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Синтетичні барвники стають дедалі популяр-
нішими серед виробників харчової та фармацев-
тичної галузей. Такі речовини є хімічно стабільни-
ми, надають продуктом яскравого забарвлення та 
мають нижчу собівартість. Азобарвники є одними 
з найбільш поширених барвників у виробництві 
продуктів харчування та ліків. Найбільш затребу-
ваними є барвники червоної та жовтої кольорової 
гами, в тому числі і барвник Понсо 4R. Законодав-
чі норми щодо допустимості використання Понсо 
4R для виробництва ліків та продуктів харчування 
відрізняються в різних країнах. Добові норми спо-
живання синтетичних харчових барвників вста-
новлено Європейським агентством з безпечності 
харчових продуктів (EFSA) на основі результатів 
клінічних досліджень. В результатах досліджень, 
на які посилається EFSA, наведено інформація щодо 
норм споживання окремих барвників та харчових 
добавок, однак, відсутні дані щодо споживання їх 
комбінацій. Використання барвника Понсо 4R забо-
ронено в США та Канаді. Наявність синтетичних 
барвників у складі лікарських засобів сприяє виник-
ненню алергічних реакцій у дітей. Контамінація 
води та ґрунту синтетичними харчовими барвни-
ками становить потенційну небезпеку для живих 
організмів, які знаходяться в різних ланках харчо-
вого ланцюга. Добова норма споживання барвника 
Понсо 4R для людини становить 0–4 мг/кг маси 
тіла. Колорант Понсо 4R підлягає розщепленню 
у шлунку та кишківнику за участі анаеробної мі-
крофлори. Утворені при цьому метаболіти в по-
дальшому всмоктуються у кишківнику. За резуль-
татами досліджень різних авторів, застосування 
барвника Понсо 4R у поєднанні з іншими харчовими 
добавками викликало структурні зміни дванадця-
типалої кишки лабораторних тварин. Окрім того, 
було зафіксовано зміни ряду поведінкових реакцій у 
експериментальних тварин та їх нащадків. Дове-
дено, здатність Понсо 4R викликати запальні ре-
акції та оксидативний стрес в комплексі з іншими 
харчовими барвниками. Велика кількість наукових 
публікацій висвітлює питання визначення барвни-
ків, а зокрема і Понсо 4R, у лікарських засобах та 
продуктах харчування.

Ключові слова: синтетичні харчові барвники, 
Понсо 4R, Е 124, азобарвники.

Зв’язок публікації з плановими науково-до-
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різних екзогенних чинників (глутамату натрію, нітри-
ту натрію, етанолу, метакрилату)», № держреєстрації 
0121U108234.

Вступ. Сучасна харчова промисловість надає пе-
ревагу штучним барвникам на противагу природнім. 
Це пояснюється стабільністю синтетичних колорантів 
та їх порівняно нижчою собівартістю. Штучні барвни-
ки не мають смаку, забезпечують стійке та яскраве 
забарвлення продукції. Найпоширенішими є азо-
барвники, вони становлять близько 70% від усіх ко-
лорантів, які використовуються у промисловості. Так, 
за їх допомогою можна отримати різні відтінки жов-
того, червоного, синього та чорного кольорів. 

Мета дослідження – встановити біологічні ефек-
ти Понсо 4R на організм людини і тварин.

Основна частина. Безперечно, найбільш популяр-
ними є барвники, що надають продукції червоного 
або жовтого забарвлення [1]. Понсо 4R (кошенілевий 
червоний А, Е 124) – синтетичний азобарвник черво-
ного кольору. Широко використовується у виробни-
цтві напоїв, кондитерських виробів, сирів, м’ясних 
продуктів, консервованих фруктів та соусів. Слід від-
мітити, що країни світу мають різні погляди на до-
пустимість використання Понсо 4R та деяких інших 
барвників у харчовій та фармацевтичній промисло-
вості. Зокрема, застосування Понсо 4R не схвалене 
у США та Канаді. В країнах Європи гранично допус-
тима концентрація барвника Понсо 4R в продуктах 
харчування та напоях коливається від 500 до 200 мг/
кг. В Австралії та Новій Зеландії гранично допустима 
концентрація Понсо 4R є значно меншою – до 70 мг/
кг у напоях, та 290 мг/кг- в продуктах харчування [2]. 
Значна частина наукових робіт присвячена проблемі 
якісного та кількісного визначення барвників Понсо 
4R, амаранту, тартразину та інших у продуктах хар-
чування [3-6] та лікарських препаратах [7]. Останнім 
часом зростає інтерес до проблеми впливу синтетич-
них барвників та харчових добавок на здоров’я лю-
дини і довкілля серед українських науковців [8-11].

Проблема застосування синтетичних барвників 
є актуальною не лише для харчової промисловості. 
Так, в педіатричній практиці застосовують антибіоти-
ки у вигляді суспензій та сиропів. Для надання цим 
лікарським препаратам привабливого забарвлення 
використовуть барвники Понсо 4R, тартразин та інші. 
Nakama et al. зазначають, що такі допоміжні речови-
ни у складі антибіотиків для педіатричної практики є 
причиною високої частоти прояву алергічних реакцій 
у дітей [12]. Окрім того, барвники Понсо 4R, хіноліно-
вий жовтий, жовтий «захід сонця», тартразин та кар-
мін містяться у деяких вітамінних препаратах [13]. 

Згідно даних EFSA Panel on Additives and Products 
or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) Понсо 4R 
вважається безпечним для непродуктивних домаш-
ніх тварин. Допустимими є норми концентрації в кор-
мах у кількості 31 мг/кг для кішок, 37 мг/кг для собак 
і 137 мг/кг для акваріумних риб [14]. Забруднення 
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навколишнього середовища, зокрема, потрапляння 
синтетичних харчових барвників у воду, є потенцій-
но небезпечним для організмів, що знаходяться в 
різних ланках харчового ланцюга. Так, доведено не-
гативний вплив Понсо 4R поряд із іншими харчови-
ми барвниками на водні організми – ракоподібних 
(Artemia salina), прісноводних риб (Danio rerio) та 
культурні рослини (Cucumis sativus). У ракоподібних 
під впливом Понсо 4R, тартразину і синього патен-
тованого V зареєстровано підвищення смертності 
на 50% та зміну реакції на світло. У риб під впливом 
вищезгадоного комплексу харчових добавок до 20% 
ембріонів мали вади розвитку [15]. Харчовий барв-
ник Понсо 4R виявляв цитотоксичну дію щодо ко-
реневих меристематичних клітин цибулі городньої 
(Allium cepa L.). Так, за впливу барвника достовірно 
зменшувалася швидкість поділу клітин корінців [16]. 

Європейським агентством з безпечності харчових 
продуктів (EFSA) було переглянуто значення безпеч-
ної добової норми споживання синтетичних барвни-
ків на основі наявних клінічних досліджень. Однак, 
слід зазначити, що в даних, на які спиралася EFSA, 
переважала інформація щодо споживання окремих 
барвників, а не їх комбінацій [17]. Допустиме що-
денне споживання барвника Понсо 4R для людини 
становить 0–4 мг/кг маси тіла на добу, такі значення 
встановлено ще в 1983 р. і підтверджено в подаль-
ших нормативних документах. При ентеральному 
шляху потрапляння Понсо 4R розщеплюється анае-
робною мікрофлорою шлунково-кишкового тракту, 
а отримані в результаті розщеплення метаболіти 
всмоктуються в кишечнику. За допомогою методу 
електрофорезу окремих клітин було встановлено, 
що Понсо 4R зумовлював міграцію ядерної ДНК в 
клітинах тканин шлунка, сечового міхура та товстої 
кишки за відсутності загальної цитотоксичності. Не-
зважаючи на це, вважається, що Понсо 4R не є кан-
церогеном [18]. 

Grigorenko et al. проведено дослідження впливу 
синтетичного барвника Понсо 4R та харчових доба-
вок нітриту натрію та глутамату натрію в комплексі 
на структурні зміни дванадцятипалої кишки білих 
щурів. В дванадцятипалій кишці піддослідних тварин 
було виявлено місцеву реакцію судин мікроциркуля-
торного русла та тканин. Це призводило до морфо-
метричних змін стінки дванадцятипалої кишки. Ав-
тори вважають, що реакція тканин стінки кишечнику 
була спрямована на нейтралізацію дії пошкоджую-
чого чинника та відновлення морфофункціонально-
го стану тонкої кишки. Однак, повного відновлення 
структур дванадцятипалої кишки щурів автори не 
спостерігали внаслідок персистуючого впливу харчо-
вих добавок. Протягом експерименту виявляли дис-
трофічні зміни та лейкоцитарну інфільтрацію тканин 

дванадцятипалої кишки [19]. Синтетичний барвник 
Понсо 4R в комплексі з харчовими добавками нітри-
том натрію та глутаматом натрію впливали на стан 
судин гемомікроциркуляторного русла слизової обо-
лонки дванадцятипалої кишки, а також на судини 
підслизового шару. На думку авторів, розвиток за-
пальної реакції з набряком призвів до зменшення ді-
аметрів просвіту судин обмінної ланки з одночасним 
розширенням венул. Порушення кровообігу в свою 
чергу зумовлювало дистрофічні процеси в тканинах 
з подальшою неповною компенсацією [20].

Доведено, що комплексне споживання Понсо 
4R та харчових добавок нітриту натрію та глутамату 
натрію протягом 16 тижнів впливало на поведінкові 
реакції білих щурів. З першого тижня спостережень 
у тварин було зареєстровано підвищену тривож-
ність, зниження адаптаційних реакцій, зниження 
активності та порушення емоційного стану, які по-
силювалися до 16 тижня експерименту [21]. Такі 
дані узгоджуються з результатами Doguc et al. – при 
згодовуванні комплексу синтетичних харчових барв-
ників вагітним самкам щурів (Понсо 4R, еритрозин, 
спеціальний червоний АС, жовтий «захід сонця», 
тартразин, амарантовий, діамантовий синій, азо-
рубін, індигокармін) було встановлено зміни в по-
ведінці їх нащадків в першому поколінні. Так, по-
ведінкові тести показали підвищення локомоторної 
активності молодих щурів з одночасним знижен-
ням мотивації [21, 22]. При пероральному введенні 
того самого комплексу харчових барвників (Понсо 
4R, еритрозин, спеціальний червоний АС, жовтий 
«захід сонця», тартразин, амарантовий, діаманто-
вий синій, азорубін, індигокармін) вагітним самкам 
щурів у їх нащадків першого покоління було встанов-
лено структурні зміни білків гіпокампу та порушення 
глутаматергічної нейротрансмісії, що проявлялося 
в більш старшому віці та залежало від статі тварин 
[23]. Понсо 4R поряд із іншими синтетичними харчо-
вими барвниками (спеціальний червоний, жовтий 
«захід сонця», кармоізин) стимулювали утворення 
маркерів оксидативного стресу F2-ізопростанів ізо-
льованими нейтрофілами крові [24]. Це свідчило про 
високий потенціал досліджуваних барвників викли-
кати запальні реакції та оксидативний стрес.

Висновки. Безпечність застосування синтетично-
го харчового барвника Понсо 4R залишається сумнів-
ною. Зокрема, дані літератури свідчать про здатність 
барвника викликати оксидативний стрес у піддослід-
них тварин.

Перспективи подальших досліджень. Плануєть-
ся подальше дослідження дії комплексів харчових 
добавок та барвників на організм лабораторних  
тварин.
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ВПЛИВ ХАРЧОВОГО БАРВНИКА ПОНСО 4R НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
Єрошенко Г. А., Кінаш О. В., Лисаченко О. Д., Григоренко А. С., Донець І. М., Рябушко О. Б., Клепець О. В.
Резюме. Сучасні виробники віддають свою перевагу синтетичним барвникам завдяки їх хімічній стабіль-

ності, яскравому забарвленню та порівняно нижчою собівартістю. Найбільш широковживаними на виробни-
цтві є азобарвники. Найпопулярнішими є барвники червоної та жовтої кольорової гами, серед них – Понсо 4R. 
Однак, різні країни світу мають відмінні законодавчі норми щодо допустимості використання Понсо 4R для 
виробництва ліків та продуктів харчування. 

Європейське агентство з безпечності харчових продуктів (EFSA) встановило значення безпечної добової 
норми споживання синтетичних барвників на основі даних існуючих клінічних досліджень. Однак, слід зазна-
чити, що в результатах робіт, на які спиралася EFSA, наведена інформація щодо норм споживання окремих 
барвників та харчових добавок, але не їх комбінацій. Понсо 4R заборонене до використання у США та Канаді. 
Вважається, що наявність барвників у складі препаратів для педіатричної практики зумовлює виникнення 
алергічних реакцій у дітей. Потрапляння синтетичних харчових барвників у воду та грунт є потенційно небез-
печним для живих істот, які знаходяться в різних ланках харчового ланцюга. 

Експериментально доведено негативний вплив барвника Понсо 4R на ракоподібних, прісноводних риб та 
культурні рослини Допустима щоденна норма споживання колоранта Понсо 4R для людини становить 0–4 мг/
кг маси тіла на добу. Барвник Понсо 4R розщеплюється у шлунково-кишковому тракту за участі анаеробної 
мікрофлори, в подальшому відбувається всмоктування утворених метаболітів у кишечнику. За даними різних 
авторів, Понсо 4R в комплексі з іншими харчовими добавками зумовлював структурні зміни дванадцятипалої 
кишки білих щурів, а також чинив вплив на поведінкові реакції експериментальних тварин та їх нащадків 
(тривожність, зниження адаптаційних реакцій, зниження активності та порушення емоційного стану). Вста-
новлено, що Понсо 4R в комплексі з іншими харчовими барвниками має здатність викликати запальні реакції 
та оксидативний стрес. 

Значна частка наукових публікацій вказує на проблему якісного та кількісного визначення барвників Понсо 
4R, амаранту, тартразину та інших колорантів у продуктах харчування та лікарських засобах.

Ключові слова: синтетичні харчові барвники, Понсо 4R, Е 124, азобарвники.

EFFECT OF PONCEAU 4R FOOD DYE ON HUMANS AND ANIMALS: THE LITERATURE REVIEW
Yeroshenko G. A., Kinash O. V., Lisachenko O. D., Hryhorenko A. S., Donets I. M., Riabushko O. B., Klepets O. V.
Abstract. Modern manufacturers prefer synthetic dyes due to their chemical stability, bright color, and low cost. 

Azo dyes are the most widely used in industry. The most popular are the dyes of red and yellow colors, among them 
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– ponceau 4R. However, different countries of the world have different legislative norms regarding the permissibility 
of using ponceau 4R in medicine and food production. 

The European Food Safety Authority (EFSA) established the value of a safe daily intake of synthetic dyes based 
on available clinical trials. However, it should be noted that EFSA documents are based on the results of the works 
which contain information concerning consumption rates of particular dyes and food additives, but not their 
combinations. Ponceau 4R is banned in the United States and Canada. It is considered that the presence of dyes 
in the drug’s composition for pediatric practice causes allergic reactions in children. Pollution of water and soil by 
synthetic food dyes is potentially dangerous to living things from different parts of the food chain. 

The negative effect of ponceau 4R dye on crustaceans, freshwater fish, and cultivated plants has been 
experimentally proven. The permissible daily intake of ponso 4R colorant for humans is 0–4 mg/kg body weight per 
day. Ponceau 4R is broken down in the gastrointestinal tract with the participation of anaerobic microflora, followed 
by absorption of metabolites formed in the intestine. 

According to various authors, ponceau 4R in combination with other dietary supplements caused structural 
changes in the duodenum of white rats, and also influenced the behavioral responses of experimental animals and 
their offsprings (anxiety, reduced adaptive responses, decreased activity, and emotional disturbances). It has been 
established that ponceau 4R in combination with other food dyes has the ability to cause inflammatory reactions 
and oxidative stress. A significant proportion of scientific publications point to the problem of qualitative and 
quantitative determination of ponceau 4R, amaranth, tartrazine, and other colorants in food and medicines.

Key words: ponceau 4R, synthetic food dyes, ponso 4R, E 124, azo dyes.
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