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KH�O SÁT KH� NĂNG SINH BACTERIOCIN C0A CÁC CH0NG 
VI KHU1N LACTIC VÀ 2NG D�NG TRONG B�O QU�N  

SINH H4C 
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TÔ TRƯrNG XUÂN ÁI, NGUYTÔ TRƯrNG XUÂN ÁI, NGUYTÔ TRƯrNG XUÂN ÁI, NGUYTÔ TRƯrNG XUÂN ÁI, NGUYaaaaN GIANG CN GIANG CN GIANG CN GIANG CuuuuM HÒAM HÒAM HÒAM HÒA    

Khoa Công ngh Sinh h�c & KTMT - tr��ng ð�i h�c Công nghip Th�c ph�m Tp. HCM 

TÓM T�TTÓM T�TTÓM T�TTÓM T�T    

Bacteriocin là hợp chất kháng khuẩn tự nhiên có nguồn gốc chủ yếu từ nhóm vi 
khuẩn sinh lactic (LAB). Trong nghiên cứu này chúng tôi phân lập và tuyển chọn các 
nguồn LAB từ thực phẩm lên men. Đồng thời khảo sát khả năng kháng khuẩn và hiệu quả 
sử dụng bacteriocin bảo quản rau dún và hoa hồng. Kết quả cho thấy: đã phân lập được 20 
chủng LAB, mười một chủng có khả năng tổng hợp bacteriocin, trong đó năm chủng có 
phổ kháng khuẩn rộng. Hai chủng vi khuẩn VSS và YK2 kháng khuẩn mạnh nhất. Kết quả 
định danh bằng sinh học phân tử ghi nhận hai chủng này thuộc Lactobacillus sp. 
Bacteriocin giúp kéo dài thời gian bảo quản rau dún và hoa hồng. 

Từ  khóa: Bacteriocin, Lactobacillus sp., bảo quản sinh học, LAB. 

THE STUDY OF LACTIC ACID BACTERIA (LAB) IN 
APPLICATIONS OF BACTERIOCIN YIELD AND BIO-

PRESERVATION 

SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    

Bacteriocin has been known as a natural antibacterial compound originated primarily 
from lactic acid bacteria group (LAB). This study aims to isolate and optimize LAB 
species from fermented foods. Meanwhile, the antibacterial ability and the effects in using 
bacteriocin to preserve Chinese cabbage and rose flowers were also observed. There are 
some results showing that: twenty unknown LAB species were isolated in which eleven 
LAB species were able to synthesize bacteriocin and five of them having optimal abilities 
in highest diameter of antibacterial test compared with bacterial indicator. Two species of 
VSS and YK2 were collected as the most effective LAB species with indicating bacteria. 
Molecular identification test results had been recorded these two unkown LAB species all 
belonged to Lactobacillus casei and Lactobacillus sp. respectively. Bacteriocin has been 
proven as effective compound in preserving baby Swiss chard and rose flowers. 

Key words: Bacteriocin, Lactobacillus sp., bio-preservation, LAB. 
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MMMM ð�U ð�U ð�U ð�U    

Thực phẩm chứa mầm bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người và 
hiện đang trở thành nguyên nhân chính gây ra các dịch bệnh. Mặc dù áp dụng tiến bộ kỹ 
thuật trong công nghệ và quy phạm vệ sinh an toàn thực phẩm (GMP, HACCP,…), nhưng 
nguy cơ nhiễm các vi sinh vật gây bệnh trong quá trình chế biến thực phẩm ngày càng gia 
tăng (Besselink, et al., 2008). Để kiểm soát vấn đề này, nhiều cơ sở sản xuất thực phẩm đã 
sử dụng các chất bảo quản hóa học. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh các chất phụ gia gây 
ra các tác dụng không mong muốn cho người tiêu dùng. Do đó, cần có các biện pháp bảo 
quản thực phẩm khác an toàn hơn.  

Các nghiên cứu trong những thập niên gần đây cho rằng nhóm vi khuẩn sinh acid 
lactic (LAB) có tiềm năng bảo quản thực phẩm nhờ khả năng sản sinh các chất kháng 
khuẩn trong quá trình sinh trưởng và phát triển (Bernet-Camard, et al., 1997). Bacteriocin 
là những peptide được tổng hợp từ vi khuẩn và có hoạt tính kháng khuẩn. Các peptide này 
liên kết với màng tế bào qua các tương tác tĩnh điện với các phospholipid tích điện âm. Vì 
vậy, việc thâm nhập của bacteriocin ngang qua màng tế bào phụ thuộc vào điện thế màng, 
được điều khiển bởi pH và phospholipid (Ivanova et al., 1998). Các phân tử của 
bacteriocin hình thành các khối proteic dẫn đến việc hình thành lỗ, dẫn đến sự thoát của 
các ion (chủ yếu là K+ và Mg2+) làm tổn thất proton trong tế bào chất, thất thoát ATP và 
acid amin (De Martinis et al., 2001).   

Nghiên cứu sản xuất các chất bảo quản thực phẩm theo hướng sinh học phần lớn đều 
tập trung vào bacteriocin của LAB. Do tính chất an toàn đối với con người và cả động vật, 
LAB đã được ứng dụng vào chế biến thực phẩm và nhận được sự quan tâm của nhiều quốc 
gia trong nhiều năm qua. Trong đó, Lactobacillus sp. là một trong số các dòng LAB được 
nghiên cứu ứng dụng nhiều nhất vì có khả năng sinh bacteriocin cao. Lactobacillus sp. là 
vi khuẩn Gram dương kị khí tuỳ ý, hình que, không sinh bào tử, tế bào thường xếp đôi 
hoặc thành chuỗi, không di động (Cintas, et al, 2001). Khuẩn lạc đặc trưng của LAB nhỏ, 
trắng đục, lồi, bờ đều (Nguyễn Lân Dũng, et al, 2010). Khuẩn lạc nằm trên đường cấy 
chuyển và không lẫn với các khuẩn lạc có hình thái và màu sắc lạ. Lactobacillus sp. được 
thử nghiệm nhận biết qua các phản ứng sinh hóa đặc trưng như phản ứng catalase, 
oxydase, khả năng sinh acid lactic, khả năng sử dụng các nguồn carbohydrate đặc biệt là 
các loại đường (Trần Linh Thước, 2010). Bên cạnh đó, khả năng sinh bacteriocin đã được 
kiểm tra và minh chứng đối với các chủng Lactobacillus được thực hiện bằng phương pháp 
khuếch tán trên giếng thạch (Ishibashi & Shimamura, 1993). Bên cạnh đó, bacteriocin còn 
được định tính và định lượng qua quá trình thu nhận tủa với các dung môi hữu cơ như cồn, 
acid acetic,… cũng như quá trình nhận biết qua các kỹ thuật xác định mật độ quang ở các 
bước sóng khác nhau (Cintas et al, 2001). 

Trong nghiên cứu này chúng tôi phân lập và tuyển chọn nguồn LAB trong thực phẩm 
lên men, đặc biệt là chủng Lactobacillus sp. có khả năng sinh bacteriocin cao. Nguồn LAB 
được phân lập từ các sản phẩm lên men truyền thống như cải chua, cải mặn, nước chua đậu 
hũ; các sản phẩm lên men công nghiệp như sữa chua và sản phẩm vi sinh dược phẩm. 
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Đồng thời chúng tôi khảo sát khả năng kháng khuẩn và sử dụng bacteriocin sử dụng trong 
bảo quản với hai đối tượng là rau dún và hoa hồng. 

VwT LIxU VwT LIxU VwT LIxU VwT LIxU VÀ PHƯrNG PHÁP VÀ PHƯrNG PHÁP VÀ PHƯrNG PHÁP VÀ PHƯrNG PHÁP NGHIÊN CKUNGHIÊN CKUNGHIÊN CKUNGHIÊN CKU    

V2t li7u nghiên c>uV2t li7u nghiên c>uV2t li7u nghiên c>uV2t li7u nghiên c>u    

Nguyên liệu phân lập LAB được chọn từ các nguồn thực phẩm lên men như cải mặn, 
cải chua, nước chua đậu hũ (các chợ ở Tp.HCM và Bến Tre), sữa chua Yakult, sữa chua 
Well Yo, Vinamilk Probi, Vinamilk Susu, cốm vi sinh Bioacimin.  

Phương pháp nghiên c>uPhương pháp nghiên c>uPhương pháp nghiên c>uPhương pháp nghiên c>u    

Phân lập 

Mẫu được được đồng hóa, tăng sinh với canh trường MRS (the Man, Rogosa and 
Sharpes) ở 37oC trong 24 giờ. Sau đó pha loãng đến nồng độ 10-5÷10-9 bằng nước muối vô 
trùng. Cấy trên môi trường thạch MRS ủ ở 37oC trong 24 giờ, chọn các khuẩn lạc đặc 
trưng tiếp tục cấy chuyền trên MRS agar để làm thuần. 

Thử hoạt tính kháng khuẩn 

Phương pháp được tính bằng đường kính vòng vô khuẩn theo đơn vị đo là mm. Tất 
cả các chủng LAB phân lập và chọn lọc được thử nghiệm khả năng kháng khuẩn với ba 
chủng chỉ thị là Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium ở 6 
nồng độ pha loãng từ 10-1÷10-6. Các chủng có hoạt tính sinh bacteriocin qua đường kính 
vòng kháng khuẩn sẽ được chọn lọc cho các thí nghiệm tiếp theo. 

Dịch huyền phù của chủng chỉ thị Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 
Salmonella typhimurium được chuẩn bị và nuôi cấy trong canh trường NB (Nutrient Broth) 
ở 37oC qua 24 giờ, pha loãng theo nồng độ từ 10-1-10-6. Theo phương pháp của Deegan et 
al. (2006), vi khuẩn đối chứng hoặc vi khuẩn chỉ thị được nuôi cấy trên môi trường NA 
trên đĩa petri sau đó bổ sung dịch vi khuẩn đối chứng trên một lỗ thạch đục lỗ (d=5mm), 
nhằm so sánh với các lỗ thạch chứa dịch khuẩn LAB trong điều kiện ủ các đĩa ở 37oC 
trong 24 giờ. 

Định danh 

Định danh sinh học phân tử đến cấp loài bằng phương pháp giải trình tự gen rRNA 
16S của vi khuẩn có hoạt tính sinh bacteriocin cao nhất, kết hợp tra cứu cây phát sinh loài 
trên BLAST NCBI (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/) để tìm mối quan hệ loài được phân lập. 

Tách chiết bacteriocin 

Theo nghiên cứu của Schillinger (1989) và Venema et al. (1997) quá trình thu nhận 
bacteriocin thô bằng việc kết tủa với dung môi hữu cơ như cồn, acetone theo các tỷ lệ khác 
nhau. Vì thế, ethanol được thử nghiệm chọn lọc với các tỷ lệ ethanol và dịch ly tâm lần 
lượt 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5 ở điều kiện -20oC ủ qua đêm. Bacteriocin thô tiếp tục được bổ 
sung đệm phosphate pH 6,4; lắc đều cho tan tủa, bảo quản trong lọ thuỷ tinh ở nhiệt độ  
-4oC để lưu giữ mẫu.  
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Độ tinh sạch của bacteriocin được xác định qua dịch ly tâm đo ở các bước sóng 
260nm và 280nm. Hiệu suất thu nhận bacteriocin được tính toán dựa trên lượng tủa thu 
được với nồng độ protein còn sót lại. Việc định tính và định lượng quá trình tinh sạch 
bacteriocin với phương pháp định tính và định lượng protein bằng hỗn hợp CH3COOH 
10% và NaCl vào dịch bacteriocin thu được (Schillinger, 1989; Venema et al., 1997). Quá 
trình định tính được xem là dương tính khi xuất hiện kết tủa trắng đục, âm tính khi không 
có hiện tượng trên. Lượng tủa thu nhận được xác định khi nồng độ bacteriocin đo và ly tâm 
liên tục qua máy đo quang phổ OD ở bước sóng 260nm và 280nm. Quá trình này chỉ dừng 
lại khi khi không còn bất kỳ bacteriocin còn sót lại trong dung dịch qua máy đo quang phổ 
so với đối chứng.  

Thử nghiệm khả năng bảo quản của bacteriocin 

Bacteriocin tinh sạch được sử dụng trong bảo quản sinh học cho rau dún và hoa hồng 
ở hai nồng độ 0,015mg/ml và 0,020mg/ml. Dịch bacteriocin tinh sạch được pha loãng với 
nước đến nồng độ khảo sát. Đối chứng được sử dụng là với KMnO4 1% (đối chứng dương) 
và nước cất (đối chứng âm). Bảo quản mẫu ở nhiệt độ khoảng 10oC. Kiểm tra mẫu sau mỗi 
24 giờ với các chỉ tiêu như màu sắc, mùi và trạng thái cấu trúc. Các chỉ tiêu theo dõi được 
xác định theo thang điểm từ 0-5.  

Bố trí thí nghiệm và xử lý số liệu 

Thí nghiệm được thực hiện tại Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học Thực vật, 
Khoa Công nghệ Sinh học & Kỹ thuật môi trường, Đại học Công nghiệp Thực phẩm  
Tp. Hồ Chí Minh. Giải trình tự gen rRNA 16S được thực hiện Nam Khoa Biotek - 793/58 
Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh. 

Các thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD) với ba lần lặp 
lại. Số liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm Statgraphics Centurion XVI sử dụng trắc 
nghiệm đa biên độ Duncan, với độ tin cậy 95%. 

K�T QU{ & TH{O LUwNK�T QU{ & TH{O LUwNK�T QU{ & TH{O LUwNK�T QU{ & TH{O LUwN    

Phân l2p và ñ�nh danh LABPhân l2p và ñ�nh danh LABPhân l2p và ñ�nh danh LABPhân l2p và ñ�nh danh LAB    

Đã phân lập thành công hai mươi chủng vi khuẩn: Mười lăm chủng từ tám loại sản 
phẩm, năm chủng từ bộ sưu tập giống. Trong đó mười chín chủng có khả năng là LAB khi 
quan sát khuẩn lạc. Mười chín chủng đều Gram dương, mười bốn chủng là trực khuẩn, 
năm chủng là cầu khuẩn. Các chủng được thử nghiệm sinh hóa theo phân loại của Bergey’s 
(Mundt, 1986). Kết quả cho thấy chỉ có 11 chủng có các đặc điểm tiêu biểu của LAB về 
hình thái; sản phẩm trao đổi chất; các phản ứng sinh hoá,... (Bảng 1) và tiếp tục được sử 
dụng khảo sát cho các thí nghiệm tiếp theo. 
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B6ng 1.B6ng 1.B6ng 1.B6ng 1. K�t qu6 xác ñfnh hình thái khuFn lZc và t� bào cga các chgng LAB 

Hình thái 
STT Nguồn phân lập 

Ký 

hiệu Khuẩn lạc Tế bào 

1 Sữa chua Vinamilk Susu VSS 
Nhỏ, tròn, láng bóng, 

lồi, màu trắng sữa 
Que ngắn 

2 Sữa chua Well Yo S 
Nhỏ tròn, màu trắng 

đục, lồi ít 
Cầu xếp 

chuỗi 

3 Sữa chua Yakult YK9 
Nhỏ vừa, bề mặt hơi 
gợn sóng, màu trắng 

đục, lồi 

Que dài, 
thon, có thắt 

4 Cải chua Thành phố C5 
Nhỏ, tròn, trắng đục, 
nhẵn bóng, mép trơn 

đều, lồi ít 

Cầu xếp 
chùm 

CB6 
Tròn, to, trắng đục, 

nhẵn bóng, hơi nhầy, 
không lồi 

Que, có vách 
ngăn 

5,6 Cải chua Bến Tre 

CB7 
Tròn, to, nhẵn bóng, lồi, 

màu trắng đục 
Que, không 
vách ngăn 

7 Bio – acimin new++ Bio 
Nhỏ, trắng đục, lồi, bờ 

đều 

Cầu, xếp đôi 
hoặc xếp 

chùm 

Streptococcus 
sp. 

Strep 
Khuẩn lạc to tròn, bóng, 

màu trắng sữa, lồi 

Cầu, kết đôi 
hay tạo chuỗi 

ngắn 

Lactobacillus 
acidophilus 

Acido 
Nhỏ, bờ đều, màu trắng 

sữa, lồi 
Que dài, có 

thắt 

Nem chua N9R 
Rất nhỏ, bờ đều, lồi, 

trắng đục 

Que dài, kết 
đôi hay tạo 

chuỗi ngắn, có 
vách ngăn 

8,9,10,11 
Chủng từ 

PTN CNSH 
Thực vật 

Yakult YK2 
Tròn, bóng, bờ đều, 
màu trắng đục, lồi 

Que ngắn 

 

ThD ho-t tính kháng khuEnThD ho-t tính kháng khuEnThD ho-t tính kháng khuEnThD ho-t tính kháng khuEn    

Kết quả cho thấy, hầu hết mười một chủng vi khuẩn được khảo sát đều nhạy với các 
chủng chỉ thị ở nồng độ 10-1 và 10-2. Từ nồng độ 10-3, nhận thấy có xuất hiện vòng kháng 
khuẩn của các chủng khảo sát đối với chủng chỉ thị Escherichia coli có vòng kháng khuẩn 
trên mẫu ký hiệu Acido, VSS, YK2 cho vòng kháng khuẩn lớn nhất là 10-4 với đường kính 
tương ứng là 13, 12, 14mm. Với chỉ thị vi khuẩn Staphylococcus aureus, vòng kháng 
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khuẩn xuất hiện ở mẫu Acido, Bio, VSS, YK2, YK9. Trong đó, nồng độ tối ưu cho vòng 
kháng khuẩn lớn nhất là 10-5 tương ứng là 23,3; 21,3; 21,7; 20,5mm. Chủng vi khuẩn chỉ 
thị Salmonella typhimurium vòng kháng khuẩn xuất hiện ở mẫu CB7, VSS, YK2, YK9. 
Trong đó, nồng độ tối ưu cho vòng kháng khuẩn lớn nhất là 10-5 với 19,4; 20,5; 18; 
19,8mm. Các chủng Acido, CB7, VSS, YK2, YK9 thể hiện khả năng kháng khuẩn mạnh 
và rộng nhất nên được tuyển chọn để thực hiện các thí nghiệm sau (Hình 1 & 2).  

 

HìHìHìHình 1.nh 1.nh 1.nh 1. Bi�u ñ� th� hi�n kh6 năng kháng khuFn cga 5 chgng mZnh nh/t � n�ng ñ� 10-4 

 

Hình 2.Hình 2.Hình 2.Hình 2. Bi�u ñ� th� hi�n kh6 năng kháng khuFn cga 5 chgng mZnh nh/t � n�ng ñ� 10-5 

Tinh s-ch bacteriocinTinh s-ch bacteriocinTinh s-ch bacteriocinTinh s-ch bacteriocin        

Nồng độ protein của dịch ly tâm cuối thu nhận được kết quả cơ bản với hàm lượng 
bacteriocin thành phẩm. Hiệu suất thu nhận bacteriocin thể hiện cho thấy ở tỷ lệ Ethanol 
98o : Dịch ly tâm = 6:4 đạt hiệu suất lớn nhất. Vì vậy, tỷ lệ 6:4 được chọn lọc là tỷ lệ tốt 
nhất để tách chiết bacteriocin từ dịch bacteriocin thô (Hình 3). 
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Hình 3Hình 3Hình 3Hình 3.... Hi�u su/t thu nhBn bacteriocin cga các chgng vi khuFn chin lic LAB 
theo các t� l� khác nhau 

ThD nghi7m kh, năng b,o qu,nThD nghi7m kh, năng b,o qu,nThD nghi7m kh, năng b,o qu,nThD nghi7m kh, năng b,o qu,n    

Kết quả khảo sát cho thấy nếu tăng nồng độ bacteriocin lên quá 0,025mg/ml thì hiệu 
quả bảo quản thay đổi không đáng kể. Trong các mẫu sử dụng chế phẩm bacteriocin, thời 
gian bảo quản tăng so với mẫu đối chứng. Như vậy, bacteriocin từ các chủng LAB khảo sát 
có hiệu quả trong bảo quản sinh học ở rau dún và hoa hồng (Bảng 2). 

B6ng 2.B6ng 2.B6ng 2.B6ng 2. K�t qu6 kh6o sát 6nh hư�ng cga n�ng ñ� bacteriocin ñ�n th[i gian 
b6o qu6n rau dún và hoa h�ng 

Số ngày bảo quản tối đa (tính cả ngày lấy mẫu) (đơn vị tính: ngày) 

                            Chủng 

Nồng độ 

Bacteriocin 

ĐC  

(+) 

ĐC 

(-) 
Acido CB7 VSS YK2 YK9 

                      Rau dún  

0,015mg/ml 6 ± 0.5b 6 ± 0.5b 6 ± 0.5b 6 ± 0.5b 6 ± 0.5b 

0,020mg/ml 
6 ± 0.5b 5 ± 0.3a 

6 ± 0.5b 6 ± 0.5b 6 ± 0.5b 6 ± 0.5b 6 ± 0.5b 

                    Hoa hồng  

0,015mg/ml 4 ± 0.5b 4 ± 0.5b 4 ± 0.5b 4 ± 0.5b 4 ± 0.5b  

0,020mg/ml 
5 ± 0.5b 3 ± 0.3c 

4 ± 0.5b 4 ± 0.5b 5 ± 0.5b 5 ± 0.5b 5± 0.5b 

* Các mẫu tự khác nhau biểu diễn mức độ sai biệt có ý nghĩa (theo cột) ở độ tin cậy 95%. 

ð�nh danh vi sinh v2t ð�nh danh vi sinh v2t ð�nh danh vi sinh v2t ð�nh danh vi sinh v2t     

Hai chủng VSS, YK9 được gởi mẫu thực hiện giải mã trình tự rRNA 16S. Trình tự 
gen được tra cứu với cây phát sinh loài BLAST NCBI. Kết quả cho thấy, chủng VSS có 
mối quan hệ tương đồng cao với chủng Lactobacillus casei ATCC LOCK, chủng có mối 
quan hệ tương đồng với loài Lactobacillus sp. Như vậy, với kết quả này, có thể kết luận 
VSS là chủng Lactobacillus casei ATCC LOCK và YK9 có thể là chủng Lactobacillus sp. 
mới (Hình 4, 5). 
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Hình 4.Hình 4.Hình 4.Hình 4. K�t qu6 tra c�u cây phát sinh loài cga VSS (Neighbor Joining Methods) 

 

Hình 5.Hình 5.Hình 5.Hình 5. K�t qu6 tra c�u cây phát sinh loài cga VSS  
(Fast Minimum Evolution Methods) 

TH{OTH{OTH{OTH{O LUwN  LUwN  LUwN  LUwN     

Qua kết quả thu nhận được, nghiên cứu mở ra triển vọng ứng dụng các chủng LAB 
sinh bacteriocin trong bảo quản sinh học có khả năng kháng khuẩn cao với các hoạt tính 
bacteriocin được khảo sát theo các ngày giữ mẫu. Theo nghiên cứu của Zacharof & Lovitt 
(2012) cho thấy bacteriocin được tách chiết và thu nhận chiếm tỷ lệ cao là nisin A đến Z có 
khả năng cao trong việc kháng các vi khuẩn gây hư hỏng thực phẩm và các sản phẩm tươi 
sống. Do đó, việc xác định nhóm bacteriocin sau tinh sạch cần được đánh giá và nghiên 
cứu sâu hơn. Trong ứng dụng bảo quản trên thực phẩm khác nhau nên tiếp tục khảo sát để 
đưa ra tỉ lệ phối trộn tối ưu trên mỗi loại thực phẩm. De Martinis et al. (2001) chứng minh 
rằng LAB cũng có nhiều tác dụng có lợi trong việc bảo quản thịt. Hơn thế nữa, việc thu 
nhận bacteriocin cần phải được kết hợp với nhiều kỹ thuật hiện đại nhằm gia tăng hiệu suất 
phá vỡ màng tế bào (Deegan, 2001) và nâng cao khả năng tác động đến vi khuẩn LAB tiêu 
diệt các vi khuẩn gây hư hỏng thực phẩm hiệu quả nhất như các ứng dụng sinh học phân tử 
cơ bản (Zacharof & Lovitt, 2012). Bên cạnh đó, việc ứng dụng của nisin hiện vẫn đang 
được đánh giá còn rất nhiều tiềm năng khi tương tác các chủng có hoạt tính sinh 
bacteriocin cao như E. faecium BFE 900-6a, Lactobacillus sakei Lb 706-1a and 
Lactococcus lactis BFE 902 trong việc nâng cao chất lượng và kéo dài thời gian bảo quản 
thực phẩm có giá trị (Settanni & Corsetti trích dẫn từ tài liệu Schillinger, et al., 2001). Vì 
vậy, cần có thêm những nghiên cứu về ứng dụng bacteriocin trong bảo quản sinh học thực 
phẩm cũng như kéo dài thời gian bảo quản, cải thiện sự an toàn của thực phẩm nhằm tăng 
cường sức khoẻ của người tiêu dùng một cách hữu hiệu nhất. 
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