ارزیابي اثر ضدباکتریایي رنگ آناتو بر سالمونال انتریتيدیس موجود در
سس مایونز
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محمود یُلمه ،* aمحمدباقر حبيبي نجفي ،bفرشته حسيني ،cرضا فرهوش

 aدانشجوی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گروه علوم و صنایع غذایی ،گرگان ،ایران
 bاﺳتاد دانشگاه فردوﺳی مشهد ،دانشﻜده کشاورزی ،گروه علوم و صنایع غذایی ،مشهد ،ایران
 cمربی پژوهشی ،پژوهشﻜده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی مشهد ،گروه افزودنیهای غذایی ،مشهد ،ایران

تاریخ دریافت مقاله7931/8/6 :

تاریخ پذیرش مقاله7931/71/16 :
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چكيده
مقدمه :امروزه مضرات نگهدارندههای ﺳنتزی بر ﺳالمتی انسان مشخص شده اﺳت و محققین به دنبال جایگزینهایی با منشا طبیعی و
ایمن هستند .رنگ آناتو از جمله رنگهای پرمصرف در صنعت غذا میباشد .رنگ آناتو دارای خصوصیات ضدمیﻜروبی و آنتیاکسیدانی
میباشد .هدف از این تحقیق بررﺳی اثر ضدباکتریایی رنگ آناتو در فرموالﺳیون ﺳس مایونز بر ﺳالمونال انتریتیدیس بود.
مواد و روشها :رنگ آناتو به روش خیساندن اﺳتخراج و پس از فیلتراﺳیون و تغلیظ ،با آون تحت خال به شﻜل پودر درآورده شد .به
 )0/5اضافه و در دو دمای  4و  15 ˚Cنگهداری شد .برای بررﺳی بقای باکتری در ﺳس 7 ،میلیلیتر از هر رقت بصورت پورپلیت کشت
شد .پس از شمارش ،تعداد کلنیها به صورت  log CFU/gگزارش شد .شمارش کلنیها به مدت  11روز و در  9تﻜرار انجام شد.
یافتهها :در هر دو دمای نگهداری ،با افرایش غلظت رنگ آناتو بقای ﺳالمونال انتریتیدیس کاهش بیشتری را نشان داد و اختالف
معنیداری نسبت به نمونه شاهد داشت ( .)P <1/15جمعیت ﺳالمونال انتریتیدیس در دمای  15 ˚Cنسبت به  4 ˚Cکاهش بیشتری
نشان داد بطوریکه جمعیت آن در دمای  15 ˚Cپس از  01روز به حداقل خود رﺳید.
نتيجهگيری :رنگ آناتو بقای ﺳالمونال انتریتیدیس را در ﺳس کاهش دهد .دمای  15 ˚Cاثر کشندگی بیشتری را بر ﺳالمونال انتریتیدیس
در ﺳس نشان داد .با توجه به نتایج میتوان از رنگ آناتو به عنوان یک ممانعتکننده از رشد باکتری در ﺳس اﺳتفاده کرد.

واژههای کليدی :آناتو ،ﺳالمونال انتریتیدیس ،ضدباکتریایی ،مایونز
* نویسنده مسئول مﻜاتبات

email: Mahmud.yolmeh@yahoo.com
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نمونههای ﺳس حاوی  1/1 ،1/7و  1/4درصد رنگ آناتو 7 ،میلیلیتر ﺳوﺳپانسیون میﻜروبی  7/5مک فارلند (معادل × 018 CFU
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ضدمیﻜروبی میباشد ( ;Kurniawati et al., 2007

مقدمه

1

1
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مایونز از جمله قدیمیترین ﺳسها میباشد که به طور
وﺳیعی در کل جهان مصرف میشود .مطابق اﺳتاندارد
ایران ،مایونز نوعی امولسیون روغن در آب میباشد که
حاصل امولسیون شدن روغن های خوراکی گیاهی (حداقل
 66درصد) در یک فاز مایع حاوی ﺳرکه بوده و زرده تخم
مرغ به عنوان امولسیونکننده آن می باشد .رنگ آن کرم
تا زرد کم رنگ اﺳت و  pHآن نباید بیش از  4/7میباشد
(اﺳتاندارد صنعتی ایران ،شماره  .)1454عالوه بر این در
فرموالﺳیون مایونز ،ترکیبات دیگری مثل نمک و شﻜر و
نگهدارنده ها افزوده می شود ( .)Liu et al., 2007با
توجه به عدم وجود فرآیند حرارتی طی تولید این فرآورده،
نیاز به نگهدارندههای شیمیایی مثل بنزوئیک اﺳید و
نمکهای آن ،جهت ممانعت از رشد میﻜروارگانیسمها طی
نگهداری ﺳس ،وجود دارد .اما این نگهدارندههای ﺳنتزی
اثرات زیانباری بر ﺳالمتی انسان دارند ( Zhang et al.,
.)2009
ﺳالمونال انتریتیدیس یک باکتری انتروپاتوژنیک اﺳت
که بویژه توﺳط مواد غذایی مثل مایونز ،که طی تولید آن
 78فرآیند حرارتی نمیبینند ،شیوع پیدا میکند (1998
 .)Boonmar et al.,مایونز متداولترین عامل شیوع
بیماری ﺳالمونلوزیس در ﺳراﺳر دنیا میباشد ( Smittle,
 .)2000بزرگترین شیوع ﺳالمونلوزیس با ده هزار بیمار در
دانمارک و ﺳال  7355گزارش شده اﺳت ( ICMSF,
 .)1980مقدار  pHﺳس ،نوع اﺳید بﻜار رفته در
فرموالﺳیون ﺳس ،دما و مدت زمان نگهداری ﺳس از
عوامل موثر در رشد میﻜروارگانیسم در ﺳس میباشد
(.)Smittle, 2000
عصاره آناتو یک رنگ طبیعی کاروتنوئیدی بوده و از
دانههای درخت بیﻜسا اورالنا 1که در مناطق گرم و مرطوب
میروید ،بدﺳت میآید -3' .ﺳیس  -بیﻜسین جزء رنگی
عمده (حدود  81درصد) در عصاره اﺳتخراج شده بود که
محلول در روغن اﺳت -3' ،ﺳیس  -نوربیﻜسین که
محلول در آب میباشد ،جزء بعدی را تشﻜیل میدهد
( .)Preston & Rickard, 1980بر اﺳاس تحقیقات
انجام شده رنگ آناتو دارای ویژگی آنتیاکسیدانی و

 .)Galindo-Cuspinera et al., 2003آناتو به عنوان
رنگ طبیعی و ﺳالم که رنگ نارنجی تا قرمز ایجاد میکند
در فرآوردههای غذایی مختلف مثل فرآوردههای قنادی و
نانوایی ،فرآوردههای لبنی ،فرآوردههای گوشتی ،برنج و
انواع مرباها اﺳتفاده میشود ( Chowdhury et al.,
.)2006
به علت اﺳتتفاده زیتاد از رنتگ آنتاتو در صتنعت غتذا،
بررﺳیهای زیادی جهت ایمن بودن رنگ آناتو انجام شتده
اﺳت که نتایج این تحقیقات هیچ گونه اثتر منفتی ناشتی از
مصرف رنگ آناتو نشان ندادنتد ( ;Alves et al., 2003
.)Satyarayana et al., 2003
عصارههای طبیعی میتوانند در بخشهای مختلف
ﺳلول از جمله دیواره ﺳلولی ،غشای ﺳیتوپالﺳمی،
پروتئینهای غشای ﺳیتوپالﺳمی ایجاد اختالل کنند و یا
میتوانند باعث منعقد و کواگوله شدن محتویات ﺳیتوپالﺳم
و نشت اجزای ﺳیتوپالﺳمی شوند و بدین ترتیب از رشد
باکتریها ممانعت کنند (.)Burt, 2004
پرالس و گارﺳیا ( )7331گزارش کردند که بقای
ﺳالمونال انتریتیدیس در مایونز خانگی تحت اثر نوع اﺳید
بﻜار رفته در فرموالﺳیون و دمای نگهداری ﺳس دارد
( .)Perales & Garcia, 1990ضابطیان حسینی و
همﻜاران ( )7983اثر ضدمیﻜروبی عصاره آویشن باغی را
بر ﺳالمونال انتریتیدیس در فرموالﺳیون مایونز در دو دمای
 4و  15درجه ﺳانتیگراد بررﺳی نمودند و مشاهده کردند
که اثر ضدمیﻜروبی عصاره آویشن باغی در دمای  15درجه
ﺳانتیگراد نسبت به دمای  4درجه ﺳانتیگراد بیشتر اﺳت
(ضابطیان حسینی و همﻜاران .)7983 ،اﺳتفاده از رنگ
آناتو در ﺳس عالوه بر خصوصیات ضدمیﻜروبی رنگ آناتو
میتواند با ایجاد رنگی مطلوب به تنوع محصول نیز کمک
کند2 .
هدف از این پژوهش ،ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی
عصاره رنگی آناتو بر ﺳالمونال انتریتیدیس در محیط مایونز
که در دو دمای  4و  15درجه ﺳانتیگراد نگهداری شده
بود که در صورت امﻜان این عصاره طبیعی را در
فرموالﺳیون مایونز جایگزین نگهدارندههای ﺳنتزی کنیم.

- Bixa Orellana L.

Bixa Orellana L.

نگهداری شدند .نمونه ﺳس فاقد میﻜروارگانیسم و عصاره
نیز بعنوان شاهد در این دو دما نگهداری شد .بالفاصله
پس از تهیه تیمارها و نیز بصورت روزانه تا  11روز ،کشت
میﻜروبی انجام شد.
ارزیابی بقای باکتری در ﺳس مطابق اﺳتاندارد ملی
ایران شماره  956انجام شد و طی آن  7میلیلیتر از هر
رقت به پلیت افزوده شده و با افزودن محیط کشت ،کشت
بصورت پورپلیت انجام گرفت .پلیتها به مدت  14ﺳاعت
در دمای  91درجه ﺳانتیگراد قرار داده شد و ﺳپس تعداد
کلنیها شمارش گردید و نتایج به صورت log CFU/g
گزارش شد (اﺳتاندارد صنعتی ایران ،شماره .)956

مواد و روشها
 -مواد

دانه آناتو از شهر حیدرآباد کشور هند ،حاللهای آلی
اﺳتون و هگزان و نیز محیط کشت اختصاصی  7SSAاز
شرکت مرک آلمان خریداری شد .ﺳوش خالص ﺳالمونال
انتریتیدیس از دانشﻜده دامپزشﻜی دانشگاه فردوﺳی تهیه
شد.
 -استخراج رنگ آناتو

به منظور اﺳتخراج رنگ آناتو از روش کاﺳتلو و
همﻜاران ( )1114اﺳتفاده شد و طبق آن مقداری دانه آناتو
1
در هگزان به مدت  6ﺳاعت به منظور روغنزدایی
خیسانده شد ﺳپس دانههای روغنزدایی شده به منظور
اﺳتخراج رنگ در حالل آلی اﺳتون خیسانده شد (2004
 .)Castello et al.,عصارههای رنگی پس از فیلتراﺳیون،
بوﺳیله روتاری اواپراتور (هیدولف 9مدل  4119ﺳاخت
آلمان) تغلیظ شد و عصاره تغلیظ شده بوﺳیله آون تحت
خال (شل لب 4مدل  1410D-2Eﺳاخت آمریﻜا) به پودر
تبدیل شد .جهت جلوگیری از آﺳیب حرارتی باندهای
دوگانه کنژوگه ،طی خشک کردن از دمای پائین ( 41درجه
5
ﺳانتیگراد) اﺳتفاده شد .از دﺳتگاه اﺳپﻜتروفتومتر شیمادزو
مدل  UV-160Aﺳاخت ژاپن اﺳتفاده شد.

1

 -تجزیه و تحليل آماری

این پژوهش در قالب فاکتوریل با طرح پایه کامال
تصادفی در ﺳه تﻜرار انجام گرفت .آنالیز دادهها توﺳط نرم
افزار  Minitabو مقایسه میانگین دادهها توﺳط آزمون
توکی انجام شد .تیمارهای آزمایش شامل ﺳس حاوی رنگ
آناتو در چهار ﺳطح و در دو دمای  4و  15درجه ﺳانتیگراد
بود.
2

 -تهيه تيمارها

ﺳس مایونز در شرایط آزمایشگاهی بصورت اﺳتریل
تهیه شد .ﺳپس به هر ظرف حاوی ﺳس وزن مشخصی از
رنگ آناتو و نیز  7میلیلیتر از ﺳوﺳپانسیون میﻜروبی نیم
مک فارلند (معادل  )7/5 × 718 cfuاضافه شد .نمونههای
ﺳس حاوی  1/1 ،1/7و  1/4درصد رنگ آناتو تهیه شد.
نمونههای ﺳس در دو دمای  4و  15درجه ﺳانتیگراد
Mac farland

6

Shimadzu

5

Shel Lab

3

Defatting

2

Salmonella Shigella Agar

1
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روند تغییر تعداد ﺳالمونال انتریتیدیس در ﺳس حاوی
درصدهای مختلف رنگ آناتو در شﻜل  7نشان داده شده
اﺳت .آنالیز دادهها نشان میدهد تعداد باکتری ﺳالمونال
انتریتیدیس در نمونههای ﺳس حاوی درصدهای مختلف
رنگ آناتو با نمونه شاهد از نظر آماری اختالف معنیداری
وجود دارد (.)P <1/15
در هر دو دمای نگهداری  4و  15درجه ﺳانتیگراد
متناﺳب با افزایش غلظت رنگ آناتو ،تعداد باکتری ﺳالمونال
انتریتیدیس در ﺳس کاهش یافت (شﻜل  .)1کاهش
جمعیت ﺳالمونال انتریتیدیس در دو دمای  4و  15درجه
ﺳانتیگراد نسبت به یﻜدیگر اختالف معنیداری را داشتند
( .)P <1/15بر اﺳاس جدول  7اثر متقابل غلظت رنگ
آناتو ،دما و زمان (روز) بر کاهش تعداد باکتریها معنیدار
بود (.)P <1/15

جهت تهیه ﺳوﺳپانسیون میﻜروبی از کشت  14ﺳاعته
در محیط کشت نوترینت آگار شیبدار اﺳتفاده شد .بعد از
کشت و  14ﺳاعت انﻜوباتور گذاری در  91درجه
6
ﺳانتیگراد ،ﺳوﺳپانسیون میﻜروبی معادل با نیم مکفارلند
به روش مک فارلند تهیه شد.

4
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 -تهيه سوسپانسيون ميكروبي
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درصد رنگ آناتو
شكل  -9اثر غلظتهای مختلف رنگ آناتو بر سالمونال انتریتيدیس در محيط سس

شكل  -2اثر دمای نگهداری بر جمعيت سالمونال انتریتيدیس در سس حاوی رنگ آناتو طي زمانهای نگهداری

11

ردیف
دما
روز
آناتو
دما * روز
روز * آناتو
دما * آناتو
دما * روز * آناتو

جدول  -9آناليز واریانس S.enteritidise ،log cfu/g
F
ميانگين مربعات
درجه آزادی
7
76
9
76
48
9
48

114/3
46/184
16/835
77/998
1/116
7/581
1/116

مطابق نتایج ،بقای ﺳالمونال انتریتیدیس در دمای
محیط ( )15˚Cنسبت به دمای یخچال ( )4˚Cکمتر بود
بطوریکه باکتریها در دمای محیط در روز هفدهم بعد از
تلقیح ،به حداقل مقدار خود رﺳیدند در حالیکه در دمای
یخچال ،باکتریها پس از  11روز نیز رشد کردند (شﻜل
 .)1ضابطیان و همﻜاران ( )7983که اثر ضدمیﻜروبی
عصاره تیموس ولگاریس 1را در ﺳس مایونز و برزگر و
همﻜاران ( )7918که اثر ضدمیﻜروبی کیتوزان را در ﺳس
مایونز بررﺳی کردند نیز به نتایج مشابهی رﺳیدند (ضابطیان

حسینی و همﻜاران7983 ،؛ برزگر و همﻜاران.)7981 ،
پرالس و گارﺳیا ( ،)7331در بررﺳی اثر  pHو دما بر بقای
ﺳالمونال انتریتیدیس در ﺳس مایونز ،مشاهده کردند که در
دمای  ،4 ˚Cﺳس پس از  711روز حاوی 716 CFU/g
ﺳالمونال انتریتیدیس بوده اما در دمای  14و 95˚C
بترتیب پس از  11و  1روز به حداقل مقدار خود رﺳیدند
( .)Perales & Garcia, 1990الک و بورد نیز بقای
ﺳالمونال انتریتیدیس را در انواع مختلف ﺳس از نظر چربی
بررﺳی کردند و مشاهده کردند که دمای  4˚Cنسبت به
دمای  14˚Cاثر کمتری بر کاهش بقای ﺳالمونال

1

1

بحث
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414113/1
14494/11
74146/1
5317/55
744/15
816/18
799/14

P
1/119
1/111
1/113
1/115
1/174
1/111
1/191

- Thymus vulgaris

2

Thymus vulgaris

تفاوت در روزهای پایانی مشهودتر اﺳت.

شكل  -4اثرغلظتهای مختلف رنگ آناتو برجمعيت
 S.enteritidiseدرسس مایونز و دمای  ،22˚Cطي زمان
نگهداری

نتيجهگيری
مطابق نتایج ،افزایش درصد رنگ آناتو از صفر تا 1/4
درصد در ﺳس منجر به کاهش معنیدار در تعداد باکتری
ﺳالمونال انتریتیدیس در طی زمان نگهداری شد .کاهش
جمعیت ﺳالمونال انتریتیدیس در دمای  15˚Cنسبت به
دمای  4˚Cاختالف معنیداری داشت بطوری که جمعیت
باکتریها در دمای  15 ˚Cپس از  71روز به مقدار
حداقل خود رﺳیدند در حالیکه در دمای  4˚Cپس از 11
روز نیز به رشد خود ادامه دادند .تعداد باکتری ﺳالمونال
انتریتیدیس در نمونهی ﺳس حاوی  1/4درصد آناتو و
دمای  15˚Cپس از  71روز به صفر رﺳید.

سپاسگزاری

شكل  -3اثرغلظتهای مختلف رنگ آناتو برجمعيت
 S.enteritidiseدرسس مایونز و دمای  ،4˚Cطي زمان
نگهداری

این مقاله حاصل بخشی از پایاننامه کارشناﺳی ارشد و
نیز قسمتی از طرح پژوهشی میباشد که زیر نظر جهاد
دانشگاهی مشهد به انجام رﺳید .از همﻜاری و حمایت مالی
معاونت محترم پژوهشی جهاد دانشگاهی مشهد در انجام
این طرح پژوهشی کمال تشﻜر را داریم.
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