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 רקע
הינם מטבוליטים משניים רעילים המיוצרים ע"י מינים רבים של  ,מיקוטוקסיניםרעלני פטריות, 

פטריות. רעלנים אלה נוצרים בתוצרת חקלאית, במזון מעובד, מזון לא מעובד ובמזון לבע"ח. 

זמן גידול גידול והאחסון של המזון החל בהמיקוטוקסינים יכולים להיווצר לאורך כל שרשרת ה

, בתנאי עקה כמו יובש אך לרוב נוצרים במהלך אחסון המזון בתנאים לא נאותים בשדה צמחה

יה במזון גם לאחר שהפטרי אלהימצכגון טמפרטורות ולחות גבוהות. מיקוטוקסינים יכולים 

 יםעובר, כך שבוד המזוןעי נעלמה, חלקם עמיד לטמפרטורות גבוהות ואינם מתפרקים בתהליכי

 בשרשרת המזון.
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אדם ובעלי חיים. המגוון רחב של השפעות שליליות על בריאות מיקוטוקסינים הוכחו כבעלי 

ההשפעות הבריאותיות יכולות להיות הן אקוטיות )לאחר חשיפה בודדת( והן כרוניות )חשיפה 

ות בריאותיות הינם חוזרת לאורך זמן(. המיקוטוקסינים החשובים ביותר במובן של השפע

, DON, פטולין, וקבוצת רעלני הפוזריום )טריכוטצאנים כולל Aאפלטוקסינים, אוכרטוקסין 

הינם  B1קבוצת האפלטוקסינים הכוללת את אפלטוקסין  זיראלנון ופומוניזינים(.

המיקוטוקסינים הרעילים ביותר והוכחו כגנוטוקסיים )בעלי פוטנציאל להשפיע על החומר הגנטי, 

DNA.וכמסרטנים עבור בני אדם ) 

 
JECFAוועדת מומחים משותפת ל ,-FAO (ארגון המזון והחקלאות העולמי)  וארגון הבריאות

בהתבסס על מחקרים בבעלי חיים ומחקרים אפדימיולוגיים באדם כי  1999קבעה בשנת  ,העולמי

הום בוירוס אפלטוקסינים הינם בין החומרים המוטגניים והמסרטנים ביותר לאדם וכן כי זי

הינו תורם משמעותי להגברת פוטנציאל הסרטון של אפלטוקסינים בגרימת   B (HBV)הצהבת 

 סרטן כבד.

 

על בסיס נתוני תמותה מסרטן הכבד (HCC) במודלים של עכברים, קבעה JECFA ב- 2018 כי 

מידת פוטנציאל הסרטון של אפלטוקסין B1 לאדם עומד על 0.017 מקרי סרטן לכל 100,000 איש 

בחשיפה לכל 1ng/kg BW/day של אפלטוקסין B1, עבור אנשים שאינם נשאי נגיף דלקת הכבד 

מסוג HBV( B(. ואילו עבור נשאי HBV פוטנציאל הסרטון גבוה יותר ועומד על 0.269 מקרי 

סרטון לכל 100,000 נשאים בחשיפה לכל 1ng של אפלטוקסין B1 לק"ג משקל גוף ביום. מידת 

 .B1 נקבע כ- 10% מזה של אפלטוקסין M1 פוטנציאל הסרטון כתוצאה מחשיפה לאפלטוקסין

 

מהגידולים בעולם נגועים  25% -, מעריך כי כFAOארגון המזון והחקלאות העולמי, 

במיקוטוקסינים. היות שגידולים אלה כוללים דגנים, אגוזים, פירות וירקות המהווים חלק נכבד 

קיים סיכון משמעותי לחשיפה של הציבור בישראל  מהדיאטה הים תיכונית הנפוצה בישראל

 למיקוטוקסינים.

. Aspergillus flavusאפלטוקסינים מזהמים מוצרי מזון רבים ומיוצרים בעיקר על ידי הפיטריה 

עיקר חשיפת האדם לאפלטוקסינים הינה מתירס, בוטנים ואורז מזוהמים אך גם מתאנים ואגוזי 

 הינה מצריכת חלב מזוהם כולל חלב אם. M1קסין מסוג פיסטוק חלבי. חשיפת האדם לאפלטו
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הינו גנוטוקסי. גורם  B1מחקרים רבים שנעשו לאורך השנים מראים בעקביות כי אפלטוקסין 

-וכן למוטציות בחיידקים. בתרביות תאים הומניים ושל בע"ח גורם לפגיעה ב DNA-לפגיעה ב

DNA .בבעלי חיים וכן נתונים אפדימיולוגיים מבחנים , מוטציות גנטיות וכן לנזק כרומוזומלי

 .DNA-ובתוצרי השעתוק של ה DNA-מעידים כי רעלן זה גורם לשינויים ב

כי ישנן ראיות מספקות בבני אדם על מנת  (IARC)קבע הארגון העולמי לחקר הסרטן  2012בשנת 

כי  . כמו כן נקבעB1לקבוע כי האפלטוקסינים כקבוצה הינם מסרטנים ולא רק אפלטוקסין 

אפלטוקסינים גורמים לסרטן הכבד עם הוכחות מוצקות לגרימת סרטן הכבד בשל השפעות 

כמסרטנים  IARCסווגו על ידי  (B1, B2, G1,G2)גנוטוקסיות. לאור ממצאים אלה אפלטוקסינים 

 .(Group 1) 1לאדם בקבוצה 

 
. זיהום של Aוקסין מייצרים הרעלן אוכרט Aspergillus -ו Penicilliumפטריות המשתייכות לזני 

 מיקוטוקסין זה נמצא בעיקר בדגנים, קטניות, אגוזים, קפה, תבלינים, צימוקים, בירה וקקאו.

הוכח כרעלן פוטנטי לכליות. מידת הפגיעה בכליות  Aבכל מבחני החיות שנעשו אוכרטוקסין 

 תלויה בכמות הרעלן ובמשך זמן החשיפה היות שאוכרטוקסין מצטבר ברקמת הכליות.

 

ופטולין  Aלאפלטוקסינים, אוכרטוקסין תקנות בישראל קובעות רמות מקסימום מותרות ה

נקבעה רמת מקסימום אך  ,בקטגוריות מזון בעלות פוטנציאל גבוה לזיהום במיקוטוקסינים אלה

שכן חשיפה למיקוטוקסינים הינה  .ללא הגדרת קטגוריה באופן כללי במזוןגם  של אפלטוקסינים

ל פוטנציאל הפגיעה הבריאותית יש לנקוט בכל האמצעים על מנת לצמצמה בלתי נמנעת אך בש

 למינימום האפשרי.

 

מזון שרשרת השירות מזון ארצי במשרד הבריאות מבצע ניטור שוטף של מיקוטוקסינים ב

תיאור המשקף את  ותמספקמיקוטוקסינים במזון בישראל תוצאות ניטור המשווק בישראל. 

 המשווק בישראל בעל פוטנציאל גבוה להמצאות מיקוטוקסינים זוןרעלנים אלה במשל המצאות ה

 .)דיגום מכוון(

 

 ניטור זה הינו בנוסף לבדיקות המבוצעות בנמלים ובמעברי הגבול למוצרי מזון המיובאים לישראל

 .וכן בנוסף לפיקוח על הייצור המקומי
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על כל בעל עסק מזון לוודא  , חלה חובה2015-על פי חוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(, התשע"ו

כי המזון שהוא מייצר, מייבא ו/או משווק עומד בחקיקה הישראלית. קיימת חשיבות כי עסק מזון 

בתהליך הייצור והאחסון  (CCPs, Critical Control Points)יזהה נקודות קריטיות לבקרה 

אחסון העלולים להמצאות מיקוטוקסינים, כדוגמת המצאות גרעינים/אגוזים עם עובש, תנאי 

, דיגום לזיהוי וכימות מיקוטוקסינים בחומרי הגלם כחלק מתוכנית לעודד התפתחות פטריות

 ועוד. ניהול הסיכונים של המפעל
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 2018-2011סיכום תוצאות ניטור רב שנתי, 

דוגמאות של מזון מדרכי השיווק  3,825דגם שירות מזון ארצי  2018ועד סוף  2011בין השנים 

חבי הארץ לבחינת נוכחות מיקוטוקסינים וכימותם. דוגמאות המזון נבחנו לזיהוי השונים בר

עבורם נקבעו רמות מקסימום בתקנות בריאות הציבור )מזון( וכימות מיקוטוקסינים 

 אפלטוקסינים, סכום האפלטוקסינים  . עיקרם,1996-)מיקוטוקסינים במזון(, התשנ"ו

G1,G2,B1,B2 אפלטוקסין לטוקסינים()ייקראו בדו"ח זה, סה"כ אפ ,B1  ואפלטוקסין מסוגM1 

 .Aבחלב ומוצריו. כמו כן הדוגמאות נבדקו לנוכחות וכימות אוכרטוקסין שנבדק 

הדוגמאות נאספו לאורך כל השנים 2011-2018 על פי תוכנית דיגום שנתית מסוג דיגום מכוון. 

משמע, דיגום רב יותר של מזונות בעלי פוטנציאל גבוה להמצאות של מיקוטוקסינים. קטגוריות 

המזון העיקריות שנדגמו בניטור זה הינן: תבלינים, אגוזים, דגניים, פירות מיובשים, קטניות, חלב 

ומוצריו. אחוז הדיגום מכל קטגוריה ניתן למצוא בגרף מספר 1 מטה. סה"כ בוצעו 6,504 בדיקות 

בדיקות לזיהוי וכימות מיקוטוקסינים. 

 

 ם מוצרי מזון על פי קטגוריות מזון.אחוז דיגו :1גרף מס' 
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ממוצע וחציון  עבור כל סוג מיקוטוקסין לפי השנים עם חישובימספר הבדיקות שנעשו סיכום 
 :1מופיעים בטבלה מס' 

median mean N mycotoxin year 

2 3.99 204 AF total 2011 

0.5 1.80 202 AFB1 

0 0.02 43 AFM1 

5 5.00 57 OTA 

2 3.35 375 AF total 2012 

0.5 1.48 373 AFB1 

0.05 0.08 68 AFM1 

5 5.00 81 OTA 

2 2.04 321 AF total 2013 

0.5 0.55 321 AFB1 

0.05 0.05 36 AFM1 

5 5.00 65 OTA 

1.6 1.75 369 AF total 2014 

0.5 0.67 368 AFB1 

0.05 0.05 52 AFM1 

5 5.00 131 OTA 

2 2.00 349 AF total 2015 

0.5 0.60 349 AFB1 

0.05 0.05 35 AFM1 

5 5.00 101 OTA 

0.5 1.24 279 AF total 2016 

1.6 1.42 304 AFB1 

0.05 0.22 31 AFM1 

5 5.00 99 OTA 

2 1.96 330 AF total 2017 

0.5 0.56 340 AFB1 
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0.05 0.05 56 AFM1 

5 4.83 139 OTA 

3.5 4.59 385 AF total 2018 

0.5 0.69 384 AFB1 

0.003 0.003 65 AFM1 

0.5 0.74 169 OTA 
 

בהשוואה רב שנתית של מספר הדוגמאות שנדגמו ברחבי ישראל ונבדקו לזיהוי וכימות 

קוטוקסינים ואחוז הדוגמאות החריגות שנמצאו בכל שנה, ניתן לראות בבירור מגמת ירידה ימ

 . 2הדוגמאות החריגות, גרף מס'  באחוז

לנושא זה חשיבות רבה שכן רעלני הפיטריות מקבוצת האפלטוקסינים הוכחו כגנוטוקסיים 

ומסרטנים ולכן אין סף בטוח לחשיפה למזהמים אלה. העיקרון שיש לפעול על פיו הינו חשיפה 

 . (ALARA) נמוכה ככל שניתן

 
 

 , אחוז חריגות ומספר דוגמאות בכל שנה.2011-2018לשנים : סיכום רב שנתי 2גרף מס' 
מוצגים  אדוםערכים במאות(. בשמאלי, בכחול מוצגות מספר דוגמאות המזון שנדגמו ונבדקו )ציר 

 ערכים באחוזים(.ימני, אחוזי דוגמאות חריגות )ציר 
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. אחוז 2011-2018וקסינים לשנים תצוגה גרפית של נתוני בדיקות מיקוטבגרפים מטה ניתן לראות 

LOQ –  אחוז הבדיקות שתוצאתן נמוכה מהרמה המנימלית הניתנת לכימות בשיטת הבדיקה

(LOQ, Limit Of Quantification) אחוז הבדיקות שתוצאתן מעל ה –. אחוז תקינים-LOQ  ומתחת

שתוצאתן  אחוז הבדיקות –לרמת המקסימום המותרת על פי התקנות בישראל. אחוז חריגים 

 היתה גבוהה מהרמה המקסימלית המותרת על פי התקנות. 

בשנים 2011-2013 כרבע מהדוגמאות היה נמוך מרמת הכימות של השיטה. בשנים 2014-2016 

אחוז הדוגמאות שהראו רמה נמוכה מרמת הכימות של השיטה היה למעלה ממחצית 

 LOQ-מהדוגמאות. בשנת 2017 לא נמצאו חריגות כלל, אך אחוז הבדיקות שהיו ברמה נמוכה מה

היה נמוך יותר משלוש שנים שקדמו לה. בשנת 2018 כ- 44% מהבדיקות היו ברמה נמוכה מערך 

כימות השיטה. 

 

: פירוט שנתי של אחוזי בדיקות עם תוצאות חריגות )אדום(, אחוזי בדיקות עם 3-10גרפים מס' 
 ת עם תוצאות תקינות )סגול(.תוצאות מתחת לערך כימות השיטה )כתום( ואחוזי בדיקו
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מכלל  22.06-54.66%, (LOQ) הכימותהממצאים מעידים כי אחוז גבוה של התוצאות היה בגבול 

 ובמגמת ירידה ברורה לאורך השנים. 6.73-0%כן נצפה אחוז תוצאות חריגות נמוך, הבדיקות, ו

 

שירות מטה  יםפרי פעולות הפיקוח והאכיפה הנרחבות שמבצע , בין היתר,הינםאלה ממצאים 

במטרה לצמצם למינימום האפשרי את  , וזאתלשכות המזון במחוזות ברחבי הארץו רציהמזון הא

 .לרעלנים אלהבישראל חשיפת הציבור 

 

עם סיום העבודה ואישור עדכון ינים במזון נמצא בשלבי עבודה אחרונים. עדכון תקנות מיקוטוקס

קף רמות מקסימום , ייכנסו לתוהתקנות על ידי וועדת הרווחה, העבודה והבריאות של הכנסת

מותרות של מגוון רחב של מיקוטוקסינים בקטגוריות מזון רבות. הרחבת מספר המיקוטוקסינים 
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יותר לגבי חשיפת  מדויקתוקטגוריות המזון הינה פעולה נוספת שצפויה לתרום הן לקבלת תמונה 

 לצמצום חשיפה זו.ככלי הציבור לרעלנים אלה והן 

 

 Aולאוכרטוקסין  פלטוקסיניםלאהציבור בישראל הערכת חשיפת 

הארגון העולמי לחקר הסרטן, IARC, סיווג את אפלטוקסין B1 כחומר מסרטן לבני אדם, קבוצה 1. 

משמע לרעלן זה פוטנציאל גבוה לגרימת גידולים סרטניים באדם, בייחוד סרטן הכבד. עיקר 

החשיפה שאינה חשיפה תעסוקתית מתרחשת בעקבות צריכה של מזון מזוהם. נמצא כי הסיכון 

 B לסרטן כבד מחשיפה לאפלטוקסינים גדל משמעותית אצל אנשים הנגועים בוירוס צהבת מסוג

 .(HBV positive)

אדם כשמנגנון הפעולה נמצא כגנוטוקסיות אין סך חשיפה מרים שנמצאו כמסרטנים עבור החו

, היחס בין הרמה Margin Of Exposure (MOE)הנחשב בטוח. במקרים אלה נעשה שימוש בגישת 

 רעילות בע"ח לרמת החשיפה של האדם.בניסויי  ההשפעה הרגישה ביותרבה זוהתה 

או  נמוך יותר כך גדלה הסבירות להשפעות בריאותיות כתוצאה מחשיפה לכימיקל MOE-ככל שה

השווה או  MOEהינה כי  (EFSA 2007) עבור חומר מסרטן גנוטוקסי . הגישה המקובלתלמזהם

 מהווה אינדיקציה לחשש נמוך לפגיעה בריאותית כתוצאה מחשיפה לחומר הנבחן. 10,000-גדול מ

 

על מנת לחשב ולהעריך את החשיפה של הציבור בישראל למיקוטוקסינים מסוג אפלטוקסינים 

ובייחוד לאפלטוקסין B1 חולקו מוצרי המזון שנבדקו לנוכחות וכימות מיקוטוקסינים במהלך 

השנים 2011-2018 ל-7 קטגוריות מזון. עבור כל קטגוריה חושבה מידת הצריכה של מזונות באותה 

קטגוריה על ידי שימוש בנתוני הלמ"ס לשנת 2016 )הנתונים המעודכנים ביותר בזמן כתיבת דו"ח 

זה( וכן נתונים של מועצת הצמחים ומועצת החלב. ערכי צריכת המזונות בכל קטגוריה מוצגים 

בגרמים ליום לאדם בישראל. חושבו ערכים ממוצעים של נוכחות סה"כ אפלטוקסינים 

(B1+B2+G1+G2) על פי תוצאות ניטור שנתי, מופיע בטבלה מס' 2 כ- Mean AF וכן חושבו ערכי 

ממוצע של רמת אפלטוקסין B1, רעלן הפטריות החשוב והרעיל ביותר מבין המיקוטוקסינים, 

מופיע כ- Mean AFB1. ערכי הממוצע של רמות סה"כ אפלטוקסינים ואפלטוקסין B1 חושבו 

מנתוני כלל הדוגמאות של מוצרי מזון המשתייכים לאותה קטגוריית מזון שנדגמו ברחבי ישראל 

ונבדקו בשנים 2011-2018.  
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 : 2טבלה מס' 
סיכום ערכי הערכת חשיפת הציבור 

 אפלטוקסינים.מיקוטוקסינים מקבוצת בישראל ל
 

 

Exposure to AFB1 
 (ng/kg b.w./day) 

Exposure to AF 
 (ng/kg b.w./day) 

קטגוריית 
 מזון

Food 
Intake 
(g/day) 

Mean 
AF 
(ug/kg) 

Mean 
AFB1/AFM1 
(ug/kg) 

high 
exposure 

to B1 

mean 
exposure 
to B1/M1 

Relative 
contribution 

mean 
exposure 
to AF 

Relative 
contribution 

 3.76% 12.98 2.52% 0.372 2.20 0.05 1.77 514.40 חלב ומוצריו

 1.62% 0.262 2.72% 0.230 14.92 1.51 1.72 10.69 אגוזים

 52.13% 12.31 58.27% 5.071 23.76 1.07 2.59 332.70 דגניים

 3.06% 0.604 2.52% 0.323 2.52 1.05 1.97 21.50 קטניות

פירות 
 0.882 3.38 0.97 2.07 63.95 מיובשים

8.95% 
1.89 

10.46% 

 0.93% 0.193 1.42% 0.136 4.14 1.90 2.70 5.00 תבלינים

 28.04% 6.53 23.61% 1.711 19.25 0.63 2.41 189.80 אחר
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 : 3 טבלה מס
סיכום ערכי הערכת חשיפת הציבור בישראל 

 .Aמיקוטוקסין אוכרטוקסין ל
 

 

Exposure 
 (ng/kg b.w./day) 

 קטגוריית מזון

Food 
Intake 
(g/day) 

Mean 
OTA 
(ug/kg) 

high 
exposure 

to OTA 

mean 
exposure 

to OTA 
Relative 
contribution 

 0.57% 0.140 0.50 0.09 514.40 חלב ומוצריו

 17.15% 4.242 44.90 1.81 10.69 אגוזים

 15.96% 3.949 5.00 1.87 332.70 דגניים

 15.98% 3.952 5.00 1.70 21.50 קטניות

 14.69% 3.635 5.00 1.96 63.95 מיובשיםפירות 

 18.72% 4.631 13.82 2.23 5.00 תבלינים

 16.93% 4.188 5.00 1.77 189.80 אחר
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התקבלו בקטגוריות  ,Mean AF))עמודה  סכום אפלטוקסיניםהערכים הגבוהים ביותר לנוכחות 

 . בהתאמה ,2.41, 2.59, 2.70ואחר  דגנייםתבלינים, 

(, התקבלו בקטגוריות מזון Mean AFB1)עמודה  B1פלטוקסין א לנוכחותהגבוהים ביותר  הערכים

 , בהתאמה.1.07, 1.51, 1.90תבלינים, אגוזים ודגניים, 

התרומה העיקרית לחשיפה של הציבור לאפלטוקסינים הינה מצריכה של מזון מקטגוריית דגניים 

הן עבור כלל האפלטוקסינים , AF, והן עבור אפלטוקסין B1 וזאת בשל הצריכה הגבוהה של מזונות 

מקטגוריה זו אך גם בשל הרמות הגבוהות יחסית שנמצאו במוצרי מזון בקטגוריה זו וזאת על אף 

שלא נמצאו אחוזי חריגות גבוהות ביחס לרמות המותרות בתקנות.  

 . לטוקסיניםת לחשיפה לאפתרומה משמעותי יבעל מזון מקטגוריה "אחר" היומוצרי גם 

מפרטת את התרומה היחסית של כל קטגוריית מזון לחשיפת הציבור  2טבלה מספר 

 בנפרד. B1לטוקסין ולאפכקבוצה לאפלטוקסינים 

 

מעיד כי קיים חשש להשפעות  10,000 -נמוך מ MOEעבור רעלנים מסרטנים גנוטוקסיים ערך 

, כפי שנקבע על ידי רשות האירופאית לבטיחות מזון בריאותיות בעקבות חשיפה למזהם זה

(EFSA). 

 

נמוך מערך הינו  B1כקבוצה ולאפלטוקסין  כתוצאה מחשיפה לאפלטוקסינים MOE-חישוב ה

בנפרד וכן כשחושב לחשיפה המצטברת מכל קטגוריות  חושב לכל קטגורית מזוןכאשר הן  הרפרנס

 לאפלטוקסיניםהציבור בישראל כתוצאה מחשיפה  בריאותפגיעה בדבר זה מעיד על חשש ל המזון.

 דרך המזון.

 

במזון בישראל בשנים  Aים של אוכרטוקסין מוצעים והגבוהטת את הערכים הממפר 3טבלה מס' 

 על פי החלוקה לקטגוריות המזון. 2011-2018

 הרמות הגבוהות ביותר נמצאו באגוזים ותבלינים.

הינה דומה   Aלחשיפת הציבור בישראל לאוכרטוקסין התרומה היחסית של כל קטגוריות המזון 

 פרט לחשיפה שמקורה בחלב ומוצריו. מיקוטוקסין זה אינו אופייני למוצרי מזון מקטגוריה זו.
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אוכרטוקסין A גורם לפגיעה בכליות במינים שונים של בעלי חיים וגורם לגידולים בכליות 

במכרסמים. מיקוטוקסין זה הינו גנוטוקסי הן in vitro והן in vivo; יחד עם זאת, מנגנוני 

הגנוטוקסיות אינם ברורים. מנגנוני פעולה גנוטוקסיים ולא-גנווטוקסיים ישירים ועקיפים עשויים 

כל אחד לתרום להיווצרות הגידולים. מחקרים מהתקופה האחרונה העלו אי וודאות באשר לאופן 

הפעולה של היווצרות סרטן הכליות. לאור זאת, אין מקום לקבוע ערך רפרנס בריאותי שחשיפה 

 .MOE מתחת אליו תחשב בטוחה לבריאות הציבור. ולכן גם במקרה זה נעשה שימוש בגישת

 

ערכי MOE שחושבו מחשיפת כלל הציבור בישראל לאוכרטוקסין A מעלים חשש לבריאות הציבור 

הן כאשר חושבו עבור כל קטגוריית מזון בנפרד, פרט לחשיפה מחלב ומוצריו והן כאשר חושב 

MOE כללי מהחשיפה המצטברת ל-OTA מכל קטגוריות המזון המפורטות. 

 

לכל  0.142ראל מחשיפה לאפלטוקסינים הינם ערכי פוטנציאל מקרי סרטון לכלל האוכלוסיה ביש

עבור סה"כ לשנה איש  100,000לכל  B1, 0.39עבור אפלטוקסין כל שנה, איש  100,000

מחלב  M1איש לשנה בישראל מחשיפה לאפלטוקסין  100,000לכל  8.6*5-10 -ו AFאפלטוקסינים, 

 .ומוצריו

 ,B1 ערכי פוטנציאל מקרי הסרטון חושבו תוך שימוש בערכי ממוצעי חשיפת הציבור לאפלטוקסין

 JECFA טבלה מס' 2( וערך פוטנציאל הסרטון שנקבע על ידי( M1 סה"כ אפלטוקסינים ואפלטוקסין

 .HBV-ב- 2018 עבור אוכלוסיה שאינה נגועה ב
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 וודאות-ואי מגבלות המחקר

 חלק היחסי תוכנית הדיגום לניטור מיקוטוקסינים במזון הינה מסוג "דיגום מכוון" ולכן ה

של מזון בעל פוטנציאל להמצאות מיקוטוקסינים הינו גדול יותר מחלקו היחסי בדיאטה 

 של הצרכן הישראלי.

  וכן  2016נתוני הצריכה בהם נעשה שימוש בדו"ח זה מבוססים על נתוני הלמ"ס לשנת

נתוני מועצת החלב. נתונים אלה הינם מסחריים ואינם מעידים באופן ישיר על ערכי 

הערכת הצריכה הינה  ,כה של מזונות שונים על ידי האוכלוסיה בישראל. כלומרהצרי

  .הערכה ביתר

יחד עם זאת, החישובים בוצעו על ערכים ממוצעים העולים מנתוני הניטור של 

הנמוכים מאוד מעידים, בסבירות גבוהה, כי  MOE-אפלטוקסינים במזון בישראל וערכי ה

שקפים באופן מהימן יותר את צריכת המזון בישראל גם בשימוש בנתוני צריכת מזון המ

ולכן עדין היה חשש לפגיעה בבריאות הציבור  10,000-עדין היו נמוכים מ MOE-ערכי ה

 מרעלני פטריות מסוג אפלטוקסינים.

  בשל העובדה כי אין בידינו בשלב זה נתוני צריכת מזון המבוססים על צריכה בפועל של

לבצע הערכת חשיפה לפי קבוצות גיל, הערכת החשיפה הציבור בישראל לא היה ניתן 

 בוצעה עבור כלל האוכלוסיה בישראל.

  בחישוב פוטנציאל מספר מקרי סרטון כתוצאה מחשיפה לסה"כ אפלטוקסינים נעשה

 .AFB1שימוש בפוטנציאל סרטון של 

  פוטנציאל מספר מקרי סרטון מחשיפה לאפלטוקסינים חושב עבור כלל האוכלוסיה

אחוז קטן  ,כמו ברוב מדינות העולם המערבי ,בישראל .HBVהנחה שאין חולי בישראל ב

 ולכן הנחה זו אינה צפויה להשפיע באופן משמעותי על החישוב. +HBVמהאוכלוסיה הינו 
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 סיכום ומסקנות
 

דוגמאות מזון  3,825נדגמו בדרכי השיווק השונים ברחבי ישראל  2011-2018בשנים  .1

 בדיקות. 6,503טוקסינים במסגרת ת מיקושנבדקו לזיהוי וכימו

הדיגום נעשה על בסיס תוכנית דיגום שנתית מסוג "דיגום מכוון", בה החלק היחסי של  .2

ם היחסי קטגוריות מזון בעלות פוטנציאל גבוה להמצאות מיקוטוקסינים הינו גבוה מחלק

 (.1בדיאטה של הצרכן הישראלי )גרף מס' 

ובמגמת ירידה , היה נמוך 2011-2018ורך השנים שהתקבל לא ותחריגדוגמאות המספר ה .3

 (.2)גרף מס'  0% -ל 6.7% -ונע בין כלאורך השנים ברורה 

, היה גבוה LOQאחוז תוצאות הבדיקות מתחת לרמת הכימות של השיטה האנליטית, > .4

 (.3-10מס'  לאורך כל השנים ונע בין כרבע לכמחצית מהבדיקות שבוצעו בכל שנה )גרפים

5. למרות אחוז נמוך של דוגמאות חריגות לאורך השנים, ערכי ה-MOE מעידים כי חשיפת 

הציבור לאפלטוקסינים ולאוכרטוקסין A בישראל מעלה חשש לפגיעה בבריאות הציבור 

בישראל כתוצאה מחשיפה לרעלנים אלה. 

המשמעות היא שהרמות המקסימליות של מיקוטוקסינים הקבועות בתקנות בישראל אינן 

 ציבור.נמוכות מספיק בכדי להגן על בריאות ה

בישראל עומד על  B1צאה מחשיפה לאפלטוקסין מספר מקרי סרטון פוטנציאליים כתו .6

 0.39הינו  (AF)כתוצאה מחשיפה לסה"כ אפלטוקסינים לשנה, איש  100,000לכל  0.142

בחלב  M1לאפלטוקסין  חשיפהאיש מ 100,000לכל  8.6*10 -5-ו לשנה איש 100,000לכל 

 .ומוצריו 
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7. מיקוטוקסינים הינם רעלנים טבעיים ולרוב לא ניתן להימנע לחלוטין מהימצאותם במזון 

אך יש לנקוט באמצעים להקטנת הימצאותם במזון ובכך הקטין את חשיפת הציבור 

למזהמים אלה למינימום האפשרי.  

תקנות בריאות הציבור לשירות מזון ארצי נמצא בשלבים אחרונים של הכנת טיוטת עדכון 

)מזון()מיקוטוקסינים במזון(, כך שיקבעו רמות מקסימום מותרות של מגוון רחב של 

בקטגוריות מזון רחבות יותר וברמות ים שאינם נכללים בתקנות הנוכחיות, מיקוטוקסינ

כל זאת כדי להגן טוב יותר על  נמוכות יותר מהרמות המותרות כיום על פי החקיקה.

 בריאות הציבור.

לבצע הערכות  ניטור מיקוטוקסינים במזון הינו חלק חשוב מאוד על מנת שיהיה ניתן .8

חשיפה של הציבור בישראל לרעלנים אלה. הצפי העולמי הינו עליה ברמות מיקוטוקסינים 

בשל שינויי האקלים, לכן אף חשוב יותר להמשיך בניטור מיקוטוקסינים תוך שימוש 

 בשיטות אנליזה רגישות יותר לזיהוי וכימות המיקוטוקסינים השונים.
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