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اثر ضدباکتریایی رنگ آناتو بر چند باکتری بیماریزا
3

محمود یلمه ،*1محمدباقر حبیبی نجفی ،2رضا فرهوش ،2فرشته حسینی
1کارشناس ارشد ﻋﻠﻮم و ﺻناﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ،

چکیده

داﻧﺸﻜده کﺸاورزي ،داﻧﺸﮕاه فردوسﻲ

زمینه و هدف :امروزه ،مضرات آﻧﺘﻲبیﻮتیکها و ﻧﮕهدارﻧدههاي سنﺘزي مﺸخص شده است و

مﺸهد ،مﺸهد ،اﻳران.

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

2اسﺘاد ﻋﻠﻮم و ﺻناﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ،داﻧﺸﻜده

در ﺻنعت ﻏﺬا بﻮده که داراي خصﻮﺻیات ضدمیﻜروبﻲ و آﻧﺘﻲاکسیداﻧﻲ مﻲباشد .اﻳن مطالعه با

کﺸاورزي ،داﻧﺸﮕاه فردوسﻲ مﺸهد،

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

مﺸهد ،اﻳران.

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

3مربﻲ ﻋﻠﻮم ﺻناﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ،پژوهﺸﻜده

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

ﻋﻠﻮم و فناورى مﻮاد ﻏﺬاﻳى جهاد

اﻧﺘﺸار دﻳسک ﺻﻮرت گرفت و میزان حداقل ﻏﻠظت بازدارﻧده از رشد ( )MICو حداقل ﻏﻠظت

داﻧﺸﮕاهى ،مﺸهد ،اﻳران.

کﺸنده باکﺘري ( )MBCبه کمک روش رقت آگار بر روي باکﺘريهاي اسﺘافیﻠﻮکﻮکﻮس
اورئﻮس ،لیسﺘرﻳا اﻳنﻮکﻮا ،باسیﻠﻮس سرئﻮس و سالمﻮﻧال اﻳنﺘرﻳﺘیدﻳس محاسبه شد.
یافتهها :در اﻳن مطالعه ،باسیﻠﻮس سرئﻮس و سالمﻮﻧال اﻧﺘرﻳﺘیدﻳس به ترتیب بیﺸﺘرﻳن و کمﺘرﻳن
حساسیت را به رﻧگ آﻧاتﻮ ﻧﺸان دادﻧد .سالمﻮﻧال اﻧﺘرﻳﺘیدﻳس بین باکﺘريهاي مﻮرد آزمﻮن،

بیﺸﺘرﻳن  MICرا داشت و در ﻏﻠظتهاي مﻮرد آزمﻮن رﻧگ آﻧاتﻮ تنها براي سالمﻮﻧال اﻧﺘرﻳﺘیدﻳس،
 MBCمﺸاهده ﻧﺸد.
نتیجهگیری :طبق ﻧﺘاﻳج اﻳن مطالعه ،رﻧگ آﻧاتﻮ بر رشد تمام باکﺘريهاي مﻮرد آزمﻮن مؤثر
است .همچنین اثر ضدمیﻜروبﻲ رﻧگ آﻧاتﻮ بر باکﺘريهاي گرم مثبت مﻮرد آزمﻮن ﻧسبت به
باکﺘريهاي گرم منفﻲ به کار رفﺘه بیﺸﺘر است .لﺬا با تﻮجه به ﻧﺘاﻳج آزماﻳش مﻲتﻮان از رﻧگ آﻧاتﻮ
*
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اثر ضدباکﺘرﻳاﻳﻲ رﻧگ آﻧاتﻮ بر چند باکﺘري بیماريزا

مقدمه

اﻳن مطالعه با هدف تعیین حداقل ﻏﻠظت بازدارﻧدگﻲ رشد باکﺘري

امروزه ،آﻧﺘﻲبیﻮتیکها براي درمان بسیاري از بیماريها مﻮرد

و حداقل ﻏﻠظت باکﺘريکﺸﻲ ﻋصاره رﻧﮕﻲ آﻧاتﻮ براي باسیﻠﻮس

اسﺘفاده قرار مﻲگیرﻧد که مﺘأسفاﻧه امﻜان اﻳجاد سﻮﻳههاي مقاوم به

سرئﻮس ،لیسﺘرﻳا اﻳنﻮکﻮا ،سالمﻮﻧال اﻧﺘرﻳﺘیدﻳس و اسﺘافیﻠﻮکﻮکﻮس

آﻧﺘﻲبیﻮتیک وجﻮد دارد ( .)1بنابراﻳن ،تالشهاي بسیاري جهت

اورئﻮس اﻧجام شد.

جاﻳﮕزﻳن کردن داروهاﻳﻲ با منﺸاء گیاهﻲ اﻧجام گرفﺘه است؛ زﻳرا
ترکیبات ضدمیﻜروبﻲ گیاهﻲ با ساخﺘارهاي مﺘفاوت از

روش بررسی

آﻧﺘﻲبیﻮتیکها ،مﻮجب از بین رفﺘن باکﺘري شده که از ﻧظر بالینﻲ،

باکﺘريهاي اسﺘافیﻠﻮکﻮکﻮس اورئﻮس ( )ATCC 25923و لیسﺘرﻳا

اﻳن مﻮضﻮع در درمان ﻋفﻮﻧتهاي ﻧاشﻲ از سﻮﻳههاي مقاوم

اﻳنﻮکﻮا ( )ATCC 33090از گروه ﻋﻠﻮم و ﺻناﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ داﻧﺸﮕاه

میﻜروبﻲ حاﻳز اهمیت است ( .)2اسﺘفاده از افزودﻧﻲهاي طبیعﻲ

فردوسﻲ ،باسیﻠﻮس سرئﻮس

 )ATCCو سالمﻮﻧال

بهﻋنﻮان ترکیبات ضدمیﻜروبﻲ ،راه حﻠﻲ مناسب جهت کنﺘرل

اﻧﺘرﻳﺘیدﻳس از گروه بهداشت مﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ داﻧﺸﻜده دامپزشﻜﻲ تهیه

باکﺘريهاي بیماريزا و افزاﻳش مدت ماﻧدگاري مﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ

شد .از محیطهاي کﺸت ﻧﻮترﻳنت براث ،ترﻳپﺘﻮن سﻮي براث،

فرآوريشده مﻲباشد که مﻲتﻮاﻧد باﻋث کاهش خطرات بهداشﺘﻲ

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

و ضررهاي اقﺘصادي ﻧاشﻲ از رشد میﻜروبهاﻳﻲ با منﺸاء ﻏﺬاﻳﻲ

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

گردد ( .)3ﻋصارههاي طبیعﻲ مﻲتﻮاﻧند در بخشهاي مخﺘﻠف

بهمنظﻮر اسﺘخراج رﻧگ آﻧاتﻮ ،روش  Castelloو همﻜاران

سﻠﻮل از جمﻠه دﻳﻮاره سﻠﻮلﻲ ،ﻏﺸاي سیﺘﻮپالسمﻲ ،پروتئینهاي

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

ﻏﺸاي سیﺘﻮپالسمﻲ اﻳجاد اخﺘالل کنند و ﻳا باﻋث منعقد و

مدت  6ساﻋت در هﮕزان جهت روﻏنزداﻳﻲ ) (defattingخیساﻧده

کـﻮاگـﻮلـه شـدن محﺘـﻮﻳـات سیﺘـﻮپالسـم و ﻧﺸـت اجـزاي

شد ،سپس داﻧههاي روﻏنزداﻳﻲشده بهمنظﻮر اسﺘخراج رﻧگ در

سیﺘﻮپالسمﻲشده و بدﻳن ترتیب از رشد باکﺘريها مماﻧعت کنند

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

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

فیﻠﺘراسیﻮن ،بهوسیﻠه روتاري اواپراتﻮر تغﻠیظ و اﻳن ﻋصاره بهوسیﻠه

داﻧههاي درخت بیﻜسا اورالﻧا که در مناطق گرم و مرطﻮب

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

مﻲروﻳد بهدست مﻲآﻳد -2' .سیس  -بیﻜسین جزء رﻧﮕﻲ ﻋمده

حرارتﻲ باﻧدهاي دوگاﻧه کﻮﻧژوگه ،طﻲ خﺸک کردن از دماي

(حدود  )%28در ﻋصاره اسﺘخراجشده بﻮده که محﻠﻮل در روﻏن

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

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

رﻧگ با اسﺘفاده از فرمﻮل:

بعدي را تﺸﻜیل مﻲدهد ( .)5ﻋصاره قسمتهاي مخﺘﻠف گیاه

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

آﻧاتﻮ ﻋالوه بر درمان بیماريها ،براي درمان تﻮمﻮر و سرطانهاي

اسﺘخراج رﻧگ

مخﺘﻠف ﻧیز اسﺘفاده مﻲشﻮد ( .)6براساس تحقیقات اﻧجامشده رﻧگ

محاسبه شد.

آﻧاتﻮ داراي وﻳژگﻲ آﻧﺘﻲاکسیداﻧﻲ و ضدمیﻜروبﻲ است ( .)1آﻧاتﻮ

همچنین جهت بررسﻲ اثر ضدمیﻜروبﻲ رﻧگ آﻧاتﻮ ،از روش

بهﻋنﻮان رﻧگ طبیعﻲ و سالم که رﻧگ ﻧارﻧجﻲ تا قرمز اﻳجاد

اﻧﺘﺸار دﻳسک در محیط کﺸت مﻮلر هینﺘﻮن آگار اسﺘفاده گردﻳد

مﻲکند در فرآوردههاي ﻏﺬاﻳﻲ مخﺘﻠف ماﻧند فرآوردههاي قنادي

بدﻳن ترتیبکه از باکﺘريهاي فعالشده ( 24ساﻋت رشد کرده)،

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

سﻮسپاﻧسیﻮﻧﻲ معادل با کدورت لﻮله  8/5مکفارلند اسﺘاﻧدارد تهیه

بنابراﻳن بهﻋﻠت اسﺘفاده زﻳاد از رﻧگ آﻧاتﻮ در ﺻنعت ﻏﺬا،

شد ،سپس تﻮسط سﻮاپ اسﺘرﻳل از لﻮله حاوي سﻮسپاﻧسیﻮن

بررسﻲهاي زﻳادي جهت اﻳمن بﻮدن رﻧگ آﻧاتﻮ اﻧجام شده است

باکﺘري مقداري برداشت شده و در محیط کﺸت مﻮلر هینﺘﻮن

که ﻧﺘاﻳج اﻳن تحقیقات هیچگﻮﻧه اثر منفﻲ ﻧاشﻲ از مصرف رﻧگ

آگار به شﻜل سطحﻲ کﺸت داده شد.

آﻧاتﻮ را ﻧﺸان ﻧدادهاﻧد (.)18،2
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دﻳسکهاي اسﺘرﻳل با قطر  6میﻠﻲمﺘر در محﻠﻮل رﻧﮕﻲ آﻧاتﻮ با

ﻳک پﺘريدﻳش حاوي محیط کﺸت و فاقد باکﺘري بهﻋنﻮان شاهد

ﻏﻠظتهاي تعیینشده ( 5 ،3/5 ،2/5 ،1/5 ،8/5میﻠﻲگرم بر لیﺘر)

منفﻲ (بیاﻧﮕر ﻋدم وجﻮد آلﻮدگﻲ) و ﻳک پﺘريدﻳش حاوي محیط

خیساﻧده شدﻧد و از آﻧها در سطح پﺘريدﻳشها اسﺘفاده گردﻳد ،در

کﺸت و باکﺘري مﻮرد ﻧظر بهﻋنﻮان شاهد مثبت (بیاﻧﮕر قدرت رشد

ادامه ،پﺘريدﻳشهاي تﻠقیحشده در دماي  31درجه ساﻧﺘیﮕراد قرار

باکﺘري) ﻧیز در ﻧظر گرفﺘه شد (.)13

گرفﺘند و بعد از  24ساﻋت قطر هالههاي ﻋدم رشد اطراف

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

دﻳسکها اﻧدازهگیري شدﻧد ( .)12همچنین ﻳک پﻠیت فاقد باکﺘري

شد ،با اﻳن تفاوت که در پﺘريدﻳﺸﻲ که بهﻋنﻮان  MICدر ﻧظر

بهﻋنﻮان شاهد منفﻲ و ﻳک پﻠیت ﻧیز بدون رﻧگ آﻧاتﻮ بهﻋنﻮان

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

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

که در ﺻﻮرت ﻋدم مﺸاهده رشد در محیط مغﺬي ،ﻏﻠظت MBC

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

با ﻏﻠظت  MICبرابر بﻮد ،لﺬا با مﺸاهده رشد باکﺘري در محیط

دﻳسکهاي حاوي آﻧﺘﻲبیﻮتیکهاي پنﻲسیﻠین و جنﺘاماﻳسین

کﺸت مغﺬي ،از باکﺘريهاي رشدکرده در اﻳن محیط به محیط

اسﺘفاده گردﻳد.

کﺸت مﻮلر هینﺘﻮن آگار حاوي ﻋصاره آﻧاتﻮ با ﻏﻠظتهاي بیﺸﺘر،

براي تعیین حداقل ﻏﻠظت بازدارﻧده از رشد رﻧگ آﻧاتﻮ ،روش

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

رقت آگار به کار برده شد؛ بدﻳن ترتیبکه محﻠﻮل رﻧﮕﻲ آﻧاتﻮ با

رشد باکﺘري مﺸاهده ﻧﮕردﻳد بهﻋنﻮان  MBCدر ﻧظر گرفﺘه شد .از

محیط کﺸت مﻮلر هینﺘﻮن آگار مخﻠﻮط شده و باکﺘريها بهﺻﻮرت

ﻏﻠظتهاي  64 ،32 ،16 ،2و  122میﻠﻲگرم بر میﻠﻲلیﺘر از رﻧگ

پﻮرپﻠیت کﺸت داده شدﻧد ،پس از  24ساﻋت اﻧﻜﻮباسیﻮن در

آﻧاتﻮ ﻧیز براي تعیین  MBCاسﺘفاده شد.

 31درجه ساﻧﺘیﮕراد ،رشد باکﺘريها بررسﻲ گردﻳد و اولین
پﺘريدﻳﺸﻲ که باکﺘري در آن ﻧﺘﻮاﻧست رشد کند ،بهﻋنﻮان کمﺘرﻳن

یافتهها

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

راﻧدمان اسﺘخراج رﻧگ از داﻧه آﻧاتﻮ ،با تﻮجه به فرمﻮل ارائهشده،

از ﻏﻠظتهاي  32 ،16 ،2 ،4 ،2و  64میﻠﻲگرم بر میﻠﻲلیﺘر ﻋصاره

 %3/25بﻮد .رﻧگ داﻧه آﻧاتﻮ بر رشد باکﺘريهاي مﻮرد ﻧظر اثر

رﻧﮕﻲ آﻧاتﻮ ،همچنین  8/5میﻠﻲلیﺘر از سﻮسپاﻧسیﻮن باکﺘري با

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

کدورتﻲ برابر اسﺘاﻧدارد  8/5مکفارلند اسﺘفاده گردﻳد.

باکﺘريهاي مخﺘﻠف ،مﺘفاوت بﻮد (جدول شماره .)1

جدول شماره  :1قطر هاله عدم رشد باکتری توسط رنگ آناتو برحسب میلیمتر
 0/3میلیگرم بر

 1/3میلیگرم بر

 2/3میلیگرم بر

 3/3میلیگرم بر

 3میلیگرم بر

دیسک

غلظت محلول رنگی

میلیلیتر

میلیلیتر

میلیلیتر

میلیلیتر

میلیلیتر

آنتیبیوتیک

باسیلوس سرئوس

2/ 2

2/ 5

11/5

12/5

12/1

 13پ

لیستریا اینوکوا

2/ 2

2

2/ 2

11/2

12/2

 22پ

سالمونال انتریتیدیس

6/ 2

2/ 1

2/ 2

18/2

11/2

 18ج

2

2/ 5

18

11

11/4

 32پ

باکتری

استافیلوکوکوس اورئوس

* پ :دیسک آنتیبیوتیک پنیسیلین ،ج :دیسک آنتیبیوتیک جنتامایسین.

رﻧگ آﻧاتﻮ ،اثر بازدارﻧدگﻲ بر رشد باکﺘريهاي مﻮرد آزمﻮن

ترتیب کمﺘرﻳن و بیﺸﺘرﻳن ﻏﻠظت بازدارﻧده از رشد را ﻧﺸان دادﻧد

داشت ،همچنین باسیﻠـﻮس سـرئـﻮس و سـالمـﻮﻧال اﻧﺘـرﻳﺘیـدﻳس بـه

(جدول شماره .)2

جدول شماره  :2حداقل غلظت بازدارنده از رشد باکتری توسط رنگ آناتو
 2میلیگرم بر

 4میلیگرم بر

 8میلیگرم بر

 11میلیگرم بر

 32میلیگرم بر

 14میلیگرم بر

شاهد

شاهد

میلیلیتر

میلیلیتر

میلیلیتر

باسیلوس سرئوس

+

+

+

میلیلیتر
_

میلیلیتر
_

میلیلیتر
_

منفی
_

مثبت

غلظت محلول رنگی

لیستریا اینوکوا

+

+

+

+

_

_

_

+

سالمونال انتریتیدیس

+

+

+

+

+

_

_

+

استافیلوکوکوس اورئوس

+

+

+

+

_

_

_

+

باکتری

+
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کمﺘرﻳن میزان  MBCبراي باکﺘري باسیﻠﻮس سرئﻮس (معادل

براي باکﺘريهاي لیسﺘرﻳا اﻳنﻮکﻮا و اسﺘافیﻠﻮکﻮکﻮس مﺸاهده

ﻏﻠظت  )MICو بیﺸﺘرﻳن میزان  64( MBCمیﻠـﻲگـرم بر میﻠﻲلیﺘـر)

گردﻳد ،اما براي سالمﻮﻧال اﻧﺘرﻳﺘیدﻳس  MBCمﺸاهده ﻧﺸد
(جدول شماره .)3

جدول شماره  :3حداقل غلظت کشنده باکتری توسط رنگ آناتو
 8میلیگرم بر

 11میلیگرم بر

 32میلیگرم بر

 14میلیگرم بر

 128میلیگرم بر

میلیلیتر

میلیلیتر

میلیلیتر

میلیلیتر

میلیلیتر

غلظت محلول رنگی

باسیلوس سرئوس

+

_

_

_

_

لیستریا اینوکوا

+

+

+

_

_

سالمونال انتریتیدیس

+

+

+

+

+

استافیلوکوکوس اورئوس

+

+

+

_

_

باکتری

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

مﻮضﻮع در ﻧﺘاﻳج  Galindo-Cuspineraو همﻜاران (سال ،)2883

رشد همه باکﺘريهاي مﻮرد آزمﻮن مؤثر است ،بدﻳن ﺻﻮرتکه

در مﻮرد اثر ﻋصاره  %2/2ﻧﻮربیﻜسین بر باکﺘريهاي پاتﻮژن ﻧیز

بیﺸﺘرﻳن قطر هاله براي باسیﻠﻮس سرئﻮس و پس از آن لیسﺘرﻳا

مﺸاهده گردﻳد .ﻏﻠظتهاي به کار رفﺘه از رﻧگ آﻧاتﻮ

اﻳنﻮکﻮا و کمﺘرﻳن قطر هاله مربﻮط به سالمﻮﻧال اﻧﺘرﻳﺘیدﻳس بﻮد.

( 64میﻠﻲگرم بر میﻠﻲلیﺘر) اثر مماﻧعتکنندگﻲ بر سالمﻮﻧال

ﻧﺘاﻳج حاﺻل از رقت آگار جهت تعیین  MICﻧﺸان داد رﻧگ

اﻧﺘرﻳﺘیدﻳس داشت ،اما اثر کﺸندگﻲ مﺸاهده ﻧﺸد.

آﻧاتﻮ بر رشد باکﺘريهاي گرم مثبت ﻧسبت به باکﺘريهاي گرم

 Galindo-Cuspineraو همﻜاران ﻧیز اثر کﺸندگﻲ از ﻋصاره

منفﻲ تأثیر بیﺸﺘري دارد ،بهﻧحﻮيکه ﻏﻠظتهاﻳﻲ که از رشد

 %2/2ﻧﻮربیﻜسین بر سالمﻮﻧال تاﻳفﻲمﻮرﻳﻮم را مﺸاهده ﻧﻜردﻧد

باسیﻠﻮس سرئﻮس مماﻧعت مﻲکنند بجز ﻏﻠظت  64میﻠﻲگرم بر

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

میﻠﻲلیﺘر ،از رشد سالمﻮﻧال اﻧﺘرﻳﺘیدﻳس مماﻧعت ﻧمﻲکند.

بررسﻲ اثر ضدمیﻜروبﻲ ﻋصاره ﻧﻮربیﻜسین  ،%1اﻋالم کردﻧد

 Galindo-Cuspineraو همﻜاران (سال  ،)2883در مﻮرد ﻋصاره

ﻧﻮربیﻜسین  %1اثر مماﻧعتکنندهاي بر باکﺘريهاي گرم منفﻲ

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

ﻧدارد ( ،)12در اﻳن پژوهش ﻋصاره رﻧﮕﻲ آﻧاتﻮ بر رشد سالمﻮﻧال

(سال  ،)1322در مﻮرد اساﻧس گﻠهاي بﻮمادران و Smith-Palmer

اﻧﺘرﻳﺘیدﻳس اثر بازدارﻧدگﻲ داشت.

و همﻜاران (سال  )1222ﻧیز به ﻧﺘیجهاي مﺸابه دست ﻳافﺘند
(،)14-16

که

دلیل

احﺘمالﻲ

آن

مﻲتﻮاﻧد

حضﻮر

نتیجهگیری

لیپﻮپﻠﻲساکارﻳدهاي دﻳﻮاره سﻠﻮلﻲ باکﺘريهاي گرم منفﻲ باشد.

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

لیپﻮ پﻠﻲساکارﻳدهاي دﻳﻮاره سﻠﻮلﻲ مﻲتﻮاﻧند ماﻧﻊ از رسیدن

آزماﻳﺸها داراي وﻳژگﻲ ضدمیﻜروبﻲ هسﺘند .بنابراﻳن ،رﻧگ آﻧاتﻮ

ترکیبات فعال اساﻧس به ﻏﺸاي سیﺘﻮپالسمﻲ باکﺘريهاي گرم

ﻋالوه بر اﻳجاد ظاهري مطﻠﻮب در مﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ مﻲتﻮاﻧد بهﻋنﻮان

منفﻲ شﻮﻧد ( .)11در مطالعه حاضر ،بین باکﺘريهاي گرم مثبت؛

ﻳک جاﻳﮕزﻳن ﻧﮕهدارﻧدههاي شیمیاﻳﻲ اسﺘفاده شﻮد .همچنین اثر

باسیﻠﻮس سرئﻮس بیﺸﺘرﻳن حساسیت را به رﻧگ آﻧاتﻮ ﻧﺸان داد و

ضدمیﻜروبﻲ رﻧگ آﻧاتﻮ بر باکﺘريهاي گرم مثبت مﻮرد آزمﻮن

کمﺘـرﻳن میـزان  MICو  MBCرا بیـن باکﺘـريهـا داشت کـه اﻳـن

ﻧسبت به باکﺘريهاي گرم منفﻲ به کار رفﺘه بیﺸﺘر است.
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