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چکیده
دست  از  چربى  و  پروتئین  به  آن  اتصال  به دلیل  را  خود  فعالیت  غذایى،  سیستم هاى  در  که  است  باکتریوسین  یک  نایسین 
مى دهد بنابراین با تهیه یک فیلم بر پایه زیست پلیمر مى توان فعالیت آن را بهبود بخشید. هدف از این پژوهش بررسى فعالیت 
ضد میکروبی و کمیت انتشار غلظت هاى مختلف نایسین به میزان 100، 200 و 300 میلى گرم، از فیلم زئین ذرت 4 درصد در 
بافر فسفات و ارزیابى فعالیت ضد میکروبی و کمیت نایسین انتشار یافته از غلظت هاى مختلف فیلم زئین ذرت (4، 6، 8 و 10 

درصد) در بافر فسفات بود. فعالیت ضد میکروبی نایسین انتشار یافته از فیلم هاى زئین ذرت با بررسى مهار رشد 
 در سطح محیط کشت انجام شد و کمیت آن نیز به روش کروماتوگرافى مایع با عملکرد باال ارزیابى گردید. در مرحله 
آخر مدل سازى حرکتى انتشار نایسین به روش مدل سازى وایبل تجربى انجام شد. مطابق با نتایج، فعالیت ضد میکروبی نایسین با 
تشکیل هاله عدم رشد در آگار تایید گردید. کمیت انتشار نایسین از فیلم  زئین ذرت 4 درصد با افزایش غلظت نایسین به شکل 
معنى دارى افزوده شد. با افزایش غلظت فیلم زئین ذرت از 4 به 10 درصد (وزنى/حجمى)، میزان انتشار نایسین از فیلم زئین 
ذرت 10 درصد به دلیل افزایش پیچ خوردگى در فیلم و رهایش کندتر نایسین 4 برابر کاهش یافت. مدل سازى حرکتى انتشار 
از فیلم ها مشابه رفتار فیک با پیش بینى عالى (R2>0/95) را نشان داد. بنابراین با استفاده از پوشش خوراکى زئین ذرت حاوى 

ترکیب ضد میکروبى نایسین مى توان زمان نگه دارى و کیفیت مواد غذایى را افزایش داد.        
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1- مقدمه
باکترى هاى  به  آلوده  غذاهاى  مصرف  از  ناشى  بیمارى هاى 
عامل فساد و بیمارى زا به طور مستقیم در کاهش سالمت جامعه 
نقش دارد. استفاده از مواد شیمیایى به منظور جلوگیرى یا به 
کاربرد وسیعى  امروزه داراى  انداختن فساد مواد غذایى  تاخیر 
مى باشد. در ارتباط با آثار سوء استفاده از مواد شیمیایى صنعتى 
بحث هاى قابل قبولى در خصوص سرطان زایى و سمیت آن ها 
براى انسان صورت گرفته است. به این  دلیل تولید کنندگان مواد 
این گونه  از  استفاده  در  بایستى  آن  مصرف کنندگان  و  غذایى 
تمایل  اخیر  سال هاي  طى  در  نمایند.  احتیاط  نگه دارنده  مواد 
تولید  در  تخریب پذیر  زیست  پلیمرهاي  زیست  از  استفاده  به 
مواد بسته بندي، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در طراحى 
مورد  بایستى  زیادي  فاکتورهاي  ضد میکروبی،  بسته بندي  یک 
توجه قرار گیرند. اغلب این فاکتورها به ماهیت شیمیایى ماده 
بستگى  میکروارگانیسم هدف  و  غذایى  ماده   نوع  ضدمیکروبی، 
جایگزینى  مى توانند  بالقوه  به طور  پلیمرها  زیست  این  دارند. 
مناسب براي پلیمرهاي سنتزي حاصل از مشتقات نفتى به شمار 
روند [1]. بسته بندي هاي زیست تخریب پذیر که قابلیت خوراکى 
بودن و مصرف به همراه ماده غذایى را دارند، به دو دسته فیلم ها و 
پوشش هاي خوراکى تقسیم مى شوند [2]. فیلم هاي خوراکى قبل 
از کاربرد در بسته بندي ماده غذایى به صورت الیه اي نازك تولید 
مى شوند و بعد همانند پلیمرهاي سنتزي براي بسته بندي به کار 
مى روند [3]. در سیستم فیلم خوراکى، ماده ضدمیکروبی اضافه 
شده باید به  آهستگى از الیه فیلم به داخل ماده غذایى مهاجرت 
کرده و سپس فعالیت خود را در مقابل میکروارگانیسم هاي آلوده 
کننده شروع کند. در مقابل، در سیستم پوشش خوراکى، ماده 
ضد میکروبی باید در الیه پوشش باقى بماند تا ماده غذایى را 
از حمله میکروارگانیسم هاي آلوده کننده محافظت نماید [4]. 
مى شود  تعریف  بسته بندى  نوع  یک  به عنوان  فعال  بسته بندى 
و شرایط جو بسته بندى را به گونه مطلوبی تغییر می دهد که 
موجب افزایش عمر نگه داري ماده غذایی گردد. بسته بندى هاى 
حاوى ترکیبات ضد میکروبی نیز نوعى از بسته بندى هاى فعال 
هستند که در تعامل با  فضاى بسته باعث کاهش یا مهار و یا 
تاخیر رشد میکروارگانیسم هایى که ممکن است بر روى سطوح 

مواد غذایى وجود داشته باشد مى گردد [4، 5].

فیلم ها و پوشش هاي خوراکى ضدمیکروبی نیز جزء قسمت 
مى شوند.  محسوب  شده  بسته بندي  غذایى  ماده  خوراکى 
بنابراین ترکیب فیلم یا پوشش خوراکى نباید تاثیري در خواص 
ارگانولپتیک ماده غذایى داشته باشد [6]. از آن جایى که سه ترکیب 
فیلم هاي ضد میکروبی، زیست پلیمرهاي تشکیل دهنده  عمده 
فیلم، نرم کننده ها و مواد ضدمیکروبی مى باشند، هر سه این 
خوراکى  نرم کننده هاي  باشند.  مزه  بدون  بایستى  ترکیبات 
مى باشند.  گلیکول  پلى اتیلن  و  سوربیتول  گلیسرول،  معروف 
گلیکول  اتیلن  پلى  دارند.  شیرین  مزه  سوربیتول  و  گلیسرول 
نیز بدون مزه مى باشد. اغلب مواد ضدمیکروبی طعم مخصوص 
در  مواد ضدمیکروبی  غلظت  این که  به علت  اما  دارند.  به خود 
فیلم هاي خوراکى خیلى پایین است، اثرگذاري آن ها در طعم، 
جزئى و قابل صرفنظرکردن مى باشد [6]. زئین پروتئینى است 
زئین بى بو،  الکل استخراج مى شود.  از گلوتن ذرت توسط  که 
الکلى  محلول هاى  در  حل  قابل  (اما  آب  در  نامحلول  بى مزه، 
آن  از  استفاده  نتیجه  در  و  بوده  خوراکى  و  گلیکول)  اترى  و 
انتخاب مناسبى است [7].   براى کاربردهاى غذایى و دارویى، 
پوشش  ایجاد  در  غذایى،  صنایع  در  ذرت  زئین  عمده  مصرف 
رطوبت  تبخیر  از  جلوگیرى  براى  شیرینى ها  و  آجیل ها  روى 
است. فیلم هاى زئین ذرت شکننده و آبگریز هستند و اکسیژن 
در آن نفوذپذیرى کمى دارد [8]. ساویچ، خواص آبگریزى زئین 
داد،  نسبت  آن  در  بزرگ تر  پپتیدهاى  به دلیل حضور  را  ذرت 
پپتیدهاى با وزن مولکولى پایین تر، آبگریزى کم ترى را نشان 
به عنوان پوشش  را مى توان  ذرت  زئین  فیلم هاى   .[9] داده اند 
در بسته بندى و یا به عنوان یک پوشش خوراکى براى محصول 
فعال  ترکیبات  دیگر  و  آنتى بوتیک ها  انتشار  کنترل  به منظور 
استفاده نمود. هم چنین با تغییر غلظت زیست پلیمر، مى توان 
ذرت  زئین  که  آن جا  از  کرد.  کنترل  را  انتشار  میزان  سرعت 
مانند  آبى  غذایى  سیستم هاى  در  مى تواند  پس  است،  آبگریز 
شود.  استفاده  باال  رطوبت  با  غذاهاى  دیگر  و  گوشت  نوشابه، 
انتشار کنترل شده آنتى بوتیک ها از مواد بسته بندى ممکن است 
باعث حفظ حداقل غلظت بازدارندگى بر روى سطح مواد غذایى 
شود. افزودن آنتى بوتیک ها، ترکیبات فعالى که باعث کشتن و 
یا جلوگیرى از رشد میکروارگانیسم ها مى شود، به مواد غذایى 
در طول فراورى روش موثرى است که اغلب براى از بین بردن
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مستقیم  اختالط  مى رود.  به کار  غذایى  مواد  پاتوژن هاى 
آنتى بوتیک ها به غذا ممکن است به نابودى فورى میکروارگانیسم 
هدف منجر شود، اما ممکن نیست براى جلوگیرى از بازیابى و 

رشد ارگانیسم هاى مجروح کافى باشد [10].
باکتریوسین ماده اى پروتئینى ضد میکروبی است که توسط 
باکترى ها اسید الکتیک تولید، و به عنوان نگه دارنده غذا از آن 
براى مهار و یا از بین بردن باکترى هاى دیگر استفاده مى شود 
باکتریوسین ها  کاربرد  بودن  ادامه دار  براى  مهم  فاکتور   .[11]
بر  آن ها  تاثیر  شده  فرایند  غذاهاى  خصوصا  غذایى  مواد  در 
باکترى گرم مثبت  روى  مى باشد. که یک 
رایج  خام  غذاهاى  در  اندازه اى  تا  که  است  سرمادوست  و 
به  وسیله  شده  تولید  باکتریوسین هاى  دیگر  و  نایسین  است. 
اثر آنتاگونیستى   (LAB) باکترى هاى اسید الکتیک گروه هاى 
نز و همکاران، در یک   .[12] روى  دارند 
بررسى باکتریوسین ها را به طور معمول در 3 گروه دسته بندى 
که  النتى بوتیک  گروه  باکتریوسین هایى  شامل   I گروه  کردند: 
پپتید هاى کوچک و مقاوم به گرما هستند و در ساختمان خود 
و  دهیدروآالنین  النتى ونین،  بتا متیل  آمینه النتى ونین،  اسید 
دهیدروبوتیرین دارند و به دو زیر گروه اصلى A  و B تقسیم 
و  کشیده  ساختمان  داراى   A نوع  النتى بوتیک هاى  مى شوند. 
که در ساختمان  مثبت هستند  بار  داراى  بوده و  انعطاف پذیر 
 B غشا گونه هاى هدف ایجاد منافذ مى نماید، مثل نایسین. نوع
پپتیدهاى کروى کوچک و داراى ساختمان سفت و محکم و 
داراى بار منفى مى باشد. گروه II این باکتریوسین ها بزرگ ترین 
گروه، مقاوم به حرارت، بدون پوشش النتى اونین و پپتید هاى 
اصالح نشده مى باشند. گروه III شامل باکتریوسین هاى ناپایدار 
 30 باالى  مولکولى  وزن  و  آبدوست  هستند،  حرارت  برابر  در 
براى  است که  باکتریوسینى  نایسین تنها   .[12] دالتون دارند 
استفاده در مواد غذایى مجاز شناخته شده و به عنوان نگه دارنده 
امن در مواد غذایى طبیعى توسط سازمان غذا و دارو1 (FDA) و 
سازمان بهداشت جهانى2 (WHO) مورد تایید مى باشد [13،5]. 
نایسین با نام تجارى نیساپلین، با وزن مولکولى3500 دالتون، 
متعلق به یک گروه از باکتریوسین ها به نام النتى بوتیک است 
توسط   که  است  آمینواسید   34 با  پلى پپتیدى  نایسین   .[14]

1. Food and Drug Administration
2. World Health Organization

تخمیر  طول  در  گونه   زیر   
تولید مى شود [15]. نایسین از طریق تشکیل منافذ در غشاى 
پالسمایى میکروارگانیسم ها آن ها را مورد حمله قرار مى دهد. 
از آن جا که نایسین کاتیون است، به غشاء حاوى غلظت باالیى 
از چربى هاى آنیونى متصل مى شود. محتواى چربى آنیونى در 
از باکترى هاى گرم منفى  باکترى هاى گرم مثبت بسیار باالتر 
مسئولیت  کلیدى  عامل  یک  است  ممکن  و   [16] مى باشد 
فعالیت بیش تر نایسین در برابر باکترى هاى گرم مثبت را داشته 
باشد [17]. نایسین فعالیت هاى مهلک علیه پاتوژن هاى منتقل 
 (  ، شده توسط غذا (
 ، ) فساد  عامل  ارگانیسم هاى  و 
در  تاثیرى  اما  مى دهد،  نشان  را   (
غذایى  مواد  از  برخى  در   .[18] ندارد  قارچ ها  یا  و  منفى  گرم 
را  خود  فعالیت  نایسین  که  شده  مشاهده  گوشت  به خصوص 
به دلیل متصل شدن به پروتئین، چربى و غیره در طول زمان 
از دست مى دهد بنابراین با استفاده از آن در فیلم هاى بر پایه 
زیست پلیمر مى توان از عدم فعالیت آن جلوگیرى نمود [19]. 
گورا و همکاران، نایسین را جذب سلفون کردند و خاصیت 
ضد میکروبى فیلم مذکور را مورد ارزیابى قرار دادند. نتایج نشان 
ضد میکروبی  ترکیبات  به  نسبت  نایسین  حاوى  سلفون  داد 
واکنش مثبت نشان داده و استفاده از این فیلم در کنترل رشد 
 .[5] بوده است   روى گوشت گوساله موثر 
از ماتریس هاى مختلف به سیستم هاى غذایى،  انتشار نایسین 
ممکن است با کمک تکنیک هاى مدل سازى مختلف پیش بینى 
شده باشد. چندین نویسنده گزارش کرده اند که قانون دوم فیک 
مختلف  ماتریس هاى  از  نایسین  انتشار  بخشى  رضایت  به طور 
و  نایسین  بازدارندگى  فعالیت  توضیح داده است [20،15].  را 
را مى توان با کپسول کردن آنتى بوتیک ها  دیگر آنتى بوتیک ها 
افزایش  آن ها  انتشار  سرعت  کنترل  و  بسته بندى  مواد  داخل 
کاتاالز مثبت،  مثبت،  ، گرم   .[21] داد 
ندرت  به  و  است  بیمارى زا  غیر  و  اجبارى  هوازى  و  کوکسى 
باعث عفونت پوست مى شود و به عنوان بخشى از فلور طبیعى 
پوست، دهان و مخاط انسان مى باشد [22]. در خصوص افزودن 
فیلم هاي مورد استفاده  به فرموالسیون  ترکیبات ضد میکروبی 
از  گرفته،  زیادي صورت  تحقیقات  غذایى  مواد  بسته بندي  در 
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از فیلم حاوى 12 درصد زئین ذرت نیز بسیار  انتشار نایسین 
(وزنى/حجمى)  درصد   12 و   2 غلظت هاى  بنابراین  بود  ناچیز 
زئین ذرت حذف گردیدند و فیلم هاى زئین ذرت با غلظت هاى 
4، 6، 8 و 10 درصد (وزنى/حجمى) براى مطالعات این تحقیق 

مورد استفاده قرار گرفت.
از آن جا که فیلم زئین ذرت قابلیت حل شدن در آب را ندارد، 
اتیل  (1)، در  با جدول  زئین ذرت مطابق  غلظت هاى مختلف 
الکل 95 درصد همراه پایدارکننده هاى گلیسرول و پلى اتیلن 
جلوگیرى  جهت  روان کننده  به عنوان   ،1:1 نسبت  به  گلیکول 
از خرد شدن فیلم ها، در دماى 70 درجه سانتى گراد مخلوط و 
آماده شدند. سپس فیلم هاى زئین ذرت تا 60 درجه سانتى گراد 
خنک شدند و پس از آن 3000 میلى گرم نایسین به آن ها افزوده 
و سپس40 میلى لیتر از هر محلول در صفحات آلومینیومى به 
ابعاد 7×17/5سانتى متر ریخته و با دماى 25 درجه سانتى گراد 
و در رطوبت 50 درصد خشک شد [27-25]. ضخامت هر فیلم 
در 20 مکان مختلف با استفاده از یک کولیس دیجیتال با دقت 

0/001 اندازه گیرى شد.

2-3- انتشار نایسین موجود در فیلم هاى زئین ذرت در 
بافر سیترات

2-3-1- آماده سازى فیلم ها براى ارزیابى انتشار غلظت هاى 
مختلف نایسین از فیلم زئین ذرت 4 درصد 

به منظور بررسى و تعیین این که آیا انتشار نایسین در محلول 
بافر سیترات وابسته به غلظت نایسین هست یا خیر، از فیلم  حاوى 
4 درصد زئین ذرت که باالترین میزان انتشار را داشت استفاده 
شد. سپس غلظت هاى 100، 200 و 300 میلى گرم نایسین به آن 
اضافه گردید. فیلم هاى شکل گرفته از داخل صفحات آلومینیومى 
داده شد. برش  3/5×3/5 سانتى متر  قطعه،   10 به  و  برداشته 

جمله بارون و سامر گزارش کردند که افزودن سوربات پتاسیم 
ذرت  نشاسته  خوراکى  فیلم هاي  ترکیب  به  الکتیک  اسید  و 
مانع رشد  و  روي گوشت 
به کارگیرى  اوزدمیر،  تحقیقات  طبق   .[23] مى گردد  طیور 
از فیلم  پروتئین آب  پنیر حاوى سوربات پتاسیم روى  الیه اى 
مواد غذایى مى تواند زمان نگه دارى مواد غذایى در بسته بندى 
بررسـی  پژوهش  این  از  هدف   .[24] دهد  افزایش  را  مذکور 
انتشار غلظت هاى مختلف نایسین از فیلم زئین ذرت 4 درصد و 
ارزیابى اثر غلظت هاى مختلف فیلم زئین ذرت بر انتشار نایسین 
و ارزیابى فعالیت ضد میکروبی نایسین انتشار یافته از فیلم ها بـر 

علیـه رشـد باکترى  بود. 

2-  مواد و روش ها
2-1- مواد

در این بررسى براى تهیه فیلم از پودر زئین ذرت از شرکت 
سوچم هند و نایسین، گلیسرول و پلى اتیلن گلیکول از شرکت 
مرك  آلمان و اتیل الکل 96 درصد از شرکت گلزار ایران تهیه 
شد. باکترى شاخص  از مرکز کلکسیون 

سازمان پژوهش هاي علمی صنعتی ایران خریداري شد.

2-2-روش آماده سازى فیلم هاى زئین ذرت
به منظور انتشار کنترل شده نایسین از فیلم هاى زئین ذرت، 
از زیست پلیمر تهیه  پایینى  با غلظت  را  فیلم ها  ترجیحا  باید 
با غلظت هاى پایین زئین  از این رو، فیلم حاوى نایسین  کرد. 

ذرت به میزان 2، 4، 6، 8، 10 و 12 درصد تهیه شد.
آزمایش هاى مقدماتى نشان داد انتشار نایسین از فیلم حاوى 
این  2 درصد زئین ذرت بسیار زیاد و غیرقابل کنترل بود که 
پدیده به دلیل کم بودن غلظت زئین ذرت بود، از طرفى دیگر 

جدول(1) فرموالسیون و ترکیبات فیلم هاى زئین ذرت مورد آزمون 
نایسین (1mg)پلى اتیلن گلیکول (µl)گلیسرول (µl)زئین ذرت (mg)اتیل الکل (ml)غلظت زئین ذرت (w/v)%تیمارها

145020003333333000
265030005005003000
385040006676673000
4105050008338333000

 1000 IU =نایسین  mg1هر
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2-3-2-آماده سازى فیلم ها براى ارزیابى انتشار نایسین از 
غلظت هاى مختلف فیلم ها ى زئین ذرت 

براى ارزیابى غلظت هاى مختلف فیلم ها ى زئین ذرت بر روى 
مختلف  غلظت هاى  سیترات،  بافر  محلول  در  نایسین  انتشار 
شکل  درصد،  و10   8  ،6  ،4 میزان  به  ذرت  زئین  فیلم ها ى 
به  سپس  و  برداشته  را  آلومینیومى  داخل صفحات  در  گرفته 
از آن جا که  3/5×3/5 سانتى مترى برش داده شد.  10 قطعه، 
3000 میلى گرم نایسین به محلول فیلم اضافه شد، هر قطعه 
فیلم برش داده شده حاوى 300 میلى گرم نایسین، با فعالیت 

300000 واحد بین المللى بود. 

و  سیترات  بافر  در  ذرت  زئین  فیلم هاى  2-3-3-غوطه ورى 
تهیه محلول نایسین انتشار یافته

ذرت  زئین  فیلم هاى  از  طرفه  دو  انتشار  از  اطمینان  براى 
در ظروف پلیت مورد استفاده با چسباندن دانه هاى شیشه اى 
 pH (با  سیترات  بافر  شد.  اصالح  آن ها  از  یک  هر  داخل  در 
در  آزمون  مورد  فیلم هاى  و  شد  آماده  موالر   0/1  (3 برابر 
دماى با  محفظه  یک  در  نایسین  انتشار  شدند.  غوطه ور  آن 
25 درجه سانتى گراد و رطوبت نسبى 50 درصد مورد آزمایش 
قرار گرفت. نمونه ها در یک تکان دهنده با 50 دور در دقیقه 
در طول مطالعه بر انتشار نایسین نگه  داشته شد. یک میلى لیتر 
از محلول انتشار در فواصل زمانى 0، 4،  8، 12، 16، 20، 24، 
انتشار  محلول  سپس  شد.  خارج  ساعت   72 و   48  ،  32،40
خارج شده با یک فیلتر سرنگى 0/45 فیلتر شد. محلول نایسین 
انتشار یافته از فیلم هاى زئین ذرت در بافر سیترات براى تعیین 
نایسین  تعیین مقدار  نایسین در آگار و  خاصیت ضدمیکروبی 

توسط HPLC استفاده شد. 

2-4- آماده سازى محیط کشت آگار حاوى 
 و ارزیابى خاصیت ضد میکروبی نایسین انتشار 

یافته از فیلم هاى زئین ذرت در بافر سیترات
براث،  مغذى  آبگوشت  حاوى  نظر  مورد  کشت  محیط 
0/75درصد آگار و 1 درصد توئین20 بود. میزان آگار موجود 
نباید بیش از اندازه باشد، زیرا باعث به دام افتادن نایسین در 
به منظور بررسى کفایت  تحقیق  این  شبکه آگار مى گردد. در 

میزان آگار مصرفى، از آزمون تشکیل هاله عدم رشد و ارزیابى 
 HPLC زئین ذرت توسط از فیلم  یافته  انتشار  نایسین  میزان 

استفاده گردید.
دماى  با  اتوکالو  در  کردن  مخلوط  از  بعد  نظر  مورد  مواد 
محیط  و  استریل  دقیقه   15 مدت  به  درجه سانتى گراد   121
شد.  سرد  سانتى گراد  درجه  دماى40  تا  شده  استریل  کشت 
که  (حجمى/حجمى)  درصد   1 سپس 
یک میکروارگانیسم شاخص حساس به نایسین است با محیط 
آماده در  از محیط کشت  20 میلى لیتر  و مقدار  کشت تلقیح 
دماى  دقیقه در   30 به مدت  پلیت هاى مختلف ریخته شد و 
اتاق (25 درجه سانتى گراد) قرار گرفت. بعد از خنک شدن با 
یک وسیله استریل، چاهک هایى به قطر 7 میلى متر در محیط 
کشت ایجاد شد. سپس 50 میکرو لیتر از محلول نایسین انتشار 
یافته از غلظت هاى مختلف فیلم هاى زئین ذرت و غلظت هاى 
بافر سیترات  زئین ذرت 4 درصد در  فیلم  از  نایسین  مختلف 
با  انکوباتور  در  و  شد  ریخته  چاهک ها  در  استریل  شرایط  در 
دماى 37 درجه سانتى گراد به مدت 24 ساعت قرار داده شد و 
مناطق مهار شکل گرفته توسط یک کولیس دیجیتال با خطاى 
اندازه گیرى شد  تکرار  لبه چاهک ها در سه  از  0/01 میلى متر 
انتشار در آگار،  [28]. براى رسم منحنى استاندارد در آزمون 
ابتدا محلول نایسین 10000واحد بین المللى/ میلى لیتر تهیه 
گردید. سپس غلظت هاى مختلف نایسین از 10000-0 واحد 
بین المللى/ میلى لیتر توسط رقت سازى از محلول فوق الذکر 

در آب مقطر استریل آماده گردید.

2-5-اندازه گیرى کمیت نایسین انتشار یافته از فیلم هاى 
زئین ذرت در بافر سیترات با روش کرواتوگرافى مایع با 

(HPLC) کارایى باال
از غلظت هاى  یافته  انتشار  نایسین  اندازه گیرى کمیت  براى 
از  نایسین  مختلف  زئین ذرت و غلظت هاى  فیلم هاى  مختلف 
فیلم زئین ذرت 4 درصد در بافر سیترات از HPLC مدل1100، 
ساخت کشور ژاپن و ستون فاز معکوس C-18 (5 میکرومتر، 
4×250 میلى متر) استفاده شد. در کروماتوگرافى فاز معکوس، 
فاز ثابت غیر قطبى و فاز متحرك (حالل) قطبى مى باشد. فاز 
متحرك مخلوطى از آب مقطر و استونیتریل که حاوى 0/1 درصد
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ترى فلورو استیک اسید بود. 50 میکرولیتر از نایسین انتشار یافته 
در بافر سیترات به HPLC تزریق و کمیت نایسین انتشار یافته 
به مدت 20 دقیقه در طول موج 220 نانومتر ارزیابى شد [29، 
30]. منحنى استاندارد براى غلظت هاى مختلف نایسین از 2/5 
تا 100 پى پى ام با 5 تکرار براى هر غلظت نایسین رسم گردید.

2-6 - مدل سازى ریاضى
2-6-1- محاسبه توان انتشار  

به  باال  با غلظت  ناحیه اى  از  است که مواد  انتشار پروسه اى 
تصادفى،  مولکولى  حرکت  توسط  پایین تر،  غلظت  با  ناحیه اى 
حرکت مى کنند [31]. بنابراین، نیروى محرکه براى انتشار یک 

شیب غلظت (پتانسیل شیمیایى) است. 
  

(1)

در معادله Mt ،1 مقدار نایسین منتشر شده از فیلم زئین ذرت 
در زمان t و ∞M نایسین منتشر شده در زمان نامحدود است.

 
2-6-2- محاسبه ضریب انتشار

به عنوان  نفوذ)  انتشار (ضریب  یک بعدى، ضریب  انتشار  در 
نرخ انتقال ماده انتشار یافته در سراسر واحد سطح یک بخش 
تقسیم شده توسط گرادیان غلظت فضا، تعریف مى شود [32]. 
در معادله ضریب انتشار D، ضخامت فیلم (میلى متر) و شیب 
مقدار   Mt است.  شده  داده  نشان   k با  نایسین  دفع  منحنى 
نایسین باقى مانده در فیلم در زمان t و M0 مقدار نایسین که 

در ابتدا در فیلم وجود داشته است.

2-6-3-مدل وایبل 
براى توصیف خصوصیات  وایبل  از مدل  در پژوهش حاضر، 
انتشار نایسین براى غلظت هاى مختلف زئین ذرت استفاده شد. 
زیرا پارامترهاى وایبل، α و β به ترتیب سرعت انتشار نایسین و 
مکانیسم انتشار را نشان مى دهند. سپس مقادیر پیش بینى شده 
با نتایج تجربى مقایسه گردید. پارامتر مقیاس وایبل، α سرعت 
براى  نیاز  فرایند را تعریف مى کند و نشان دهنده زمان مورد 
به انجام رساندن 63 درصد از انتشار است که قابل مقایسه با 

انتشار مکانیکى  مدل  در   (Mt/M∞  <2/3) زمان کوتاه  انتشار   
است. به طور مشابه، β  قابل مقایسه با مولفه انتشار n در مدل 
قانون توان است. بنابراین مقایسه خوبى بین مدل وایبل تجربى 

و مدل انتشار مکانیکى مى تواند صورت گیرد [33، 34].

2-7-تجزیه تحلیل آمارى
با طرح کامال تصادفى طراحى گردید و  تیمار مطابق  چهار 
اثر  از  حاصل  نتایج  شدند.  انجام  تکرار  سه  در  آزمون ها  کلیه 
غلظت نایسین در فیلم زئین ذرت و غلظت فیلم زئین ذرت در 
انتشار نایسین به روش آنالیز واریانس یک طرفه به کمک نرم 
افزار مینى تب 16 ، با احتساب دامنه اطمینان 95 درصد آنالیز 
آزمون چند دامنه اى  روش  از  براى مقایسه میانگین ها  شدند. 

دانکن استفاده شد.    

3- نتایج و بحث
3-1- فعالیت ضدمیکروبی فیلم هاى زئین ذرت به روش 

انتشار در آگار
3-1-1- بررسى نتایج استاندارد قطر هاله عدم رشد توسط 

غلظت هاى مختلف نایسین
غلظت هاى  توسط  رشد  عدم  هاله  1-الف،  شکل  با  مطابق 
مختلف نایسین ایجاد گردید که خاصیت ضدمیکروبی نایسین 
را تایید کرد. همان گونه که در شکل 1-ب، نشان داده شد با 
عدم  هاله  در قطر  توجهى  قابل  تغییر  نایسین  غلظت  افزایش 
رشد ایجاد نشد. شکل 1-ب نشان داد با افزایش غلظت نایسین 
افزایش اندکى در مناطق مهار دیده شد که این مى تواند به دلیل 
وابستگى کم تر هاله عدم رشد به غلظت نایسین باشد. بنابراین 
بین مناطق مهار و غلظت نایسین یک رابطه غیرخطى وجود 
از شیب  قابل توجهى متفاوت  به طور   0/0005 داشت.  شیب 
کننده  محدود  فاکتور  زیاد  احتمال  به   .(p<0/05) بود  صفر 
سرعت رشد مناطق مهار مقدار محلول نایسین توزیع شده در 
چاهک ها بود. محلول شروع به انتشار در اطراف آگار مى کند و 
بعد از تمام شدن انتشار محلول، هاله عدم رشد متوقف میشود. 
در یک مطالعه مشابه پفیفرو اوربن، گزارش دادند که مناطق 
مهار ایجاد شده در روش انتشار در آگار یک تابع لگاریتمى از 

مقدار نایسین بود [35].  
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(الف)

(ب)
شکل (1) الف) هاله عدم رشد  ایجاد شده توسط غلظت هاى مختلف نایسین، ب) قطر هاله عدم رشد توسط غلظت هاى مختلف 

نایسین (10000-0  واحد بین المللى/میلى لیتر) با استفاده از روش انتشار در آگار

3-1-2-بررسى قطر هاله عدم رشد 
توسط غلظت هاى مختلف نایسین انتشار یافته از فیلم زئین 

ذرت 4 درصد در بافر سیترات
فعالیت ضدمیکروبی نایسین انتشار یافته از فیلم زئین ذرت 

با تولید مناطق روشن هاله عدم رشد 
نشان داده شده است مطابق با شکل (2)، اندازه هاله عدم رشد 
نایسین از 100 میلى گرم به 300 میلى گرم  افزایش غلظت  با 
و  گروور  حاضر  تحقیق  نتایج  تایید  در  است.  یافته  افزایش 
با  را   (LDPE) چگالى کم1  با  اتیلن  پلى  فیلم هاى  همکاران، 
محلول هاى متیل سلولز و هیدروکسى پروپیل متیل سلولز که 
حاوى غلظت هاى مختلف نایسین بودند، پوشاندند. آن ها پس 
انتشار  حال،  این  با  کردند.  مشاهده  را  مهار  مناطق  روز   8 از 
کنترل نشده بود و هاله عدم رشد ثابت در طول مطالعه تولید 
1. Poly ethylene low density

نشد [36]. هافمن و همکاران فعالیت ضد میکروبی فیلم زئین 
ذرت ترکیب شده با نایسین، اسید لوریک و اتیلن دى آمین تترا 
حاوى  فیلم  داد  نشان  نتایج  کردند،  مطالعه  را  استیک اسید 
را پس  باکترى هاى اولیه  نایسین، تعداد 

از 48 ساعت 5/5 لگاریتم کاهش داد [10]. 
هدایتى راد و همکاران خاصیت ضد میکروبی فیلم هاى خوراکی 
پولوالن حاوى غلظت هاى مختلف اسانس طبیعى گیاه درمنه را 
بررسى نمودند و اعالم داشتند با افزایش غلظت اسانس خاصیت 
ضدمیکروبی فیلم ها افزایش یافت و بیش ترین و کم ترین هاله 

و  به   متعلق  به ترتیب  رشد  عدم 
ضدمیکروبی  خاصیت  همکاران  و  برومند    .[37] بود   
سه  علیه  بر  را  شیرازى  اسانس  حاوى  کازئینى  خوراکى  فیلم 
 ، میکروارگانیسم مهم بیمارى زاى غذایى 
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  و  مورد ارزیابى قرار دادند 
به  مربوط  رشد  عدم  هاله  قطر  بیش ترین  نمودند  گزارش  و 
 بود[38].  صداقت و همکاران خاصیت 
غلظت هاى  حاوي  سلولز  متیل  کربوکسى  فیلم  ضد میکروبی 
افزایش زمان  لیموترش را بر  مختلف اسانس گشنیز و پوست 
نمودند.  بررسى  یخچال  دماي  در  گوسفند  گوشت  ماندگاري 
نتایج نشان داد فیلم هاي حاوي اسانس گشنیز و لیموترش در 
میکروارگانیسم هاي   مقابل  در  آگار  کشت  محیط 
و  داشتند  ضدمیکروبى  خاصیت  و  
اسانس ها  غلظت  افزایش  با  و  دادند،  رشد  عدم  هاله  تشکیل 
معنى داري  تأثیر  اما  یافت.  افزایش  آن ها  رشد  عدم  هاله  قطر 
و  آریتا   .[39] نداشتند  باکتري   بر 
کلسیم  و  سدیم  کازئینات  فیلم هاى  کردند  گزارش  همکاران 
، حاوى کارواکرول مى توانند مانع رشد باکترى هاى 
گردند  و   
مختلف  غلظت هاي  از  استفاده  روى  بسیارى  مطالعات   .[40]
علت  است که  فیلم ها شده  در  ترکیبات ضدمیکروبی طبیعى 
ترکیبات  غلظت  ترکیب ضدمیکروبی،  نوع  آن ها  نتایج  تفاوت 
نوع ماده  ترکیبات ضدمیکروبی و  تهیه  روش  آن،  درون  موثر 

تشکیل دهنده فیلم مى باشد.  
                                                 

3-1-3-بررسى قطر هاله عدم رشد 
توسط نایسین انتشار یافته از غلظت هاى مختلف فیلم زئین 

ذرت در بافر سیترات
جهت دستیابى به فعالیت ضد میکروبی موثر در سطح مواد 

کنترل  سازي  رها  به  نیاز  خوراکى،  فیلم  سیستم  در  غذایى 
وجود  متوسط  انتشار  آهنگ  یک  با  ضدمیکروبی  مواد  شده 
دارد. نیروهاي دافعه و جاذبه موجود بین مواد ضدمیکروبی و 
الیه فیلم فاکتورهایى هستند که ضریب انتشار را تحت تاثیر 

قرار مى دهند [41].      
رشد  عدم  هاله  قطر  داد  نشان   ،(3) شکل 

 12 به   4 از  فیلم  در  ذرت  زئین  غلظت  افزایش  با   
به دلیل  مى تواند  این  که  یافت  کاهش  (وزنى/حجمى)  درصد 
غلظت  افزایش  با  سیترات  بافر  در  نایسین  انتشار  کاهش 
حاضر  تحقیق  از  حاصل  نتایج  تایید  در  باشد.  ذرت  زئین 
چاندراسیکار و همکاران انتشار نایسین را از فیلم هاى آلژینات 
ارزیابى  مورد  آلژینات  مختلف  غلظت هاى  حاوى  کیتوزان 
میزان  آلژینات  غلظت  افزایش  با  داشتند  بیان  و  دادند  قرار 
نایسین انتشار یافته از فیلم ها در فاز آبى، به شکل معنى دارى 
فیلم هاى  همکاران  و  ونگ   .[42] یافت  کاهش   (p≤0/05)
تهیه  را  پتاسیم  سوربات  حاوى  ژالتین  پایه  بر  ضد میکروبی 
انتشار مولکول هاى سوربات  نمودند و گزارش نمودند سرعت 
به ساختار ماتریس بستگى دارد  زیادى  پتاسیم تا حد بسیار 
افزایش  انتشار  ضریب  پتاسیم  سوربات  غلظت  افزایش  با  و 
مختلفى  ضدمیکروبی  ترکیبات  همکاران  و  چا   .[43] یافت 
تزریق  سدیم  آلژینات  و  کاپاکاراگینان  فیلم هاى  درون  به  را 
مقایسه  در  سدیم  آلژینات  فیلم هاي  داشتند  بیان  و  نمودند 
مواد  از  یکسان  غلظت هاى  در  کاراگینان  کاپا  روکش هاي  با 
ضدمیکروبی، هاله عدم رشد بزرگ ترى را نشان دادند و علت 
و  آلژینات سدیم  بیش تر  آبدوستى  خاصیت  به  را  پدیده  این 

شکل(2)  فعالیت ضد میکروبی غلظت هاى مختلف  نایسین (100، 200 و 300 میلى گرم) انتشار یافته از فیلم زئین ذرت 4 درصد
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و مهاجرت سریع تر مواد ضدمیکروبی از آن نسبت دادند [44].
ارگانو و روغن سیر  رزمارى،  سیدیم و ساریکوس اسانس هاي 
فیلم حاوى پروتئین آب پنیر اضافه نمودند و دریافتند  به  را 
در  ضدمیکروبی  خاصیت  باالترین  ارگانو  روغن  حاوي  فیلم 
مقابل تمامى باکتري هاي گرم مثبت و گرم منفى را نشان داد 
[45]. نگوین و همکاران بیان داشتند فیلم هاى سلولزى حاوى 
باکترى هاى  و  رشد   مى توانند  نایسین 
اکونومو   .[46] نمایند  کنترل  سوسیس  سطح  در  را  هوازى 
در  مرغ خام  نگه دارى  زمان  مدت  کردند  گزارش  همکاران  و 
حضور نایسین و اتیلن دى آمین تترا استیک اسید تحت اتمسفر 
تغییر یافته در دماى 4 درجه سانتى گراد افزایش یافت [47]. 
عدم  هاله  قطر  در  توجهى  قابل  تغییر   ،(3) شکل  با  مطابق 
رشد در طول زمان هاى 24، 48، 72 و 96 ساعت در تمامى 

محلول هاى انتشار یافته از فیلم ها مشاهده نگردید. 

3-2- بررسى کمیت نایسین انتشار یافته در بافر فسفات 
HPLC از فیلم هاى زئین ذرت به روش

نایسین  استاندارد غلظت هاى مختلف  3-2-1-نتایج منحنى 
HPLC توسط آزمون

همان طور که در شکل (4)، نشان داده شده با افزایش غلظت 
بین  رابطه  بنابراین  است،  رفته  باالتر  نیز  اوج  ناحیه  نایسین 

غلظت و ناحیه اوج خطى بوده است.

در  نایسین موجود  غلظت هاى مختلف  تاثیر  نتایج   -2-2-3
بافر  در  نایسین  انتشار  کمیت  بر  درصد   4 ذرت  زئین  فیلم 

HPLC فسفات با استفاده از روش
میزان انتشار غلظت هاى مختلف نایسین (100، 200 و 300 
میلى گرم) از فیلم زئین ذرت 4 درصد در بافر فسفات طى 72 
 ،(5) نتایج آن در شکل  ارزیابى شد و   HPLC ساعت  توسط

شکل(3) فعالیت ضد میکربی نایسین انتشار یافته از غلظت هاى مختلف فیلم زئین ذرت (4، 8 و 12درصد) در بافر سیترات در 24 ،48، 72 و 96 ساعت

HPLC شکل(4) منحنى استاندارد ارزیابى غلظت هاى مختلف نایسین بر ناحیه اوج با استفاده از روش
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گزارش شده است. مطابق با نتایج مقدار انتشار وابسته به غلظت 
نایسین بود و با افزایش غلظت نایسین در فیلم زئین ذرت میزان 
افزایش داشت با گذشت زمان  انتشار نیز به شکل معنى دارى 
نیز میزان انتشار نایسین افزایش یافت. نتو و همکاران از نایسین 

پوشش داده شده در فیلم هاى پالستیکى براى کنترل 
 در سالمون دودى استفاده کردند و گزارش نمودند 
به  به طور مستقیم  لیستریامونوسیتوژنز  درجه غیرفعال شدن 
غلظت نایسین موجود در فیلم وابسته است و نایسین مى تواند 
را  فرایند سالمون دودى  از  بعد  آلودگى  
کنترل نماید [48]. کااوهونگ و همکاران بیان نمودند استفاده 
از فیلم هاى نایسین پوشش داده شده با سدیم کازئینات باعث 
افزایش ایمنى و مدت زمان نگه دارى پنیرهاى پروسس گردیده 
است [49]. حسینى و همکاران خاصیت ضد میکروبی فیلم هاى 

خوراکى کیتوزان حاوى غلظت هاى مختلف اسانس هاى میخک 
حاوى  فیلم هاى  داد  نشان  نتایج  نمودند،  بررسى  را  آویشن  و 
قطر  و  داشتند  باالترى  ضدمیکروبی  خاصیت  آویشن  اسانس 

هاله شفاف با افزایش غلظت اسانس بیش تر شد [50].

از  نایسین  مختلف  غلظت هاى  انتشار  توان  3-2-3-قانون 
فیلم زئین ذرت 4 درصد در بافر فسفات

از مدل قانون توان (معادله 1) جهت این که انتشار نایسین 
در  پارامترها  گردید.  استفاده  است  غیر فیک  یا  فیک  مشابه 
براى بخش  ln (t) در مقابل  ln (Mt/M∞) معادله از روى شکل
آغازین انتشار غلظت هاى مختلف نایسین (100، 200 و 300 
میلى گرم) از فیلم هاى زئین ذرت 4 درصد محاسبه شد. مقادیر 
n که نشان دهنده مکانیسم انتشار بود از شیب منحنى شکل 6،

شکل(5) بررسى کمیت انتشار غلظت هاى مختلف نایسین (100، 200 و 300 میلى گرم) از فیلم زئین ذرت 4 درصد در بافر فسفات طى 72 ساعت 
HPLC توسط

شکل(6) بتوان انتشار غلظت هاى مختلف نایسین (100،200 و 300 میلى گرم) از فیلم زئین ذرت 4 درصد در بافر فسفات
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به دست آمد. مقدار n از 0/29 به 0/46 متفاوت و از آن جا که 
مقادیر n<0/5 بود، به نظر مى رسد که مکانیسم انتشار رفتارى 
شبه فیک داشته باشد. رفتار شبه فیک به رفتار فیک شباهت 
مشاهدات  نیست،  غلظت  شیب  به دلیل  صرفا  انتشار  و  دارد 
انتشار  که  بود  فرض  این  خالف  بر  حاضر  تحقیق  از  حاصل 
است.  بوده  طبیعت  در  فیک  ذرت،  زئین  ماتریس  از  نایسین 
در مکانیسم شبه فیک، منحنى جذب شبیه منحنى فیک بوده 
نهایى بسیار آهسته مى باشد. ونگ و  به تعادل  است، اما میل 
همکاران فیلم بر پایه کیتوزان/پلى وینیل الکل حاوى نایسین را 
تهیه نمودند و گزارش کردند مکانیسم انتشار اولیه نایسین به 
خوبى توسط معادله انتشار فیک قابل توضیح بوده است [43].   

از  نایسین  غلظت هاى مختلف  انتشار  3-2-4-قانون ضریب 
فیلم زئین ذرت 4 درصد در بافر فسفات

و   200،100) نایسین  مختلف  غلظت هاى  اثر   ،(2) جدول 
300 میلى گرم) بر ضریب انتشار نایسین از فیلم زئین ذرت 4 

درصد را نشان مى دهد. 
ضریب انتشار نایسین با افزایش غلظت نایسین از 100 به 300 
میلى گرم از 11-10×5 (سانتى متر مربع بر ثانیه) به 10-11×33 
(سانتى متر مربع بر ثانیه) افزایش داشت. بنابراین ضریب انتشار 
نایسین از طریق فیلم زئین ذرت به شکل معنى دارى به غلظت 
نایسین بستگى داشت. با توجه به این که نایسین شامل تقریبا 
75 درصد کلرورسدیم و 2/5 درصد نایسین خالص است که هر 
دو محلول در آب هستند، بنابراین نایسین موجود در فیلم زئین 
زئین  ماتریس  آبگریزى  افزایش  موجب  است  ممکن  نیز  ذرت 
ذرت و در نتیجه افزایش تعامل آن با حالل و افزایش ضریب 
انتشار نایسین گردد. مشابه این استدالل توسط میلتز و روسن، 
استایرن  انتشار  و  پتاسیم  سوربات  براى  فلوروس،  و  اوزدمیر 
داشتند  بیان  همکاران  و  ونگ   .[52،  51] ارائه شد  به ترتیب، 

مى تواند  نتیجه  در  است  آمفیلیوفیلیک  مولکول  یک  نایسین 
به طور  همزمان رفتارهاى آبگریز و آبدوست داشته باشد، ولى 

میل آن به سمت مواد هیدروفیل بیش تر است [43].  
از  پس  نایسین  مختلف  غلظت هاى  دفع  میزان   ،(7) شکل 
24 ساعت از فیلم هاى زئین ذرت با غلظت 4 درصد را نشان 
در  مانده  باقى   نایسین  مقدار   Mt این که  به  توجه  با  مى دهد. 
فیلم  در  ابتدا  در  که  نایسین  مقدار   M0 و   t زمان  در  فیلم 
وجود داشت، است بنابراین فیلم هاى 4 درصد زئین ذرت که 
داشتند  انتشار بیش ترى  بودند  نایسین  میلى گرم   300 حاوى 
شکل  بود.  کم تر  مذکور  فیلم  در  مانده  باقى  نایسین  مقدار  و 
تایید کرد. ونگ و  را   ،(2) در جدول  نتایج گزارش شده   ،(7)
بر  فیلم  به  20 درصد  تا   0 غلظت هاى  با  را  نایسین  همکاران 
داد  نشان  نتایج  نمودند  تزریق  الکل  وینیل  کیتوزان/پلى  پایه 
 11/65 به   100 از  شدت  به  میزان 
 10 تا   0 از  نایسین  غلظت  که  هنگامى  یافت  کاهش  درصد 
10 درصد میزان  از  باالتر  یافت در غلظت هاى  افزایش  درصد 
اعالم  آن ها  یافت،  کاهش  تدریج  به   
کردند با افزایش غلظت نایسین در فیلم مذکور میزان رهایش 
است  یافته  افزایش  میکروبی  سوسپانسیون  داخل  به  نایسین 
بنابراین انتشار نایسین از فیلم تا حد زیادى بستگى به غلظت 

اولیه نایسین داخل فیلم دارد [43].  
 

از  سیترات  بافر  در  نایسین  انتشار  کمیت  نتایج   -5-2-3
فیلم هاى زئین ذرت با غلظت هاى 4، 6، 8 و 10 درصد (حجمى/

HPLC وزنى) با استفاده از روش
شکل (8)، کمیت انتشار نایسین از فیلم هاى زئین ذرت طبق 
جدول (1)، در 72 ساعت را نشان مى دهد. با توجه به این که 
نایسین در هر قطعه فیلم برش داده شده حاوى  اولیه  میزان 
بین المللى  فعالیت 300000 واحد  با  نایسین،  300 میلى گرم 

جدول(2) اثر غلظت هاى مختلف نایسین (100، 300،200) میلى گرم بر ضریب انتشار نایسین از فیلم زئین ذرت 4 درصد
(mg) مقدار نایسین(mm) ،ضخامت فیلمK ،شیبD×10-11 (cm2/s) ضریب انتشار

1000/24-0/0155 ± 0/9 c

2000/29-0/05825 ± 1/6 b

3000/32-0/07333± 5/4 a
(p<0/05) ضرایب انتشار با اندیس متفاوت اختالف معنى دارى داشتند     
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بود بنابراین باالترین میزان انتشار نایسین متعلق به فیلم زئین 
ذرت 4 درصد بود که این ممکن است به دلیل افزایش انتشار 
حالل در ماتریس و متعاقبا انتشار نایسین از ماتریس در غلظت 
 4 از  ذرت  زئین  غلظت  افزایش  با  باشد.  زیست  پلیمر  پایین 
کاهش  ذرت  زئین  فیلم هاى  از  نایسین  انتشار  درصد   10 به 
یافت. این نتیجه را مى توان این گونه توضیح داد که با افزایش 
غلظت زئین ذرت چگالى آن نیز افزایش پیدا کرد و با افزایش 
چگالى در هم فرو رفتن و پیج خوردگى زیست  پلیمر زئین ذرت 
نیز افزایش پیدا کرد که این پیج خوردگى زیست پلیمر باعث 
به دام افتادن و رها سازى کند محلول نایسین گردیده است . 
انتشار  زیلبرمن و سافر،  تحقیق  این  از  نتایج حاصل  در تایید 
فیبر  از ساختار  را  پراکسیداز ریشه خردل  آنزیم  کنترل شده 
کامپوزیت را مورد مطالعه قرار دادند. آن ها دریافتند با افزایش 
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شکل (7) شکل دفع غلظت هاى مختلف نایسین پس از 24 ساعت از فیلم هاى زئین ذرت با غلظت 4 درصد (وزنى/حجمى) 

شکل (8)کمیت انتشار نایسین در بافر سیترات از فیلم هاى زئین ذرت با غلظت هاى 4، 6، 8 و 10 درصد (وزنى/حجمى) پس از 72 ساعت

غلظت زیست  پلیمر در ماتریس انتشار پیوسته و آرام تر صورت 
گرفت. آن ها گزارش کردند با افزایش غلظت پلیمر، ویسکوزیته 
انتشار  نتیجه  در  و  است  یافته  افزایش  نیز  پلیمر  چگالى  و 
آنزیم  دسترس  در  آزاد  حجم  هم چنین  و  ماتریس  در  حالل 
پراکسیداز براى انتشار کاهش یافته است [ 53]. جیانکوپولوس 
و جیلبرت گزارش کردند با افزایش غلظت آگارز میزان انتشار 
نایسین موجود در آن به شکل معنى دارى (p≤0/05) کاهش 
یافت، که این مى تواند بدلیل کاهش اندازه منافذ ژل و کاهش 
انتشار مولکولى کم تر با افزایش محتواى آگارز باشد [ 54]. در 
انتشار  کاهش  نمودند  اعالم  ونگ،  و  نیز سان  دیگرى  مطالعه 
افزایش غلظت پلیمر در ماتریس است  ترکیبات فعال به دلیل 
[ 55]. بنابراین، استفاده از فیلم هاى بسته بندى حاوى عوامل 
انتشار کنترل شده به درون  ضد میکروبی مى تواند توسط یک 
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شکل(9)توان انتشار نایسین از غلظت هاى مختلف فیلم زئین ذرت (4، 6،8، 10) درصد (وزنى/ حجمى) در بافر فسفات

جدول (3) تاثیر غلظت هاى فیلم زئین ذرت (4، 6،8 ، 10) درصد بر ضریب انتشار نایسین
%(w/w)  غلظت زئین ذرت(mm) ،ضخامت یلمK ،شیبD×10-11 (cm2/s) ضریب انتشار

40/319-0/07236±5/4 a

60/384-0/04316±3 b

80/479-0/03014±3 bc

100/537-0/0228±2 cd

(p<0/05) ضرایب انتشار با اندیس متفاوت اختالف معنى دارى داشتند                

میکروارگانیسم ها،  نامطلوب  اولیه  مهار  تنها  نه  غذایى،  مواد 
هم چنین فعالیت هاى باقى مانده آن ها در طول زمان، در طول 
را  توزیع  طول  در  غذایى  مواد  سازى  ذخیره  و  نقل  و  حمل 

کنترل کند [ 56].
انتشار  درصد،   10 و   8 ذرت  زئین  غلظت  با  فیلم هاى  در 
از  بود. پس  متفاوت  غلظت،  دو  هر  براى  مدت  نایسین کوتاه 
حدود 40 ساعت، انتشار از فیلم هاى با غلظت 8 و 10 درصد، 
تقریبا مشابه بود. به احتمال زیاد یک بار ماتریس پلیمر به طور 
انتشار از  کامل هیدراته شده، پلیمر سکون پیدا کرده است و 
هر دو ماتریس بدون در نظر گرفتن غلظت زئین ذرت در هر 

دو فیلم، مشابه بود.
کارنت ریپوچه و همکاران، انتقال جرم از نایسین خالص را 
در ژل هاى آگارز در غلظت هاى 3، 4 و 7 درصد (وزنى/وزنى) 
انتشار  ضریب  که  دریافتند  آن ها  دادند.  قرار  بررسى  مورد  را 
نایسین با افزایش غلظت آگارز در ژل کاهش یافته است. آن ها 
افزایش یافته  هم چنین گزارش دادند که چون محتواى آگارز 
است، طول مسیر انتشار نیز افزایش پیدا کرده که باعث شده 

نایسین محدود گردد [ 57]. در مطالعه دیگرى، سبتى  انتشار 
محتواى  افزایش  با  نایسین  انتشار  و همکاران، گزارش کردند 
آگارز از 3 به 8 درصد (وزنى/وزنى) کاهش قابل توجهى پیدا 
کرد بنابراین مدت زمان طوالنى ترى نایسین انتشار یافت [ 15].

از  نایسین  مختلف  غلظت هاى  انتشار  توان  3-2-6-قانون 
فیلم زئین ذرت 4 درصد در بافر فسفات

انتشار نایسین فیک  از مدل قانون توان براى تعیین این که 
یا غیر فیک است، استفاده شد. پارامترها در معادله قانون توان 
براى بخش آغازین انتشار نایسین  ln (t)  در مقابل ln (Mt/M∞)
محاسبه شد. مقادیر n از شیب منحنى به دست آمد. مقادیر n از 
0/29 تا 0/41 متغیر بود. از آن جا که مقادیرn<0/5 بود، بنابراین 
مکانیسم انتشار نایسین مى تواند رفتار شبه فیک داشته باشد. 
تیراکارن و همکاران، انتشار نایسین در فیلم زئین ذرت قالب گیرى 
شده را مورد مطالعه قرار دادند و مشاهده کردند که سینتیک 
 .[58 ] نمود  پیروى  فیک  انتشار  مدل  یک  از  نایسین  انتشار 
و همکاران، گزارش کردند  همکاران، سبتى  ریپوچه و  کارنت 
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انتشار نایسین در ژل آگار یک رفتار فیک بوده است [ 57، 15]. 

غلظت هاى  در  نایسین  انتشار  ضریب  3-2-7-محاسبه 
 (D) مختلف زئین ذرت

مقادیر ضریب انتشار نایسین از غلظت هاى مختلف زئین ذرت 
نایسین  انتشار  است. ضریب  شده  داده  نشان   ،(3) جدول  در 
معنى دارى  شکل  به  فیلم  ها  در  ذرت  زئین  غلظت  افزایش  با 
افزایش یافت. با افزایش غلظت زئین ذرت از 4 درصد به 10 
نایسین کاهش چهار برابرى نشان داد و  انتشار  درصد ضریب 
کاهش  ثانیه  بر  مربع  سانتى متر   8  ×10-11 به   36  ×10-11 از 
یافت،که این یافته مى تواند به دلیل خمیدگى و پیچ خوردگى 
غلظت هاى باالتر فیلم زئین ذرت باشد که منجر به رهاسازى 
کندتر نایسین گردیده است. در تایید یافته هاى حاصل از این 
تحقیق کارنت ریپوچه و همکاران، سبتى و همکاران، گزارش 
افزایش محتواى  با  آگارز  در ژل  نایسین  انتشار  کردند ضریب 

آگارز در ژل کاهش یافت [ 57، 15]. 
فیلم هاى  در  را  سوربات  پتاسیم  انتشار  فلوروس  و  اوزدمیر 
با  که  کردند  مشاهده  آن ها  کردند.  بررسى  پنیر  آب  پروتئین 
افزایش غلظت پروتئین در فیلم، ضریب انتشار سوربات کاهش 
نتایج مشابهى را  [52]. جیاناکوپولوس و جیلبرت  یافته است 
و  دادند  گزارش  آگار  ژل هاى  در  سوربیک  اسید  انتشار  براى 
کاهش ضریب انتشار را به افزایش سفتى ژل نسبت دادند [54]. 
با توجه به این که با استفاده از فیلم زئین ذرت 10 درصد انتشار 
نایسین به طور قابل توجهى کاهش یافت و با استفاده از فیلم زئین 
ذرت 4 درصد نیز بخش زیادى از نایسین در مدت زمان کوتاه 
انتشار یافت بنابراین استفاده از زئین ذرت با غلظت 8 درصد در 
بسته بندى مى تواند انتشار کنترل شده، مداوم و مطلوبى داشته 
مى گردد. توصیه  غذایى  مواد  بندى هاى  بسته  براى  و  باشد 
با  ذرت  زئین  فیلم هاى  از  نایسین  دفع  میزان   ،(10) شکل 
غلظت هاى 4، 6، 8 و 10 درصد را پس از 24 ساعت را نشان 
در  مانده  باقى  نایسین  مقدار   Mt این که  به  توجه  با  مى دهد. 
فیلم در زمان t و  M0 مقدار نایسین  که در ابتدا در فیلم وجود 
باقى مانده در فیلم  زئین  نایسین  داشت، است بنابراین مقدار 
ذرت 10 درصد که کم ترین میزان انتشار را داشت بیش تر بود 
و کم ترین مقدار نایسین باقى مانده در فیلم زئین ذرت 4 درصد 

مشاهده گردید، که باالترین میزان انتشار را داشت. جدول (3)، 
نتایج مذکور را تایید کرد.

3-2-8- انتشار نایسین مطابق با مدل سازى وایبل
و  تجربى  نایسین  انتشار  که  مى دهد  نشان   ،(11) شکل 
ذرت  زئین  فیلم هاى  از   (Weibull (مدل  بینى شده  پیش 
شده  ترسیم  زمان  از  تابعى  صورت  به  مختلف،  غلظت هاى  با 
است. با توجه به این که تمامى ضرایب R2 باالتر از 0/95 بودند 
بنابراین پیش بینى مدل وایبل بسیار مطلوب بوده است. تفاوت 
از  استفاده  به  منوط  شده،  بینى  پیش  و  تجربى  مقادیر  بین 

پارامترهاى α و β با استفاده از تابع Solver به حداقل رسید. 
همان طور که در جدول (4) دیده مى شود، زمانى که غلظت 
زئین ذرت از 4 به 10درصد (وزنى/حجمى) افزایش یافت، مقدار 
α نیز از  6/89 به 25/43 افزایش پیدا کرد. این مشاهدات نشان 
مى دهد که انتشار اولیه براى زئین ذرت با غلظت کم تر، نسبت 
به زئین ذرت با غلظت باالتر، سریع تر بوده است. این یافته ها با 
نتایج (شکل11) تطابق داشت. هنگامى که غلظت زئین ذرت 
افزایش یافت، چگالى پلیمر در ماتریس افزایش یافته در نتیجه 
حالل  انتشار  امر،  این  نمود.  پیدا  کاهش  آزاد،  نایسین  حجم 
را کند  از ماتریس  انتشار هاى بعدى نایسین  و  داخل ماتریس 
مى کند. عامل وایبل β توصیف شکل منحنى انتشار است. در 
مشابه فیک، انتشار  دهنده  نشان    β  <0/75 وایبل  یک مدل 

β<1>0/75 نشان دهنده یک مکانیسم ترکیبى (فیک و حالت 
دوم انتقال)β = 1 نشان دهنده سینتیک اولین بار، β>1 نشان 

دهنده یک مکانیسم پیچیده، مى باشند [33].
همان طور که از مقادیر β (جدول4) مشهود است، فیلم هاى 
زئین ذرت با غلظت هاى 4، 6 و 8 درصد (وزنى/حجمى) نشان 
 n مولفه  خالف  بر  حال،  این  با  هستند.  فیک  انتشار  دهنده 
در مدل قانون توان، فاکتور شکل وایبل β بین انتشار فیک و 
زئین ذرت  با غلظت  فیلم ها  شبه فیک تفاوتى قائل نمى شود. 
10 درصد (وزنى/حجمى) داراى مقدار β، 0/91 بودند که یک 
را  فیک)  (غیر  انتقال  دوم  و حالت  فیک  از  ترکیبى  مکانیسم 
(وزنى/حجمى)، درصد   10 ذرت  زئین  غلظت  در  داد.  نشان 

و  نایسین  غلظت  گرادیان  توسط  انتشار  زیاد  احتمال  به 
هم چنین برخى از مکانیسم هاى دیگر کنترل شده است. پس از 
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40 ساعت، انتشار از فیلم هاى زئین ذرت با غلظت هاى  8 و 10 
درصد، مشابه بودند. به احتمال زیاد تأثیر غلظت زئین ذرت در 

فیلم بر انتشار نایسین در غلظت هاى پایین تر مشهودتر بود.

شکل(10)دفع نایسین از فیلم هاى زئین ذرت با غلظت هاى 4، 6، 8 و 10 درصد (وزنى/حجمى) پس از 24 ساعت 

شکل(11) انتشار نایسین (سمبل ها) و وایبل پیش بینى شده (خطوط) از فیلم هاى زئین ذرت در 72 ساعت با غلظت هاى 4، 6، 8 و 10 درصد (وزنى/حجمى)

جدول (4) تاثیر غلظت هاى فیلم زئین ذرت (4، 6،8 ، 10) درصد بر ضریب انتشار نایسین
%(w/w)  غلظت زئین ذرت(α) پارامتر مقیاس(β )فاکتور شکل

46/890/54
69/570/62
811/420/50
1025/430/91

                            مقدار کم تر پارامتر مقیاس α نشان مى دهد که فرایند، در آغاز انتشار سریع تر است.

4- نتیجه گیرى
 نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد فیلم هاى زئین ذرت 
در  مى توان  را  نایسین  نظیر  ضدمیکروبی  ترکیبات  حاوى 
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پوشش هاى مواد غذایى و یا در بسته بندى به کار برد. نایسین 
آرامى  به  مى تواند  خوبى  به  ذرت  زئین  فیلم هاى  در  موجود 
انتشار پیدا نماید و از رشد   جلوگیرى 
باعث  فیلم ها  در  موجود  نایسین  غلظت  میزان  افزایش  نماید. 
رشد   مهار  میزان  بیش تر  افزایش 
روى محیط کشت شد. افزایش میزان غلظت زئین ذرت تا 8 
نایسین در حد مطلوب  انتشار  باعث کاهش  درصد در فیلم ها 

چنین  از  استفاده  بنابراین  گردید.  فیلم ها  در  کارآمدى  و 
پوشش هایى مى تواند منجر به افزایش ماندگارى، میکروب کشى 
مى شود  پیشنهاد  گردد.  غذایى  محصوالت  کیفیت  حفظ  و 
براى مطالعات آینده از فیلم هاى زئین ذرت حاوى نایسین در 
و  ماندگارى  افزایش  و  شود  استفاده  غذایى  مواد  پوشش هاى 

خواص کیفى محصوالت غذایى بررسى گردد.
 

منابع

[1] Ghanbarzadeh, B., Musavi, M., Oromiehie, A.R., 

Rezayi, K., Razmi Rad, E., Milani, J. (2007). Effect 

of plasticizing sugars on water vapor permeability, 

surface energy and micro-structure properties of zein 

films. LWT-Food Sci. Technol., 40, 1191-1197.

[2] Ghanbarzadeh, B., Oromiehie, A. R. (2008). Biode-

gradable biocomposite films based on whey protein and 

zein: Barrier, mechanical properties and AFM analysis. 

Int. J. Biol. Macromol., 43(2), 209-215.

[3] Ghanbarzadeh, B., Oromiehie, A.R., Musavi, M., 

D-Jomeh, Z.E., Rad, E.R., Milani, J. (2006). Effect of 

plasticizing sugars on rheological and thermal proper-

ties of zein resins and mechanical properties of zein 

films. Food Res. Int., 39(8), 882-890.

[4] Han, J. H. (2000). Antimicrobial food packaging. 

Food Technol., 54(3), 56 - 65.

[5] Guerra, N.P., Macias, C.L., Agrasar, A.T., Castro, 

L.P. (2005). Development of a bioactive packaging cel-

lophane using nisaplin as biopreservative agent. Lett. 

Appl. Microbiol., 40(2), 106 -110. 

[6] Zactiti, E. M., Kieckbusch, T. G. (2006). Potassium 

sorbate permeability in biodegradable alginate films: 

Effect of the antimicrobial agent concentration and 

crosslinking degree. J. Food. Eng., 77(3), 462 - 467.

[7] Anderson, T.J., Lamsal, B.P. (2011). Zein extraction 

from corn, corn products, and coproducts and modifica-

tions for various applications: A Review. Cereal Chem., 

88(2), 159 -173.

[8] Krochta, J.M. (1997). Edible protein films and coat-

ings. In: Damodaran, S., Paraf, A. editors. Food pro-

teins and their applications. New York, Marcel Dekker. 

529-550.

[9] Savich, I.M. (1991). Hydrophobic properties of 

maize zein. Khim. Prir. Soedin (translated in English). 

1,105-108.

[10] Hoffmann, K.L., Han, I.Y., Dawson, P.L. (2001). 

Antimicrobial effects of corn zein films impregnated 

with nisin, lauric acid, and EDTA. J. Food prot., 64(6), 

885-889.

[11] Cleveland, J., Montville, T.J., Nes, I.F., Chikindas, 

M.L. (2001). Bacteriocins: safe, natural antimicrobials 

for food preservation. Int. J. Food Microbiol., 71(1), 

1-20.

[12] Nes, I.F., Diep, D.B., Havarstein, L.S., Brurberg, 

M.B., Eijsink, V., Holo, H. (1996). Biosynthesis of   

bacteriocins in lactic acid bacteria. Antonie van leeu-

wenhoek., 70, 113-128.

[13] Davies, E.A., Bevis, H.E., Potter, R., Harris, J., 

Williams, G.C., Delves-Broughton, J. (1998). Research 

note: The effect of pH on the stability of nisin solution 

138



ليال ناطقی                                                                                                     انتشار نايسين در فيلم زئين ذرت

during autoclaving. Lett. Appl. Microbiol., 27(3), 186-187.

[14] Van de Ven, F.J.M., Van den Hooven, H.W., Kon-

ings, R.N.H., Hilbers, C.W. (1991). NMR Studies of 

lantibiotics: the structure of nisin in aqueous solution. 

Eur. J. Biochem., 202(3), 1181-1188.

[15] Sebti, I., Blanc, D., Carnet-Ripoche, A., Saurel, R., 

Coma, V. (2004). Experimental study and modeling of 

nisin diffusion in agarose gels. J. Food. Eng., 63(2), 

185-190.

[16] O‘Leary, W.M., Wilkinson, S.G. In: Ratledge, C., 

Wilkinson, S.G. (Eds). (1988). Microbial lipids, Vol.1, 

academic press, New York, 117-201.

[17] Breukink, E. (1997). The c-terminal region of nisin 

is responsible for the initial interaction of nisin with the 

target membrane. Biochemistry., 36(23), 6968-6976.

[18] Cha, D.S., Cooksey, K., Chinnan, M.S., Park, H.J. 

(2003). Release of nisin from various heat-pressed and 

cast films. LWT-Food Sci. Technol., 36(2), 209-213.

[19] Sanjurjo, K., Flores, S., Gerschenson, L., Jagus, R. 

(2006). Study of the performance of nisin supported in 

edible films. Food Res. Int., 39(6), 749-754.

[20] Teerakarn, A., Hirt, D.E., Acton, J.C., Rieck, J.R., 

Dawson, P.L. (2002). Nisin diffusion in protein films: 

Effects of film type and temperature. J. Food Sci., 

67(8), 3019-3025.

[21] Fan, L.T., Singh, S.K. (1989). Controlled release: a 

quantitative treatment. Berlin, Germany, Springer Ver-

lag, pp 211- 230.

[22] Madigan M., Martinko, J. (editors). (2005). Brock 

biology of microorganisms (11th ed). Prentice hall. 

ISBN 0-13-144329-1.

[23] Baron, J. K., Summer, S. S. (1993). Antimicrobial 

containing edible films as an inhibitory system to con-

trol microbial growth of meat products. J. Food prot., 

56, 9-16.

[24] Ozdemir, M. (1999). Antimicrobial releasing ed-

ible whey protein films and coatings. Ph.D. Disserta-

tion, Purdue University, West Lafayette, IN, pp 20-30.

[25] Lawton, J.W. (2004). Plasticizers for zein: their ef-

fect on tensile properties and water absorption of zein 

films. Cereal Chem., 81(1), 1-5.

[26] Dawson, P.L., Hirt, D.E., Rieck, J.R., Acton, J.C., 

Sotthibandhu, A. (2003). Nisin release from films is af-

fected by both protein type and film-forming method. 

Food Res. Int., 36(9-10), 959-968. 

[27] Lai, H.-M., Padua, G.W. (1997). Properties and 

microstructure of plasticized zein films. Cereal Chem., 

74(6), 771-775.

[28] Pongtharangkul, T.; Demirci, A. (2004). Evalua-

tion of agar diffusion bioassay for nisin quantification. 

Appl. Microbiol. Biotechnol., 65(3), 268-272.

[29] Liu, W., Hanssen, J.N. (1990). Some physical and 

chemical properties of nisin, a small protein antibiotic 

produced by Lactococcus lactis. Appl. Environ Micro-

biol., 56(8), 2551-2558.

[30] Buonocore, G.G., Del Nobile, M.A., Panizza, A., 

Corbo, M.R., Nicolais, L. (2003). A general approach 

to describe the antimicrobial agent release from highly 

swellable films intended for food packaging applica-

tions. J. Control. Release., 90(1), 97-107.

[31] Cussler, E.L. (1997). Diffusion: mass transfer in 

fluid systems. Cambridge university press, England, pp 

45-50. 

[32] Crank, J. (1975). The mathematics of diffusion. 2nd 

ed. Oxford University Press, England, pp 28-36.

[33] Papadopoulou, V.V., Kosmidis, K.K., Vlachou, 

M.M., Macheras, P.P. (2006). On the use of the weibull 

function for the discernment of drug release mecha-

nisms.  Int. J. Pharm., 309(1-2), 44-50.

[34] Marabi, A., Livings, S., Jacobson, M., Saguy, I.S. 

(2003). Normalized weibull distribution for modeling re-

hydration of food particulates. Eur. Food Res. Technol., 

139



فصلنامه فناوری های نوين غذايی، سال چهارم، شماره ١٦، تابستان ١٣٩٦

217(4), 311-318.

[35] Pfeiffer, P., Orben, C. (1997). Determination of 

nisin in wine after solid phase extraction and high per-

formance liquid chromatography. Dtsch Lebensmitt 

Rundsch., 93, 47-49.

[36] Grower, J.L., Cooksey, K., Getty, K. (2004). Re-

lease of nisin from methylcellulose-hydroxypropyl 

methylcellulose film formed on low-density polyethyl-

ene film. J. Food Sci., 69(4), FMS107-FMS111.

[37] Hedayati rad, F., Sharifan, A., Khodayian Chegini, 

F., Hosini, E. (2013).  Antimicrobial activity of Pullu-

lan film incorporated with Artemisia sieberi essential 

oil. J. Fasa Univ. Med. Sci., 3(2), 130-135.

[38] Boroumand, A., Hamedi, M., Emamjome, Z., Ra-

zavi, S.H. (2013). Investigation on the antimicrobial ef-

fect of caseinate edible film containing the essential oil 

of Zataria multiflora. Iran J. Nutr Sci Food Technol., 

41(10), 13-21.

[39] Sedaght, N., Mohammad-Hosseini, M., Khosh-

noudi-Nia, S., Habibi, M.B., Koocheki, A. (2015). 

Antimicrobial Properties of CMC-based edible films 

incorporated with coriander and citrus lemon essential 

oils on the shelf-life of resh lamb-meat at refrigerator 

temperature. Iran J. Nutr. Sci. Food Technol., 9(4), 53-

62.

[40] Arrieta, M.P., Peltzer, M.A., Garrigós, M.C., 

Jiménez A. (2013). Structure and mechanical proper-

ties of sodium and calcium caseinate edible active films 

with carvacrol. J. Food Eng., 114(4), 486–94.

[41] Ghanbarzadeh, B., Pezeshki Najafabadi, A., Alma-

si, H. (2011). Antimicrobial edible films for food pack-

aging. Iran J. Nutr. Sci. Food Technol., 8(31), 123-135.

[42] Chandrasekar, V., Coupland, J.N., Anantheswaran, 

R.C. (2016). Kinetics of nisin from chitosan alginate 

complex films. J. Food Sci., 81(10), 2503-2510.  

[43] Wang, H., Zhang, R., Zhang, H., Jiang, S., Liu, 

H., Sun, M., Jiang, S. (2015). Kinetics and functional 

effectiveness of nisin loaded antimicrobial packaging 

film based on chitosan/poly (vinyl alcohol). Carbohy-

dr. Polym., 127, 64-71.

[44] Cha, D.S., Choi, J.H., Chinnan, M.S., Park, H.J. 

(2002). Antimicrobial films based on Na-alginate- and 

κ-carrageenan. Lebensm. Wiss. Technol, 35, 715-719.

 [45] Seydim, A.C. and Sarikus, G. (2006). Antimicro-

bial activity of whey protein based edible films incor-

porated with thyme, rosemary and garlic essential oils. 

Food Res. Int., 39(5), 639-644. 

[46] Nguyen, V.T., Gidley M.J., Dykes, G. (2008). A 

potential of nisin-containing bacterials cellulose film 

to inhibit listeria monocytogenes on processed meats. 

Food Microbiol., 25(3), 471-478.

[47] Economou, T., Pournis, N., Ntzimani, A., Sav-

vaidis, I.N. (2009). Nisin-EDTA treatments and modi-

fied atmosphere packaging to increase fresh chicken 

meat shelf-life. Food Chem., 114(4), 1470-1476.

[48] Neetoo, H., Ye, M., Chen, H., Joerger, R.D., Hicks, 

D., Hoover, D.G. (2008). Use of nisin coated plastic 

films to control Listeria monocytogenes on vacuum 

packaged cold smoked salmon. Int. J. Food Microbiol., 

122(1-2), 8-15.

[49] Cao-Hoang L., Chaine A., Grégoire L, Waché Y. 

(2010). Potential of nisin-incorporated sodium casein-

ate films to control Listeria in artificially contaminated 

cheese. Food Microbiol., 27(7), 940-944.

[50] Hosseini, S.M.H., Razavi, S.H., Mousavi, S.M.A. 

(2009). Studies on physical, mechanical, antibacterial 

and microstructural properties of chitosan edible films 

containing thyme and cinnamon essential oils. EJFPP., 

1(2), 47-68.

[51] Miltz, J., Rosen-Doody, V. (1985). Migration of 

styrene monomer from polystyrene packaging mate-

rials into food simulants.  J. Food Process. Preserv., 

140



ليال ناطقی                                                                                                     انتشار نايسين در فيلم زئين ذرت

8(3-4), 151-161.

[52] Ozdemir, M., Floros, J.D. (2001). Analysis and 

modeling of potassium sorbate diffusion through edible 

whey protein films. J. Food Eng., 47(1), 149-155.

[53] Zilberman, M., Sofer, M. (2006). A mathemati-

cal model for predicting controlled release of bioac-

tive agents from composite fiber structures.  J. Biomed. 

Mater. Res., 80A(3), 679-686.

[54] Giannakopoulos, A., Guilbert, S. (1986). Determi-

nation of sorbic acid diffusivity in model food gels. Int. 

J. Food Sci Tech., 21(4), 339-353.

[55] Sun, Z., Wang, C.H. (1996). Quasielastic light 

scattering from semidilute ternary polymer solutions 

of polystyrene and poly (methyl methacrylate) in ben-

zene. Macromolecules, 29(6), 2011-2018.

[56] Cutter, C.N. (2002). Microbial control by packag-

ing: A review.  Crit. Rev. Food Sci. Nutr., 42(2), 151-

161.

[57] Carnet Ripoche, A., Chollet, E., Peyrol, E., Sebti, 

I. (2006). Evaluation of nisin diffusion in a polysaccha-

ride gel: Influence of agarose and fatty content. Innov. 

Food Sci. Emerg. Technol., 7(1-2), 107-111.

[58] Teerakarn, A., Hirt, D.E., Acton, J.C., Rieck, J.R., 

Dawson, P.L. (2002). Nisin diffusion in protein films: 

Effects of film type and temperature. J. Food Sci., 

67(8), 3019-3025.

141


