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 )دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان(

 معاونت غذا و دارو 

 علوم پزشكي كاشان( مهاونت غذا و دارو دانشگاه آزمایشگاه كنترل غذا كارشناس  –فاطمه گلسرخي  03155473025 شماره تماس واحد:

 کیده:چ
تارترازین یک ماده رنگی آلی مصنوعی ازته است که به طور وسیعی در غذا و فرآورده های دارویی مصرف می شود.هدف مطالعه 

پتانسیل ارزیابی جاری ارزیابی تاثیر مضر احتمالی این افزودنی غذایی رنگی روی ساختارها و عمکردهای کلیه و کبد است. همچنین 

 است cometن روی گلبول های سفید خون با استفاده از آزمایش ژنوتوکسیک )سرطانزایی(تارترازی

به  بیست موش صحرایی نر بالغ  نژاد ویستار به دو گروه ده تایی دسته بندی شده اند،گروه کنترل و گروه دریافت کننده تارترازین.

میلی گرم به ازای هر  5/7میزان  گروه کنترل تنها آب به شکل خوراکی داده شد.گروه آزمایشی به صورت خوراکی تارترازین به

 کیلوگرم وزن بدن داده شد.

و کاهش سطح آنتی اکسیدان  NO،MDA، اوره ،اسیداوریک، کراتی نین، ALP،AST،ALTنتایج،افزایش قابل مالحظه ای در سطوح 

تارترازین با  دریافتهای کل در سرم موش های صحرایی دریافت کننده تارترازین در مقایسه با گروه کنترل نشان داد. از طرف دیگر 

القایی لکوسیت  DNAتغییرات آسیب شناسی شدید و تغییرات سلولی بافت های کبد و کلیه موش های صحرایی همراه شد.وآسیب 

شناسایی شد. روی هم رفته نتایج نشان داد که دریافت تارترازین ممکن است منجر به اثرات  cometاستفاده از آزمایش  ها با

 نامطلوب و مضر بر سالمت شود.

 بحث:
، سرم را باال برد. سطوح افزایش یافته فعالیت ALP،AST،ALTتارترازین به طور قابل مالحظه ای فعالیت دریافت در این مطالعه 

نشانه آسیب احتمالی بافت است. این نتایج مطابق داده های گزارش شده توسط سایر محققین است ک آنزیم های کبدی در خون ی

که تغییرات مشابه در عملکرد کبد را به آسیب سلول های کبد نسبت داده اند. این آسیب کبدی، بیشتر از میزان نرمال آنزیم های 

 0(2015-2011-2010)ند.داخل سلولی را در خون آزاد می ک

کراتینین و اوره سرم فاکتورهای عمده هم در تعیین توانایی فیلتراسیون گلومرولی و هم میزان ماده مترشحه توبوالر در کلیه 

 هستند.این چنین آسیبی در قسمت های فیلترینگ کلیه میزان کراتینین و اوره خون را افزایش می دهد.

میزان باالی کراتینین ،اوره و اسید اوریک سرم در گروه دریافت کننده تارترازین در مقایسه با گروه  نتایج ما به طور قابل مالحظه ای

هستند که افزایش معنی داری در کراتینین و اوره سرم در  2015این نتایج موافق یافته های سال  های کنترل را نشان می دهد.

غذا شامل تارترازین ،سان ست یلو و سدیم بنزوات پیدا کردند. یافته  موش های صحرایی پس از مصرف انواع مختلف افزودنی های

در موش های صحرایی خوراک داده شده با ماده رنگی آلی ازته )سبز ثابت( به شکل  2009های مشابه توسط محققین در سال

هستند که  2010سایرین در سال روز مشاهده شد. به عالوه  این نتایج مشابه اطالعات گزارش شده به وسیله  35دهانی و به مدت 

یاد آوری  2013افزایش معنی داری در میزان کراتینین و اوره سرم در موش ها بعد از مصرف تارترازین را نشان دادند. اخیرا در سال 

ناتوانی کردند که مصرف تارترازین موجب افزایش قابل مالحظه ای در میزان اوره و کراتینین می شود که به نقص عملکرد کلیوی و 

 کلیه در فیلتراسیون مایعات بدن وابسته است.

( به آنتی اکسیدان مربوط می شود. به طور کلی وقتی که سطح ROSاسترس اکسیداتیو به عدم تعادل نسبت نوع اکسیژن واکنشی )

ROS  اثر تسریع تولید دراز پتانسیل آنتی اکسیدان ها فراتر می رود اتفاق می افتد.بنابراین استرس اکسیداتیو ممکن است ROS 

 .(2013) ،افت مکانیسم های آنتی اکسیدان یا هر دو رخ دهد

(به NOمحصول نهایی پراکسیداسیون چربی ، نیتریت اکسید) (MDAدر مطالعه حاضر میزان افزایش یافته مالون دی آلدئید )

 می دهد. وضوح وقوع استرس اکسیداتیو را در موش های صحرایی دریافت کننده تارترازین نشان
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که اثرات اکسیداتیو تارترازین و سایر مواد رنگی  هستند 2012این نتایج نزدیک به داده های گزارش شده توسط محققین در سال 

که ناشی از دریافت  ROS ازته را روی همستر های چینی بررسی کردند. افزایش پراکسیداسیون چربی ممکن است به تولید

تارترازین متعلق به گروه رنگسازهای غذایی ازته است.تارترازین در بدن به وسیله زیرا  تارترازین است نسبت داده شود.

 میکروفلورهای روده ای به آمین های آروماتیک متابولیزه می شوند.

غذاهای به عنوان قسمتی از متابولیسم آنها به وسیله فعل و انفعال گروه های امین فعال با ROSآمین تشکیل شده قادر به تولید 

به عنوان منبع مهم دیگری از رادیکال های آزاد در نظر گرفته می شوند که ممکن است به NOمحتوی نیتریت یا نیترات هستند.

 تغییرات در متابولیسم انرژی کمک کند.

منجر به را افزایش می دهند که  NOدانشمندان اثیات کردند که استرس اکسیداتیو در سلول های اپیتریال سنتز  1996در سال

،تولید نیتریت و کاهش زنده ماندن سلول می شود.افزایش ظرفیت کل آنتی اکسیدان بافت یک ارزیابی روشن NOافزایش آزادسازی 

در سرم حیوانات دریافت کننده TACاز توانایی بدن در واکنش با استرس اکسیداتیو فراهم می کند.در مطالعه جاری کاهش 

فزایش تولید رادیکال آزاد به واسطه دریافت تارترازین ویا نقص ساختار آنتی اکسیدان باشد که به تارترازین ممکن است مربوط به ا

نتایج بافت شناسی و فراساختاری نشان داد که دریافت تارترازین منجر به تغییر شکل افزایش استرس اکسیداتیو منجر می شود.

ایی شده است.اشکال میکروسکوپی نوری نشان د اد که تارترازین ساختار کبدی و همچنین دژنراسیون ساختار کلیه موش های صحر

،  Kupfferباعث نکروز بیشتر سلول های کبدی،تراکم سینوس های خون ،نفوذ سلول های سفید خون،فعال شدن سلول های 

ند که نشان دادند هست 2011،2013،2015آسیب غشاهای توبول کلیه و گلومرولی شد. این یافته ها موافق با یافته های سال های 

پی بردند که تارترازین و  2010در سال دریافت تارترازین ساختار بافتی کبد و کلیه را در حیوانات آزمایشگاهی تغییر می دهد.

انباشتگی ،ایستایی و ادم در کبد و کلیه خوک های کشور گینه شد که منجر به مرگ سلولی در سلول های کبدی کارمویزین سبب 

 ان کلیه گردید.وآتروفی ساختم

توبول  اپیتلیومتغییرات فراساختاری متعدد در کبد و کلیه موش های دریافت کننده تارترازین ثبت شدند.سلول های کبدی و 

پدیددار شدند. ذرات بزرگ متعدد چربی ،بی نظمی میتوکندری ،شبکه یا ضخیم کلیوی با هسته های غیر عادی و نامنظم 

احی سیتو پالسمی زوال یافته در سیتوپالسم سلول های کبدی مشاهده شدند در این میان سلول (و نوrERآندوپالسمی ناهموار)

این نتایج مشابه با مطالعات سابق انجام های توبوالر دیستال و پروگزیمال دارای سیتوپالسم واکوئلی و میتوکندری ناقص هستند.

درمطالعه جاری هسته  (.2014-2008- 2002تریک می باشد.)شده در باره ی افزودنی های غذا مانند سدیم بنزوات و اسید سی

های پیکنوتیک )ضخیم( و نکروز سلول های کبدی و سلول های توبوالر به طور واضح مسمومیت را نشان می دهد. به طوری که 

تارهای و ساختغییرات ساختاری در هسته ها و شبکه آندوپالسمی شرح داده شد. 2012و 2011قبال توسط محققین در سال 

بحرانی دربیوسنتز گلیکوکنژوگیت ها)مولکول های پیچیده حاوی پیوند گلوکوزیدی( شاید به مکانیزیم های گلیکوزیداسیون اسیب 

 (.2014برساند و در نتیجه سیالیت سطح سلول را تحت تاثیر قراردهد )

بوسیله محققین در سال حیوانات آزمایشگاهی  درهای کبدی بعد از دریافت سدیم بنزوات لچربی های سلوارافزایش مقدقبال 

یکی از محققین گزارش کرد که سموم ممکن است ریبوزوم ها و توانایی آنها را در تولید  1988گزارش شد. در سال 2012و2010

یی طبیعی زنجیره های پپتیدی تحت تاثیر قرار دهد و مقدار پروتئین مربوط به انتقال تری گلیسرید ها را که در موش های صحرا

 تولید می شوند کاهش دهند و سبب تجمع گلبول های چربی گردند.

در سلولهای کبدی و سیتوپالسم سلولهای توبوالر کلیه بعد از دریافت  rERتغییر شکل میتوکندری و شبکه اندوپالسمی ناهموار 

بردند که رنگهای مصنوعی غذا مانند  پی 1996( . در سال 2012تارترازین می تواند یک پاسخ به تنش زاهای شیمیائی باشد .)

لیه موشها جلوگیری کرد همچنین استحکام و یکپارچگی غشاء های میتوکندریال را تارترازین از تنفس میتوکندریال در کبد و ک
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گزارش  2014در سال تحت تاثیر قرار داد که آن برای حفظ عملکردهای حیاتی میتوکندری وتعیین مرگ سلول ها حیاتی است . 

ردند که از بین رفتن غشاء های میتوکندری و حاشیه ها به طرز ناخوشایندی متابولیسم اکسیداتیو سلولها را تحت تاثیر قرار ک

 میدهد . 

گزارش کردند که آسیب  2010نتایج میکروسکوپی الکترونی ما یک تخریب واضح سیتوپالسم سلولی کبدی را نشان داد  در سال 

سبب هضم سلولهای کبدی همراه با فضا های وسیع روشن شود یکپارچگی و استحکام سیتوپالسم  در اثر صدمات سمی ممکن است

( . کج 2014_داخل سلولی مهم است که به ترتیب به واسطه واکوئلی شدن سیتوپالسم آسیب خواهد دید )برای دادوستد منظم 

توسط محققین دیگر در کلیه های حیوانات  "اضر قبالوکولگی ساختار های کلیوی  وواکوئلی شدن توبوالر یافت شده در مطالعه ح

 ( .2012؛ 2011؛  2007)دریافت کننده افزودنی غذا مانند مونوسدیم گلوتامات شرح داده شد 

در  DNAنشان داد که تارترازین سبب آسیب  cometبا توجه به اثر ژنوتوکسیک رنگهای سنتتیک ؛ نتایج بدست آمده از آزمایش 

اطالعات راجع به اثر ( . 2012هسته است ) DNAبخاطر تماس مستقیم تارترازین با  "ین اثر ژنوتوکسیک احتمااللکوسیت ها شد .ا

هستند که اثر سمی  2010یافته های سال  ژنوتوکسیک تارترازین همراه با نتایج مثبت در دسترس هستند . این یافته ها موافق با 

میلی مول در سلولهای خون محیطی انسان در شرایط آزمایشگاهی بررسی کردند . بعالوه نشان  02/0 -  8تارترازین را به مقدار 

لی ژنتیکی کروموزومی که شامل حذف ؛ اضافه ؛ جابجائی یا تغییر تواداده شده است که تارترازین بی نظمی در تعداد یا ساختار 

نشان دادند که دریافت یک دوز روزانه تارترازین )  2010( . همچنین در سال 1981است در سلولهای فیبروبالست بوجود می آورد )

 کبد و کلیه می شود .  DNAهفته منجر به آسیب  7میلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن ( به مدت  15و  5/7

گرم بر کیلو گرم وزن بدن  2با دوز حداکثر نشان داد که دریافت خوراکی تارترازین  2009از طرفی یک مطالعه انجام شده در سال 

اثر ژنوتوکسیک تارترازین در سلولهای از طرف دیگر تغییرات ژنوتوکسیک در ارزیابی میکرونوکلئوس روده موشها بوجود نیاورد . 

در باره افزودنیهای  FAO/WHOای انسان است و توسط کولون موشها در یک دوز که اندکی بیش از دریافت روزانه توصیه شده بر

 غذا تائید شده است ؛ مشاهده شد . 

توصیه شده برای روشن کردن این تفاوت ها ممکن است  تازه ترین پروتکل با  مطابق COMETآزمایش بنابراین ؛ تحقیقات بیشتر 

 مفید باشد . 

سپس تسریع استرس  ROSرترازین قادر به تولید اکسیژن واکنشی بنابر نتایج بحث شده باال ؛ می توان نتیجه گرفت که تا

و پروفایل های بیوشیمیائی در بافت های کبدی وکلیوی است . بنابراین کنترل مصرف تارترازین برای اکسیداتیو ؛آ تغییر ساختار 

 ه صالح است .قابل توصیه وب "سالمتی مهم است و محدود کردن مصرف آن بویزه در غذاهای مصرفی بچه ها قویا

 

 
  


