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A contaminayao dos alimentos com aflatoxinas e um problema com interesse crescente 

no que respeita a saude do consumidor. As aflatoxinas, das quais se destaca a aflatoxina 81 , 

sao micotoxinas de elevado grau toxigenico . Apresentam distribuiyao mundial e contaminam 

uma grande variedade de produtos agricolas, principalmente cereais e frutos de casca rila. As 

allatoxinas sao produzidas por algumas especies de Aspergillus secyao Flavi . Esta secyao 

integra um elevado numero de especies muito pr6ximas, tanto ao nivel morfologico como 

molecular, mas que diferem numa caracteristica de elevado interesse para a seguranya 

alimentar • a sua capacidade para produzir aflatoxinas. Ate ao momento, varios metodos 

moleculares foram testados para a diferenciayao de fungos produtores e nao·produtores de 

aflatoxin as, mas nenhum se revelou suficientemente sensivel e preciso. 

o objectiv~ deste trabalho foi testar metodos moleculares simples mas robustos para 

diferenciayao de esti rpes allatoxigenicas e nao·allatoxigenicas. Para tal, foram seleccionados 

do is genes da cadeia biossintetica das ~flatoxinas , aflD e aflO , para os quais a presenya (DNA) 

e expressao (RNA) foram testadas por PCR e RT -PCR, respectivamente. As analises foram 

efectuadas a 35 fungos com diferentes capacidades aflatoxigenicas (determinada por HPLC), 

tres dos quais estirpes de referencia e 32 isolado, ~e amendoa da regiao de Tras·os·Montes. 

A presenya de ambos os genes nao se correlacionou com a capaGiuade aflatoxigenica 

dos ind iv iduos testados, uma vez a maioria dos fungos nao'produtores de aflatoxinas possuia 

ambos os genes testados. F:" relayao a analise da sua expressao, apenas 0 gene allO 

mostrou elevada cocc",!agao com a prorl " ,ao de aflatoxinas, tendo sido considerado um bom 

marcador molecular da capacidade aflatoxigenica. 
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