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 المضافات الغذائية

 (E171كسيد التيتانيوم )أثاني 

 2016يونيو  21 :في جريدة أخبار الخليج تاريخ النشر

 الدكتور زكريا خنجيبقلم 
 

أو أكسيد التيتانيوم ( Titanium dioxide) ثاني أكسيد التيتانيوم
 تهللتيتانيوم، وصيغ ايتكون طبيعيً أكسيد الرباعي أو تيتانيا هو

(، ويستخدم كصبغة بيضاء تضاف لألغذية، وتم TiO2) الكيميائية
 .C.Iأمريكا الصيغة )( وفي E171تسجيله في االتحاد األوروبي بصيغة )

 .الدهان وواق من الشمس(، وكذلك يستخدم في 77891

أثير جدل كبير حول خطورة استخدام صبغة ثاني  2007في مارس 
( في الحالوة الطحينية بهدف منحه اللون E171أكسيد التيتانيوم )

األبيض الرائع الجميل، ومن أجل أن تفند هيئة الغذاء والدواء السعودية 
 هذه المزاعم نشرت هذا التقرير. 

ا والموثقة، أن مادة ثاني أكسيد وتثبت المعلومات المتوفرة حاليً
في مضافات األغذية المصرح باستخدامها  هي إحدى (E171) التيتانيوم

ا العديد من المواد الغذائية بصفة خاصة والحلويات كمادة ملونة أساسً
ولم يثبت وجود أي ضرر صحي من استعمالها، فضالً عن عدم وجود ما 

إال أنه وفي . يثبت عالقتها بالسرطان عند تناولها كمادة مضافة للغذاء
ضوء وجود مواصفة خليجية سارية المفعول تمنع إضافة جميع المواد 
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ملونة للحالوة الطحينية بما فيها مادة ثاني أكسيد التيتانيوم، فإن ال
 .وجود هذه المادة في الطحينية يعتبر مخالفة لهذه المواصفة الملزمة

ا من تساؤالت عن مدى ا لما تداولته بعض وسائل اإلعالم مؤخرًنظرًو
سالمة الحالوة الطحينية التي قد تحتوي على مادة ثاني أكسيد 

م وما طرحه البعض من أن تناول الغذاء المحتوي على تلك التيتانيو
ورغبة من الهيئة العامة للغذاء والدواء في . المادة يسبب السرطان

توضيح الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع والسيما ما أثير حول قدرتها 
على التسبب في اإلصابة بالسرطان فقد تم الرجوع للدراسات العلمية 

ا المعتمدة لدى الجهات المعنية بسالمة الغذاء عالميًوالمواصفات 
 :وتبين ما يلي

 

مادة ثاني أكسيد التيتانيوم ل أوالً: الخصائص الطبيعية والكيميائية
مادة ملونة غير عضوية شاهقة البياض، ( TiO2) رمزها الكيميائي

مقاومة للتغير اللوني، وال تذوب في الماء أو الدهن كما أنها صعبة 
 .ا في األحماض المركزةن جدًالذوبا

تعد مادة ثاني أكسيد التيتانيوم من مضافات ؛ ا: وصف المادةثانيً
( المعتمدة 171األغذية كمادة ملونة بيضاء )والتي تحمل الرقم الدولي 

 Joint FAO/WHO Expert] من قبل اللجنة المشتركة لمضافات األغذية

Committee on Food additives (JECFA) ]من هيئة الغذاء  وكذلك
واالتحاد [ Food and Drug Administration (FDA)] والدواء األمريكية

، وهي ال توجد في الطبيعة بشكلها النقي، ويجرى لخام  (EU) األوروبي
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 المادة عدة عمليات تقنية بواسطة غاز الكلور فتنتج مادة الروتايل

(Rutile)  زأو بعملية الكبرتة فينتج عنها مادة االناتي (Anatase) 

وكلتاهما تستخدمان كمواد ملونة في عدة صناعات ومنها صناعة 
 .األغذية

بينت دراسات تقييم السمية لمادة ثاني ؛ ا: دراسات تقييم السميةثالثً
 :أكسيد التيتانيوم ما يلي

ا وعند تناولها مع مادة ثاني أكسيد التيتانيوم صعبة الذوبان جدً .1
 .ن بالجسمالغذاء فإنها ال تمتص وال تخز

 200عند تناول مادة ثاني أكسيد التيتانيوم مع الغذاء بمعدل  .2
ملجم/كجم من وزن الجسم فإن مسارها بالجسم يكون عبر القناة 
الهضمية دون امتصاص ولم توجد لها آثار بالعضالت أو بأنسجة 

 .الكلى أو بالكبد كما لم تظهر آثار منها بالبول أو بالدم

أكسيد التيتانيوم على حيوانات التجارب وفي دراسة لتأثير ثاني  .3
 50000وجد أنه عند تناولها للمادة مع الغذاء بمعدل يصل إلى 

ملجم لكل كيلوجرام من وزن الجسم لم يؤدي ذلك إلى ظهور أورام 
 .سرطانية في تلك الحيوانات

ومن الجدير بالذكر أن أحجام حبيبات مسحوق المادة ضئيلة مما يساعد 
جو المصانع التي تقوم بتنقيتها وتجهيزها في  على انتشارها في

عبوات ولذلك فالخطر من وجودها )أو من وجود أي عوالق أخرى من المواد 
صلبة( في بيئة العمل، هو عند ارتفاع كمية العوالق الصلبة في الهواء 
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ا طوال مما يؤدي إلى استنشاقها بكميات كبيرة وبصفة متواصلة يوميً
 ومع –مع في حويصالت الشعب الهوائية ساعات العمل فإنها تتج

استمرار ذلك لفترات طويلة وفي هذا السياق فقد بينت الدراسات التي 
 International Agency for] أجرتها الوكالة الدولية ألبحاث السرطان

Research on Cancer "IARC" ]ًا في اإلصابة أنها قد تكون سبب
صلبة( في الرئة وهذا ما بينته بسرطان الرئة نتيجة تجمعها )كمادة 

الدراسات التي بنيت عليها إرشادات إدارة الصحة والسالمة المهنية 
 بيئة في لوجودها األعلى الحد وحددت –بالواليات المتحدة األمريكية 

 كمادة) الفم طريق عن تناولها أن الدراسات نفس بينت وقد. العمل
 .النسب المصرح بهاب سلبية صحية تأثيرات له ليس( للغذاء مضافة

 ؛ا: وضع مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في المواصفات القياسيةرابعً

 The Codex Alimentarius of) أصدرت هيئة دستور األغذية .1

 the FAO/WHO ) المواصفة العامة لمضافات األغذية )المحدثة
( بناء على توصيات لجنة الخبراء المشتركة من منظمة 2006عام 

 Joint FAO/WHO] ية ومنظمة الزراعة واألغذيةالصحة العالم

Expert Committee on (JECFA) Food additives ] وتنص
المواصفة على السماح بإضافة مادة ثاني أكسيد التيتانيوم 
بشكل عام للعديد من أنواع األغذية ومنها الحلويات باختالف 

 .أصنافها

 Food and Drug] أكدت إدارة الغذاء والدواء األمريكية .2

Administration (FDA) ] بالمواصفة الخاصة بالمواد الملونة
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 ثاني مادة إضافة سالمة على أكدت –المصرح بإضافتها لألغذية 
 من بالوزن% 1 إلى تصل نسبة حتى لألغذية التيتانيوم أكسيد
 .الغذاء

رقم )إي سي ( European Union) نصت مواصفة االتحاد األوروبي .3
استخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم  ( على أن2006لعام  33

 .كمادة مضافة لألغذية ال يدعو للقلق على الصحة

نصت المواصفات القياسية اليابانية لألغذية ومضافاتها لعام  .4
على السماح بإضافة مادة ثاني أكسيد التيتانيوم كمادة  م2004

 .ملونة للعديد من أصناف األغذية ومنها الحلويات

 م2006 لعام النيوزلندية –ذية االسترالية نصت مواصفات األغ .5
 النسبة تحديد دون المصنعة لألغذية بإضافتها السماح على

 .الجيدة التصنيع لممارسات وتركت

فإن مادة ثاني  23/1998 .خ .ق .حسب المواصفة الخليجية م .6
باالسم المرادف: صبغة بيضاء  171أكسيد التيتانيوم برقم دولي 

ى اعتبارها إحدى المواد الملونة الطبيعية . ونصت المواصفة عل"6"
 .المسموح باستخدامها في المواد الغذائية بصفة عامة

الحالوة "( 1071/2002نصت المواصفة القياسية الخليجية رقم ) .7
المعدلة والتي تم اعتماد تعديلها من قبل وزراء التجارة  "الطحينية

 24 ي تاريخ و الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ف
على منع استخدام  م2005 يونيو 2الموافق  هـ1426 ربيع اآلخر
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مادة ثاني أكسيد التيتانيوم وكانت قبل التعديل تسمح 
 .جزء في المليون 100بإضافتها بما ال يزيد على 

مما سبق يتضح مأمونية مادة ثاني أكسيد التيتانيوم وليس هناك ما 
ولها عن طريق الفم بالنسب يشير إلى عالقتها بالسرطان عند تنا

المستخدمة في دراسات السمية وبالتالي فإن ما أثير في وسائل اإلعالم 
 .المحلية ال يتعدى كونه إثارة إعالمية ليس لها مستند علمي

أما ما أشير إليه من أن هنالك بعض المصانع التي تضيف هذه المادة 
ا كمادة ملونة الرغم من أن المواصفات الخليجية تمنع استخدامهعلى 

للحالوة الطحينية، فإن ذلك يدخل ضمن اإلخالل باالمتثال لنصوص 
 .المواصفات اإللزامية

 

 

 


