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สารยับยั้งการเจริญจุลินทรีย์ผลิตโดยแบคทีเรียกรดแลคติค
(Antimicrobial Compounds Produced by Lactic Acid Bacteria)
วรนุช ภักดีเดชาเกียรติ*
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สารยับยั้งการเจริญเติบโตจุลินทรีย์มีหลากหลายชนิด มีการเลือกนามาใช้ในด้านต่างๆ เช่น
สารปฏิชีวนะ (Antibiotic) ที่นามาใช้ในการต่อต้าน ทาลายจุลินทรีย์ก่อโรคทางการแพทย์สารสกัด
จากธรรมชาติที่สามารถยับยั้ง หรือทาลายจุลินทรีย์ก่อโรค และสารกันเสียในอาหาร เป็นต้น ความ
สนใจด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยจากธรรมชาติ ทาให้มีการนาสารที่มีความปลอดภัยมาใช้มาก
ขึ้น แบคทีเรียกรดแลคติคสามารถพบได้ในอาหารหมักดอง เมื่อมีการเจริญเติบโตและเมทาบอลิซึม
จะมีผลให้จุลินทรีย์อื่นไม่สามารถเจริญเติบโตซึ่งมีสารหลายชนิดที่แบคทีเรียกรดแลคติคสามารถ
ผลิตออกมายับยั้ง หรือทาลายจุลินทรีย์อื่น
แบคทีเรียกรดแลคติค(Lactic acid bacteria)
แบคทีเรียกรดแลคติค(Lactic acid bacteria) เป็นแบคทีเรียแกรมบวก ไม่สร้างสปอร์ รูปร่าง
กลม หรืออาจเป็นท่อน เมื่อหมักน้าตาลแล้วได้กรดแลคติคเป็นผลิตภัณฑ์หลักสุดท้ายปัจจุ บันมีการ
จ าแนกแบคที เ รี ย กรดแลคติ ค และแบ่ ง ออกเป็ น สกุ ล ต่ า งๆได้ แ ก่ Aerococcus,Carnobacterium,
Enterococcus,Lactobacillus,Lactococcus,Leuconostoc,Pediococcus,Streptococcus,Tetragenococc
- us, VagococcusและWeissellaมีการแบ่งแบคทีเรียกรดแลคติคออกได้เป็น 2 กลุ่ม ตามผลิตภัณฑ์
จากการหมักกลูโคส ได้แก่
(1) Homofermentative lactic acid bacteria เป็นแบคทีเรียกรดแลคติคที่เปลี่ยนน้าตาลที่
ใช้ได้ โดยเฉพาะกลูโคสเป็ นกรดแลคติคเป็นผลิตภัณฑ์หลัก หรือเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายชนิดเดียว
Homofermentative pathway โดยช่วงแรกของปฎิกิริยาไกลโคไลซิสเปลี่ยนกลูโคสเป็นไพรูเวท แล้ว
มี ตั ว รั บ อิ เ ลคตรอนตั ว สุ ด ท้ า ยในวิ ถี คื อ ไพรู เ วทซึ่ ง ถู ก รี ดิ ว ซ์ ไ ปเป็ น กรดแลคติ ค ดั ง นั้ น
Homofermentative lactic acid bacteria จึงเป็นแบคทีเรียกรดแลคติคที่ใช้น้าตาลแล้วเกิดกรดแลคติค
เป็นผลิตภัณฑ์เท่านั้น (Khalid, 2011 และ Ratanachaikunsopon and Phumkhachorn, 2010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*อาจารย์ประจาสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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(2)Heterofermentative lactic acid bacteria เป็นแบคทีเรียกรดแลคติคที่หมักกลูโคสแล้ว
สร้า งกรดแลคติค คาร์บ อนไดออกไซด์ และเอทานอลเป็นผลิตภัณฑ์ โดยผ่าน Phosphoketolase
pathway (Bamforth C.W., 2005)
ในกระบวนการเมทาบอลิซึ มของแบคที เ รีย กรดแลคติ คบางสายพั นธุ์ ยั งสามารถผลิ ต
Antimicrobial compounds ซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตจุลินทรีย์ชนิดอื่นได้
สารยับยั้งการเจริญจุลินทรีย์จากแบคทีเรียกรดแลคติค
การพัฒนาของอาหารหมักดองที่มากขึ้น ทาให้มีการศึกษาการผลิตและสารประกอบที่ได้
จากกระบวนการหมักด้วย ช่วงปี 1099 มีผลิตภัณฑ์ทางการค้าด้านการผลิตชีส และนมหมัก เพิ่มขึ้น
(Feferet al., 1995 อ้างถึงใน Khalid, 2011) หัวเชื้อที่ใช้ในการหมักอาหารและเครื่องดื่ ม สามารถ
แสดงกิจกรรมในการเป็นสารกันเสีย ซึ่งสารถูกผลิตมาในช่วงเซลล์เกิดกระบวนเมทาบอลิซึม มีผล
ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตจุลินทรีย์ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงการหมัก (Caplice and
Fizgerald, 1999) สารยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ (Antimicrobial compounds) ที่ผลิตโดยแบคทีเรีย
กรดแลคติค ได้แก่
1. กรดอินทรีย์ (Organic acid)
สารอินทรีย์ที่แบคทีเรียกรดแลคติคผลิตขึ้นมีผลต่อการเป็น Antimicrobial ได้แก่ กรด
แลคติคกรดอะซิติกและกรดโพรพิโอนิก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ถูกสร้างขึ้น ทาให้ สภาวะมี
ความเป็นกรด สภาพแวดล้อมจึงไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรค และจุลินทรีย์ที่เป็น
สาเหตุต่อการเน่าเสียของอาหาร
กรดออกฤทธิ์ในการเป็น Antimicrobial โดยมีผลต่อความสามารถในการซ่อมแซมเยื่อหุ้ม
เซลล์ รวมถึงยับยั้งการขนส่งสาร การลดลงของพีเอชนอกเซลล์ และยับยั้งเมทาบอลิซึม ซึ่งการ
แสดงกิจกรรมเหล่านี้มีผลต่อแบคทีเรียแกรมบวก แกรมลบ ยีสต์ และรา ปัจจุบันมีการใช้กรดโพรพิ
โอนิกที่ผลิตจาก Propionic acid bacteria เป็นผลิตภัณฑ์กันเสียจากสิ่งมีชีวิต Biopreservative
product) ที่ มี ผ ลต่ อ การยั บ ยั้ ง การเจริ ญ เติ บ โตจุ ลิ น ทรี ย์ ไ ด้ ห ลายชนิ ด รวมถึ ง ยี ส ต์ และรา
โดย Propionic acid ที่ผลิตในเชิงการค้าปัจจุบัน ผลิตโดย Propionicbacteriumfreudenreichii subsp.
shermaniiที่นามาใช้มากประมาณ 30 % ของอุตสาหกรรมชีสในสหรัฐอเมริกา (Caplice and
Fizgerald, 1999)กรดอะซิติกและกรดโพรพิโอนิกที่ผลิตโดยแบคทีเรียกรดแลคติค มีผลต่อเยื่อหุ้ม
เซลล์ และทาให้ภายนอกเซลล์เป็นกรดและการเสียสภาพโปรตีน (Huang et al., 1986) ซึ่งมี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญจุลินทรีย์มากกว่ากรดแลคติค เนื่องจากมีค่า pKaมากกว่า (lactic
acid 3.08, acetic acid 4.75 และ propionic acid 4.87)กรดอะซิติกสามารถยับยั้งการเจริญจุลินทรีย์ได้
ดีกว่ากรดแลคติค และกรดซิตริก เช่น การยับยั้งการเจริญเติบโต Listeria monocytogenes (Ahamad
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and Marth1989) การยับยั้งการเจริญเติบโตและการเกิดสปอร์ของ Bacillus cereus(Wong and
Chen,1988)
2. ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide)
แบคทีเรียกรดแลคติคสามารถผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) ได้ ในสภาวะที่มี
ออกซิ เจนจากการท างานของ Flavoprotein oxidases หรือNicotinamide adenine hydroxy
dinucleotide (NADH) peroxidaseผลจากคุณสมบัติการยับยั้งการเจริญจุลินทรีย์ของไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์จากการเกิ ดปฏิกิ ริยาออกซิเดชั่นของ Sulfhydryl groupsทาให้เกิ ดการเสีย สภาพของ
เอนไซม์ และจากการเกิ ด เปอร์ อ อกซิ เ ดชั่ น โครงสร้ า งเยื่ อ หุ้ ม เซลล์ ส่ ว นที่ เ ป็ น ไขมั น (Lipid
peroxidation) จึงมีผลให้การผ่านของสารของเยื่อหุ้มเซลล์เพิ่มขึ้น (Kong and Davison, 1980)และ
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ ยั ง เป็ น สารตั้ ง ต้ น ในการสร้ า งอนุ มู ล อิ ส ระของการท าลายแบคที เ รี ย
(Bactericidal free radicals) อย่างเช่น Superoxide (O2-) และไฮดรอกซิล(OH-) อนุมูลอิสระสามารถ
ทาลาย DNA ได้ (Byczkowski and Gessner, 1988)มีการรายงานว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จาก
Lactobacillus และ Lactococcusสามารถยับยั้ง Staphylococcus aureusและ Psuedomonassp. และ
psychotrophic microorganisms ในอาหารได้หลายชนิด (Davidson et al. 1983, Cords and
Dychdala1993)
3. คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
การเกิ ด Heterofermentationของแบคที เ รี ย กรดแลคติ ค สามารถพบCO2ได้ ด้ ว ย CO2มี
บทบาทในการสร้ า งสภาวะไร้ อ ากาศซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การยั บ ยั้ ง เอนไซม์ ใ นการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า
Decarboxylation และการสะสม CO2ในเยื่ อ หุ้มเซลล์ที่เ ป็น Lipidbilayer อาจเป็นสาเหตุใ ห้
คุณสมบัติการผ่านของสารที่เยื่อหุ้มเซลล์ผิดปกติด้วย (Eklund, 1984)โดย CO2มีประสิทธิภาพต่อ
การยับยั้งการเจริญเติบโตจุลินทรีย์ที่มีผลต่อการเน่าเสียของอาหาร โดยเฉพาะแบคทีเรียแกรมลบที่
อยู่ในอุณหภูมิปานกลาง แต่ทนต่ออุณหภูมิต่าได้ (Psychrotrophic bacteria)(Farber 1991)
4. สารกลุ่มอะโรมาติก (Aroma components)
สารกลุ่มอะโรมาติกที่สร้างจากแบคทีเรียกรดแลคติค เช่นไดอะซิติล (Diacetyl) และอะ
ซิ ตั ล ดี ไ ฮด์ (Acetaldehyde) ซึ่ ง ไดอะซิ ติ ล ผลิ ต จากแบคที เ รี ย กรดแลคติ ค เมื่ อ มี ก ารหมั ก ซิ เ ทรต
(Citrate fermentation) ผลของไดอะซิติลในการเป็น Antimicrobial มีการยับยั้งการเจริญเติบโตต่อ
แบคทีเรียแกรมลบได้ดีกว่าแบคทีเรียแกรมบวก (Jay, 1982)ไดอะซิติลยังอาจจะแสดงการทางาน
ร่วมกับสารยับยั้งการเจริญอื่น และร่วมกับระบบสารกันเสียในอาหารหมัก Acetaldehyde สร้างจาก
Lb. delbrueckiissp. Bulgaricusโดยการทางานของเอนไซม์ Threonine aldolaseสลายพันธะใน
Threonine ได้ Acetaldehyde และ Glycine เป็นผลิตภัณฑ์
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5. กรดไขมัน (Fatty acid)
ภายใต้สภาวะที่กาหนด Lactobacilli และ Lactococcusบางสายพันธุ์แสดงคุณสมบัติในการ
สลายไขมัน (Lipolytic activities) อาจจะสร้างกรดไขมันได้ เช่น dry fermented sausage(Sanzet al.,
1988) และ นมหมัก (Rao and Reddy 1984) กรดไขมันไม่อิ่มตัวมีอิทธิพลกับแบคทีเรียแกรมบวก
และยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อรา (Antifungal activity) ได้ขึ้นกับความยาวของสายไฮโดรคาร์บอน
ความเข้มข้น และพีเอชของอาหาร (Gould,1991)
6. รูเทริน และสารโมเลกุลมวลต่า (Reuterinand other low-molecular-mass compounds)
Lb. reuteriซึ่งเป็นกลุ่ม Heterofermentative สามารถสร้าง Reuterinอาศัยอยู่ใ นทางเดิน
กระเพาะอาหารของคนและสัตว์ การสร้าง Reuterin พบในระหว่างการเจริญในสภาวะไร้ออกซิเจน
โดยมีเอนไซม์ Glycerol dehydrataseเร่งการเปลี่ยน Glycerol เป็น Reuterin(Talaricoet al., 1988)
Reuterinมีกิจกรรมในการยับยั้งการเจริญจุลินทรีย์ได้หลายชนิดในกลุ่มแบคทีเรียแกรมบวก แกรม
ลบ ยีสต์ รา และโพรโทซัว จุลินทรีย์ที่มีผลให้อาหารเน่าเสียที่มีความอ่อนไหวต่อ Rueterinได้แก่
Salmonella,Shigella,Clostridium, Staphylococcus, Listeria, Candida, และTrypanosom(Axelssonet
al., 1989)
กระบวนการเมทาบอลิซึม และภายใต้สภาวะควบคุมในการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียกรดแลคติค
มี ก ารสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการยั บ ยั้ ง การเจริ ญ เติ บ โตจุ ลิ น ทรี ย์ อื่ น (Antimicrobial
activity) ได้ โดยพบการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคทางเดินอาหาร และจุลินทรีย์สาเหตุการเน่าเสียของ
อาหารด้ ว ย จึ ง เป็ น ประโยชน์ ต่อ การน ามาใช้ เ ป็ น สารกั น เสี ย ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร และการใช้
ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่นการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าอื่นๆ ได้ต่อไป
-------------------------------
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