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Вступ. Безперечно, найбільш популярними є барв-
ники, що надають продукції червоного або жовтого 
забарвлення [1]. Понсо 4R (Е 124) – синтетичний азо-
барвник червоного кольору. Широко використову-
ється у виробництві напоїв, кондитерських виробів, 
сирів, м’ясних продуктів, консервованих фруктів та 
соусів. Слід відмітити, що країни світу мають різні по-
гляди на допустимість використання Понсо 4R та де-
яких інших барвників у харчовій та фармацевтичній 
промисловості.

Основна частина. Проблема застосування синте-
тичних барвників є актуальною не лише для харчової 
промисловості. Так, в педіатричній практиці застосо-
вують антибіотики у вигляді суспензій та сиропів. Для 
надання цим лікарським препаратам привабливого 
забарвлення використовуть барвники Понсо 4R, тар-
тразин та інші. Nakama et al. зазначають, що такі допо-
міжні речовини у складі антибіотиків для педіатричної 
практики є причиною високої частоти прояву алергіч-
них реакцій у дітей [2]. Окрім того, барвники Понсо 4R, 
хіноліновий жовтий, жовтий «захід сонця», тартразин 
та кармін містяться у деяких вітамінних препаратах 
[3].

Європейським агентством з безпечності харчових 
продуктів (EFSA) було переглянуто значення безпечної 
добової норми споживання синтетичних барвників на 
основі наявних клінічних досліджень. Однак, слід за-
значити, що в даних, на які спиралася EFSA, переважа-
ла інформація щодо споживання окремих барвників, 
а не їх комбінацій.

Допустиме щоденне споживання барвника Понсо 
4R для людини становить 0–4 мг/кг маси тіла на добу, 
такі значення встановлено ще в 1983 р. і підтвердже-
но в подальших нормативних документах. При енте-
ральному шляху потрапляння Понсо 4R розщеплюєть-
ся анаеробною мікрофлорою шлунково-кишкового 
тракту, а отримані в результаті розщеплення метабо-
літи всмоктуються в кишечнику. За допомогою методу 
електрофорезу окремих клітин було встановлено, що 
Понсо 4R зумовлював міграцію ядерної ДНК в кліти-
нах тканин шлунка, сечового міхура та товстої кишки 
за відсутності загальної цитотоксичності.

Проведено дослідження впливу синтетичного 
барвника Понсо 4R та харчових добавок нітриту на-
трію та глутамату натрію в комплексі на структурні 

зміни дванадцятипалої кишки білих щурів. В дванад-
цятипалій кишці піддослідних тварин було виявлено 
місцеву реакцію судин мікроциркуляторного русла 
та тканин. Це призводило до морфометричних змін 
стінки дванадцятипалої кишки. Автори вважають, що 
реакція тканин стінки кишечнику була спрямована 
на нейтралізацію дії пошкоджуючого чинника та від-
новлення морфофункціонального стану тонкої кишки. 
Однак, повного відновлення структур дванадцяти-
палої кишки щурів автори не спостерігали внаслідок 
персистуючого впливу харчових добавок.

Доведено, що комплексне споживання Понсо 4R 
та харчових добавок нітриту натрію та глутамату на-
трію протягом 16 тижнів впливало на поведінкові 
реакції білих щурів. З першого тижня спостережень 
у тварин було зареєстровано підвищену тривожність, 
зниження адаптаційних реакцій, зниження активності 
та порушення емоційного стану, які посилювалися до 
16 тижня експерименту [4].

Такі дані узгоджуються з результатами Doguc et al. 
– при згодовуванні комплексу синтетичних харчових 
барвників вагітним самкам щурів (Понсо 4R, еритро-
зин, спеціальний червоний АС, жовтий «захід сонця», 
тартразин, амарантовий, діамантовий синій, азорубін, 
індигокармін) було встановлено зміни в поведінці їх 
нащадків в першому поколінні. Так, поведінкові тести 
показали підвищення локомоторної активності моло-
дих щурів з одночасним зниженням мотивації. При 
пероральному введенні того самого комплексу хар-
чових барвників вагітним самкам щурів у їх нащадків 
першого покоління було встановлено структурні зміни 
білків гіпокампу та порушення глутаматергічної не-
йротрансмісії, що проявлялося в більш старшому віці 
та залежало від статі тварин [5].

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. Це свідчило про ви-
сокий потенціал досліджуваних барвників викликати 
запальні реакції та оксидативний стрес [6].

Висновки. Таким чином, питання про біологічні 
ефекти азобарвників, особливо у комплексі з іншими 
харчовими добавками потребує детального вивчення.
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