
Varför är det farligt att äta möglig 
mat då gorgonzola är en delikatess 
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”organismer med cellvägg, utan klorofyll, som har 

cellkärna och upptar näring genom diffusion” 
 

E Bååth EMG. Umeå univ. 2013 

Mykologi 



 Mikroorganism? 

 

 

 

•Enkla byggnad 
•Storlek 
•Livscykel 
 

 
 

(4.000 storsvampar)  
  
7.000 mikrosvampar 



 Viktiga ? 
Del i ekosystemet – kretslopp (mineraler o kol) 

 nedbrytare  - frigör kväve, fosfor 

 

 

Antibiotika 

 



Viktiga 2 

Öl, vin, bröd - jästsvamp  
Ost - mögelsvamp 

http://www.replica.co.uk/images/catpages/start.htm


 Skada ? 

• Växter 

• Sjukdomar –människa, djur 

  Allergi 

Förgiftning = toxikos 

Infektion = mykos 

• Sjuka hus 

• Röta 

• Livsmedel 

• Mycotoxiner 
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Vad är mögelsvampar? 
 

Mögelsvampar är mikroorganismer som växer som trådar, och de bildar 
tillsammans ett så kallat mycel. Mögelsvampen bildar färggranna 
sporer, bland annat gröna, svarta och blåa, som vi kan se på till 
exempel bröd eller ost som lagrats för länge. 

 

Hyfer 

Svamp encelliga eller filamentväxande  

 

Fruktkroppar 

Konidieforer - Sporangieforer  

 

Sporer 

Konidier - Sporangiesporer  
2-20 um 



Osepterade hyfer 

inga tvärväggar  

 snabb tillväxt  

och transport 

Septerade hyfer 

tvärväggar  

 stadga och  

långsammare tillväxt  

 

 



Rhizopus 



 Olika typer av asexuell förökning    

Avknoppning  

jästceller 

Konidiesporer  

- Penicillum 

Sporangiesporer  

- Rhizopus 





Miljökrav 

• Temperatur psykrofila   
    mesofila 
    termofila  

• Vattenhalt - vattenaktivitet 

• Syre / Koldioxid 

• pH 

 



Mögelsvampar 
 
•Mikrosvampar 
 
•Septerat/septerat 
mycel 
 
•Asexuell förökning 
 

600 släkten 
70.000 arter 
 

•Penicillium 
•Aspergillus 
•Botrytis 
•Fusarium 
•Cladosporium 
 

 



Släktet Penicillium  

 

Penicillium släktet rymmer ett stort 
antal arter  

• mycket förekommande i 
inomhusmiljöer från bostäder till 
industrilokaler och lagringslokaler 

• spannmål, citrusfrukter 
 

• Penicillium notatum – penicillin 
 

• Penicillium camemberti 
• Penicillium roqueforti 

 



släktet Aspergillus 
 
• sporer genom asexuell förökning  
• konidioforer 
• vanlig i fuktiga inomhusmiljöer  
• flera arter är ohälsosamma och 

sprider dålig lukt 

 

 
Aspergillus versicoler 
 
•xerofil svamp som kan växla från höga 
till låga vattenaktiviteter vilket gör att 
denna svamp är en indikator för 
mikrobiellt skadade byggnader och för 
hälsoproblem förorsakade av 
mikroorganismer.  
•en del varianter av denna svamp som 
växer på byggnadsmaterial kan bilda 
starka irritanta doftämnen.  



Cladosporium spp 

 

• 30-tal arter 

• höga fuktkrav  

  - fuktiga trämaterial  

• utomhusluft  

• mörkfärgad svamp  

  "svartmögel” 

• bilda stora mängder  

  sporer - allergi  



Stachybotrys spp  

 
• påträffas främst på dött 

växtmaterial eller cellulosabaserat 
byggnadsmaterial  

 

• tillhör svampgruppen "svartmögel"  

 

• toxinbildande vilket innebär att 
den avger "mögelgift” 

 

• kan ge nedsatt immunförsvar, 
slemhinnereaktioner, 
influensasymtom mm 

 

• Vid sanering av denna svamp 
skall skyddsåtgärder göras. 
(liknade asbestsanering).  



• Chaetomium är en 
svamp som avger 
luktbasen Geosmin, 
vilket oftast förknippas 
med "jordkällarlukt" eller 
"mögellukt". Denna 
svamp tillhör gruppen 
"blånadssvamp". 
Chaetomium kan ge 
slemhinnereaktioner och 
vara astmautlösande.  

 



Fusarium  

 

Fusarium arter är vanligen kontaminanter 

 ögoninfektioner  

 sinuit 

 hud- och nagelinfektioner  

 

Mögelsvamparna finns i jorden och på växter i hela 

världen 

 sjukdomar har mest rapporterats från 

Medelhavsområdet och Nordamerika.  

 

Snömögel 

 



Botrytis cinerea 
 
 



Mykotoxiner 

Sekundära metaboliter-toxiska effekter 
s k primära metaboliter, t.ex. aminosyror, socker, hormoner, dvs substanser är viktiga för 

svampen. De medicinskt aktiva substanserna tillhör ofta s k sekundära metaboliter. Det är 
ämnen som troligen inte är nödvändiga för svampen men som ökar dess konkurrenskraft. 
En förklaring till närvaron av medicinskt aktiva substanser är att de fungerar som ett 
kemiskt försvar mot svampätare eller infektioner. 

 
3000 metaboliter – 600 arter 
 

 
Gifter i storsvampar kända sedan länge 
Phallatoxin 
Amatoxin 

Alkaloid   mjöldryga Claviceps purpur 
   ergotism 900talet 
   kärlsammandragning-migrän 

 
 



Ergotism eller mjöldrygaförgiftning 
 

Sjukdomen  

- beskrevs redan på 900-talet, då tusentals  

 människor drabbades efter att ha ätit bröd  

 som innehållit mjöldryga. Mjöldryga är de  

 svarta s k sklerotierna som bildas av svampen  

 Claviceps purpurea främst på råg och korn ute på fältet.  

- kännetecknades av muskelkramper, stark, "brinnande" smärta 
och kallbrand.  

- orsakas av ergotalkaloider, ämnen som  

 produceras av svampen. På grund av sina  

 kärlsammandragande egenskaper används  

 dessa ämnen idag i läkemedel mot bland  

 annat migrän. 

 



Mykotoxiner – Mögelgifter 

 

• Aflatoxin mögelsvamparna Aspergillus flavus och 
Aspergillus parasiticus 

 

• Ochratoxin bildas av flera arter inom Aspergillus och 
penicilliumarterna Penicillum verrucosum  

 

• Trichotechener är en grupp mykotoxiner som bildas 
av olika arter av möglet Fusarium.  

 

• Citrin är ett annat mykotoxin som är njurtoxiskt. Bildas 
av bland annat Fusarium- och Penicilliumarter. 

 

• Zearalenon bildas även detta av flera olika Fusarium-
arter 

 

 



Aflatoxin 
Aflatoxiner är en grupp giftiga ämnen som bildas av mögelsvampar 

som tillhör släktet Aspergillus. 

  

Aflatoxin  

 förekommer nästan bara i importerade livsmedel, till exempel i 
nötter, kryddor, majs, ris och fikon.  

   

Det finns gränsvärden för den totala halten aflatoxin  

 Gränsvärdena är olika för olika livsmedel.   

  

I höga doser kan aflatoxiner orsaka akut leverskada. De kan även 
orsaka levercancer och anses vara det farligaste av alla kända 
mögelgifter.  

  

Tack vare en sträng lagstiftningen för aflatoxin in livsmedel och EU:s 
gränskontroll av livsmedel som kan innehålla aflatoxiner får 
konsumenter i Sverige normalt i sig väldigt små mängder aflatoxin 
genom det vi äter. 

  

  



Ochratoxin A (OTA) är ett mögelgift med stor 
betydelse för människors hälsa och är 
klassificerat som ett för människor möjligt 
gentoxiskt carcinogent ämne.  

Spannmål bidrar med 50-80% av det 
genomsnittliga OTA-intaget för 
livsmedelskonsumenter.  

   

Penicillium verrucosum och vissa Aspergillus arter 



Mikrosvampar 
odlas på lämpliga medier för att få 
typisk tillväxt och sporulering 

 
Makroskopiskt  

• svamptillväxt     mycelium 
• fruktkropp  sporbildande organ 
Mikroskopiskt  

• Svampvävnad 
 

Molekylärbiologiska metoder 
Toxinproducerande 
Allergiframkallande 

 

Identifikation  



Varför och hur bildas mykotoxiner 
 
• Mögelart och stam inom art 
• Miljön 
• Temp 
• PH 
• Vatten 
• Näring 
• Gasatmosfär 
• Typ av gröda 
• Skördemetoder 
• Lagringsbetingelser 
• Kemiska ämnen 

 



Är det farligt med mögelgifter? 

  
Aflatoxiner kan ge leverskador eller 

levercancer, om man får i sig höga doser.  

Ochratoxin kan skada njurarna.  

I Sverige är risken för att bli akut sjuk av 
olika mögelgifter liten. Även risken för att 
få cancer av till exempel aflatoxin bedöms 
som låg. 

  

 



Undvika mykotoxiner i livsmedel  

begränsa de faktorer som gynnar mögelväxt 

eller toxinbildning 

fukt  

temperatur  

skador av insekter 

 



 

Mögelostar 

ofarliga mögelsvampar, Penicillium arter 

mognad  

enzymer som ger smak  

konsistens 

påverkar hållbarhet 

 

Vanlig mögel på ost kan tex vara giftiga 

 

 

 

•   


