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 المضافات الغذائية

 (E153) اتيالكربون األسود أو الكربون النب

 5182أغسطس  81 :فٖ رشٗذٓ أخجبس الخل٘ذ تبسٗخ الٌشش

 ثقلن: الذمتَس صمشٗب خٌزٖ

 

ٗؼذ النشثَى األسَد اسوب شبئؼب ألًَاع ػذٗذٓ هي األصجبؽ التٖ تٌتذ 
ػبدٓ هي تفحن الوَاد الؼعَٗٔ هخل الخشت أٍ الؼظن، ٍالنشثَى األسَد 
ٍالتٖ ػبدٓ هب تتَارذ فٖ األس٘ت٘ل٘ي األسَد، األفشاى، ٍسثوب ًَاتذ 

دٓ الٌبتزٔ هي االحتشاق غ٘ش النبهل االحتشاق، ثبإلظبفٔ إلى أًْب الوب
للوٌتزبت الجتشٍل٘ٔ الخق٘لٔ هخل: القطشاى، قطشاى الفحن، ٍهب إلى رلل 

 .ٍسثوب ثنو٘بت صغ٘شٓ هي صٗت الخعشاٍات

ٍٗؼذ الوصذس التزبسٕ الشئ٘سٖ النشثَى األسَد ّٖ الوَاد الٌجبت٘ٔ، ٍلني 
لوب أى الوٌتذ ػذد الذساسبت تش٘ش إلى أًِ ل٘س هْوًب تحذٗذ الوصذس طب

الٌْبئٖ ٗلجٖ هؼبٗ٘ش الٌقبء، ٍلني هي غ٘ش الوشرح أى الوصذس َّ الفحن 
 .الحَ٘اًٖ

ٍهغ رلل، ٍٗتن استخذام النشثَى األسَد ػلى ًطبق ٍاسغ موشمت 
ًوَررٖ ًبتذ هي سخبم الذٗضل ٍمزلل تزبسة أمسذٓ الذٗضل، ٍّٖ 

بط٘ٔ األخشى، تستخذم أسبسًب موبدٓ هبلئٔ فٖ اإلطبسات ٍالوٌتزبت الوط
ٍفٖ صٌبػٔ الجالست٘ل ٍالذّبًبت ٍاألحجبس ٍٗستخذم النشثَى األسَد 

 .(E153) مزلل مصجغٔ غزائ٘ٔ رات سقن
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هي قجل ّ٘ئٔ الغزاء ٍالذٍاء  8791فٖ ػبم  (E153) تن حظش صجغٔ النشثَى
فٖ الَالٗبت الوتحذٓ، ٍرلل ثؼذ أى تج٘ي أٍ تن االػتقبد أى الشَائت 

 .٘غ صجغٔ ٗوني أى تسجت السشطبىالٌبتزٔ أحٌبء تصٌ

النشثَى »أى  (IARC) ٍتش٘ش تق٘٘وبت الَمبلٔ الذٍل٘ٔ لجحَث السشطبى
، ٍالتؼشض ػلى «سثوب ٗنَى هي الوَاد الوسشطٌٔ للجشش (E153) األسَد

الوذى القص٘ش لتشم٘ضات ػبل٘ٔ هي غجبس النشثَى األسَد قذ ٗسجت تْ٘زب 
 .التْ٘ذ الو٘نبً٘نٖللزْبص التٌفسٖ الؼلَٕ ٍرلل هي خالل 

ٍموب أششًب سبثقًب أى النشثَى األسَد سثوب ٗؼذ هسشطًٌب للجشش، ٍتصٌف 
، ألى ٌّبك أدلٔ مبف٘ٔ فٖ أًِ (2B) موبدٓ هسشطٌٔ هي ظوي الوزوَػٔ

ٗسجت السشطبى فٖ حَ٘اًبت التزبسة هغ ػذم مفبٗٔ األدلٔ فٖ 
تٌشبق الذساسبت الَثبئ٘ٔ اإلًسبى. ح٘ج تج٘ي هي خالل دساست٘ي اس

الوضهٌٔ ٍدساست٘ي التقط٘ش داخل القصجٔ الَْائ٘ٔ فٖ الفئشاى، استفبع 
هؼذالت سشطبى الشئٔ فٖ تلل الحَ٘اًبت، ٍإى مبًت ثؼط الذساسبت 

 .األخشى لن تظْش هخل تلل الٌتبئذ

أهب الذساسبت الَثبئ٘ٔ التٖ أرشٗت ػلى ػوبل إًتبد النشثَى األسَد، 
الوولنٔ الوتحذٓ ٍألوبً٘ب، ػلى أمخش هي فتج٘ي الذساست٘ي التٖ أرشٗت فٖ 

ػبهل فٖ مل هزوَػٔ الذساسٔ، أظْش ٍف٘بت هشتفؼٔ هي سشطبى  8111
ػبهل فٖ الَالٗبت الوتحذٓ  2111الشئٔ فٖ الؼوبل. دساسٔ أخشى ألمخش هي 

 .لن تظْش ٍف٘بت هشتفؼٔ هي سشطبى الشئٔ
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نٔ الوتحذٓ ٍتج٘ي أحذث الٌتبئذ أى صٗبدٓ ٍف٘بت سشطبى الشئٔ فٖ الوول
قذ ٗنَى ًبتزًب هي أى النشثَى األسَد ٗوني أى ٗنَى هبدٓ هسشطٌٔ فٖ 
هشحلٔ هتأخشٓ. ٍهغ رلل، فئى أمخش الذساسبت األمخش حذاحٔ ٍالتٖ أرشٗت 

 .فٖ ألوبً٘ب لن ٗؤمذ ّزُ الفشظ٘ٔ

التٖ  (E153) ٍلألسف لن ًزذ إٔ دساسٔ تزمش صجغٔ النشثَى األسَد
اء، ٍػالقتْب ثبألًَاع الوختلفٔ هي تستخذم موبدٓ هعبفٔ للغز

السشطبًبت التٖ تص٘ت الزْبص الْعوٖ أٍ الذٍسٕ، فنبًت هؼظن 
 .الذساسبت تشمض ػلى استٌشبق غجبس النشثَى األسَد هي خالل الَْاء

 

 


