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Background: Aflatoxins are highly toxic lead to adverse health effects.
Inappropriate storage of sesame seeds may produce aflatoxins that transfer
to manufactured oil. Therefore this toxin can transfer to human by
consumption of contaminated oil. Regarding this, the present study was
carried out to investigate the amount of aflatoxin in cold-press sesame oil in
Isfahan, Iran.
Methods: In this descriptive cross-sectional study, 36 cold-press sesame oil
samples were randomly selected from active processing plants in Isfahan.
Aflatoxins were measured by high performance liquid chromatography in
sesame oil.
Findings: Total aflatoxin contamination (B1, B2, G1, and G2) was observed
in 69.4% of the sesame oil samples. In all the contaminated samples, B 1
aflatoxin was detected in mean level of 0.426±0.473 ppb. Furthermore, B2
aflatoxin had a mean level of 0.033±0.106 ppb. However, G1 and G2
aflatoxins were not observed in any of the samples. Accordingly, the level
of aflatoxin was lower than the limit defined by the Institute of Standards
and Industrial Research of Iran.
Conclusion: Based on the findings, the aflatoxin level was lower than the
acceptable range defined by the national standard. However, the high
frequency of aflatoxin contamination in the evaluated sesame oil samples
can cause serious health problems after long-term usage, especially with
regard to the fact that this product is consumed on a daily basis.
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مقدمه :آفالتوکسینها ترکیباتی به شدت سمی هستند که منجر به بروز عوارض ناخواستهای در ارتباط با
سالمت انسانها میشوند .دانه کنجد از محصوالتی است که در صورت نگهداری نامناسب ،شرایط تولید
آفالتوکسین در آن مهیا شده و در نتیجه ،این سم به روغن حاصل از آن انتقال مییابد و در نهایت با مصرف
این محصول ،آفالتوکسین به بدن انسان وارد میشود .در این راستا ،مطالعه حاضر با هدف بررسی آفالتوکسین
در روغنهای تولیدی با استفاده از روش پرس سرد در شهر اصفهان انجام شد.
روشها :در مطالعه توصیفی-مقطعی حاضر 3۳ ،نمونه روغن کنجد تولیدی به روش پرس سرد از کارگاههای
فعال در شهر اصفهان به صورت تصادفی نمونهبرداری شد و میزان آفالتوکسین در نمونهها با استفاده از روش
کروماتوگرافی مایع با کارایی باال اندازهگیری گردید .میانگین آفالتوکسین کل با عدد تعریف شده در استاندارد
ملی ایران با استفاده از آزمون  tتک نمونهای در نرم افزار  SPSSمقایسه شد.
یافتهها :بر مبنای نتایج ،آلودگی آفالتوکسین کل ( )B1 ،B2 ،G1 ،G2در  ۳0/4درصد از نمونههای روغن کنجد
مشاهده شد .در تمامی نمونههای آلوده ،آفالتوکسین  B1و  B2بهترتیب با میانگین  3/42۳±3/413و
 ppb 3/333±3/13۳شناسایی گردید؛ اما آفالتوکسینهای نوع  G1و  G2در هیچیک از نمونهها مشاهده نشد.
میزان آفالتوکسین در مطالعه حاضر کمتر از میزان تعیین شده در استاندارد ملی ایران بود.
نتیجهگیری :با وجود آنکه در پژوهش حاضر میزان آفالتوکسین در نمونههای آلوده در محدوده مجاز تعریف
شده در استاندارد ملی ایران بود؛ اما فراوانی باالی آلودگی آفالتوکسین در نمونههای روغن کنجد آزمایش شده
و مصرف این محصول در سبد روزانه جامعه میتواند در دراز مدت خطرات جدی را برای سالمت انسان به همراه
داشته باشد.

ارجاع :اکبری نادر ،سیامی مسیعود ،اسیفندیاری زهرا ،طراحی محمد جواد .تعیین آلودگی آفالتوکسیین در روغنهای کنجد تولیدی با پرس سرد در
شهر اصفهان با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال  .مجله تحقیقات نظام سالمت 1300؛ .144-140 :)2(11

مقدمه
مایکوتوکسینها یا سموم تولید شده از قارچها ،متابولیتهای
ثانویه با وزن مولکولی پایین هستند که میتوانند در انسان و دام
مسمومیت ایجاد کنند .عوارض ناخواسته ایجاد شده توسط
مایکوتوکسینها مانند تأثیرات ژنوتوکسیسیتی ،جهشزایی ،اثرات
سمی بر کلیه ،کبد ،پوست و سیستم اعصاب منجر به آن شده

است که این سموم به عنوان یکی از موضوعات نگرانکننده در
مبحث ایمنی مواد غذایی محسوب شوند (.)1
آفالتوکسین یکی از معروفترین مایکوتوکسینهای شناخته
شده در سطح بینالمللی میباشد که توسط گونههایی از
آسﭙرژیلوس به ویژه آسﭙرژیلوس فالووس و آسﭙرژیلوس
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تعیین میزان آفالتوکسین در روغن کنجد تولید شده با روش پرس سرد در اصفهان

پارازیتیکوس در مرحله برداشت ،پس از آن ،جابهجایی
محصوالت ،حمل و نقل و نگهداری نامناسب در صنعت کشاورزی
تولید میشود .آفالتوکسین کل مجموعهای از چهار نوع ،B2 ،B1
 G1و  G2است .بر اساس گزارشات منتشر شده از آژانس
بینالمللی تحقیقات سرطان ،نوع  B1سمیترین نوع از این گروه
میباشد (.)2
در حال حاضر با توجه به تأثیرات نامطلوب آفالتوکسینها بر
سالمت جامعه ،بیشترین مطالعات در مورد مایکوتوکسینها در
سطح جهانی به این سم اختصاص یافته است ( .)1عالوه بر این
در سیستمهای ناظر بر سالمت ،آفالتوکسین یکی از سمومی
میباشد که در بیشتر محصوالت به صورت مستمر پایش میشود؛
به همین دلیل ،استانداردهای ملی و بینالمللی متعددی برای
محدوده مجاز آفالتوکسین در محصوالت مختلف غذایی که
شرایط تولید آفالتوکسین در آنها مهیا میباشد ،تدوین شده
است (.)3-۳
کنجد (  )Sesamum Indicum Lیکی از دانههای روغنی
است که در مناطق گرمسیری و معتدل کشت میشود ( .)1دانه
کنجد به دلیل داشتن روغن با کیفیت باال به ملکه دانههای
روغنی مشهور است ( .)0تولید روغن از دانه کنجد یکی از
مهمترین کاربردها محسوب میشود؛ به طوری که تولید این
روغن آمار سالهای اخیر در سطح جهانی معادل  411۳333تن
بوده است ( .)0استخراج روغن کنجد به سه روش سنتی ،پرس
سرد و استخراج توسط حالل انجام میشود .استخراج روغن کنجد
در ایران با استفاده از روش پرس سرد که در فرایند آن از ترکیبات
شیمیایی ،حالل یا افزودنی استفاده نمیشود ،با استقبال زیادی
همراه بوده و در تولیدیهای کوچک در حضور مشتری بر اساس
تقاضا تولید میگردد ( .)13این در حالی است که در ارتباط با
ایمنی فراورده تولیدی ،ارزیابی خاصی در ایران صورت نمیگیرد
و کنجد از جمله محصوالتی میباشد که در آن تولید آفالتوکسین
در صورت شرایط ذخیرهسازی نامناسب ایجاد میشود .در
این راستا گزارشات مختلفی در مورد آلودگی روغن کنجد به
آفالتوکسین در سطح بینالمللی وجود دارد (.)11
با توجه به موارد بیان شده ،مطالعه حاضر برای نخستین بار
با هدف ارزیابی وضعیت روغنهای کنجد تولید شده به روش
پرس سرد توزیع شده در سطح شهر اصفهان با استفاده از روش
کروماتوگرافی مایع با کارایی باال انجام شد.
روشها
در مطالعه حاضر  3۳نمونیه روغن کنجد تولیدی با پرس سرد
در شش ماه دوم سال  130۳از کارگاههای فعال تولید روغن
کنجد بییه صورت تصییادفی جمییعآوری گردییید .نمونهها تییا
زمییان انجییام آنالیز در یخچییال نگهداری شدند.
استانداردهای آفالتوکسین  G1 ،B2 ،B1و  G2و مواد
شیمیایی استونیتریل ،متانول ،برمید پتاسیم جامد ،کلرید

پتاسیم ،فسیفات دیهییدروژن پتاسیم ،فسفات هیدروژن
دیسدیم ،فسفات هیدروژن دیسیدیم و کلرید سدیم از
شرکتهای مرک و زیگما آلدریچ تامین گردید.
آنالیز و شناسایی سموم آفالتوکسین در نمونهها با استفاده از
دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ( )HPLCدارای شناساگر
فلورسانس و ستون  1( C18میکرومتر 4/۳ ،میلیمتر × 113
میلیمتر) (شرکت  ،Agilentآمریکا) انجام شد .برای استخراج
آفالتوکسین نیز از ستون ایمونوافینیتی  Aflatestتهیه شده از
شرکت  VCAMآمریکا استفاده گردید .جهت سهولت در فرایند
آمادهسازی نمونهها از ستون ایمونییوافینیتی دستگاه Vacuum
 ،Teknokroma( Manifoldsاسﭙانیا) استفاده گردید.
میزان سموم آفالتوکسیین  G1 ،B2 ،B1و  G2در نمونیههیا
با استفاده روش تدوین شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران
به شماره  ۳012بررسی شد ( .)12اندازهگیری آفالتوکسین در
سه مرحله خالصسازی ،شناسایی و تعیین مقدار سم صورت
گرفت .جهت شناسیییایی سم از کبراسل و برای تعیییین
مقییدار سم از شناساگر فلورسیانس با طول موج برانگیختگی
 3۳1نانومتر و طول موج نشر  431نانومتر بهره گرفته شد .کلیه
مراحل اعتبارسنجی اندازهگیری افالتوکسین در نمونهها ،قبل از
آغاز آزمایشات انجام شد .ایین کیار بیا انجیام آزمیایشات
آلودهسازی عمدی ( )Spikingسطوح مختلف سم آفالتوکسیین
 G1 ،B2 ،B1و  G2صیورت گرفیت و پارامترهیای کیارایی روش
نظیر محدوده تعیین مقدار ،خطی بودن ،صحت و دقت روش
کار محاسبه گردید .پس از کسب نتایج در محدوده قابل قبول
علمی ،آنالیز نمونههای اصلی انجام شد.
به منظور رسم منحنی کالیبراسیون ،ابتدا با حلکردن 1
میلیگرم پودر خالص ،هرییک از آفالتوکسییینهییای مورد نظر
در  1میلیلیتر حییالل تولییوئن :استونیتریل ( ،)13 :03ییک
محلیول ذخییره اسیتاندارد بیا غلظیت  233 ppbتهیه گردید.
پس از رقیقسازی ،محلول اسیتاندارد ثانویه با غلظت 13 ppb
تهیه شد .غلظیت دقییق استانداردها بیا استفاده از دستگاه
اسﭙکتروفتومتر ماوراءبنفش در طول موج  313نانومتر تعیین
گردید .به منظور رسم منحنی کالیبراسییون از محلیول
اسیتاندارد ثانویه ،چهار محلیول اسیتاندارد کیاری مورد نیاز
سیاخته شید و  133میکرولیتر از آن بیه دسیتگاه کرومیاتوگرافی
میایع با کارایی باال تزریق گردید .فاز متحرک شامل  ۳حجم آب،
 2حجم استونیتریل و  3حجم متانول با یکدیگر جهت تولید
حالل مخلوط شدند .به ازای هیر لیتیر فیاز متحیرک333 ،
میکرولیتر اسید نیتریک  4موالر و  123میلیگرم برمید پتاسیم
اضافه گردید.
به منظور محاسبه و نمایش حساسیت روش از دو کمیت
حد تشخیص ( )LOD: Limit of Detectionو حد سنجش
( )LOQ: Limit of Quantitationاستفاده شد .شایان ذکر
است کمترین غلظتی که در یک ماتریکس قابل تشخیص بوده
مجله تحقیقات نظام سالمت ،دوره  ،51شماره  ،2تابستان 5318
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اما به دقت قابل اندازهگیری نمیباشد ،به عنوان  LODشناخته
میشود و کمترین غلظتی که با دقت و صحت قابل قبول ،قابل
اندازهگیری باشد به عنوان  LOQتعریف میگردد .این دو کمیت
با استفاده از نمودار کالیبراسیون محاسبه گردید .برای این
منظور ،شیب خط کالیبراسیون ( )aو انحراف معیار جمله مستقل
رگرسیون ( )sbدر روابط  LOD=3*Sb/aو LOQ=10*Sb/a
قرار داده شدند و مقادیر  LODو  LOQمحاسبه گردیدند.
در این مطالعه آنیالیز نمونههای اصیلی پس از اطمینان از
کسب نتایج علمی قابل قبول در زمینه صحت و دقت روش،
صورت گرفیت .بدین منظور ،نمونهها به وسیله  233میلیلیتر
حیالل متانول  03درصد و  1گرم نمک استخراج شدند .پیس از
صیاف کیردن مخلوط 133 ،میلیلیتر آب به  23میلیلیتر از
عصیاره صاف شده اضافه گردید تا  113میلیلیتر عصاره رقیق
شده به دست آید .در ادامه برای خالصسازی نمونهها13 ،
میلیلیتر از عصاره رقیق شده از سیتون عبیور داده شد و ستون
با آب دو بار تقطییر مورد شستشیو قرار گرفت .پس از خشک
کردن ستون ،سموم آفالتوکسین  G1 ،B2 ،B1و  G2به وسیله
 1133میکرولیتر متانول از ستون ایمونوافینیتی جدا گردید و
پس از رقیقسازی بیا  1133میکرولیتر آب مقطیر133 ،
میکرولیتر از آن بیه دسیتگاه  HPLCتزریق شد .در هر روز کاری
برای بررسی صحت و دقت روش ،در یک نمونه شاهد در سطح
 1 ppbاز سم آفالتوکسین  ،B1آلودهسیازی بهصورت تعمدی
صورت گرفت و در ادامه همراه با نمونههای اصلی آنیالیز گردیید.
عالوه بر این در هر روز کاری ،یک منحنی کالیبراسیون بیا
اسیتفاده از پنج اسیتاندارد کیاری مختلیف رسیم شد و پیس از
اطمینیان از حصول یک منحنی کالیبراسیون ،اقدام به تزریق
نمونیههیا و تعییین غلظت آفالتوکسینهای مورد نظر در آنها

گردید .میانگین و انحراف استاندارد در قالب جدول توزیع فراوانی
محاسبه شد .مقایسه میانگین آفالتوکسین کل با استاندارد ایران
با استفاده از آزمون  tتک نمونهای در نرم افزار آماری SPSS 20
با سطح معنی داری کمتر از  3/31انجام شد.
یافتهها
بر مبنای نتایج در  2۳نمونه از  3۳نمونه روغن کنجد مورد
بررسی در پژوهش حاضر ،آلودگی با آفالتوکسین کل با فراوانی
 ۳0/4درصد و میانگین  3/320±1/331 ppbمشاهده گردید.
میزان آفالتوکسین کل در تمامی نمونههای مورد مطالعه در این
پژوهش نیز در فاصله مقداری  <LOQتا  3/1 ppbاندازهگیری
شد .عالوه بر این ،مقایسه نتایج مطالعه حاضر با حد مجاز تعریف
شده در استاندارد ملی ایران برای آفالتوکسین کل که معادل
 11 ppbمیباشد ،نشان از آن داشت که میزان آلودگی در تمامی
نمونهها کمتر از حد تعریف شده میباشد .آلودگی به آفالتوکسین
 B1در نمونههای آلوده با میانگین  3/42۳±3/413 ppbمشاهده
گردید .بر مبنای نتایج 21/0 ،درصد از کل نمونههای بررسی شده
در این پژوهش آلوده به آفالتوکسین  B2بودند و میانگین
آفالتوکسین  B2در نمونهها معادل  3/333±3/13۳ ppbبود.
آفالتوکسین  G1و  G2در هیچیک از نمونهها مشاهده نشد.
کمینه ،بیشینه و میانگین چهار نوع آفالتوکسین اندازهگیری شده
در جدول  1ارائه شده است.
عالوه بر این ،کمترین حید انیدازهگیری در مطالعه حاضیییر
 LOQبرای آفالتوکسیییین  B1و  G1کمتر از  3/1 ppbو برای
آفالتوکسیییین  B2و  G2کمتر از  3/1 ppbمحیاسیییبه گردید.
همچنین  LODبرای آفالتوکسین  B1و  G1کمتر از 3/1۳ ppb
و برای آفالتوکسین  B2و  G2کمتر از  3/33 ppbمحاسبه شد.

جدول  :5بیشینه ،کمینه ،میانگین و انحراف معیار چهار نوع آفالتوکسین  G1 ،B2 ،B1و  G2در روغنهای کنجد تولیدی با پرس سرد در شهر اصفهان
نوع آفالتوکسین

کمینه

بیشینه

()ppb

()ppb

میانگین±انحراف معیار

روغنهای آلوده

روغنهای غیر آلوده

تعداد

درصد

تعداد

درصد

B1

<LOQ

2/3

/42۳ ±3/413

۳0/4

21

33/۳

11

B2

<LOQ

3/2

/333 ±3/13۳

21/0

13

12/2

2۳

G1

<LOQ

<LOQ

<LOQ

3

3

3

3

G2
آفالتوکسین کل

<LOQ

<LOQ

<LOQ

3

3

3

3

<LOQ

3/1

3/320±1/331

۳0/4

21

33/۳

11

بحث
روغنها و چربیها نقش مهمی را در تأمین بخش قابل
توجهی از انرژی ،ویتامینهای محلول در چربی و اسیدهای
چرب ضروری ایفا میکنند .توجه به ایمنی و سالمت روغنهای
مصرفی اهمیت فروانی دارد .در بین روغنها ،روغن کنجد به دلیل
باالبودن خاصیت آنتیاکسیدانی و میزان باالی اسید چرب غیر
اشباع آن مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراین ارزیابی ایمنی

این محصول از نظر عوامل آالینده شیمیایی از جمله
مایکوتوکسینهایی مانند آفالتوکسین اهمیت بسیاری دارد .در
استاندارد ملی ایران ،میزان حد مجاز آفالتوکسین  B1و کل به
ترتیب معادل  1و  11 ppbدر مواد غذایی تعریف شده است
( .)12حداکثر میزان مجاز آفالتوکسین  B1و کل در اتحادیه اروپا
نیز به ترتیب معادل  2و  4نانوگرم بر گرم در روغنهای خوراکی
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تعیین میزان آفالتوکسین در روغن کنجد تولید شده با روش پرس سرد در اصفهان

و در سازمان غذا و داروی آمریکا برای آفالتوکسین کل معادل
 23نانوگرم بر گرم در مواد غذایی تعیین شده است ()13،14؛
اما برای میزان حد مجاز آفالتوکسین در روغنهای خوراکی،
استانداردی در ایران تعیین نگردیده است .تاکنون مطالعهای در
ارتباط با اندازهگیری آفالتوکسین در روغن کنجد در ایران انجام
نشده است؛ اما مطالعاتی در کشورهای مختلف در مورد روغن
کنجد و سایر روغنهای خوراکی صورت گرفتهاند که از نظر
آلودگی با نتایج مطالعه حاضر متفاوت میباشند .در پژوهش
حاضر میزان آفالتوکسین کل معادل  3/320±1/331 ppbو
میزان آفالتوکسین  B1و  B2به ترتیب معادل  3/42۳±3/413و
 3/333±3/13۳ ppbبود .مقدار آفالتوکسین  G1و  G2در
نمونههای مورد بررسی صفر بود .در این راستا در مطالعهای در
کشور سودان ،میزان آفالتوکسین  G1 ،B2 ،B1و  G2در 134
نمونه روغن کنجد اندازهگیری شد .بر مبنای نتایج ،میزان
آفالتوکسین  B1و  B2به ترتیب معادل  3/1-0/0و 3/1-1/3 ppb
بود و آفالتوکسین  G1و  G2در هیچکدام از نمونهها یافت نشد.
همچنین  ۳1/31درصد از نمونهها آلوده به آفالتوکسین بودند.
نتایج مطالعه حاضر از نظر میزان آلودگی روغن کنجد با
آفالتوکسین و مقادیر آفالتوکسینهای  G1و  G2همراستا با
مطالعه ذکر شده است؛ اما مقدار آفالتوکسین  B1و  B2در مطالعه
حاضر به مراتب کمتر از مطالعه مذکور میباشد ( .)11در این
راستا Idris ،و همکاران میزان آفالتوکسین در روغنهای
خوراکی (روغن کنجد ،روغن بادام زمینی و پنبه دانه) را در
کشور سودان با روش  HPLCبررسی نمودند .بر مبنای نتایج
 43درصد از روغنهای کنجد آلوده به آفالتوکسین  B1بودند؛
اما میزان آفالتوکسین  G1 ،B2و  G2در تمامی نمونهها معادل
صفر گزارش گردید .نتیجه نهایی نیز این بود که میزان
آفالتوکسین در تمامی نمونههای آلوده ،کمتر از حد مجاز بوده
است ( .) 1۳بر خالف مطالعه حاضر در مطالعه ذکر شده،
آفالتوکسین  B2در هیچیک از نمونهها یافت نشد .در این راستا
 Elzupirو همکاران در سال  2313میزان آفالتوکسین را در
 14نمونه روغن کنجد تصفیه نشده 10 ،نمونه روغن پنبهدانه
و  21نمونه روغن بادام زمینی با استفاده از  HPLCدر کشور
سودان به دست آوردند .نتایج نشان دادند که  00/0درصد از
روغن ها آلوده به آفالتوکسین بودهاند .بر مبنای نتایج،
آفالتوکسین در هفت نمونه از روغن کنجد و هشت نمونه از
روغن پنبهدانه مشاهده شد و میزان آفالتوکسین کل در تمامی
نمونههای روغن کنجد باالتر از حد مجاز تعیین شده از سوی
سازمان غذا و داروی آمریکا ( )23 ppbبود .در این مطالعه
میانگین آفالتوکسین کل در نمونهها معادل  101/۳ ppbبود و
کلیه آفالتوکسینها شامل  G1 ،B2 ،B1و  G2در تمامی
نمونههای آلوده گزارش شده بود ( .)11در ایران نیز پژوهشی
توسط اسدی و همکاران در کنجد انجام شد .در این پژوهش
میزان آفالتوکسین در  102نمونه کنجد در استان خراسان

رضوی اندازه گرفته شد که  10/1درصد از نمونهها آلوده به
آفالتوکسین  B1بودند و در هشت نمونه آفالتوکسین  B2و در
یک نمونه آفالتوکسین  G1و  G2وجود داشت (Abalaka .)10
و همکاران نیز مطالعهای را در رابطه با میزان آفالتوکسین در
روغنهای تصفیه شده و نشده بادام زمینی انجام دادند .نتایج
حاکی از آن بودند که روغنهای تصفیه شده بر خالف
روغنهای تصفیه نشده ،فاقد آفالتوکسین میباشند (.)10
عالوه بر این Younis ،و همکاران در سال  2333میزان
آفالتوکسین  G1 ،B2 ،B1و  G2را در بادام زمینی بررسی
نمودند که بر مبنای نتایج ،بیشترین آلودگی مربوط به
آفالتوکسین  B1بود (.)23
یکی از دالیل اصلی میزان باالی آلودگی در نمونههای روغن
کنجد به سم آفالتوکسین میتواند به شرایط نامناسب نگهداری
مواد اولیه در کارگاههای تولیدی روغن کنجد مربوط باشد؛ از این
رو الزم است رعایت اصول بهداشتی ،ایمنی و نظارت دقیق و
مستمر ارگانهای ناظر در حوزه سالمت به منظور ساماندهی این
کارگاهها صورت پذیرد.
در ارتباط با محدودیتهای مطالعه حاضر میتوان به نبود
مطالعات مشابه در مورد روغن کنجد تولید شده با استفاده از
روش پرس سرد و نیز عدم ارائه آمار در ارتباط با میزان تولید و
مصرف روزانه روغن کنجد در خانوارهای شهر اصفهان به منظور
ارزیابی خطر آفالتوکسین انتقالیافته با مصرف روغن کنجد به
بدن انسان اشاره کرد.
نتیجهگیری
در مطالعه حاضر میزان آفالتوکسین در محدوده مجاز تعریف
شده در استاندارد ملی ایران ارزیابی گردید؛ اما مشاهده آلودگی
در  4/۳0درصد از نمونههای روغن کنجد و مصرف این محصول
در سبد روزانه جامعه میتواند در درازمدت خطرات جدی را برای
سالمت انسان به همراه داشته باشد .لذا پیشنهاد میشود ارزیابی
خطر آفالتوکسین برای مصرفکنندگان روغن کنجد تولیدی با
روش پرس سرد با توجه به اینکه امکان حضور آفالتوکسین در
غذاهای مصرفی روزمره وجود دارد ،صورت پذیرد.
تشکر و قدردانی
مقاله حاضر منتج از پایان نامه کارشناسی ارشد مصوب
دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با کد
تصویب  30۳311بوده است .بدینوسیله نویسندگان از کلیه
افرادی که در انجام این مطالعه همکاری نمودهاند تقدیر و تشکر
به عمل میآورند.
تضاد منافع
نویسندگان عدم وجود تضاد منافع در مطالعه حاضر را اعالم
مینمایند.
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نادر اکبری و همکاران

حمایت مالی
پژوهش حاضر با حمایت مالی معاونت پژوهشی و فناوری
.دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صورت گرفته است

مالحظات اخالقی
به دلیل رعایت اخالق در پژوهش از ذکر نام کارگاههای روغن
کنجد تولیدی با روش پرس سرد در پژوهش حاضر خودداری
.میگردد
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