
بسیار  امر  ها  مایکوتوکسین  مورد  در  گذاري  قانون 
بر  در  را  زیادي  فاکتورهاي  که  است  اي  پیچیده 
می  گیرد. براي اولین بار در اواخر سال هاي دهه 
تخصیص  مجاز  حد  آفالتوکسین  مورد  در   1960
داده شد. با توجه به آخرین گزارش FAO در سال 
2003 و عدم انتشار گزارشات جدیدتر، تا پایان سال 
2003، تقریبا 100 کشور حدود مجاز بخصوصی را 
در مورد مایکوتوکسین ها در خوراك انسان و دام، 
سی   ،1995 سال  به  نسبت  که  اند  نموده  تدوین 

درصد افزایش نشان می دهد. 
 87 معادل   ،2003 سال  در  کشورها  این  جمعیت 
 ،1995 سال  در  است.  بوده  جهان  ساکنان  درصد 
بیست و سه درصد ساکنان دنیا در مناطقی زندگی 
می کردند که قوانین اجباري براي مایکوتوکسین ها 
سال 2003، به 13 درصد  این مقدار در  نداشتند، 

کاهش یافته است.
مورد  در  قانون  داراي  کشورهاي  تمام  حقیقت،  در 
براي  حداقل   ،2003 سال  در  ها،  مایکوتوکسین 
هاي آفالتوکسین  مجموع  یا  و   B1 آفالتوکسین 

B2 ،B1 ،G2،G1 در مواد غذایی و خوراك دام، داراي 

حد بودند. این در حالی است که در طى این سال ها 
مقادیر حدود مجاز در همان حد باقی مانده اند و یا 

تمایل به کاهش و سخت تر شدن داشته اند. 

در  منطقه  هر  در  اختصاصی  مشاهدات 
بررسى سال 2003

براي  حد  داراي  کشور،   15 آفریقا،  در   
 59 تقریبا  کشورها  این  اند.  بوده  مایکوتوکسین ها 

درصد ساکنان این قاره را در بر می گیرد. 
قوانین  داراي  اقیانوسیه  و  آسیا  در  کشور   26  
از  درصد   88) باشند  می  ها  مایکوتوکسین  خاص 
ساکنان این ناحیه). استرالیا و نیوزیلند قوانین خود 

را در رابطه با مایکوتوکسین ها یکسان نموده اند. 
 در سال 2003در اروپا 39 کشور که تقریبا 99 
براي  دهند  می  تشکیل  را  قاره  این  ساکنان  درصد 
مایکوتوکسین ها داراي قوانین مخصوص بوده اند. 
قوانین  بیشترین  اروپا  دنیا،  نواحی  سایر  مقایسه  با 
در  ها  مایکوتوکسین  براي  جزئیات  بیشترین  با  را 
از  بسیاري  که  است  توجه  جالب  دارد.  غذایی  مواد 
اروپا،  اتحادیه  در  عضویت  براي  کاندید  کشورهاي 
که  هستند  ها  مایکوتوکسین  براي  قوانینی  داراي 
داراي  اروپا  اتحادیه  در  موجود  قوانین  به  نسبت 

جزئیات بیشتري هستند.

در سال 1998، اولین قانون هماهنگ اتحادیه اروپا 
براي مایکوتوکسین ها در غذا (شامل پروتوکل هاي 
و  شد  اجباري  آزمون)،  هاي  روش  و  برداري  نمونه 
به تدریج براي مایکوتوکسین هاي مختلف در مواد 
سال 2004  کرد.در  پیدا  گسترش  گوناگون  غذایی 
براي  هماهنگ  قوانین  آن،  از  پس  هاي  سال  و 
خوراك  در  است  ممکن  که  مایکوتوکسین هایی 
انسان و دام وجود داشته باشند، به طور وسیعی در 

اتحادیه اروپا گسترش یافت.
التین  آمریکاي  کشاورزي  محصوالت  اغلب   
جو،  سویا،  دانه  پنبه،  قهوه،  گندم،  ذرت،   )
درختی،  مغزهاي  و  زمینی  بادام  آفتابگردان، 
آلودگی  به  نسبت  لبنی)  محصوالت  و  کاکائو 
مشکوك  بسیار  مایکوتوکسین  تولید  و  قارچی 
این  ساکنان  از  درصد   91 که  کشور،  هستند.19 
ویژه  قوانین  داراي  دهند،  می  تشکیل  را  منطقه 

باشند.  می  ها  مایکوتوکسین  براي 
است  زیادي  هاي  سال  کانادا  و  متحده  ایاالت   
که براي مایکوتوکسین ها قانون دارند و روش هاي 
اجرا  آزمون  و  برداري  نمونه  براي  را  اي  پیشرفته 

نموده اند. 

حدود جهانى براى آفالتوکسین
براي  بسیاري  کشورهاي   ،2003 سال  در 
 ،G1 هاي  آفالتوکسین  مجموع  و   B1 آفالتوکسین 
B1 ،G2 و B2 داراي حد بوده اند. دامنه این حدود 

کشورها  بیشترین  باشد.  می   35  μg/kg تا  صفر  از 
(37 کشور) حدμg/kg 10 که یکسان با حد اتحادیه 
اروپا می باشد، را دارند. اغلب این کشورها متعلق 
به اتحادیه اروپا و کشورهاي کاندید اتحادیه اروپا 
مجموع  و   B1 آفالتوکسین  حدود  که  باشند  می 
آفالتوکسین ها در این کشورها اجباري است. گروه 
کشور   17 که  باشد  می   20   μg/kg در  دیگر  مهم 
شامل نیمی از کشورهاي آمریکاي التین و چندین 
همچنین  هستند.  حد  این  داراي  آفریقایی،  کشور 
ایاالت متحده آمریکا، که یکی از اولین کشورهایی 
است که براي آفالتوکسین حد مقرر نموده است، 

نیز داراي حد μg/kg 20 می باشد. 
آفالتوکسینB1 هم از لحاظ سم شناسی و هم از نظر 
معموال  باشد.  می  ها  آفالتوکسین  ترین  مهم  وقوع 
محموله اي دیده نمی شود که داراي آفالتوکسین هاي 
باشد نداشته   B1آفالتوکسین و  باشد   B2 و   G2  ،G1 

(Yabe andNakajima, 2004) غلظت مجموع آفالتوکسین 

هاي G2, B2, G1، معموال کمتر از غلظت آفالتوکسین
B1، به تنهایی می باشد.

براى  مجاز  حد  داراى  مختلف  کشورهاى  بین  در 
تعداد   ،1ppb حد  داراى  کشور  B1،یک  آفالتوکسین 
21 کشور داراى حد ppb 5 و 29 کشور داراى حد 

8ppb مى باشند.

 کمیسیون کدکس غذایی (CAC) که به وسیله
تسهیل  هدف  با  شود،  می  حمایت   WHO و   FAO

توسعه  به  مشتریان،  سالمت  حفظ  و  تجارت 
انسان  خوراك  براي  المللی  بین  استانداردهاي 
کشور   168 حاضر  حال  در  پردازد.  می  دام  و 
در  باشند.  می  غذایی  کدکس  کمیسیون  عضو 
کمیسیون کدکس غذایی، کمیته کدکس آالینده 
براي  را  ماکزیمم  حدود   ،(CCCF) غذایی  هاى 
در  که  غذایی  مواد  هاي  آالینده  و  ها  افزودنی 

تجارت مطرح می باشند، تعیین می کند. 
مغزهاى  در  آفالتوکسین  مجاز  حد  استاندارد 
درختى شامل پسته، بادام و فندق نیز با پى گیرى 
کمیته کدکس آالینده هاى غذایى ایران در سال 
حد  مصوبات  این  اساس  شد.بر  مصوب   2008
مصرف  آماده  پسته  در   Total آفالتوکسین  مجاز 
و پسته نیازمند فرآورى بترتیب معادل 12 و 15 

ppb تعیین شد. 

مجاز  حدود  تغییر  به  منجر  مصوب  حدود  این   
آفالتوکسین در پسته، بادم و فندق در اتحادیه اروپا 
زیادى  حدود  تا  را  آن  گیرانه  سخت  قوانین  و  شد 
نمود. کدکس  در  شده  تصویب  قوانین  با  منطبق 
براساس تغییرات جدید،حد مجاز آفالتوکسین B1 و
Total در پسته آماده مصرف بترتیب 8 وppb 10 ودر 

پسته نیازمند فرآورى بترتیب 12 و ppb 15 تعیین 
شد. همچنین استاندارد روش نمونه بردارى از این 
مغزهاى درختى براى آزمون آفالتوکسین نیز که در 
کدکس سال 2009 مصوب شده بود، مورد پذیرش 
 2010 سال  در  رسما  و  گرفت  قرار  اروپا  اتحادیه 
این  اساس  بر  گردید.  اعالم  اروپا  اتحادیه  سوى  از 
تغییرات در حال حاضر براى پسته آماده مصرف و 
نیازمند فرآورى بترتیب 2 نمونه10 کیلوگرمى و 1 

نمونه 20 کیلوگرمى برداشته مى شود. 

حدودمجاز آلودگى به مایکوتوکسین ها در مواد غذایى و وضعیت 
کنترل در کشورهاى مختلف دنیا 
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