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Micotoxinas e acometimentos à saúde humana 
- ênfase no potencial carcinogênico

Mycotoxins and damage to human health – emphasis on the carcinogenic potential

Resumo
Os alimentos estão sujeitos à contaminação por substâncias altamente tóxicas, cuja ingestão é capaz de causar sérios 

transtornos nos organismos do homem e dos animais. Entre as diversas substâncias capazes de provocar danos à saúde 
estão as micotoxinas, que são produzidas em condições favoráveis e representam relevante perigo ao ser humano. As mi-
cotoxinas são metabólitos secundários produzidos por uma grande variedade de diferentes espécies fúngicas filamentosas, 
que geralmente não são agressivamente patogênicas. Elas estão adaptadas para a colonização e o crescimento em substratos 
com alta umidade e disponibilidade de conteúdo nutricional. Podem estar presentes em alimentos como amendoim, milho, 
trigo, cevada, café, leite, arroz, farinhas, nozes, castanhas, frutas secas, entre outros, podendo ameaçar a inocuidade dos 
mesmos. Até esta data já foram relatadas desordens metabólicas causadas por micotoxinas nos sistemas digestivo, urinário, 
imunitário e de reprodução. Este artigo tem como objetivo investigar as evidências científicas sobre os efeitos metabólicos 
das micotoxinas dando ênfase ao seu potencial carcinogênico.

Palavras-chaves: micotoxinas, aflatoxinas, contaminação, micotoxicoses, tumorigênese, carcinoma hepatocelular.

Abstract
The foods are subjected to the contamination by highly toxic substances, whose ingestion is able to produce serious 

disorders both in human and animal organisms. Among many substances that are able to cause health damages, there 
are the mycotoxins, which are produced under favorable conditions and represent relevant danger to the human being. 
The mycotoxins are secondary metabolites produced by a huge variety of different filamentous fungal species that usually 
aren’t aggressive pathogens. They are adapted to colonization and growth in substrates with high humidity and nutritional 
content availability. They can be found in foods like peanut, corn, wheat, barley, coffee, milk, rice, flour, walnuts, chestnuts 
or dried fruits, among others, which may threaten the safety of those. To date it has been reported metabolic disorders 
caused by mycotoxins in the digestive, urinary, immune and reproductive systems. This article aims to investigate the 
scientific evidences about the metabolic effects of the mycotoxins, emphasizing on the carcinogenic potential.

Key words: mycotoxins, aflatoxins, contamination,mycotoxicosis, tumorigenesis, hepatocellular carcinoma.
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Os

Quadro 1. Principais micotoxinas encontradas em diferentes alimentos.

Fonte: Adaptado de: Santos e Silva8

Introdução

Os alimentos estão sujeitos à contaminação 
por substâncias altamente tóxicas, cuja ingestão é 
capaz de causar sérios transtornos nos organismos 
do homem e dos animais. Entre as diversas 
substâncias capazes de provocar danos à saúde 
estão as micotoxinas, metabólitos secundários 
produzidos por fungos filamentosos que podem 
ser prejudiciais para a saúde humana e animal 1. 
Diversos grãos e sementes comumente consumidos 
pela população, como trigo, milho, cevada e 
amendoim, e seus produtos, podem apresentar 
este tipo de contaminação2. As micotoxinas são 
produzidas por uma grande variedade de diferentes 
espécies fúngicas que geralmente não são agentes 
patogênicos agressivos. Elas estão adaptadas para 
a colonização e crescimento em substratos com alta 
umidade e disponibilidade de conteúdo nutricional. 
A maioria das micotoxinas consideradas com 
efeitos significativos é produzida principalmente 
pelos gêneros de fungos: Aspergillus, Penicillium, 
Claviceps e Stachybotrys1.

As micotoxicoses são ocasionadas pela ingestão 
de alimentos ou rações de animais contaminados 
com micotoxinas ou pela inalação destas em forma 
de partículas suspensas, principalmente em locais 
onde os alimentos contaminados são tratados ou 
manipulados. A severidade das micotoxicoses 
depende da toxicidade da micotoxina, da extensão 
da exposição, do estado nutricional do indivíduo e 
dos efeitos sinérgicos com outros agentes químicos 
ou biológicos3,4.

Diante do exposto, torna-se importante buscar 
trabalhos que abordem as evidências científicas 
sobre os efeitos metabólicos das micotoxinas 
em humanos e animais. Sendo assim, o presente 
artigo tem como objetivo investigar as evidências 
científicas sobre os efeitos metabólicos das 
micotoxinas, dando ênfase ao seu potencial 

carcinogênico, um dos principais acometimentos 
que estas toxinas podem ocasionar. 

Foi realizada uma revisão de artigos indexados 
nas bases de dados PUBMED, BIREME e 
MEDLINE. A presente atualização abrangeu 
informações geradas com o uso das palavras-
chaves micotoxinas, aflatoxinas, contaminação, 
micotoxicoses, tumorigênese, carcinoma 
hepatocelular, todas associadas ou não, em 
português e em inglês.

Micotoxinas

As micotoxinas são metabólitos secundários 
produzidos por fungos filamentosos que podem 
ser prejudiciais para a saúde humana e animal. 
Atualmente, cerca de 300 micotoxinas já foram 
isoladas; contudo as toxinas mais conhecidas 
encontradas em alimentos, que comprovadamente 
têm propriedades tóxicas acentuadas e que estão 
mais largamente distribuídas nos alimentos 
causando danos ao consumidor são as toxinas do 
Ergot, aflatoxinas, esterigmatocistina, ocratoxina, 
zearalenona, tricotecenos, fumonisinas, patulina, 
toxinas produzidas no arroz, rubratoxinas, 
esporodesminas, ácido ciclopiazônico e 
micotoxinas tremorgênicas5. As principais 
classes de micotoxinas encontradas em alimentos 
incluem aflatoxinas (AF), ocratoxinas (OCA), 
citrinina, Ergot, zearalenona (ZEA), tricocenos e 
fumosina. A maior prevalência de contaminação 
é descrita no milho e em ingredientes para 
alimentos concentrados6,7 e, ainda, em amendoim, 
trigo, cevada, café, leite, arroz, farinhas, nozes, 
castanhas, frutas secas, entre outros, podendo 
ameaçar a inocuidade dos mesmos. O quadro 1 
resume as principais micotoxinas encontradas em 
alimentos.

Aflatoxinas B1, B2, G1, G2
Aflatoxina M1 e M2
Ocratoxinas, Citrinina
Ergot
Tricocenos
Fumonisina
Zearalenona

Milho, trigo, cevada, arroz, sorgo, soja, algodão, mandioca
Leite
Milho, trigo e cevada
Aveia, trigo e cevada
Milho, trigo, cevada, sorgo, mandioca, rações
Milho, arroz
Milho, trigo

Micotoxina Alimento 
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Quadro 2. Micotoxinas contaminantes de alimentos definidas como cancerígenos potentes. 

Fonte: Adaptado de: IARC22.

1 -  carcinogênico para humanos
2 A -  provavelmente carcinogênico para humanos
2 B -  possivelmente carcinogênico para humanos
3 -  não classificado como carcinogênico para humanos
4 -  provavelmente não carcinogênico para humanos

AF B1, B2, G1, G2
-
AFM1, ocratoxina A, esterigmatocistina
Citrinina, patulina, luteoskirina, cicloclorotina, desoxinivalenol
-

Grupo Classificação de micotoxinas nos alimentos 

Os diferentes fungos produtores de micotoxinas 
são encontrados em todas as regiões do mundo 
e podem crescer em uma grande variedade de 
substratos dependendo de diversas variáveis como 
pH, temperatura, disponibilidade de nutrientes 
e umidade, e presença ou não de gases, como 
oxigênio2. Assim, os alimentos estão sujeitos 
à proliferação de fungos e contaminação com 
micotoxinas no campo, antes, durante e após a 
colheita, no processamento, no transporte e na 
estocagem, quando não são empregadas técnicas 
adequadas de manuseio5. 

O acúmulo destas toxinas nos alimentos 
representa um fator de risco para a indução de 
câncer, mutagenicidade, inflamação da pele, 
diarreia, hemorragia, redução da hematopoiese 
e desordens relacionadas principalmente ao 
tecido hepático, imunológico, intestinal, urinário, 
digestivo, nervoso e de reprodução7,9-19. Estes 
efeitos deletérios dependem da dosagem, duração 
da exposição e combinação entre estas toxinas.

Baixas doses de maneira crônica também 
podem ocasionar anorexia, déficit de crescimento e 

prejuízos no desenvolvimento infantil, secundário 
à toxicidade materna20. 

Dentre as micotoxinas, a AF é uma das mais 
estudadas, sendo a  AFB1 considerada a com maior 
potencial tóxico21. 

Micotoxinas e risco de câncer

Nos últimos anos, a relação entre o risco 
de câncer e a exposição a micotoxinas tem 
sido universalmente divulgada pela vigilância 
global de contaminação dos alimentos. Várias 
micotoxinas contaminantes de alimentos foram 
definidas como cancerígenas nocivas pela Agência 
Internacional para Pesquisa em Câncer (IARC – 
International Agency for Research on Cancer)22 
tais como desoxinivalenol / nivalenol, zearalenona, 
ocratoxina, fumonisinas e aflatoxinas (quadro 2). 
Destas, a AFB1 é a toxina de bioacumulação mais 
conhecida e envolvida no desenvolvimento de 
carcinoma hepatocelular (HCC)23.

Aflatoxinas

As aflatoxinas são um grupo de micotoxinas 
produzidas durante o metabolismo secundário de 
três espécies de Aspergillus – Aspergillus flavus, 
Aspergillus parasiticus e, raramente, Aspergillus 
nomius24 – que contaminam plantas e os seus 
produtos e, principalmente, cereais e amendoim 
armazenados de forma inadequada25. O gênero 
Aspergillus flavus produz apenas aflatoxinas B, 
enquanto que os outros produzem aflatoxinas B e 
G10. As aflatoxinas M1 e M2 são os metabólitos 
hidroxilados das aflatoxinas B1 e B210. As 
aflatoxinas estão presentes em vários alimentos, 
como amendoim, milho, soja, condimentos, rações 

e outros. Existem pelo menos 17 compostos 
denominados aflatoxinas, sendo as aflatoxinas B1, 
B2, G1 e G2 as mais estudadas. Os efeitos tóxicos 
das aflatoxinas podem ser agudo, imunossupressor, 
mutagênico, teratogênico, carcinogênico e 
hepatotóxico, e o fígado constitui o órgão-alvo 
primário. Desde a década de 60 suspeitava-se da 
contribuição da AFB1 para o desenvolvimento 
de HCC, quando sua potente atividade como 
carcinógeno em muitas espécies de animais, como 
roedores, primatas e peixes, foi relatada. A AFB1 
é a toxina fúngica com maiores potenciais tóxico 
e carcinogênico26-28.  

As aflatoxinas são metabolizadas por enzimas 
hepáticas, gerando espécies reativas de epóxido 
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Quadro 3. Incidência e níveis de AMF1 nas amostras de leite.

 aTolerância máxima do limite aceito por alguns países europeus é 0,05 µg/l. b HPLC equipamento detector fluorescente foi usado para 
análise de AFM1.
 Fonte: Adaptado de: Heshmati e Milani40.

Espanha
Portugal
Grécia
Peru
Paquistão
Turquia

47
70
17
129
79
100

29,8
84,2
82,3
58,1
11,3
67

4,26
2,86
0
47,1
7,59
31

TLC
HPLCb

HPLCb

ELISA
TLC
ELISA

País Nº de amostras Amostras positivas (%) Limite legal excedidoa (%) Método de detecção

que são capazes de formar uma ligação covalente 
com a guanina29. Os adutos resultantes podem 
prejudicar células e gerar danos macromoleculares, 
incluindo a produção de uma mutação no gene 
característico supressor de tumor p5330, o qual já 
foi descrito como biomarcador de contaminação 
por aflatoxinas31,32. 

Quando os indivíduos são expostos a AFB1 por 
um longo período de tempo, as mono-oxigenases 
produzem epóxido reativo no fígado, levando 
à formação de derivados tóxicos com os ácidos 
nucleicos e proteínas25. AFB1 tem um forte 
efeito mutagênico e induz a transversão de G 
para T no códon 249 do gene supressor de tumor 
p53. Já foi descrito que em regiões com elevada 
contaminação por AFB1, cerca da metade dos 
casos de HCC continha mutação no códon 249 do 
gene supracitado33. Também tem sido relatado que 
a distribuição geográfica de exposição de AF em 
pacientes com o vírus da hepatite B (HBV) gera 
infecção, levando a um efeito sinérgico sobre a 
mutação genética de p5334,35. Já foi descrito que 
indivíduos acometidos  por HBV e que excretavam 
metabólitos de AF apresentavam risco aumentado 
de HCC36.

AFB1 já é considerada um representante 
de carcinógenos ingeridos por via oral e foi 
classificada como um cancerígeno do Grupo 1 
pela IARC22.

Teor de aflatoxinas nos alimentos

A presença de um fungo toxigênico em um 
gênero alimentício não é o único fator responsável 
pela produção da toxina: a produção de aflatoxinas 
é consequência de interações entre o fungo, o 
anfitrião e o meio ambiente. Outros fatores como 
a temperatura, o teor de água, a composição do 

meio e a ausência de microrganismos antagonistas 
também são aspectos importantes que conduzem 
a quantidades detectáveis   de toxina, embora os 
fatores precisos que iniciam a formação de toxina 
ainda não tenham sido muito bem compreendidos37. 
Outro fator que agrava esta condição é a resistência 
da micotoxina AFB1 ao calor (são estáveis a 
temperaturas acima de 100°C), frio e luz, além de 
não gerarem alterações de sabor nos alimentos38. 

Ramos, Brasil e Geraldine39 investigaram a 
ocorrência natural de aflatoxinas em grãos de 
milho em três locais do estado de Goiás (Jataí, 
Montividiu e Goiânia), a partir de amostras de doze 
híbridos. Detectou-se a presença de Aspergillus 
spp. em todas as amostras provenientes de Jataí, 
em 41,7% das amostras de Goiânia e em apenas 
uma amostra de Montividiu. A maior contaminação 
por aflatoxinas em Jataí foi correlacionada com a 
maior quantidade de chuvas, ou seja, maior teor 
de umidade durante a colheita.

Um estudo realizado por Heshmati e Milani40 
na cidade de Teerã, no Irã, investigou os níveis 
de AFM1 em amostras de leite UHT nos períodos 
de maio, agosto, novembro e fevereiro. Foram 
obtidas duzentas e dez amostras de leite UHT 
nos supermercados. Os níveis de AFM1 em 70 
amostras (33,3%) foram superiores ao limite de 
tolerância máxima (0,05 µg/l) aceito por alguns 
países europeus, enquanto nenhuma das amostras 
ultrapassou o limite estabelecido em normas norte-
americanas. O quadro 3 apresenta a comparação 
entre a incidência e os níveis de AFM1 nas 
amostras de leite em alguns países estudados. Os 
autores concluíram que os níveis de AFM1 em 
amostras de leite UHT consumido no Irã eram 
altos e pareciam representar uma ameaça à saúde 
pública.
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Figura 1. Análise de sensibilidade para a concentração de micotoxinas no leite bovino.

Coeficiente de Correlação
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Fonte: Adaptado de: Signorini, Gaggiotti e Molineri56.

Pasto

Semente de 
algodão

Estação

Silagem de milho

Concentrado

Razão de efeito 
residual

ZEA

DON

AFM1

0,4            0,2             0             0,2           0,4            0,6

Corroborando o estudo anterior, uma análise 
realizada com 125 amostras de leite em pó, 
leite pasteurizado e UHT coletadas em São 
Paulo evidenciou a presença de AFM1 em 
95,2% das amostras, sugerindo que mesmo 
após a pasteurização ou processamento em altas 
temperaturas, a micotoxina permanece estável41. 
A investigação de Ghazani42 com 50 amostras de 
leite pasteurizado coletadas na cidade de Tabriz 
(Irã) detectou que 100% das amostras estavam 
contaminadas com AFB1, sendo que 62% destas 
apresentaram níveis que excederam os limites 
máximos de tolerância estabelecidos pela União 
Europeia. 

Tavakoli et al.43, ao avaliarem 50 amostras de 
queijo branco em Tehran (Irã), encontraram que 
60% das amostras estavam contaminadas por 
AFM1, e que destas, 6% apresentaram níveis da 
micotoxina superiores ao permitido pelos limites 
preconizados pelo Iranian National Standard. 

Outro estudo avaliou em 240 amostras de 
amendoim, milho, feijão, leite e derivados 
coletados diretamente de residências de voluntários 
em Pirassunga (SP) a presença de AF B1, B2, G1, 
G2 e M1, sendo encontrados resultados positivos 
de contaminação em 35% das amostras de 
amendoim, 42% das amostras de milho, 75% das 
amostras de feijão e 40% das amostras de leite. 
O amendoim, leite e seus produtos constituíram 
as maiores fontes alimentares de aflatoxinas na 
dieta dos participantes. Os autores apontaram uma 
preocupação com os níveis de exposição humanas 
às aflatoxinas, principalmente por crianças21. 

Zearalenona: contaminação em alimentos 
e efeitos tóxicos

A ZEA (zearalenona) é uma micotoxina 
produzida por vários tipos de fungos Fusarium, 
incluindo F. graminearum, F. culmorum, F. 

equiseti e F. cerealis44-46, e é encontrada em grãos 
e rações para animais. Os seres humanos e animais 
que consomem alimentos contaminados podem 
ser expostos a esta toxina47,48. Em roedores, ZEA 
causa efeitos estrogênicos, tais como diminuição 
da fertilidade, redução do tamanho da ninhada, 
aumento na reabsorção fetal e alterações nos 
níveis hormonais séricos49. Esta micotoxina pode 
induzir carcinoma hepático, adenoma hipofisário 
e toxicidade hematológica e renal50,51, além de 
poder aumentar a fragilidade fagolisossomal 
no rim. ZEA induz danos oxidativos51,52 e exibe 
efeitos genotóxicos, incluindo indução de adutos 
de DNA53, micronúcleos, fragmentação do DNA 
e aberrações cromossômicas54,55.

Um estudo de relevância proposto por Signorini, 
Gaggiotti e Molineri56 envolveu o desenvolvimento 
de um modelo de simulação estocástica para 
realizar a primeira avaliação da exposição de risco 
quantitativo do nível de micotoxinas no leite de 
vaca produzido na Argentina. A prevalência e a 
concentração de AFM1, desoxinivalenol (DON) 
e ZEA foram avaliadas, sendo encontrada a 
presença destas micotoxinas em várias etapas do 
processo de industrialização do leite através das 
práticas argentinas. A proporção de amostras de 
alimentos que excedeu os níveis máximos aceitos 
pelos regulamentos europeus para AFM1, DON 
e ZEA foi estimada em 25,07%, 0,0% e 8,9%, 
respectivamente. A presença de micotoxinas em 
silagem de milho e rações concentradas foi o fator 
mais correlacionado com as concentrações destas 
toxinas no leite.

A figura 1 apresenta a análise de sensibilidade 
para a concentração de micotoxinas no leite 
bovino. Os autores relatam que as práticas 
agrícolas, manejo da cultura e produção de ração 
requerem atenção imediata em relação aos riscos 
de contaminação por micotoxinas56.
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Quadro 4. Danos ao DNA induzido em células HEK 293 medidos por ensaio de cometa em células 
HEK293 expostas a ZEA durante 2 h. 

Figura 2. Efeito de ZEA na produção de ROS

Os dados representam os valores médios ± D.P. três experiências independentes. * p <0,05 vs. controle. ** p <0,01 vs. controle.
Fonte: Adaptado de: Gao; Jian e Chen58.
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As células foram expostas a ZEA (0-20 µM) por 1 h ou ou 2 h. Os resultados foram em média ± D.P. de três experiências indepen-
dentes (* p <0,05 vs. controle; ** p <0,01 vs. controle).

Fonte: Adaptado de: Gao, Jian, Chen58.

Os autores concluíram que a interrupção 
lisossômica desempenha um papel crítico em danos 
no DNA induzido por ZEA. Ainda permanecem 
obscuros os mecanismos pelos quais ZEA pode 
alterar a permeabilidade lisossômica ou como 
enzimas lisossômicas e ácidos de compartimento 
lisossômico induzidos por ZEA atuam na quebra 
do DNA. Nesse modelo de estudo parece que o 
alvo principal de ZEA são as células HEK23958.

Ocratoxina A e efeitos tóxicos

O HCC é responsável por 70% a 90% dos 

cânceres de fígado primário, sendo a terceira 
maior causa de mortes relacionadas ao câncer em 
todo o mundo59-61. O vírus da hepatite B, infecções 
por vírus da hepatite C e consumo de álcool são 
amplamente reconhecidos como as principais 
causas de HCC62,63. 

Na Ásia e na África subsaariana a alta incidência 
de HCC tem sido relacionada à exposição alimentar 
a OTA, uma micotoxina produzida por Aspergillus 
ochraceus64, que pode ser encontrada em uma 
grande variedade de alimentos consumidos por 
seres humanos, tais como cereais, cerveja, vinho, 
cacau, café, cevada armazenada, milho, trigo, uvas 

0 
2.5
5

10
20

3.00 +/- 0.32
3.75 +/- 1.21
5.30 +/- 1.92
6.15 +/- 3.16*
21.00 +/- 5.46**

2.27 +/- 1.17
2.56 +/- 1.66
3.42 +/- 1.42
5.44 +/- 4.64*
14.64 +/- 4.28**

0.06 +/- 0.03
0.08 +/- 0.05
0.13 +/- 0.13
0.52 +/- 0.96
3.46 +/- 3.82**

ZEA (µM) Comprimento de cauda (µm) Cauda do DNA (%) Momento /cauda

Em uma população com uma prevalência de 
infecção pelo vírus da hepatite B de 1%, o número 
adicional de casos de câncer de fígado associados 
à contaminação do leite pode corresponder a 29 
cânceres para cada 1.000 pessoas por ano57.

Outro recente estudo publicado por Gao, Jian 
e Chen58 investigou os mecanismos  nefrotóxicos 
da ZEA e de danos ao DNA. Ocorreram quebras 
no DNA de células HEK293 (células renais 

embrionárias humanas primárias transformadas) 
expostas a ZEA (0-20 µM) durante 1h ou 2h. 
Comparando com as células não tratadas, ZEA 
aumentou a migração do DNA de um modo 
dependente da dose (p <0,05 ou p <0,01) após a 
exposição durante 2 h (quadro 4), mas nenhum 
efeito foi observado em 1h. A figura 2 mostra os 
efeitos de ZEA na produção de espécies reativas 
de oxigênio ROS. 



31

Re
vi

st
a 

Br
as

ile
ir

a 
de

 N
ut

ri
çã

o 
Cl

ín
ic

a 
Fu

nc
io

na
l -

 a
no

 1
4,

 n
º6

0,
 2

01
4

Micotoxinas e acometimentos à saúde humana - ênfase no potencial carcinogênico

Referências

passas e especiarias, bem como em carnes, leite e 
seus derivados. É termoestável, imunossupressora 
e carcinogênica65, e os seus efeitos são atribuíveis a 
sua capacidade de interferir na síntese de proteínas. 
Depois de ter sido absorvida, OTA   é metabolizada 
pelo fígado e excretada pela bile e pelos túbulos 
renais proximais66.

Além do impacto sobre o tecido hepático, 
a OTA é também conhecida por sua possível 
contribuição para doenças nefríticas. Embora a 
evidência ainda esteja aberta ao debate, alguns 
autores evidenciaram que esta micotoxina pode 
ser um agente causador da nefropatia endêmica 
dos Balkans67. Além disso, OTA foi encontrada 
em níveis elevados no plasma de pacientes com 
nefropatia em regiões específicas, tais como 
Tunísia, o que sugere que toxina desempenha 
um papel crítico no desenvolvimento de doenças 
nefríticas68.

Conclusão

Diversos estudos têm evidenciado a contaminação 
por micotoxinas em diferentes gêneros alimentares, 

mesmo após processamento térmico a elevadas 
temperaturas. Tendo em vista os diversos efeitos 
deletérios que estas toxinas podem ocasionar à 
saúde humana, incluindo um importante potencial 
carcinogênico, faz-se necessária a implementação 
de políticas de controle de contaminação, 
priorizando o estabelecimento de ações de 
vigilância sanitária, fiscalização, monitoramento 
e inspeção de todos os alimentos, subprodutos e 
derivados mais susceptíveis a esta contaminação. 

Além destas estratégias, é também importante a 
adoção de medidas preventivas visando a redução 
da contaminação em todas as etapas de colheita, 
processamento, armazenamento e distribuição 
dos alimentos, bem como ações de educação e 
informação para a população em geral quanto aos 
riscos da contaminação por micotoxinas à saúde 
humana. 

1. SABINO, M. Micotoxinas em alimentos. In: OGA, S. Fundamentos de Toxicologia. São Paulo: Atheneu Editora, 1996. p. 461-71.

2. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO). Food safety and quality. Mycotoxins. Disponível em: <http://www.fao.
org/food/food-safety-quality/a-z-index/mycotoxins/en. Acesso em: 26/07/2014.

3. BENNETT, J. W.; KLICH, M. Mycotoxins. Clin Microbiol Rev; 16 (3): 497-516, 2003.

4. PERAICA, M.; RADIC, B.; LUCI´C, A. et al. Toxic effects of mycotoxins in humans. Bull WHO; 77: 754-66, 1999.

5. SILVA, R.A.; CHALFOUN, S.M.; SILVA, M.A.M. et al .Inquérito sobre o consumo de alimentos possíveis de contaminação por micotoxinas na ingesta 
alimentar de escolares da cidade de Lavras, MG. Ciênc Agrotec; 31 (2): abril, 2007 . 

6. DRIEHUIS, F.; SPANJER, M.C.; SCHOLTEN, J.M. et al. Occurrence of mycotoxins in feedstuffs of dairy cows and estimation of total dietary intakes. J 
Dairy Sci; 91: 4261-4271, 2009.

7. CHANDRA, J.; SAMALI, A.; ORRENIUS, S. Triggering and modulation of apoptosis by oxidative stress. Free Radic Biol Med; 29: 323-333, 2000.

8. SANTOS, M.R.; SILVA, J.O. Impacto da presença de aflatoxinas em alimentos destinados ao consumo humano e animal. Revista Multidisciplinar da 
Saúde; 4: 49-61, 2010.

9. RICHARD, J.L.; PAYNE, G.A.; DESJARDINS A.E. et al. Mycotoxins Risks in Plant, Animal, and Human Systems. Council for Agricultural Science and 
Technology; 139: Janeiro, 2003. 

10. UNAN, N. Occurrence of aflatoxin M1 in UHT milk in Turkey. Food and Chemical Technology; 44: 1897-1900, 2006.

11. BINDER, E.M. Managing the risk of mycotoxins in modern feed production. Anim Feed Sci Technol; 133: 149-166, 2007.

12. BOUDRA, H.; MORGAVI, D.P. Mycotoxin risk evaluation in feeds contaminated by Aspergillus fumigatus. Anim Feed Sci Technol; 120: 113-123, 2005.

13. PEREYRA, C.M.; ALONSO, V.A.; ROSA, C.A.R. et al. Glitoxin natural incidence and toxigenicity of Aspergillus fumigatus isolated from corn silage and 
ready dairy cattle feed. World Mycotoxin J; 1: 463-467, 2008.

14. ISLAM, Z.; HARKEMA, J.R; PESTKA, J.J. Satratoxin G from the black mold Stachybotrys chartarum evokes olfactory sensory neuron loss and inflammation 
in the murine nose and brain. Environ Health Perspect; 114: 1099-107, 2006.

15. NIKULIN, M.; PASANEN, A.L.; BERG, S. et al. Stachybotrys atra growth and toxin production in some building materials and fodder under different 



32

Re
vi

st
a 

Br
as

ile
ir

a 
de

 N
ut

ri
çã

o 
Cl

ín
ic

a 
Fu

nc
io

na
l -

 a
no

 1
4,

 n
º6

0,
 2

01
4

Dra. Mariana Rufatto  

relative humidities. Appl Environ Microbiol; 60: 3421-4, 1994.

16. SHARMA, R.P; KIM, Y.W. Macrocyclic trichothecenes. In: SHARMA, R.P.; SALUNKHE, D.K. (eds.). Mycotoxins and phytoalexins in human and animal 
health. CRC Press: Boca Raton, 1991.

17. KEW, M.C. Aflatoxins as a cause of hepatocellular carcinoma. J Gastrointestin Liver Dis; 22(3): 305-310, 2013.

18. MARESCA, M.; FANTINI, J. Some food-associated mycotoxins as potential risk factors in humans predisposed to chronic intestinal inflammatory 
diseases. Toxicon; 56(3): 282-294, 2010.

19. DOI, K.; UETSUKA, K. Mechanisms of Mycotoxin-Induced Neurotoxicity through Oxidative Stress-Associated Pathways. Int J Mol Sci; 12(8): 5213-
5237, 2011.

20. PESTKA, J.J. Deoxynivalenol: mechanisms of action, human exposure, and toxicological relevance. Arch Toxicol; 84: 663-679, 2010. 

21. JAGER, A.V. et al. Assessment of aflatoxin intake in São Paulo, Brazil. Food Control; 33(Issue 1): 87-92, 2013.

22. IARC - INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. n.56. Some 
naturally occurring substances: food items and constituents, heterocyclic aromatic amines and mycotoxins. Lyon: IARC Scientific Publication, 1993.

23. CHEN, C.J.; WANG, L.Y.; LU, S.N. et al. Elevated aflatoxin exposure and increased risk of hepatocellular carcinoma. Hepatology; 24: 38-42, 1996.

24. CREPPY, E. E. Update of survey, regulation and toxic effects of mycotoxins in Europe. Toxicology Letters; 127: 19-28, 2002.

25. McLEAN, M.; DUTTON, M.F. Cellular interactions and metabolism of aflatoxin: an update. Pharmacol Ther; 65: 163-192, 1995.

26. BUSBY, W.F.J.; WOGAN, G. N. Aflatoxins. In: SEARLE C. E. (ed.) Chemical carcinogens. 2nd ed. Washington, DC: American Chemical Society, 1984. p. 
945-1136.

27. HSIEH, D. Potential human health hazards of mycotoxins. In: NATORI, S.; HASHIMOTO, K.; UENO, Y. (ed.). Mycotoxins and phytotoxins. Third Joint 
Food and Agriculture Organization/WHO/United Nations Program International Conference of Mycotoxins. Amsterdam: Elsevier, 1988. p. 69-80.

28. SQUIRE, R. A. Ranking animal carcinogens: a proposed regulatory approach. Science; 214: 1981. p. 877-80.

29. WILD, C.P.; TURNER, P.C. The toxicology of aflatoxins as a basis for public health decisions. Mutagenesis; 17: 471-481, 2002.

30. BRESSAC, B.; KEW, M.; WANDS, J. et al. Selective G to T mutations of p53 gene in hepatocellular carcinoma from southern Africa. Nature; 350: 
429-431, 1991.

31. WILD, C.P.; HUDSON, G.J.; SABBIONI, G. et al. Dietary intake of aflatoxins and the level of albumin-bound aflatoxin in peripheral blood in The Gambia, 
West Africa. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev; 1: 229-234, 1992.

32. GAN, L.S.; SKIPPER, P.L.; PENG, X.C. et al. Serum albumin adducts in the molecular epidemiology of aflatoxin carcinogenesis: correlation with aflatoxin 
B1 intake and urinary excretion of aflatoxin M1. Carcinogenesis; 9: 1323-1325, 1988.

33. AGUILAR, F.; HUSSAIN, S.P.; CERUTTI, P. Aflatoxin B1 induces the transversion of G--&gt; T in codon 249 of the p53 tumor suppressor gene in human 
hepatocytes. Proc Natl Acad Sci USA; 90: 8586-8590, 1993.

34. GREENBLATT, M.S.; BENNETT, W.P.; HOLLSTEIN, M. et al. Mutations in the p53 tumor suppressor gene: clues to cancer etiology and molecular 
pathogenesis. Cancer Res; 54: 4855-4878, 1994.

35. CHUANG, S.C.; LA VECCHIA, C.; BOFFETTA, P. Liver cancer: descriptive epidemiology and risk factors other than HBV and HCV infection. Cancer 
Lett; 286: 9-14, 2009.

36. ROSS, R.K.; YUAN, J.M.; YU, M.C. et al. Urinary aflatoxin biomarkers and risk of hepatocellular carcinoma. Lancet; 339: 943-946, 1992.

37. MARIUTTI, L.R. B.; SOARES, L. M. V. Survey of aflatoxins in tomato products. Ciênc Tecnol Aliment; 29 (2): junho, 2009.

38. MELO, M.; NASCIMENTO, E.F.; OLIVEIRA, N.J.F. Intoxicação de bovinos por aflatoxina B1 presente em polpa cítrica: relato de um surto. Arquivo 
Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia; 51(6): 555-558, 1999. 

39. RAMOS, C.R.B.A.; BRASIL, E.M.; GERALDINE, R.M. Contaminação por aflotoxinas em híbridos de milho cultivados em três regiões do estado de 
Goiás. Pesquisa Agropecuária Tropical; 38 (2): 95-102, 2008.

40. HESHMATI, A.; MILANI, J.M. Contamination of UHT milk by aflotoxin M1 in Iran. Food Control; 21 (210): 19-22, 2009.

41. SHUNDO, L. et al. Estimate of aflatoxin M1 exposure in milk and occurrence in Brazil. Food Control; 20(issue 7): 655-657, 2009. 

42. GHAZANI, M.H.M. Aflatoxin M1 contamination in pasteurized milk in Tabriz (northwest of Iran). Food and chemical toxicology; 47 (Issue 7): 1624-
1625, 2009.

43. TAVAKOLI, H.R. et al. Occurrence of aflatoxin M1 in white cheese samples from Tehran, Iran. Food Control; 23 (Issue 1): 293-295, 2012. 

44. RODRIGUES, I.; NAEHRER, K. A three-year survey on the worldwide occurrence of mycotoxins in feedstuffs and feed. Toxins; 4: 663-675, 2012.

45. IBANEZ-VEAS, M.; MARTINEZ, R.; GONZALEZ-PENAS, E. ET AL. Co-occurrence of aflatoxins, ochratoxin A and zearalenone in breakfast cereals from 
Spanish market. Food Con; 22: 1949-1955, 2011.

46. HABSCHIED, K.; SARKANJ, B.; KLAPEC, T. et al. Distribution of zearalenone in malted barley fractions dependent on Fusarium graminearum growing 
conditions, Food Chem; 129: 329-332, 2011.

47. BRYDEN, W.L. Mycotoxin contamination of the feed supply chain: implications for animal productivity and feed security. Anim Feed Sci Technol; 



33

Re
vi

st
a 

Br
as

ile
ir

a 
de

 N
ut

ri
çã

o 
Cl

ín
ic

a 
Fu

nc
io

na
l -

 a
no

 1
4,

 n
º6

0,
 2

01
4

Micotoxinas e acometimentos à saúde humana - ênfase no potencial carcinogênico

173: 134-158, 2012.

48. GOODMAN, T. K.; SCOOT, P.M.; WATANABE, H. Risk assessment of the mycotoxin zearalenone. Regul Toxicol Pharmacol; 7: 253-306, 1987.

49. SCHOEVERS, E.J.; SANTOS, R.R.; COLENBRANDER, B. et al. Transgenerational toxicity of zearalenone in pigs. Reprod Toxicol; 34: 110-119, 2012.

50. FARB, R.M.; MEGO, J.L.; HAYES, W. Effect of mycotoxins on uptake and degradation of albumin in mouse liver and kidney lysosomes. J Toxicol 
Environ Health; 1: 985-990, 1976.

51. MAAROUFI, K.; CHEKIR, L.; CREPPY, E.E. et al. Zearalenone induces modifications of haemotological and biochemical parameters in rats. Toxicon; 
34: 535-540, 1996.

52. ZORGUI, L.; AYED-BOUSSEMA, I.; AYED, Y. et al. The antigenotoxic activities of cactus (Opuntia ficus-indica) cladodes against the mycotoxin zearalenone 
in Balb/c mice: prevention of micronuclei, chromosome aberrations and DNA fragmentation. Food Chem Toxicol; 47: 662-667, 2009.

53. HASSEN, W.; AYED-BOUSSEMA, I.; OSCOZ, A.A. et al. The role of oxidative stress in zearalenone-mediated toxicity in HepG2 cells: oxidative DNA 
damage, glutathione depletion and stress proteins induction. Toxicology; 232: 294-302, 2007.

54. GOLLI, E.E.; HASSEN, W.; BOUSLIMI, A. et al. Induction of Hsp 70 in Vero cells in response to mycotoxins cytoprotection by sub-lethal heat shock 
and by vitamin E. Toxicol Lett; 166: 122-130, 2006.

55. OUANES, Z.; ABID, S.; AYED, I. et al. Induction of micronuclei by zearalenone in Vero monkey kidney cells and in bone marrow cells of mice: protective 
effect of vitamin E. Mutat Res; 538: 63-70, 2003.

56. SIGNORINI, M.L.; GAGGIOTTI, M.; MOLINERI, A. et al. Exposure assessment of mycotoxins in cow´s milk in Argentina. Food and Chemical Toxicology; 
50: 250-257, 2012.

57. BINDER, E.M.; TAN, L.M.; CHIN, L.J. et al. Worldwide occurrence of mycotoxins in commodities feeds and feed ingredients. Anim Feed Sci Technol; 
137: 265-282, 2007.

58. GAO, F.; JIAN, L.; CHEN, M. Genotoxic effects induced by zearalenone in a human embryonic kidney cell line. Mutation Research; 755: 6-10, 2013.

59. PARKIN, D.M.; BRAY, F.; FERLAY, J. et al. Estimating the world cancer burden: Globocan 2000. Int J Cancer; 94: 153-156, 2001.

60. YU, M.C.; YUAN, J.M. Environmental factors and risk for hepatocellular carcinoma. Gastroenterology; 127: S72-S78, 2004. 

61. VENOOK, A.P.; PAPANDREOU, C.; FURUSE, J. et al. The incidence and epidemiology of hepatocellular carcinoma: a global and regional perspective. 
Oncologist; 15 (Suppl 4): 5-13, 2010.

62. ZIDAN, A.; SCHEUERLEIN, H.; SCHÜLE, S. et al. Epidemiological pattern of hepatitis B and hepatitis C as etiological agents for hepatocellular carcinoma 
in Iran and worldwide. Hepat Mon; 12: e6894, 2012.

63. FARAZI, P.A.; De PINHO, R.A. Hepatocellular carcinoma pathogenesis: from genes to environment. Nat Rev Cancer; 6: 674-687, 2006.

64. HARRIS, J.P.; MANTLE, P.G. Biosynthesis of ochratoxins by Aspergillus ochraceus. Phytochemistry; 58: 709-716, 2001.

65. PFOHL-LESZKOWICZ, A.; MANDERVILLE, R.A. Ochratoxin A: An overview on toxicity and carcinogenicity in animals and humans. Mol Nutr Food 
Res; 51: 61-99, 2007.

66. REDDY, L.; BHOOLA, K. Ochratoxins-food contaminants: impact on human health. Toxins (Basel); 2: 771-779, 2010.

67. SCHILLER, A.; GUSBETH-TATOMIR, P.; PAVLOVIC, N. et al. Balkan endemic nephropathy: a still unsolved puzzle. J Nephrol; 21: 673-680, 2008.

68. MAAROUFI, K.; ACHOUR, A.; HAMMAMI, M. et al. Ochratoxin A in human blood in relation to nephropathy in Tunisia. Hum Exp Toxicol; 14: 609-
614, 1995.


