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اُکراتوکسین چیست؟
مایکوتوکســین ها گســتره مختلف مولکول هایی 
هســتند کــه توســط برخــی گونه هــای 
ــات  ــرای حیوان ــوند و ب ــد می ش ــارچ تولی ق
و انســان ها مضرنــد. اُکراتوکســین نوعــی 
بــه  اغلــب  کــه  اســت  مایکوتوکســین 
اُکراتوکســین نــوع )A( اطــاق می شــود. 
ــز  ــوع B  نی ــین ن ــه اُکراتوکس ــود اینک باوج
ــت  ــت آن در امنی ــی اهمی ــود دارد، ول وج
ــین  ــت. اُکراتوکس ــر اس ــی کمت ــواد غذای م
  )UV( زیــر ترکیبــات نــور فرابنفــش A
درخشــش طبیعــی دارد و ایــن ویژگــی 
اســاس تشــخیص در طــی آنالیــز قــرار 

. می گیــرد
تولید و وقوع

ــش  ــترین نق ــه بیش ــا ک ــی از قارچ ه گروه
ــوع A را  ــین ن ــه اُکراتوکس ــی ب را در آلودگ
دارنــد از خانواده آســپرژیلوس و پنیســیلیوم 

می باشــند.
اطاعــات کمــی در مــورد شــرایط الزم 
بــرای تولیــد قــارچ در مغــز پســته در حیــن 

ــود دارد.  ــاغ وج ــوه در ب ــد می رش
هــر چنــد کــه اُکراتوکســین عمومــاً در 
ــود،  ــت نمی ش ــت یاف ــن بس ــته های ده پس
ولــی پســته های خنــدان ممکــن اســت 
ــته  ــی را داش ــی داری از آلودگ ــدود معن ح
ــی  ــطح آلودگ ــه س ــود اینک ــا وج ــند. ب باش
می توانــد بــاال باشــد، فراوانــی آلودگــی 

به طورکلــی بســیار پاییــن اســت.
میوه هــای بــا اشــکال غیرطبیعی، آفــت زده، 
ــتری  ــال بیش ــک احتم ــی کوچ زردو و خیل
مایکوتوکســین هایی  بوســیله  کــه  دارد 

ــند.   ــوده شده باش ــین آل ــر اُکراتوکس نظی
کپک زدگــی  وقــوع  اُکراتوکســین  بــرای 
قابــل رویــت ممکــن اســت وجــود نداشــته 
باشــد، ولــی تحــت هــر شــرایطی که پوســت 
ــرار  ــی ق ــیب فیزیک ــرض آس ــته در مع پس
گیــرد پتانســیل هجــوم بوســیله قارچ هــای 

ــود دارد.    ــین وج ــده اُکراتوکس تولیدکنن
ــرای آنالیــز کــردن  ــرداری مناســب ب نمونه ب
ــد  ــه در فرآین ــرا ک ــت دارد، چ ــیار اهمی بس
انبــارش ممکــن اســت شــرایط بــرای رشــد 
و تولیــد اُکراتوکســین  توســط ایــن قارچ هــا 

فراهــم شــود.  
محیطــی  شــرایط  در  پســته  نگهــداری 
ــاالی  ــای ب ــد و دم ــاالی 6 درص ــت ب رطوب

ــی  ــال آلودگ ــانتی گراد احتم ــه س ۲۰ درج
می دهــد. افزایــش  را  قارچ هــا  توســط 

خســارت ظاهــری پســته بدیــن معنی اســت 
ــات راه  ــا توســط آف ــه از نظــر فیزیکــی ی ک
ــه  ــد اولی ــود. رش ــم ش ــز فراه ــه مغ ورود ب
ــاز  ــوخت و س ــد س ــته می توان ــارچ در پس ق
ــرای  ــت ب ــی، رطوب ــدازه کاف ــه ان ــارچ ب ق
رشــد بیشــتر و شــکل گیری مایکوتوکســین 

ــد. ــم کن را فراه
سمیت

اُکراتوکســین در درجــه اول بــرای اندام کلیه 
ــای  ــی در غلظت ه ــمیت دارد، ول ــان س انس
ــد  ــد در کب ــاال می توان ــی ب ــدازه کاف ــه ان ب
نیــز آســیب ایجــاد کنــد. اُکراتوکســین یــک 

ــا اســت. ــل ســرطانزا در موش ه عام
ــر  ــین در مقادی ــه اُکراتوکس ــم اینک علی رغ
ــع  ــی تجم ــود، ول ــد می ش ــم تولی ــبتاً ک نس
ایــن مقادیــر در بافت هــای بــدن انســان در 
اثــر مصــرف مــواد غذایــی آلــوده و به دلیــل 
ــدن انســان  ــروج آن از ب ــد خ ــه فرآین این ک
ســریع نیســت، ممکــن اســت مقادیــر قابــل 
توجــه آن در خــون و بافت هــا تجمــع پیــدا 

کنــد.
آگاهــی از وقــوع اُکراتوکســین در طیــف 
وســیعی از مــواد غذایــی بوســیله پیشــرفت 
امکان پذیــر  آنالیــز  حســاس  روش هــای 

شده اســت.  
اُکراتوکســین پســته ایــران را تهدیــد 

می کنــد؟
در شــماره ۲۱ نشــریه دنیــای پســته )آذرماه 
96( بــه اطــاع خواننــدگان عزیــز رســاندیم 
ــردودی  ــار م ــش آم ــال افزای ــه دنب ــه ب ک
کانتینرهــای پســته بــه دلیــل وجــود زهرابه 
اُکراتوکســین آ )OTA( مســئولین برخــی از 
ــه  ــا از جمل ــه اروپ ــو اتحادی ــورهای عض کش
آلمــان و هلنــد ســعی کردنــد اتحادیــه 
اروپــا را متقاعــد کننــد تــا بــرای ایــن ســم 
حــد مجــاز تعییــن کنــد )حــد پیشــنهادی 
اتحادیــه اروپــا بــرای پســته ۵ میکروگــرم در 

کیلوگــرم اســت(. 
ــا از اعضــای  بدیــن منظــور کمیســیون اروپ
اتحادیــه خشــکبار اروپــا )فــروکام( خواســت 
تــا حــد پیشــنهادی را بررســی کننــد و اگــر 
مخالفتــی دارنــد بــا ارائــه مســتندات و آمــار 
ــرای  ــود را ب ــات خ ــند اطاع ــه پس محکم

بررســی در اختیــار کمیســیون بگذارنــد.

بــه تبــع ایــن اطاع رســانی، فــروکام از اعضــا 
درخواســت کــرد کــه صنایعــی کــه ممکــن 
اســت از ایــن سیاســت جدیــد اتحادیــه 
آســیب ببیننــد بــا ارائــه مســتندات و دالیل 

ــد.  ــروکام اعــام نماین ــه ف ــب را ب مرات
ــه در  ــام گرفت ــی های انج ــاس بازرس ــر اس ب
ســخت گیر  اعضــای  از  برخــی  گمــرکات 
اتحادیــه اروپــا از ۲۰۰۵ میــادی، در مجمــوع 
ــن  ــه ای ــده ب ــال ش ــته ارس ــه پس ۱۲ محمول
اتحادیــه دارای حــدود باالیــی از اُکراتوکســین 
بــوده انــد. ایــن اعامیــه نشــان مــی داد که از 
ایــن ۱۲ محمولــه شناســایی شــده 9 محمولــه 
متعلــق بــه پســته آمریکایــی بــوده کــه حدود 
آلودگــی آن بیــن ۲۲ تــا ۱6۰ میکروگــرم در 
ــه  ــت و ۳ محمول ــوده اس ــر ب ــرم متغی کیلوگ
متعلــق بــه پســته ایرانــی بــا حــدود آلودگــی 
ــرم   ــرم در کیلوگ ــا ۱۱۰ میکروگ ــن 4۵ ت بی
بــوده اســت. هــر چنــد تعــداد محمولــه هــای 
ــوده  ــدک ب ــران ان ــدا ای ــی از مب دارای آلودگ
ــن  ــاالی آلودگــی در ای ــی ســطوح ب اســت ول
چنــد محمولــه مــی توانــد پســته ایــران را بــا 

ــدی مواجــه کنــد.  تهدیدهــای جدی
در ایــن راســتا فــروکام نیــز بیــکار نمانــد و پس 
از اعــام موضــع اعضــا در قبــال ایــن تهدیــد و 
پــس از برگــزاری جلســات حضــوری و تلفنــی 
ــا  ــا ب ــه اروپ ــئولین اتحادی ــا مس ــا و ب ــا اعض ب
ــن  ــه تدوی ــادی تعــدادی از اعضــا ب ــت م حمای
پــروژه ای تحقیقاتــی در خصــوص اُکراتوکســین 

در خشــکبار و مغزجــات پرداخــت. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه انجمــن 
پســته ایــران نیــز بــا حمایــت اعضــای 
ــدادی  ــن و تع ــروکام انجم ــه ف کمیت
جــزو  عضــو،  صادرکننــدگان  از 
حامیــان مالــی پــروژه تحقیقاتــی روی 

ــود. ــین ب اُکراتوکس
روش اتخــاذ شــده جهــت مخالفــت بــا حــد 
ــبۀ  ــاس محاس پیشــنهادی کمیســیون براس
ــی  ــده اروپای ــرف کنن ــۀ مص ــزان مواجه می
بــا ایــن زهرابــه تدویــن شــد و نتایــج 
ــدود  ــه ح ــد ک ــان می ده ــق نش ــن تحقی ای
کمیســیون  پیشــنهادی  حــد  از  باالتــر 
ــرف  ــه مص ــزان مواجه ــاس می ــر اس ــز ب نی
ــتری از  ــه بیش ــچ درج ــی هی ــده اروپای کنن
ــه  ــده ب ــرای مصــرف کنن ــی ب ــت غذای امنی
ــدود  ــال ح ــت و اعم ــد داش ــال نخواه دنب
ســخت گیرانه تر بــرای خشــکبار کاهــش 

ُاکراتوکسین و پسته ایران
دبیرخانه انجمن پسته ایران

بازرگانی
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بازرگانی

ــا  ــده ب ــه مصرف کنن ــی داری در مواجه معن
ــروژه  ــن پ ــزارش ای ــدارد. گ ــین ن اُکراتوکس
ــی در تاریــخ ۱۲ اردیبهشــت ســال  تحقیقات
جــاری در جلســه ای بــه اداره کل بهداشــت 
ــا  ــیون اروپ ــی کمیس ــواد غذای ــی م و ایمن

ــه شــد.  ارائ
مشــروحی بــر یافته هــای پــروژه 

اُکراتوکســین  تحقیقاتــی 
امنیــت مــواد  طبــق مقــررات ســازمان 
غذایــی اروپــا )EFSA(، حداکثــر میــزان 
ــی  ــاده غذای ــک م ــرف ی ــول مص ــل قب قاب
ــه  ــه( ک ــه زهراب ــوده ب ــذی آل )خشــکبار مغ
خطــر  کننــده  مصــرف  ســامت  بــرای 
جــدی ایجــاد نکنــد ۱۲۰ میکروگــرم در 
هــر کیلوگــرم وزن مصــرف کننــده در طــول 
هفتــه اســت. بــر این اســاس پــروژه فــروکام 

ــد: ــدی  ش ــیم بن ــناریو تقس ــه 4 س ب
۱. کل اطاعــات حــاوی رویــت زهرابــه 
از ســال  غذایــی  مــواد  در  اُکراتوکســین 
ــاز  ــد مج ــن ح ــر گرفت ــدون در نظ ۲۰۰۵ ب

ــناریو  ــن س ــق ای ــین؛ طب ــرای اُکراتوکس ب
میــزان نفــوذ ایــن زهرابــه بــه بــدن مصــرف 
ــی 4۳ میکروگــرم در کیلوگــرم  کننــده اصل
ــت. ــاز EFSA( اس ــد مج ــر از ح ــن ت )پایی

ــه  ــر شــده ای ک ــات فیلت ۲. بررســی اطاع
ــاز  ــدود مج ــود ح ــا وج ــت را ب ــزان روی می
ــان  ــی نش ــواد غذای ــی م ــرای برخ ــی ب فعل
مــی دهــد کــه در ایــن صــورت میــزان نفــوذ 

ــت.  ــرم اس ــرم در کیلوگ ۳6 میکروگ
۳. بررســی اطاعــات فیلتــر شــده ای کــه 
ــاز  ــدود مج ــود ح ــا وج ــت را ب ــزان روی می
ــرای  ــد ب ــنهادی جدی ــدود پیش ــی و ح فعل
ــی دهــد؛  ــر خشــک نشــان م پســته و انجی
در ایــن صــورت هیــچ کاهشــی در میانگیــن 
ــن  ــا ای ــده ب ــرف کنن ــه مص ــزان مواجه می

ــت.  ــده نشده اس ــه دی زهراب
ــه  ــده ای ک ــر ش ــات فیلت ــی اطاع 4. بررس
ــاز  ــدود مج ــود ح ــا وج ــت را ب ــزان روی می
ــرای  ــد ب ــنهادی جدی ــدود پیش ــی و ح فعل
پســته و انجیــر خشــک و ســایر خشــکبار و 

مغزجــات نشــان می دهــد؛ در ایــن صــورت 
ــزان  ــن می ــی در میانگی ــچ کاهش ــز هی نی
ــه  ــن زهراب ــا ای ــده ب ــرف کنن ــه مص مواجه

دیــده نشده اســت. 
در نهایــت پیگیری هــا، مکاتبــات و ارائــه 
ــه  ــروکام ب ــین ف ــروژه اُکراتوکس ــه پ نتیج
ایــن شــد کــه  بــه  کمیســیون منجــر 
ــواد  ــت م ــا از ســازمان امنی کمیســیون اروپ
غذایــی اروپــا )EFSA( درخواســت بازنگــری 
ــازمان راجــع  ــن س ــال ۲۰۰6 ای ــه س مطالع
ــا توجــه  ــی ب ــد. ول ــه اُکراتوکســین را بده ب
ــروکام  ــه شــده از جلســه ف ــه گــزارش ارائ ب
ــد  ــی رس ــر م ــه نظ ــا؛ ب ــا کمیســیون اروپ ب
ــا  ــه ت ــزم جــدی دارد ک ــن کمیســیون ع ای
ــاری در خصــوص  ــادی ج ــال می ــان س پای
ــال  ــد. ح ــری کن ــم گی ــین تصمی اُکراتوکس
ــا و  ــا تاش ه ــد آی ــود و دی ــر ب ــد منتظ بای
ــته  ــد پس ــی توان ــروکام م ــای ف پیگیری ه
بــه  ایــن تهدیــد پیــش رو  از  را  ایــران 

ــر؟ ــا خی ــد ی ــور ده ــامت عب س

 
 

فروکام به کمیسیون منجر به این شد که کمیسیون  اُکراتوکسینپروژه  و ارائه نتیجه ها، مکاتباتپیگیرینهایت  در
این سازمان راجع به  2006درخواست بازنگری مطالعه سال ( EFSA)غذایی اروپا مواد اروپا از سازمان امنیت 

؛ به نظر می رسد این کمیسیون اروپا ارائه شده از جلسه فروکام بابا توجه به گزارش  ولیرا بدهد.  اُکراتوکسین
حال باید تصمیم گیری کند.  اُکراتوکسینجدی دارد که تا پایان سال میالدی جاری در خصوص  عزم کمیسیون

های فروکام می تواند پسته ایران را از این تهدید پیش رو به سالمت عبور ها و پیگیریمنتظر بود و دید آیا تالش
 دهد یا خیر؟

 

 


