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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. 

 

Keywords: direct mutation, flavors, Ames test, TA98, TA100    

 

J Mazandaran Univ Med Sci 2019; 29 (177): 56-68 (Persian). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Corresponding Author: Mehran Mohseni - School of Pharmacy, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran  

(E-mail: mohsenim@zums.ac.ir) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             1 / 13

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-12711-fa.html


 
       

 

 

 مجــلــــه دانـشـــگاه عــلــــوم پــزشــكـــــي مــازنـــــدران

 (56-61)   7931سال    مهر    711بيست و نهم   شماره دوره 

 51      7931، مهر  711دوره بيست و نهم، شماره                مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                              

 پژوهشی

 ارزيابي وجود جهش زايي مستقيم در چند طعم دهنده خوراکي

 Amesستفاده از آزمون با ا ييمواد غذا مصنوعي
 

     1وحيد مرادي مهم

     2فخري حقي  

 3مهران محسني  

 چكيده
 و تننالت  ها،نوشیدنيهاي خوراکي در مواد غذايي مختلف مثل دهندهامروزه به طور گسترده از طعم و هدف: سابقه

بررسني  . اين مطالعنه بنا هند گرددتوجه  هاهاي احتمالي حاصل از آنکه به زيان شود بدون ايندر ايران استفاده مي غیره

 .انجام پذيرفت ها به کمک تست ايمزجهش زايي مستالیم طعم دهنده

وانیل، موز، پرتغال، نارگیل طعم دهنده مصنوعي عمده ) 5جهش زايي مستالیم  در اين مطالعه تجربي، ها:مواد و روش

که حامل جهنش انتخنابي در اپنرون  TA100و  TA98ريوم سالمونت تیفي موهاي ، توسط سويه( از سه برند معرو  و لیمو

هنا بنر روي مطنیط ک نت هاي تأيیدي، سويهقرار گرفت. پس از انجام تست مطالعههستند مورد  His-به صور   هیستیدين

ها انکوباسیون پلیت ساعت 84-27پس از  گرديد وهاي مختلفي از طعم دهنده ها ک ت گلوکز حداقل و در حضور غلظت

هناي کلنني ،هنا و جهنش برگ نتي در اپنرون هیسنتیدينزايي طعم دهندهگراد، در صور  جهشدرجه سانتي 72ماي در د

 .شمارش گرديد شده میکروبي م اهده

داد کنه  ن نان شد. نتايج ها، در سه غلظت متفاو  و طي سه بار تکرار، بررسيمستالیم طعم دهنده زاييجهش ها:یافته

هناي کنتنرل منفني کنه ها در سه غلطت مورد بررسي از دو برابر تعداد کلنيهیچ کدام از نمونه در هاي برگ تيتعداد کلني

 زايي در اين آزمون است، فراتر نرفت.متک جهش

زايني مسنتالیم منتنني بنر جناي زيني هاي مورد بررسي، جهنشها در غلطتهیچ کدام از نمونه ،بر اساس نتايج استنتاج:

 ن ان ندادند.يا جهش منتني بر تغییر چارچوب  و DNAهاي آلي در  جفت باز
 

 TA98،TA100 ،يمز، طعم دهنده ها، تست ایمجهش زايي مستال واژه هاي کليدي:
 

 مقدمه
احسناس طعنم شنامل دو جنننه فیزيکني و شننیمیايي 

هنايي تنوان بنه ويیگنياست. از لطاظ حس فیزيکي، مي

مانند ظناهر، بافنت و يکننواختي اشناره نمنود و از جنننه 

هننايي نظیننر طعننم و بننو حننا ز اهمیننت  یمیايي ويیگننيشنن

هناي هاي غنذايي نالنش ها در سیستمهستند. طعم دهنده

، افزايش احسناس آنترين مهم که کنندمهمي را ايفا مي

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

 ارنچه ذا،نري غنکیفیت ظاه ي وناي، احساس دهانتغذيه
 

  E-mail: mohsenim@zums.ac.irجان، دان  اه علوم پزشکي،  دان کده داروسازي ، گروه کنترل غذا و دارو                                  زن :یمهران محسن مولف مسئول:

 ، ايران. کارشناسي ارشد بهداشت و ايمني مواد غذايي، دان کده بهداشت و پیراپزشکي، دان  اه علوم پزشکي زنجان، زنجان1

 ، ايرانزنجاندان کده پزشکي، دان  اه علوم پزشکي زنجان،  ،میکروب شناسي، گروه . دان یار7

 ، ايرانزنجانگروه کنترل غذا و دارو، دان کده داروسازي، دان  اه علوم پزشکي زنجان،  ،. دان یار7

 : 72/8/1794 تاريخ تصويب :            11/9/1792تاريخ ارجاع جهت اصتحا  :            5/9/1792 تاريخ دريافت 
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 جهش زايي مستقيم در چند طعم دهنده خوراکي 
 

 7931، مهر  711دوره بيست و نهم، شماره                                                                 مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                        51

مهنم در مالنولینت ينک مناده غنذايي مطسننوب ويیگني 

طنیعني و  ،هنا بنه دو دسنته اصنليدهننده. طعنمگرددمي

شوند. طعم دهنده هاي طنیعي شنامل مصنوعي تالسیم مي

هاي ها و عصارهها، آب میوهها، ادويه جا ، میوهاسانس

هاي مصنوعي شنامل دهندهحیواني و گیاهي است و طعم

. با اين باشدميها لیفاتیک، آروماتیک و ترپنترکینا  آ

حال به داليل مختلفي تعیین مکانیزم دقین  درک انسنان 

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

وسیعي از تطريکا  عصنني درگینر هسنتند و ترکیننا  

کنننده حسن رهاي شیمیايي و سناختارهاي غنذايي فعنال

شنوند و در غیینر منيطعم، در پني مصنر  غنذا دچنار ت

اي با يکدي ر نهايت عوامل ياد شده در مسیرهاي پیچیده

دهنده موادي هسنتند کنه . مواد طعم(1)در تداخل هستند

و فالنط شنوند براي ايجاد طعم به مواد غذايي اینافه مني

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

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

داراي ماهیننت شننیمیايي هسننتند و بوسننیله فرايننندهاي 

شیمیايي يا از موادي با من نا گیناهي ينا حینواني حاصنل 

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

شوند و افزودني هستند که در ترکینا  طنیعي يافت نمي

 و دهننده طنیعني بنوده،هايي بنا منواد طعنمداراي تفاو 

هنا شنامل اجنزاي دهننده آنهاي شنیمیايي ت نکیلروهگ

زيننادي هسننتند کننه آن اجننزا در ترکینننا  غننذا وجننود 

دهننده از ک نوري بنه ک نور . مصر  مواد طعم(8)دارد

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

عریه اين مواد در هر ک نور مطناب  بنا عنادا  غنذايي 

ها ، نوشیدني7009در سال  کند.مردم آن ک ور تغییر مي

دهننده بناالترين از مواد طعم درصد 21با مصر  حدود 

ها را بنه خنود اختصناا دادنند. گیري از آندرصد بهره

سنال  درصند از 25با طعم میوه با مصنر   ييهانوشیدني

تننرين مطنوبیننت را در میننان انننواع بننیش 7018تننا  7009

ن منواد بنراي . اين(5)اننددار دارا بنودههاي طعنمنوشیدني

 شوند و ننايند دراصتح يا ايجاد طعم در غذا استفاده مي

اي استفاده شوند که سننب دريافنت مواد غذايي به گونه

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

شنود، کنه در منورد سنمیت دهنده در غذاها استفاده مي

هننا اطتعنناتي در دسننت نیسننت امننا در مننورد سننلولي آن

ها اطتعا  زيادي وجود هاي ساختاري آنمیت گروهس

دارد، بننا ايننن وجننود در مننورد خاصننیت جهننش زاينني و 

 .(2)ها اطتعاتي وجود نداردمتعاقب آن سرطان زايي آن

شنوند بسنیاري از مواد جهش زا به دو دسنته تالسنیم مني

توانند خودشان مستالیماً جهش زا باشند که مواد ها ميآن

موادي  دومشوند و دسته طسوب ميزاي مستالیم مجهش

هنا هاي آنزا نیستند بلکه متابولیتهستند که خود جهش

زايني در بدن جهش زا است و قنل از ن نان دادن جهنش

اينن فراينند اغلنب بنا متابولیسنم  .بايد در بدن فعال شوند

زايني غینر که منواد بنا جهنش دهد،کند رخ مي مواد در

رن حاینر يکني از علنل در ق (.2)شوندمستالیم نامیده مي

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

هنا در واقنع منواد شنیمیايي، فیزيکني و زيسنتي زاسرطان

شوند، از اين نظر هستند که موجب بروز انواع سرطان مي

ها از جننه بهداشت هم ناني اهمینت زينادي شناخت آن

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

طول عمر را به دنننال دارنند. عوامنل متعنددي در ايجناد 

توان بنه عوامنل شنیمیايي، ها نالش دارند، از جمله ميآن

اينن . (4)هاي آزاد اشاره نمنودوراثتي، پرتوها و راديکال

امر امروزه آنالدر اهمیت يافته است که بنا به اعتم کمیته 

هنناي تننرين تسننتيکنني از مهننم FDA/WHOم ننترک 

زايني )موتنازنز( ها، بررسي جهنشبراي افزودني تأيیدي

ها است که انجام بالیه مطالعا  به نتیجنه آن اين فرآورده

هناي ارگانیسنم میکنرو مروزه به کمک. ا(9)بست ي دارد

توان به جهش زايي و مکانیسنم آن توسنط گوناگون مي

هناي از منوش در گذشنته. (2)ترکینا  گوناگون پي برد

شد کنه واد سرطان زا استفاده ميصطرايي براي بررسي م

هناي اخینر ولني در سنال ه اسنت،طوالني و پرخر  بنود

يکي  گردد.ها استفاده ميبراي حل اين م کل از باکتري

يي کنه از بناکتري در بررسني منواد هناترين تستاز مهم

تست ايمنز اسنت کنه توسنط  کند،سرطان زا استفاده مي

اينن در  .داع شنددر دان  اه کالیفرنیا اب Amesپروفسور 

هاي سالمونتيي که در اثر جهنش قندر  از سويه تست
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 وحید مرادی مهم و همکاران     

 53      7931، مهر  711م، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                               دوره بيست و نه              

 پژوهشی

. گنرددسنتز هیستیدين را از دست داده انند اسنتفاده مني

هنناي مطنندود از نظننر مننواد جهننش زا قادرننند در مطننیط

بروز موتاسنیون برگ نتي شنده و اينن  موجبهیستیدين 

جا آنز ا. (10)ها قادر به سنتز هیستیدين خواهند شدسوش

ايمز و  هاي مختلفي دارد، پروفسورزايي مکانیسمجهشکه 

همکاران بنا ايجناد اننواعي از اينن تغیینرا  زنتیکني بنه 

موفن   تیفي موريوم سالمونتصور  انتخابي در باکتري 

اينن بناکتري شندند. بنه  هناي متفناو  ازبه ايجاد سنويه

هناي زاينيبراي بررسني جهنش TA98عنوان مثال سويه 

 طراحني DNA)تغییر چارچوب( در  Frame Shiftمنتني بر 

قادر بنه شناسنايي  TA100شده است در حالي که سويه 

 DNA هنناي جنناي زيني جفننت بازهنناي آلنني درجهننش

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

 زا ارزينابيکه توسط اين تست جهشدرصد ازترکیناتي 47

مصر  روزافنزون  .(2)زاي بالالوه هستنداند، سرطانشده

توجهي نسنت به عنوار  هاي مصنوعي و بيدهندهطعم

ها در انواع مواد غذايي سنب رويه آنناشي از مصر  بي

زايي مسنتالیم شد تا مطالعه حایر با هد  بررسي جهش

هاي مصنوعي پرمصر  )وانیل، موز، پرتغال، طعم دهنده

هناي سنوش ينارگیل، لیمو در سه برند مختلنف( بنر رو

 ( انجام گیرد.Ames Test) مونت تیفي موريومسال
 

 مواد و روش ها
 يهانمونه و غلظت یهتهدر اين مطالعه تجربي، براي 

هاي مصنوعي منورد اسنتفاده طعم دهنده يش،مورد آزما

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

از سه شرکت عمده تولیدکننده عطر و طعنم در اينران و 

نمونننه تهیننه  15هننر کنندام يننک نمونننه و در مجمننوع  از

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

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

 A ،Bبه جهت متحظا  اختقي از حنرو   اين مطالعه

هنا اسنتفاده هاي سازنده اين طعمبه جاي نام شرکت Cو 

يننک از  سننتفاده روزانننه از هننرا . میننزان مجننازگردينند

ها در مواد غذايي بر حسب وزن بدن هر فنرد، دهندهطعم

هاي تولید کننده م خص شده است و در توسط شرکت

 ه اسنتآب مالطنر نننود 10ml µg/ 70 هیچ مورد بیش از

که متک غلظت اولیه مورد استفاده در اين مطالعه براي 

اس دو غلظت ها قرار گرفت و بر اين اسيک از نمونه هر

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

، 10هناي هاي مورد بررسي غلظنتاين مننا از تمام نمونه

 يهننایطمطنن آب مالطننر تهیننه گردينند. µg/10ml 80 و 70

 مننورد اسننتفاده شننامل نوترينننت آگننار، آگننار، ک ننت

نوترينت بنرا  و منولر هینتنون آگنار از شنرکت منرک 

-8پنودر بینوتین و یمیايي، منواد شن .ديندگرآلمان تهینه 

( از شنرکت سنی ما و 4NQOاکسايد ) -nنیتروکینولین 

سديم آزايد، کريستال ويوله، سنديم آمونینوم سنولفا ، 

دي پتاسیم سولفا ، اسید سنیتريک، منینزيم سنولفا  و 

گرديننند و گلنننوکز از شنننرکت منننرک آلمنننان تهینننه 

میکروگننرم بننر  10سننیلین بننا غلظننت هنناي ام ننيديسننک

هناي سنويه ديسک از شرکت پادتن طب ايران تهیه شد.

از  TA100و  TA98سننالمونت تیفنني موريننوم باکتريننايي 

هناي علمني و کلکسیون میکروبي سازمان پیوهشمرکز 

 د.صنعتي ايران تهیه گردي

 یفنيسنالمونت تهاي يههاي تأيید زنوتیپ سوآزمون
هننا از هننر تايینند سننويهجهننت  :TA100 و TA98 يننوممور

ي هام ک ت تازه شنانه در مطیط برا  تهیه و آزمونکدا

 uvrB جهنش ،به کريستال ويوله( تست حساسیت) rfa جهش

 .انجام گرفت ( R-factor) سیلینتست مالاومت به آم يو 

 )تسنت حساسنیت بنه کريسنتال ويولنه(:rfa  جهش

ها مورد استفاده از نظر حساسیت به کريستال ويوله سويه

يک ديسک کاغذي استريل فت. قرار گر مورد آزمايش

 mg/ml1 (1/0ت ظننآغ ننته بننه کريسننتال ويولننه بننا غل

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

 و(TA100 سنالمونت تیفني مورينوم  يهنايهاز سنو ينک

TA98) در  یونساعت انکوباس 78بعد از  شد و قرار داده

هالنه مهنار رشند انندازه  گراد قطردرجه سانتي 72دماي 

هاي وح ي، کريستال ويولنه . بر خت  سويهگیري شد

هاي مورد آزمايش نفوذ کند قادر است به درون باکتري

قطنر هالنه مهنار رشند بايند  سنازد.ها را مهنار و رشد آن

   .(10،11)متر باشدمیلي18حدود 
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هناي سنوش در UVحساسیت بنه اشنعه  :uvrB جهش

TA100  وTA98  وجود جهش وuvrB رسنيها بردر سويه 

هناي هنر ينک از اي از پلیت حاوي ک تشد. در منطاله

 پنس از، نندقرار گرفتنه بود UVها که در معر  اشعه سويه

گراد، هنیچ درجه سانتي 72ساعت انکوباسیون در دماي  78

که اين جهش حذفي  دلیل آنه ب اي ننايد رشد کند.کلني

 حالت وح نييابد و بهگسترش ميهم Bio-uvrBي به ناحیه

ها به حضنور وابست ي رشدي سويه ،بل برگ ت نیستقا

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

   .(11)تأيید گردد uvrBدر اثر حذ   DNAمسیر ترمیم 

هاي سويه (: R-factor) سیلینبه آم ي تست مالاومت

TA100  وTA98 سنیلین مالناوم هسنتند ونسنت به آم ي 

سیلین مورد بررسني به آم ي براي وجود فاکتور مالاومت

 گرفتند. اين تست براي کسب اطتع از وجود پتسمید قرار

اسنت کنه  Pkm101 پتسمید يعني DNAنواحي خاا 

 زا، همانندسنازي وبه مواد جهش براي افزايش حساسیت

. بنه منظنور (10،11)باشند، ینروري منيUVحساسیت به 

ي هناي مجنزابررسي وجود اين فاکتور، در سنطح پلینت

 TA100و  TA98 سالمونت تیفني مورينوم ک ت شده از

 گنرمیکروم 10سیلین بنا غلظنت هاي آغ ته به آم يديسک

 سناعت انکوباسنیون 78دهیم. بعند از قرار ميرا  يسکدر د

اي در اطنرا  گنراد ننايند هنیچ هالنهدرجه سانتي 72در 

داللنت بنر  زينرا عندم وجنود هالنه ها م اهده گنرددآن

  دارد. یلینسيام  یوتیکبينتآدر مالابل  هايهمالاومت سو

 يهادهنده( طعمMIC) يحداقل غلظت بازدارندگ یینتع
پننیش از  :TA100و  TA98 يهننايهسننو يمننورد مطالعننه رو

هناي منورد انجام تست ايمز، اثر ک نندگي طعنم دهننده

هاي مورد اسنتفاده، انجنام گرفنت. بررسي بر روي سويه

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

ها در مطیط ک ت نوترينت تامین غلظت مناسني از سويه

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

گننراد، درجننه سننانتي 72سنناعت انکوباسننیون در  15از 

ننانومتر بنه  580طنول منو   هنا درتراکم هر ينک از آن

ود مینزان کمک دست اه اس کتروفتومتر بررسي شد. وجن

 cfu/ml 410توان بیان ر حضور مي 7/0تا  1/0جذبي بین 

از باکتري باشد. جهت کنتنرل غلظنت بناکتري و مینزان 

جذب در مواردي که مالدار جذب خوانده شده بنیش از 

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

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

هاي تلالنیح شنده رسي در هر يک از پلیتدهنده مورد بر

ها انتخاب شد و بنه دلینل اهمینت اثنر با هر يک از سويه

هناي منورد هناي مختلنف طعنم دهنندهک ندگي غلظت

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

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

چاهک نینز يکني جهنت چاهک مجزا استفاده شد و دو 

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

لیتنر از مطنیط  میکرو 100ها ابتدا در داخل کلیه چاهک

بنراي تنامین  و ک ت نوترينت برا  استريل ريختنه شند

هنا بنه صنور  هناي مناسنب از هنر ينک از نموننهرقنت

هاي ز پلیتمتوالي، به اولین چاهک موجود در هر يک ا

لیتنر از  میکنرو 100ي مجنزا، انهنويهنده بنا سننح شنتلالی

يکي از  لیتر آب مالطر ازمیلي 10 میکرولیتر بر 40غلظت 

هاي مورد بررسي ريخته شد. سن س از همنین دهندهطعم

میکننرو لیتننر برداشننته و بننه چاهننک بعنندي  100چاهننک 

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

 میکنرو 100از چاهنک ش نم در نهاينت  .گرديدتکرار 

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

لیتر از مطیط ک ت نوترينت  میکرو 100ها يک از پلیت

هاي مورد استفاده )به طنور مجنزا( بنه برا  حاوي سويه

 میکنرو 100عنوان کنترل مثنت و به چاهنک ه نتم نینز 

نتنرل منفني لیتر مطیط نوترينت برا  استريل به عنوان ک

درجنه  72سناعت انکوباسنیون در  78ريخته شد. بعند از 

هنناي حنناوي هننا در چاهننکگننراد، رشنند سننويهسننانتي

 ،هنا و کنتنرل مثننتهاي مختلنف از طعنم دهنندهغلظت

هناي ها بنر سنويهداللت بر عدم اثر ک ندگي آن غلظت

دارد. براي اطمینان  ،مورد استفاده سالمونت تیفي موريوم

 .گرديد، اين تست سه بار تکرار از صطت نتیجه

بنا  یمها به روش مستالدهندهزايي طعمآزمون جهش
و  TA98 يهننايهسننو يننوممور یفننياسنتفاده از سننالمونت ت

TA100: درصند 10هاي مورد آزمنايش را بنا ابتدا نمونه 
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 پژوهشی

س س در مرحلنه  ه وبه صور  مطلول در آورد 40تويین

پ آگنار تهینه لیتنر تنامیلي 7اول به لوله آزمايش حاوي 

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

 100نموننه منورد آزمنايش و میکرولیتنر از  50باشند مي

سنالمونت تیفني مورينوم ک ت تنازه شننانه میکرولیتر از 
TA98  وTA100 هناي آزمنايش مجنزا( اینافه )در لوله

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

سطح مطیط آگار حداقل  طور يکنواخت درهب کر،در شی

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

 سنه غلظنت مختلنفبراي هر  .گرفتقرار  C°72ساعت در 

 نظنر پلینت در 7مورد آزمايش به طور جداگانه نمونه از 

 گرفته شد وکنترل مثنت و منفي نیز درآزمون لطاظ گرديد.

حضنور  بنوده، و 40تنويین ي وکنترل منفي حاوي باکتر

سوش آزماي ي یروري است، کنه ن نان ر  آن براي هر

 ت کیل کلني توسط باکتري در حالت نرمال و بدون حضور

 TA100بنراي  نمونه مورد آزمايش است. کنترل مثننت کنه

اکسننايد  -nنیتروکینننولین -TA98 8سننديم آزاينند و بننراي 

ننا  زايي و سنرطان زايني اثکه يک ماده با جهش است

بناکتري خاصنیت کنه  باشند و بنراي اثننا  ايننشده مي

قنرار گرفنت.  زايني را دارد ينا نندارد منورد اسنتفادهجهش

سنناعت انکوباسننیون،  84-27بننراي هننر سننويه پننس از 

آزمنايش و هناي منورد هاي برگ ت يافته در پلینتکلني

کنه در اينن .ها شمارش شندندهاي برگ تي درکنترلکلني

 هاي برگ نتي در نموننه بنه دويغلظتي خاا میزان کلن

هناي برگ نتي در تر نسننت بنه تعنداد کلننيبرابر يا بیش

زا بنودن مناده منورد بینان ر جهنشکنترل منفني برسند، 

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

هننر يننک از  هننايهنناي برگ ننت يافتننه در پلیننتکلننني

هناي لننيتعنداد ک هنا وهاي مختلف طعنم دهنندهغلظت

و نسنت جهنش  گرديدکنترل منفي شمارش  برگ تي در

زايني ( مطاسنه و منتک ارزينابي جهنشMRبرگ تي )

هناي برگ نتي در . اگر متوسط تعنداد کلننيگرفتقرار 

هنا و هنر دهندههاي مختلف طعمهاي حاوي غلظتپلیت

 هنا دربرابر میان ین تعداد کلني 7سويه، مساوي و يا بیش از 

(، 7تر و يا مساوي گربز MRل منفي باشد )پلیت کنتر 7

دهنننده در آن غلظننت زا بننودن آن طعننمدلیننل بننر جهننش

معینار در بنراي مطاسننه مینان ین و انطنرا  .خواهد بود

 استفاده شد. SPSSنتايج از 
 

 یافته ها
 سنالمونتييهاي يهزنوتیپ سو ينتايج حاصل از بررس

TA100  وTA98  لنه:تست حساسیت به کريسنتال ويودر 

هالنه  م نهود اسنت، 1شنماره  تصنويرگونه که در همان

هاي حاوي کريستال ويولنه عدم رشد در اطرا  ديسک

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

ها از لطاظ حساسیت به کريستال متر بود و سويهمیلي 18

 ويوله تايید شدند.
 

 
 

 
 

 يام ن يسنکد در اطرا  دعدم وجود هاله عدم رش :1 تصویر شماره

داللننت بننر  TA100، TA98 يهننا يهسننو يحنناو یننتدر دو پل یلینسنن

 يدارد در حنال یلینسن يام  یوتیکب ينتآها در مالابل  يهمالاومت سو

 يولنهو يسنتالکر يحناو يسککه وجود هاله عدم رشد در اطرا  د

دو  ينندارد. ا يولنهو يسنتالبنه کر يههنر دو سنو یتداللت بر حساس

 يدنما يم يیدرا تا يهصطت دو سو تست در مجموع

 

عدم وجود رشد  :UVتست حساسیت به اشعه  نتايج

 UVها در قسمت اشعه ديده توسط اشعه يک از سويه هر

و وجنود حساسنیت بنه  DNAداللت بر نالص در تنرمیم 

در حنالي  ه اسنتهنا داشنتيک از سويه در هر UVاشعه 
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ندينده اي از پلیت که اشنعه که در هر دو سويه در ناحیه

تست مالاومت بنه  نتايج ها قابل توجه بود.بود رشد سويه

م ناهده  1شنماره  تصويردر که گونه  همان :سیلینآم ي

 هاياطرا  ديسک هاي هر دوسويه درشود، رشد کلنييم

 Rهاي مجزا، حضور فناکتور سیلین در پلیتحاوي آم ي

سنیلین )حضنور پتسنمید جهت ايجاد مالاومت بنه آم ني

Pkm101 )کند که باعث افزايش حساسنیت را اثنا  مي

 شود.زا نیز ميو ماده جهش UVبه اشعه 

هناي اين تسنت براسناس غلظنت :MICتست  نتايج

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

 هاي مورد بررسي انجام شد و همنانمالطر از طعم دهنده

 هیچ يک در ،گردديم اهده م 7شماره  تصويرگونه که در

ها هیچ فعالیت یدمیکروبي و بازدارندگي از اين غلظت

 TA100و  TA98سالمونت تیفي موريوم هاي در رشد سويه

هناي دهنندههايي از طعمم اهده ن د و استفاده از غلظت

زايي مورد مطالعه در اين دامنه غلظتي جهت تست جهش

هنا  مورد تايید قرار گرفنت. کندور  در تمنام چاهنک

 يندکنه ننا يمربوط بنه کنتنرل منفن يهاجز در چاهکهب

 م هود است. شد يم يدهها دنآدر  يگونه رشدیچه

 يخوراک يهادهندهطعم یمزايي مستالآزمون جهش
 زايني مسنتالیمنتايج بررسي جهش :Amesبه روش  يمصنوع

وانیل، موز، پرتغال، نارگیل، لیمو در سنه هاي دهندهطعم

سنالمونت هناي فاده از سنويهبرند تجاري مختلف بنا اسنت
 7و  7، 1 شنمارهول ادر جد TA100و  TA98 تیفي موريوم

هنناي کنتننرل مثنننت بننراي تأيینند پلیننت آورده شننده اسننت.

هاي کنترل منفني ن نان خصوصیت جهش برگ تي و پلیت

 40دهنده جهش خود به خودي است که در حضور تنويین 

 عه سه پلینتکنند. در اين مطالبه عنوان کنترل منفي رشد مي

 ها ودهندهغلظت مورد استفاده از طعم 7يک از  براي هر

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

 پلیت مربوط 7 هاي برگ تي درنهايت متوسط تعداد کلني

هناي برگ نتي در به هر غلظنت بنا متوسنط تعنداد کلنني

 ترتیب که به 7تا  1 شماره هاي کنترل منفي در جداولپلیت

 .ندبا هم مالايسه شدباشد مي A ،B ،Cمربوط به برندهاي 
 

 
 

مختلف از  يدر غلظت ها يهدو سوهر  MIC يبررس :2شماره  تصویر

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

 يکنه تنهنا حناو يکنتنرل منفن يتمام چاهک ها، بجز چاهک حناو

  ت.بوده م هود اس ييک ت به تنها یطمط

 

 Aنتايج بررسي جهش زايي طعم دهنده هاي شرکت  :1جدول شماره 
 

 TA100با استفاده از سويه تعداد کلني هاي برگ تي TA98استفاده از سويه  اب تعداد کلني هاي برگ تي
 نمونه مورد بررسي (µL/10ml) غلظت

 MR میان ین ±انطرا  معیار  MR* **میان ین ±انطرا  معیار 

77±1 24/5 08 ± 44/7  کنترل منفي --- ( 1) 

 کنترل مثنت ---  ****( 5/77)          900±75/77 ****( 27/71)         500±12/27

71± 57/1  (9/0 ) 82± 57/1  (12/1 ) 10  

77± 04/7  (95/0 ) 82± 58/7  طعم دهنده وانیل 70 ( 12/1) 

72± 05/7  (17/1 ) 82± 07/2  (15/1 ) 80  

    NT *** NT ---  دهنده موزطعم 

70± 27/1  (1 ) 80 ± 51/7  کنترل منفي --- ( 1) 

 کنترل مثنت ---  ****( 75)          1000±52/27 ****( 85/75)         509±10/01

77± 51/7  (15/1 ) 50± 5/8  (75/1 ) 10  

77± 04/7  (15/1 ) 52± 72/2  طعم دهنده پرتغال 70 ( 87/1) 

71± 44/7  (05/1 ) 50± 2/8  (75/1 ) 80  

NT NT --- طعم دهنده نارگیل 

70± 27/1  (1 ) 80± 51/7  کنترل منفي --- ( 1) 

 کنترل مثنت --- **** ( 75)          1000±52/27  ****( 85/75)          509±10/01

77± 15/1  (10/1 ) 75± 71/7  (4/0 ) 10  

77± 57/1  (15/1 ) 74± 51/7  طعم دهنده لیمو 70 ( 95/0) 

75± 20/7  (75/1 ) 84± 51/7  (7/1 ) 80  
 

  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 ) 
  برابر در مالايسه با پلیت هاي کنترل منفي است. 7: در اين پلیتها تعداد کلني هاي برگ تي بیش از ****
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 وحید مرادی مهم و همکاران     
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 پژوهشی

 Bنتايج بررسي جهش زايي طعم دهنده هاي شرکت  :2دول شماره ج
 

 TA100با استفاده از سويه تعداد کلني هاي برگ تي TA98استفاده از سويه  اب تعداد کلني هاي برگ تي
 نمونه مورد بررسي (µL/10ml) غلظت

 MR میان ین ±انطرا  معیار  *MR **میان ین ±انطرا  معیار 

78± 12/8  (1) 85± 07/2  کنترل منفي --- (1) 

 کنترل مثنت --- *** ( 91/70)        981±70  ***( 71/72)         512±12/87

75±7 (08/1 ) 87± 77/7   (97/0 ) 10  

74± 50/8  (12/1 ) 57± 28/7  طعم دهنده وانیل 70 ( 15/1)  

79± 08/8  (70/1 ) 58± 50/5   (7/1 ) 80  

78±8/12 (1) 85± 07/2  کنترل  منفي --- (1) 

512± 87/12  مثنتکنترل  --- *** ( 91/70)        981±70 *** ( 58/71)        

77±7/51 (95/0 ) 52±18/12  (78/1 ) 10  

74± 21/8  (12/1 ) 52± 17/5  طعم دهنده موز 70 ( 72/1)  

79± 08/8  (70/1 ) 51± 12/8   (17/1 ) 80  

19± 97/8  (1) 770± 17/22  کنترل منفي --- (1) 

507± 50/2         (82/72 ) *** 921± 24/72  کنترل مثنت --- *** ( 7)        

77± 71/7  (71/1 ) 720± 54/22   (15/1 ) 10  

 طعم دهنده پرتغال 70 ( 14/1)  740±72/85 ( 71/1) 77±7/24

72±2 (87/1 ) 800± 91/97   (75/1 ) 80  

78± 12/8  (1) 85± 07/2  کنترل منفي --- (1) 

512± 87/12  کنترل مثنت --- *** ( 91/70)        981±70 *** ( 71/72)        

77± 05/7  (71/1 ) 89± 78/2   (04/1 ) 10  

78± 51/7  (1 ) 20± 04/7  طعم دهنده نارگیل 70 ( 77/1)  

75± 75/8  (08/1 ) 85± 71/7  (1) 80  

19± 97/8  (1) 770± 17/22  کنترل منفي --- (1) 

507± 50/2         (82/72 ) *** 921± 24/72  کنترل مثنت --- *** ( 7)        

75± 71/7  (71/1 ) 780± 77/75   (02/1 ) 10  

77± 05/7  (15/1 ) 790± 98/20  طعم دهنده لیمو 70 ( 14/1)  

71± 28/7  (10/1 ) 770± 72/20   (07/1 ) 80  

 

  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.:  **

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

 
 C   ي جهش زايي طعم دهنده هاي شرکتنتايج بررس :3جدول شماره 

 

 TA100با استفاده از سويه تعداد کلني هاي برگ تي TA98استفاده از سويه  اب تعداد کلني هاي برگ تي
 نمونه مورد بررسي (µL/10ml) غلظت

 MR میان ین ±انطرا  معیار  * MR **میان ین ±انطرا  معیار 

19± 97/8  (1 ) 85± 27/2  نفيکنترل م --- ( 1) 

 کنترل مثنت --- *** ( 91/70)        981±70 *** ( 82/72)        507±2/50

78± 50/8  (72/1 ) 80± 71/7  (44/0 ) 10  

77± 04/7  طعم دهنده وانیل 70 ( 44/0) 80±7 ( 71/1) 

71± 92/7  (1/1 ) 75± 44/7  (22/0 ) 80  

19±8/97 (1 ) 770± 17/22  کنترل منفي --- ( 1) 

507± 50/2        (82/72) *** 921± 24/72  مثنتکنترل  --- *** ( 7)        

77±7 (15/1 ) 780±75/77 (02/1 ) 10  

77±1 (15/1 ) 790± 98/20  طعم دهنده موز 70 ( 71/1) 

77± 51/7  (71/1 ) 770± 72/20  (07/1 ) 80  

70± 27/1  (1 ) 80± 51/7  کنترل منفي --- ( 1) 

509± 01/10        (85/75 ) *** 1000± 27/52  کنترل مثنت --- *** ( 75)        

77± 17/5  (15/1 ) 80± 72/7  (1 ) 10  

 عم دهنده پرتغال 70 ( 1) 80±7/20 ( 7/1) 78±7/51

72± 8/10  (7/1 ) 50± 04/7  (75/1 ) 80  

78± 12/8  (1 ) 85± 07/2  کنترل منفي --- ( 1) 

512± 87/12  کنترل مثنت --- *** ( 91/70)        981±70 *** ( 58/71)        

72± 07/5  (04/1 ) 55± 07/2  (77/1 ) 10  

72± 57/1  (04/1 ) 55± 97/2  طعم دهنده نارگیل 70 ( 12/1) 

71±7 (44/0 ) 21± 78/2  (75/1 ) 80  

NT **** NT ---- یمول طعم دهنده 
 

  نسنت تعداد کلني هاي برگ تي در نمونه ها به کنترل منفي. : *

   معیار براي سه پلیت مورد استفاده در هر غلظت.میان ین و انطرا  :  **

 هاي کنترل منفي است. برابر در مالايسه با پلیت 7ها تعداد کلني هاي برگ تي بیش از  : در اين پلیت***
**** :(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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هناي هنیچ ينک از غلظنت ،1 شنماره جدولمطاب  

 در مالايسنه بنا گنروه A هاي برنددهندهمورد استفاده از طعم

زايني مسننتالیم ن نان نننداد. کنتنرل منفني از خننود جهنش

هناي دهنندههناي برگ نتي در طعنمباالترين میزان کلني

 TA98با استفاده از سنويه  Aخوراکي مصنوعي شرکت 

 80لنني )بنراي غلظنت ک 72به ترتیب برابر با  TA100و 

کلني  52دهنده وانیل( و لیتر از طعممیلي 10لیتر برمیکرو

دهننده لیتر از طعممیلي 10میکرو لیتر بر 70)براي غلظت 

تنرين پرتغال( بود و اين در حالي است کنه متوسنط کنم

هاي کنترل مثنت برابنر بنا هاي برگ تي در پلیتتعداد کلني

 TA100کلنني بننراي  900و TA98کلنني بنراي سننويه  500

 هايدر خصوا پلیت .(5 و 8، 7 تصاويرشماره)ه است بود

 77کلنني م ناهده شنده  کنترل منفي نیز باالترين تعنداد

 TA100کلني براي سويه  80و TA98کلني درمورد سويه 

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

هناي مختلنف طعنم هاي برگ تي در غلظنتتعداد کلني

متوسنط  برابنر 7مساوي و ينا بنیش از  Aهاي برند هندهد

ه هاي کنترل منفي ننودهاي برگ تي در پلیتتعداد کلني

 رد Aشنرکت (. الزم به توییح است که ≤MR 7)است 

 .ه استهاي موز و نارگیل فعالیت نداشتتولید طعم

 

 
 

 
 

 TA100و  TA98مثنت  کنترل يحاو یتنمونه پل :3 شماره تصویر

 
 

 با اسنتفاده Aساخت شرکت  یمومختلف ل يغلظت ها :4 شماره ویرتص

 ن ان نداد. یممستال يياز خود جهش زا TA98 يهاز سو
 

 
 

 با اسنتفاده Aساخت شرکت  یمومختلف ل يغلظت ها :5 شماره تصویر

 ن ان نداد. یممستال يياز خود جهش زا TA100 يهاز سو
 

ي هنابناالترين مینزان کلنني ،7 شماره مطاب  جدول

هاي خوراکي مصننوعي شنرکت برگ تي در طعم دهنده

B  با استفاده از سويهTA98  وTA100  به ترتیب برابر بنا

میلني لیتنر از  10میکرو لیتر بر 80کلني )براي غلظت  79

 80کلني )بنراي غلظنت  800( و و موز طعم دهنده وانیل

دهنده پرتغال( بود و اينن لیتر از طعممیلي 10میکرولیتر بر

هناي تنرين تعنداد کلننيالي است که متوسنط کنمدر ح

کلنني  507هاي کنتنرل مثننت برابنر بنا برگ تي در پلیت

 ه است.بود TA100کلني براي  981 و TA98براي سويه 

 هاي کنترل منفني نینز بناالترين تعنداددر خصوا پلیت

و  TA98کلنني در منورد سنويه  78کلني م ناهده شنده 

 ه شند و نتنايج حناکيم اهد TA100کلني براي سويه  770

هناي از آن است که در هیچ موردي متوسط تعداد کلني

 Bهناي برنند دهندههاي مختلف طعمبرگ تي در غلظت

هناي متوسنط تعنداد کلنني برابنر 7مساوي و ينا بنیش از 

 (.≤MR 7) ه اسنتهاي کنترل منفني نننودبرگ تي در پلیت

ي برگ نت هنايباالترين میزان کلنني ،7 شماره مطاب  جدول
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 وحید مرادی مهم و همکاران     

 65      7931، مهر  711م، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                               دوره بيست و نه              

 پژوهشی

بننا  Cهنناي خننوراکي مصنننوعي شننرکت دهننندهدر طعننم

 72به ترتیب برابنر بنا  TA100و  TA98استفاده از سويه 

لیتر از طعنم میلي 10 میکرولیتر بر 80کلني )براي غلظت 

لیتنر از میلني 10 لیتنر بنرمیکنرو 70و  10پرتغال و دهنده 

 70کلننني )بننراي غلظننت  790( و  دهنننده نارگیننلطعننم

دهنده موز( بود و اين در لیتر از طعممیلي 10میکرولیتر بر

هاي برگ تي حالي است که متوسط کمترين تعداد کلني

کلني بنراي سنويه  507هاي کنترل مثنت برابر با در پلیت

TA98 کلني براي  981 وTA100 در خصنوا ه است.بود 

کلنني م ناهده  هاي کنترل منفي نیز باالترين تعدادپلیت

کلنني بنراي  770و  TA98سويه کلني در مورد  78شده 

م اهده شند و نتنايج حناکي از آن اسنت  TA100سويه 

هاي برگ نتي در که در هیچ موردي متوسط تعداد کلني

مسناوي و ينا  Cهاي برند دهندههاي مختلف طعمغلظت

هنناي برگ ننتي در متوسننط تعننداد کلننني برابننر 7بننیش از 

 ح است(. الزم به تویی≤MR 7هاي کنترل منفي ننود )پلیت

 فعالیت نداشت. لیمودهنده تولید طعم رد Cشرکت که 
 

 بحث
دالينل ه هاي غذايي ترکیناتي هستند کنه بنافزودني

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

روش . (18)شنودارزش غذايي به مواد غذايي افزوده مني

ماده شیمیايي کنه  700اولین بار طي مطالعه بر روي  ايمز

زا شنناخته شنده بودنند و متعاقنناً طني هش زا و سرطانج

مطالعاتي که توسط مرکز صنايع شیمیايي سلطنتي انستیتو 

ملي مرکز تطالی  سرطان در توکیو و آزانس بین المللني 

شننناخته  ، معتنننرگرفننتتطالینن  بننر روي سننرطان، انجننام 

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

ارزينابي  درصند 47يي را حدود زايي و سرطان زاجهش

 .(2)کردند

و همکناران در سنال  E.Zeigerاي کنه طي مالايسنه

زايني هاي مختلنف سننجش جهنشبر روي روش 1992

مواد شیمیايي انجام دادند، به اين نتیجه دست يافتنند کنه 

زايي مواد شیمیايي، از نتايج جهش درصد 21-22حدود 

مطالالنین . (15)تهاسدر آزمونسالمونت  از طري  کاربرد

هننا سننرطان را ناشنني از بننروز تغییننرا  زنتیکنني در زن

دننال تغییر در توالي و انسجام مولکول ه ها بوکروموزوم

DNA دلینل تننوع اينن صندما  و تغیینرا  ه دانند. بمي

زاهنا بنا هاي مختلفي براي شناسايي جهشزنتیکي، روش

هاي مختلف وجود دارد. يک روش ساده بنراي مکانیسم

هناي زايني از مکانیسنماسايي ترکیناتي که در جهنششن

 DNA)تغییننر چننارچوب( در  Frame Shiftمنتننني بننر 

سالمونت تیفني  TA98سويه  استفاده از ،کننداستفاده مي
اينن  TA100توان از سويه است در حالي که مي موريوم

زايي باکتري براي شناسايي ترکیناتي که مکانیسم جهش

 زيني جفننت بازهنناي آلنني درهنناي جنناي هننا، جهننشآن

DNA هناي منورد . وجنود جهنش(11)است استفاده کرد

منورد حاینر  در مطالعنه هاي مورد استفادهنظر در سويه

با جدول ارايه شنده توسنط  که نتايجآزمون قرار گرفت 

هنا و سنويه هپروفسور ايمز و همکاران هنم خنواني داشنت

زايي متک جهشبراي استفاده مورد تايید قرار گرفتند. 

هاي برگ تي بر در آزمون ايمز دو برابر شدن تعداد کلني

هنا در مالايسنه بنا کنتنرل روي مطیط ک ت حاوي نمونه

هاي برگ تي ايجاد شده منفي است. براساس تعداد کلني

هننا بننه چهننار گننروه زا، آنتوسننط ترکینننا  جهننش

زاهاي یعیف، متوسط، قوي و بسیار قوي تالسنیم جهش

بنین  کلني برگ نتي، 500ب کمتر از شوند که به ترتیمي

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

 .(12)نمايندبرگ تي ايجاد مي

هناي منالي و دلینل مطندوديته در مطالعه حایر بن

( S9ننود امکاننا  الزم امکنان تهینه میکنروزم کنندي )

هنناي حاصننل از زاينني متابولیننتبننراي بررسنني جهننش

هنناي مصنننوعي مننورد مطالعننه هدهننندمتابولیسننم طعننم

یم( فنراهم ن ند بنه همنین دلینل از الزايي غیرمست)جهش

هننا بننه طننور مسننتالیم بننراي بررسنني دهننندهخننود طعننم

سنالمونت تیفني مورينوم هاي زايي به کمک سويهجهش
TA98  وTA100 دسنت هاستفاده شد. براسناس نتنايج بن

در  شنده اسنت از  7تنا  1 شنماره آمده کنه در جنداول
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هنناي مصنننوعي از دهننندهکننه هننیچ يننک از طعننمجننا آن

 7تعداد کلني برگ تي برابنر ينا بنیش از  ،A ،B ،Cبرندهاي 

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

هناي مصننوعي دهنندهیم طعنمالزايني مسنتفرییه جهنش

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

منتفني اسنت و  TA100و  TA98ه استفاده از هر دو سوي

در  گردنند.زاي مسنتالیم مطسنوب نمنيبه عنوان جهنش

بنر روي  1947و همکناران در سنال  Wild اي کهمطالعه

ترکیب کنه در سناخت منواد  22زايي غیر مستالیم جهش

به اينن  شوند انجام دادنددهنده مصنوعي استفاده ميطعم

جملنه اتینل هنا، از ترکیب از آن 8که  نتیجه دست يافتند

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

زايني غیرمسنتالیم ن نان خنود خاصنیت جهنش م ک از

و همکنناران بننر  Kayraldizاي کننه . در مطالعننه(8)دادننند

ماده افزودنني از جملنه پتاسنیم سنولفا ، سنديم  5 روي

سولفا ، پتاسیم نیتريت، پتاسیم متا بي سولفیت و سنديم 

بنه  گرفتنهجام دادند در مالايسه با مطالعنه انجنام نیترا  ان

خنت   و بنر شندطور م ابه از دو سنويه فنوا اسنتفاده 

از روش مستالیم و غیرمستالیم به طور تنومم  مطالعه حایر

کننه در آن پتاسننیم سننولفا  و سننديم  گرديننداسننتفاده 

زايي ن نان طور یعیف از خود خاصیت جهشنیتريت به

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

لیستي از مواد افزودنني مجناز را بنراي مصنر  در منواد 

دارد. بر اساس اين لیسنت منواد بنا من نا غذايي اعتم مي

 .(12)گردننديا عموما سالم تلالي مني GRASعنوان طنیعي به

هناي طنیعني تطالیالا  اخیر ن ان داده است که افزودنني

ند. بنه عننوان مثنال در نیز همواره خنالي از اشنکال نیسنت

بنر  7014که توسط اکنري و همکاران در سال  ايمطالعه

هناي طنیعني زايي مستالیم چند نوع از رنن روي جهش

 TA100و  TA98هناي خوراکي به روش ايمز و با سويه

انجام گرفت در چند رن  طنیعي خوراکي مورد مطالعه 

 اي تیننرهمانننند آلنننالويي، زرد طتينني، نننارنجي و قهننوه

 زاينيجا کنه سنرطانازآن(. 14)زايي مستالیم ديده شدجهش

هاي طنیعني دهندهزايي است و مصر  طعمنتیجه جهش

 کننندگانو مصنوعي براي مالنولیت مواد غذايي نزد مصر 

هنا زايني آنخصوصنیت جهنش بايدرو به فزوني است، 

کننه . بننا توجننه بننه اينننشننودمننورد توجننه قننرار گرفتننه 

و منورد تايیند  GRASدر لیسنت هاي طنیعني دهندهطعم

FDA زاينني طعننم هسننتند، پننیوهش پیرامننون جهننش

تري برخوردار است هاي مصنوعي از اهمیت بیشدهنده

و با اين حال تطالیالا  زيادي در اين خصنوا تناکنون 

ن نراي اولیننبن رنحای يهنمطالعده است و نبه چاپ نرسی

بعنندي بننر روي سننناير  مطالعننا بننار زمینننه را بننراي 

 هاي مصنوعي فراهم نمود.ندهدهطعم

هاي مورد بررسي در اين مطالعه از جمله دهندهطعم

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

برند عمده تولیدکننده طعم و عطر تهیه شده بود مطاب  با 

هاي در هیچ کدام از غلظت 7و 7، 1 جداول شمارهنتايج 

اما با توجنه  .ان ندادمورد بررسي از خود جهش زايي ن 

هنا مثنل وانینل و لیمنو دهنندهکه در بعضي از طعمبه اين

و  B، وانیل، منوز، پرتغنال و نارگینل شنرکت A شرکت

هنا هنم با افزايش غلظنت تعنداد کلنني C پرتغال شرکت

افزايش يافته اسنت پنس بنه دلینل حساسنیت موینوع و 

در هاي الزم و دقین  بايند ارتناط با ستمتي انسان کنترل

تا  ،ها صور  گیرددهندهپروسه تولید و استفاده اين طعم

ها در مالادير غیر ايمن جلنوگیري بنه عمنل از استفاده آن

)میکننروزوم کننندي(  S9انجننام مطالعننه م ننابه بننا  آينند.

زايني غینر تواند به تکمیل اين مطالعه و بررسي جهشمي

 ها کمک نمايد. چرا که هنر چنند بنهدهندهمستالیم اين طعم

زايي ديده ن ده است ولني احتمنال وش مستالیم جهشر

هنا داراي خاصنیت هاي اين طعم دهنندهکه متابولیت آن

 زايي باشند وجود دارد.جهش

هنناي موجننود از جهننش زاينني دلیننل ن رانننيه بنن

 هنناي تکمیلنني مانننندهنناي غننذايي، انجننام بررسننيافزودننني

زاينني غیننر مسنتالیم بننا میکننروزم کننندي، بررسني جهننش

Comet Assay هننا توصننیه دهننندهبننر روي ايننن طعننم

دلینل ن رانني از اثنرا  تجمعني ه گردد. همچننین بنمي

 مننواد افزودننني غننذايي در بنندن انسننان، توصننیه بننه مصننر 
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 پژوهشی

 قننرار دارننند GRASکننه درلیسننت هنناي طنیعننيدهننندهطعنم

 کاست. خواهد کنندگانن راني مصر تا حد زيادي از
 

 سپاسگزاري
امه دوره کارشناسي حایر، حاصل از پايان نمطالعه 

ارشد رشته بهداشت و ايمني منواد غنذايي اسنت کنه در 

شکي زنجان به تصويب رسنیده اسنت و زدان  اه علوم پ

داراي مصنننوبه کمیتنننه اخنننتا پیشنننکي بنننه شنننماره 

ZUMS.REC.1392.187 باشد. از معاونت پیوه ني مي

علوم پزشکي زنجان به خاطر حمايت مالي اينن  دان  اه

. همچنننین از را داريننمو قنندرداني  پننروزه کمننال ت ننکر

هاي علمني و بخش کلکسیون میکروبي سازمان پیوهش

هناي خناطر در اختینار قنرار دادن سنويههصنعتي اينران بن

 گردد.میکروبي ت کر مي
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