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:چکیده

همچنین میتوان به عنوان افزودنی غذایی . توانند روي ایمنی و کیفیت غذا موثر باشندشوند که میبه عنوان ترکیبات طبیعی شناخته میها عمدتاًباکتریوسین
هایی براي جایگزینی مواد ضد عفونی کننده شیمیایی با نگهدارنده هاي اخیر در صنعت میوه و سبزي به دنبال روشدر سال.استفاده نمودها نیز از باکتریوسین

- يگاهی میتوان به عنوان آغازگر هم از باکتر. طبیعی بوده اند تا مصرف کننده محصولی ایمن مصرف نماید و باعث افزایش مدت زمان نگهداري محصول شود
بر +PA-1یا پدیوسین + ،کوآگولین481+،الکتیسین +C،پالنتاریسین+Zنایسین:توانایی چندین گونه باکتریوسین شامل.هاي مولد باکتریوسین استفاده نمود

، لیستریا منو سایتوژنز، آئروجینوزاسودوموناس : هاي انسانی با منشا غذایی مانندها موثر بر روي پاتوژناین ایزوله. روي میوه و سبزي مورد بررسی قرار گرفت
و گاهی الکتوباسیلوس پالنتارومو لکونوستوكها شامل بیشتر گونه.مورد بررسی قرار گرفتسالمونال تایفی موریوم و استافیلوکوکوس اورئوس ، اشرشیا کلی

.ندبودند این گروهها تاثیر منفی بر روي بافت میوه و سبزي ندارالکتوکوکوس الکتیسو ویسال

"باکتریهاي اسید الکتیک "، "سبزیجات"، "میوه"، "باکتریوسین": واژه هاي کلیدي

:مقدمه

هاي اسید الکتیک به کنند ؛ ولی براي صنایع غذایی باکتریوسین تولید شده توسط باکتريتولید باکتریوسین می،هاي جدا شدهتقریبا تمام باکتري،امروزه
دهاي یتولید کننده مواد ضد میکروبی مختلفی مانند اسالکتیکباکتریهاي  اسید. مورد توجه هستندGRASدلیل وضعیت خوب پوشش دادن استانداردهاي 

هایی پپتیدهاي سنتز شده یا پروتئین،هاباکتریوسین. باشنداستون، هیدروژن پراکسید، پپتیدهاي ضد میکروبی و باکتریوسین ها می،ارگانیک ، دي استیل
شوند و طیف گسترده تولید می(LAB)هاي اسید الکتیک ها به خصوص باکتريهاي مختلفی از باکتريهستند که خاصیت ضد میکروبی دارند و توسط گروه

گیرند و ها  عمدتا از محصوالتی مانند لبنیات و محصوالت گوشتی منشا میLAB. روندباشند و براي نگهداري غذا به کار میرا دارا میاي از ممانعت کنندگی 
.                رود بسیاري از فراورده هاي تخمیري به کار میعمر انباريها ، براي توسعهاین توانایی ضد میکروبی آن. دارند وسیعییف ط

هاي تولید شده به همین علت کاربرد باکتریوسین. وه نگهداري زیستی مورد توجه قرار دارد در صنایع میوه و سبزي  ، جایگزینی تیمارهاي شیمیایی با شی
ها فعالیت رقابتی با سایر باکتري،در سبزیهاLABدهد که گونه هاي مختلف تحقیقات اخیر نشان می.مورد توجه خاصی قرار گرفته است ها LABتوسط 
ها و محصوالت ضد میکروبی تولید جالب براي بهبود وضعیت میکروبی محصوالت تازه ، کاربرد طبیعی میکروبیک شیوه ) .(Gomez et al 2002. دارند 

و -LABعمدتا-کاربرد ترکیبات ضد میکروبی ) (stiles ,1996.است biopreservationنگهداري بیولوژیکی یا اصطالحاًشده به وسیله تکنیک 
-Breidt and Fleming 1998-Bari et al 2005).قطعات میوه و سبزي پیشنهاد شده است سالمتشان براي افزایش ترکیبات ضد میکروبی
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Leverentz et al 2006)ها مانند پدیوسین ، پالنتاریسین و الکتیسین هم در سیستم اما دیگر باکتریوسین.باشدها نایسین میترین این باکتریوسینممه
+PA-1یا پدیوسین + ،کوآگولین481+،الکتیسین +C،پالنتاریسین+Zتوانایی باکتریوسینوژنیک نایسین.(Deegan et al 2006). روند هاي غذایی به کار می

C°تمامی گونه هاي مولد باکتریوسین توانایی رشد داشتند اما باکتریوسین تولیدي غالب در دماي . بررسی شد C32°وC10°و C°4دماي دربراي رشد
لیستریا مونوسیتوژنزشامل TSAهاي حاوي در پلیت+ کوآگولین -و نایسین + ، کوآگولین+ نایسین افزودن سوپرناتانت باکتریوسینوژنیک . مشخص شد 32

. ) (Ana Allende et al. 2007. هاي بدون باکتریوسین سبب کاهش لیستریا گردید در مقایسه با پلیت

:نتایج و بحث

-شوند شناسایی میهاي گرم مثبت تولید میهاي با وزن مولکولی کم که معموال توسط باکتريها به عنوان پروتئینLABهاي تولیدي توسط باکتریوسین
هاي گرم منفی تاثیري ندارند؛ که این عامل به غشاي ها بر باکتري هاي گرم مثبت موثرند و بر باکتريباکتریوسین. (Ray& Daeschel 1994). شوند 

شود ؛ چون محتوي لیپوپلی ساکارید است و فسفولیپید ندارد که در نتیجه این عامل به عنوان یک مانع براي هاي گرم منفی مربوط میخارجی باکتري
-Helander & Mattila). کند ها عمل میباکتریوسین sand-holm 2000)ند با هاي گرم منفی میتواها بر روي باکتريممانعت کنندگی باکتریوسین

(Helander et al 1997).ها نفوذ پذیر میسازدها غشا را نسبت به باکتریوسینچون آن. افزودن عوامل شالته کننده افزایش یابد 

.Ana Allende نایسین:توانایی چندین گونه باکتریوسین شاملو همکارانZ+پالنتاریسین،C+ یا پدیوسین + ،کوآگولین481+،الکتیسینPA-1+را بر روي
اشرشیا ، لیستریا منو سایتوژنز، سودوموناس آئروجینوزا: هاي انسانی با منشا غذایی مانندها موثر بر روي پاتوژناین ایزوله. میوه و سبزي مورد بررسی قرار دادند

باالترین فعالیت نتایج نشان داد . مورد بررسی قرار گرفت C32°وC10°و C°4دردماي  سالمونال تایفی موریوم و استافیلوکوکوس اورئوس ، کلی
همین . دارند تاثیر ضد باکتریاییinoccoa CECT 910Listeriaها بر علیهاست و همچنین همه گونهC32°در دماي م گونه ها اباکتریوسین براي تم

nisinو Cپالنتاریسینطور نایسین ، -coagulin 1شکل (. دارند لیستریا مونوسیتوژنزفعالیت ضد باکتریایی بر روي همه گونه هاي(

Rosalia Trias به بررسی رشد 2007و همکاران در سالLABهاي با باکتريهایی که خاصیت رقابتی نه ها در سیب و کاهو غوطه ور در یخ پرداختند و گو
ساعت 24هاي پاتوژن در طی در هر دو نمونه باکتري) 1جدول (. را داشتند انتخاب نمودند سالمونال تیفی موریومو اشیرشیاکلی ، لیستریامونوسیتوژنز پاتوژن

کاهش رشد در باکتري گرم منفی LABاثر یافت شده بعد از تیمار با . باالترین سطح جمعیتی را در هر دو میوه دارا بود E.coliباکتري . افزایش نشان دادند 
)2شکل .(باشد ؛ که جمعیت نهایی باکتري کمتر از سطح نخستین بود میریامونوسیتوژنزلیستو خاصیت باکتري کشی بر روي 

:ها و سبزیجات هاي پاتوژن در میوهبر روي رشد باکتريLABاثر ممانعت کنندگی 

بر روي دیگر باکتریها را دارند زیستینگهدارندهها وجود دارند و پتانسیل ها و سبزيالکتیک که به طور طبیعی در میوههاي اسید باکتريبا توجه به اینکه 
این عامل . باسیلوس ، لوکونوستوك و به میزان کمتر ویسال و انتروکوکوس و الکتوکوکوس بوده اند الکتوهاي یافت شده عمدتا LAB. اندمورد توجه قرار گرفته 

هاي سطحی افزایش یابد که به دلیل برش مکرر قطعات نیلو کمواد مغذيدهند که ممکن است با در دسترس بودن سبزیجات خام نسبت میفراوريرا به 
Ongeng). باشد سبزي محصوالت اولیه می et al , 2006)
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تاثیر باکتریوسین هاي مختلف بر روي زنده مانی لیستریا مونوسیتوژنز-1شکل 

انتخاب شده در سیب و کاهو غوطه ور در یخLABهاي نمونه:1جدول
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هاي پاتوژن بر روي سیب و کاهو غوطه ور در یخو باکتريLABرشد : 2شکل 

:نتیجه گیري کلی

زیست نگهدارنده مناسب در میوه ها ها به عنوان یک ، از این باکتريGRASهاي اسید الکتیک و پوشش دادن استاندارد هاي با توجه به ایمنی طبیعی باکتري
لیستریاتواند از رشد هاي کاهوي تازه میهدهد که کاربرد باکتریوسین در محلول شستشوي قطعنتایج نشان می. گرددو سبزیجات تازه استفاده می

-nisinمحلول ترکیبی از . در طول انبارداري جلوگیري کند مونوسیتوژنز coagulinروز اول 3در لیستریامونوسیتوژنزروي کاهش رشد تاثیر معنی داري بر
تواند ناشی از واکنش بین ترکیبات غذا که ممکن است بر روي جذب باکتریوسین بر روي سطح سبزیجات حتی سبب غیر این عامل می. پس از شستن دارد 
.(cleveland et al 2001).هاي بیماري زا شوند فعال شدن باکتري
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