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  المضافات الغذائية

  (E155) الصبغة البنية أتش تي

 2102سجتوجش  22: فٖ جشٗذٓ أخجبس الخل٘ج تبسٗخ الٌشش

 ثقلن الذمتَس صمشٗب خٌجٖ

 

هي الصجغبت الصٌبع٘ٔ التٖ تٌذسج  (E155) تعذ الصجغٔ الجٌ٘ٔ أتش تٖ
ٍالتٖ تصٌع عبدٓ هي  (azo) تحت عبئلٔ أصجبغ الوعشٍفٔ ثأصجبغ

، ٍتعشف مزلل ثبلشَمَالتٔ الجٌ٘ٔ أتش (coal tar) الوشتقبت الجتشٍل٘ٔ
ٍرلل ثحست   (E155) ، ٍٗشهض لْب ثبلشهض3تٖ، ٍصجغٔ الغزاء الجٌ٘ٔ 

 .(C.I. 20285) حبد األٍسٍثٖ أٍتصٌ٘ف االت

مجذٗل للنبمبٍ أٍ النشاه٘ل  (E155) ٍعبدٓ هب تستخذم ّزُ الصجغٔ 
مولَى، ح٘ج ٗوني استخذاهْب لتلَٗي معل الشَمَالتٔ، ل٘س رلل 
فحست ٍإًوب تستخذم أٗضًب فٖ الحل٘ت ٍالججي ٍالضثبدٕ ٍالوشثى 

 .ٍهٌتجبت الفَامِ ٍاألسوبك ٍغ٘شّب هي الوٌتجبت

ال ٗفضل تٌبٍلْب هي قجل  (azo) ِ هي الوعشٍف أى أصجبغ عبئلٔإال أً
األشخبص الزٗي ٗعبًَى هي الشثَ ٍحسبس٘ٔ األسجشٗي ٍحسبس٘ٔ الجلذ، 

 .ٍمزلل فإًِ ال َٗصى ثإضبفتْب فٖ أغزٗٔ األطفبل هفشطٖ الحشمٔ

ٍأشبست العذٗذ هي الذساسبت أى الجشعبت الفوَٗٔ العبل٘ٔ هي الصجغٔ 
التٖ تن تغزٗٔ الجشراى ٍالفئشاى علْ٘ب تشاموت  (E155) الجٌ٘ٔ أتش تٖ
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فٖ صجغٔ القبثلٔ للزٍثبى فٖ الغذد الل٘وفبٍٗٔ، ٍلني لن تشش الذساسبت 
إلى حذٍث رلل فٖ الخٌبصٗش، ٍال فٖ الفئشاى على الوذى الطَٗل. ٍلقذ ٍجذ 

تفشص عجش القٌبٓ الْضو٘ٔ ٍمزلل  (E155) أى الصجغٔ الجٌ٘ٔ أتش تٖ
ٓ هع الجَل موب تن هالحظٔ رلل فٖ التجبسة التٖ أجشٗت ٍثصَسٓ مج٘ش

 .على الفئشاى ٍالخٌبصٗش الغٌ٘٘ٔ

ٍمزلل فقذ أٍضحت ثعض الذساسبت إلى أى هب ٗتشامن فٖ األًسجٔ 
%، ٍقذ ٗعجش الوش٘ؤ مو٘بت صغ٘شٓ هٌْب. 1022إلى  1012ٗتشاٍح هب ث٘ي 

قبء ًٍوَ ٍعلى الشغن هي رلل فقذ أظْشت التجبسة التٖ أجشٗت على ث
ثعض الحَ٘اًبت فٖ الشحن أًِ ال تَجذ آحبس سلج٘ٔ على ثقبئْب ًٍوَّب 
داخل الشحن ٍمزلل ًوَّب هب ثعذ الَالدٓ، أٍ على إٔ جضء هي األًسجٔ، ثوب 

 .فٖ رلل الغذد الل٘وفبٍٗٔ ٍالنلى

هلجن/ م٘لَ( هي الصجغٔ  211أهب الفئشاى التٖ أعط٘ت جشعبت ضخؤ )
أظْشت صٗبدٓ فٖ ٍصى النلى، ٍمزلل ٍجذت صٗبدٓ   (E155) الجٌ٘ٔ أتش تٖ

فٖ ٍصى األعَس فٖ ثعض اإلًبث )األعَس َّ الجضء الزٕ ٗشثط هب ث٘ي األهعبء 
 (.الذق٘قٔ ٍاألهعبء الغل٘ظٔ

ٍقذ حظش االتحبد األٍسٍثٖ تذاٍل ّزُ الصجغٔ ٍخبصٔ فٖ ألوبً٘ب، 
، الَالٗبت الٌوسب، ثلج٘نب، الذًوبسك، فشًسب، الٌشٍٗج، السَٗذ، سَٗسشا

 .الوتحذٓ ٍأستشال٘ب

 


