
 

 

 

Effects on DNA Repair in Human Lymphocytes Exposed to the 

 Food Dye Tartrazine Yellow 

2015 

  

 

 

0000 

 

 

 )دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان(

 معاونت غذا و دارو 

 عاونت غذا و دارو  دانشگاه علوم پزشكي كاشان(م آزمایشگاه مواد غذایي كارشناس ) فاطمه گلسرخي  03155473025 شماره تماس واحد:

 در لمفوسیت های انسان DNAاثرات ناشی از رنگ زرد تارترازین بر بازسازی یا اصالح 

 چکیده :

ی است که متعلق به یک دسته رنگ های مصنوعی حاوی گروه آزو استت  مااععتاد دربتاره اتتراد ونویوک ت ک  غذایافزودنی تارترازین یک  

س تویوک  ک و جهش زائی ونت کی آن بحث انگ ز و در برخی موارد غ ر قانع کننده و نا کافی ه تتند   ایتک کتار نتان ت ی ستل ت ستلوعی   

علفوس ت های ان ان که در معرض ایک ماده رنگی قرار گرفته است در شرایط آزمایشگاهی ارزیابی کرد  DNAسل ت ونی و اتراد بر باز سازی 

یترازوع تو  بروم تد و ناست   – H2 –دی فن تی  -2  5-ی تازو     -2 –دی مت تی  -4  5) -3  ما سل ت سلوعی یاریرازیک را بوس له آزمایش 

م لی مو  استفاده کردیم 25/0-64کاع ک   بررسی کردیم   ما غلظت های مختلف رنگ از ) نوع اع COMETرا بوس له آزمایش  DNAبازسازی 

  نتایج اتباد کرد که یاریرازیک اتراد سل ت سلوعی ندارد   به هر حا  ایک رنگ یک اترونویوک  ک معنی دار در هله غلظت هتای ی تت شتده 

م م ب شتر از کنتر  مثبت باقی ماندند  ایک اطالعتاد تابتت رساعت ی 24نس از برخی آس ب ها  اگرچه اکثر آس ب ها قابی یرم م بودند داشت  

 می کند که رنگ زرد یاریرازیک ملکک است مضر برای سالمتی باشد و مصرف طوالنی آن می یواند موجب سرطانزائی شود  

حاوی گروه آزو که باور گ تترده در غتذاها    صنعت غذا م زان وس ع از افزودنی ها که ملکک است مضر باشد استفاده م کند شامی رنگ های

اتر م تق م یرک ب باشتد یتا داروها و وسایی آرایشی استفاده می شوند   اتراد جهش زائی ونت کی   سرطانزائی و سلی رنگ های آزو می یواند 

ن تانداران رنتگ هتای آزو محلتو  در  در .شود  ناشی شودایجاد می آزواز یشک ی مشتقاد آریی آم ک که در طی یبدیی زی تی کاهشی ن وند 

آب باور علده بوس له م کروفلورهای بی هوازی روده ای متابوع زه می شوند   هلچن ک آنتزیم آزو ردوکتتاز در کبتد م توانتد یق ت م کاهشتی 

 ن وندهای آزو   بویژه رنگ های نامحلو  در آب را کایاع ز کند  

ع  م و جذب خوراکی بی نهایت کم است   مااععاد منتشر شده در مقاالد نشتان متی دهتد کته یاریرازیک یک رنگ آزو محلو  در آب با متابو

جذب می شود   ب شتر یاریرازیک به آسانی در کوعون بوس له فلور روده ای متابوع زه متی شتود   جتائی  "یاریرازیک خورده شده علال %2کلتر از 

در مدفوع دفع می شوند   ایک متابوع تها ملکتک استت جتذب شتوند و  "د   اگرچه علدیاکه به سوعفان ل ک اس د و آم نون رازوعون اح ا می شو

 بوس له ادرار به شکی اس د سوعفان ل ک دفع شوند   

م لی گر  بتر ک لتو گتر  وزن  ADI  5/7  ارزیابی شد ودریافت روزانه قابی قبو  )JECFAیاریرازیک یوسط کل ته یخصصی افزودنی های غذا ) 

شد   براساس اتراد سم شناسی   جهش زائی ونت کی   سرطانزائی و ناهنجاری یکاملی یاریرازیک   یکی از محقق ک ارزیابی خار اوع ه بدن یائ د 

 انجا  شده است را یائ د کرد     JECFAکه بوس له 

ا کالستوون ک نه در شرایط آزمایشتگاه یک باز ب نی انجا  شده بوس له شخص مزبور نشان داد که یاریرازیک ه چ نتان  ی جهش زائی ونت کی ی

  ارزیابی جهش زائی ونت کتی در مخلتر     Amesو نه در داخی بدن ندارد از جلله ابزار های استفاده شده برای تابت کردن ایک موضوع  ی ت 

ومتوزومی و آزمتایش   مبادعته کرومای تد ختواهر   ی تت انحرافتاد کرSCEبدون برنامته زمتان بنتدی شتده   آزمتایش ) DNAآزمایش سنتز 

 م کرونوکلئوس بودند   

م لی گر  بر ک لو گر   20  200  1000و هلکاران اتراد جهش زائی ونت کی یا سل ت سلوعی یاریرازیک را در اندازه های )   Poulباور مشابه 

ر بررسی آنها ی ت م کرونوکلئتوس روده در ساعت بوس له گاواو دهانی به موش ها داده شد ن دا نکردند   د 24  وقتی که رنگ دو بار در فاصله 

 مورد اتراد مویاون ک در داخی بدن استفاده شد و ارزیابی سل ت سلوعی بوس له شلارش سلو  های مرده و م توی ک انجا  شد   

ده کردند که ایتک رنتگ و هلکاران مشاه  Ishidateاز طرف دیگر   مااععاد متعدد نشان داد که یاریرازیک نتان  ی جهش زائی ونت کی دارد   

م ل گر  بر م لی ع تر قرار گ رند   ایجاد کنتد    دو  5/2می یواند انحرافاد کروموزومی در سلو  های هل تر چ نی وقتی که در معرض غلظت 

ظت های با م تزان محقق دیگر نشان دادند که یاریرازیک در داخی آزمایشگاه انحرافاد کروموزومی در ف بروبالست های قرار گرفته در معرض غل
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 )دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان(

 معاونت غذا و دارو 

 عاونت غذا و دارو  دانشگاه علوم پزشكي كاشان(م آزمایشگاه مواد غذایي كارشناس ) فاطمه گلسرخي  03155473025 شماره تماس واحد:

20-5 mg/ml  در مقای ه با گروه کنتر  ایجاد م کند   بنا بر یحق قی دیگر ایک رنگ م تواند انحرافاد کروموزومی وSCE  در سلو  های مغتز

ستی ستلو  استخوان موش و موش صحرائی وقتی که آنها بلدد طوالنی دوز باالی رنگ را دریافت می کنند   ایجاد کند   یحق ق دیگر   در برر

ف بروبالست هل تر چ نی   یک افزایش ناچ ز سلو  های نلی نلوئ د را )دارای ب ش از دو دست از کروموزو  های هلوعتو    بعتد از دریافتت 

5/2 mg/ml  ساعت ن دا کردند   یحق قاد دیگر نتان  ی ونویوک  ک  سل ت سلوعی و عامی سترکوب کننتده رشتد ویکث تر  48یاریرازیک در

ستاعت ارزیتابی  72م لی مو  در سلوعهای خون مح ای )جلدی  ان ان طی یک زمتان ارائته  02/0 -8را در رنگ یاریرازیک به مقدار سلو  ها 

  م لی مو  اتر سلی قابی مالحظه ای روی ک ف ت کروموزومها داشت هلت ک  4و8کردند   آنها مشاهده کردند که دو غلظت ب شتر یاریرازیک ) 

و کرومای د واضح وروشک نبود شاید به دع ی اینکه یاریرازیک در یراکم کروموزو  ها در م توزیز دارای اتتر ستلی بتود  طور یشخ ص رنگ ب ک د

م لی مو  باور آماری موجب کاهش معنی دار شاخص م توی ک و یاخ ر مهم در یق  م سلوعی در مقای ته بتا  8و4بعالوه یاریرازیک در غلظت 

 گروه کنتر  شد   

هلچن ک برخی مااععاد در باره اتر مویاون ک متابوع ت های یاریرازیک در مقاالد در دسترس ه تند   محقق ک یوانائی اعقتای جهتش ونت کتی 

ارزیابی کردند و نتایج مهلی ن دا نکردند   به هر حا  بختاطر   Amesمتابوع ت های سوعفان ل ک اس د و آم نو ن رازوعون را با استفاده از ی ت 

تریی  ک آزمایش   محقق ک ادرار موش صحرائی را بعد از یغذیه آنها با یاریرازیک آناع ز کردند   ادرار یا فضوالد بدن بوست له ف لتراست ون استهل

در آب استریی رق ق شد   نتایج   یک واکنش مویازن تک واب تته  "شد و با انجلاد سریع و ده دره کردن یحت خالء شدید یغل ظ شد و متعاقبا

در   Amesنشان داد   در عوض دو محقق دیگتر هلچنت ک  بتا استتفاده از ی تت  9S    +TA98دوز را در گونه های ساعلونال ی ف لوریو  ) به

 آناع ز عصاره فضوالد موش صحرائی ه چ نتایج مثبتی را نشان ندادند   

و ی تت جهتش و نویرک تب ستومای ک )  Amesفاده از ی تت یحق ق دیگر یوانائی اعقای جهش زنت کی یاریرازیک برانگ خته با نتور را بتا استت

SMART    مورد یاک د قرار داد   

  در ب ک رنگ های آزو است   قابتی یوجته  %30یاریرازیک باور وس عی در صنعت داروسازی برزیی استفاده شده است   رایج یریک افزودنی غذا )

 های ب ش از حد مجاز مصرف کرده است    ایک که در برخی موارد   صنعت غذا ایک یرک ب را در غلظت

از آنجا که مااععاد ب  اری درباره نتان  ی زیان آور ایک رنگ گزارشاد متناقضی ارائه کرده اند  و گتاهی اوقتاد نتتایج رضتایت بختش ن  تت 

اععه حاضر فعاع ت ونویوک  ک و ضروری است که نژوهش ب شتر برای یحق ق و بررسی ایک رنگ باور جامع و دق ق یر انجا  شود   بنابرایک ما

 اند را در شرایط آزمایشگاه ارزیابی کرد    ی لار با ایک یرک بسلوعهائی که متحلی  DNAس تویوک  ک یاریرازیک و نتان  ی بازسازی 

 :  بحث

استفاده از  شییر است و به افزاآسان کنواختیو  دارینا یبه دست آوردن رنگ رایاند  زشده یع با منشأ طب یهارنگ کیگزیجا یمصنوع یهارنگ

بهر حا  مااععاد متعدد نشان داده اند که رنگ های مصنوعی حاوی گتروه آزو   امکتان اتتراد   کندیدر طو  زمان کلک م عیآنها یوسط صنا

ستل ت ونتی ) بترای مثتا  از سلی   جهش زائی ونت کی و ونویوک  ک را دارند   بنابرایک یوانائی در ارزیابی صح ح و دق ق ستل ت ستلوعی و 

  یک ابزار خ لی ارزشلند در شناخت یرک بایی که امکان خاراد قاعی سالمت ان ان را مارح کنتد   متی  Cometو   MTTطریق آزمایش 

 باشد 

 تارترازین سلولی اثر سمیت

را نشان نداد اگر چه ما یک کاهش انتد   م لی مو    اتراد سل ت سلوعی 25/0-64در مااععه جاری یاریرازیک در ه چ غلظت آزمایش شده ) 

اتتراد ستل ت  MTTدر زنده مانی سلو  که چندان مهم نبود مشاهده کردیم   باور مشابه یحق قاد دیگتر هلچنت ک بتا استتفاده از آزمتایش 

یشگاهی روی علفوست ت هتای سلوعی در علفوس ت های ان ان را ن دا نکردند   بهر حا  یحق قی دیگر با استفاده از یک آزمایش در شرایط آزما
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 )دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان(

 معاونت غذا و دارو 

 عاونت غذا و دارو  دانشگاه علوم پزشكي كاشان(م آزمایشگاه مواد غذایي كارشناس ) فاطمه گلسرخي  03155473025 شماره تماس واحد:

م لی مو  اتراد سل ت سلوعی دارد زیرا ی لار با ایک رنگ در ایتک غلظتت هتا   بته طتور  4و  8ان ان نشان دادند که یاریرازیک در غلظت های 

 آماری به کاهش معنی دار شاخص م توی ک و یاخ ر یق  م سلوعی در مقای ه با گروه کنتر  منجر شد  

در کشف سلوعها در یک حاعت ب ناب ک   م ان یک حاعت فعا  متابوع کی و  MTTلکک است مربوط به خاای آزمایش ایک نتایج متناقض م

 مر  باشد که ملکک است نتایج سل ت سلوعی را ننهان کرده است  

 اثر ژنوتوکسیک تارترازین

م لی مو    در مقای ته بتا  25/0 -64معنی داری به علفوس ت های ان ان در هله غلظت ها ) DNAاطالعاد ما نشان داد که یاریرازیک آس ب 

در راباه با آنهائی که بوس له دوک وروب   ک ایجاد شدند   بوجود  DNAم لی مو  بروز ب شتر آس ب  64  ایجاد کرد  غلظت NCکنتر  منفی)

 ونی و جهش زائی ونت کی در شرایط آزمایشگاهی استفاده شد    اورد   باور گ ترده یک کنتر  مثبت در آزمایش های سل ت

دارد کته ستبب  یادو رشتته یخات DNAنشان داده شد رنگ یاریرازیک یوانائی ن وند قتوی بتا   DNAبا آزمایش های حرکتی اعکترو فوری ک 

 DNAت مربتوط بته ن ونتد یتاریرازیک بتا ملکتک است Cometیخریب آن می شود   بنابرایک اتراد ونویوک  ک مشاهده شده بوس له آزمایش 

 علفوس ت ها باشد  

 Cometکاربرد آزمایش 

اندا  موش بوس له محققت ک  8عدد که متعلق به گروه آزو ه تند در  5ماده ش ل ائی مصرفی بعنوان افزودنی های غذا   شامی  39سل ت ونی 

ارانس  ن وکوک  ک   اعورارد   یاریرازیک   اریتتروزیک   فلوک ت ک و رزبنگتا    مااععه شد نتایج آنها نشان داد که هله افزودنی ها   رنگهای ) آم

در اندامهای معدی  DNAروده ای بودند   هلچن ک هل ک مااععه ذکر کرد که هله رنگها اس ب –قوی یریک ونویوک  ک ها در اندامهای معدی 

در   DNAر م ان آنها آمارانس   اعورارد   ن وکوک  ک ویتاریرازیک آست ب   ایجاد کردند   د mg/kg 100یا  10روده ای را در یک دوز کم )  –

 ته کوعون را در م زان نزدیک دریافت قابی قبو  روزانه ایجاد کردند   بهر حا  جاعب یوجه است که در مااععه آنها یک کنتر  مثبت برای مقای

  دند   ساح سل ت ونی   ایجاد عد  قاع ت در اعتبار نتایج شان استفاده نکر

 mg/kg 15و 5/7یحق قی دیگر   اتر ونویوک  ک یاریرازیک در داخی بدن را در موشهای صحرائی ی لار شده به شکی خوراکی بتا دوز روزانته 

 متی ه ت  کبتد و کلDNA ب آس ارزیابی کردند   نتایج آنها نشان داد که غلظت زیاد یاریرازیک در رویم ها باعث یاخ ر در رشد و  هفته 7بلدد 

شود  بهرحا  آنها هم یک کنتر  مثبت برای مقای ه ساح سل ت ونی استفاده نکردند  نس اعتبار ایک یافتته هتا متی یوان تت متورد ستوا  و 

نتان  ی ونویوک  ک یک ماده م تواند موجب اختالالد بافت سلوعی   از قب ی بی تبایی ونت کی   مویاس ون ها و مر  سلو  شود  یردید باشد  

  DNAناشی از یک عامی ش ل ائی می یواند در طی یق  م سلوعی منتقی شود   بنابرایک  موجب یک یعداد زیادیر سلو  هتا بتا  DNA  آس ب 

 غ ر طب عی شود   دریافت طوالنی مدد می یواند منجر به یغ  راد برگشت نانذیر شود که به ایجاد یومور کلک کند  

در  4ان که در معرض یاریرازیک قرار گرفتند بته یتک افتزایش آست ب واب تته بته دوز در ستاح مااععه حاضر نشان داد که علفوس ت های ان 

 NCوجود داشت   که در برخی ی لار ها ب شتر از  3و2منجر شد    بعالوه هلچن ک افزایش در م انگ ک یکرار آس ب در ساوح    NCمقای ه با 

ک خوردن رنگ یاریرازیک باور م تق م سلوعهای مجرای معتدی روده ای را در معترض اتتر بودند اگر چه از نظر آماری معنی دار نبودند   بنابرای

 ونویوک  ک آن قرار می دهد که ملکک است به شروع سرطانزائی کلک کند  
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 )دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان(

 معاونت غذا و دارو 

 عاونت غذا و دارو  دانشگاه علوم پزشكي كاشان(م آزمایشگاه مواد غذایي كارشناس ) فاطمه گلسرخي  03155473025 شماره تماس واحد:

 DNAپتانسیل بازسازی 

ل ائی نانایدار   نقاط خل ده از قب ی ناره شدن یک رشته   شک تک رشته دویائی   نقاط ق DNA)ن خه اعکاع ک   آس ب های  Cometآزمایش 

از طریتق فعتا  ستازی رونوی تی و نتس از   DNAو ایصاالد عرضی را کشف م کند   ب ته به بزرگی و م زان آس ب   ناس  سلو  بته آست ب 

ابتتدا بوست له نترویئ ک هتای  DNAو مر  سلوعی رخ م دهد   آست ب  DNAرونوی ی گروه های ون مربوط به یوقف چرخه سلو    بازسازی 

دستتی را انجتا  ها سپس فعا  یا مهار عوامی نای کایک مبد  .که به نوبه خود مبد  ها را در آبشار س گنا  فعا  می کنندح گر کشف شدکه 

 .شوند مر  سلوعییوانند چرخه سلوعی را متوقف کنند یا باعث دهند که میمی

در ارزیتابی  را بعتد از دریافتت یتاریرازیک ارزیتابی کترد    DNAع ک مااععه ای است که نتان  ی باز سازی یا آنجایی که ما آگاه ه ت م   ایک او

منجتر  PCم لی مو   003/0و  001/0  غلظت در مقای ه با یجزیه و یحل ی قبی از زمان مجاز یرم م مشاهده کردیم DI کاهش قابی یوجهی در

%    68/49 ±%  39/18% ) 46/34 -%  45/75شد   در ی لار هتای بتا رنتگ م تزان کتاهش از  به یری ب DI% در  83/56% و  35/61به کاهش

در هله ی لار ها   و یک کاهش آس ب در ساوح باالیر وجود داشتت   بته هتر حتا   ≥ 60%)   0ادامه یافت   بعالوه یک غلبه آس ب در ساح 

م لی متو   25/0در هله غلظت ها بود اما فقط در غلظت   NCب شتر از  4اگرچه ب شتریک آس ب م ئو  بازسازی کردن بود   آس ب در ساح 

 معنی دار بود 

شتد و ایتک ستاوح کتاهش یافتت یتا   DIم لی مو    منجر به ساوح ب شتتر  25/0ما هلچن ک مشاهده کردیم که کلتریک غلظت یاریرازیک )

 16دوم ک افزایش مربوط به غلظتت  DNAبرای ارزیابی بازسازی   Cometرس دن به یک نقاه ای که آنها دوباره افزایش یافتند   در آزمایش 

م لی مو  رخ داد و سپس مقادیر شروع به کم شدن کرد   ایک گوناگونی در واکنش به غلظتت هتای مختلتف ملکتک استت بوست له فعاع تازی 

افتزایش دوز   ون هتای مختلتف فعتا  شتدند و  یوج ه و یف  ر شوند چنانکه با DNAآبشارهای ون دست اندر کار در مکان  م های باز سازی 

 شدند     DNAمنجر به واکنش های مختلف  سلوعی به آس ب

را  DNAبا ن شرفت سرطان هلراه می شود زیرا سلو  سعی م کند یغ  راد در یری تب  "و مکان  م های بازسازی آن کامال DNAاتراد آس ب 

 افزاید   در نت جه به ن شرفت یومور کلک کند   برخی سرطانزاهای ش ل ائی باتور م تتق م اصالح کند که م تواند خااها در ساختار ونها را ب

 با ایجاد یغ  راد علی م کنند   سایریک ن از به متابوع زه شدن دارند یا چن ک اترایی را موجب شوند    DNAدر 

در و  آگاروس  DNAن اسپکتروسکونی ارزیابی کردند   یحر  را با استفاده از روش های ی تراس و DNAیحق قی دیگر ن وند رنگ یاریرازیک با 

 است وموجب یک اتر یخریبی م شود    DNAیغ  رکرد و نشان داد که یاریرازیک قادر به ایصا  با رشته دویائی  PCRاعکتروفورز و یقویت 

علفوس تهای ان ان دارد اگرچه ب  اری از آس ب ها م تواند بازسازی شود   ما ذکر کردیم که  DNAروشک است که یاریرازیک اتر م تق م روی 

یک بازسازی نر بازده را نشان نداد درنت جه دریافت ایک رنگ سلو  های ان تل و  معدی روده ای را در معرض قرار می دهتد  4آس ب در ساح 

مایش آنها در شرایط داخی بدن نت جه گ ری شد   بوجود م اورد   بعتالوه انباشتتگی را باوریکه یوسط یک محقق در آز DNAو افزایش آس ب 

بتا شتروع  "ن انی آس ب ایجاد شده بواساه خوردن مدا  غذای حاوی رنگ ملکک است منجر به وضع فوق اععاده مویاس ون ها شود که معلتوال

  ب لاری ها مانند سرطان هلراه می شود   

 نتیجه گیری :

به نت جه رس دیم که رنگ زرد یاریرازیک ه چ اتر سل ت سلوعی ندارد   معهذا ایک رنگ اتتر  MTTجاری   ما بوس له ارزیابی آزمایش  در مااععه

داشت   حق قتی که برخی آس ب ها جبران نانتذیر بتود و حتاکی از آن  NCسل ت ونی معنی دار در هله غلظت های ی ت شده در مقای ه با 

ملکک است ون های مربوط به کنتتر   DNAدر یک دوره طوالنی م تواند سرطانزا باشد   زیرا انباشت خااهای ن انی  است که مصرف بی رویه

 چرخه سلو  مانند ون های سرکوب گر یومور و ایجاد یومورهای اوع ه را یحت یات ر قرار دهد   


