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Antimicrobial Activity of Carotenoid Pigments Extracted 
from Micrococcus roseus
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Aims Carotenoids are pigments widely used in the food industry. The aim of this study was to 
evaluate the antimicrobial effect of pigment extracted from Micrococcus roseus.
Materials & Methods In this experimental study, Micrococcus roseus cells were settled by 
centrifugation, and 10ml acetone was added and they were homogenized by homogenizer. 
Then, homogenized suspension was centrifuged, the supernatant was collected, and carotenoid 
pigments were extracted with equal volume of petroleum ether. After filtration of pigmented 
solution, the solution was concentrated by rotary evaporator and, then, it was converted to 
powder by freeze dryer. Antimicrobial activity was evaluated by disc diffusion method and the 
minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) were 
determined, using the agar dilution method. For statistical analysis, Tukey test and Minitab 16 
statistical software were used.
Findings Pigment extracted from Micrococcus roseus influenced the growth of all tested 
bacteria; Bacillus cereus and Salmonella enteritidis had the highest (12.4mm) and lowest 
(10.9mm) sensitivity, respectively, to pigment extracted from Micrococcus roseus in 5mg. 
Salmonella enteritidis had the highest MIC (64mg/mL) between the tested bacteria, but MBC 
was not observed for Salmonella enteritidis at the tested pigment extracted from Micrococcus 
roseus concentrations. The antimicrobial effect of extracted pigment on gram-positive bacteria 
was higher than gram-negative bacteria.
Conclusion The extracted pigment from Micrococcus roseus is natural and has antimicrobial 
activity. The antimicrobial effect of extracted pigment on gram-positive bacteria is higher than 
gram-negative bacteria.
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  چکيده
منشا گیاهی و  باهای پرمصرف در صنعت غذا  کاروتنوئیدها رنگ اهداف:

ارزیابی اثر ضدمیکروبی رنگدانه مطالعه حاضر . هدف هستندمیکروبی 
 (Micrococcus roseus) روزئوس میکروکوکوسشده از  کاروتنوئیدی استخراج

  بود.
با  روزئوس میکروکوکوسهای  در مطالعه تجربی حاضر سلول ها: مواد و روش
اضافه و توسط هموژنایزر  هالیتر استون به آن میلی۱۰و  ندنشین شد سانتریفیوژ ته
آوری  مایع رویی جمع ،سانتریفیوژ ،. در ادامه سوسپانسیون هموژنندهموژن شد
های کاروتنوئیدی با حجمی برابر از پترولیوم اتر استخراج شدند.  و رنگدانه
و شد تغلیظ کننده چرخنده  تغلیظوسیله  های رنگی پس از فیلتراسیون، به محلول

کن انجمادی به حالت پودری درآمد. ارزیابی فعالیت  وسیله خشک بهسپس 
و میزان حداقل غلظت  صورت گرفتضدمیکروبی به روش انتشار دیسک 

با روش رقت  (MBC)باکتری گی و حداقل غلظت کشند  )MIC(گی رشد بازدارند 
  به کار رفتند. Minitab 16ر آماری افزا نرمو آزمون توکی منظور تحلیل آماری  به آگار محاسبه شد.

های  بر رشد تمام باکتری میکروکوکوس روزئوسشده از  رنگ استخراج ها: یافته
 سالمونالو  (Bacillus cereus) باسیلوس سرئوس، مورد آزمون موثر بود

متر) و  میلی۴/۱۲ترتیب بیشترین ( به (Salmonella enteritidis) اینتریتیدیس
گرم بر  میلی۵شده در غلظت  متر) حساسیت به رنگ استخراج میلی۹/۱۰کمترین (

گرم بر  میلیMIC )۶۴بیشترین  اینتریتیدیس سالمونال داشتند.را لیتر  میلی
تنها برای ، شده های مورد آزمون رنگ استخراج لیتر) را داشت و در غلظت میلی

مشاهده نشد. اثر ضدمیکروبی رنگ  اینتریتیدیس سالمونال MBCمیزان 
های گرم منفی بیشتر  های گرم مثبت نسبت به باکتری شده بر باکتری استخراج

  بود.
، رنگی با منشا طبیعی میکروکوکوس روزئوساستخراج شده از رنگ  گیری: نتیجه

های گرم مثبت  است و فعالیت ضدمیکروبی دارد. اثر ضدمیکروبی آن بر باکتری
 های گرم منفی بیشتر است. نسبت به باکتریمورد آزمون 

  زا ، ضدمیکروبی، بیماریمیکروکوکوس روزئوسرنگدانه،  ها: کلیدواژه
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  مقدمه
افزودنی کنندگان مواد غذایی و بیماران به دنبال مواد  امروزه مصرف

طبیعی یا داروهای سنتی در غذاها به جای انواع مصنوعی هستند. 
عنوان یک منبع مهم از ترکیبات  ها به گیاهان و میکروارگانیزم

عنوان ماده  شوند که ممکن است به فعال طبیعی شناخته می زیست
  .[1]اولیه برای تولید داروهای جدید مورد استفاده قرار گیرند

شده  های شناخته اوانی درباره جداسازی متابولیتاخیرًا مطالعات فر

ها انجام شده  و ترکیبات جدید با ارزش افزوده از میکروارگانیزم
های ترکیبات طبیعی و  است. عالقه باالی شیمیدان

ها به مطالعه منابع دارویی مثل برخی  میکروبیولوژیست
های  تتوانند منابع فراوانی از متابولی ها، که می میکروارگانیزم

های اخیر با توجه به  در سالبنابراین  ،[2]متنوع را فراهم کنند، 
تقاضای باالی مواد دارای کاربردهای بالقوه دارویی و یا ارزش 

های غذایی، آرایشی و بهداشتی،  عنوان افزودنی اقتصادی باال به
دارویی و محصوالت شخصی، مطالعه روی فعالیت بیولوژیکی 

طور قابل  ها، به ده از میکروارگانیزمش ترکیبات طبیعی مشتق
  .[3 ,2]ای افزایش یافته است مالحظه

های مهم و پرکاربرد هستند که از منابع  کاروتنوئیدها از رنگدانه
ها متعلق به گروه  آیند. این رنگدانه گیاهی و میکروبی به دست می

رنگ که  بودههای ایزوپرنوئیدی و محلول در چربی  ان شیمیایی پلی
 با طبیعی و خوراکی مجاز ای . رنگدانه[4 ,3]کنند ایجاد می قرمز -زرد
 شده از دانه گیاه گیاهی مثل بیکسین و نوروبیکسین استخراج منشا

 از اشکاالت متعددی (.Bixa orellana L) اورالنا بیکساآناتو یا 
 عدم اغلب و کم، حاللیت، pH گرما، نور، برابر در ثباتی بی قبیل

دارند. امروزه پژوهشگران به  پی در را سال طول در آسان دسترسی
ها در صنایع مختلف هستند.  دنبال تولید رنگدانه از میکروارگانیزم

 آسان، ها با توجه به رشد سریع و تولید رنگدانه از میکروارگانیزم
 جوی شرایط وابستگی به عدم تر، راحت استخراج ارزان، کشت محیط

 دارای زیستی سایر منابع به نسبت بیشتر رنگ تنوع گستردگی و
 . چندین میکروارگانیزم تولیدکننده[6 ,5]است بیشتری مزایای

 اند مانند میکروکوکوس، باسیلوس، رنگدانه شناخته شده
، رودوتوروال و (Monascus purpureus)پورپورئوس  موناسکوس

و  محرابی. [4]شوند طور معمول یافت می فافیا در طبیعت به
های  جداسازی و شناسایی مولکولی میکروارگانیزم [7]همکاران

کردند،  ها را بررسی تولیدکننده رنگدانه و سمیت حاد این رنگدانه
ها در حداکثر  شده از میکروارگانیزم های استخراج رنگدانهطبق نتایج 

ای ندارند و تغییرات  های مورد آزمون اثر کشنده دوز خود روی موش
دوز قابل برگشت بوده است. نتایج های کبدی در حداکثر  آنزیم

های  موش نشان داد که تغذیه [8]و همکاران کوماریپژوهش 
هیچ گونه  پورپورئوس موناسکوسآلبینو با برنج حاوی رنگ قرمز 

  ایی روی آنها نداشت. اثر سمی
هایی با منشا غذایی و عملکرد پایین  تاکنون بیماری

کاهش در میزان مرگ آوردن یک  های مرسوم، به دست درمانی شیمی
های ناشی از  و میر در مقابل مشکالتی مانند سرطان و بیماری

آلودگی میکروبی، التهاب و حساسیت، یک نیاز اساسی به 
ها و مشکالت را نشان  منظور کنترل این بیماری های جدید به روش
و اثرات مفید  اند شدهطور جامع مطالعه  . کاروتنوئیدها به[9]دده می

توانند از طریق  ا بر سالمت انسان تایید شده که میمختلف آنه
، اثر ضدالتهابی، ضدمیکروبی و فعالیت Aسازبودن ویتامین  پیش
  .[14-10]اکسیدانی و ضدسرطانی این اثرات مفید را نشان دهند آنتی

با منشا غذایی مرتبط با مصرف مواد غذایی آلوده به  یهای بیماری
ها ایجاد  شده توسط میکروارگانیزمزا و یا سموم تولید عوامل عفونت

% افراد در کشورهای ۳۰شود. تخمین زده شده که ساالنه  می
های  . عصاره[15]برند با منشا غذایی رنج می یهای پیشرفته از بیماری

ها از  های مختلف سلولی میکروارگانیزم توانند در بخش طبیعی می
غشای های  جمله دیواره سلولی، غشای سیتوپالسمی، پروتئین

شدن  و یا باعث منعقد و کواگوله کردهها اختالل ایجاد  باکتری
محتویات سیتوپالسم و نشت اجزای سیتوپالسمی شوند و 

  .[16]ها ممانعت کنند ترتیب از رشد باکتری بدین
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های سنتزی و از سوی دیگر  بیوتیک با توجه به اثرات مضر آنتی
طبیعی هدف از  بیوتیکی با منشا اهمیت باالی یافتن مواد آنتی

عنوان یک ترکیب ضدمیکروبی با  به (Micrococcus roseus) روزئوس میکروکوکوساین مطالعه، معرفی رنگ استخراج شده از 
منشا طبیعی و تعیین حداقل غلظت بازدارنده از رشد و حداقل 

زای شاخص  کشی آن علیه چند باکتری بیماری غلظت باکتری
 لیستریا، (Bacillus cereus) سرئوس باسیلوسشامل 

 سالمونال، (Listeria monocytogenes) مونوسیتوژنز
 سواورئ استافیلوکوکوسو  (Escherichia coli) کلی اشریشیا، (Salmonella enteritidis) اینتریتیدیس

)Staphylococcus aureus( .بود 
مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثر ضدمیکروبی رنگدانه کاروتنوئیدی 

  انجام شد. روزئوس میکروکوکوسشده از  استخراج
  

  ها مواد و روش
 میکروکوکوسشامل  مورد نیازهای  باکتریدر مطالعه تجربی حاضر 

 ،(PTCC 1154) سرئوس باسیلوس)، PTCC 1411( روزئوس
و  (PTCC 1763) کلی اشریشیا، (PTCC 1709) اینتریتیدیس سالمونال، (PTCC 1163) مونوسیتوژنز لیستریا

از مركز كلكسیون  (PTCC 1431) اورئوس استافیلوکوکوس
های  )، سازمان پژوهشPTCCهای صنعتی ایران ( میکروارگانیزم

ها  تهیه شدند. کلیه محیط کشت (IROST)علمی و صنعتی ایران 
  .ندو مواد شیمیایی مورد استفاده از شرکت مرک آلمان تهیه شد

از  روزئوس میکروکوکوسیک لوپ باکتری  شرایط تولید رنگ:
گرم  (یک GPYلیتر محیط   میلی۱۰۰کشت آگار به یک ارلن حاوی 

تهیه مایه تلقیح  برایگرم عصاره مخمر) ۶گرم پپتون، و ۱۰گلوکز، 
شده به ارلن حاوی  لیتر از مایه تلقیح تهیه میلی۱۰انتقال داده شد. 

عصاره  ،(TSB)براث  سوی لیتر محیط کشت تریپتیکیس میلی۲۰۰
دور بر  ۱۸۰و دور  C°۳۰گلوکز و فسفات انتقال و در دمای  ،مخمر

سپس این ارلن در دمای و  گذاری خانه ساعت گرم۴۸مدت  دقیقه به C°۳۰  گذاری شد.  خانه ساعت گرم۷۲مدت  دور بر دقیقه به ۱۸۰و دور
موالر سود و ۲های  گذاری به کمک محلول خانه طی گرم pHمقدار 

  .[17]تنظیم شد ۷موالر اسیدکلریدریک روی ۲
پس از  روزئوس میکروکوکوسمحیط کشت حاوی  استخراج رنگ:

مدت  دور بر دقیقه به ۱۰۰۰۰ساعت) در ۷۲گذاری ( خانه دوره گرم
های  و سلول دقیقه سانتریفیوژ و مایه رویی دور ریخته شد۲۰

وشو و دوباره سانتریفیوژ  با آب مقطر شسته شد نشین باکتریایی ته
لیتر  میلی۱۰دقیقه) شدند. میزان ۲۰مدت  دور بر دقیقه به ۱۰۰۰۰(

آمده اضافه و سوسپانسیون  ای باکتریایی به دسته استون به سلول
 ؛ ایاالت متحده)D500 )Scilogex مدل به کمک هموژنایزر حاصل

در ادامه سوسپانسیون هموژن سانتریفیوژ و مایع  ،هموژن شد
های کاروتنوئیدی با حجمی برابر از  رنگدانه .آوری شد رویی جمع

س از های رنگی پ سپس محلول وپترولیوم اتر استخراج 
هیدولف؛ ( re301مدل کننده چرخان  وسیله تغلیظ فیلتراسیون، به

کن انجمادی  وسیله خشک شده به ) تغلیظ شد و عصاره تغلیظآلمان
  .[18]به حالت پودری درآمد

از روش انتشار دیسک در محیط کشت  :بررسی فعالیت ضدمیکروبی
منظور بررسی اثر ضدمیکروبی رنگدانه  آگار به مولرهینتون
ترتیب که  استفاده شد. بدین روزئوس میکروکوکوسشده از  استخراج
ساعت رشد کرده) سوسپانسیونی ۲۴(شده  های فعال از باکتری

فارلند استاندارد ایجاد شد. سپس  معادل با کدورت لوله نیم مک

سط سواپ استریل از لوله حاوی سوسپانسیون باکتری مقداری تو
آگار به شکل سطحی کشت  برداشته و در محیط کشت مولرهینتون

متر در محلول رنگی  میلی۶های استریل با قطر  شد. دیسکداده 
گرم  میلی۵، ۵/۳، ۵/۲، ۵/۱، ۵/۰( های مشخص شده با غلظت تهیه

 ،ها استفاده شد دیش پتریبر لیتر) خیسانده و از آنها در سطح 
 پسو قرار گرفتند  C°۳۷ شده در دمای های تلقیح دیش سپس پتری

گیری  ها اندازه های عدم رشد اطراف دیسک ساعت قطر هاله۲۴از 
پلیت (و شاهد مثبت  )پلیت فاقد باکتری(شاهد منفی . [19]شد

در نظر  نیز روزئوس) میکروکوکوس شده از بدون رنگ استخراج
منظور مقایسه قطر هاله عدم رشد آنها با قطر هاله  . بهندگرفته شد

دیسک  روزئوس میکروکوکوس های آغشته به رنگ عدم رشد دیسک
  به کار رفتند.سیلین و جنتامایسین  های پنی بیوتیک آنتی

حداقل غلظت  :(MIC) تعیین حداقل غلظت بازدارنده از رشد
در نتیجه آن  واقع کمترین غلظتی است که در بازدارنده از رشد

برای  .وجود داردماندن تلقیح  کاهش یا بقا یکسان در میزان زنده
ترتیب که محلول  بدین ،رقت آگار استفاده شداین منظور از روش 

را با محیط کشت  میکروکوکوس روزئوس شده از رنگی استخراج
صورت پورپلیت کشت  ها به آگار مخلوط نموده و باکتری مولرهینتون
ها  ، رشد باکتریC°۳۷ ساعت انکوباسیون در۲۴بعد از و  ندداده شد

دیشی که باکتری در آن  نحوی که اولین پتری بررسی شد به
در نظر  کمترین غلظت بازدارنده از رشدعنوان  نتوانست رشد کند به

گرم بر  میلی۶۴و  ۳۲، ۱۶، ۸، ۴، ۲های  غلظت .[20]گرفته شد
 .رفت کار به روزئوس میکروکوکوس از شده استخراج رنگ از لیتر میلی
 ۵/۰لیتر از سوسپانسیون باکتری با کدورتی برابر استاندارد  میلی۵/۰

دیش حاوی محیط کشت و فاقد  فارلند استفاده شد. یک پتری مک
و یک  )بیانگر عدم وجود آلودگی(عنوان شاهد منفی  باکتری به

عنوان شاهد  دیش حاوی محیط کشت و باکتری مورد نظر به پتری
 .[20]نیز استفاده شد )بیانگر قدرت رشد باکتری(مثبت 

برای تعیین  :(MBC) تعیین کمترین غلظت کشنده باکتری
 رقت آگار استفاده شد، با ایننیز از روش  گیکمترین غلظت کشند 
 در نظر گرفته شده، در MICعنوان  دیشی که به تفاوت که از پتری
 انجام شد و در صورت عدمبراث کشت فرعی  محیط نوترینت

 برابر MICبا غلظت  MBCمشاهده رشد در محیط مغذی، غلظت 
 خواهد بود و اما در صورت مشاهده رشد باکتری در محیط کشت

 های رشد کرده در این محیط به محیط کشت مغذی، از باکتری
 روزئوس میکروکوکوس شده از آگار حاوی رنگ استخراج مولرهینتون
 ر، کشت فرعی داده شد و غلظتی از این رنگهای بیشت با غلظت

 در نظر MBCعنوان  میکروبی که در آن رشد باکتری مشاهده نشد به
 لیتر از گرم بر میلی میلی۱۲۸و  ۶۴، ۳۲، ۱۶، ۸های  گرفته شد. غلظت
 MBCبرای تعیین  روزئوس میکروکوکوس شده از رنگ استخراج
  .[21]استفاده شد
  گرفت. صورتتکرار  سه ها در از باکتری کدام ها روی هر آزمایش

ها در سطح  بررسی اختالف میانگین منظور بهاز آزمون توکی 
۰۵/۰p<  افزار آماری  نرمشد و استفادهMinitab 16  برای تجزیه و

  به کار رفت. ها یافتهتحلیل 
  

  ها  یافته
های  بر رشد باکتری روزئوس میکروکوکوس شده از رنگ استخراج
هر چند  .داشت و هاله عدم رشد در آنها تشکیل شد مورد نظر اثر

  .)۱(جدول  های مختلف، متفاوت بود قطر هاله در باکتری
اثر بازدارندگی بر رشد  روزئوس میکروکوکوسشده از  استخراجرنگ 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  لمهیمحمود  ۵۶۸

   ۱۳۹۷ پاییز، ۴، شماره ۹دوره                                                                                                                                                                                                       مدرس تیدانشگاه ترب یفناور ستیز

 سرئوس باسیلوسصورت که  ، بدینداشتهای مورد آزمون  باکتری
ترتیب  به اینتریتیدیس سالمونالو  کلی اشریشیا و دو باکتری

گرم بر  میلی۶۴) و بیشترین (لیتر گرم بر میلی میلی۱۶کمترین (
  .)۲نشان دادند (جدول ) غلظت بازدارنده از رشد را لیتر میلی

معادل غلظت (سرئوس  باسیلوسبرای  MBCکمترین میزان  MIC ( و بیشترین میزانMBC )۶۴برای )لیتر گرم بر میلی میلی 
اما  مشاهده شد اورئوس استافیلوکوکوس و مونوسیتوژنز لیستریا
  .)۳(جدول  مشاهده نشد اینتریتیدیس سالمونال MBCمیزان  برای

  
 متر بر حسب میلی روزئوس میکروکوکوسشده از  قطر هاله عدم رشد باکتری توسط رنگ استخراج )۱جدول 
  ۵  ۵/۳  ۵/۲  ۵/۱  ۵/۰  *بیوتیک دیسک آنتی  لیتر) گرم بر میلی (میلیباکتری  رشد عدم هاله قطر  باکتری

۲/۸  باسیلوس سرئوس ± ۴/۰ aD ۱/۹ ± ۷/۰ aC ۱/۱۱ ± ۲/۰ aB ۲/۱۲ ± ۴/۰ aA ۴/۱۲ ± ۶/۰ aA ۱۳ پ  
۶/۷  لیستریا مونوسیتوژنز ± ۳/۰ abD ۶/۸ ± ۴/۰ aC ۴/۹ ± ۴/۰ bC ۸/۱۰ ± ۴/۰ bcB ۰/۱۲ ± ۳/۰ aA ۲۲ پ  

۶/۶ اشریشیا کلی ± ۴/۰ cD ۱/۸ ± ۵/۰ abC ۷/۸ ± ۳/۰ bcC ۳/۱۰ ± ۳/۰ cdB ۳/۱۱ ± ۲/۰ bA ۱۱ ج  
۱/۶  سالمونال اینتریتیدیس ± ۲/۰ cD ۷/۷ ± ۵/۰ cC ۵/۸ ± ۳/۰ cC ۸/۹ ± ۲/۰ dB ۹/۱۰ ± ۳/۰ bA ۱۰ ج  
۴/۷  استافیلوکوکوس اورئوس ± ۲/۰ bE ۱/۸ ± ۲/۰ bD ۶/۹ ± ۳/۰ abC ۳/۱۱ ± ۳/۰ bB ۵/۱۱ ± ۳/۰ abA ۳۲ پ  

دار  معنیدهنده وجود تفاوت  حروف بزرگ غیرمشابه در یک ردیف و حروف کوچک غیرمشابه در یک ستون نشان( بیوتیک جنتامایسین سیلین، ج) دیسک آنتی بیوتیک پنی پ) دیسک آنتی*
  )باشد % می۹۵در سطح آماری 

  
 روزئوس میکروکوکوسشده از  حداقل غلظت بازدارنده از رشد باکتری توسط رنگ استخراج )۲جدول

  ۶۴  ۳۲  ۱۶  ۸  ۴  ۲  شاهد مثبت  شاهد منفی  لیتر) گرم بر میلی (میلیرشد  از بازدارنده غلظت حداقل  باکتری
  +  _  _  _  _  +  +  +  باسیلوس سرئوس

  +  _  _  +  +  +  +  +  لیستریا مونوسیتوژنز
  +  _  _  +  +  +  +  + اشریشیا کلی

  +  _  _  +  +  +  +  +  سالمونال اینتریتیدیس
  +  _  _  _  +  +  +  +  استافیلوکوکوس اورئوس

  
 از شده حداقل غلظت کشنده باکتری توسط رنگ استخراج) ۳جدول

 میکروکوکوس روزئوس
  لیتر) گرم بر میلی (میلی حداقل غلظت کشندگی  باکتری

۸  ۱۶  ۳۲  ۶۴  ۱۲۸  
  _  _  _  _  +  باسیلوس سرئوس

  _  _  +  +  +  لیستریا مونوسیتوژنز
  _  +  +  +  + اشریشیا کلی

  +  +  +  +  +  سالمونال اینتریتیدیس
  _  _  +  +  +  استافیلوکوکوس اورئوس

  
 بحث

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثر ضدمیکروبی رنگدانه کاروتنوئیدی 
  انجام شد. روزئوس میکروکوکوسشده از  استخراج

 ،نتایج حاصل از قطر هاله عدم رشد باکتریدر این پژوهش طبق 
بر رشد همه  روزئوس میکروکوکوسشده از  رنگ استخراج

غلظت صورت که در  بدین بودهای مورد آزمون موثر  باکتری
 باسیلوس لیتر رنگ بیشترین قطر هاله برای گرم بر میلی میلی۵

 مونوسیتوژنز لیستریا متر) و پس از آن میلی۴/۱۲( سرئوس
سالمونال  متر) و کمترین قطر هاله مربوط به میلی۰/۱۲(

متر) بود. قطر هاله عدم رشد برای  میلی۹/۱۰( اینتریتیدیس
های  از باکتری )p>۰۵/۰( داری طور معنی های گرم مثبت به باکتری

جز غلظت  به( داری که اختالف معنی در حالی ،گرم منفی بیشتر بود
های گرم منفی مشاهده نشد  بین باکتری )لیتر گرم بر میلی میلی۵/۱
)۰۵/۰>p.(  

در مجاورت با  استافیلوکوکوس اورئوس مقادیر قطر هاله عدم رشد
 روزئوس میکروکوکوسشده از  های مختلف رنگ استخراج غلظت

که با افزایش  طوری هب )،p>۰۵/۰نشان داد (داری  اختالف معنی
که،  میزان غلظت رنگ قطر هاله مربوطه افزایش یافت. در حالی

،  لیستریا مونوسیتوژنز های مقادیر قطر هاله عدم رشد برای باکتری
 ۵/۰های  و در مقابل غلظت اینتریتیدیس سالمونالو  اشریشیا کلی

 بر لیتر و مقادیر قطر هاله عدم رشد برای باکتریگرم  میلی۵/۱و 

گرم بر لیتر  میلی۵و  ۵/۳های  بین غلظت باسیلوس سرئوس
و در مقابل با سایر  )p<۰۵/۰( داری مشاهده نشد اختالف معنی

 ).p>۰۵/۰( دار بود های رنگ این اختالف معنی غلظت
 اثر ضدباکتریایی رنگ تولیدشده توسط [22]کریشناونیو  یومادوی

 را بررسی (M. luteus 532949KF) لوتئوس میکروکوکوس
این رنگ میکروبی اثرات طبق نتایج مطالعه آنها  کردند،

، اورئوس استافیلوکوکوسهای  ضدمیکروبی خوبی بر باکتری
فعالیت  [23]موروجسانو  مانیماال کلبسیال و سودوموناس دارد.

شده از  اکسیدانی رنگ کاروتنوئیدی استخراج ضدمیکروبی و آنتی
 (Sporobolomyces)اسپوروبولومایسس م زمیکروارگانی

این  کردند، نتایج آنها نشان داد شده از گیاه برنج را بررسی ایزوله
اکسیدانی مناسب، اثر  رنگدانه عالوه بر داشتن فعالیت آنتی

 کلی اشریشیاو  اورئوس افیلوکوکوساست ضدباکتریایی باالیی بر
  دارد.

حداقل غلطت بازدارنده از رشد برای رنگ طبق نتایج مطالعه حاضر 
های  علیه همه باکتری روزئوس میکروکوکوس شده از استخراج
مورد آزمون مشاهده شد. نتایج حاصل از رقت آگار  یزا بیماری

 میکروکوکوسشده از  نشان داد که رنگ استخراج MICجهت تعیین 
های گرم  ی گرم مثبت نسبت به باکتریها بر رشد باکتری روزئوس

 سرئوس باسیلوس هایی که از رشد غلظت، منفی اثر بیشتری داشت
 سالمونال از رشد لیتر، گرم بر میلی میلی۶۴جز غلظت  ه، بکردممانعت 

در مورد  [24]و همکاران گالیندو. دکرنایجاد ممانعت  اینتریتیدیس
در  [21]و همکاران یلمهنوربیکسین)، % ۸/۲(کاروتنوئیدی  عصاره

نیز در مورد  [25]و همکاران پالمر اسمیتمورد رنگ آناتو و 
حتمالی . دلیل ادست یافتندای  های طبیعی به نتیجه مشابه عصاره

های گرم  ساکاریدهای دیواره سلولی در باکتری آن حضور لیپوپلی
توانند مانع از  ساکاریدهای دیواره سلولی، می . لیپوپلیاستمنفی 

رسیدن ترکیبات فعال عصاره یا اسانس به غشای سیتوپالسمی 
 های گرم مثبت، بین باکتری .[26]شود های گرم منفی  باکتری
 شده از استخراجبیشترین حساسیت را به رنگ  سرئوس باسیلوس



 ۵۶۹ روزئوس کروکوکوسیمشده از  استخراج یدیرنگدانه کاروتنوئ یکروبیاثر ضدمــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و  MICکه کمترین میزان  طوری هب، داشت روزئوس میکروکوکوس MBC و  گالیندوها داشت که این موضوع در نتایج  را بین باکتری
های  نوربیکسین بر باکتری% ۸/۲همکاران در مورد اثر عصاره 

  .[27]نیز مشاهده شد زا بیماری
لیستریا  های گرم مثبت، بین باکتریطبق نتایج مطالعه حاضر 

فعالیت ضدمیکروبی رنگ  علیهکمترین حساسیت را  مونوسیتوژنز
که  طوری هب ،نشان داد میکروکوکوس روزئوس شده از استخراج
 علیه MICبا مقادیر  مونوسیتوژنز لیستریا علیه MICمقادیر 
دلیل احتمالی بود. یکسان  کلی اشریشیاو  اینتریتیدیس سالمونال

لیستریا  ساکاریدهایی در دیواره سلولی این پدیده وجود لیپوپلی
تواند مقاومت باکتریایی را مثل غشای  است که می مونوسیتوژنز

های طبیعی افزایش  های گرم منفی در مقابل عصاره خارجی باکتری
  .[28]دهد
میکروکوکوس  شده از استخراجکاررفته از رنگ ه های ب غلظت
اشریشیا  های گرم مثبت و نیز باکتری ای بر همه اثر کشنده روزئوس
مشاهده  اینتریتیدیس سالمونال داشت اما اثر کشندگی علیه کلی

نسبت  اینتریتیدیس سالمونال مقاومت بیشتر دهنده نشد که نشان
نیز اثر  [23]و همکاران گالیندو. بودهای مورد آزمون  به سایر باکتری
مشاهده  سالمونال تیفی موریوم نوربیکسین بر %۸/۲کشنده عصاره 
باسیلوس  برای رنگ مورد آزمون علیه MBCو  MICنکردند. مقادیر 

  .یکسان مشاهده شد سرئوس
عالوه بر ایجاد ظاهری  میکروکوکوس روزئوسشده از  استخراجرنگ 

های  دارنده عنوان یک جایگزین نگه تواند به مطلوب (رنگی) می
  شیمیایی استفاده شود.

  
  گیری نتیجه

، رنگی با منشا طبیعی میکروکوکوس روزئوس استخراج شده ازرنگ 
های  باکتریبر رشد  هم این رنگ. دارداست و فعالیت ضدمیکروبی 
اثر است و  موثر های گرم منفی گرم مثبت و هم باکتری

نسبت به های گرم مثبت مورد آزمون  باکتریبر آن  ضدمیکروبی
   است.های گرم منفی بیشتر  باکتری
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