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Summary
The manuscript elaborates on types, properties and functions of films and
edible coatings as well as on benefits that result from the possibility of incorporating into their structures antimicrobial agents in the form of organic acids,
natural substances, i.e. bacteriocins, antimicrobial enzymes and also plant oils.
In addition, it describes methods for inserting those antimicrobial compounds
into edible packages and for their release from the matrix.
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Opakowania aktywne stanowi¹ nowoczesn¹ generacjê materia³ów wykorzystywanych w utrwalaniu ¿ywnoœci. Jednym z nich
s¹ opakowania emituj¹ce substancje hamuj¹ce wzrost niepo¿¹danej mikroflory. Substancje wprowadzone do matrycy maj¹ za
zadanie pozytywnie wp³ywaæ na jakoœæ zapakowanego produktu, zabezpieczaj¹c przed jego psuciem. Du¿e zainteresowanie
jadalnymi opakowaniami w g³ównej mierze wynika z wymagañ
stawianych produktom spo¿ywczym przez konsumentów, którzy oczekuj¹ ¿ywnoœci o wysokiej jakoœci, nie zawieraj¹cej chemicznych œrodków konserwuj¹cych.

Zastosowania opakowañ jadalnych o aktywnoœci przeciwdrobnoustrojowej w utrwalaniu ¿ywnoœci

2. Opakowania jadalne
Pow³oki i filmy jadalne stanowi¹ rodzaj aktywnego systemu pakowania ¿ywnoœci
wystêpuj¹cej zw³aszcza w formie nieprzetworzonej b¹dŸ minimalnie przetworzonej, zarówno pochodzenia roœlinnego i zwierzêcego (1-3). Jest to technologia zapewniaj¹ca œcis³y kontakt pomiêdzy stosowanym opakowaniem, zapakowanym produktem a otaczaj¹cym œrodowiskiem. Opakowanie naniesione na produkt stanowi
jego integraln¹ czêœæ. Wystêpuje ukierunkowane oddzia³ywanie pomiêdzy tymi
trzema czynnikami, maj¹ce na celu zachowanie wysokiej jakoœci produktu oraz
przed³u¿enie okresu przydatnoœci do spo¿ycia (4).
Pow³oka jadalna to struktura wytworzona bezpoœrednio na powierzchni ¿ywnoœci (1,3,5). Film jadalny ró¿ni siê od pow³oki tym, ¿e jest formowany w osobnym procesie, np. na szklanej lub akrylowej p³ycie (6-8), a nastêpnie zdejmowany i nak³adany
na ¿ywnoœæ lub umieszczany pomiêdzy sk³adnikami wewn¹trz produktu spo¿ywczego. Opakowania jadalne wykazuj¹ szereg zalet w stosunku do konwencjonalnych
opakowañ. Przede wszystkim s¹ prostsze w u¿yciu; mo¿na je spo¿yæ wraz z opakowanym produktem, ewentualnie usun¹æ w czasie mycia czy gotowania. Zastosowanie ich w miejsce tradycyjnych opakowañ przyczyni siê do zmniejszenia zanieczyszczenia œrodowiska (nawet jeœli nie zostan¹ spo¿yte) ze wzglêdu na ich biodegradowalny charakter (3,9-13). Bior¹c pod uwagê te cechy wraz z coraz bardziej rygorystycznymi œwiatowymi przepisami dotycz¹cymi bezpieczeñstwa ¿ywnoœci prognozuje siê, ¿e w przysz³oœci zast¹pi¹ czêœciowo lub ca³kowicie konwencjonalne opakowania (9).
Koncepcja zastosowania jadalnych opakowañ do przed³u¿ania trwa³oœci ¿ywnoœci
nie jest nowa. Pierwsze doniesienia na ten temat pochodz¹ ju¿ z XII w. n.e., kiedy to
Chiñczycy po raz pierwszy zastosowali wosk do powlekania pomarañczy i cytryn.
Dziêki temu owoce mo¿na by³o przechowywaæ d³u¿ej. Pierwsze patenty pochodz¹
z lat 50. ubieg³ego wieku i dotycz¹ wykorzystania m.in. alginianów, t³uszczów i gum
do powlekania mro¿onego miêsa, drobiu i owoców morza. Pierwsz¹ komercyjn¹
pow³okê do owoców i warzyw zwan¹ „TAL Pro-long” lub „Semperfresh” zastosowano
w latach 80. ub. wieku. W jej sk³ad wchodzi³y estry sacharozy i kwasów t³uszczowych
(SFAE), sól sodowa karboksymetylocelulozy oraz mono- i diglicerydy (11,14). Od tej
pory dokona³ siê wielki postêp naukowy i technologiczny w tej dziedzinie.

2.1. Funkcje i cechy opakowañ jadalnych
Opakowania jadalne spe³niaj¹ kilka funkcji: zapewniaj¹ powoln¹, ale kontrolowan¹ wymianê gazow¹ uwzglêdniaj¹c¹ oddychanie produktu, wybiórcz¹ przenikalnoœæ w stosunku do pary wodnej, O2 i CO2, wzmacniaj¹ cechy wizualne ¿ywnoœci
oraz pe³ni¹ rolê noœnika aktywnych substancji, dzia³aj¹cych na powierzchni produktu.
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Podstawow¹ rol¹ opakowañ jadalnych jest wytworzenie bariery wokó³ produktu
lub oddzielenie jego poszczególnych warstw w celu ograniczenia przemian fizykochemicznych oraz biologicznych w czasie przechowywania ³atwo psuj¹cych siê surowców i produktów ¿ywnoœciowych (15). Bariera ta wydatnie opóŸnia migracjê pary
wodnej i innych lotnych sk³adników z wnêtrza produktu do otaczaj¹cego œrodowiska
(12). W licznych badaniach potwierdzono zmniejszenie strat masy w przechowywanych powleczonych owocach: jab³kach, malinach, truskawkach (16-18), œliwkach (19),
bananach i mango (20), co wp³ywa³o na poprawê ich jêdrnoœci. Han i wsp. (21)
stwierdzili tak¿e znaczne zmniejszenie wycieku w rozmro¿onych truskawkach powleczonych pow³ok¹ chitozanow¹ w stosunku do truskawek niepowleczonych.
Tlen przyspiesza nieodwracalne procesy degradacji wiêkszoœci barwników i witamin, a tak¿e jest jedn¹ z przyczyn autooksydacji nienasyconych lipidów (13,22,
23). Pow³oki i filmy jadalne chroni¹ sk³adniki ¿ywnoœci przed dostêpem tlenu atmosferycznego (15). Yaman i Boyoundurli (24) stwierdzili znaczne zmniejszenie
strat zawartoœci witaminy C w powleczonych wiœniach w stosunku do owoców kontrolnych.
Opakowania jadalne czêsto spe³niaj¹ funkcjê noœnika ró¿nych dodatków funkcjonalnych ¿ywnoœci (przeciwutleniaczy, barwników, przypraw, nutraceutyków i czynników przeciwdrobnoustrojowych), dlatego te¿ stawia siê im okreœlone wymagania
(3,4,10,25-28). Przede wszystkim powinny cechowaæ siê odpowiednimi w³aœciwoœciami sensorycznymi, tj. byæ bezsmakowe i bezwonne (12). Opakowania jadalne powinny stanowiæ strukturê charakteryzuj¹c¹ siê du¿¹ wytrzyma³oœci¹ mechaniczn¹;
nie powinny ulegaæ kruszeniu, pêkaniu czy ³uszczeniu. Najczêœciej badanymi parametrami okreœlaj¹cymi w³aœciwoœci mechaniczne s¹: si³a zerwania pow³oki i wyd³u¿enie wzglêdne. Si³a zerwania okreœla maksymaln¹ si³ê potrzebn¹ do zerwania pow³oki, natomiast wyd³u¿enie wzglêdne (wyra¿one w procentach) informuje, na jak¹ odleg³oœæ mo¿na pow³okê rozci¹gn¹æ bior¹c pod uwagê sta³¹ odleg³oœæ miêdzy elementami przytrzymuj¹cymi materia³ (29,30). W licznych badaniach cech mechanicznych filmów jadalnych wykazano, ¿e pow³oki bia³kowe (np. z serwatki, k-karagenu,
soi) charakteryzuj¹ siê najlepszymi w³aœciwoœciami mechanicznymi i pod tym wzglêdem s¹ porównywalne do syntetycznych polimerowych filmów komercyjnie dostêpnych, np. polietylenowych (7,31). Dodatkow¹ zalet¹ opakowañ jadalnych jest mo¿liwoœæ tworzenia ich z surowców, które s¹ powszechnie dostêpne i tanie (4,11,32).

2.2. Sk³adniki bazowe opakowañ jadalnych
Wymogiem, który musi byæ spe³niony w celu otrzymania jadalnych filmów lub
pow³ok jest wystêpowanie co najmniej jednego sk³adnika zdolnego uformowaæ matrycê, która charakteryzuje siê odpowiedni¹ przyczepnoœci¹ (4,32). Wymóg ten spe³niaj¹ liczne bia³ka, lipidy i polisacharydy, które wykorzystuje siê jako tzw. sk³adniki
bazowe (rys. 1).
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Rys. 1. Przyk³ady bazowych sk³adników opakowañ jadalnych.

Stosowane s¹ zarówno bia³ka zwierzêce: kolagen, kazeina, ¿elatyna, bia³ka mleka i serwatki, jak równie¿ bia³ka roœlinne: gluten, bia³ko kukurydzy i soi (9,19,33).
Stwierdzono, ¿e bia³ka zdolne s¹ do tworzenia uporz¹dkowanej struktury sieciowej
podtrzymywanej wi¹zaniami wodorowymi. Dziêki temu filmy bia³kowe charakteryzuj¹ siê dobr¹ barierowoœci¹ w stosunku do tlenu. Z kolei wad¹ tych filmów jest
du¿a przepuszczalnoœæ wilgoci i pary wodnej, co jest t³umaczone du¿ym powinowactwem hydrofilowych bia³ek do wody u³atwiaj¹cych przemieszczanie siê jej przez
matrycê (32,34). Przyk³adem powszechnego stosowania bia³ka w formie os³onek
jest kolagen, który znalaz³ zastosowanie do powlekania produktów miêsnych
(12,32).
Do lipidowych komponentów pow³ok nale¿¹: woski (pszczeli, oraz roœlinne: karnauba i kandelilla), oleje roœlinne, parafiny, ¿ywice (szelak), kwasy t³uszczowe, monoacyliglicerole i triacylogricerole (36). Lipidy s¹ najskuteczniejsz¹ ochron¹ przed
utrat¹ wody z produktu. Przepuszczalnoœæ pary wodnej jest zró¿nicowana i zale¿y
od rodzaju u¿ytego lipidu, tj. jego hydrofobowoœci i struktury. Parafiny s¹ bardziej
hydrofobowe i odznaczaj¹ siê wiêksz¹ efektywnoœci¹ w zatrzymywaniu pary wodnej
w porównaniu do kwasów t³uszczowych i monoacyligliceroli (4). Du¿e znaczenie
przypisuje siê strukturze krystalicznej lipidów. Niektórzy autorzy podaj¹, ¿e kryszta³y lipidowe o ortorombowej strukturze (np. wosk pszczeli i parafiny) wykazuj¹
lepsz¹ barierowoœæ pary wodnej ni¿ heksagonalne kryszta³y monoacyligliceroli
i triacylogliceroli. Przyczyn¹ tego zjawiska jest wiêksza œcis³oœæ struktury kryszta³ów ortorombowych, z mniejsz¹ woln¹ przestrzeni¹, przez któr¹ mog¹ migrowaæ
cz¹steczki wody (17,37). Wad¹ lipidowych filmów jest ich relatywnie ma³a elastycznoœæ, stabilnoœæ (sk³onnoœæ do je³czenia) i woskowaty posmak (38). T³uszcze znalaz³y zastosowanie g³ównie jako pow³oki pokrywaj¹ce produkty miêsne: drób, paszteciki miêsne i kie³baski (32,39).
Polisacharydy ze wzglêdu na swoje w³aœciwoœci s¹ najczêœciej badan¹ grup¹ polimerów. Do tworzenia pow³ok wykorzystywane s¹ polisacharydy zapasowe lub
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strukturalne wystêpuj¹ce w roœlinach, tj. skrobia, alginiany, pektyny, dekstryny, karageniany, rozpuszczalne pochodne celulozy, agar, wytwarzane przez zwierzêta lub
grzyby strzêpkowe np. chitozan oraz przez drobnoustroje: kurdlan i pullulan
(32,40-48). Nierozpuszczalnoœæ filmów i pow³ok po na³o¿eniu na ¿ywnoœæ uzyskuje
siê w rezultacie reakcji sieciowania. Polisacharydy stanowi¹ s³ab¹ barierê dla wody
ze wzglêdu na swój hydrofilowy charakter. Zalet¹ tych pow³ok jest ma³a przepuszczalnoœæ tlenu, dlatego skutecznie ograniczaj¹ reakcje oksydacyjne w chronionej
¿ywnoœci (4). W praktyce pow³oki polisacharydowe stosowane s¹ od wielu lat do pokrywania produktów miêsnych (32).
Pow³oki jadalne sk³adaj¹ce siê z wielu komponentów s¹ tematem licznych prac naukowych. Badania te dotycz¹ g³ównie opracowania modelu ³¹cz¹cego wszystkie cechy
funkcjonalne poszczególnych sk³adników. Najczêœciej ³¹czy siê hydrokoloidy (bia³ka,
polisacharydy) tworz¹ce usieciowan¹, ci¹g³¹ i spójn¹ matrycê z hydrofobowymi
zwi¹zkami (lipidami) poprawiaj¹cymi g³ównie barierowoœæ filmu w stosunku do pary
wodnej (49). Shin (49) wykaza³, ¿e film utworzony z koncentratu bia³ka ry¿owego i pullulanu zmieszanych w stosunku 1:1 charakteryzowa³ siê lepszymi w³aœciwoœciami mechanicznymi (m.in. mia³ wiêksz¹ si³ê zerwania) w stosunku do filmów sporz¹dzonych
z pojedynczych sk³adników. Dodatek do tego filmu ma³ej iloœci poliglikolidu (PGA)
spowodowa³ dalsze poprawienie wytrzyma³oœci na rozci¹ganie i ograniczenie parowania wody. PGA wykazuje interakcje zarówno z aminokwasami bia³ka, jak i grupami hydroksylowymi pullulanu, co w rezultacie poprawi³o usieciowane matrycy filmu.
Mechanizm zmniejszenia przepuszczalnoœci pary wodnej w filmach kilkusk³adnikowych, zawieraj¹cych zarówno substancje hydrofobowe, jak i hydrofilowe próbuje
siê wyjaœniæ na podstawie zaproponowanego przez Krochtê (48) „modelu mikroluk”
(ang. model microvoid), t³umacz¹cy transfer gazów i pary wodnej przez zemulgowany
film. Mikroluki (wielkoœci kilku mikrometrów) formowane s¹ miêdzy cz¹steczkami
substancji hydrofobowej a hydrofilow¹ matryc¹ podczas suszenia filmu. S¹ one krête i mog¹ tworzyæ w matrycy istny labirynt, utrudniaj¹cy swobodne przemieszczanie
siê pary wodnej i dyfuzjê gazów. Film otrzymany ze zemulgowanej mieszaniny metylocelulozy i lipidu (wybrane parafiny lub triacyloglicerole) oraz pow³oka trójsk³adnikowa, zawieraj¹ca koncentrat bia³ka sojowego, pullulan i glicerol s¹ przyk³adami
opakowañ jadalnych, w których uzyskano du¿¹ barierowoœæ w stosunku do pary
wodnej i tlenu (48,50). Xu i wsp. (48) podaj¹, ¿e im wiêkszy by³ dodatek pullulanu
do pow³oki bia³kowej, tym obserwowano mniejsz¹ przepuszczalnoœæ tlenu, co t³umaczy siê zmniejszeniem œrednic mikroluk wewn¹trz matrycy.

2.3. Formowanie opakowañ jadalnych
W praktyce stosuje siê kilka technik przygotowania filmów. Najbardziej powszechn¹ technik¹ stosowan¹ do uzyskania filmów hydrokoloidowych jest rozpuszczenie matrycy w odpowiednim rozpuszczalniku (np. wodzie) w celu wytworzenia
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fazy ci¹g³ej, a nastêpnie odparowanie rozpuszczalnika. Roztwór w postaci cienkiej
warstwy jest rozprowadzany po g³adkiej powierzchni i suszony. W razie koniecznoœci stosowany jest tak¿e dodatek plastyfikatora poprawiaj¹cy elastycznoœæ filmów
i pow³ok. Z regu³y stosowane s¹ alkohole polihydroksylowe (np. glicerol, sorbitol),
które redukuj¹ liczbê wewnêtrznych wi¹zañ wodorowych miêdzy ³añcuchami polimeru, przez co zwiêksza siê miêdzycz¹steczkowa wolna przestrzeñ w matrycy
(11,51).
Drug¹ technik¹ jest ¿elowanie matrycy przy zastosowaniu wysokiej temperatury.
Metodê stosuje siê w przypadku roztworów bia³kowych. Dzia³anie wysokiej temperatury powoduje denaturacjê bia³ka, w wyniku czego dochodzi do zniszczenia jego
drugo- i trzeciorzêdowej struktury. W dalszym etapie nastêpuje agregacja pomiêdzy moleku³ami zdenaturowanych cz¹steczek i wytworzenie sieci po³¹czeñ. Efektem tego jest wzrost lepkoœci uzyskanego roztworu i utworzenie ¿elu (10,39,52).
Powlekanie ¿ywnoœci uzyskuje siê najczêœciej przez zanurzanie, natryskiwanie
lub zalewanie przygotowanym roztworem, a nastêpnie suszenie w celu uzyskania
cienkiej pow³oki na powierzchni produktu (53).

3. Aktywne opakowania z dodatkami przeciwdrobnoustrojowymi
Wœród substancji wprowadzonych do jadalnych opakowañ o charakterze przeciwdrobnoustrojowym mo¿na wymieniæ kwasy organiczne i ich sole, substancje naturalne: bakteriocyny, przeciwbakteryjne enzymy, ekstrakt z pestek winogron i olejki eteryczne z roœlin przyprawowych (3,10,54,55).
Czynniki przeciwdrobnoustrojowe, np. kwasy organiczne i ich sole, olejki eteryczne najczêœciej bezpoœrednio w³¹czane s¹ do materia³u, z którego zrobione s¹
opakowania (56,57). Niekiedy stosuje siê inny sposób polegaj¹cy na utworzeniu
dwuwarstwy. Przyk³adem tego typu rozwi¹zania mo¿e byæ pow³oka celulozowa, po

Rys. 2. Przyk³ady czynników przeciwdrobnoustrojowych w³¹czanych do jadalnych opakowañ.
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Rys. 3. Dyfuzja tymolu w³¹czonego do filmu
pullulanowego i jego hamuj¹ce dzia³anie na
wzrost Tetracoccus sp.; K – film pullulanowy
bez dodatku tymolu (autorzy: Dyrda M., Gniewosz M.).

wytworzeniu której na powierzchni rozprowadzono roztwór pediocyny, w celu
otrzymania dwuwarstwy. Dzia³anie takie ma zabezpieczyæ przed inaktywacj¹ wra¿liwe na podwy¿szon¹ temperaturê bakteriocyny (58).
Uwalnianie czynnika przeciwdrobnoustrojowego zawartego w matrycy odbywa
siê g³ównie w wyniku dyfuzji, która powinna zachodziæ powoli z matrycy do wnêtrza produktu, aby zmniejszyæ ryzyko przedostania siê czynnika do g³êbszych
warstw produktu (12).

3.1. Zastosowanie kwasów organicznych w opakowaniach jadalnych
Komercyjnie stosowane w ¿ywnoœci jako œrodki konserwuj¹ce s¹ kwasy organiczne, np. benzoesowy, sorbowy, propionowy, mlekowy, oraz ich sole. Charakteryzuj¹
siê one bardzo szerokim spektrum dzia³ania. Hamuj¹ wzrost pleœni, dro¿d¿y oraz
bakterii saprofitycznych i patogennych (10,39). Aktywnoœæ biologiczna tych zwi¹zków zale¿y od wartoœci pH. Najwiêksz¹ efektywnoœæ uzyskuj¹ przy niskim pH, wystêpuj¹c w formie niezdysocjowanej. W zwi¹zku z tym noœnikiem dla kwasów i ich soli
s¹ pow³oki o niskiej wartoœci pH np. z chitozanu, kolagenu, alginianów (27).
Cargi i wsp. (10) w³¹czyli do filmu z bia³ek serwatki kwas p-aminobenzoesowy oraz
sorbowy. Filmy zawieraj¹ce 1,5% dodatek tych kwasów wykazywa³y silnie hamuj¹ce
dzia³anie w stosunku do L. monocytogenes, E. coli O157:H7 i Salmonella typhimurium
DT104. Sprawdzono tak¿e wp³yw dodatku kwasów na cechy mechaniczne filmów
i stwierdzono istotny wzrost wyd³u¿enia wzglêdnego i przepuszczalnoœci pary wodnej
filmów oraz spadek si³y zerwania w stosunku do filmów sporz¹dzonych z samego
bia³ka serwatki.
W badaniach pokazano, ¿e 1% dodatek kwasów w pow³oce chitozanowej powoduje zahamowanie wzrostu L. monocytogenes na pod³o¿u modelowym i L. innocua
w próbach w³aœciwych. Próbki sera pokryte pow³ok¹ chitozanow¹ zawiera³y
10-krotnie mniejsz¹ liczbê komórek L. innocua ni¿ próbki nie pokryte pow³ok¹ (39).
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Kwasy organiczne i ich sole znalaz³y zastosowanie jako dodatki do pow³ok pokrywaj¹cych produkty kwaœne (sery, miêsa) (10).

3.2. Zastosowanie enzymów w opakowaniach jadalnych
Substancj¹ naturaln¹ o dzia³aniu przeciwbakteryjnym, która jest tematem wielu
prac badawczych jest lizozym. G³ównym Ÿród³em tego enzymu jest bia³ko jaja kurzego, ale jego obecnoœæ stwierdzono tak¿e w mleku i surowicy. Lizozym wykazuje
aktywnoœæ g³ównie przeciwko bakteriom Gram(+) (43,59). Mechanizm dzia³ania lizozymu polega na hydrolizie wi¹zañ b-(1®4)-glikozydowych pomiêdzy kwasem
N-acetylomuraminowym a N-acetyloglukozoamin¹ peptydoglikanu (mureiny), bêd¹cego sk³adnikiem œciany komórkowej bakterii (12). Stosowany pojedynczo nie wykazuje aktywnoœci przeciw bakteriom Gram(-), w œcianie komórkowej których wystêpuj¹ca zewnêtrzna membrana, oddziela i chroni warstwê mureinow¹ od œrodowiska. Spektrum dzia³ania lizozymu znacz¹co wzrasta dopiero w po³¹czeniu z czynnikiem chelatuj¹cym EDTA, na skutek destabilizacyjnej dzia³alnoœci tego czynnika na
zewnêtrzne membrany bakterii Gram(-) (59).
Czêœciowo oczyszczony lizozym z bia³ka jaja kurzego w³¹czono do filmu sporz¹dzonego z zeiny. W badaniach modelowych film hamowa³ wzrost bakterii
Gram(+), np. Bacillus subtilis, a po dodaniu EDTA do filmu tak¿e E. coli. Równoczeœnie zauwa¿ono, ¿e wzrost stê¿enia lizozymu w filmach z zeiny nie powodowa³ intensyfikacji aktywnoœci przeciwbakteryjnej, a wrêcz przeciwnie – znaczne pogorszenie. Przyczyn¹ tego zjawiska by³o tworzenie siê licznych i du¿ych agregatów czêœciowo oczyszczonego lizozymu, których rozmieszczenie w matrycy filmu sta³o siê
niehomogenne (59). Kandemir i wsp. (43) badali pow³oki pullulanowe, zawieraj¹ce
100-780 mg lizozymu/cm2 filmu o aktywnoœci enzymu od 23 do 70% oraz
EDTA×2H2O. Najlepszy efekt hamuj¹cy wzrost Escherichia coli uzyskano stosuj¹c pow³okê zawieraj¹c¹ kombinacjê lizozymu (780 mg/cm2) z EDTA×2H2O o zawartoœci
520 mg/cm2 filmu.
Kolejnym sk³adnikiem w³¹czanym do aktywnych opakowañ jest enzym laktoperoksydaza (LPO), który jest naturalnym przeciwbakteryjnym enzymem wystêpuj¹cym w ludzkich wydzielinach, tj. œlina, ³zy czy mleko. Sam enzym nie wykazuje
w³aœciwoœci przeciwbakteryjnych, ale w po³¹czeniu z H2O2 i jonem rodanowym
(SCN-) tworz¹ naturalny przeciwbakteryjny kompleks, nazwany systemem laktoperoksydazy (LPOS). Mechanizm dzia³ania LPOS polega na katalizowaniu (w obecnoœci
nadtlenku wodoru) utleniania jonu rodanowego. Efektem tej reakcji jest wytworzenie jonu hipotiocyjanowego (OSCN-) i kwasu hipotiocyjanowego (HOSCN), które wykazuj¹ zdolnoœæ utleniania grup sulfhydrylowych w bia³kach komórkowych, czego
wynikiem jest zahamowanie wzrostu lub œmieræ komórki (60-62). Rodanek jest powszechnie wydzielany przez zwierzêce i ludzkie tkanki oraz p³yny ustrojowe i podobnie jak LPO wystêpuje m.in. w œlinie. System ten wykazuje dzia³anie bakteriobójBIOTECHNOLOGIA 4 (87) 40-53 2009
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cze g³ównie na bakterie Gram(-) oraz bakteriostatyczne na bakterie Gram(+) (63).
(
(
Mecitoglu i Yemenicioglu (64) badali kinetyczne w³aœciwoœci filmu utworzonego na
bazie alginianu, do którego w³¹czono czêœciowo oczyszczon¹ LPO pochodz¹c¹
z serwatki. Stwierdzono unieruchomienie znacznej czêœci enzymu w usieciowanym
filmie. W badaniach wykazano du¿¹ stabilnoœæ aktywnoœci enzymu w przedziale
temperaturowym 16-30°C, pH od 4,0 do 6,0 oraz wysok¹ aktywnoœæ LPO w obecnoœci niewielkiego stê¿enia H2O2.
W doœwiadczeniu przeprowadzonym przez Min i wsp. (65) jako czynnik przeciwbakteryjny w pow³oce zastosowany zosta³ LPOS o nastêpuj¹cym sk³adzie: enzym
LPO, tiocyjanian potasu, nadtlenek wodoru, oksydaza glukozowa oraz glukoza.
Oksydaza glukozowa katalizuje utlenianie tlenem atmosferycznym glukozy, w wyniku czego powstaje kwas glukonowy i nadtlenek wodoru. W przeprowadzonym badaniu uzyskano ca³kowite zabicie komórek szczepów: Salmonella enterica i Escherichia
coli O157:H7.

3.3. Zastosowanie bakteriocyn w opakowaniach jadalnych
Najczêœciej stosowan¹ bakteriocyn¹ wprowadzan¹ do pow³ok jest nizyna, g³ównie ze wzglêdu na nisk¹ cenê (jest produkowana w skali przemys³owej) oraz powszechne jej u¿ycie, jako naturalny i bezpieczny konserwant w przemyœle mleczarskim, miêsnym oraz owocowo-warzywnym (66). Nizyna to przeciwdrobnoustrojowy
peptyd produkowany przez niektóre szczepy paciorkowców mlekowych Lactococcus
lactis subsp. lactis (67). Zosta³a powszechnie uznana za bezpieczn¹ (uzyska³a status
GRAS, ang. Generally Recognized As Safe) przez WHO w 1968 r. W Unii Europejskiej
zosta³a dopuszczona do konserwowania ¿ywnoœci w 1995 r. Bakteriocyna ta charakteryzuje siê szerokim spektrum bakteriobójczego dzia³ania. Hamuje rozwój bakterii
Gram(+), m.in. Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Micrococcus, Lactoccocus,
Lactobacillus, a tak¿e zapobiega rozwojowi przetrwalników i hamuje rozwój komórek wegetatywnych rodzajów Bacillus oraz Clostridium. Mechanizm dzia³ania tej substancji przeciwbakteryjnej jest z³o¿ony. Po pierwsze, hamuje biosyntezê mureiny,
na skutek wi¹zania siê z lipidem II (C55-PPGlcNAc-MurNAc-pentapeptydem) – prekursorem mureiny, uniemo¿liwiaj¹c jego translokacjê przez b³onê cytoplazmatyczn¹. Po drugie, formowane s¹ przejœciowe kompleksy miêdzy fragmentami cz¹steczek bakteriocyny a lipidami znajduj¹cymi siê w b³onie cytoplazmatycznej, co powoduje wytworzenie porów w b³onie wra¿liwych komórek. Przez utworzone pory
wyp³ywaj¹ w sposób niekontrolowany jony, aminokwasy i cz¹steczki ATP. Nastêpuje
zaburzenie potencja³u membranowego oraz gradientu pH, w konsekwencji dochodzi do hamowania syntezy DNA, RNA, bia³ek i polisacharydów; rozwój komórek zostaje zahamowany (68-70). Nizyna nie dzia³a antagonistycznie na komórki bakterii
Gram(-), ze wzglêdu na obecnoœæ w ich œcianie komórkowej nieprzepuszczalnej dla
nizyny dwuwarstwowej b³ony zewnêtrznej (71).
48
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Cooksey (72) wprowadzi³ do pow³oki chitozanowej nizynê w celu zahamowania
wzrostu L. monocytogenes. Stosuj¹c metodê p³ytkowo-dyfuzyjn¹ wykaza³, ¿e pow³oka skutecznie hamowa³a wzrost patogenu. Podobne efekty osi¹gnêli Hoffman i wsp.
(73), którzy zastosowali pow³okê utworzon¹ z bia³ka kukurydzy z dodatkiem nizyny. Pow³oka z bakteriocyn¹ wykazywa³a silne dzia³anie przeciwko L. monocytogenes
i Salmonella enteritidis redukuj¹c liczbê komórek o 4 cykle logarytmiczne w ci¹gu
48 h inkubacji.
Dzia³anie nizyny mo¿e byæ wspomagane przez dodatek innych czynników przeciwbakteryjnych, np. lizozymu z EDTA. Cha i wsp. (7) wykazali, ¿e film sporz¹dzony
z alginianu sodu zawieraj¹cy nizynê, lizozym w po³¹czeniu z EDTA skutecznie hamowa³ wzrost bakterii chorobotwórczych, tj. Listeria innocua, Salmonella enteritidis,
Escherichia coli i Staphylococcus aureus.
Kolejn¹ bakteriocyn¹ w³¹czan¹ do filmów i pow³ok jest pediocyna, produkowana
przez bakterie z gatunku Pediococcus acidilactici. Dok³adnie przebadano dzia³anie
przeciwdrobnoustrojowe trzech pediocyn: AcH (wytwarzanej przez Pediococcus acidilactici H),
PA-1 (produkowanej przez Pediococcus acidilactici PA1.0) oraz pediocyny A (wytwarzanej przez Pediococcus pentosaceus FBB61) (74,75). Pediocyna AcH, poza przeciwbakteryjnym oddzia³ywaniem wobec bakterii z rodzaju Lactobacillus i Lactococcus,
jest bakteriobójcza w stosunku do Staphylococcus aureus, Clostridum perfringens, Listeria
monocytogenes i Pseudomonas putida (74). Z kolei pediocyna PA-1 jest aktywna wobec
szczepów z rodzaju Pediococcus, Lactobacillus oraz Leuconostoc mesenteroides i Listeria
monocytogenes (75,76). Bakteriami wra¿liwymi na dzia³anie pediocyny A s¹ Pediococcus
spp., Lactobacillus spp., Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens i Clostridium
botulinum. W przeciwieñstwie do nizyny pediocyna AcH wykazuje aktywnoœæ w szerokim zakresie pH 2,5-9,0 (76). Oddzia³ywanie pediocyn wobec wra¿liwych bakterii
indukuje g³ównie permeabilizacjê b³ony cytoplazmatycznej i wyciek sk³adników
z komórki. Ming i wsp. (58) uzyskali pow³okê celulozow¹ z dodatkiem pediocyny,
która skutecznie zahamowa³a wzrost L. monocytogenes na pod³o¿u modelowym. Dodatkowo wykonano doœwiadczenie, w którym zaszczepione próbki miêsa (piersi indycze, szynkê i œwie¿e miêso wo³owe) populacj¹ L. monocytogenes zapakowano pró¿niowo, stosuj¹c komercyjne opakowanie celulozowe (ClearTiteTM) pokryte od wewnêtrznej strony sproszkowanym preparatem pediocyny. Próbki przechowywano
w warunkach ch³odniczych przez 12 tygodni. Stwierdzono zmniejszenie liczby komórek L. monocytogenes o jeden cykl logarytmiczny w próbkach wo³owiny. W próbkach szynki i piersi indyka liczba bakterii utrzymywa³a siê na sta³ym poziomie przez
ca³y okres przechowywania w stosunku do próbek kontrolnych, w których obserwowano wzrost liczby komórek o dwa cykle logarytmiczne. Na podstawie uzyskanych
wyników potwierdzono hamuj¹cy wp³yw opakowañ z dodatkiem pediocyny na
wzrost L. monocytogenes, wskazuj¹c jednoczeœnie na mo¿liwoœæ zastosowania pediocyny w opakowaniach stosowanych do produktów miêsnych.
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3.4. Zastosowanie substancji roœlinnych w opakowaniach jadalnych
Od dawna w krêgu zainteresowania naukowców s¹ substancje roœlinne w postaci
olejków eterycznych lub ekstraktów ze wzglêdu na ich ró¿norodne w³aœciwoœci
lecznicze, w tym przeciwdrobnoustrojowe. Szczególnie silne dzia³anie przypisuje
siê niektórym olejkom eterycznym. Podstawowe sk³adniki olejków m.in. karwakrol,
tymol, eugenol maj¹ w³aœciwoœci lipofilowe, co umo¿liwia im ³atwe ³¹czenie siê z lipidami wystêpuj¹cymi w b³onie cytoplazmatycznej i mitochondriach. Powoduje to
zniszczenie b³ony cytoplazmatycznej drobnoustrojów oraz zahamowanie syntezy
kwasów nukleinowych, bia³ek (strukturalnych, enzymatycznych) i sacharydów (77,
78). Za przyk³ad mog¹ pos³u¿yæ olejki, tj. tymiankowy, cynamonowy, wawrzynowy,
goŸdzikowy, lubczykowy, majerankowy, geraniowy, werbenowy i z miêty pieprzowej silnie hamuj¹ce wzrost zarówno bakterii Gram(-), jak i Gram(+). Z kolei wzrost
grzybów strzêpkowych hamowany by³ przez takie olejki, jak any¿owy, cynamonowy, cytronellowy, kminkowy i komosowy (79).
Wprowadzenie olejków roœlinnych do opakowañ jadalnych sta³o siê nowym tematem badañ. Seydim i Sarikus (80) do filmu z bia³ka serwatkowego wprowadzili od
1,0 do 4,0% olejków z oregano, rozmarynu i czosnku. Najsilniejsze dzia³anie wykazywa³ film z 2% dodatkiem olejku z oregano, powoduj¹c zahamowanie wzrostu
S. aureus (ATCC 43300), S. enteritidis (ATCC 13076), L. monocytogenes (NCTC 2167)
i E. coli O157:H7 (ATCC 35218). Podobne dzia³anie na badane bakterie wywiera³ film
z 3 i 4% dodatkiem olejku z czosnku. Z kolei nie zaobserwowano dzia³ania przeciwbakteryjnego w przypadku filmu z olejkiem rozmarynowym w stê¿eniach zastosowanych w badaniu. Pranato i wsp. (27) tak¿e stwierdzili korzystny wp³yw w³¹czenia
olejku z czosnku do filmu z chitozanu na jego dzia³anie przeciwbakteryjne. Film silnie zahamowa³ wzrost L. monocytogenes, S. aureus, B. cereus oraz s³abiej E. coli
i S. typhimurium. Podobne rezultaty otrzymali inni autorzy badaj¹cy filmy sporz¹dzone z chitozanu z 0,5-1,5% dodatkiem olejku tymolowego i goŸdzikowego (81).
Rojas-Graü i wsp. (25) porównali dzia³anie przeciwbakteryjne filmów zawieraj¹cych w swym sk³adzie 0,1-0,5% olejków eterycznych lub jeden z czystych sk³adników
tych olejków. Sprawdzono przeciwbakteryjne w³aœciwoœci filmów zawieraj¹cych: olejek pochodz¹cy z oregano, karwakrol, olejek cynamonowy, aldehyd cynamonowy, olejek z trawy cytrynowej oraz cytral. Stwierdzono, ¿e film z karwakrolem wykazywa³ najsilniejsze dzia³anie hamuj¹ce wobec E. coli O157:H7. Aktywnoœæ przeciwbakteryjna pozosta³ych filmów uk³ada³a siê w nastêpuj¹cym porz¹dku: olejek z oregano > cytral >
olejek z trawy cytrynowej > aldehyd cynamonowy > olejek cynamonowy.
Cha i wsp. (82) donieœli, ¿e ekstrakt z pestek winogron zastosowany jako dodatek do filmów polisacharydowych w po³¹czeniu z czynnikiem chelatuj¹cym EDTA
skutecznie hamowa³ wzrost bakterii testowych Micrococcus luteus, Listeria innocua,
Salmonella enteritidis, E. coli i S. aureus.
Jedynym ograniczeniem w zastosowaniu substancji roœlinnych jako dodatku do
pow³ok jest ich silny smak i zapach, który mo¿e wp³ywaæ na odbiór cech sensorycz50
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nych przez konsumenta (27,81,83). Poprzez zastosowanie substancji roœlinnych
w po³¹czeniu z innymi zwi¹zkami przeciwdrobnoustrojowymi istnieje mo¿liwoœæ
zmniejszenia tego negatywnego wp³ywu (84).

4. Perspektywy zastosowañ opakowañ jadalnych w utrwalaniu ¿ywnoœci
Opakowania jadalne o w³aœciwoœciach przeciwdrobnoustrojowych zyskuj¹ coraz
wiêksze zainteresowanie producentów ¿ywnoœci i naukowców, ze wzglêdu na potencjalne korzyœci ich zastosowania. G³ówn¹ rol¹ takich opakowañ jest zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia ¿ywnoœci patogenami, jak równie¿ przed³u¿enie okresu
trwa³oœci ¿ywnoœci, co w rezultacie prowadzi do podwy¿szenia jakoœci i bezpieczeñstwa ¿ywnoœci. Zgodnie z tendencj¹ œwiatow¹ k³adzie siê du¿y nacisk na u¿ycie substancji naturalnych charakteryzuj¹cych siê z jednej strony szerokim spektrum
dzia³ania przeciwdrobnoustrojowego w niskich stê¿eniach, a z drugiej wysokim
stopniem biodegradacji i stosunkowo nisk¹ toksycznoœci¹. Wprowadzenie opakowania zawieraj¹cego aktywny sk³adnik do powszechnego u¿ycia, wi¹¿e siê z wykonaniem szeregu testów i badañ dotycz¹cych bezpieczeñstwa zdrowotnego. Odnosi
siê to zarówno do substancji wprowadzanej do pow³oki, samej pow³oki oraz ca³ego
uk³adu z³o¿onego z matrycy oraz zastosowanego dodatku.
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