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 چکیده
هاي سنتزي مشخص شده است و  ها و نگهدارنده بیوتیک امروزه، مضرات آنتي زمینه و هدف:

هايي با منشأ طبیعي و ايمن هستند. رنگ آناتو از جمله رنگهاي پرمصرف  محققین در پي جايگزين

باشد. اين مطالعه با  اکسیداني مي در صنعت غذا بوده که داراي خصوصیات ضدمیكروبي و آنتي

 وبي رنگ آناتو بر چند باکتري پاتوژن انجام شد.هدف تعیین اثر ضدمیكر

هاي آناتو به روش خیساندن استخراج و پس از  در اين مطالعه، رنگ آناتو از دانه روش بررسی:

فیلتراسیون، با آون تحت خأل به شكل پودر درآورده شد. ارزيابي فعالیت ضدمیكروبي به روش 

حداقل غلظت و  (MIC)زدارنده از رشد حداقل غلظت بامیزان  انتشار ديسک صورت گرفت و

استافیلوکوکوس هاي  به کمک روش رقت آگار بر روي باکتري (MBC)کشنده باکتري 
 محاسبه شد. سالمونال اينتريتیديسو  باسیلوس سرئوس، لیستريا اينوکوا، اورئوس

و کمترين به ترتیب بیشترين  سالمونال انتريتیديسو  باسیلوس سرئوسدر اين مطالعه،  ها: یافته

هاي مورد آزمون،  بین باکتري سالمونال انتريتیديسحساسیت را به رنگ آناتو نشان دادند. 

 ،سالمونال انتريتیديسهاي مورد آزمون رنگ آناتو تنها براي  را داشت و در غلظت MICبیشترين 
MBC .مشاهده نشد 

هاي مورد آزمون مؤثر  طبق نتايج اين مطالعه، رنگ آناتو بر رشد تمام باکتري گیری: نتیجه

هاي گرم مثبت مورد آزمون نسبت به  همچنین اثر ضدمیكروبي رنگ آناتو بر باکترياست. 

توان از رنگ آناتو  با توجه به نتايج آزمايش ميهاي گرم منفي به کار رفته بیشتر است. لذا  باکتري

 کننده از رشد باکتري استفاده نمود. انعتعنوان يک مم به

 زا. کننده؛ بیماري مواد رنگي؛ آناتو؛ مواد ضدعفونيها:  کلید واژه

 

 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
 33 آبانـ  مهر، چهارمدوره هشتم، شماره 
  35الی  33صفحه 
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 و همكاران محمود يلمه                                                                                                                                  زا اثر ضدباکتريايي رنگ آناتو بر چند باکتري بیماري

 

 مقدمه 
ها مورد  ها براي درمان بسیاري از بیماري بیوتیک آنتي ،امروزه

هاي مقاوم به  گیرند که متأسفانه امكان ايجاد سويه استفاده قرار مي

هاي بسیاري جهت  (. بنابراين، تالش1بیوتیک وجود دارد ) آنتي

جايگزين کردن داروهايي با منشاء گیاهي انجام گرفته است؛ زيرا 

با ساختارهاي متفاوت از ترکیبات ضدمیكروبي گیاهي 

ها، موجب از بین رفتن باکتري شده که از نظر بالیني،  بیوتیک آنتي

هاي مقاوم  هاي ناشي از سويه اين موضوع در درمان عفونت

هاي طبیعي  (. استفاده از افزودني2میكروبي حايز اهمیت است )

عنوان ترکیبات ضدمیكروبي، راه حلي مناسب جهت کنترل  به

زا و افزايش مدت ماندگاري مواد غذايي  بیماري هاي باکتري

تواند باعث کاهش خطرات بهداشتي  باشد که مي شده مي فرآوري

هايي با منشاء غذايي  و ضررهاي اقتصادي ناشي از رشد میكروب

هاي مختلف  توانند در بخش هاي طبیعي مي عصاره (.3گردد )

هاي  ئینسلول از جمله ديواره سلولي، غشاي سیتوپالسمي، پروت

غشاي سیتوپالسمي ايجاد اختالل کنند و يا باعث منعقد و 

سیتـوپالسـم و نشـت اجـزاي ات ـويـدن محتـه شـولـواگـک

ها ممانعت کنند  و بدين ترتیب از رشد باکتري شده يسیتوپالسم

از  کاروتنوئیدي است و طبیعي رنگ آناتو يک عصاره(. 4)

در مناطق گرم و مرطوب  کهاورالنا  بیكسا درخت هاي دانه

بیكسین جزء رنگي عمده  - سیس -2' آيد. ست ميد رويد به مي

شده بوده که محلول در روغن  در عصاره استخراج (%28حدود )

نوربیكسین نیز محلول در آب بوده و جزء  - سیس -2' است،

 گیاه مختلف هاي قسمت . عصاره(5)دهد  بعدي را تشكیل مي

 هاي سرطان و تومور درمان ها، براي بیماري عالوه بر درمان آناتو

شده رنگ  (. براساس تحقیقات انجام6)شود  مي استفاده نیز مختلف

(. آناتو 1اکسیداني و ضدمیكروبي است ) آناتو داراي ويژگي آنتي

عنوان رنگ طبیعي و سالم که رنگ نارنجي تا قرمز ايجاد  به

هاي قنادي  ردههاي غذايي مختلف مانند فرآو کند در فرآورده مي

(. 2شود ) و نانوايي، لبني، گوشتي، برنج و انواع مرباها استفاده مي

علت استفاده زياد از رنگ آناتو در صنعت غذا،  بنابراين به

هاي زيادي جهت ايمن بودن رنگ آناتو انجام شده است  بررسي

گونه اثر منفي ناشي از مصرف رنگ  که نتايج اين تحقیقات هیچ

 (.2،18اند ) نداده آناتو را نشان

اين مطالعه با هدف تعیین حداقل غلظت بازدارندگي رشد باکتري 

باسیلوس کشي عصاره رنگي آناتو براي  و حداقل غلظت باکتري
استافیلوکوکوس  و سالمونال انتريتیديس، لیستريا اينوکوا، سرئوس
 انجام شد. اورئوس

 

 روش بررسی 
لیستريا ( و ATCC 25923) استافیلوکوکوس اورئوسهاي  باکتري
( از گروه علوم و صنايع غذايي دانشگاه ATCC 33090) اينوکوا

سالمونال  ( وATCC 70876) باسیلوس سرئوسفردوسي، 
از گروه بهداشت مواد غذايي دانشكده دامپزشكي تهیه  انتريتیديس

هاي کشت نوترينت براث، تريپتون سوي براث،  شد. از محیط

تريپتون سوي آگار و مولر هینتون آگار )محصول شرکت آلمان( 

 استفاده شد. دانه آناتو از شهر حیدرآباد کشور هند تهیه گرديد.

     و همكاران  Castelloمنظور استخراج رنگ آناتو، روش  به

( به کار برده شد که طبق آن، مقداري دانه آناتو به 2884)سال 

خیسانده  (defatting)زدايي  ساعت در هگزان جهت روغن 6مدت 

منظور استخراج رنگ در  شده به زدايي هاي روغن شد، سپس دانه

هاي رنگي پس از  . عصاره(11)حالل آلي استون خیسانده شدند 

وسیله  سیله روتاري اواپراتور تغلیظ و اين عصاره بهو فیلتراسیون، به

آون تحت خأل به پودر تبديل شد. جهت جلوگیري از آسیب 

حرارتي باندهاي دوگانه کونژوگه، طي خشک کردن از دماي 

درجه سانتیگراد( استفاده گرديد. درصد بازده استخراج  48پايین )

 رنگ با استفاده از فرمول:

=درصد بازده 188×)تقسیم وزن رنگ حاصله بر وزن دانه آناتو( 

 استخراج رنگ

 محاسبه شد.

همچنین جهت بررسي اثر ضدمیكروبي رنگ آناتو، از روش 

انتشار ديسک در محیط کشت مولر هینتون آگار استفاده گرديد 

(، ساعت رشد کرده 24)شده  هاي فعال که از باکتري بدين ترتیب

فارلند استاندارد تهیه  مک 5/8ل با کدورت لوله سوسپانسیوني معاد

شد، سپس توسط سواپ استريل از لوله حاوي سوسپانسیون 

باکتري مقداري برداشت شده و در محیط کشت مولر هینتون 

 آگار به شكل سطحي کشت داده شد. 
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متر در محلول رنگي آناتو با  میلي 6هاي استريل با قطر  ديسک 

( گرم بر لیتر میلي 5، 5/3، 5/2، 5/1، 5/8) شده هاي تعیین غلظت

ها استفاده گرديد، در  ديش خیسانده شدند و از آنها در سطح پتري

درجه سانتیگراد قرار  31شده در دماي  هاي تلقیح ديش ادامه، پتري

هاي عدم رشد اطراف  ساعت قطر هاله 24گرفتند و بعد از 

همچنین يک پلیت فاقد باکتري (. 12گیري شدند ) ها اندازه ديسک

عنوان  عنوان شاهد منفي و يک پلیت نیز بدون رنگ آناتو به به

شاهد مثبت در نظر گرفته شد. جهت مقايسه قطر هاله عدم رشد 

نیز از هاي آغشته به رنگ آناتو  آنها با قطر هاله عدم رشد ديسک

سیلین و جنتامايسین  هاي پني بیوتیک هاي حاوي آنتي ديسک

 استفاده گرديد.

براي تعیین حداقل غلظت بازدارنده از رشد رنگ آناتو، روش 

که محلول رنگي آناتو با  ؛ بدين ترتیبرقت آگار به کار برده شد

صورت  ها به محیط کشت مولر هینتون آگار مخلوط شده و باکتري

     ساعت انكوباسیون در 24داده شدند، پس از پورپلیت کشت 

ها بررسي گرديد و اولین  درجه سانتیگراد، رشد باکتري 31

کمترين عنوان  ديشي که باکتري در آن نتوانست رشد کند، به پتري

(. در اين آزمايش 13در نظر گرفته شد ) غلظت بازدارنده از رشد

لیتر عصاره  ر میليگرم ب میلي 64و  32، 16، 2، 4، 2هاي  از غلظت

لیتر از سوسپانسیون باکتري با  میلي 5/8رنگي آناتو، همچنین 

 فارلند استفاده گرديد.  مک 5/8کدورتي برابر استاندارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان شاهد  ديش حاوي محیط کشت و فاقد باکتري به يک پتري

ديش حاوي محیط  منفي )بیانگر عدم وجود آلودگي( و يک پتري

عنوان شاهد مثبت )بیانگر قدرت رشد  کشت و باکتري مورد نظر به

 .(13)باکتري( نیز در نظر گرفته شد 

رقت آگار به کار برده کمترين غلظت کشنده، روش براي تعیین 

در نظر  MICعنوان  ديشي که به شد، با اين تفاوت که در پتري

گرفته شده بود، در محیط نوترينت براث، کشت فرعي انجام شد 

 MBCکه در صورت عدم مشاهده رشد در محیط مغذي، غلظت 

با مشاهده رشد باکتري در محیط برابر بود، لذا  MICبا غلظت 

هاي رشدکرده در اين محیط به محیط  کشت مغذي، از باکتري

هاي بیشتر،  کشت مولر هینتون آگار حاوي عصاره آناتو با غلظت

کشت فرعي داده شد که در نتیجه غلظتي از رنگ آناتو که در آن 

در نظر گرفته شد. از  MBCعنوان  رشد باکتري مشاهده نگرديد به

از رنگ لیتر  گرم بر میلي میلي 122و  64، 32، 16، 2هاي  غلظت

 استفاده شد. MBCآناتو نیز براي تعیین 
 

 ها  یافته
شده،  راندمان استخراج رنگ از دانه آناتو، با توجه به فرمول ارائه

هاي مورد نظر اثر  % بود. رنگ دانه آناتو بر رشد باکتري25/3

داشت و هاله عدم رشد در آنها تشكیل شد، هرچند قطر هاله در 

 (.1مختلف، متفاوت بود )جدول شماره هاي  باکتري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متر : قطر هاله عدم رشد باکتری توسط رنگ آناتو برحسب میلی1جدول شماره 

 غلظت محلول رنگی

 باکتری

گرم بر  میلی 3/0

 لیتر میلی

گرم بر  میلی 3/1

 لیتر میلی

گرم بر  میلی 3/2

 لیتر میلی

گرم بر  میلی 3/3

 لیتر میلی

گرم بر  میلی 3

 لیتر میلی

دیسک 

 بیوتیک آنتی

 پ 13 1/12 5/12 5/11 5/2 2/2 باسیلوس سرئوس 

 پ 22 2/12 2/11 2/2 2 2/2 لیستریا اینوکوا

 ج 18 2/11 2/18 2/2 1/2 2/6 سالمونال انتریتیدیس

 پ 32 4/11 11 18 5/2 2 استافیلوکوکوس اورئوس

 بیوتیک جنتامایسین. سیلین، ج: دیسک آنتی بیوتیک پنی پ: دیسک آنتی *

هاي مورد آزمون  رنگ آناتو، اثر بازدارندگي بر رشد باکتري 

 ه ـب ديسـريتیـونال انتـالمـس و وسـرئـوس سـباسیلداشت، همچنین 

 

ترتیب کمترين و بیشترين غلظت بازدارنده از رشد را نشان دادند 

 (. 2)جدول شماره 

 : حداقل غلظت بازدارنده از رشد باکتری توسط رنگ آناتو2جدول شماره  

 غلظت محلول رنگی

 باکتری

گرم بر  میلی 2

 لیتر میلی

گرم بر  میلی 4

 لیتر میلی

گرم بر  میلی 8

 لیتر میلی

گرم بر  میلی 11

 لیتر میلی

گرم بر  میلی 32

 لیتر میلی

گرم بر  میلی 14

 لیتر میلی

شاهد 

 منفی

شاهد 

 مثبت

 + _ _ _ _ + + + باسیلوس سرئوس

 + _ _ _ + + + + لیستریا اینوکوا

 + _ _ + + + + + سالمونال انتریتیدیس

 + _ _ _ + + + + استافیلوکوکوس اورئوس
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معادل ) باسیلوس سرئوس باکتري براي MBCکمترين میزان  

 ( رـلیت رم بر میليـگ يـمیل 64) MBCو بیشترين میزان ( MICغلظت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده استافیلوکوکوس و  لیستريا اينوکواهاي  باکتري براي

   مشاهده نشد  MBC سالمونال انتريتیديسگرديد، اما براي 

 (.3)جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : حداقل غلظت کشنده باکتری توسط رنگ آناتو3جدول  شماره 

 غلظت محلول رنگی

 باکتری

گرم بر  میلی 8

 لیتر میلی

گرم بر  میلی 11

 لیتر میلی

گرم بر  میلی 32

 لیتر میلی

گرم بر  میلی 14

 لیتر میلی

گرم بر  میلی 128

 لیتر میلی

 _ _ _ _ + باسیلوس سرئوس

 _ _ + + + لیستریا اینوکوا

 + + + + + سالمونال انتریتیدیس

 _ _ + + + استافیلوکوکوس اورئوس

 
 بحث 

نتايج حاصل از قطر هاله عدم رشد باکتري نشان داد رنگ آناتو بر 

که  هاي مورد آزمون مؤثر است، بدين صورت رشد همه باکتري

لیستريا و پس از آن  باسیلوس سرئوسبیشترين قطر هاله براي 
بود.  سالمونال انتريتیديسو کمترين قطر هاله مربوط به  اينوکوا

نشان داد رنگ  MICنتايج حاصل از رقت آگار جهت تعیین 

هاي گرم  هاي گرم مثبت نسبت به باکتري آناتو بر رشد باکتري

هايي که از رشد  که غلظت نحوي بهمنفي تأثیر بیشتري دارد، 

گرم بر  میلي 64کنند بجز غلظت  ممانعت مي باسیلوس سرئوس

. کند ممانعت نمي سسالمونال انتريتیدياز رشد  لیتر، میلي

Galindo-Cuspinera  (، در مورد عصاره 2883و همكاران )سال

          (، محمدي سیچاني و همكاران % نوربیكسین2/2)آناتو 

  Smith-Palmer(، در مورد اسانس گلهاي بومادران و1322)سال 

       اي مشابه دست يافتند  ( نیز به نتیجه1222و همكاران )سال 

حضور  تواند آن ميحتمالي ه دلیل ا(، ک16-14)

هاي گرم منفي باشد.  سلولي باکتري هساکاريدهاي ديوار لیپوپلي

مانع از رسیدن  توانند ميساکاريدهاي ديواره سلولي  پلي لیپو

هاي گرم  ترکیبات فعال اسانس به غشاي سیتوپالسمي باکتري

هاي گرم مثبت؛  (. در مطالعه حاضر، بین باکتري11) دنمنفي شو

بیشترين حساسیت را به رنگ آناتو نشان داد و  باسیلوس سرئوس

 ن ـه ايـا داشت کـه ريـن باکتـرا بی MBCو  MICزان ـرين میـکمت

 (،2883و همكاران )سال  Galindo-Cuspineraموضوع در نتايج 

هاي پاتوژن نیز  % نوربیكسین بر باکتري2/2در مورد اثر عصاره 

             هاي به کار رفته از رنگ آناتو  مشاهده گرديد. غلظت

سالمونال کنندگي بر  اثر ممانعت( لیتر گرم بر میلي میلي 64)
 داشت، اما اثر کشندگي مشاهده نشد.  انتريتیديس

Galindo-Cuspinera  و همكاران نیز اثر کشندگي از عصاره

را مشاهده نكردند  موريوم سالمونال تايفي% نوربیكسین بر 2/2

طي  که (،1321(. برخالف نتايج سحري و همكاران )سال 12)

%، اعالم کردند 1بررسي اثر ضدمیكروبي عصاره نوربیكسین 

هاي گرم منفي  اي بر باکتري کننده % اثر ممانعت1نوربیكسین 

سالمونال و بر رشد در اين پژوهش عصاره رنگي آنات ،(12)ندارد 
 اثر بازدارندگي داشت.انتريتیديس 

 

 گیری  نتیجه
رنگ آناتو، رنگي با منشأ طبیعي و ايمن است و طبق نتايج، 

آزمايشها داراي ويژگي ضدمیكروبي هستند. بنابراين، رنگ آناتو 

عنوان  تواند به عالوه بر ايجاد ظاهري مطلوب در مواد غذايي مي

هاي شیمیايي استفاده شود. همچنین اثر  نگهدارندهيک جايگزين 

هاي گرم مثبت مورد آزمون  ضدمیكروبي رنگ آناتو بر باکتري

 هاي گرم منفي به کار رفته بیشتر است. نسبت به باکتري
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 و همكاران محمود يلمه                                                                                                                                  زا اثر ضدباکتريايي رنگ آناتو بر چند باکتري بیماري
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