελεσματικών συγκεντρώσεων (ED90 τιμές, σε ppm) του σορβικού οξέος, του σορβικού καλίου και των συμπλόκων 1, 4 

και 6 με μοριακά βάρη 10*103, 40*103 3 και 360*10  αντίστοιχα, που αντιπροσωπεύουν το 90% της βλαστικής αναστολής του μύκητα Fusarium 

oxysporum radicis-cucumerinum. 

Σύμπλοκα σορβικού οξέος 
(υδατικά διαλύματα) 

ED90 (ppm) SD* CV(%)** Κλίση r2 P*** Μοριακά 

βάρη 
3Σύμπλοκο  1 2099.3 3.435 0.0397 0.9702 ±72.116 10*10 
3Σύμπλοκο 4  2793.3 15.974 0.0312 0.9533  40*10±446.204 
3Σύμπλοκο 6  3848.6 19.453 0.0248 0.9846 =0.0058 360*10±748.676 

Σορβικό οξύ 9077.9 6.544 0.0097 0.9657  ±594.068 

 * SD = Standard deviations, ** CV=Coefficient of variation, ***P= Eπίπεδο σημαντικότητας 
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Πίνακας IV.6 : Τιμές αποτελεσματικών συγκεντρώσεων (ED50 τιμές, σε ppm) του σορβικού οξέος και των συμπλόκων 2, 3 και 5 με μοριακά βάρη 
25*103, 30*103 και 90*103 αντίστοιχα, που αντιπροσωπεύουν το 50% της βλαστικής αναστολής του μύκητα Fusarium oxysporum radicis-
cucumerinum 

Σύμπλοκα σορβικού οξέος 
(υδατικά διαλύματα) 

ED50 (ppm) SD* CV(%)** Κλίση 2 P*** Μοριακά βάρη 

Σύμπλοκο 2  1368.3 ±181.373 13.256 0.0323 0.9852 25*103

Σύμπλοκο 3  1740.2 ±40.871 2.349 0.0276 0.9835 30*103

Σύμπλοκο 5  2592.8 ±671.256 25.890 0.0187 0.9560 90*103

Σορβικό οξύ 4943.7 ±337.854 6.834 0.0097 0.9657 

 

 

=0.0084 

 

 

Πίνακας IV.7 : Τιμές αποτελεσματικών συγκεντρώσεων (ED50 τιμές, σε ppm) του σορβικού οξέος και των συμπλόκων 2, 3 και 5 με μοριακά βάρη 

25*103, 30*103 και 90*103 αντίστοιχα, που αντιπροσωπεύουν το 90% της βλαστικής αναστολής του μύκητα Fusarium oxysporum radicis-

cucumerinum 

Σύμπλοκα σορβικού οξέος 
(υδατικά διαλύματα) 

ED50 (ppm) SD* CV(%)** Κλίση r2 P*** Μοριακά βάρη 

Σύμπλοκο 2  2534.8 ±251.094 9.906 0.0323 0.9852 25*103

Σύμπλοκο 3  3277.6 ±223.092 6.807 0.0276 0.9835 30*103

90*103

 

Σύμπλοκο 5  4778.4 ±1093.894 22.892 0.0187 0.9560 =0.0058 

 

 

0.9657 

* SD = Standard deviations, ** CV=Coefficient of variation, ***P= Eπίπεδο σημαντικότητας 

Σορβικό οξύ 9077.9 6.544 0.0097 ±594.068 

 



 

Τα αποτελέσματα αυτά μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι παρόλο που η φύση της 

σύνδεσης του σορβικού οξέος πάνω στην PVP είναι η ίδια για όλα τα σύμπλοκα (δεσμός 

υδρογόνου) η δράση τους εξαρτάται και από την μακροδομή. Αυτό ίσως να οφείλεται 

στον αυξημένο εγκλωβισμό του σορβικού οξέος στα σύμπλοκα μεγάλου μοριακού 

βάρους (πολύπλοκη ανθρακική αλυσίδα) γεγονός που έχει σαν συνέπεια το σορβικό να 

μην μπορεί να δράσει ελεύθερα με τρόπο ανάλογο με τα σύμπλοκα μικρότερου μοριακού 

βάρους.  

Επίσης λαμβάνοντας υπόψιν τον τρόπο δράσης του σορβικού οξέος, που όπως 

υποστηρίζεται από πολλούς ερευνητές αλλάζει την διαπερατότητα της κυτταρικής 

μεμβράνης του μύκητα, σημασία έχει η συσσώρευση του μυκοστατικού στα κυτταρικά 

τοιχώματα του μύκητα. Για τα σύμπλοκα μικρού μοριακού βάρους η συσσώρευση αυτή 

πραγματοποιείται καλύτερα λόγο του μικρού μεγέθους των μορίων και της μεγάλης 

κινητικότητας σε αντίθεση με τα σύμπλοκα μεγάλου μοριακού βάρους. 
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Διάγραμμα IV.6 : Τιμές αποτελεσματικών συγκεντρώσεων (ED50 και ED90 τιμές, 

σε ppm) για το σορβικό οξύ, το σορβικό κάλιο και τα σύμπλοκα 1, 2, 3, 4, 5 και 6 με 

μοριακά βάρη 10*103
, 25*103

, 30*103
, 40*103

, 90*103
 και 360*103 που αντιπροσωπεύουν 

το 50% και 90% αντίστοιχα της βλαστικής αναστολής του μύκητα Fusarium oxysporum 

f.sp. radicis-cucumerinum. 
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Στα 1800 ppm σορβικού οξέος σε υδατικό διάλυμα η αναστολή στην ανάπτυξη 

του μύκητα είναι μόλις 28.94 % ενώ για το σύμπλοκο 1 είναι 74.70 %, για το σύμπλοκο 4 

είναι 58.04 % και για το σύμπλοκο 6 είναι 40.35 % (διάγραμμα IV.7). Στην ίδια 

συγκέντρωση η αναστολή στην ανάπτυξη του μύκητα για το σύμπλοκο 2 είναι 59.80 %, 

για το σύμπλοκο 3 είναι 49.64 % και για το σύμπλοκο 5 είναι 33.79 % (διάγραμμα IV.8). 

Η δράση των συμπλόκων του σορβικού οξέος παρόλο που μειώνεται με την αύξηση του 

μοριακού τους βάρους παραμένει μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του σορβικού οξέος σε 

υδατικό διάλυμα. 

Το σύμπλοκο 1 έδωσε ανασταλτικές πυκνότητες ανάλογες με αυτές του σορβικού 

οξέος (σε μεθανολικό διάλυμα) και σαφώς μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες του σορβικού 

καλίου. Στα 1800 ppm η αναστολή στην ανάπτυξη του μύκητα για το σορβικό κάλιο είναι 

63.6 %, μικρότερη από αυτή του συμπλόκου 1 που είναι 74.70 % (διάγραμμα IV.9). Τα 

σύμπλοκα 2 και 4 παρουσιάζουν δράση ανάλογη του σορβικού καλίου ενώ η 

μυκοστατική δράση των συμπλόκων 3, 5 και 6 κυμαίνονται υψηλότερα από το σορβικό 

κάλιο. 
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Διάγραμμα IV.7 : Επίδραση του σορβικού οξέος (σε υδατικό διάλυμα), του συμπλόκου 

1 (ΜΒ=10*103), του συμπλόκου 4 (ΜΒ=40*103 3) και του συμπλόκου 6 (ΜΒ=360*10 ) 

στη βλαστική ανάπτυξη του μύκητα Fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum 

στους 27oC, στο σκοτάδι. 
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Διάγραμμα IV.8 : Επίδραση του σορβικού οξέος (σε υδατικό διάλυμα), του συμπλόκου 

1 (ΜΒ=10*10
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3), του συμπλόκου 4 (ΜΒ=40*103 3) και του συμπλόκου 6 (ΜΒ=360*10 ) 

στη βλαστική ανάπτυξη του μύκητα Fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum 

στους 27oC, στο σκοτάδι. 
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Διάγραμμα IV.9 : Επίδραση σορβικού οξέος (σε υδατικό διάλυμα), του συμπλόκου 1 με 

μοριακό βάρος 10*103 και του σορβικού καλίου στη βλαστική ανάπτυξη του μύκητα 

Fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum στους 27oC, στο σκοτάδι. 
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Οι καμπύλες μυκοστατική δράσης των συμπλόκων του σορβικού οξέος όσο και 

του ίδιου του σορβικού οξέος και του σορβικού καλίου είναι γραμμικές της μορφής 

y=ax+b. Όπως διαπιστώνεται από τους πίνακες IV.4 έως IV.7 οι συντελεστές r2 παίρνουν 

τιμές κοντά στην μονάδα. Ο συντελεστή μεταβλητότητας (CV) λαμβάνει τιμές κάτω του 

20% για όλα τα σύμπλοκα εκτός από το σύμπλοκο 5. Το επίπεδο σημαντικότητας για τις 

ED50 τιμές είναι 0.0084 και για τις ED90 τιμές είναι 0.0058 μικρότερο του 0.05 (5%). 

Αυτό λαμβάνεται ως όριο πέρα από το οποίο μια διαφορά θεωρείται στατιστικά 

σημαντική. Η τιμή του Fπαρ είναι 6.3791 για τις ED τιμές και 7.1323 για τις ED50 90, τιμές 

μεγαλύτερες από την τιμή του F  η οποία είναι 3.4816. κρισ

Τόσο από το διάγραμμα IV.6 όσο και από τα διαγράμματα  IV.7 και IV.8 είναι 

φανερό ότι η δραστικότητα των συμπλόκων είναι συνάρτηση του μοριακού βάρους του 

συμπλόκου. Η μεγαλύτερη βιολογική δράσης παρατηρείται για το σύμπλοκο 1 με 

μοριακό βάρος 10*103 και η μικρότερη για τα σύμπλοκα 5 και 6 με μοριακά βάρη 90*103 

και 360*103 αντίστοιχα.  

Φυσικά η βιολογική δράση των συμπλόκων οφείλεται στο σορβικό οξύ εφόσον η 

PVP είναι, όπως αποδείχθηκε, αδρανές υλικό και δεν επιφέρει καμιά επίδραση στη 

βλάστηση του μύκητα. Το γεγονός ότι η δράση των συμπλόκων μειώνεται με την αύξηση 

του μοριακού τους βάρους μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι η διαδικασία 

απελευθέρωσης του σορβικού οξέος από τον πολυμερικό φορέα και κατά συνέπεια η 

δραστικότητα εξαρτάται από το μοριακό βάρος. Τα αποτελέσματα αυτά μας επιτρέπουν 

να χαρακτηρίσουμε τα πολυμερικά σύμπλοκα του σορβικού οξέος ως ουσίες ελεγχόμενης 

απόδοσης των οποίων η βιολογική δραστικότητα εξαρτάται όχι μόνο από την φύση του 

χημικού δεσμού μεταξύ της δραστικής ουσίας και του πολυμερικού φορέα αλλά και από 

την μακροδομή τους. 

 

 

IV.3 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΥΚΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΙΩΝ ΤΟΥ 

ΜΥΚΗΤΑ FUSARIUM OXYSPORUM 

 
IV.3α Υλικά και μέθοδοι 
Πρότυπα Διαλύματα 

Πρότυπα διαλύματα των εξεταζόμενων ουσιών παρασκευάστηκαν σε διπλά 

απεσταγμένο νερό. Ποσότητα 0.746  γρ σορβικού οξέος εξουδετερώθηκαν με διάλυμα 

ΚΟΗ, 1 Μ, και διαλύθηκαν σε 50 ml νερού ώστε να έχουμε τελική συγκέντρωση 20 
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mg/ml. Ένα g (1.02 ml) προπιονικού οξέος (99%), 1 g (0.952 ml) οξικού οξέος (100%), 1 

g (0.964 ml) μυρμηκικού οξέος (85%) και 1 g (1.384 ml) δευτεροταγής βουτυλαμίνης 

(99%) διαλύθηκαν σε διπλά απεσταγμένο νερό ώστε να δώσουν τελική συγκέντρωση 100 

mg/ml. Ποσότητα 1 γρ σορβικού οξέος προστίθεται σε 10 ml νερού (suspension) (100 

mg/ml). Τα σύμπλοκα σορβικού οξέος και PVP που χρησιμοποιήθηκαν 

παρασκευάστηκαν όπως αναφέρεται στην ενότητα II.1β (σειρά δεύτερη, πρώτος τρόπος) 

και έχουν συγκέντρωση 10 mg/ml.  

 

Μύκητας 

Το είδος AFu-68, Fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum (F.o.f.sp. 
cucumerinum) χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο της δράσης των παραπάνω ουσιών 

στη βλάστηση των σπορίων. 
 

Συνθήκες καλλιέργειας 

Για τη μελέτη της επίδρασης που έχουν τα οργανικά οξέα, το σορβικό κάλιο και η 

δευτεροταγής βουτυλαμίνη καθώς και τα πολυμερικά σύμπλοκα του σορβικού οξέος στη 

βλάστηση των σπορίων ακολουθήσαμε το παρακάτω πρωτόκολλο.  

Πραγματοποιήθηκε καλλιέργεια του μύκητα σε υπόστρωμα potato dextrose (PD 

Broth) το οποίο παρασκευάζεται από εκχύλισμα 200 γρ πατάτας μετά από βρασμό 3 

ωρών και 20 γρ δεξτρόζης σε 1 L νερού. Το pH του υποστρώματος ρυθμίζεται στην τιμή 

pH=6.4 με προσθήκη φωσφορικού buffer 1M, Na HPO /KH PO2 4 2 4. Πενήντα ml από το 

υπόστρωμα αυτό τοποθετείται σε κωνικές φιάλες των 100 ml και αποστειρώνεται σε 

κλίβανο στους 121oC για 25 λεπτά. Στην συνέχεια οι κωνικές με το υλικό 

απομακρύνονται και ψύχονται ώστε να αποκτήσουν θερμοκρασία δωματίου. Στην 

συνέχεια δύο μυκήλια του μύκητα Fusarium oxysporum με διάμετρο 1 cm το καθένα 

προστίθεται σε κάθε κωνική φιάλη. Τα μυκήλια συλλέγονται από την περιφέρεια 

αποικίας του μύκητα που έχει αναπτυχθεί σε υπόστρωμα PDA για 6 ημέρες στους 22οC. 

Ο μύκητας επωάζεται για διάστημα 3 ημερών στους 19oC υπό συνεχή ανακίνηση. Μετά 

την πάροδο των 3 ημερών τα σπόρια του μύκητα συλλέγονται με διήθηση, πλένονται δυο 

φορές με διπλά απεσταγμένο και αποστειρωμένο νερό και φυγοκεντρώνται στις 10000 

στροφές ανά λεπτό για 10 λεπτά. Στην συνέχεια ποσότητα διπλά απεσταγμένου και 

αποστειρωμένου νερού προστίθεται στα σπόρια ώστε η τελική συγκέντρωση τους να 

είναι 0.5*107 σπόρια/ml. Ποσότητα 0.1 ml του παραπάνω αιωρήματος των σπορίων, 0.1 

ml διαλύματος γλυκόζης 0.1 % w/v, 0.1 ml 1 M tris-buffer pH=7.0, 0.2 ml διπλά 
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απεσταγμένο και αποστειρωμένο νερό και 0.5 ml διαλύματος κάθε μυκοστατικού 

προστίθεται σε αποστειρωμένα φιαλίδια eppendorf του 1 ml ώστε οι τελικές 

συγκεντρώσεις κάθε μυκοστατικού να είναι: 0, 268, 536, 1072, 1608, 2144, 2680, 3216, 

3752 ppm για το σορβικό κάλιο, 0, 200, 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, για το 

σορβικό οξύ, 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 ppm για το προπιονικό, 

το μυρμηκικό και το οξικό οξύ και 0, 500, 1000, 2000, 4000 ppm για τη δευτεροταγή 

βουτυλαμίνη. Η επώαση των σπορίων έγινε στους 28οC για 10 ώρες. Μετά την πάροδο 

του χρονικού αυτού διαστήματος μετράμε με την βοήθεια αιματοκυτόμετρου τον αριθμό 

των σπορίων που έχουν βλαστήσει και υπολογίζεται η % αναστολή του κάθε 

μυκοστατικού στη βλαστική των σπορίων. 

Οι μετρήσεις λαμβάνονται μετά την πάροδο 10 ωρών αφού σε αυτό το χρονικό 

διάστημα παρατηρείται το μέγιστο ποσοστό βλάστησης των σπορίων. Η χρήση γλυκόζης, 

σε ποσοστό 0.01% στο σύνολο του διαλύματος, έγινε για να επιτευχθεί η ταχύτερη 

βλάστηση των σπορίων αλλά και για να έχουμε το μέγιστο ποσοστό βλάστησης 

(διάγραμμα IV.10). 
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Διάγραμμα IV.10 : Επίδραση της θερμοκρασίας και των επιπέδων της γλυκόζης στη 

βλάστηση των σπορίων του μύκητα Fusarium oxysporum radicis-cucumerinum. 

 

 Όπως διαπιστώθηκε ο ρόλος της γλυκόζης είναι καθοριστικός. Όπως φαίνεται στο 

παραπάνω διάγραμμα το μεγαλύτερο ποσοστό βλάστησης σπορίων επιτυγχάνεται σε 

επίπεδα γλυκόζης 0.01%w/v στους 28οC. Συγκεκριμένα το 85% των σπορίων έχουν 
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βλαστήσει σε χρονικό διάστημα 10 ωρών με προσθήκη 0.01% γλυκόζης ενώ για 0.05% 

και 0.1% γλυκόζης τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 75% και 71%. Χωρίς την χρήση 

γλυκόζης το ποσοστό βλάστησης είναι πολύ μικρότερο και κυμαίνεται στα 41% στους 

28οC και μόλις στα 8% στους 30οC. Διαπιστώνεται λοιπόν σαν καλύτερη θερμοκρασία 

βλάστησης των σπορίων οι 28οC. Επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό των 

σπορίων που έχουν βλαστήσει μένει σταθερό μετά την πάροδο των 10 ωρών. 

 Η επίδραση του σορβικού οξέος, του σορβικού καλίου, του προπιονικού οξέος, 

του οξικού οξέος, του μυρμηκικού οξέος και της δευτεροταγής βουτυλαμίνης στη 

βλάστηση των σπορίων παρουσιάζονται στους πίνακες IV.8 και IV.9 και στο διάγραμμα 

IV.11. Οι τιμές ED50 και ED90 αντιπροσωπεύουν την συγκέντρωση του εκάστοτε 

μυκοστατικού στην οποία παρατηρείται 50% και 90% αντίστοιχα αναστολή της 

βλάστησης των σπορίων του μύκητα Fusarium oxysporum. Κάθε τιμή είναι ο μέσος όρος 

από τρία διαφορετικά πειράματα. 

Διαπιστώνεται ότι η πιο δραστική ουσία από αυτές που εξετάστηκαν είναι το 

σορβικό κάλιο με αποτελεσματικές συγκεντρώσεις για 50% και 90% αναστολή (ED50 και 

ED90 τιμές) της βλάστησης των σπορίων του μύκητα Fusarium oxysporum radicis-

cucumerinum τα 224.2 ppm και 432.2 ppm, ακολουθεί το σορβικό οξύ (σε υδατικό 

διάλυμα) με 1409.9 ppm και 2631.1ppm, το προπιονικό οξύ με 1890.5 ppm και 3474.9 

ppm, η δευτεροταγή βουτυλαμίνη με 2297.3 ppm και 5280.6 ppm, το οξικό οξύ με 2320.1 

ppm και 4146.4 ppm και τέλος το μυρμηκικό οξύ με 4963.0 ppm και 8888.1 ppm. Η 

αποτελεσματικότητα των ουσιών αυτών στη βλάστηση των σπορίων φαίνεται να 

ακολουθεί την ίδια σειρά με αυτή που διαπιστώνεται και στη βλαστική αναστολή. Οι 

καμπύλες δράση των μυκοστατικών που εξετάστηκαν σε ευρεία κλίμακα συγκεντρώσεων 

παρουσιάζονται στα διαγράμματα IV.12 και IV.13. 



 
Πίνακας IV.8 : Τιμές αποτελεσματικών συγκεντρώσεων (ED50 τιμές, σε ppm) του σορβικού οξέος, του σορβικού καλίου, του προπιονικού οξέος, 

του οξικού οξέος, του μυρμηκικού οξέος και της δευτεροταγής βουτυλαμίνης έναντι στη βλάστηση των σπορίων του μύκητα Fusarium oxysporum 

radicis-cucumerinum.  

 
Μυκοστατικό 
(υδατικό διάλυμα) 

ED50 (ppm) SD* CV(%)** Κλίση r2 P*** Μοριακό βάρος Μοριακός τύπος 

Σορβικό κάλιο  224.2 15.637 - - ±35.051 150.12 C6H7O2K  

Σορβικό οξύ  1409.9 24.015 0.0298 0.9189  112.12 C H O±338.598 6 8 2

Προπιονικό οξύ  1890.5 22.296 0.0238 0.8869 =0.041 74.08 C H O±421.522 3 6 2

Δευτ/γής βουτυλαμίνη  2297.3 14.110 0.0154 0.8935 73.14 C H±324.138 4 11N 

Οξικό οξύ 2320.1 28.263 0.0128 0.7173 60.05 C H O±655.722 2 4 2

Μυρμηκικό οξύ  4963.0 6.379 0.0150 0.9873 46.02 CH O±316.604 2 2

 
* SD = Standard deviations  
** CV=Coefficient of variation 
***P=Επίπεδο σημαντικότητας 
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Πίνακας IV.9 : Τιμές αποτελεσματικών συγκεντρώσεων (ED90 τιμές, σε ppm) του σορβικού οξέος, του σορβικού καλίου, του προπιονικού οξέος, 

του οξικού οξέος, του μυρμηκικού οξέος και της δευτεροταγής βουτυλαμίνης έναντι στη βλάστηση των σπορίων του μύκητα Fusarium oxysporum 

radicis-cucumerinum.  

 

Μυκοστατικό 
(υδατικό διάλυμα) 

ED90 (ppm) SD* CV(%)** Κλίση 2 P*** Μοριακό βάρος Μοριακός τύπος 

Σορβικό κάλιο  432.2 ±65.345 15.120 - - 150.12 C6H7O2K 

Σορβικό οξύ  2631.1 ±712.350 27.074 0.0298 0.9189 112.12 C6H8O2

Προπιονικό οξύ  3474.9 ±523.494 15.065 0.0238 0.8869 74.08 C3H6O2

Δευτ/γής βουτυλαμίνη  5280.6 ±88.883 1.683 0.0154 0.8935 73.14 C4H11N 

Οξικό οξύ 4146.4 ±1169.354 28.201 0.0128 0.7173 60.05 C2H4O2

O2Μυρμηκικό οξύ  8888.1 ±889.615 10.009 0.0150 0.9873 

 

 

=0.039 

46.02 CH2

 
* SD = Standard deviations  
** CV=Coefficient of variation  
***P=Επίπεδο σημαντικότητας 
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Διάγραμμα IV.11 : Τιμές αποτελεσματικών συγκεντρώσεων (ED50 τιμές, σε ppm) για το 

σορβικό οξύ, το σορβικό κάλιο, το προπιονικό οξύ, το οξικό οξύ, το μυρμηκικό οξύ και 

τη δευτεροταγή βουτυλαμίνη έναντι στη βλάστηση των σπορίων του μύκητα Fusarium 

oxysporum radicis-cucumerinum. 
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Διάγραμμα IV.12 : Επίδραση του μυρμηκικού οξέος, του οξικού οξέος και της 

δευτεροταγής βουτυλαμίνης έναντι στην αναστολή της βλάστηση των σπορίων του 

μύκητα Fusarium oxysporum radicis-cucumerinum στους 28oC. 
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Διάγραμμα IV.13 : Επίδραση του σορβικού οξέος, του προπιονικού οξέος και του 

σορβικού καλίου έναντι στην αναστολή της βλάστηση των σπορίων του μύκητα 

Fusarium oxysporum radicis-cucumerinum στους 28oC. 

 

 

Οι ευθείες που αντιπροσωπεύουν την μυκοστατική δράση των ουσιών που 

εξετάστηκαν είναι γραμμικές με τιμές r2 που κυμαίνονται από 0.8869 (για το προπιονικό 

οξύ) έως 0.9873 (μυρμηκικό οξύ). Μόνη εξαίρεση αποτελεί το σορβικό κάλιο που όπως 

φαίνεται στο διάγραμμα IV.13 η καμπύλη της μυκοστατικής δράσης του δεν είναι 

γραμμική. Όπως διαπιστώνεται από τις τιμές που λαμβάνει ο συντελεστής 

μεταβλητότητας (CV) και το επίπεδο σημαντικότητας (P) η διακύμανση-διασπορά των 

ED και ED50 90 τιμών στα in-vitro πειράματα της επίδρασης των μυκοστατικών στη 

βλάστηση των σπορίων (CV=1.683 έως 27.074, P=0.039-0.041, πίνακες IV.8 και IV.9) 

είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη στα πειράματα αναστολής της βλαστικής 

ικανότητας (CV=0.263 έως 6.834, P<0.001, πίνακες IV.2 και IV.3). Παρόλα αυτά ο 

συντελεστής P λαμβάνει τιμή 0.041 για τις ED50 τιμές και 0.039 για τις ED90 τιμές οι 

οποίες είναι μικρότερες του 0.05. Η τιμή του Fπαρ για τις ED50 τιμές είναι 3.440 και για τις 

ED90 είναι 3.486 μεγαλύτερες από την τιμή του F  που είναι 3.2039. κρισ
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IV.4 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ ΣΟΡΒΙΚΟΥ 

ΟΞΕΟΣ ΣΤΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΑ FUSARIUM 

OXYSPORUM  

 

Μελετήθηκε η επίδραση των συμπλόκων 1, 4 και 6 του σορβικού οξέος με 

μοριακά βάρη 10*103, 40*103 και 360*103 αντίστοιχα και η δράση τους συγκρίθηκε με 

την αντίστοιχη του σορβικού οξέος και του σορβικού καλίου έναντι στη βλάστηση των 

σπορίων του μύκητα Fusarium oxysporum. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η 

ίδια με αυτή που ακολουθήθηκε για τα οργανικά οξέα, το σορβικό κάλιο και τη 

δευτεροταγή βουτυλαμίνη. 

 Παρόλο που η πολυβινυλπυρρολιδόνη δεν έχει καμιά επίδραση στη βλαστική 

ανάπτυξη του μύκητα, διαπιστώθηκε ότι ο ρόλος της στη βλάστηση των σπορίων είναι 

πολύ διαφορετικός. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα IV.14 η πολυβινυλπυρρολιδόνη σε 

συγκεντρώσεις μεγαλύτερες των 8 mg/ml και μέχρι τα 112 mg/ml επιδρά θετικά στη 

βλάστηση των σπορίων του μύκητα. Συγκεκριμένα στη συγκέντρωση των 112 mg/ml, 

αύξηση 44.7% στη βλάστηση των σπορίων διαπιστώθηκε με την χρησιμοποίηση 

πολυβινυλπυρρολιδόνης μοριακού βάρους 10*103, ενώ για πολυβινυλπυρρολιδόνη 

μοριακού βάρους 40*103 και 360*103 η αύξηση της βλάστησης ήταν 51.04% και 50.53% 

αντίστοιχα.  

 

Διάγραμμα IV.14 : Επίδραση της πολυβινυλπυρρολιδόνης στη βλάστηση των σπορίων 

του μύκητα Fusarium oxysporum radicis-cucumerinum 
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Πίνακας IV.10 : Τιμές αποτελεσματικών συγκεντρώσεων (ED50 τιμές, σε ppm) του σορβικού οξέος, του συμπλόκου 1 (ΜΒ=10*103), του 

συμπλόκου 4 (ΜΒ=40*103) και του συμπλόκου 6 (ΜΒ=360*103) έναντι στην αναστολή της βλάστησης των σπορίων του μύκητα Fusarium 

oxysporum. 

Μυκοστατικό 
(υδατικό διάλυμα) 

ED50 (ppm) SD* CV(%)** Κλίςη 2 P Μοριακό βάρος 

Σορβικό οξύ  1409.9 ±338.598 24.015 0.0298 0.9189  

Σύμπλοκο 1 2926.0 ±944.113 32.266 0.0231 0.9641 10*103

Σύμπλοκο 4 1396.5 ±278.825 19.966 0.0296 0.8040 40*103

Σύμπλοκο 6 - - - - - 

 

 

=0.0209 

360*103

Πίνακας IV.11 : Τιμές αποτελεσματικών συγκεντρώσεων (ED90 τιμές, σε ppm) του σορβικού οξέος, του συμπλόκου 1 (ΜΒ=10*103), του 

συμπλόκου 4 (ΜΒ=40*103) και του συμπλόκου 6 (ΜΒ=360*103) έναντι στην αναστολή της βλάστησης των σπορίων του μύκητα Fusarium 

oxysporum. 

Μυκοστατικό 
(υδατικό διάλυμα) 

ED90 (ppm) SD* CV(%)** Κλίση R2 P Μοριακό βάρος 

Σορβικό οξύ  2631.1 ±712.350 27.074 0.0298 0.9189  

Σύμπλοκο 1 5330.7 ±1779.126 33.375 0.0231 0.9641 10*103

Σύμπλοκο 4 2718.3 ±413.545 15.213 0.0296 0.8040 40*103

360*103

=0.0288 

 

 

* SD = Standard deviations, ** CV=Coefficient of variation, ***P=Επίπεδο σημαντικότητας 

- - - - - Σύμπλοκο 6 

 

 



 

Στους πίνακες IV.10 και IV.11 παρουσιάζονται οι ED50 και ED90 τιμές των 

συμπλόκων 1, 4 και 6, του σορβικού καλίου και του σορβικού οξέος που αντιστοιχούν 

στη συγκέντρωση εκείνη στην οποία παρατηρείται 50% αναστολή της βλάστηση των 

σπορίων του μύκητα Fusarium oxysporum. Κάθε τιμή αντιπροσωπεύει τον μέσο όρο 

τριών μετρήσεων.  

Οι αποτελεσματικές συγκεντρώσεις (ED50 και ED90 τιμές) έναντι στην αναστολή 

της βλάστησης του μύκητα Fusarium oxysporum για το σύμπλοκο 4 είναι 1396.5 ppm και 

2718.3 ppm μεγαλύτερες από την αντίστοιχη του σορβικού καλίου (224.2 ppm και 432.2 

ppm) όμως μικρότερες από αυτή του σορβικού οξέος (1409.9 ppm και 2631.1 ppm). Για 

το σύμπλοκο 1 οι ED50 και ED90 τιμές είναι 2926.0 ppm και 5330.7 ppm ενώ δεν 

παρατηρήθηκε καμία επίδραση στη βλάστηση των σπορίων με την προσθήκη του 

συμπλόκου 6. Όπως παρουσιάζεται και στο διάγραμμα IV.15 η δράση όλων των 

συμπλόκων είναι μικρότερη από αυτή του σορβικού καλίου και μόνο το σύμπλοκο 4 

εμφανίζει δράση μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του σορβικού οξέος (σε υδατικό 

διάλυμα).  

Η μειωμένη αποτελεσματικότητα των συμπλόκων σε σχέση με το σορβικό οξύ 

και το σορβικό κάλιο πιθανόν να οφείλεται στην θετική επίδραση της καθαρής PVP στη 

βλάστηση των σπορίων. Αυτό ίσως φαίνεται καλύτερα στην καμπύλη δράσης του 

συμπλόκου 1. Μέχρι τη συγκέντρωση των 1600 ppm η δράση του συγκεκριμένου 

συμπλόκου παρουσιάζεται να είναι πολύ μικρή ενώ αντίθετα για συγκεντρώσεις άνω των 

1600 ppm η δράση του αυξάνει απότομα. Θα υπέθετε κανείς ότι μέχρι τα 1600 ppm η 

δράση του σορβικού οξέος υπερκαλύπτεται από την δράση της PVP κάτι που δεν 

συμβαίνει για συγκεντρώσεις άνω των 1600 ppm. 

Όπως φαίνεται στους πίνακες IV.10 και IV.11 η δράση των συμπλόκων 1 και 4 

ακολουθεί σχεδόν γραμμική σχέση (r2=0.9641 για το σύμπλοκο 4 και r2=0.8040 για το 

σύμπλοκο 1). Το επίπεδο σημαντικότητας που προκύπτει από την στατιστική ανάλυση 

των αποτελεσμάτων είναι 0.0209 για τις ED50 τιμές και 0.0288 για τις ED90 τιμές. Οι 

τιμές του παράγοντα Fπαρ είναι 9.6559 (ED50 τιμές) και 8.1818 (ED90 τιμές) μεγαλύτερες 

από την τιμή του F  που είναι 5.9974. κρισ
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Διάγραμμα IV.15 : Επίδραση του σορβικού οξέος, του σορβικού καλίου, του συμπλόκου 

1, του συμπλόκου 4 και του συμπλόκου 6, με μοριακά βάρη 10*103, 40*103 και 360*103 

στη βλάστηση των σπορίων του μύκητα Fusarium oxysporum radicis-cucumerinum 

 

 

 

IV.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
 

Οργανικά οξέα, με μικρή ανθρακική αλυσίδα, όπως αυτά που μελετήθηκαν έχει 

αποδειχθεί ότι μπορούν να αναστείλουν την ανάπτυξη των παθογόνων ή δυνητικά 

παθογόνων μυκήτων αλλά και να μειώσουν την παραγωγή των μυκοτοξινών. Οι ουσίες 

αυτές θεωρείται ότι αναστέλλουν την ανάπτυξη του μύκητα ή τον σκοτώνουν, 

καταστρέφοντας την εκλεκτική διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης και 

μεταβάλλοντας την δίοδο ουσιών που αποτελούν τροφή για τον μύκητα.  

Αναφέρεται επίσης ότι το σορβικό οξύ και το προπιονικό οξύ αναστέλλουν σε 

συγκεκριμένες συγκεντρώσεις την παραγωγή των μυκοτοξινών. Συγκεκριμένα το 

σορβικό οξύ επιδρά στον κύκλο του τρικαρβοξυλικού οξέος και αναστέλλει την 

δραστικότητα διαφόρων ενζύμων όπως του σουξινικού και της αφυδρογονάσης του 

μαλεϊκού οξέος [Gareis, 1984]. Ο κύκλος του τρικαρβοξυλικού οξέος παίζει πρωτεύοντα 

ρόλο στις καταβολικές και αναβολικές διαδικασίες του μύκητα. Ενδιάμεσα στάδια ή 
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προϊόντα του κύκλου του τρικαρβοξυλικού οξέος αναστέλλουν την παραγωγή των 

αφλατοξινών. Αύξηση της παραγωγής των αφλατοξίνων σχετίζεται με μείωση της 

δραστηριότητας του κύκλου του τρικαρβοξυλικού οξέος που έχει σαν συνέπεια τη 

συσσώρευση του ακετυλσυνενζύμου A το οποίο είναι ενδιάμεσο προϊόν στην βιοσύνθεση 

των αφλατοξίνων. Προτείνεται ότι υψηλές συγκεντρώσεις του σορβικού οξέος οδηγούν 

σε αύξηση της δραστηριότητας του κύκλου του τρικαρβοξυλικού οξέος και κατά 

συνέπεια σε μείωση των επιπέδων του συνενζύμου Α και των επιπέδων των αφλατοξίνων 

και γενικότερων των μυκοτοξινών που παράγονται. 

Oι Skirdal και Eklud [Skirdal, 1993] αναφέρουν ως ελάχιστες συγκεντρώσεις 

αναστολής του μύκητα Penicillium chrysogenum τα επίπεδα σορβικού οξέος από 1 ως 

230 mmol/lt, του Cladosporium cladosporioides από 0.3-18 mmol/lt και του Ulocladium 

atrum από 0.2-33 mmol/lt για τιμές pH από 4.1 έως 7.6. Ο Holley [Holley, 1981] 

αναφέρει ότι το σορβικό κάλιο σε επίπεδα 10% μπορεί να αναστείλει και να μειώσει 

δραστικά την ανάπτυξη διαφόρων μυκήτων σε αλλαντικά και συγκεκριμένα σε σαλάμι. Ο 

Mahjoub [Mahjoub, 1986] παρατήρησαν πλήρη αναστολή της ανάπτυξης του μύκητα 

Aspergillus flavus σε ελαιόκαρπο στους 15οC σε συγκεντρώσεις σορβικού καλίου 1500, 

3000 και 6000 ppm και αναστολή της ανάπτυξης του για 16 ημέρες στη συγκέντρωση 

6000 ppm στους 25οC. Ο Lennox [Lennox, 1984] αναφέρει 57% αναστολή στην 

ανάπτυξη του Penicillium expansum και 67% αναστολή στην παραγωγή της μυκοτοξίνης 

πατουλίνης από τον ίδιο μύκητα με την χρήση σορβικού καλίου σε επίπεδα 0.3% ενώ με 

την χρήση προπιονικού νατρίου σε επίπεδα 0.32% η αντίστοιχη μείωση ήταν 31% και 

91% αντίστοιχα. Ο ίδιος συγγραφέας υποστηρίζει την χρήση του προπιονικού νατρίου σε 

επίπεδα από 0.32 % έως 0.38% και του σορβικού καλίου σε επίπεδα 0.03% έως 0.3 % 

στην αρτοποιεία.  

Ο Monnet [Monnet, 1988] αναφέρει αναστολή της ανάπτυξης του Fusarium 

sambucinum και μείωση της παραγωγής της μυκοτοξίνης diacetoxyscirpenol από τον 

παραπάνω μύκητα για συγκεντρώσεις σορβικού οξέος άνω των 300 ppm. Ο Tong [Tong, 

1985] αναφέρει πλήρη αναστολή στην ανάπτυξη του Αspergillus sulphureus και 

Penicillium viridicatum αλλά και της παραγωγής οχρατοξίνης Α από τα συγκεκριμένα 

είδη στη συγκέντρωση των 0.02% σορβικού καλίου και 0.2% προπιονικού νατρίου σε 

pH=4.5. Σε pH=5.5, τα απαιτούμενα επίπεδα για παρόμοια βιολογική δράση είναι 

0.134% σορβικού καλίου ενώ για 0.64% προπιονικού νατρίου η αναστολή στην 

ανάπτυξη του Aspergillus sulphureus είναι 76% και του Penicillium viridicatum 90%. 
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Στις ίδιες συγκεντρώσεις μυκοστατικού η αντίστοιχη μείωση της παραγωγής οχρατοξίνης 

Α κυμαίνεται άνω του 99%. Ο Gareis [Gareis, 1985] αναφέρει μείωση της ανάπτυξης του 

Aspergillus flavus καθώς επίσης και μείωση της παραγωγής αφλατοξίνης Β1 στη 

συγκέντρωση των 0.05% σορβικού οξέος και πλήρη αναστολή της ανάπτυξης του για 

επίπεδα άνω του 0.1% όμως τονίζει την αυξημένη παραγωγή αφλατοξίνης Β1 σε 

συγκεντρώσεις από 0 έως 0.025% σορβικού οξέος. Ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει πλήρη 

αναστολή του μύκητα Fusarium acumination σε επίπεδα 0.1% σορβικού οξέος και 

αναστολή της ανάπτυξης τους για 2 εβδομάδες σε επίπεδα 0.05%, ενώ σε επίπεδα 

0.025% και 0.05% παρατηρεί αυξημένη παραγωγή Τ-2 τοξίνης από τον συγκεκριμένο 

μύκητα μετά από καλλιέργεια 2 έως 13 εβδομάδων.  

Ο Stewart [Stewart, 1977] επισημαίνει την μυκητοκτόνο δράση του προπιονικού 

οξέος σε συγκεντρώσεις πάνω από 3 μg/ml έναντι 12 ειδών των μυκήτων Aspergillus 

parasiticus και Aspergillus flavus σε υγρή καλλιέργεια. Ο Skrinjar [Skrinjar, 1995] 

διαπιστώνει πλήρη αναστολή της παραγωγής της οχρατοξίνης Α από τον μύκητα 

Penicillium autrorantiogriseum στην παρουσία 0.1% προπιονικού οξέος στους 25οC και 

0.05% του ίδιου μυκοστατικού στους 30οC για διάστημα 14 ημερών.  

Τέλος ο Rusul [Rusul, 1988] αναφέρεται στην δράση του οξικού οξέος 

επισημαίνοντας μερική αναστολή στην ανάπτυξη του Aspergillus parasiticus σε pH=4.5 

παρουσία 0.6 έως 0.8 γρ/100 ml οξικού οξέος ενώ πλήρη αναστολή διαπιστώνεται σε 

επίπεδα μεγαλύτερα του 1 γρ/100 ml.  

Ο Clevstrom [Clevstrom, 1989] επισημαίνει ότι οι μύκητες Fusarium 

sporotrichiodes και Aspergillus fumigatus μπορούν να αναπτυχθούν κανονικά σε 

συγκεντρώσεις μυρμηκικού οξέος μέχρι 6 mM, ενώ ο μύκητας Paecilomyces variotii σε 

συγκεντρώσεις μέχρι 150 mM σε συνθετικά υποστρώματα. Ορατή μείωση της ανάπτυξης 

των δύο πρώτων μυκήτων παρατηρείται σε επίπεδα μυρμηκικού οξέος πάνω από 60 mM. 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται από τον ίδιο συγγραφέα στην αύξηση της παραγωγής των 

αφλατοξινών Β1 και Β2 από τον μύκητα Aspergillus flavus όταν τα σπόρια του 

συγκεκριμένου μύκητα προεπεξεργαστούν για μια ώρα με μυρμηκικό οξύ πριν την 

καλλιέργεια τους σε συνθετικά μέσα. Η αύξηση της παραγωγής αφλατοξινών 

υπολογίζεται να είναι 800 φορές μεγαλύτερη από την κανονική παραγωγή, αντίθετα δεν 

παρατηρεί αύξηση της παραγωγής kojic acid, μιας άλλης μυκοτοξίνης που παράγεται από 

τον ίδιο μύκητα.  
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Σύμφωνα με την βιβλιογραφία η μυκοστατική δράση του σορβικού οξέος, του 

προπιονικού οξέος και των αλάτων τους, του οξικού οξέος και του μυρμηκικού οξέος 

είναι αποδεδειγμένη, όμως δεν είχε γίνει μέχρι τώρα συγκριτική μελέτη για όλες τις 

παραπάνω ουσίες. Τα αποτελέσματα μας δείχνουν να συμφωνούν με αυτά που 

αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία.  

Η σύγκριση της μυκοστατικής δράσης των ουσιών που εξετάστηκαν έναντι στη 

βλαστική ανάπτυξη του Fusarium oxysporum επέδειξε ότι το δραστικότερο είναι το 

σορβικό οξύ, ακολουθεί το σορβικό κάλιο, το προπιονικό οξύ, η δευτεροταγής 

βουτυλαμίνη, το οξικό οξύ, και τέλος το μυρμηκικό οξύ. Διαπιστώνεται αύξηση της 

δραστικότητας των οργανικών οξέων με αύξηση του μοριακού τους βάρους και του 

αριθμού των ανθράκων στο μόριο του οξέος. Είναι πιθανό το μέγεθος του μορίου να 

διαδραματίζει βασικό ρόλο στην μυκοστατική του δράση. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 

οξέα μικρής ανθρακικής αλυσίδας επιδρούν και καταστρέφουν την εκλεκτικότητα της 

κυτταρικής μεμβράνης των μυκήτων. Συμπεραίνουμε, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ότι 

η επίδραση αυτή είναι συνάρτηση του μεγέθους του οργανικού οξέος και αυξάνει 

ακολουθώντας την αύξηση των ανθράκων στο μόριο από C1 (στο μυρμηκικό οξύ) σε C6 

(στο σορβικό οξύ). Η αποτελεσματικότητα του σορβικού οξέος είναι περίπου 6.7 φορές 

μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του μυρμηκικού οξέος, 3.9 φορές μεγαλύτερη από της 

δευτεροταγής βουτυλαμίνης, 4.0 φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του οξικού οξέος 

και 2.1 μεγαλύτερη από του προπιονικού οξέος.  

Παρόλο που η μυκοστατική δράση του σορβικού οξέος εμφανίζεται μεγαλύτερη 

από αυτή του προπιονικού οξέος (πίνακες IV.1 και IV.2), η μυκητοκτόνος δράση του 

τελευταίου είναι καλύτερη. Όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα IV.3, στη συγκέντρωση 

των 4500 ppm προπιονικού οξέος παρατηρείται πλήρης (100%) αναστολή της ανάπτυξης 

του μύκητα Fusarium oxysporum, αντίθετα η μυκοστατική δράση του σορβικού οξέος 

μένει σχεδόν σταθερή για συγκεντρώσεις μεγαλύτερες των 2000 ppm (διάγραμμα IV.2). 

Η μυκοστατική δράση του σορβικού καλίου παρουσιάζεται μικρότερη από την 

αντίστοιχη του σορβικού οξέος καθιστώντας το άλας λιγότερο δραστικό από το οξύ 

(πίνακες IV.1 και IV.2). Η βιολογική δράση όμως του σορβικού οξέος περιορίζεται πολύ 

από την μη-ικανοποιητική διαλυτότητα του οξέος στο νερό. Όπως παρουσιάζεται στο 

διάγραμμα IV.2 η δράση του σορβικού οξέος σε υδατικό διάλυμα είναι πολύ μικρότερη 

από την αντίστοιχη του σορβικού καλίου ή του σορβικού οξέος σε μεθανολικό διάλυμα.   
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Όσο αφορά τα πολυμερικά παράγωγα του σορβικού οξέος που παρασκευάστηκαν, 

οι πολυμερικοί εστέρες εμφανίζουν μικρή βιολογική δράση έναντι στον μύκητα 

Fusarium oxysporum. Η δραστικότητα τους αυξάνεται μειωμένου του μοριακού βάρους 

του πολυμερικού εστέρα. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από την φύση του δεσμού σορβικού 

οξέος-PVP και από την μακροδομή του πολυμερούς. Ο ομοιοπολικός δεσμός μεταξύ του 

σορβικού οξέος και της πολυβινυλπυρρολιδόνης χαρακτηρίζεται πολύ ισχυρός και 

σταθερός στις συνθήκες πραγματοποίησης του in-vitro πειράματος με αποτέλεσμα το 

σορβικό οξύ να παραμένει προσκολλημένο πάνω στον πολυμερικό φορέα και να μη του 

επιτρέπεται να δράσει στις κυτταρικές μεμβράνες του μύκητα. Επίσης το γεγονός 

μείωσης της δραστικότητας των πολυμερικών εστέρων με αύξηση του μοριακού τους 

βάρους υποδηλώνει κάποιο είδος αυξημένου εγκλωβισμού του σορβικού οξέος από τον 

πολυμερικό φορέα (PVP) μεγάλου μοριακού βάρους.   

Η δραστικότητα των συμπλόκων του σορβικού οξέος είναι σαφώς μεγαλύτερη 

από την αντίστοιχη των πολυμερικών εστέρων (πίνακας IV.7). Η δράση τους μάλιστα 

είναι συνάρτηση του μοριακού βάρους και αυξάνει όσο μειώνεται αυτό. Συγκεκριμένα το 

σύμπλοκο 1 με μοριακό βάρος 10*103 παρουσιάζει ανάλογη μυκοστατική δράση με το 

σορβικό οξύ (σε μεθανολικό διάλυμα) και μεγαλύτερη από το σορβικό κάλιο και από τα 

υπόλοιπα μυκοστατικά (προπιονικό, οξικό, μυρμηκικό οξύ και δευτεροταγή 

βουτυλαμίνη) που εξετάστηκαν, ενώ τα σύμπλοκα 2 και 4 με μοριακά βάρη 25*103 και 

40*103 αντίστοιχα παρουσιάζουν δράση σχεδόν όμοια με το σορβικό κάλιο. Όλα τα 

σύμπλοκα εμφανίζονται δραστικότερα από το σορβικό οξύ σε υδατικό διάλυμα (πίνακες 

IV.3, IV.4, IV.5, IV.6, διαγράμματα IV.6, IV.7, IV.8). 

Η επίδραση των μυκοστατικών στη βλάστηση των σπορίων του μύκητα Fusarium 

oxysporum παρουσιάζεται στους πίνακες IV.8 και IV.9. Η σειρά δραστικότητας των 

ουσιών αυτών είναι σχεδόν όμοια με αυτή έναντι στη βλαστική αναστολή του μύκητα με 

μικρές μόνο διαφορές. Από τα οργανικά οξέα δραστικότερο εμφανίζεται ξανά το σορβικό 

οξύ, ακολουθεί το προπιονικό οξύ, το οξικό οξύ και τέλος το μυρμηκικό οξύ. Οι διαφορές 

που παρουσιάζονται εντοπίζονται στην δράση του σορβικού καλίου που εμφανίζεται 

υψηλότερη από την αντίστοιχη του σορβικού οξέος (διάγραμμα ΙV.3). Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός της μειωμένης δραστικότητας του σορβικού οξέος λόγω μικρής 

διαλυτότητας του στο νερό.  

Τα πολυμερικά παράγωγα του σορβικού οξέος που ελέχθησαν όσο αφορά την 

δράση τους στη βλάστηση των σπορίων του μύκητα Fusarium ήταν τα σύμπλοκα 1, 4 και 
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6 με μοριακά βάρη 10*103, 40*103 και 360*103 αντίστοιχα. Από αυτά μόνο το σύμπλοκο 

4 εμφανίζει μεγαλύτερη δράση από το σορβικό οξύ (πίνακες IV.10 και IV.11, διάγραμμα 

IV.15) ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι το σύμπλοκο 6 δεν είχε καμιά επίδραση στη 

βλάστηση των σπορίων. Η μειωμένη δραστικότητα των συμπλόκων αποδίδεται στην 

ευεργετική επίδραση της PVP στη βλάστηση των σπορίων, όπως αποδείχθηκε όταν η 

PVP χορηγήθηκε χωρίς σορβικό οξύ (διάγραμμα IV.15). Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε 

αύξηση της βλάστησης σε ποσοστό μέχρι και 50% όταν χρησιμοποιήθηκε καθαρή PVP 

μοριακού βάρους 10*103, 40*103 και 360*103 σε συγκεντρώσεις από 8 έως 112 mg/ml, 

συγκεντρώσεις ανάλογες με αυτές όταν η PVP χρησιμοποιείται με την μορφή συμπλόκου 

με το σορβικό οξύ. 
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V. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΑΖΟΛΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΤΗΣ ΝΥΣΤΑΤΙΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΣΕ 

ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΟ ΜΥΚΗΤΑ 

 

Στο ενότητα αυτή μελετήθηκε η επίδραση αντιμυκητιασικών που ανήκουν α) 

στην κατηγορία των πολυενίων όπως η νυστατίνη και η αμφοτερικίνη Β και β) στην 

κατηγορία των αζολών όπως η εκοναζόλη, η κλοτριμαζόλη και η μικοναζόλη. Ο έλεγχος 

της βιολογικής τους δράσης πραγματοποιείται έναντι στον δυνητικά παθογόνο για τον 

άνθρωπο και τα ζώα μύκητα Fusarium oxysporum. 

 
V.1 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΖΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΝΙΩΝ ΣΤΗ ΒΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΑ FUSARIUM OXYSPORUM  

 

V.1α Υλικά και μέθοδοι  

Αντιμυκητιασικά 

Η νυστατίνη, η αμφοτερικίνη Β (80%), η κλοτριμαζόλη, η μικοναζόλη και η 

εκοναζόλη αγοράστηκαν από την εταιρεία Sigma Chemical Co. Η νυστατίνη είναι σε 

συσκευασία των 1.000.000 units. 

 

Πρότυπα Διαλύματα 

Όλες οι παραπάνω ουσίες έχουν πολύ μικρή διαλυτότητα στο νερό. Πρότυπα 

διαλύματα των παραπάνω ουσιών παρασκευάστηκαν στον οργανικό εκείνο διαλύτη στον 

οποίο παρατηρείται η καλύτερη διαλυτότητα για κάθε ουσία. Oι οργανικοί διαλύτες που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν καθαρότητας αναλυτικού βαθμού. Ένα mg κλοτριμαζόλης, 

εκοναζόλης και μικοναζόλης διαλύονται σε 10 ml ακετόνης ώστε να έχουμε τελική 

συγκέντρωση 0.1 mg/ml για κάθε ουσία. Πέντε mg νυστατίνης διαλύονται σε 5 ml 

μεθανόλης (C=1 mg/ml) όπως επίσης 5 mg της ίδιας ουσίας προστίθεται σε 10 ml διπλά 
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απεσταγμένου νερού, ενώ 5 mg αμφοτερικίνης (καθαρότητας 80% w/w) διαλύθηκαν σε 2 

ml διμεθυλσουλφοξίδιο (DMSO) ώστε να έχουμε τελική συγκέντρωση C=2 mg/ml. 

 Τα υδατικά διαλύματα των πολυμερικών συμπλόκων της νυστατίνης, 

συγκέντρωσης 0.25 mg/ml, παρασκευάστηκαν όπως περιγράφεται στην  ενότητα ΙΙ.2.  

 

Μύκητας  

 Ο μύκητας Afu-68, Fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum (F.o.f.sp. 

cucumerinum) χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο της βιολογικής δράσης των 

αντιμυκητιασικών ουσιών.  

 
Συνθήκες καλλιέργειας 

Η καλλιέργεια του μύκητα πραγματοποιείται σε θρεπτικό υπόστρωμα potato 

dextrose agar (PDA) το οποίο παρασκευάζεται με προσθήκη εκχυλίσματος 200 γρ 

πατάτας, μετά από βρασμό 3 ωρών, 20 γρ δεξτρόζης και 18 γρ άγαρ σε 1 L νερού. 

Ποσότητα 100 ml από αυτό μεταφέρεται σε κωνικές φιάλες των 250 ml οι οποίες 

κλείνονται με βαμβάκι. Το pH του υποστρώματος ρυθμίζεται στην τιμή pH=6.4 με 

προσθήκη φωσφορικού buffer 1M, Na HPO /KH PO2 4 2 4. Το υπόστρωμα αποστειρώνεται σε 

κλίβανο στους 121oC για 25 λεπτά. Στην συνέχεια οι κωνικές φιάλες με το θρεπτικό 

υπόστρωμα απομακρύνονται και ψύχονται ώστε η θερμοκρασίας τους να μειωθεί στους 

60o oC έως 70 C και προστίθεται ποσότητα αντιμυκητιασικού ώστε να επιτευχθούν οι 

επιθυμητές συγκεντρώσεις αντιμυκητιασικού. Οι συγκεντρώσεις αυτές είναι : 0, 0.5, 1, 2, 

5, 10, 15, 20, 30 ppm για την νυστατίνη, 0, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32 ppm για την 

αμφοτερικίνη, 0, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6 ppm για την μικοναζόλη, 0, 0.01, 0.02, 

0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8 ppm για την εκοναζόλη και 0, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8  

ppm για την κλοτριμαζόλη. Θρεπτικό υπόστρωμα χωρίς την προσθήκη αντιμυκητιασικού 

αλλά με κατάλληλη ποσότητα του εκάστοτε οργανικού διαλύτη ώστε σε όλες τις σειρές 

τριβλίων να έχουμε το ίδιο ποσοστό διαλύτη χρησιμοποιήθηκε σαν control. 

Το υπόστρωμα μεταφέρεται σε αποστειρωμένα τριβλία με διάμετρο 9 cm. 

Δημιουργούνται τόσες σειρές τριβλίων όσες οι συγκεντρώσεις αντιμυκητιασικού που 

επιθυμούμε να έχουμε. Κάθε σειρά αποτελείται από 5 τριβλία. Στο κέντρο του τριβλίου 

τοποθετείται μυκήλιο του μύκητα διαμέτρου 5 mm. Το μυκήλιο αυτό έχει ληφθεί από την 

περιφέρεια νέας καλλιέργεια 4 ημερών του μύκητα στους 22oC.  
oΗ επώαση των τριβλίων γίνεται στους 27 C για 6 ημέρες σε σκοτεινό μέρος. 

Λαμβάνεται μέτρηση της διαμέτρου της αποικίας του μύκητα ανά 24 ώρες και 
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υπολογίζεται η % αναστολή στη βλαστική ανάπτυξη που προκαλείται για κάθε 

αντιμυκητιασική ουσία. Οι μετρήσεις λαμβάνονται μέχρι την χρονική στιγμή όπου 

παρατηρείται πλήρη ανάπτυξη του μύκητα στην σειρά τριβλίων με την μηδενική 

συγκέντρωση αντιμυκητιασικού. 

Τα αποτελέσματα επίδρασης των αντιμυκητιασικών στη βλαστική ανάπτυξη του 

μύκητα παρουσιάζονται στον πίνακα V.1 και διάγραμμα V.1. Κάθε τιμή αντιπροσωπεύει 

το μέσο όρο από τρία διαφορετικά πειράματα.  

 

 

Πίνακας V.1 : Οι τιμές αποτελεσματικών συγκεντρώσεων (ED50 και ED90 τιμές, σε ppm) 

για τη νυστατίνη, την αμφοτερικίνη Β, την μικοναζόλη, την εκοναζόλη και την 

κλοτριμαζόλη έναντι στη βλαστικής ανάπτυξης του μύκητα Fusarium oxysporum radicis-

cucumerinum. 

 

 Αντιμυκητιασικά ED50 (ppm) SD* CV**(%) ED90 (ppm) SD CV(%) 

Εκοναζόλη 0.053 6.604 1.002 11.307 ± 0.0035 ± 0.1133 

Κλοτριμαζόλη 0.088 6.932 1.100 6.364 ± 0.0061 ± 0.0630 

Μικοναζόλη 0.173 9.711 3.210 6.8804 ± 0.0168 ± 0.1974 

Αμφοτερικίνη Β 0.713 11.416 >48 - - ± 0.0814

Νυστατίνη 3.860 8.246 16.702 19.075 ± 0.3183 ± 3.1860 

P=0.0027 (Επίπεδο σημαντικότητας)  
 
*SD : Standard deviation 
**CV: Coefficient of variation 
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Διάγραμμα V.1 : Τιμές αποτελεσματικών συγκεντρώσεων (ED50 και ED90 τιμές, σε ppm) 

για τη νυστατίνη, την αμφοτερικίνη Β, την μικοναζόλη, την εκοναζόλη και την 

κλοτριμαζόλη που αντιπροσωπεύουν το 50% και 90% της βλαστικής αναστολής του 

μύκητα Fusarium oxysporum radicis-cucumerinum. 

 

Από τον πίνακα V.1 διαπιστώνεται ότι από τα αντιμυκητιασικά που ελέχθησαν το 

πιο δραστικό έναντι στη βλαστική ανάπτυξη του μύκητα Fusarium oxysporum φαίνεται 

να είναι η εκοναζόλη με ED50 τιμή τα 0.053 ppm, ακολουθεί η κλοτριμαζόλη με 0.088 

ppm, η μικοναζόλη με 0.173 ppm, η αμφοτερικίνη Β με 0.713 ppm και τέλος η νυστατίνη 

με 3.869 ppm. Οι αντίστοιχες ED90 τιμές είναι για την εκοναζόλη, την κλοτριμαζόλη, την 

μικοναζόλη και την νυστατίνη είναι 1.002 ppm, 1.100 ppm, 3.210 ppm και 16.702 ppm 

ppm αντίστοιχα, ενώ η ED90 τιμή για την αμφοτερικίνη Β κυμαίνεται σε επίπεδα 

μεγαλύτερα των 48 ppm. Παρατηρείται ότι οι ενώσεις που ανήκουν στην ομάδα των 

αζολών (εκοναζόλη, κλοτριμαζόλη και μικοναζόλη) είναι δραστικότερες έναντι στο 

μύκητα Fusarium oxysporum radicis-cucumerinum από τις ενώσεις που ανήκουν στην 

ομάδα των πολυενίων (νυστατίνη και αμφοτερικίνη Β). 

Η δραστικότητα της αμφοτερικίνης Β μετά από την συγκέντρωση των 4 ppm 

παραμένει σχεδόν σταθερή τουλάχιστο μέχρι την συγκέντρωση των 48 ppm (διάγραμμα 

V.2). Συγκεκριμένα στη συγκέντρωση των 4 ppm το ποσοστό βλαστική αναστολή είναι 

72.93% ενώ στη συγκέντρωση των 48 ppm είναι 87.62%. Το ίδιο παρατηρείται και για 

την κλοτριμαζόλη για συγκεντρώσεις άνω των 1.6 ppm και για την εκοναζόλη και την 

κλοτριμαζόλη για συγκεντρώσεις άνω των 0.4 ppm (διάγραμμα V.3). Αντίθετα η δράση 
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της νυστατίνη αυξάνει μέχρι την συγκέντρωση των 30 ppm όπου και παρατηρείται 100% 

της αναστολή της ανάπτυξης του μύκητα έτσι ώστε για συγκεντρώσεις μεγαλύτερες των 

12.4 ppm η δραστικότητα της να είναι μεγαλύτερη από της αμφοτερικίνης Β (διάγραμμα 

V.2).  
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Διάγραμμα V.2 : Επίδραση της νυστατίνης, της αμφοτερικίνης Β, στη βλαστική 

ανάπτυξη του μύκητα Fusarium oxysporum radicis-cucumerinum στους 27oC, στο 

σκοτάδι. 
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Διάγραμμα V.3 : Επίδραση της κλοτριμαζόλης, της εκοναζόλης και της μικοναζόλης στη 

βλαστική ανάπτυξη του μύκητα Fusarium oxysporum radicis-cucumerinum στους 27oC, 

στο σκοτάδι. 
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Όπως  προκύπτει από τα διαγράμματα V.2 και V.3 οι καμπύλες αντιμυκητιασικής 

δράσης των εξεταζομένων αζολών και πολυενίων δεν είναι γραμμικές. Κατάλληλη 

μετατροπή των τιμών του άξονα χ (συγκέντρωση) και y (% αναστολή) μπορούν να 

δώσουν γραμμικές καμπύλες βιολογικής δράσης. Οι τιμές συγκεντρώσεων στον άξονα χ 

μετατρέπονται σε λογαριθμική κλίμακα ενώ οι τιμές της % αναστολή της βλάστησης 

στον άξονα y επιδέχονται ειδικό μετασχηματισμό (probit). Οι καμπύλες που λαμβάνονται 

με τον τρόπο αυτό είναι γραμμικές και παρουσιάζονται στα διαγράμματα V.4, V.5 και 

V.6. Οι ευθείες αντιμυκητιασικής δράσης έχουν την μορφή y=αχ+β όπου α: η κλίση της 

ευθείας ενώ το σημείο (0,β) είναι το σημείο τομής στον άξονα y (πίνακας V.2).  

 

Πίνακας V.2 : Καμπύλες αντιμυκητιασικής δράσης της αμφοτερικίνης Β, της 

νυστατίνης, της εκοναζόλης, της μικοναζόλης και της κλοτριμαζόλης έναντι στον μύκητα 

Fusarium oxysporum radicis-cucumerinum. 

Αντιμυκητιασικά y=αχ+β r2 P 

Εκοναζόλη y=0.9867x + 1.3300 0.9907  

Κλοτριμαζόλη y=1.1373x + 1.3145 0.9864  

Μικοναζόλη y=0.7795x + 0.7210 0.9681 < 0.0001 

Αμφοτερικίνη Β y=0.6660x + 0.0749 0.9499 

Νυστατίνη  y=1.6298x - 0.8815 0.9915 
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Διάγραμμα V.4 : Καμπύλη αντιμυκητιασικής δράσης της νυστατίνης και της 

αμφοτερικίνης Β έναντι στον μύκητα Fusarium oxysporum radicis-cucumerinum σε 

ημιλογαριθμική κλίμακα. 
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Διάγραμμα V.5 : Καμπύλη αντιμυκητιασικής δράσης της εκοναζόλης και της 

κλοτριμαζόλης έναντι στον μύκητα Fusarium oxysporum radicis-cucumerinum σε 

ημιλογαριθμική κλίμακα. 
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Διάγραμμα V.6 : Καμπύλη αντιμυκητιασική δράση της μικοναζόλη έναντι στον μύκητα 

Fusarium oxysporum radicis-cucumerinum σε ημιλογαριθμική κλίμακα. 

 

Η κλίση της καμπύλης μυκοστατικής δράσης είναι ενδεικτική του πόσο δραστικό 

είναι ένα φάρμακο και χρησιμοποιείται σαν μέτρο σύγκρισης της δραστικότητας δύο 

φαρμάκων. Όπως από τον πίνακα V.2 η κλίση της ευθείας της εκοναζόλης (0.9867) και 

της κλοτριμαζόλης (1.1373) λαμβάνουν κοντινές τιμές κάτι αποδεικνύει ότι τα δύο αυτά 

 181



 182

φάρμακα έχουν παραπλήσια δραστικότητα όπως διαπιστώνεται από τις ED50 και  ED90 

τιμές που ελήφθησαν. Αντίθετα η κλίση της ευθείας της μικοναζόλης (0.7795) είναι πολύ 

μικρότερη κάτι που απεικονίζεται και στις ED50 και ED90 τιμές. Η κλίση της νυστατίνης 

(1.6298) εμφανίζεται υψηλότερη από την αντίστοιχη της αμφοτερικίνης (0.6660) γεγονός 

που αποδίδεται στην καλύτερη μυκοστατική δράση της σε σχέση με την αμφοτερικίνη σε 

συγκεντρώσεις υψηλότερες των 12 ppm.  

 
 
V.2 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΤΗΣ ΝΥΣΤΑΤΙΝΗΣ 

ΣΤΗ ΒΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΑ FUSARIUM 

 

Έγινε συγκριτική μελέτη της βιολογικής δραστικότητας έναντι στον μύκητα Fusarium 
oxysporum έξι συμπλόκων της νυστατίνης που παρασκευάστηκαν όπως περιγράφεται 
στην ενότητα II.2. Στον πίνακα V.3 παρουσιάζονται οι αποτελεσματικές δόσεις (ED50 

τιμές) που αντιστοιχούν στο 50% της αναστολής της βλαστικής ανάπτυξης του 
μύκητα.  

 Όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα V.7 και στον πίνακα V.3 το πιο δραστικό 

από τα σύμπλοκα που παρασκευάστηκαν παρουσιάζεται να είναι το σύμπλοκο 6. Η ED50 

τιμή του προσδιορίζεται στα 9.1±2.437 ppm, ακολουθεί το σύμπλοκο 1 με 

ED50=11.6±2.422 ppm, το σύμπλοκο 5 με ED50=11.7±0.151 ppm, το σύμπλοκο 4 με 

ED50=13.7±2.585 ppm, το σύμπλοκο 3 με ED50=16.3±1.962 ppm και τέλος το σύμπλοκο 

2 με ED50=20.8±4.150 ppm. Η νυστατίνη σε υδατικό διάλυμα παρουσιάζεται λιγότερο 

δραστική από όλα τα σύμπλοκα με ED50 τιμή που ξεπερνά τα 25 ppm.  

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι, εξαιρουμένου του συμπλόκου 1 με μοριακό βάρος 

10*103, η βιολογική δράση των άλλων συμπλόκων αυξάνει αυξανομένου του μοριακού 

τους βάρους. Συγκεκριμένα για το σύμπλοκο 2 με μοριακό βάρος 25*103 η ED50 τιμή 

είναι 20.8 ppm ενώ για το σύμπλοκο 6 με μοριακό βάρος 360*103 η ED50 τιμή του είναι 

9.1 ppm. Η βιολογική δράση τόσο της νυστατίνης όσο και των συμπλόκων της σε 

υδατικό διάλυμα για μεγάλο εύρος συγκεντρώσεων παρουσιάζεται στα διαγράμματα V.7 

και V.8.  
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Πίνακας V.3 :  Οι τιμές αποτελεσματικών συγκεντρώσεων (ED50 τιμές, σε ppm) για τα σύμπλοκα της νυστατίνης που αντιστοιχούν στο 50 % της 

βλαστικής αναστολής του μύκητα Fusarium oxysporum radicis-cucumerinum. 

 

Αντιμυκητιασικά 

(υδατικά διαλύματα) 

Μοριακό 

βάρος 

ED50 (ppm) SD* CV(%)** Κλίση 2 P*** 

Νυστατίνη   35.7 ± 5.214 14.605 1.6085 0.9744 

Νυστατίνη (σε μεθανόλη) - 6.5 ± 1.010 15.638 4.2584 0.8309 

Σύμπλοκο 1 10*103 11.6 ± 2.422 20.877 4.1232 0.9121 

Σύμπλοκο 2 25*103 20.8 ± 4.154 19.947 2.3841 0.9642 

Σύμπλοκο 3 30*103 16.3 ± 1.962 12.057 2.8631 0.9755 0.000131 

 

 

 

 

Σύμπλοκο 4 40*103 13.7 ± 2.585 18.812 2.9834 0.9221 

Σύμπλοκο 5 90*103 11.7 ± 0.151 1.288 3.2947 0.908 

Σύμπλοκο 6 360*103 9.1 ± 2.437 26.655 3.2804 0.8801 

*SD : Standard deviation 
**CV: Coefficient of variation 
***P=Επίπεδο σημαντικότητας 
 

 



Η τιμή του συντελεστή σημαντικότητας (P) είναι 0.000131 πολύ μικρότερη από 

την τιμή 0.05 ενώ οι τιμές του συντελεστή μεταβλητότητας (CV) κυμαίνονται σε επίπεδα 

κάτω του 20% για όλες τις ουσίες. Η γραμμικότητα των ευθειών μυκοστατικής δράσης 

των συμπλόκων είναι αρκετά καλή (r2=0.8309 για την νυστατίνη σε μεθανόλη έως 

r2=0.9755 για το σύμπλοκο 3). Η τιμή του Fπαρ είναι 7.0336 μεγαλύτερη από την 

αντίστοιχη του F  που είναι 2.4226.  κρισ
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Διάγραμμα V.7 : Επίδραση της νυστατίνης (σε υδατικό διάλυμα), και των συμπλόκων 1, 
4 και 6 με μοριακά βάρη 10*103, 40*103 και 360*103 αντίστοιχα, στη βλαστική 
ανάπτυξη του μύκητα Fusarium oxysporum radicis-cucumerinum στους 27oC, στο 

σκοτάδι. 
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Διάγραμμα V.8 : Επίδραση της νυστατίνης (σε υδατικό διάλυμα), και των συμπλόκων 2, 
3 και 5 με μοριακά βάρη 25*103, 30*103 και 90*103 αντίστοιχα, στη βλαστική ανάπτυξη 

του μύκητα Fusarium oxysporum radicis-cucumerinum στους 27oC, στο σκοτάδι. 



 
 
V.3 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΖΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΝΙΩΝ ΣΤΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΙΩΝ 

ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΑ FUSARIUM 

 

V.3α Υλικά και μέθοδοι 

Πρότυπα Διαλύματα 

Ένα mg κλοτριμαζόλης, εκοναζόλης και μικοναζόλης διαλύονται σε 10 ml 

ακετόνης ώστε να έχουμε τελική συγκέντρωση 0.1 mg/ml. Πέντε mg νυστατίνης 

διαλύονται σε 5 ml μεθανόλης (C=1 mg/ml) ενώ 5 mg αμφοτερικίνης Β (καθαρότητας 80 

%w/w) διαλύθηκαν σε 2 ml διμεθυλσουλφοξίδιο (DMSO) (C=2 mg/ml). 

Τα πολυμερικά σύμπλοκα της νυστατίνης έχουν συγκέντρωση 0.25 mg/ml σε 

διπλά απεσταγμένο νερό.  

 

Συνθήκες καλλιέργειας 

Για τη μελέτη της επίδρασης της νυστατίνης, της αμφοτερικίνης Β, της 

κλοτριμαζόλης, της εκοναζόλης και της μικοναζόλης στη βλάστηση των σπορίων του 

μύκητα Fusarium oxysporum radicis-cucumerinum ακολουθήθηκε το παρακάτω 

πρωτόκολλο.  

Πενήντα ml υποστρώματος potato dextrose (PD Broth) το οποίο παρασκευάζεται 

από εκχύλισμα 200 γρ πατάτας μετά από βρασμό 3 ωρών και 20 γρ δεξτρόζης σε 1 L 

νερού, τοποθετείται σε κωνικές φιάλες των 100 ml και αποστειρώνεται σε κλίβανο στους 

121oC για 25 λεπτά. Το pH του υποστρώματος ρυθμίζεται στην τιμή pH=6.4 με 

προσθήκη φωσφορικού buffer 1M, Na HPO /KH PO2 4 2 4. Στην συνέχεια οι κωνικές με το 

υλικό απομακρύνονται και ψύχονται ώστε να αποκτήσουν θερμοκρασίας δωματίου. Στην 

συνέχεια δύο μυκήλια με διάμετρο 1 cm το καθένα προστίθεται σε κάθε κωνική φιάλη. 

Τα μυκήλια συλλέγονται από αποικία του μύκητα Fusarium oxysporum radicis-

cucumerinum που έχει αναπτυχθεί σε υπόστρωμα PDA για 6 ημέρες στους 22οC. Το 

υπόστρωμα επωάζεται για 3 ημέρες σε ρότορα στους 19oC. Μετά την πάροδο των 3 

ημερών τα σπόρια του μύκητα συλλέγονται με διήθηση, πλένονται δυο φορές με διπλά 

απεσταγμένο και αποστειρωμένο νερό και φυγοκεντρώνται στις 10000 στροφές ανά 

λεπτό για 10 λεπτά. Στην συνέχεια ποσότητα διπλά απεσταγμένου και αποστειρωμένου 

νερού προστίθεται στα σπόρια ώστε να έχουμε τελική συγκέντρωση 0.5*107 σπόρια ανά 

ml. Ποσότητα 0.1 ml του παραπάνω διαλύματος των σπορίων, 0.1 ml 0.1 % w/v 
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διαλύματος γλυκόζης, 0.1 ml 1 M tris-buffer pH=7.0, 0.2 ml διπλά απεσταγμένο και 

αποστειρωμένο νερό και 0.5 ml διαλύματος κάθε μυκοστατικού προστίθεται σε 

αποστειρωμένα φιαλίδια eppendorf του 1 ml ώστε οι τελικές συγκεντρώσεις κάθε 

αντιμυκητιασικού να είναι : 0, 0.1, 0.2, 1, 2, 4, 8 ppm για την αμφοτερικίνη Β, 0, 0.5, 1, 

2, 5, 10 ppm για την νυστατίνη, 0, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2 ppm, για την 

κλοτριμαζόλη, 0, 0.005, 0.01, 0.02, 0.04, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2 ppm για την 

εκοναζόλη και 0, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6 ppm για την μικοναζόλη. Η επώαση 

πραγματοποιείται στους 28οC για 10 ώρες. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον 

πίνακα V.4 και διάγραμμα V.9. 

 

Πίνακας V.4 : Τιμές αποτελεσματικών συγκεντρώσεων (ED50 τιμές, σε ppm) για τη 

νυστατίνη και την αμφοτερικίνη Β που αντιστοιχούν σε 50 % αναστολή της βλάστηση 

των σπορίων του μύκητα Fusarium oxysporum radicis-cucumerinum. 

 

 Αντιμυκητιασικό ED50 (ppm)  SD* CV(%)** 

Νυστατίνη 3.1427 4.423 ± 0.139 

Αμφοτερικίνη Β 8.399 16.692 ± 1.402 

*SD : Standard deviation 
**CV: Coefficient of variation 

 

Η επίδραση του οργανικού διαλύτη στον οποίο είναι διαλυμένα τα υπό εξέταση 

αντιμυκητιασικά έχει προσδιοριστεί και το ποσοστό επίδρασης τους έχει αφαιρεθεί από 

τις τιμές που παρουσιάζονται. Σε κάθε σειρά διαλυμάτων αντιμυκητιασικού 

δημιουργείται μια αντίστοιχη σειρά από διαλύματα τα οποία δεν έχει προστεθεί 

αντιμυκητιασική ουσία αλλά έχουν το ίδιο ποσοστό οργανικού διαλύτη με το αντίστοιχο 

των διαλυμάτων που περιέχουν την αντιμυκητιασική ουσία. Η % αναστολή που προκαλεί 

ο κάθε οργανικός διαλύτης υπολογίζεται και αφαιρείται από την αντίστοιχη % αναστολή 

που παρατηρείται για το κάθε αντιμυκητιασικό.  

Η επίδραση της εκοναζόλη, της μικοναζόλη και της κλοτριμαζόλη στη βλάστηση 

των σπορίων είναι μηδαμινή στις συγκεντρώσεις που εξετάστηκαν. Συγκεντρώσεις στις 

οποίες διαπιστώνεται αναστολή της βλαστικής ανάπτυξης του μύκητα άνω του 90%. Η 

νυστατίνη αποδεικνύεται δραστικότερη από την αμφοτερικίνη Β όσο αφορά την 

αναστολή της βλάστηση των σπορίων σε αντίθεση με τη βλαστική αναστολή που η 

αμφοτερικίνη είχε σαφώς μεγαλύτερη δράση. Η ED50 τιμή της νυστατίνης προσδιορίζεται 
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στα 3.1427±0.139 ppm ενώ αυτή της αμφοτερικίνης Β στα 8.399±1.402 ppm. Στο 

διάγραμμα V.9 παρουσιάζονται οι καμπύλες μυκοστατικής δράσης της νυστατίνης και 

της αμφοτερικίνης σε εύρος συγκεντρώσεων από 0 έως 10 ppm. 
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Διάγραμμα V.9 : Επίδραση της νυστατίνης, και της αμφοτερικίνης Β στη βλάστηση των 

σπορίων του μύκητα Fusarium oxysporum radicis-cucumerinum στους 27oC, στο 

σκοτάδι. 
 
 
 
 
V.4 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΤΗΣ ΝΥΣΤΑΤΙΝΗΣ 

ΣΤΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΑ FUSARIUM 

 

Μελετήθηκε η βιολογική δράση των συμπλόκων 1, 4 και 6 της νυστατίνης με 

μοριακά βάρη 10*103 3 3, 40*10  και 360*10  αντίστοιχα και συγκρίθηκε με την αντίστοιχη 

βιολογική δράση της μικρομοριακής νυστατίνης. Οι τιμές που παρουσιάζονται στον 

πίνακα V.5 είναι ο μέσος όρος τριών διαφορετικών πειραμάτων. 

 

 

 

 

 

Πίνακας V.5 : Τιμές αποτελεσματικών συγκεντρώσεων (ED50 τιμές, σε ppm) για τη 

νυστατίνη και τα σύμπλοκα 1, 4, και 6 με μοριακά βάρη 10*103, 40*103 3 και 360*10  που 
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αντιστοιχούν στο 50%  της αναστολής της βλάστησης των σπορίων του μύκητα 

Fusarium oxysporum radicis-cucumerinum. 

 

Αντιμυκητιασικό Μοριακά 

βάρη 

ED SD* CV(%)** F P 50 

(ppm) (υδατικά διαλύματα) 

Σύμπλοκο 6  360*103 0.1239 ± 0.0160 12.898   

F =5.0265 Σύμπλοκο 4  40*103  0.2314 15.734 ± 0.0364 παρ

> =0.0362Σύμπλοκο 1  10*103 0.4553 18.694 ± 0.0851
F =4.3468 Νυστατίνη (σε 

μεθανόλη) 

- 3.1427 4.423 ± 0.1390 κρισ

*SD : Standard deviation,  
**CV: Coefficient of variation,  
***P=Επίπεδο σημαντικότητας 

 

Τα αποτελέσματα του in-vitro πειράματος που παρουσιάζονται στον πίνακα V.5 

αποδεικνύουν την καλύτερη δράση των συμπλόκων της νυστατίνης σε σχέση με την 

μικρομοριακή νυστατίνη. Η ED50 τιμή για την νυστατίνη προσδιορίζεται στα 3.1427 ppm 

ενώ για το σύμπλοκο 6 στα 0.1239 ppm, για το σύμπλοκο 4 στα 0.2314 ppm και για το 

σύμπλοκο 1 στα 0.4553 ppm. Η θετική επίδραση της PVP όπως αυτή διαπιστώνεται στα 

in-vitro πειράματα με τα σύμπλοκα του σορβικού οξέος δεν διαπιστώνεται στα σύμπλοκα 

της νυστατίνη και αυτό λόγω της μικρότερης συγκέντρωση της PVP που χρησιμοποιείται 

στην περίπτωση αυτή. Συγκεκριμένα είχε διαπιστωθεί θετική επίδραση της PVP για 

συγκεντρώσεις της άνω των 8 mg/ml. Στην περίπτωση της μελέτης των συμπλόκων της 

νυστατίνης τα επίπεδα της PVP κυμαίνονται από 0.2 έως 8 mg/ml, συγκεντρώσεις που 

δεν επιφέρουν καμιά επίδραση στη βλάστηση των σπορίων. Η σειρά δραστικότητας των 

συμπλόκων της νυστατίνης στη βλάστηση των σπορίων είναι παρόμοια με την σειρά 

δραστικότητας τους στη βλαστική ανάπτυξη του μύκητα.  

 V
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Διάγραμμα V.10 : Οι τιμές αποτελεσματικών συγκεντρώσεων (ED50 τιμές, σε ppm) της 

νυστατίνης και των συμπλόκων 1, 4 και 6 με μοριακά βάρη 10*103, 40*103 και 360*103 

αντίστοιχα για 50% αναστολής της βλάστησης των σπορίων του μύκητα Fusarium 

oxysporum radicis-cucumerinum. 
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Διάγραμμα V.11 : Επίδραση της νυστατίνης, και των συμπλόκων 1, 4, και 6 με μοριακά 

βάρη 10*103, 40*103 και 360*103 στη βλάστηση των σπορίων του μύκητα Fusarium 

oxysporum radicis-cucumerinum στους 27oC, στο σκοτάδι. 
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V.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Η αμφοτερικίνη Β είναι ένας αντιμυκητιασικός παράγοντας με ευρύ φάσμα 

δράσης, είναι όμως αδιάλυτη στο νερό. Στο εμπορικό σκεύασμα της αμφοτερικίνης Β που 

κυκλοφορεί στην αγορά με την ονομασία fungizone η αμφοτερικίνη Β είναι διαλυμένη σε 

υδατικό διάλυμα γλυκόζης, ρυθμιστικού διαλύματος και deoxycholate. Με τον τρόπο 

αυτό δημιουργείται αιώρημα κατάλληλο για ενδοφλέβια χρήση. Σε in-vitro μελέτες η 

αμφοτερικίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε διάλυμα μίγματος οργανικού διαλύτη-

νερού. Η in-vivo χρήση του οργανικού διαλύτη θα πρέπει όμως να αποκλειστεί. Επίσης 

λόγω της μεγάλης της τοξικότητας στα κύτταρα των ζώων και ανθρώπων θα πρέπει να 

επινοηθούν τρόποι μεταφοράς της αμφοτερικίνης στα κύτταρα των μυκήτων και 

γενικότερα στις περιοχές μόλυνσης με αποφυγή της τοξικής δράσης στα ανθρώπινα 

κύτταρα. Παρόμοια προβλήματα όπως μικρή διαλυτότητα στο νερό, ανάγκη μείωσης της 

τοξικότητας και καλύτερη βιολογική δράση απαντώνται για το σύνολο σχεδόν των 

αντιμυκητιασικών (π.χ. νυστατίνη και αζόλες) που χρησιμοποιούνται στην ιατρική και 

στην κτηνιατρική.  

Η λιποσωμιακή αμφοτερικίνη φαίνεται να δίνει κάποιες λύσεις στα παραπάνω 

προβλήματα. Στην λιποσωμιακή μορφή, η αμφοτερικίνη εγκλωβίζεται εσωτερικά της 

λιποσωμιακής μεμβράνης ή στα τοιχώματα της. Η μεμβράνη δρα στην συνέχεια σαν 

δότης της αμφοτερικίνης. Τα λιποσωμάτια μεταφέρουν την αμφοτερικίνη Β στις 

κυτταρικές μεμβράνες των μυκήτων που είναι ο στόχος της αμφοτερικίνης Β και οι 

οποίες μεμβράνες περιέχουν εργοστερόλη, αφήνοντας ανέπαφες τις κυτταρικές 

μεμβράνες των ζώων και του ανθρώπου οι οποίες περιέχουν χοληστερόλη. Η 

λιποσωμιακή αμφοτερικίνη φαίνεται να δρα καλύτερα από την ελεύθερη αμφοτερικίνη, 

παρόλο που ο μηχανισμός δράσης δεν έχει εξακριβωθεί πλήρως [Brajtburg, 1990]. 

 Ο Denning [Denning, 1990] αναφέρεται στην δράση της αμφοτερικίνης Β έναντι 

στον μύκητα Aspergillus υπολογίζοντας τις MICs τιμές για 50% αναστολή της ανάπτυξης 

των μυκήτων. Για είδη του Asprgillus fumigatus οι MICs τιμές κυμαίνονται από 1 έως 4 

μg/ml, για είδη του Aspergillus flavus τα 4 μg/ml ενώ για είδη του Aspergillus terreus τα 

1 έως 2 μg/ml. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της μακροδιάλυσης στους 37οC, οι MICs 

τιμές για τη αμφοτερικίνη που αντιστοιχούν σε πλήρη αναστολή της ανάπτυξης του 

μύκητα προσδιορίζονται από 1 έως 64 μg/ml με μέσο όρο τα 2.42 μg/ml για τους 

υφομύκητες Aspergillus fumigatus, A. flavus, A. terreus και A. niger [Moore, 1993].  
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O Hughes [Hughes, 1984] συγκρίνει την δράση της αμφοτερικίνης Β σε είδη του 

Aspergillus με την δράση άλλων ουσιών όπως της flucylosine, bifampin, rifampin και της 

κετοναζόλης καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η μυκητοκτόνος δράση της 

αμφοτερικίνης Β είναι πολύ υψηλότερη από την αντίστοιχη δράση των παραπάνω 

ουσιών, παραθέτοντας MIC50 και MIC90 τιμές 1.56 και 3.13 μg/ml για τους μύκητες 

Aspergillus fumigatus και Aspergillus niger. Χρήση όμως μίγματος αμφοτερικίνης Β και 

rifampin οδηγεί σε μείωση των MIC50 και MIC90 τιμών στα 0.39 και 0.78 μg/ml 

αντίστοιχα παρόλο που για την rifampin οι αντίστοιχες MIC50 και MIC90 τιμές 

κυμαίνονται σε επίπεδα μεγαλύτερα των 1000 μg/ml.  

Ο Ramani [Ramani, 1997] προσδιορίζει τις MICs τιμές της αμφοτερικίνης από 

0.03 έως 2 μg/ml και της φλουκοναζόλης από 0.125 έως 128 μg/ml σε 31 είδη της 

Candida albicans υποστηρίζοντας την καλύτερη και ταχύτερη δράση της αμφοτερικίνης 

Β σε σχέση με την φλουκοναζόλη έναντι στους συγκεκριμένους βλαστομύκητες. Η 

έκθεση των μυκήτων Aspergillus fumigatus και Candida albicans σε αμφοτερικίνη Β στη 

συγκέντρωση των 10 μg/ml είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο των μυκήτων. Αντίθετα η 

έκθεση στην ίδια συγκέντρωση ιτρακοναζόλης και βορικοναζόλης είχε σαν αποτέλεσμα 

τον θάνατο του Aspergillus fumigatus ενώ δεν παρατηρήθηκε καμιά επίδραση για 

Candida albicans κατατάσσοντας έτσι την αμφοτερικίνη ως αντιμυκητιασικό ευρύτερης 

δράσης σε σχέση με τις ενώσεις της κατηγορίας των αζολών. Παράλληλα επισημαίνεται 

η μειωμένη δράση αντιπροσώπων της οικογένειας των αζολών έναντι σε βλαστομύκητες 

[Manavathu, 1998].  

 Η νυστατίνη λόγω της μεγάλης τοξικότητας και της μικρής απορρόφησης της από 

το γαστρεντερικό σωλήνα χρησιμοποιείται αποκλειστικώς για την τοπική αντιμετώπιση 

μυκητιάσεων του δέρματος, του στόματος και του πεπτικού συστήματος. Στην χώρα μας 

είναι ο μόνος αντιμυκητιασικός παράγοντας που χρησιμοποιείται στην κτηνιατρική. Οι 

αζόλες όπως η κλοτριμαζόλη, η εκοναζόλη και η μικοναζόλη χρησιμοποιούνται για 

τοπικές και συστηματικές μυκητιάσεις και χαρακτηρίζονται από μικρότερη τοξικότητα 

σε σχέση με την αμφοτερικίνη Β και την νυστατίνη χωρίς όμως να διακρίνονται για ευρύ 

φάσμα δράσης ανάλογο με αυτό της αμφοτερικίνης.  

 Τα αποτελέσματα μας αποδεικνύουν την καλύτερη δράση των αντιμυκητιασικών 

που ανήκουν στην κατηγορία των αζολών σε σχέση με τα πολυένια (αμφοτερικίνη και 

νυστατίνη) όσο αφορά την επίδραση του στη βλαστική ανάπτυξη του μύκητα Fusarium 

oxysporum. Από τις αζόλες που εξετάστηκαν δραστικότερη αποδεικνύεται η εκοναζόλη 
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ακολουθεί η κλοτριμαζόλη και τέλος η μικοναζόλη με ED50 τιμές 0.053 ppm, 0.088 ppm, 

0.1730 ppm αντίστοιχα. Από τα πολυένια η αμφοτερικίνη Β (ED50=0.7133 pmm) 

εμφανίζεται 5.4 φορές δραστικότερη από την νυστατίνη (ED50=3.860 pmm). Η νυστατίνη 

όμως εμφανίζει καλύτερη μυκητοκτόνο δράση. Συγκεκριμένα 100% αναστολή στη 

βλαστική ανάπτυξη του Fusarium επέρχεται στη συγκέντρωση των 30 ppm για την 

νυστατίνη. Σε αντίθεση, η μυκοστατική δράση της αμφοτερικίνης παραμένει σχεδόν 

σταθερή σε συγκεντρώσεις πάνω από 4 ppm χωρίς να επέρχεται θάνατος του μύκητα 

μέχρι την συγκέντρωση των 48 ppm (πίνακας V.1, διαγράμματα V.2 και V.3).  

Καμιά επίδραση στη βλάστηση των σπορίων του μύκητα Fusarium oxysporum 

δεν παρατηρήθηκε σε επίπεδα από 0 έως 3.2 ppm κλοτριμαζόλης, 0 έως 0.8 ppm 

εκοναζόλης και 0 έως 1.6 ppm μικοναζόλης στη βλάστηση των σπορίων του μύκητα 

Fusarium. Οι βιοδραστικές ουσίες της ομάδας των πολυενίων έδρασαν καλύτερα από την 

ομάδα των αζολών με την νυστατίνη να εμφανίζεται δραστικότερη κατά 2.67 φορές από 

την αμφοτερικίνη Β έναντι στη βλάστηση των σπορίων του Fusarium (πίνακας V.4).  

Από τα σύμπλοκα της νυστατίνης που παρασκευάστηκαν, δραστικότερο 

εμφανίζεται το σύμπλοκο με το μεγαλύτερο μοριακό βάρος (σύμπλοκο 6, ΜΒ=360*103), 

ακολουθούν τα σύμπλοκα 1, 5, 4, 3 και λιγότερο δραστικό παρουσιάζεται το σύμπλοκο 2 

με μοριακό βάρος (25*103). Όλα τα σύμπλοκα έδρασαν καλύτερα από την νυστατίνη σε 

υδατικό διάλυμα, αλλά μόνο το σύμπλοκο 1 και 6 παρουσιάζουν ανασταλτικές 

πυκνότητες παρόμοιες της νυστατίνης σε οργανικό διαλύτη. Με εξαίρεση το σύμπλοκο 1, 

η δραστικότητα των υπολοίπων συμπλόκων ακολουθεί αντίστροφη πορεία από αυτή που 

είχε παρατηρηθεί στα σύμπλοκα του σορβικού οξέος και αφορούσε την βιολογική δράση 

έναντι στη βλαστική ικανότητα του μύκητα Fusarium (πίνακας V.3). Συγκεκριμένα η 

μυκοστατική τους δράση αυξάνεται με την αύξηση του μοριακού βάρους.  

Σε αντίθεση, η δράση των συμπλόκων της νυστατίνης (σύμπλοκα 1, 4 και 6 με 

μοριακά βάρη 10*103, 40*103 και 360*103) έναντι στη βλάστηση των σπορίων του 

Fusarium, είναι πολύ καλύτερη από την αντίστοιχη της νυστατίνης (σε μεθανολικό 

διάλυμα). Η δράση παρουσιάζεται να είναι συνάρτηση του μοριακού βάρους και 

συγκεκριμένα να αυξάνει με την αύξηση του μοριακού βάρους. Το σύμπλοκο 6 

παρουσιάζεται 25.36 φορές δραστικότερο της νυστατίνης, ενώ τα σύμπλοκα 4 και 1 

παρουσιάζονται 13.58 και 6.90 φορές αντίστοιχα δραστικότερα από μικρομοριακή 

νυστατίνη (πίνακας V.5). 
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VI. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΟΡΒΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ, 

ΣΟΡΒΙΚΟΥ ΚΑΛΙΟΥ, ΝΥΣΤΑΤΙΝΗΣ, ΑΜΦΟΤΕΡΙΚΙΝΗΣ Β ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΑΘΟΓΟΝΟΥΣ ΜΥΚΗΤΕΣ 

 

Στην ενότητα αυτή μελετήθηκε η αντιμυκητιασική δράση του σορβικού οξέος, 

του σορβικού καλίου, της νυστατίνης, της αμφοτερικίνης Β και των νέων πολυμερικών 

συμπλόκων αυτών, έναντι σε παθογόνους για τον άνθρωπο και τα ζώα μύκητες όπως  

Aspergillus parasiticus, Penicillium viridicatum, Candida albicans και Candida 

tropicalis.  

 
VI.1 Υλικά και μέθοδοι 

Χημικά αντιδραστήρια  

Το θρεπτικό υλικό, peptone yeast extract, pH=6.4, με 0.2 % γλυκόζη (PYG) που 

χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη των μυκήτων ήταν δώρο από την εταιρεία Bioprepare 

(Παπανικολάου, Ν. Ψυχικό, Αθήνα). Το sabouraud agar είναι προϊόν της εταιρείας Merck 

(E. Merck, Darmstadt). 

 

Πρότυπα Διαλύματα  

Παρασκευάστηκε διάλυμα σορβικού οξέος συγκέντρωσης 10 mg/ml και σορβικού 

καλίου συγκέντρωσης 20 mg/ml με εξουδετέρωση 0.746 γρ σορβικού οξέος με 1 M 

ΚΟΗ. Τα σύμπλοκα του σορβικού οξέος, συγκέντρωσης 10 mg/ml, παρασκευάστηκαν 

όπως περιγράφεται στην παράγραφο ΙΙ.1β (σειρά 2). Τα πρότυπα διαλύματα της 

νυστατίνης και της αμφοτερικίνης είχαν συγκεντρώσεις C= 5 mg/ml σε διαλύτη DMSO. 

Τα σύμπλοκα της νυστατίνης και της αμφοτερικίνης συγκέντρωσης 0.25 και 0.20 mg/ml 

αντίστοιχα, παρασκευάστηκαν όπως περιγράφεται στην ενότητα ΙΙ.2 και ΙΙ.3. Σε όλα τα 

πρότυπα διαλύματα το pH έχει ρυθμιστεί στο pH=6.4 με προσθήκη φωσφορικού buffer 

KH PO /Na HPO2 4 2 4 0.5 Μ. Τα διαλύματα του σορβικού καλίου, του σορβικού οξέος και 

των συμπλόκων του διατηρήθηκαν σε θερμοκρασία δωματίου ενώ τα διαλύματα της 
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νυστατίνης και της αμφοτερικίνης και των συμπλόκων τους διατηρήθηκαν σε σκοτεινό 

μέρος θερμοκρασίας από 0οC έως 8 οC. 

 

Μικροοργανισμοί  

Οι υφομύκητες Aspergillus parasiticus 1130 και Penicillium viridicatum CA 100, και 
οι βλαστομύκητες Candida albicans και Candida tropicalis χρησιμοποιήθηκαν για 
τον βιολογικό έλεγχο του σορβικού οξέος, του σορβικού καλίου, της νυστατίνης, της 
αμφοτερικίνης Β και των συμπλόκων τους. Ο μύκητας Aspergillus parasiticus 
προσφέρθηκε στο εργαστήριο μας από τον καθηγητή S.W. Peterso, του National 

Center for Agricultural Utilization Research, 1815 North University Street, Peoria, 
Illinois. Ο περιβαλλοντικός μύκητας Penicillium viridicatum και τα κλινικά στελέχη 
Candida albicans και Candida tropicalis, έχουν απομονωθεί και ταυτοποιηθεί στο 
Εργαστήριο Μικροβιολογίας (Δ/ντής, Καθηγητής κ. Πετρίκος) του Πανεπιστημίου 

Αθηνών από την Δρ. Αικατερίνη Χαρβάλου.  
 

Συνθήκες καλλιέργειας 

Η μακρομέθοδος των αραιώσεων σύμφωνα με τις οδηγίες της NCCLS (National 

Committee for Clinical and Laboratory Standards, 1997, Document M-27) κρίνεται ως η 

πλέον κατάλληλη και αποδεκτή για τον προσδιορισμό της ανθεκτικότητας των στελεχών 

της Candida αλλά και των υφομυκήτων Aspergillus και Penicillium έναντι σε διάφορα 

αντιμυκητιασικά.  

Συγκεκριμένα, οι μύκητες Aspergillus και Penicillium αναπτύχθηκαν σε 

υπόστρωμα sabouraud agar στους 30ο οC και 25 C αντίστοιχα. Τα σπόρια των μυκήτων 

συλλέχθηκαν σε φυσιολογικό ορό μετά από καλλιέργεια 7 ημερών για τον Aspergillus 

και 10 ημερών για τον μύκητα Penicillium. Οι υφές του μύκητα απομακρύνθηκαν 

μηχανικά και τα σπόρια πλύθηκαν με φυσιολογικό ορό, μετρήθηκαν με αιματοκυτόμετρο 

και η συγκέντρωση τους ρυθμίστηκε στα 6*103 cfu/ml. Οι επιθυμητές συγκεντρώσεις 

των μυκοστατικών που εξετάστηκαν παρασκευάστηκαν σε υπόστρωμα PYG με 

διαδοχικές αραιώσεις. Ποσότητα 0.5 ml του διαλύματος των σπορίων και 0.5 ml των 

διαλυμάτων των εξετασθέντων μυκοστατικών αναμιγνύονται σε αποστειρωμένους 

σωλήνες των 6-ml  (polystyrene tubes, Falcon 2054). Με τον τρόπο αυτό η συγκέντρωση 

των σπορίων και των μυκοστατικών υποδιπλασιάζεται. 

Οι σωλήνες με τα σπόρια του Aspergillus και Penicillium επωάζονται για 24 ώρες 

στους 37οC και 30οC αντίστοιχα. Μετά το τέλος της επώασης οι σωλήνες ανακινούνται 

μηχανικά και παρατηρείται η ανάπτυξη του κάθε μύκητα σε αυτά. Οι Ελάχιστες 

Συγκεντρώσεις Αναστολής (Minimum Inhibitory Concentration, MIC) τιμές ορίζονται ως 
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οι συγκεντρώσεις εκείνες των μυκοστατικών όπου παρατηρείται 90% αναστολή του 

μύκητα σε σχέση με το control μετά από 24 ώρες. 

Οι βλαστομύκητες Candida tropicalis και Candida albicans αναπτύχθηκαν σε 

υπόστρωμα sabouraud agar στους 37oC για 24 ώρες. Αποικίες του μύκητα προστίθενται 

σε υπόστρωμα PYG, pH 6.4 και η τελική συγκέντρωση των κυττάρων ρυθμίστηκε στα 

6*103 cfu/ml αραιώνοντας από το μισό της κλίμακας Mcfarland. Ποσότητα 0.5 ml από το 

παραπάνω διάλυμα προστίθεται σε 0.5 ml διαλύματος μυκοστατικού και επωάζεται για 

24 ώρες στους 37οC. MIC τιμή ορίζεται εκείνη η συγκέντρωση μυκοστατικού όπου δεν 

παρατηρείται ανάπτυξη του μύκητα.  

Οι MICs τιμές του σορβικού οξέος, του σορβικού καλίου, της νυστατίνης, της 

αμφοτερικίνης και των συμπλόκων τους παρουσιάζονται στους πίνακες VΙ.1, VΙ.2, VΙ.3. 

Καμιά επίδραση στην ανάπτυξη του μύκητα δεν παρατηρήθηκε όταν χρησιμοποιήθηκε 

πολυβινυλπυρρολιδόνη σε συγκεντρώσεις μέχρι 400 mg/ml. 
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Πίνακας VΙ.1 : Παρουσιάζονται οι ελάχιστες συγκεντρώσεις αναστολής (MICs τιμές, σε 

ppm) για το σορβικό κάλιο, το σορβικό οξύ και τα σύμπλοκα του 1, 2, 3, 4, 5 και 6 με 

μοριακά βάρη 10*103 3 3 3 3, 25*10 , 30*10 , 40*10 , 90*10  και 360*103 αντίστοιχα που 

επιφέρουν 90% αναστολή για τους μύκητες Aspergillus parasiticus και Penicillium 

viridicatum και 100% αναστολή για τους μύκητες Candida albicans και Candida 

tropicalis. 

MICs τιμές (μg/ml)*   
Aspergillus 
parasiticus 

Penicillium 
viridicatum 

Candida 
albicans 

Candida 
tropicalis 

Μυκοστατικό  Μοριακό 
βάρος 

Σορβικό οξύ - 300 500 1000 1000 
Σορβικό κάλιο  - 500 750 >1000 > 1000 
Σύμπλοκα σορβικού οξέος     

Σύμπλοκο 1 10*103 100 200 300 200 
Σύμπλοκο 2 25*103 150 250 400 300 
Σύμπλοκο 3 30*103 200 300 500 400 
Σύμπλοκο 4 40*103 250 350 600 500 
Σύμπλοκο 5 90*103 300 400 800 700 
Σύμπλοκο 6 360*103 500 750 1200 1000 

* Κάθε τιμή είναι ο μέσος όρος από τρεις διαφορετικές μετρήσεις 
 
Πίνακας VΙ.2 : Παρουσιάζονται οι ελάχιστες συγκεντρώσεις αναστολής (MICs τιμές, σε 

ppm) για την αμφοτερικίνη Β και τα σύμπλοκα της 1, 2, 3, 4, 5 και 6 με μοριακά βάρη 

10*103, 25*103, 30*103, 40*103, 90*103 και 360*103 αντίστοιχα που επιφέρουν 90% 

αναστολή για τους μύκητες Aspergillus parasiticus και Penicillium viridicatum και 100% 

αναστολή για τον μύκητα Candida albicans. 

  MICs τιμές (μg/ml)* 
Aspergillus 
parasiticus 

Penicillium 
viridicatum 

Candida 
albicans 

Μυκοστατικό  Μοριακό 
βάρος 

Αμφοτερικίνη Β  - 1.6 1.6 1.8 
Σύμπλοκα αμφοτερικίνης Β    
Σύμπλοκο 1 10*103 1.6 1.6 1.8 
Σύμπλοκο 2 25*103 1.6 1.6 1.8 
Σύμπλοκο 3 30*103 2.4 2.4 1.8 
Σύμπλοκο 4 40*103 2.4 2.4 2.4 
Σύμπλοκο 5 90*103 3.2 3.2 2.4 
Σύμπλοκο 6 360*103 3.2 3.2 2.4 

* Κάθε τιμή είναι ο μέσος όρος από τρεις διαφορετικές μετρήσεις 
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Πίνακας VΙ.3 : Παρουσιάζονται οι ελάχιστες συγκεντρώσεις αναστολής (MICs τιμές, σε 

ppm) για την νυστατίνη και τα σύμπλοκα της 1, 2, 3, 4, 5 και 6 με μοριακά βάρη 10*103, 

25*103 3 3 3, 30*10 , 40*10 , 90*10  και 360*103 αντίστοιχα που επιφέρουν 90% αναστολή 

για τους μύκητες Aspergillus parasiticus και Penicillium viridicatum. 

  MICs τιμές (μg/ml)* 

Aspergillus 

parasiticus 

Penicillium 

viridicatum 

Μυκοστατικό  Μοριακό βάρος 

Νυστατίνη - 1.6 1.6 

Σύμπλοκα νυστατίνης   

Σύμπλοκο 1 10*103 3.2 3.2 

Σύμπλοκο 2 25*103 7.5 7.5 

Σύμπλοκο 3 30*103 7.5 7.5 

Σύμπλοκο 4 40*103 15 15 

Σύμπλοκο 5 90*103 > 30.5 30.5 

Σύμπλοκο 6 360*103 > 30.5 > 30.5 

* Κάθε τιμή είναι ο μέσος όρος από τρεις διαφορετικές μετρήσεις 
 

Κτόνες καμπύλες  

Αποικία της Candida tropicalis από καλλιέργεια 24 ωρών προστίθενται σε 

υπόστρωμα PYG ώστε μετά την προσθήκη διαλύματος μυκοστατικού η συγκέντρωση 

των κυττάρων να είναι 3*103 cfu/ml. Ποσότητα 4 ml του παραπάνω διαλύματος 

επωάζεται στους 37οC για 24 ώρες παρουσία σορβικού οξέος ή των συμπλόκων του 1, 2 

και 3 σε συγκέντρωση 1.2 mg/ml. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 100 μl από το διάλυμα 

αυτό απομακρύνεται, αραιώνεται και 100 μl από τα αραιωμένα διαλύματα προστίθεται σε 

τριβλία με θρεπτικό υπόστρωμα sabouraud agar, εις διπλούν. Τα τριβλία επωάζονται 

στους 37οC για 24 ώρες και υπολογίζεται ο αριθμός των αποικιών του μύκητα. 

Ομοίως, 4 ml διαλύματος σπορίων του μύκητα Αspergillus parasiticus 

συγκέντρωσης 4.5*104 o cfu/ml επωάζονται στους 37 C παρουσία 2.5 mg/ml σορβικού 

οξέος ή των συμπλόκων του 1, 2 και 3. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 100 μl από το 

διάλυμα αυτό απομακρύνεται, αραιώνεται και 100 μl από τα αραιωμένα διαλύματα 

προστίθεται σε τριβλία με θρεπτικό υπόστρωμα sabouraud agar, εις διπλούν. Τα τριβλία 

επωάζονται στους 37οC για 24 ώρες.  
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Στα διαγράμματα VI.1 και VI.2 παρουσιάζονται οι κτόνες καμπύλες των μυκήτων 

Candida tropicalis και Aspergillus parasiticus παρουσία σορβικού οξέος και των 

συμπλόκων του 1, 2 και 3 με μοριακά βάρη 10*103, 25*103 και 30*103. 
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Διάγραμμα VΙ.1 : Η κτόνος καμπύλη του μύκητα Candida tropicalis μετά από έκθεση 

της σε συγκέντρωση 1.2 mg/ml σορβικού οξέος και των συμπλόκων του 1, 2 και 3 με 

μοριακά βάρη 10*103, 25*103 και 30*103. 
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Διάγραμμα VΙ.2 : Η κτόνος καμπύλη του μύκητα Aspergillus parasiticus μετά από 

έκθεση των σπορίων του σε συγκέντρωση 2.5 mg/ml σορβικού οξέος και των συμπλόκων 

του 1, 2 και 3 με μοριακά βάρη 10*103, 25*103 και 30*103. 
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VI.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
 

Το σορβικό οξύ (MICs=300, 500, 1000 ppm) αποδεικνύεται δραστικότερο του 

σορβικού καλίου (MICs=500, 750, >1000 ppm) έναντι όλων των μυκήτων που 

εξετάστηκαν. Συγκεκριμένα η μυκοστατική δράση του σορβικού οξέος είναι κατά 1.4-1.6 

φορές υψηλότερη από αυτή του σορβικού καλίου έναντι στους υφομύκητες Aspergillus 

και Penicillium. Το σορβικό κάλιο δίνει MIC τιμή υψηλότερη από 1000 ppm έναντι 

στους βλαστομύκητες Candida albicans και Candida tropicalis ενώ το σορβικό οξύ δίνει 

MICs τιμές 1000 ppm και για τους δύο μύκητες. Χαρακτηριστικό είναι ότι τόσο το 

σορβικό οξύ όσο και το σορβικό κάλιο παρουσιάζονται δραστικότερα έναντι στον 

υφομύκητα Aspergillus parasiticus από ότι στον Aspergillus viridicatum. Επιπλέον ο 

βλαστομύκητας Candida δείχνει να αντιστέκεται περισσότερο στην παρουσία του 

σορβικού οξέος ή του σορβικού καλίου από ότι οι υφομύκητες Aspergillus και 

Penicillium (πίνακας VI.1). 

Τα σύμπλοκα του σορβικού οξέος υπερτερούν του ίδιου του σορβικού οξέος και 

κατά συνέπεια και του σορβικού καλίου ως προς την μυκοστατική τους δράση. Τα τρία 

πρώτα σύμπλοκα έχουν έως και τρεις φορές χαμηλότερες MICs σε σχέση με το σορβικό 

οξύ. Οι MIC τιμές αυτών κυμαίνονται από 100-200 ppm για τον μύκητα Aspergillus 

parasiticus, από 200-300 ppm για τον μύκητα Aspergillus viridicatum, από 300-500 ppm 

για την Candida albicans και από 200-400 ppm για την Candida tropicalis. Τα σύμπλοκα 

με μεγαλύτερο μοριακό βάρος (σύμπλοκο 4, 5 και 6) έδωσαν MICs παραπλήσιες σε 

αυτές του σορβικού οξέος και του σορβικού καλίου, με τιμές που κυμαίνονται από 250 

έως 500 ppm για τον μύκητα Aspergillus parasiticus, από 350 έως 750 ppm για τον 

μύκητα Aspergillus viridicatum, από 600 έως 1200 ppm για την Candida albicans και 

από 500 έως 1000 ppm για την Candida tropicalis (πίνακας VI.1). Όπως διαπιστώθηκε 

και στην in-vitro μελέτη του μύκητα Fusarium oxysporum, η δράση των συμπλόκων του 

σορβικού οξέος είναι ανάλογη του μοριακού βάρους και συγκεκριμένα η μυκοστατική 

δράση αυξάνει όσο μειώνεται το μοριακό τους βάρος. 

Η αμφοτερικίνη αποδεικνύεται δραστικότερη έναντι στους υφομύκητες σε σχέση 

με τους βλαστομύκητες που εξετάστηκαν. Οι MICs τιμές της για τους υφομύκητες 

Aspergillus parasiticus και Penicillium viridicatum προσδιορίστηκαν στα 1.6 ppm ενώ 

για τον βλαστομύκητα Candida albicans στα 1.8 ppm. Κάποια από τα σύμπλοκα της 

αμφοτερικίνης εμφανίζονται να είναι το ίδιο δραστικά με την αμφοτερικίνη. 

Συγκεκριμένα όσο αφορά τους υφομύκητες Aspergillus parasiticus και Penicillium 
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viridicatum η MIC τιμή των συμπλόκων 1 και 2 είναι 1.6 ppm, των συμπλόκων 3 και 4 

με μοριακά βάρη 30*103 και 40*103 είναι 2.4 ppm, ενώ των συμπλόκων 5 και 6 με 

μοριακά βάρη 90*103 και 360*103 είναι 3.2 ppm. Όσο αφορά την Candida albicans η 

MIC τιμή των τριών πρώτων συμπλόκων είναι ίδια με αυτή της αμφοτερικίνης (1.8 ppm) 

ενώ τα τρία επόμενα με μεγαλύτερο μοριακό βάρος έδειξαν ελάχιστα υψηλότερες 

ανασταλτικές πυκνότητες (2.4 ppm) (πίνακας VI.2).  

Η νυστατίνη εμφανίζεται το ίδιο δραστική με την αμφοτερικίνη Β έναντι στους 

υφομύκητες Aspergillus parasiticus και Penicillium viridicatum με MIC τιμή τα 1.6 ppm. 

Το σύμπλοκο 1 της νυστατίνης με μοριακό βάρος 10*103 παρουσιάζει ελάχιστα 

υψηλότερη ανασταλτική πυκνότητα (3.2 ppm) από την μικρομοριακή νυστατίνη. Τα 

σύμπλοκα 2 και 3 με μοριακό βάρος 25*103 3 και 30*10  έδωσαν MICs τιμές 7.5 ppm, ενώ 

το σύμπλοκο 4 (40*103) έδωσε MIC τιμή 15 ppm. Τα σύμπλοκα 5 και 6 με μοριακό 

βάρος 90*103 και 360*103 έδωσαν MICs τιμές που κυμαίνονται σε επίπεδα άνω των 30.5 

ppm. Τα σύμπλοκα της νυστατίνης έδειξαν να δρουν με τον ίδιο τρόπο όπως αυτά της 

αμφοτερικίνης και του σορβικού οξέος, δηλαδή η μυκοστατική δράση τους είναι 

συνάρτηση του μοριακού βάρους.  

Η κτόνος καμπύλη της Candida tropicalis παρουσία σορβικού οξέος και των 

συμπλόκων του 1, 2 και 3 με μοριακά βάρη 10*103, 25*103 και 30*103 σε συγκέντρωση 

1.2 mg/ml παρουσιάζεται στο διάγραμμα VI.1. Από το συγκεκριμένο διάγραμμα 

διαπιστώνεται ότι η Candida tropicalis είναι περισσότερο ανθεκτική στην παρουσία του 

σορβικού οξέος από ότι στην παρουσία των συμπλόκων του. Παρατηρείται επίσης 

μικρότερη μυκοστατική δράση του σορβικού οξέος σε σχέση με αυτή των συμπλόκων 

του 1, 2 και 3. Επίσης θα πρέπει να επισημανθεί η μυκητοκτόνος δράση του συμπλόκου 1 

στο διάστημα των 24 ωρών. 

Από την κτόνο καμπύλη του Aspergillus parasiticus (διάγραμμα VI.2) 

διαπιστώνεται ότι η μυκοστατική δράση του συμπλόκου 1 είναι καλύτερη από την 

αντίστοιχη του σορβικού οξέος και τον συμπλόκων 2 και 3 στην χρονική περίοδο των 24 

ωρών. Το σορβικό οξύ έδωσε σχεδόν παρόμοια δράση με το σύμπλοκο 2 και ελάχιστα 

υψηλότερη από το σύμπλοκο 3. 

Γενικά παρατηρείται ότι η δράση των συμπλόκων του σορβικού οξέος είναι 

συνάρτηση της μακροδομής. Οι MICs τιμές των συμπλόκων μειώνονται με την μείωση 

του μοριακού τους βάρους επιβεβαιώνοντας έτσι τη σχέση της βιολογικής δράσης με τη 

μακροδομή. Στα πλεονεκτήματα των συμπλόκων του σορβικού οξέος, της νυστατίνης και 
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της αμφοτερικίνης Β μπορούμε να αναφέρουμε την υδατοδιαλυτότητα, την δυνατότητα 

ρύθμισης της βιολογικής δράση μέσω της μακροδομή, την βιοσυμβατότητα και την 

αποτελεσματικότερη μυκοστατική δράση σε σχέση με τις πρότυπες μικρομοριακές 

ουσίες. Η μειωμένη δράση των συμπλόκων της νυστατίνης μεγάλου μοριακού βάρους 

αποδίδεται πιθανότατα τόσο στην στερεοδομή της νυστατίνης όσο και γενικότερα του 

συμπλόκου με την PVP. Η δέσμευση-εγκλωβισμός της νυστατίνης στην PVP όπως 

διαπιστώθηκε στα βιολογικά πειράματα είναι μεγαλύτερη όσο αυξάνει η μακροαλυσίδα 

του PVP. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Α. Ανίχνευση και πιστοποίηση μυκοτοξινών σε τρόφιμα 

 

⇒ Ο καλύτερος διαχωρισμός των αφλατοξινών σε πλάκα TLC διαπιστώθηκε για το 

σύστημα διαλυτών χλωροφόρμιο-μεθανόλη (9:1). 

⇒ Ο έντονος μπλε φθορισμός παρατηρήθηκε για όλες τις αφλατοξίνες στα 366 nm. 

Φθορισμός στα 254 nm δεν παρατηρήθηκε παρά μόνο με τη χρήση διαλύματος 

ψεκασμού 25% θειικού οξέος σε αιθανόλη και μονάχα σε υψηλές ποσότητες τοξίνης. 

⇒ Το καλύτερο μήκος κύματος για την μελέτη των αφλατοξινών με χρωματογραφία 

υψηλής απόδοσης είναι 365 nm. Ο βέλτιστος διαχωρισμός επιτεύχθηκε με σύστημα 

διαλύτη έκλουσης 50% v/v νερό, 30% v/v ακετονιτρίλιο και 20% v/v μεθανόλη. Τα 

όρια ανίχνευσης για τις αφλατοξίνες Β1, Β2, G1 και G2 προσδιορίστηκαν στα 50, 

150, 100 και 250 ng/ml με χρόνους έκλουσης 7.210 min, 8.010 min, 8.930 min και 

10.030 min αντίστοιχα. 

⇒  Στα πλεονεκτήματα της πρώτης μεθόδου επεξεργασίας των τροφών (μεθόδου Α) για 

την ανίχνευση των αφλατοξινών, παραθέτουμε τον συνδυασμό των δύο 

χρωματογραφικών τεχνικών (TLC και HPLC) που εφαρμόζονται με αποτέλεσμα 

καλύτερη ταυτοποίηση των αφλατοξινών και τον παραπέρα καθαρισμό του δείγματος, 

ενώ στα πλεονεκτήματα της μεθόδου Β έχουμε το μικρότερο χρόνο ανάλυσης, την 

μεγαλύτερη ευαισθησία και την καλύτερη μέση ανάκτηση (73.39%) σε σχέση με την 

μέθοδο Α (62.17%). 

⇒ Ο συντελεστής μεταβλητότητας (CV) για την μέθοδο Β παίρνει τιμές μικρότερες του 

10% και για την μέθοδο Α μικρότερες του 20%. Διαπιστώθηκε ότι η μέθοδο Β 

διακρίνεται για την καλύτερη επαναληψιμότητα των μετρήσεων και την υψηλότερη 

ανάκτηση των αφλατοξινών.  
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Β. Παρασκευή και χαρακτηριστικά των πολυμερικών μυκοστατικών και 

αντιμυκητιασικών ουσιών  
 

⇒ Η μέγιστη περιεκτικότητα σε επόξυ ομάδες της εποξειδιομένης PVP με βάση την 

τροποποιημένη μέθοδο Darzan είναι 11.2 mole % με εύρος από 7.2 % έως 11.2 

mole% και η μέγιστη περιεκτικότητα σε mol% του συνδεδεμένου σορβικού οξέος 

στους πολυμερικούς εστέρες είναι 5.1 mole% (με εύρος από 3.4 mole% μέχρι 5.1 

mole%). Η απόδοσης της αντίδρασης της εποξειδιομένης PVP με το σορβικό οξύ 

υπολογίζεται στο 47.07 % (45.53-48.51%)  

⇒ Διαπιστώθηκε ότι όσο αυξάνεται το μοριακό βάρος της PVP τόσο μειώνεται η 

περιεκτικότητα των σχηματισμένων επόξυ ομάδων και κατά συνέπεια η 

περιεκτικότητα του συνδεδεμένου σορβικού οξέος, πιθανόν λόγο εγκλωβισμού των 

καρβονυλίων του δακτυλίου της PVP στις αλυσίδες μεγάλου μοριακού βάρους.  

⇒ Η μέγιστη περιεκτικότητα σορβικού οξέος στα σύμπλοκα της πρώτης σειράς είναι 

2.5% w/w και η αναλογία σύνδεσης mole σορβικού οξέος:base mole PVP είναι 1:40 

για τα σύμπλοκα 1 έως 4 και 5.55 % w/w με αναλογία σύνδεσης 1:18 για τα 

σύμπλοκα 5 και 6.  

⇒ Στα σύμπλοκα της δεύτερης σειράς η περιεκτικότητα σε σορβικό οξύ είναι 50 % w/w 

και η αναλογία σύνδεσης mole σορβικού οξέος:base mole PVP είναι 1:1. Ο λόγος της 

υψηλής περιεκτικότητας σε σορβικό οξύ των συμπλόκων αυτών είναι ότι η 

παρασκευή τους γίνεται σε οργανικούς διαλύτες οι οποίοι έχουν την ικανότητα να 

ευθυγραμμίζουν την αλυσίδα της PVP καθιστώντας τις ενεργές του ομάδες 

περισσότερο προσιτές στις ενεργές ομάδες του σορβικού οξέος. 

⇒ Για τα σύμπλοκα της νυστατίνης η ελάχιστη αναλογία mole νυστατίνης:base mole PVP 

προσδιορίστηκε στα 1:3340 με μέγιστη περιεκτικότητα τα 0.25 % w/w για τα 

σύμπλοκα 1 έως 4 με μοριακά βάρη 10*103, 25*103, 30*103, 40*103 και 1:1670 με 

μέγιστη περιεκτικότητα τα 0.5% w/w για τα σύμπλοκα 5 και 6 με μοριακά βάρη 

90*103 και 360*103.  

⇒ Για τα σύμπλοκα της αμφοτερικίνης Β η ελάχιστη αναλογία mole αμφοτερικίνης:base 

mole PVP προσδιορίστηκε στα 1:4995 με μέγιστη περιεκτικότητα τα 0.167% w/w για 

τα σύμπλοκα 1 έως 4 με μοριακά βάρη 10*103, 25*103, 30*103, 40*103 και 1:2497 με 
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μέγιστη περιεκτικότητα τα 0.333% w/w για τα σύμπλοκα 5 και 6 με μοριακά βάρη 

90*103 και 360*103. 

⇒ Η μείωση του εσωτερικού ιξώδους των συμπλόκων του σορβικού οξέος σε σχέση με 

το εσωτερικό ιξώδες της PVP λόγο μπλοκαρίσματος των υδρόφιλων καρβονυλικών 

ομάδων της PVP και την εισαγωγή υδροφοβικών μορίων σορβικού οξέος αποδεικνύει 

την αλληλεπίδραση σορβικού οξέος και πολυμερικού φορέα.  

⇒ Στα σύμπλοκα που παρασκευάστηκαν σε οργανικούς διαλύτες στους οποίους η PVP 

παρουσιάζει υψηλές τιμές εσωτερικού ιξώδους παρατηρήθηκαν υψηλές τιμές 

διαπερατότητας των συμπλόκων του σορβικού οξέος σε σύστημα οργανικού 

διαλύτη:νερού. Αυτό επιβεβαιώνει την αλληλεπίδραση σορβικού οξέος και PVP με 

δεσμό υδρογόνου και τον καλύτερο σχηματισμό των συμπλόκων σε διαλύτες με τα 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.  

⇒ Η δημιουργία των συμπλόκων του σορβικού οξέος πραγματοποιείται ευκολότερα όσο 

μειώνεται το μοριακό βάρος της PVP κάτι που συνδυάζεται με την μεγαλύτερη 

ευκινησία της PVP μικρού μοριακού βάρους στο διάλυμα και την καλύτερη 

πρόσβαση του σορβικού οξέος στις ενεργές ομάδες της PVP. 

⇒ Από την ανάλυση του φάσματος IR του σορβικού οξέος αποδεικνύεται ότι το σορβικό 

οξύ έχει γραμμική διαμόρφωση λόγο έλλειψης της τυπικής κορυφής του καρβονυλίου 

στα 1720 cm-1 (C=O). Η μετατόπιση της κορυφής στα 1583 cm-1 και στα 2205 cm-1 

αποδίδεται στη σύζευξη των π ηλεκτρονίων του καρβονυλίου με τα π ηλεκτρόνια των 

δύο διπλών δεσμών του οξέος. 

⇒ Η υψηλή απορρόφηση στο φάσμα του σορβικού οξέος στα 3538 cm-1 σε συνδυασμό 

με την ασθενή στα 2500-2800 cm-1 αποδεικνύουν την έλλειψη κυκλικών διμερών στο 

σορβικό οξύ  

⇒ Παρατηρείται ελεύθερο σορβικό οξύ σε μερικά από τα σύμπλοκα του με την PVP που 

παρασκευάστηκαν σε οργανικό διαλύτη, κάτι που αποδεικνύεται από την ύπαρξη 

απορρόφησης στην περιοχή των 2200 cm-1, χαρακτηριστικής του σορβικού οξέος. Η 

ποσότητα του ελεύθερου σορβικού οξέος μειώνεται όσο αυξάνει το μοριακό βάρος 

του συμπλόκου κάτι που αποδεικνύει εντατικοποίηση της συμπλοκοποίησης για τα 

πολυμερή σε μεγάλα μοριακά βάρη. 
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⇒ Η αλληλεπίδραση μεταξύ του καρβοξυλίου του σορβικού οξέος και του καρβονυλίου 

της PVP με δεσμό υδρογόνου αποδεικνύεται από την παρουσία της κορυφής στα 

2400-2600 cm-1 στα φάσματα IR των συμπλόκων του. Η απορρόφηση στη 

συγκεκριμένη περιοχή αυξάνει με αύξηση του μοριακού βάρους του συμπλόκου κάτι 

που σημαίνει ισχυρότερη εντατικοποίηση της δημιουργίας του συμπλόκου με την 

αύξηση του μοριακού βάρους του πολυμερικού φορέα. 

⇒ Τα υψηλά ποσοστά υγρασίας στην κρυσταλλική PVP που παρατηρήθηκαν στα 

φάσματα IR έχουν σαν αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της δημιουργίας συμπλόκου 

λόγο παρεμβολής των μορίων του νερού μεταξύ PVP και σορβικού οξέος ή λόγο της 

δημιουργίας δεσμού υδρογόνου μεταξύ μορίων νερού και PVP μπλοκάροντας με τον 

τρόπο αυτό τις καρβονυλικές ομάδες της με συνέπεια το υδροξύλιο του σορβικού 

οξέος να μη μπορεί να αντιδράσει με αυτές. 

 

Γ. Βιολογική δράση των νέων πολυμερικών αντιμυκητιασικών  

 

⇒ Από τα μυκοστατικά-πρόσθετα που μελετήθηκαν το πιο δραστικό είναι το σορβικό 

οξύ, ακολουθεί το σορβικό κάλιο, το προπιονικό οξύ, η δευτεροταγής βουτυλαμίνη, 

το οξικό οξύ και τέλος το μυρμηκικό οξύ. Η αποτελεσματικότητα του σορβικού οξέος 

είναι περίπου 6.7 φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του μυρμηκικού οξέος, 3.9 

και 4 φορές μεγαλύτερη από της δευτεροταγής βουτυλαμίνης και του οξικού οξέος 

και 2.1 μεγαλύτερη από του προπιονικού οξέος.  

⇒ Το σορβικό οξύ και το σορβικό κάλιο παρουσιάζουν μεγαλύτερη μυκοστατική δράση 

από το προπιονικό οξύ όμως η μυκητοκτόνος δράσης του τελευταίου είναι καλύτερη. 

⇒ Η μυκοστατική δράση των οργανικών οξέων δείχνει να είναι συνάρτηση του μοριακού 

τους βάρους, συγκεκριμένα όσο μεγαλύτερο είναι το μοριακό τους βάρος τόσο 

καλύτερη είναι η βιολογική δράση τους. 

⇒ Το σορβικό κάλιο είχε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από το σορβικό οξύ έναντι 

στη βλάστηση των σπορίων του μύκητα Fusarium oxysporum λόγο καλύτερης 

διαλυτότητας στο νερό. Η δραστικότητα για τα υπόλοιπα προσθετικά που 

εξετάστηκαν ακολουθεί την σειρά προπιονικό οξύ, δευτεροταγής βουτυλαμίνη, οξικό 

οξύ και τέλος το μυρμηκικό οξύ. 
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⇒ Διαπιστώθηκε ότι η βιολογική δράση των συμπλόκων είναι καλύτερη από την 

αντίστοιχη των πολυμερικών εστέρων του σορβικού οξέος. Αυτό αποδίδεται στην 

φύση του δεσμού μεταξύ σορβικού οξέος και PVP. Ο ομοιοπολικός δεσμός στους 

πολυμερικούς εστέρες είναι πολύ ισχυρότερος από τον δεσμό υδρογόνου στα 

σύμπλοκα και έχει σαν αποτέλεσμα η απελευθέρωση του σορβικού οξέος να γίνεται 

με μικρότερους ρυθμούς. 

⇒ Και στις δύο σειρές παραγώγων του σορβικού οξέος (σύμπλοκα και πολυμερικοί 

εστέρες) η βιολογική δράση αποδεικνύεται ότι είναι συνάρτηση του μοριακού 

βάρους. Συγκεκριμένα όσο πιο μικρό είναι το μοριακό βάρος τόσο αυξάνει η 

βιολογική δράση τους έναντι στο μύκητα Fusarium oxysporum. 

⇒ Όλα τα πολυμερικά σύμπλοκα του σορβικού οξέος έχουν μεγαλύτερη δραστικότητα 

από το σορβικό οξύ σε υδατικό διάλυμα. Τα σύμπλοκο 1 με μοριακό βάρος 10*103 

εμφανίζεται να έχει την υψηλότερη μυκοστατική δράση.  

⇒ Η μειωμένη επίδραση των συμπλόκων του σορβικού οξέος στη βλάστηση των 

σπορίων του μύκητα Fusarium αποδίδεται στην θετική επίδραση της PVP στις 

συγκεντρώσεις που χρησιμοποιείται. Η PVP ίσως να είναι πηγή θρεπτικών 

συστατικών για τα σπόρια ή ίσως μεταβάλει κάποιες παραμέτρους, όπως να αυξάνει 

το ιξώδες του διαλύματος, παράμετροι που επηρεάζουν την βλάστηση των σπορίων. 

Από τα σύμπλοκα που αναφέρθηκαν δραστικότερο αποδεικνύεται το σύμπλοκο 4. 

⇒ Από τα αντιμυκητιασικά που εξετάστηκαν καλύτερη μυκοστατική δράση έναντι στη 

βλαστική ανάπτυξη του μύκητα Fusarium oxysporum δείχνει να έχει η εκοναζόλη 

ακολουθεί  η κλοτριμαζόλη, η μικοναζόλη, η αμφοτερικίνη Β και τέλος η νυστατίνη.  

⇒ Παρατηρείται καλύτερη δράση των αντιμυκητιασικών που ανήκουν στην κατηγορία 

των αζολών (εκοναζόλη, κλοτριμαζόλη, μικοναζόλη) από ότι αυτών που ανήκουν 

στην κατηγορία των πολυενίων (νυστατίνη, αμφοτερικίνη Β) όσο αφορά την 

αναστολή της βλαστικής ανάπτυξης του Fusarium. 

⇒ Η δραστικότητα της νυστατίνης έναντι στην αναστολή της βλάστησης των σπορίων 

του Fusarium oxysporum είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της αμφοτερικίνης Β 

ενώ η επίδραση των αντιμυκητιασικών που ανήκουν στην κατηγορία των αζολών 

είναι μηδενική.  
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⇒ Όλα τα σύμπλοκα της νυστατίνης έχουν καλύτερη δράση από ότι η νυστατίνη σε 

υδατικό διάλυμα όσο αφορά την επίδραση τους στη βλάστηση του Fusarium. 

Εξαιρουμένου του συμπλόκου 1, η δράση τους αυξάνεται όσο αυξάνει το μοριακό 

βάρος.  

⇒ Η δράση των συμπλόκων της νυστατίνης έναντι στη βλάστηση των σπορίων είναι 

μέχρι και 25.36 φορές (σύμπλοκο 6) μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της 

μικρομοριακής νυστατίνης και δείχνει να αυξάνει με την αύξηση του μοριακού 

βάρους. 

⇒ Το σορβικό οξύ αποδεικνύεται δραστικότερο του σορβικού καλίου έναντι όλων των 

παθογόνων για των άνθρωπο και τα ζώα μυκήτων (Candida albicans, Candida 

tropicalis, Aspergillus parasiticus και Penicillium viridicatum) που εξετάστηκαν. Η 

μυκοστατική δράση του σορβικού οξέος είναι κατά 1.4 έως 1.6 φορές υψηλότερη από 

του σορβικού καλίου έναντι στους υφομύκητες Aspergillus και Penicillium.  

⇒ Τόσο το σορβικό οξύ όσο και το σορβικό κάλιο είναι δραστικότερα έναντι στον 

υφομύκητα Aspergillus parasiticus από ότι στον Penicillium viridicatum. Οι 

βλαστομύκητες Candida albicans και Candida tropicalis δείχνουν να αντιστέκονται 

περισσότερο στην παρουσία τόσο του σορβικού οξέος  όσο και του σορβικού καλίου 

σε σύγκριση με τους υφομύκητες Aspergillus parasiticus και Penicillium viridicatum.  

⇒ Τα σύμπλοκα του σορβικού οξέος υπερτερούν του ίδιου του σορβικού οξέος και του 

σορβικού καλίου ως προς την μυκοστατική τους δράση. Τα τρία πρώτα σύμπλοκα 

έχουν έως και τρεις φορές χαμηλότερες MICs σε σχέση με το σορβικό οξύ έναντι 

στους μύκητες Aspergillus parasiticus, Penicillium viridicatum, Candida albicans και 

Candida tropicalis. Ενώ τα σύμπλοκα με μεγαλύτερο μοριακό βάρος έδωσαν MICs 

παραπλήσιες σε αυτές του σορβικού οξέος και του σορβικού καλίου. 

⇒ Οι MICs τιμές της αμφοτερικίνης Β για τους υφομύκητες Aspergillus parasiticus και 

Penicillium viridicatum προσδιορίστηκαν στα 1.6 ppm ενώ για τον βλαστομύκητα 

Candida albicans στα 1.8 ppm. 

⇒ Τα σύμπλοκα της αμφοτερικίνης εμφανίζονται να είναι το ίδιο δραστικά με την 

αμφοτερικίνη. Για τους υφομύκητες Aspergillus parasiticus και Penicillium 

viridicatum και την Candida albicans οι MICs τιμές των συμπλόκων με μικρά 
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μοριακά βάρη είναι παραπλήσιες αυτών των πρότυπων ουσιών, ενώ τα σύμπλοκα με 

μεγαλύτερα μοριακά βάρη έδωσαν ελάχιστα υψηλότερες ανασταλτικές πυκνότητες.  

⇒ Από την κτόνο καμπύλη της Candida tropicalis διαπιστώνεται ότι ο συγκεκριμένος 

μύκητας είναι περισσότερο ανθεκτικός στην παρουσία του σορβικού οξέος από ότι 

στην παρουσία των συμπλόκων. Το σύμπλοκο 1 παρουσιάζει μυκητοκτόνο δράση στο 

χρονικό διάστημα των 24 ωρών σε αντίθεση με το σορβικό οξύ που η δράση του 

παραμένει μυκοστατική. 

⇒ Από την κτόνο καμπύλη του Aspergillus parasiticus διαπιστώνεται ότι η μυκοστατική 

δράση του συμπλόκου 1 είναι καλύτερη από την αντίστοιχη του σορβικού οξέος ενώ 

το σορβικό οξύ παρουσιάζει σχεδόν παρόμοια δράση με το σύμπλοκο 2 και ελάχιστα 

υψηλότερη από την δράση του συμπλόκου 3.  

⇒ Η  δράση όλων των συμπλόκων του σορβικού οξέος, της νυστατίνης  και της 

αμφοτερικίνης Β είναι συνάρτηση της μακροδομής τους. Οι MICs τιμές των 

συμπλόκων αυξάνεται με την μείωση του μοριακού βάρους επιβεβαιώνοντας την 

σχέση της βιολογικής δράσης και της μακροδομής και αποδίδουν σε αυτά τον 

χαρακτηρισμό ως χημειοθεραπευτικά ελεγχόμενης απόδοσης.  

⇒ Τα σύμπλοκα τόσο του σορβικού οξέος όσο και της νυστατίνης και της αμφοτερικίνης 

Β είναι καθαρές χημικές ουσίες, που μπορούν να παρασκευαστούν με απλή 

διαδικασία, γρήγορη και οικονομική, είναι απαλλαγμένα από ξένες χημικές ουσίες και 

ο πολυμερικός φορέας (PVP) πάνω στον οποίο είναι συνδεδεμένες οι βιολογικές 

δραστικές μικρομοριακές ουσίες είναι τελείως ακίνδυνος για τον άνθρωπο και τα ζώα. 

Επίσης τα σύμπλοκα έχουν σταθερή χημική δομή και το κυριότερο είναι 

υδατοδιαλυτά, κάτι που διευκολύνει την εφαρμογή τους σαν ουσίες με υψηλή 

βιολογική δράση σε αντίθεση με το σορβικό οξύ, την νυστατίνη και την αμφοτερικίνη 

των οποίων η φτωχής διαλυτότητα στο νερό αποτελεί πρόβλημα στη χρήση.  

 

Δ. Πρακτική σημασία των αποτελεσμάτων 

 

 Τα νέα πολυμερικά παράγωγα του σορβικού οξέος μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ως πρόσθετα σε τροφές ή σαν χημειοθεραπευτικοί παράγοντες. Η χρήση τους ως 

πρόσθετα με αντιβακτηριακή, αντιμικροβιακή και μυκοστατική δράση συμβάζλει στην 

μείωση της ανάπτυξης βακτηριδίων, μικροβίων και παθογόνων ή δυνητικά παθογόνων 
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μυκήτων καθώς επίσης και στην μείωση της παρουσίας μυκοτοξινών στα τρόφιμα αφού 

είναι γνωστό ότι το σορβικό οξύ επιδρά στην βιοσύνθεση τους από τα στελέχη που 

μπορούν να τις παράγουν. 

 Τα πολυμερικά σύμπλοκα τόσο της νυστατίνης και της αμφοτερικίνης όσο και 

του σορβικού οξέος μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν χημειοθεραπευτικά τα οποία 

συμβάλουν στην ελάττωσης του αποικισμού του γαστρεντερικού σωλήνα από Candida ή 

άλλους δυνητικά παθογόνους μύκητες που ανήκουν στην φυσιολογική χλωρίδα του 

ανθρώπινου γαστρεντερικού συστήματος σε ασθενείς ευαίσθητους σε μυκητιάσεις 

(ανοσοκατεσταλμένους, καρκινοπαθείς, κ.α.,) στους οποίους ο γαστρεντερικός σωλήνας 

αποτελεί συχνά την πηγή της γενικευμένης καντιτίασης ή να χορηγηθούν σαν 

αντιμυκητιασικά σε περιπτώσεις μυκητίασης από παθογόνους υφομύκητες όπως 

Aspergillus και Penicillium. 

 

Ε. Συμβολή στην επιστημονική γνώση 

 

 Η σύνθεση νέων πολυμερικών μορφών του σορβικού οξέος, της νυστατίνης και 

της αμφοτερικίνης Β, βιοδραστικών ουσιών ευρέως διαδεδομένων ως πρόσθετα (σορβικό 

οξύ) ή ως χημειοθεραπευτικά σε περιπτώσεις μυκητιάσεων (νυστατίνη και αμφοτερικίνη 

Β) και ο έλεγχος της βιολογικής δράσης τους ήταν ο κύριος στόχος της συγκεκριμένης 

διδακτορικής διατριβής. Οι νέες αυτές πολυμερικές μορφές αποσκοπούν στην βελτίωση 

της βιολογικής δράσης, της βιοσυμβατότητας και της υδατοδιαλυτότητας των 

μικρομοριακών βιοδραστικών ουσιών.  

Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής όσο και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε 

ως προς την σύνθεση των νέων μορφών αντιμυκητιασικών μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν 

μοντέλο για παραπέρα έρευνα και ανάπτυξη νέων πολυμερικών βιοδραστικών ουσιών με 

επιθυμητές ιδιότητες που η μέχρι τώρα χρήση τους περιορίζεται είτε εξαιτίας της μεγάλης 

τοξικότητας τους είτε λόγο της φτωχής υδατοδιαλυτότητας τους. Τέτοιες βιοδραστικές 

ουσίες είναι αντιμυκητιασικά της κατηγορία των αζολών (όπως μικοναζόλη, εκοναζόλη, 

κλοτριμαζόλη, κ.α.), οργανικά οξέα μικρής ανθρακικής αλυσίδας (όπως προπιονικό οξύ, 

οξικό οξύ, κ.α.), εντομοκτόνα, παρασιτοκτόνα, βακτηριοκτόνα και πληθώρα άλλες 

βιοδραστικές ενώσεις. 
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	Η επίδραση του οργανικού διαλύτη στον οποίο είναι διαλυμένα τα υπό εξέταση αντιμυκητιασικά έχει προσδιοριστεί και το ποσοστό επίδρασης τους έχει αφαιρεθεί από τις τιμές που παρουσιάζονται. Σε κάθε σειρά διαλυμάτων αντιμυκητιασικού δημιουργείται μια αντίστοιχη σειρά από διαλύματα τα οποία δεν έχει προστεθεί αντιμυκητιασική ουσία αλλά έχουν το ίδιο ποσοστό οργανικού διαλύτη με το αντίστοιχο των διαλυμάτων που περιέχουν την αντιμυκητιασική ουσία. Η % αναστολή που προκαλεί ο κάθε οργανικός διαλύτης υπολογίζεται και αφαιρείται από την αντίστοιχη % αναστολή που παρατηρείται για το κάθε αντιμυκητιασικό.  
	Η επίδραση της εκοναζόλη, της μικοναζόλη και της κλοτριμαζόλη στη βλάστηση των σπορίων είναι μηδαμινή στις συγκεντρώσεις που εξετάστηκαν. Συγκεντρώσεις στις οποίες διαπιστώνεται αναστολή της βλαστικής ανάπτυξης του μύκητα άνω του 90%. Η νυστατίνη αποδεικνύεται δραστικότερη από την αμφοτερικίνη Β όσο αφορά την αναστολή της βλάστηση των σπορίων σε αντίθεση με τη βλαστική αναστολή που η αμφοτερικίνη είχε σαφώς μεγαλύτερη δράση. Η ED50 τιμή της νυστατίνης προσδιορίζεται στα 3.1427(0.139 ppm ενώ αυτή της αμφοτερικίνης Β στα 8.399(1.402 ppm. Στο διάγραμμα V.9 παρουσιάζονται οι καμπύλες μυκοστατικής δράσης της νυστατίνης και της αμφοτερικίνης σε εύρος συγκεντρώσεων από 0 έως 10 ppm. 



	V.4 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΤΗΣ ΝΥΣΤΑΤΙΝΗΣ ΣΤΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΑ FUSARIUM 
	 
	 
	 V.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

	VI. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΟΡΒΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ, ΣΟΡΒΙΚΟΥ ΚΑΛΙΟΥ, ΝΥΣΤΑΤΙΝΗΣ, ΑΜΦΟΤΕΡΙΚΙΝΗΣ Β ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΑΘΟΓΟΝΟΥΣ ΜΥΚΗΤΕΣ 
	 
	VI.1 Υλικά και μέθοδοι 

	VI.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

	 
	  
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
	  
	 
	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
	Skirdal IM and Eklund TJ. Micorculture model studies on the effect of sorbic acid on Penicillium chrysogenum, Cladosporium cladosporioides and Ulocladium atrum at different pH levels. Appl Bacteriol, 74:191-195, 1993. 



