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 المضافات الغذائية

 (E154الصبغة البنية أف كي )

 5102سجتوجش  8:كٖ جشٗذٓ أخجبس الخل٘ج تبسٗخ الٌشش 

 ٗب خٌجٖشمثقلن الذمتَس ص

 

ٍتؼشف مزلل لَى  (C.I. Food Brown 1) ، أٍ(E154) الصجـٔ الجٌ٘ٔ أف مٖ
ٔ الشًجٔ الجٌٖ، ٍالشَمَالتِ الجٌ٘ٔ، ٍّٖ خل٘ػ هي ستٔ أصجبؽ اصؽٌبػ٘

، هغ إظبكٔ ملَسٗذ الصَدَٗم ٍ/ أٍ مجشٗتبت (azo) تؼشف ثأصجبؽ
الصَدَٗم، ٍَّ قبثلٔ للزٍثبى كٖ الوبء، ٍػٌذهب تعبف موبدٓ هعبكٔ 

 .(E154) إلى الـزاء كإًِ ٗشهض لْب ثبلشقن

كٖ صٌبػٔ أسوبك  (E154) ٍػبدٓ هب تستخذم الصجـٔ الجٌ٘ٔ أف مٖ
الوذخي ٍثؼط  (mackerels) ٍكٖ صٌبػٔ الوبمشٗل (kippers) الشًجٔ

األسوبك األخشى، ٍمزلل كٖ صٌبػٔ لحَم الخٌضٗش ٍثؼط األؿزٗٔ 
ب لتلل األؿزٗٔ ال تلقذ ٍصحً٘ ٍاللحَم األخشى، ح٘ج تعلٖ لًَب جو٘الً

أحٌبء الؽجخ أٍ تصل٘تْب هي الوبء، كأحٌبء ػول٘بت التذخ٘ي، كإًِ ٗتؼ٘ي 
ب ػي ؼشٗق ًقؼْب كٖ إصالٔ أحشبء األسوبك أٍالً ٍهي حن الحلبؾ ػلْ٘

هحلَل هلحٖ هشجغ لقتل الجنت٘شٗب، ٍكٖ ًلس الَقت ٗتن إظبكٔ 
 .(E154) الصجـٔ الجٌ٘ٔ أف مٖ
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ٍػلى الشؿن هي أى قَاً٘ي الوولنٔ الوتحذٓ تسوح كٖ استخذام الصجـٔ 
كٖ جو٘غ األؼؼؤ، كإى تقشٗش اللجٌٔ االستشبسٗٔ  (E154) الجٌ٘ٔ أف مٖ

أٍصى ثأًِ ٗجت أال ٗتجبٍص استخذام  0881لألؿزٗٔ الزٕ صذس ػبم 
 .هلج/ مؾ 51صجـٔ السول الوذخي ٍالوولح كقػ، كٖ حذٍدُ القصَى 

ٍقذ أظْشت التجبسة التٖ أجشٗت ػلى أًَاع هي الجنت٘شٗب أى احٌ٘ي هي 
ٗوني أى تتسجت كٖ إحذاث  (E154) هنًَبت الصجـٔ الجٌ٘ٔ أف مٖ

لتٖ توت تـزٗتْب ثجشػبت ؼلشات جٌ٘٘ٔ، موب ٍجذ أى اللئشاى ٍالجشراى ا
هلج / مجن هي ٍصى الجسن(  011ؼشٗق اللن ) ػي – هب ًَػًب –مج٘شٓ 

أص٘جت ثبًحالل الْ٘نل الؼظوٖ  (E154) ثبلصجـٔ الجٌ٘ٔ أف مٖ
ٍػعالت القلت. ٍمزلل ظْش تلق الؼعالت ثؼذ الجشػبت ػي ؼشٗق اللن 

 .كٖ األساًت ٍالخٌبصٗش الـٌ٘٘ٔ ٍالخٌبصٗش الصـ٘شٓ

تتحلل هي  (E154) شض أى ثؼط هنًَبت الصجـٔ الجٌ٘ٔ أف مٍٖهي الولت
  (triamino-benzene)قجل ثنت٘شٗب األهؼبء إلى قسو٘ي هي األهٌ٘بت، 

ٍ(triameno-toluene) ٍػلى حذ ػلوٖ كإى ملتب الوبدت٘ي تؼذ هي الوَاد ،
تؼذ  (triamenotoluene) الوسججٔ للؽلشٓ لجنت٘شٗب السبلوًَ٘ال، موب أى

 الوسشؼٌٔ لجؼط أًَاع هي الحَ٘اًبت. ٍٗوني أى ًلتشض أى هي الوَاد

(E154)  ًِتتحلل إلى األهٌ٘بت السبهٔ كٖ الجْبص الْعوٖ لإلًسبى، إال أ
ٍجذ أى الجشاص الجششٕ ٗحتَٕ ػلى الجنت٘شٗب القبدسٓ هي الحذ هي ّزُ 

 (.azo الٌَػ٘ٔ هي األصجبؽ )أصجبؽ
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التٖ ال َٗصى ثإظبكتْب ٍاحذٓ هي األصجبؽ  (E154) ٍتؼذ ّزُ الصجـٔ
إلى أؿزٗٔ األؼلبل الولشؼٖ الٌشبغ، ٍخبصٔ ػٌذهب تنَى كٖ تشم٘جٔ هغ 
هبدٓ الجٌضٍات، ح٘ج إًِ ٗوني أى تنخق أػشاض الشثَ، ٍثؼط األهشاض 
الوتجؼٔ لألؼلبل. ٍلقذ حظشت كٖ االتحبد األٍسٍثٖ ّزُ الصجـٔ ٍإى مبى 

قبلٖ ػلْ٘ب، ٍمزلل سوح ثبستخذاهْب كٖ أسوبك إلظلبء اللَى الجشت
هٌؼت استخذاهْب مل هي أستشال٘ب، ٍالٌوسب، ٍمٌذا، ٍالَالٗبت الوتحذٓ، 

 .ٍال٘بثبى، ٍسَٗسشا، ًٍَ٘صٗلٌذا، ٍالٌشٍٗج ٍمزلل سٍس٘ب

، خلصت ّ٘ئٔ سالهٔ األؿزٗٔ األٍسٍث٘ٔ أًِ ال ٌٗجـٖ 5100ٍكٖ ػبم 
ى تأح٘شاتْب ، ًظشًا إل(E154) االستوشاس كٖ استخذام الصجـٔ الجٌ٘ٔ أف مٖ

ػلى صحٔ اإلًسبى ٍلقصَس كٖ الج٘بًبت الوتبحٔ ػي سو٘تِ، ٍثبلتبلٖ 
ٍجذت الْ٘ئٔ أًِ ال ٗلعل إدساجْب كٖ قبئؤ االتحبد للوعبكبت 

 .الـزائ٘ٔ الوؼتوذٓ

 

 

 

 

 


