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Abstract
Background and purpose: Nowadays, food flavorings are widely used in Iran in different food
and beverage items without considering their potential threats. This research aimed at investigating
directed mutagenesis caused by flavorings using the Ames Test.
Materials and methods: Direct mutagenesis of five artificial food flavorings (vanilla, banana,
orange, coconut, and lemon), from three different brands, was investigated using salmonella typhimurium
microbial strains TA98 and TA100, all of which carrying selective mutation in histidine operon in form of
(His-). After confirmatory tests of the strains, they were cultured on glucose minimal agar in presence of
different concentrations of the flavors. After 48-72 hours of incubation at 37oC, in case of flavor
mutagenicity and reverse mutation in the histidine operon, the colonies observed were counted.
Results: Direct mutagenesis of the flavors was investigated in three consecutive runs of three
different concentrations. According to the results, the number of colony count in each concentration did
not exceed twice the number of negative control colony count, which was the mutagenic criterion in this test.
Conclusion: According to the results, no sign of direct mutation in form of base-pair substitution
or Frame Shift mutation was observed among the specimens’ DNA in different concentrations of
flavorings.
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چكيده
سابقه و هدف :امروزه به طور گسترده از طعمدهندههاي خوراکي در مواد غذايي مختلف مثل نوشیدنيها ،تننالت
غیره در ايران استفاده ميشود بدون اين که به زيانهاي احتمالي حاصل از آنها توجه گردد .اين مطالعنه بنا هند

و

بررسني

جهش زايي مستالیم طعم دهندهها به کمک تست ايمز انجام پذيرفت.
مواد و روشها :در اين مطالعه تجربي ،جهش زايي مستالیم  5طعم دهنده مصنوعي عمده (وانیل ،موز ،پرتغال ،نارگیل
و لیمو ) از سه برند معرو  ،توسط سويههاي سالمونت تیفي موريوم  TA98و  TA100که حامل جهنش انتخنابي در اپنرون
هیستیدين به صور  His-هستند مورد مطالعه قرار گرفت .پس از انجام تستهاي تأيیدي ،سويههنا بنر روي مطنیط ک نت
گلوکز حداقل و در حضور غلظتهاي مختلفي از طعم دهنده ها ک ت گرديد و پس از  84-27ساعت انکوباسیون پلیتها
در دماي  72درجه سانتيگراد ،در صور جهشزايي طعم دهندههنا و جهنش برگ نتي در اپنرون هیسنتیدين ،کلننيهناي
میکروبي م اهده شده شمارش گرديد.
یافتهها :جهشزايي مستالیم طعم دهندهها ،در سه غلظت متفاو و طي سه بار تکرار ،بررسي شد .نتايج ن نان داد کنه
تعداد کلنيهاي برگ تي در هیچ کدام از نمونهها در سه غلطت مورد بررسي از دو برابر تعداد کلنيهناي کنتنرل منفني کنه
متک جهشزايي در اين آزمون است ،فراتر نرفت.
استنتاج :بر اساس نتايج ،هیچ کدام از نمونهها در غلطتهاي مورد بررسي ،جهنشزايني مسنتالیم منتنني بنر جناي زيني
جفت باز هاي آلي در  DNAو يا جهش منتني بر تغییر چارچوب ن ان ندادند.
واژه هاي کليدي :جهش زايي مستالیم ،طعم دهنده ها ،تست ايمزTA100،TA98 ،

مقدمه
احسناس طعنم شنامل دو جنننه فیزيکني و شننیمیايي

هستند .طعم دهندهها در سیستم هاي غنذايي نالنشهناي

است .از لطاظ حس فیزيکي ،ميتنوان بنه ويیگنيهنايي

مهمي را ايفا ميکنند که مهمترين آن ،افزايش احسناس

مانند ظناهر ،بافنت و يکننواختي اشناره نمنود و از جنننه

لننذ و ریننايت از غننذا اسننت .عطننر و طعننم ،ارزش

شنیمیايي ويیگنني هننايي نظیننر طعننم و بننو حننا ز اهمیننت

تغذيهاي ،احساس دهانني و کیفیت ظاهنري غنذا ،چهنار
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ارزيابي وجود جهش زايي مستقيم در چند طعم دهنده خوراکي
مصنوعي مواد غذايي با استفاده از آزمون Ames

جهش زايي مستقيم در چند طعم دهنده خوراکي

ميگردد .طعنمدهنندههنا بنه دو دسنته اصنلي ،طنیعني و

سننلولي آنهننا اطتعنناتي در دسننت نیسننت امننا در مننورد

مصنوعي تالسیم ميشوند .طعم دهنده هاي طنیعي شنامل

سمیت گروههاي ساختاري آنها اطتعا زيادي وجود

اسانسها ،ادويه جا  ،میوهها ،آب میوهها و عصارههاي

دارد ،بننا ايننن وجننود در مننورد خاصننیت جهننش زاينني و

حیواني و گیاهي است و طعمدهندههاي مصنوعي شنامل

متعاقب آن سرطان زايي آنها اطتعاتي وجود ندارد(.)2

ترکینا آلیفاتیک ،آروماتیک و ترپنها ميباشد .با اين

مواد جهش زا به دو دسنته تالسنیم منيشنوند بسنیاري از

حال به داليل مختلفي تعیین مکانیزم دقین درک انسنان

آنها ميتوانند خودشان مستالیماً جهش زا باشند که مواد

از طعم با م کتتي همراه بوده که براي درک آن طیف

جهشزاي مستالیم مطسوب ميشوند و دسته دوم موادي

وسیعي از تطريکا عصنني درگینر هسنتند و ترکیننا

هستند که خود جهشزا نیستند بلکه متابولیتهاي آنهنا

شیمیايي و سناختارهاي غنذايي فعنالکنننده حسن رهاي

در بدن جهش زا است و قنل از ن نان دادن جهنشزايني

غنذا دچنار تغیینر منيشنوند و در

بايد در بدن فعال شوند .اينن فراينند اغلنب بنا متابولیسنم

نهايت عوامل ياد شده در مسیرهاي پیچیدهاي با يکدي ر

مواد در کند رخ ميدهد ،که منواد بنا جهنشزايني غینر

در تداخل هستند( .)1مواد طعمدهنده موادي هسنتند کنه

مستالیم نامیده ميشوند( .)2در قرن حاینر يکني از علنل

براي ايجاد طعم به مواد غذايي اینافه منيشنوند و فالنط

مرگ و میر در جوامع صنعتي و پی نرفته سنرطان اسنت.

موادي که منطصراً مزه شیرين ،ترش يا شور دارند (مانند

سرطانزاهنا در واقنع منواد شنیمیايي ،فیزيکني و زيسنتي

شکر ،سرکه يا نمک) را در برنميگیرد( .)7اين ترکینا

هستند که موجب بروز انواع سرطان ميشوند ،از اين نظر

داراي ماهیننت شننیمیايي هسننتند و بوسننیله فرايننندهاي

شناخت آنها از جننه بهداشت هم ناني اهمینت زينادي

شیمیايي يا از موادي با من نا گیناهي ينا حینواني حاصنل

دارد( .)2اکثر سرطان ها غیر قابل عنت بنوده و کناهش

ميشوند( .)7مواد طعم دهنده مصنوعي گروهني از منواد

طول عمر را به دنننال دارنند .عوامنل متعنددي در ايجناد

افزودني هستند که در ترکینا طنیعي يافت نميشوند و

آنها نالش دارند ،از جمله ميتوان بنه عوامنل شنیمیايي،

داراي تفاو هايي بنا منواد طعنمدهننده طنیعني بنوده ،و

وراثتي ،پرتوها و راديکالهاي آزاد اشاره نمنود( .)4اينن

گروههاي شنیمیايي ت نکیلدهننده آنهنا شنامل اجنزاي

امر امروزه آنالدر اهمیت يافته است که بنا به اعتم کمیته

زيننادي هسننتند کننه آن اجننزا در ترکینننا غننذا وجننود

م ننترک  FDA/WHOيکنني از مهننمتننرين تسننتهنناي

مواد طعمدهننده از ک نوري بنه ک نور

تأيیدي براي افزودنيها ،بررسي جهنشزايني (موتنازنز)

دي ر و ناحیهاي به ناحیه دي نر متفناو اسنت .تولیند و

اين فرآورده ها است که انجام بالیه مطالعا به نتیجنه آن

عریه اين مواد در هر ک نور مطناب بنا عنادا غنذايي

بست ي دارد( .)9امروزه به کمک میکنرو ارگانیسنمهناي

مردم آن ک ور تغییر ميکند .در سال  ،7009نوشیدنيها

گوناگون ميتوان به جهش زايي و مکانیسنم آن توسنط

حدود  21درصد از مواد طعمدهننده بناالترين

گوناگون پي برد( .)2در گذشنته از منوشهناي

طعم ،در پني مصنر

دارد( .)8مصر

با مصر

ترکینا

درصد بهرهگیري از آنها را بنه خنود اختصناا دادنند.

صطرايي براي بررسي مواد سرطان زا استفاده ميشد کنه

 25درصند از سنال

طوالني و پرخر بنوده اسنت ،ولني در سنالهناي اخینر

 7009تننا  7018بننیشتننرين مطنوبیننت را در میننان انننواع

براي حل اين م کل از باکتريها استفاده ميگردد .يکي

نوشیدنيهاي طعنمدار دارا بنودهانند( .)5اينن منواد بنراي

از مهمترين تستهنايي کنه از بناکتري در بررسني منواد

اصتح يا ايجاد طعم در غذا استفاده ميشوند و ننايند در

سرطان زا استفاده ميکند ،تست ايمنز اسنت کنه توسنط

مواد غذايي به گونهاي استفاده شوند که سننب دريافنت

پروفسور  Amesدر دان

اه کالیفرنیا ابداع شند .در اينن

آن ها در مالادير غیر ايمن شنود( .)7بنیش از  7500طعنم

تست از سويههاي سالمونتيي که در اثر جهنش قندر

نوشیدنيهايي با طعم میوه با مصنر
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ويیگني مهنم در مالنولینت ينک مناده غنذايي مطسننوب

دهنده در غذاها استفاده ميشنود ،کنه در منورد سنمیت

پژوهشی

وحید مرادی مهم و همکاران

مننواد جهننش زا قادرننند در مطننیطهنناي مطنندود از نظننر

که متک غلظت اولیه مورد استفاده در اين مطالعه براي

هیستیدين موجب بروز موتاسنیون برگ نتي شنده و اينن

هر يک از نمونهها قرار گرفت و بر اين اساس دو غلظت

سوشها قادر به سنتز هیستیدين خواهند شد( .)10از آنجا

دي ر يعني دو برابر و نصف غلظت اولیه انتخاب شد .بنر

که جهشزايي مکانیسمهاي مختلفي دارد ،پروفسور ايمز و

اين مننا از تمام نمونههاي مورد بررسي غلظنتهناي ،10

همکاران بنا ايجناد اننواعي از اينن تغیینرا زنتیکني بنه

 70و  80 µg/10mlآب مالطننر تهیننه گردينند .مطننیطهنناي

صور انتخابي در باکتري سالمونت تیفي موريوم موفن

ک ننت مننورد اسننتفاده شننامل نوترينننت آگننار ،آگننار،

به ايجاد سنويههناي متفناو از اينن بناکتري شندند .بنه

نوترينت بنرا و منولر هینتنون آگنار از شنرکت منرک

عنوان مثال سويه  TA98براي بررسني جهنشزاينيهناي

آلمان تهینه گرديند .منواد شنیمیايي ،پنودر بینوتین و -8

منتني بر ( Frame Shiftتغییر چارچوب) در  DNAطراحني

نیتروکینولین  -nاکسايد ( )4NQOاز شنرکت سنی ما و

شده است در حالي که سويه  TA100قادر بنه شناسنايي

سديم آزايد ،کريستال ويوله ،سنديم آمونینوم سنولفا ،

زيني جفننت بازهنناي آلنني در DNA

دي پتاسیم سولفا  ،اسید سنیتريک ،منینزيم سنولفا و

است( .)11تطالیالا پروفسور ايمز و همکاران ن نان داد کنه

گلنننوکز از شنننرکت منننرک آلمنننان تهینننه گرديننند و

 47درصد ازترکیناتيکه توسط اين تست جهشزا ارزينابي

ديسننکهنناي ام ننيسننیلین بننا غلظننت  10میکروگننرم بننر

روزافنزون

ديسک از شرکت پادتن طب ايران تهیه شد .سنويههناي

جهننشهنناي جنناي

شدهاند ،سرطانزاي بالالوه هستند( .)2مصر

طعمدهندههاي مصنوعي و بيتوجهي نسنت به عنوار
ناشي از مصر

بيرويه آنها در انواع مواد غذايي سنب

شد تا مطالعه حایر با هد

بررسي جهشزايي مسنتالیم

باکتريننايي سننالمونت تیفنني موريننوم  TA98و  TA100از
مرکز کلکسیون میکروبي سازمان پیوهشهناي علمني و
صنعتي ايران تهیه گرديد.

(وانیل ،موز ،پرتغال،

آزمونهاي تأيید زنوتیپ سويههاي سنالمونت تیفني

نارگیل ،لیمو در سه برند مختلنف) بنر روي سنوشهناي

موريننوم  TA98و  :TA100جهننت تايینند سننويههننا از هننر

سالمونت تیفي موريوم ( )Ames Testانجام گیرد.

کدام ک ت تازه شنانه در مطیط برا تهیه و آزمونهاي

طعم دهندههاي مصنوعي پرمصر

جهش ( rfaتست حساسیت به کريستال ويوله) ،جهنش uvrB

مواد و روش ها

و تست مالاومت به آم يسیلین ( ) R-factorانجام گرفت.

در اين مطالعه تجربي ،براي تهیه نمونه و غلظتهاي

جهش rfa

(تسنت حساسنیت بنه کريسنتال ويولنه):

مورد آزمايش ،طعم دهندههاي مصنوعي منورد اسنتفاده

سويهها مورد استفاده از نظر حساسیت به کريستال ويوله

در مواد غذايي شامل وانیل ،موز ،پرتغال ،نارگیل و لیمو،

مورد آزمايش قرار گرفت .يک ديسک کاغذي استريل

از سه شرکت عمده تولیدکننده عطر و طعنم در اينران و

آغ ننته بننه کريسننتال ويولننه بننا غلظننت 0/1( 1mg/ml

از هننر کنندام يننک نمونننه و در مجمننوع  15نمونننه تهیننه

درصد) در سطح پلیت هاي جداگانه ک ت شنده بنا هنر

گرديد و در نهايت  7غلظت مختلف از هر نموننه 7 ،بنار

ينک از سنويههناي سنالمونت تیفني مورينوم ) TA100و

توسط هر يک از سويه ها مورد ارزيابي قرار گرفنت .در

 )TA98قرار داده شد و بعد از  78ساعت انکوباسیون در

B ،A

دماي  72درجه سانتيگراد قطر هالنه مهنار رشند انندازه

و  Cبه جاي نام شرکتهاي سازنده اين طعمهنا اسنتفاده

گیري شد .بر خت

سويههاي وح ي ،کريستال ويولنه

گردينند .میننزان مجنناز اسننتفاده روزانننه از هننر يننک از

قادر است به درون باکتريهاي مورد آزمايش نفوذ کند

طعمدهندهها در مواد غذايي بر حسب وزن بدن هر فنرد،

و رشد آنها را مهنار سنازد .قطنر هالنه مهنار رشند بايند

توسط شرکتهاي تولید کننده م خص شده است و در

حدود 18میليمتر باشد(.)11،10

اين مطالعه به جهت متحظا اختقي از حنرو
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سنتز هیستیدين را از دست داده انند اسنتفاده منيگنردد.

هیچ مورد بیش از  70 µg/10mlآب مالطنر نننوده اسنت

جهش زايي مستقيم در چند طعم دهنده خوراکي

 TA100و  TA98و وجود جهش  uvrBدر سويهها بررسني

جذب در مواردي که مالدار جذب خوانده شده بنیش از

شد .در منطالهاي از پلیت حاوي ک تهناي هنر ينک از

 0/7باشد از مطیط ک ت استريل نوترينت برا استفاده

اشعه  UVقرار گرفتنه بودنند ،پنس از

شده است .س س  4چاهک از هر پلینت بنراي هنر طعنم

 78ساعت انکوباسیون در دماي  72درجه سانتيگراد ،هنیچ

دهنده مورد بررسي در هر يک از پلیتهاي تلالنیح شنده

کلنياي ننايد رشد کند .به دلیل آن که اين جهش حذفي

با هر يک از سويهها انتخاب شد و بنه دلینل اهمینت اثنر

به ناحیهي  Bio-uvrBهمگسترش مييابد و بهحالت وح ني

ک ندگي غلظتهناي مختلنف طعنم دهنندههناي منورد

قابل برگ ت نیست ،وابست ي رشدي سويهها به حضنور

بررسي بر سويه ها ،به ترتیب از غلظتهناي ،10 ،5 ،7/5

بیوتین در مطیط ک ت نیز بايد آزمايش شود و نالص در

 80 ،70و ( 40میکرولیتر بر  10میليلیتر آب مالطر) در 2

سويهها که در معر

مسیر ترمیم  DNAدر اثر حذ

 uvrBتأيید گردد(.)11

چاهک مجزا استفاده شد و دو چاهک نینز يکني جهنت

تست مالاومت به آم يسیلین ( :) R-factorسويههاي

کنترل منفي و دي ري کنترل مثنت در نظنر گرفتنه شند.

 TA100و  TA98نسنت به آم يسنیلین مالناوم هسنتند و

ابتدا در داخل کلیه چاهکها  100میکرو لیتنر از مطنیط

براي وجود فاکتور مالاومت به آم يسیلین مورد بررسني

ک ت نوترينت برا استريل ريختنه شند و بنراي تنامین

قرار گرفتند .اين تست براي کسب اطتع از وجود پتسمید

رقنتهناي مناسنب از هنر ينک از نموننههنا بنه صنور

نواحي خاا  DNAيعني پتسمید  Pkm101اسنت کنه

متوالي ،به اولین چاهک موجود در هر يک از پلیتهاي

براي افزايش حساسیت به مواد جهشزا ،همانندسنازي و

تلالینح شنده بنا سننويههنناي مجنزا 100 ،میکنرو لیتنر از

حساسیت به  ،UVینروري منيباشند( .)11،10بنه منظنور

غلظت  40میکرولیتر بر  10میليلیتر آب مالطر از يکي از

بررسي وجود اين فاکتور ،در سنطح پلینتهناي مجنزاي

طعمدهندههاي مورد بررسي ريخته شد .سن س از همنین

ت شده از سالمونت تیفني مورينوم  TA98و TA100

چاهننک  100میکننرو لیتننر برداشننته و بننه چاهننک بعنندي

ديسکهاي آغ ته به آم يسیلین بنا غلظنت  10میکروگنرم

افزوده شد و به همین ترتیب تا چاهک ش نم اينن عمنل

در ديسک را قرار ميدهیم .بعند از  78سناعت انکوباسنیون

تکرار گرديد .در نهاينت از چاهنک ش نم  100میکنرو

در  72درجه سانتيگنراد ننايند هنیچ هالنهاي در اطنرا

لیتر برداشته و بیرون ريخته شد .به چاهک هفنتم در هنر

آنها م اهده گنردد زينرا عندم وجنود هالنه داللنت بنر

يک از پلیتها  100میکرو لیتر از مطیط ک ت نوترينت

مالاومت سويهها در مالابل آنتيبیوتیک ام يسیلین دارد.

برا حاوي سويههاي مورد استفاده (به طنور مجنزا) بنه

ک

تعیین حداقل غلظت بازدارندگي ( )MICطعمدهندههاي

عنوان کنترل مثنت و به چاهنک ه نتم نینز  100میکنرو

مننورد مطالعننه روي سننويههنناي  TA98و  :TA100پننیش از

لیتر مطیط نوترينت برا استريل به عنوان کنتنرل منفني

انجام تست ايمز ،اثر ک نندگي طعنم دهنندههناي منورد

ريخته شد .بعند از  78سناعت انکوباسنیون در  72درجنه

بررسي بر روي سويههاي مورد اسنتفاده ،انجنام گرفنت.

سننانتيگننراد ،رشنند سننويههننا در چاهننکهنناي حنناوي

براي اين کار از پلیتهاي  92خانه استفاده شد( .)17براي

غلظتهاي مختلنف از طعنم دهنندههنا و کنتنرل مثننت،

تامین غلظت مناسني از سويهها در مطیط ک ت نوترينت

داللت بر عدم اثر ک ندگي آن غلظتها بنر سنويههناي

آگار ،ابتدا ک ت شنانهاي از هر دو سويه تهیه شد و پس

سالمونت تیفي موريوم مورد استفاده ،دارد .براي اطمینان

از  15سنناعت انکوباسننیون در  72درجننه سننانتيگننراد،

از صطت نتیجه ،اين تست سه بار تکرار گرديد.

تراکم هر ينک از آنهنا در طنول منو  580ننانومتر بنه

آزمون جهشزايي طعمدهندهها به روش مستالیم بنا

کمک دست اه اس کتروفتومتر بررسي شد .وجنود مینزان

اسنتفاده از سننالمونت تیفنني موريننوم سننويههنناي  TA98و

جذبي بین  0/1تا  0/7ميتوان بیان ر حضور 104 cfu/ml

 :TA100ابتدا نمونههاي مورد آزمنايش را بنا  10درصند
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جهش  :uvrBحساسیت بنه اشنعه  UVدر سنوشهناي

از باکتري باشد .جهت کنتنرل غلظنت بناکتري و مینزان

پژوهشی

وحید مرادی مهم و همکاران

اول به لوله آزمايش حاوي  7میليلیتنر تناپ آگنار تهینه

خواهد بود .بنراي مطاسننه مینان ین و انطنرا معینار در

شده که حاوي مطلول هیستیدين -بیوتین بنه نسننت 0/1

نتايج از  SPSSاستفاده شد.

ميباشند  50میکرولیتنر از نموننه منورد آزمنايش و 100

یافته ها

میکرولیتر از ک ت تنازه شننانه سنالمونت تیفني مورينوم
 TA98و ( TA100در لولههناي آزمنايش مجنزا) اینافه

نتايج حاصل از بررسي زنوتیپ سويههاي سنالمونتيي

شد و در نهايت مطتويا اين لوله پس از  7ثانینه تکنان

 TA100و  TA98در تست حساسیت به کريسنتال ويولنه:

در شیکر ،بهطور يکنواخت در سطح مطیط آگار حداقل

همانگونه که در تصنوير شنماره  1م نهود اسنت ،هالنه

پخش گرديد و بعد از سفت شدن آگار به مد 84-27

ديسکهاي حاوي کريستال ويولنه

عدم رشد در اطرا

ساعت در  72°Cقرار گرفت .براي هر سنه غلظنت مختلنف

در هر دو سويه م اهده شد و قطر هاله عدم رشد حندود

از نمونه مورد آزمايش به طور جداگانه  7پلینت در نظنر

 18میليمتر بود و سويهها از لطاظ حساسیت به کريستال

گرفته شد وکنترل مثنت و منفي نیز درآزمون لطاظ گرديد.

ويوله تايید شدند.

کنترل منفي حاوي باکتري و تنويین 40بنوده ،و حضنور
آن براي هر سوش آزماي ي یروري است ،کنه ن نان ر
ت کیل کلني توسط باکتري در حالت نرمال و بدون حضور
نمونه مورد آزمايش است .کنترل مثننت کنه بنراي TA100

سننديم آزاينند و بننراي  -8 TA98نیتروکینننولین -nاکسننايد
است که يک ماده با جهشزايي و سنرطان زايني اثننا
شده ميباشند و بنراي اثننا اينن کنه بناکتري خاصنیت
جهشزايني را دارد ينا نندارد منورد اسنتفاده قنرار گرفنت.
بننراي هننر سننويه پننس از  84-27سنناعت انکوباسننیون،
کلنيهاي برگ ت يافته در پلینتهناي منورد آزمنايش و
کلنيهاي برگ تي درکنترلها شمارش شندند .ايننکنه در
غلظتي خاا میزان کلنيهاي برگ نتي در نموننه بنه دو
برابر يا بیشتر نسننت بنه تعنداد کلننيهناي برگ نتي در
کنترل منفني برسند ،بینان ر جهنشزا بنودن مناده منورد

تصویر شماره  :1عدم وجود هاله عدم رشد در اطرا

مطالعه است( .)17پس از اتمام انکوباسیون سويهها ،تعداد

سنیلین در دو پلیننت حنناوي سننويه هنناي  TA98 ،TA100داللننت بننر

کلنننيهنناي برگ ننت يافتننه در پلیننتهنناي هننر يننک از

مالاومت سويه ها در مالابل آنتي بیوتیک ام ي سنیلین دارد در حنالي

غلظتهاي مختلف طعنم دهنندههنا و تعنداد کلننيهناي
برگ تي در کنترل منفي شمارش گرديد و نسنت جهنش

که وجود هاله عدم رشد در اطرا

ب

ديسنک ام ني

ديسک حناوي کريسنتال ويولنه

داللت بر حساسیت هنر دو سنويه بنه کريسنتال ويولنه دارد .اينن دو
تست در مجموع صطت دو سويه را تايید مي نمايد

برگ تي ( )MRمطاسنه و منتک ارزينابي جهنشزايني
قرار گرفت .اگر متوسط تعنداد کلننيهناي برگ نتي در

نتايج تست حساسیت به اشعه  :UVعدم وجود رشد

پلیتهاي حاوي غلظتهاي مختلف طعمدهندههنا و هنر

هر يک از سويهها در قسمت اشعه ديده توسط اشعه UV

سويه ،مساوي و يا بیش از  7برابر میان ین تعداد کلنيهنا در

داللت بر نالص در تنرمیم  DNAو وجنود حساسنیت بنه

 7پلیت کنترل منفي باشد ( MRبزرگتر و يا مساوي ،)7

اشعه  UVدر هر يک از سويههنا داشنته اسنت در حنالي
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تويین 40به صور مطلول در آورده و س س در مرحلنه

دلیننل بننر جهننشزا بننودن آن طعننمدهنننده در آن غلظننت

جهش زايي مستقيم در چند طعم دهنده خوراکي

بود رشد سويهها قابل توجه بود .نتايج تست مالاومت بنه

تیفي موريوم  TA98و  TA100در جداول شنماره  7 ،1و 7

آم يسیلین :همان گونه که در تصوير شنماره  1م ناهده

آورده شننده اسننت .پلیننتهنناي کنتننرل مثنننت بننراي تأيینند

ميشود ،رشد کلنيهاي هر دوسويه در اطرا ديسکهاي

خصوصیت جهش برگ تي و پلیتهاي کنترل منفني ن نان

حاوي آم يسیلین در پلیتهاي مجزا ،حضور فناکتور R

دهنده جهش خود به خودي است که در حضور تنويین 40

جهت ايجاد مالاومت بنه آم نيسنیلین (حضنور پتسنمید

به عنوان کنترل منفي رشد ميکنند .در اين مطالعه سه پلینت

 )Pkm101را اثنا ميکند که باعث افزايش حساسنیت

براي هر يک از  7غلظت مورد استفاده از طعمدهندهها و

به اشعه  UVو ماده جهشزا نیز ميشود.

به طور مجزا براي هر سويه در نظر گرفته شده بنود و در

نتايج تست  :MICاين تسنت براسناس غلظنتهناي

نهايت متوسط تعداد کلنيهاي برگ تي در  7پلیت مربوط

 80 ،70 ،10 ،5 ،7/5و  40میکرو لیتر بر  10میليلیتر آب

به هر غلظنت بنا متوسنط تعنداد کلننيهناي برگ نتي در

مالطر از طعم دهندههاي مورد بررسي انجام شد و همنان

پلیتهاي کنترل منفي در جداول شماره  1تا  7که به ترتیب

گونه که درتصوير شماره  7م اهده ميگردد ،در هیچ يک

مربوط به برندهاي  C ،B ،Aميباشد با هم مالايسه شدند.

از اين غلظتها هیچ فعالیت یدمیکروبي و بازدارندگي
در رشد سويههاي سالمونت تیفي موريوم  TA98و TA100

م اهده ن د و استفاده از غلظتهايي از طعمدهنندههناي
مورد مطالعه در اين دامنه غلظتي جهت تست جهشزايي
مورد تايید قرار گرفنت .کندور در تمنام چاهنک هنا
بهجز در چاهکهاي مربوط بنه کنتنرل منفني کنه ننايند
هیچگونه رشدي در آنها ديده مي شد م هود است.

تصویر شماره  :2بررسي  MICهر دو سويه در غلظت هاي مختلف از

آزمون جهشزايي مستالیم طعمدهندههاي خوراکي

طعم دهنده ها ،همنانطور کنه در شنکل م نهود اسنت ،کندور در

مصنوعي به روش  :Amesنتايج بررسي جهشزايني مسنتالیم

تمام چاهک ها ،بجز چاهک حناوي کنتنرل منفني کنه تنهنا حناوي

طعمدهندههاي وانیل ،موز ،پرتغال ،نارگیل ،لیمو در سنه

مطیط ک ت به تنهايي بوده م هود است.

جدول شماره  :1نتايج بررسي جهش زايي طعم دهنده هاي شرکت A
تعداد کلني هاي برگ تي با استفاده از سويهTA100

نمونه مورد بررسي

غلظت ()µL/10ml

کنترل منفي
کنترل مثنت

-----

() 1
(****) 77/5

طعم دهنده وانیل

انطرا

MR

معیار  ±میان ین
80±7/44
900±75/77

تعداد کلني هاي برگ تي با استفاده از سويه TA98
انطرا

*MR
5/24
(****) 71/27

معیار  ±میان ین**
77±1
500±12/27

10
70

() 1/12
() 1/12

82±1/57
82±7/58

() 0/9
() 0/95

71±1/57
77±7/04

80

() 1/15

82±2/07

() 1/17

72±7/05

طعم دهنده موز

---

کنترل منفي
کنترل مثنت

-----

طعم دهنده پرتغال

*** NT

NT
80±7/51
1000±52/27

() 1
(****) 75

70±1/27
509±10/01

() 1
(****) 75/85

10
70

() 1/75
() 1/87

50±8/5
52±2/72

() 1/15
() 1/15

77±7/51
77±7/04

80

() 1/75

50±8/2

() 1/05

71±7/44

طعم دهنده نارگیل

---

کنترل منفي
کنترل مثنت

-----

طعم دهنده لیمو

10
70
80

NT
() 1
(****) 75
() 0/4
() 0/95
() 1/7

NT
80±7/51
1000±52/27
75±7/71
74±7/51
84±7/51

() 1
(****) 75/85
() 1/10
() 1/15
() 1/75

70±1/27
509±10/01
77±1/15
77±1/57
75±7/20

*  :نسنت تعداد کلني هاي برگ تي در نمونه ها به کنترل منفي.
**  :میان ین و انطرا معیار براي سه پلیت مورد استفاده در هر غلظت.
*** ) Not tested( :مطالعه جهش زايي بر روي اين طعم دهنده ها به علت عدم تولید توسط شرکت هاي مربوطه انجام ن د.
**** :در اين پلیتها تعداد کلني هاي برگ تي بیش از  7برابر در مالايسه با پلیت هاي کنترل منفي است.
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که در هر دو سويه در ناحیهاي از پلیت که اشنعه ندينده

برند تجاري مختلف بنا اسنتفاده از سنويههناي سنالمونت

پژوهشی

وحید مرادی مهم و همکاران

جدول شماره  :2نتايج بررسي جهش زايي طعم دهنده هاي شرکت B
نمونه مورد بررسي

غلظت ()µL/10ml

کنترل مثنت

---

انطرا

MR
()1

85±2/07

(***) 70/91

انطرا

*MR
()1

981±70

(***) 72/71

78±8/12
512±12/87

10

() 0/97

87±7/77

() 1/08

75±7

70

() 1/15

57±7/28

() 1/12

74±8/50

80

() 1/7

58±5/50

() 1/70

79±8/08

کنترل منفي

---

()1

85±2/07

()1

کنترل مثنت

---

طعم دهنده وانیل

طعم دهنده موز

(***) 70/91

981±70

78±8/12

(***) 71/58

512±12/87

10

() 1/78

52±18/12

() 0/95

77±7/51

70

() 1/72

52±5/17

() 1/12

74±8/21

80

() 1/17

51±8/12

() 1/70

79±8/08

()1

کنترل منفي

---

()1

770±22/17

کنترل مثنت

---

(***) 7

921±72/24

(***) 72/82

507±2/50

10

() 1/15

720±22/54

() 1/71

77±7/71

70

() 1/14

740±72/85

() 1/71

77±7/24

80

() 1/75

800±97/91

() 1/87

72±2

کنترل منفي

---

()1

85±2/07

()1

کنترل مثنت

---

طعم دهنده پرتغال

طعم دهنده نارگیل

19±8/97

78±8/12

981±70

(***) 72/71

10

() 1/04

89±2/78

() 1/71

77±7/05

70

() 1/77

20±7/04

() 1

78±7/51

80

()1

85±7/71

() 1/08

75±8/75

()1

(***) 70/91

512±12/87

کنترل منفي

---

()1

770±22/17

کنترل مثنت

---

(***) 7

921±72/24

(***) 72/82

507±2/50

10

() 1/02

780±75/77

() 1/71

75±7/71

70

() 1/14

790±20/98

() 1/15

77±7/05

80

() 1/07

770±20/72

() 1/10

71±7/28

طعم دهنده لیمو

19±8/97

*  :نسنت تعداد کلني هاي برگ تي در نمونه ها به کنترل منفي.
**  :میان ین و انطرا

معیار براي سه پلیت مورد استفاده در هر غلظت.

*** :در اين پلیت ها تعداد کلني هاي برگ تي بیش از  7برابر در مالايسه با پلیت هاي کنترل منفي است.

جدول شماره  :3نتايج بررسي جهش زايي طعم دهنده هاي شرکتC
نمونه مورد بررسي

غلظت ()µL/10ml

تعداد کلني هاي برگ تي با استفاده از سويهTA100
انطرا

MR

85±2/27

انطرا

* MR

کنترل منفي

---

کنترل مثنت

---

(***) 70/91

981±70

(***) 72/82

507±2/50

10

() 0/44

80±7/71

() 1/72

78±8/50

70

() 0/44

80±7

() 1/71

77±7/04

80

() 0/22

75±7/44

() 1/1

71±7/92

() 1

طعم دهنده وانیل

() 1

معیار  ±میان ین

تعداد کلني هاي برگ تي با استفاده از سويه TA98

() 1

معیار  ±میان ین**
19±8/97

کنترل منفي

---

() 1

770±22/17

کنترل مثنت

---

(***) 7

921±72/24

(*** )72/82

10

() 1/02

780±75/77

() 1/15

77±7

70

() 1/71

790±20/98

() 1/15

77±1

80

() 1/07

770±20/72

() 1/71

77±7/51

طعم دهنده موز
کنترل منفي

---

() 1

کنترل مثنت

---

(***) 75

عم دهنده پرتغال

80±7/51
1000±52/27

19±8/97
507±2/50

70±1/27

() 1
(***) 75/85

509±10/01

10

() 1

80±7/72

() 1/15

77±5/17

70

() 1

80±7/20

() 1/7

78±7/51

80

() 1/75

50±7/04

() 1/7

72±10/8

() 1

85±2/07

() 1

کنترل منفي

---

کنترل مثنت

---

(***) 70/91

981±70

(***) 71/58

10

() 1/77

55±2/07

() 1/04

72±5/07

70

() 1/12

55±2/97

() 1/04

72±1/57

80

() 1/75

21±2/78

() 0/44

71±7

طعم دهنده نارگیل
طعم دهنده لیمو

----

NT

78±8/12
512±12/87

**** NT

*  :نسنت تعداد کلني هاي برگ تي در نمونه ها به کنترل منفي.
**  :میان ین و انطرا

معیار براي سه پلیت مورد استفاده در هر غلظت.

*** :در اين پلیت ها تعداد کلني هاي برگ تي بیش از  7برابر در مالايسه با پلیت هاي کنترل منفي است.
**** ) Not tested( :مطالعه جهش زايي بر روي اين طعم دهنده ها به علت عدم تولید توسط شرکت هاي مربوطه انجام ن د.
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کنترل منفي

---

تعداد کلني هاي برگ تي با استفاده از سويهTA100
معیار  ±میان ین

تعداد کلني هاي برگ تي با استفاده از سويه TA98
معیار  ±میان ین**

جهش زايي مستقيم در چند طعم دهنده خوراکي

مطاب جدول شنماره  ،1هنیچ ينک از غلظنتهناي
مورد استفاده از طعمدهندههاي برند  Aدر مالايسنه بنا گنروه
باالترين میزان کلنيهناي برگ نتي در طعنمدهنندههناي
خوراکي مصنوعي شرکت  Aبا استفاده از سنويه TA98

و  TA100به ترتیب برابر با  72کلنني (بنراي غلظنت 80
میکرولیتر بر 10میليلیتر از طعمدهنده وانیل) و  52کلني
(براي غلظت  70میکرو لیتر بر 10میليلیتر از طعمدهننده

تصویر شماره  :4غلظت هاي مختلف لیمو ساخت شرکت  Aبا اسنتفاده
از سويه  TA98از خود جهش زايي مستالیم ن ان نداد.

پرتغال) بود و اين در حالي است کنه متوسنط کنمتنرين
تعداد کلنيهاي برگ تي در پلیتهاي کنترل مثنت برابنر بنا
 500کلنني بنراي سننويه  TA98و 900کلنني بننراي TA100

بوده است (تصاويرشماره  8 ،7و  .)5در خصوا پلیتهاي
کنترل منفي نیز باالترين تعنداد کلنني م ناهده شنده 77
کلني درمورد سويه  TA98و 80کلني براي سويه TA100

م اهده شد .نتايج ن ان داد که در هیچ منوردي متوسنط

تصویر شماره  :5غلظت هاي مختلف لیمو ساخت شرکت  Aبا اسنتفاده

تعداد کلنيهاي برگ تي در غلظنتهناي مختلنف طعنم

از سويه  TA100از خود جهش زايي مستالیم ن ان نداد.

دهندههاي برند  Aمساوي و ينا بنیش از  7برابنر متوسنط
تعداد کلنيهاي برگ تي در پلیتهاي کنترل منفي ننوده

مطاب جدول شماره  ،7بناالترين مینزان کلننيهناي

است ( .)MR≥ 7الزم به توییح است که شنرکت  Aدر

برگ تي در طعم دهندههاي خوراکي مصننوعي شنرکت

تولید طعمهاي موز و نارگیل فعالیت نداشته است.

 Bبا استفاده از سويه  TA98و  TA100به ترتیب برابر بنا
 79کلني (براي غلظت  80میکرو لیتر بر 10میلني لیتنر از
طعم دهنده وانیل و موز) و  800کلني (بنراي غلظنت 80
میکرولیتر بر 10میليلیتر از طعمدهنده پرتغال) بود و اينن
در حالي است که متوسنط کنمتنرين تعنداد کلننيهناي
برگ تي در پلیتهاي کنتنرل مثننت برابنر بنا  507کلنني
براي سويه  TA98و  981کلني براي  TA100بوده است.
در خصوا پلیتهاي کنترل منفني نینز بناالترين تعنداد
کلني م ناهده شنده  78کلنني در منورد سنويه  TA98و
 770کلني براي سويه  TA100م اهده شند و نتنايج حناکي
از آن است که در هیچ موردي متوسط تعداد کلنيهناي
برگ

تي در غلظتهاي مختلف طعمدهندههناي برنند B

مساوي و ينا بنیش از  7برابنر متوسنط تعنداد کلننيهناي
برگ تي در پلیتهاي کنترل منفني نننوده اسنت (.)MR≥ 7
تصویر شماره  :3نمونه پلیت حاوي کنترل مثنت  TA98و TA100
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کنتنرل منفني از خننود جهنشزايني مسننتالیم ن نان نننداد.

پژوهشی

وحید مرادی مهم و همکاران

استفاده از سويه  TA98و  TA100به ترتیب برابنر بنا 72

سننرطان را ناشنني از بننروز تغییننرا زنتیکنني در زنهننا

کلني (براي غلظت  80میکرولیتر بر  10میليلیتر از طعنم

وکروموزومها به دننال تغییر در توالي و انسجام مولکول

دهنده پرتغال و  10و  70میکنرولیتنر بنر  10میلنيلیتنر از

 DNAميدانند .به دلینل تننوع اينن صندما و تغیینرا

طعننمدهنننده نارگیننل ) و  790کلننني (بننراي غلظننت 70

زنتیکي ،روشهاي مختلفي براي شناسايي جهشزاهنا بنا

میکرولیتر بر 10میليلیتر از طعمدهنده موز) بود و اين در

مکانیسمهاي مختلف وجود دارد .يک روش ساده بنراي

حالي است که متوسط کمترين تعداد کلنيهاي برگ تي

شناسايي ترکیناتي که در جهنشزايني از مکانیسنمهناي

در پلیتهاي کنترل مثنت برابر با  507کلني بنراي سنويه

منتننني بننر ( Frame Shiftتغییننر چننارچوب) در DNA

 TA98و  981کلني براي  TA100بوده است .در خصنوا

استفاده ميکنند ،استفاده از سويه  TA98سالمونت تیفني

پلیتهاي کنترل منفي نیز باالترين تعداد کلنني م ناهده

موريوم است در حالي که ميتوان از سويه  TA100اينن

شده  78کلني در مورد سويه  TA98و  770کلنني بنراي

باکتري براي شناسايي ترکیناتي که مکانیسم جهشزايي

سويه  TA100م اهده شند و نتنايج حناکي از آن اسنت

آنهننا ،جهننشهنناي جنناي زيني جفننت بازهنناي آلنني در

که در هیچ موردي متوسط تعداد کلنيهاي برگ نتي در

 DNAاست استفاده کرد( .)11وجنود جهنشهناي منورد

غلظتهاي مختلف طعمدهندههاي برند  Cمسناوي و ينا

نظر در سويههاي مورد استفاده در مطالعنه حاینر منورد

بننیش از  7برابننر متوسننط تعننداد کلنننيهنناي برگ ننتي در

آزمون قرار گرفت که نتايج با جدول ارايه شنده توسنط

پلیتهاي کنترل منفي ننود ( .)MR≥ 7الزم به توییح است

پروفسور ايمز و همکاران هنم خنواني داشنته و سنويههنا

که شرکت  Cدر تولید طعمدهنده لیمو فعالیت نداشت.

براي استفاده مورد تايید قرار گرفتند .متک جهشزايي
در آزمون ايمز دو برابر شدن تعداد کلنيهاي برگ تي بر

بحث

روي مطیط ک ت حاوي نمونههنا در مالايسنه بنا کنتنرل

افزودنيهاي غذايي ترکیناتي هستند کنه بنه دالينل

منفي است .براساس تعداد کلنيهاي برگ تي ايجاد شده

مختلفي مثل دوام و بهتر نمودن ظاهر غذا ،طعم و منزه و

توسننط ترکینننا جهننشزا ،آنهننا بننه چهننار گننروه

ارزش غذايي به مواد غذايي افزوده منيشنود( .)18روش

جهشزاهاي یعیف ،متوسط ،قوي و بسیار قوي تالسنیم

ايمز اولین بار طي مطالعه بر روي  700ماده شیمیايي کنه

ميشوند که به ترتیب کمتر از  500کلني برگ نتي ،بنین

جهش زا و سرطانزا شنناخته شنده بودنند و متعاقنناً طني

 500تا  ،7500بین  7500تا  5000و بیش از  5000کلنني

مطالعاتي که توسط مرکز صنايع شیمیايي سلطنتي انستیتو

برگ

تي ايجاد مينمايند(.)12

ملي مرکز تطالی سرطان در توکیو و آزانس بین المللني

در مطالعه حایر بنه دلینل مطندوديتهناي منالي و

تطالین بننر روي سننرطان ،انجننام گرفننت ،معتنننر شننناخته

ننود امکاننا

الزم امکنان تهینه میکنروزم کنندي ()S9

شننند( .)10،2در سنننال  Ames ،1925و  Mccannرابطنننه

بننراي بررسنني جهننشزاينني متابولیننتهنناي حاصننل از

جهشزايي و سرطان زايي را حدود  47درصند ارزينابي

متابولیسننم طعننمدهننندههنناي مصنننوعي مننورد مطالعننه

کردند(.)2

(جهشزايي غیرمستالیم) فنراهم ن ند بنه همنین دلینل از

طي مالايسنهاي کنه  E.Zeigerو همکناران در سنال

خننود طعننمدهننندههننا بننه طننور مسننتالیم بننراي بررسنني

 1992بر روي روشهاي مختلنف سننجش جهنشزايني

جهشزايي به کمک سويههاي سنالمونت تیفني مورينوم

مواد شیمیايي انجام دادند ،به اين نتیجه دست يافتنند کنه

 TA98و  TA100استفاده شد .براسناس نتنايج بنهدسنت

حدود  21-22درصد از نتايج جهشزايي مواد شیمیايي،

آمده کنه در جنداول شنماره  1تنا  7در شنده اسنت از
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در طعننمدهننندههنناي خننوراکي مصنننوعي شننرکت  Cبننا

از طري کاربرد سالمونت در آزمونهاست( .)15مطالالنین

جهش زايي مستقيم در چند طعم دهنده خوراکي

برندهاي  ،C ،B ،Aتعداد کلني برگ تي برابنر ينا بنیش از 7

رو به فزوني است ،بايد خصوصنیت جهنشزايني آنهنا

برابر نسنت به کنترل منفي در مطیط ک ت ايجاد نکنرد،

مننورد توجننه قننرار گرفتننه شننود .بننا توجننه بننه اينننکننه

فرییه جهنشزايني مسنتالیم طعنمدهنندههناي مصننوعي

طعمدهندههاي طنیعني در لیسنت  GRASو منورد تايیند

وانیل ،موز ،پرتغال ،نارگیل و لیموي برندهاي ياد شده با

 FDAهسننتند ،پننیوهش پیرامننون جهننشزاينني طعننم

استفاده از هر دو سويه  TA98و  TA100منتفني اسنت و

دهندههاي مصنوعي از اهمیت بیشتري برخوردار است

به عنوان جهنشزاي مسنتالیم مطسنوب نمنيگردنند .در

و با اين حال تطالیالا زيادي در اين خصنوا تناکنون

مطالعهاي که  Wildو همکناران در سنال  1947بنر روي

به چاپ نرسینده است و مطالعنهي حاینر بننراي اولیننن

جهشزايي غیر مستالیم  22ترکیب کنه در سناخت منواد

بننار زمینننه را بننراي مطالعننا بعنندي بننر روي سننناير

طعمدهنده مصنوعي استفاده ميشوند انجام دادند به اينن

طعمدهندههاي مصنوعي فراهم نمود.

نتیجه دست يافتند که  8ترکیب از آنهنا ،از جملنه اتینل

طعمدهندههاي مورد بررسي در اين مطالعه از جمله

نیتريت ،اتیل  -7-فنینل گتيسنید -2 ،فنینل گتيسنید و

طعمهاي وانیل ،موز ،پرتغنال ،نارگینل ،لیمنو کنه از سنه

م ک از خنود خاصنیت جهنشزايني غیرمسنتالیم ن نان

برند عمده تولیدکننده طعم و عطر تهیه شده بود مطاب با

دادننند( .)8در مطالعننهاي کننه  Kayraldizو همکنناران بننر

نتايج جداول شماره  7 ،1و 7در هیچ کدام از غلظتهاي

روي  5ماده افزودنني از جملنه پتاسنیم سنولفا  ،سنديم

مورد بررسي از خود جهش زايي ن ان نداد .اما با توجنه

سولفا  ،پتاسیم نیتريت ،پتاسیم متا بي سولفیت و سنديم

به اينکه در بعضي از طعمدهنندههنا مثنل وانینل و لیمنو

نیترا انجام دادند در مالايسه با مطالعنه انجنام گرفتنه بنه

شرکت  ،Aوانیل ،منوز ،پرتغنال و نارگینل شنرکت  Bو

طور م ابه از دو سنويه فنوا اسنتفاده شند و بنر خنت

پرتغال شرکت  Cبا افزايش غلظنت تعنداد کلننيهنا هنم

مطالعه حایر از روش مستالیم و غیرمستالیم به طور تنومم

افزايش يافته اسنت پنس بنه دلینل حساسنیت موینوع و

اسننتفاده گردينند کننه در آن پتاسننیم سننولفا و سننديم

ارتناط با ستمتي انسان کنترلهاي الزم و دقین بايند در

نیتريت بهطور یعیف از خود خاصیت جهشزايي ن نان

پروسه تولید و استفاده اين طعمدهندهها صور گیرد ،تا

دادند( .)18سازمان غذا و داروي اياال متطده همه ساله

از استفاده آنها در مالادير غیر ايمن جلنوگیري بنه عمنل

در منواد

آينند .انجننام مطالعننه م ننابه بننا ( S9میکننروزوم کننندي)

غذايي اعتم ميدارد .بر اساس اين لیسنت منواد بنا من نا

ميتواند به تکمیل اين مطالعه و بررسي جهشزايني غینر

طنیعي بهعنوان  GRASيا عموما سالم تلالي منيگردنند(.)12

مستالیم اين طعمدهندهها کمک نمايد .چرا که هنر چنند بنه

تطالیالا اخیر ن ان داده است که افزودننيهناي طنیعني

روش مستالیم جهشزايي ديده ن ده است ولني احتمنال

نیز همواره خنالي از اشنکال نیسنتند .بنه عننوان مثنال در

آن که متابولیتهاي اين طعم دهنندههنا داراي خاصنیت

مطالعهاي که توسط اکنري و همکاران در سال  7014بنر

جهشزايي باشند وجود دارد.

لیستي از مواد افزودنني مجناز را بنراي مصنر

هناي طنیعني

بننه دلیننل ن رانننيهنناي موجننود از جهننش زاينني

روي جهشزايي مستالیم چند نوع از رنن

خوراکي به روش ايمز و با سويههناي  TA98و TA100

افزودنننيهنناي غننذايي ،انجننام بررسننيهنناي تکمیلنني مانننند

طنیعي خوراکي مورد مطالعه

بررسني جهننشزاينني غیننر مسنتالیم بننا میکننروزم کننندي،

مانننند آلنننالويي ،زرد طتينني ،نننارنجي و قهننوهاي تیننره

 Comet Assayبننر روي ايننن طعننمدهننندههننا توصننیه

جهشزايي مستالیم ديده شد( .)14ازآنجا کنه سنرطانزايني

تجمعني

انجام گرفت در چند رن

نتیجه جهشزايي است و مصر
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وحید مرادی مهم و همکاران

داراي مصنننوبه کمیتنننه اخنننتا پیشنننکي بنننه شنننماره

 قننرار دارننندGRAS طعنمدهننندههنناي طنیعننيکننه درلیسننت

 از معاونت پیوه ني. ميباشدZUMS.REC.1392.187

.تا حد زيادي ازن راني مصر کنندگان خواهد کاست

اه علوم پزشکي زنجان به خاطر حمايت مالي اينن

دان

سپاسگزاري

 همچنننین از.پننروزه کمننال ت ننکر و قنندرداني را داريننم
بخش کلکسیون میکروبي سازمان پیوهشهاي علمني و

 حاصل از پايان نامه دوره کارشناسي،مطالعه حایر

صنعتي اينران بنهخناطر در اختینار قنرار دادن سنويههناي

ارشد رشته بهداشت و ايمني منواد غنذايي اسنت کنه در

.میکروبي ت کر ميگردد

اه علوم پزشکي زنجان به تصويب رسنیده اسنت و

دان
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