
65 مجيد وآخرون. المجلة السورية للبحوث الزراعية 4)3(: 65-79. أيلول/سبتمبر 2017

دراسة الفعالية التثبيطية لعزالت بكتريا .Lactobacillus spp تجاه الفطريات وسموم 
B1 األفالتوكسين

قيثار رشيد مجيد)1(  وآمال كاظم غضبان)1( وفالح مهدي صالح٭)1(
 

)1(. قسم علوم األغذية، كلية الزراعة، جامعة البصرة، البصرة، العراق.
.)husienforever1@gmail.com :للمراسلة: د. فالح مهدي صالح. البريد اإللكتروني*(

         
        تاريخ االستالم: 2017/07/27                                        تاريخ القبول:  2017/08/18  

الملخص
أُجريــت هــذه الّدراســة فــي الفتــرة الواقعــة بيــن شــهري نيســان/أبريل مــن العــام 2015 وآب/أغســطس مــن 
ــات وســموم  العــام 2016 مــن أجــل دراســة القابليــة التثبيطيــة لبكتريــا .Lactobacillus spp ضــّد الفطريّ
 )AKF2( L.  plantarumو )AKF1(  L. casei األفالتوكسين مخبريـّــــاً باستعمال العزالت المحليّــــــة
و AKF3( L.casei( و L. plantarum )AKF4( و L. Jonsonii )AKF5(. بيّنــت نتائــج التّحليــل 
ــتعمال  ــك باس ــة AKF4 وذل ــة )P≤0.05( للعزل ــتوى احتمالي ــد مس ــط  عن ــبة تثبي ــى نس ــي أّن أعل اإلحصائ
ــةً  ــي(، مقارن ــى التوال ــة )97 و 62.33 و97 % عل ــا األيضيّ ــاً ومرّكباته ــة حراريّ ــة والمقتول ــا الحيّ البكتري
مــع العزلــة AKF3 التــي أعطــت أقــل نســبة تثبيــط للفطريّــات باســتعمال البكتريــا الحيّــة والمقتولــة حراريّــاً 
ــل  ــن قب ــاً م ــين مخبريّ ــط األفالتوكس ــّم رب ــي(. وت ــى التوال ــة )59 و14.33 و59 % عل ــا األيضيّ ومرّكباته
العــزالت )AKF1,2,3,4,5( وذلــك فــي الوســط الســائل MRS المضــاف لــه ســّم األفالتوكســين B1 بتركيــز 
200 جــزء بالبليــون. وجــد أّن أعلــى نســبة ربــط لســموم األفالتوكســين قــد وصلــت حتــى 99.9 % للعزلــة 
AKF4 وبتركيــز لقــاح 1X108 وحــدة تكويــن مســتعمرة/مل عندمــا تكــون البكتريــا حيـّـة ولمــدة 48 ســاعة. 
ــاً  500 جــزء بالبليــون للعــزالت )AKF1,2,5( ولمــدة 48 ســاعة  كمــا أّن تركيــز الخاليــا المقتولــة حراريّ
وعنــد درجــة حــرارة 37 °م ورقــم هيدروجينــي 6.5 أعطــى نســبة ربــط 100 %. فــي حيــن AKF4 أعطــت 
فعاليّــة ربــٍط عاليــٍة عنــد التحضيــن لمــدة 24 ســاعة و48 ســاعة وتحــت الظّــروف نفســها. أظهــرت النّتائــج 
ــط  ــت نســبة الّرب ــة فكان ــا العــزالت الحيّ ــا خالي ــاً بنســبة 100 %، أّم ــة حراريّ ــا المقتول ــط للخالي ــاءة الّرب كف
ــول  ــب االســيتونايترل Acetonitrile ومحل ــاء ومرّك ــد الغســل بالم ــى 100 % عن ــن 99.87 إل ــراوح بي تت

.Phosphate buffer saline ــدارئ ــفات الملحــي ال الفوس
الكلمات المفتاحية: القمح،  بكتريا حامض الالكتيك ، ربط االفالتوكسينB1، تثبيط نمو الفطريّات.   

المقدمة
تُعــّد الفطريــات Aspergillus  flavus  و Aspergillus parasiticus و Aspergillus nomius المســؤول الّرئيــس عــن 

 .)IARC ,1993( ــرى ــة األخ ــامة المختلف ــات الّس ــن المرّكب ــب م ــين و19 مرّك ــراز األفالتوكس إف
ــى  ــد عل ــو يتواج ــين، وه ــاج األفالتوكس ــن إنت ــؤول األّول ع ــو المس ــر A. flavus ه أوضــح )Bennett et al., )2010 أّن فطــــ
ــه قــادٌر علــى االنتشــار فــي الهــواء ويتزايــد فــي  األســطح الّصلبــة والّســائلة، وفــي ظــّل ظــروف الّرطوبــة المناســبة للنمــو. كمــا أنّ
كّل مــكان طالمــا مصــادر الغــذاء والميــاه مناســبة للنمــو. وقــد بــدأ اإلهتمــام العالمــي بهــذه الّســموم منتصــف العــام 1960 مــع مــوت 
حوالــي 100.000 ديــك رومــي فــي بريطانيــا بســبب تلــّوث األعــالف بســموم األفالتوكســين )Fountain et al., 2014(. تعتمــد 
الفطريــات A. flavus   وA. parasiticus  وA. carbonarius علــى مـــــّد خيوطهــا  Mycelium داخــل األنســجة النباتيــة أثنــاء 
ــاج  ــن إنت ــس ع ــؤول الّرئي ــيما الفطــر A. flavus  المس ــموم الس ــراض والّس ــبّب األم ــة وتس ــا طفيليّ ــد الحصــاد، ولكونه وبع

األفالتوكســين Shu et al., 2015( B1(. تُنتج هذه الفطريّات ســموم األفالتوكســين بصورٍة أكثر من مرحلة ما بعد الحصاد 
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 .)Georgianna and Payne, 2009( بعد انخفاض النّشاط المائي وذلك نتيجة التنافس مع باقي الفطريّات التي تُصيب المحاصيل
ــموم  ــّوث بالّس ــّد التل ــات، ويُع ــا الفطريّ ــي تنتجه ــرطنة الت ــميّة والمس ــديدة الس ــة الش ــض الثانويّ ــات األي ــي مرّكب ــينات ه االفالتوكس
الفطريّــة مــن المشــاكل الخطيــرة علــى مســتوى العالــم لذلــك فــإّن الزراعــة الحديثــة تدعــو إلــى نظــٍم حديثــة الســتعمالها فــي إنتــاج 
B1 (. يمتــاز األفالتوكســين بامتالكــه 17 مشــابه )أيزومــر( منهــاGerbaldo et al., 2012(  أعــالف خاليــة مــن الّســموم الفطريـّـة
, M1 ,G2 , G1, B2 و M2 ويُعــّد األفالتوكســين B1 هــو األخطــر إذ يُعــّد عامــل مســرطن قــوّي بالنســبة لألنــواع األخــرى، وإّن 
اإلنتــاج األمثــل لهــذا الســّم يتــّم تحــت الظّــروف المثلــى مــن درجــات حــرارة ورطوبــة  فــي المــواد الحاويــة علــى الكربوهيــدرات، 
مثــل الفــول الّســوداني والــّذرة والقطــن والقمــح )Iram et al., 2016(. وقــد أظهــرت الّدراســات الّســابقة أّن الّدواجــن حّساســة جــداً 
لألفالتوكســينAFB1 وهــذا يُســفر عــن خســائر اقتصاديـّـة تُقــّدر بمالييــن الــّدوالرات ســنويّاً لمربـّـي الّدواجــن، بســبب تأثيــرات ســموم 
األفالتوكســين المســببة لضعــف النمــو، وانخفــاض إنتــاج البيــض وزيــادة اإلصابــة باألمــراض وغيــر ذلــك مــن األثــار الّضــارة 
)Wan et al., 2013;  Jakhar and Sadana, 2004(.وثّقــت دراســات مســتفيضة أّن األفالتوكســين، ال ســيما النـّـوع المتجانــس 
وهــو األفالتوكســين AFB1( B1( هــو األقــوى، يمكــن أن يتأيــض داخــل الكبــد ويســبّب ســميّة كبديـّـة حــاّدة تُدعــى المناعــة الّســمية، 
 .)Wogan et al., 2012; Qian et al., 2014( DNA ــط المناعــة ويحــّث علــى الطفــرات فــي الحامــض النــووي وبالتالــي يثبّ
ــف  ــن التكالي ــالً ع ــة، فض ــة والبيئيّ ــالمة الصحيّ ــي الّس ــر ف ــا ذات تأثي ــي تنتجه ــموم الت ــات والّس ــة للفطريّ ــة الكيميائيّ ــّد المكافح تُع
االقتصاديــة الكبيــرة، ممــا أّدى إلــى توّجــه إهتمــام العالــم نحــو المكافحــة الحيويــة منــذ العــام 1930 مــن خــالل قــدرة بعــض األحيــاء 
المجهريـّـة النافعــة علــى تثبيــط نمــو الفطريـّـات والّســموم المنتجــة مــن قبلهــا والتــي أصبحــت فــي الوقــت الحاضــر تُســتعمل تجاريــاً. 
وتشــمل الطّرائــق الحيويـّـة لتثبيــط األفالتوكســين، اســتعمال البكتريــا والخمائــر والطحالــب والفطريـّـات، فضــالً عــن اســتعمال بكتيريــا 
ــي األمعــاء  ــا ف ــّم امتصاصه ــل أن يت ــي الجهــاز الهضمــي قب ــة ف ــموم الفطريّ ــا الّس ــة( المتصاصه ــا العالجيّ ــك )البكتريّ بروبيوتي
)Cawoy et al., 2011(. تــّم العثــور علــى الكثيــر مــن أنــواع البكتريـّـا المثبطــة لنمــو الفطــر Aspergillus وإنتــاج األفالتوكســين، 
  Lactobacilli spp.و Ralstonia spp. و  Pseudomonas spp.و Bacillus subtilis ومــن هــذه البكتريـّـا هــي
)Mejía-Teniente et al., 2011; Rajani et al., 2012(. ومــن التوّجهــات الحديثــة للتّقانــات اإلحيائيّــة فــي مجــال حفــظ 
األغذيــة هــي اســتعمال الخاليــا الحيـّـة والخاليــا المقتولــة حراريـّـاً لبكتريــا حامــض الالكتيــك، إذ بيّنــت الّدراســات أّن الخاليــا المقتولــة 
 .)Oluwafemi and Da-Silva, 2009( حراريّــاً تفّوقــت فــي فعاليّتهــا التثبيطيّــة تجــاه األعفــان والّســموم الفطريّــة
ــا حامــض الالكتيــك هــي KR3 و KR4 و  وأشــار)Tropcheva et al.,  )2014  الــذي شــّخص أربــع عــزالت تعــود إلــى بكتريّ
 Trichoderma و Penicillium  و Fusarium و Aspergillus إذ أثبتــت مقدرتهــا علــى تثبيــط الفطريّــات KR53 و KR51
المتســبّبة فــي تلــف المــــواد الغذائيّـــــة بشـكـــٍل نهائــي. تُعــّد  بكتريـّـا حامــض الالكتيــك مهّمــة فــي الحفــظ الحيــوي  للغــذاء واألعــالف 
والّســبب يعــود إلــى إنتاجهــا مضــادات الفطريـّـات مثــل األحمــاض العضويـّـة كحامــض  الالكتيــك وحامــض الخليــك وكذلــك بيروكســيد 

.)Prachyakij et al., 2007( Bacteriocins الهيدروجيــن وغيرهــا مــن المرّكبــات المضــادة للفطريـّـات كالبكتريوســينات
ــك   ــا حامــض الالكتي ــن بكتريّ ــن م ــن األفالتوكســين بوســاطة عزلتي ــة 80 % م ــّم إزال ــه ت أشــار )El-Nezami et al., )1998 أنّ
Rhamnosus GG و  Rhamnosus LC-705 بعملية سريعة جداً لربط سمـــــــوم األفال توكسيـــــــــن AFB1 ومــــــــن خـــالل 
مــــــا ُذكر ارتأينــــــا إجــــــــراء هــــــــــذه الّدراسة بهدف معرفــــــــة القابليــــــــة التثبيطيــــــــة لبكتريا  .Lactobacillus spp ضد 
 )AKF1 (   L.casei لمحليّــــــــة   ا لعــزالت  ا باستعمـــــال  مختبريـّــــــاً  األفالتوكســين  وسمــــــــوم  لفطريّــات  ا

و AKF2( L. plantarum( و L.casei )AKF3( و L. plantarum )AKF4( و L.Jonsonii )AKF5(  وإيجــاد أنــواع 
مــن البكتريـّـا النافعــة لتثبيــط الفطريـّـات وتحطيــم الّســموم المنتَجــة مــن قبلهــا لتكــون الهــدف الواعــد لحــّل مشاكــــل الّســموم الفطريـّـة.

مواد البحث وطرائقه:
1- المصادر المحليّة لعزل الفطريّات: 

استُعملت عيّنات من القمح المحليّة المزروعة في المحافظات المشمولة بالموسم الزراعي 2015. 
2- المصادر المحليّة لعزل البكتريّا: 

حليب األبقار وحليب الجاموس وجبن الظفائر والجبن األبيض الطّري المحلي واللّبن المحلي والمخلاّلت.
3- عزل الفطريّات الخارجيّة المرافقة للحنطة المحليّة: 

اســتُعمل وســط مســتخلص البطاطــا والدكســتروز الصلــب )PDA( وُحّضنــت األطبــاق عنــد درجــة حــرارة 25 °م لمــدة )5-7( أيــام 
ثــم نُقّيــت العــزالت وفُحصــت تحــت المجهــر وُشــّخصت األجنــاس الشــائعة اعتمــاداً علــى األبــواغ والتراكيــب الجنســية والالجنســية.
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 :API50 CHL System 4- تشخيص العزالت البكتيرية باستعمال
ُشــّخصت أنــواع بكتريــا Lactobacillus باســتعمال عــّدة العمــل API50 medium and Strips المجهـّـزة مــن شــركة بايوميركــس 
الفرنســية  Biomerieux/ France وتتّكــون عــّدة العمــل المســتعملة مــن 49 ســكر لغــرض التشــخيص، وقــد أُجــري هــذا الفحــص 

حســب التّعليمــات الموجــودة علــى الغــالف والموصــى بهــا مــن قبــل الشــركة المصنّعــة.
5- حفظ العزالت البكتيرية: 

تــّم تلقيــح العــزالت فــي وســط MRS الســائل ثــم ُحّضنــت عنــد درجــة حــرارة 37 °م ولمــدة 24 ســاعة، ُحفظــت بعدهــا فــي الثالجــة 
.)Aneja, 2002 ( لحيــن االســتعمال مــع تجديــد المــزارع كل شــهر

6- قتــل البكتريــا  حراريــاً: 
37 °م ولمــدة )24 و28( ســاعة، وفــي  MRS الســائل عنــد درجــة حــرارة  Lactobacillus فــي وســط  ُحّضنــت بكتريــا 
ظــروف الهوائيــة بعــد ذلــك أُجــري النّبــذ المركــزي للمزرعــة البكتيريـّـة بســرعة 3500 دورة/ دقيقــة لمــدة 30 دقيقــة بدرجــة حــرارة 
4 °م ثــم ُعــزل الّرائــق عــن الّراســب، ُغســل الّراســب مرتيــن باســتعمال محلــول الفوســفات الملحــي الــدارئ )PBS(، والــذي يتوقــع  
فيــه عــدد الخاليــا )610-810( وحــدة تكويــن مســتعمرة/ مــل.ُ ســّخن معلـّـق الخاليــا البكتيريـّـة علــى درجــة حــرارة 95 م لمــدة ســاعة 
واحــدة. بعدهــا ُغســلت الخاليــا بالمحلــول الــدارئ نفســه، ثــم نُبــذت مركزيـّـاً بســرعة 3500 دورة لمــدة 30 دقيقــة عنــد درجــة حــرارة 
ــاً( فــي  100مــل مــن المحلــول الــدارئ نفســه لمــدة 20 دقيقــة ثــم عوملــت بجهــاز  4 °م. وضــع الّراســب )الخاليــا المقتولــة حراريّ
.)Landersjo et al., 2002( بمــاء بــارد لمــدة دقيقــة واحــدة عنــد درجــة 4 °م، وُجففــت بعدهــا باســتعمال جهــاز التجفيــف Ultrasonic

7- اختبار الفعاليّة التثبيطيّة  لبكتريّا Lactobacillus الحيّة ضد الفطريّات: 
ــا Lactobacillus مــن خــالل تنميــة البكتريّــا علــى أطبــاق بتــري حاويــة علــى  تــّم الكشــف عــن تثبيــط الفطريّــات مــن قبــل بكتريّ
 ،Gas bag التــي ُحّضنــت علــى درجــة حــرارة 37 °م لمــدة 24 ســاعة فــي ظــروف الهوائيــة باســتعمال أكيــاس MRS agar وســط
بعــد الحضــن نُشــرت كميـّـة مــن وســط PDA المــذاب علــى شــكل طبقــة خفيفــة فــوق وســط MRS agar الــذي تّمــت تنميــة بكتريـّـا 
ــوغ/ مــل بصــورة متجانســة  ــز 410 ب ــا وبتركي ــد تصلّبه ــة PDA بع ــوق طبق ــق الفطــري ف ــر المعلّ ــّم نُش ــه ث Lactobacillus علي

.)Asurmendi et al., 2014(
8- إختبار الفعاليّة التثبيطيّة  لبكتريّا Lactobacillus المقتولة حراريّاً ضد الفطريّات: 

ــاً مــن خــالل خلــط 250 و500 نانــو غــرام  ــا Lactobacillus المقتولــة حراريّ ــات مــن قبــل بكتريّ تــّم الكشــف عــن تثبيــط الفطريّ
ــاً/ مــل مــع وســط PDA  وبصــورة معقمــة، ثــّم صــّب فــي أطبــاق بتــري وبعــد تصلّبــه نُشــر المعلّــق  مــن الخاليــا المقتولــة حراريّ
.)Oluwafemi and  Da-Silva., 2009( البوغــي بتركيــز 410 بــوغ/ مــل، ثــم التحضيــن عنــد درجــة حــرارة 37 °م لمــدة 7 أيــام

9- اختبار الفعاليّة التثبيطيّة للمرّكبات األيضية لبكتريّا Lactobacillus ضد الفطريّات: 
تــّم الكشــف عــن تثبيــط الفطريـّـات مــن قبــل المرّكبــات األيضيــة لبكتريّـــــا حامــض الالكتيــك مــن خـــــــالل خلــط تركيزيــن 0.1 – 
0.2 مــل مــن المنتــج األيضــي/ مــل مــن الوســط PDA الّصلــب وبصــورة معقّمــة، ثــم تــّم صبّهــا فــي أطبــاق بتــري، وبعــد تصلّــب 
الوســط نُشــر المعلّــق البوغــي بتركيــز 410 بــوغ/ مــل بصــورٍة متجانســة، ثــّم ُحّضنــت األطبــاق عنــد  درجــة حــرارة 37 °م لمــدة 7 

.)Asurmendi et al., 2014( ــام أي
10- قياس تثبيط النمو: 

ُصــّورت األطبــاق باســتعمال كاميــرا رقميــة CASIO EXILIM EX-Z80 علــى شــكل JPEG وقيســت باســتعمال البرمجيــات 
الحــّرة التــي وضعتهــا جامعــة تكســاس مركــز العلــوم الصحيـّـة University  of  Texas  Health  Science  Center  وتدعــى 

  San  Antonio  called  UTHSCSA  Image Tool, v. 2.0  الطريقــة  بـــ
ــة  ــّم حســاب منطقـــــــ ــّم ت ــي الشــكل )1( ، ث ــا ف ــد كمــــــــــ ــق أداة التحديـــــــــ ــو بســهولة عــن طريــــــــــ ــة النم إذ  تحــدد منطق
نمــو الفطريـّـــــــــات تلقائيـّـاً مــن قبــل البرنامــج مـــــــــن خــــــــالل وضــــــع وحــــــــدات القيــــــــــاس وفقــــــــــــــــاً للطــــــــــول 

الظــــــــــاهري والمعــروف فــــــي الصـــــــورة مثــل طبــــــق بتـــــــــري او أي كـــــــــائن ظـــــــــاهر فــي الصـــــورة
 ) Barguil et al., 2005; Montini et al., 2006; Campos et al., 2008; Dušica et al., 2012; Al-Saad, 2015  (

وتّم حساب النسبه المئوية للتثبيط حسب طريقة )Abbott, )1925 من خالل المعادلة التالية:
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           النسبة المئوية للتثبيط % = 

ImageTool, v. 2.0  بوساطة أداة التحديد في برنامج  A.flavus  الشكل 1. تحديد منطقة نمو الفطر

11- تثبيط سموم األفالتوكسين B1 بفعل خاليا بكتيريا Lactobacillus الحيّة في الوسط السائل: 
ــا  ــح الوســط ببكتري ــم لقّ ــل، ث ــو غرام/م ــز 200 نان ــم وبتركي ــل مــن وســط MRS الســائل المعق ــع 10 م ُخلطــت ســموم AFB1 م
Lactobacillus المعزولــة والمشــّخصة وبحجــم x 1 10 6 وx 1 10 8 وحــدة تكويــن مســتعمرة/ مــل وبعمــر 24 ســاعة وُحّضنــت 
 HPLC ــاز ــتعمال جه ــين B1 باس ــموم األفالتوكس ــن س ــف ع ــّم الكش ــاعة. ت ــدة 24 و 48 س ــرارة 37 °م لم ــة ح ــد درج عن

.)Zuo et.al., 2012(
12- تثبيط سموم األفالتوكسين B1 بفعل خاليا بكتيريا  Lactobacillus المقتولة حراريّاً في الوسط السائل: 

ُخلطــت ســموم األفالتوكســين مــع 10 مــل مــن وســط MRS الســائل المعقــم وبتركيــز 200 نانــو غرام/مــل،  ثــم أُضيــف عالــق مــن 
خاليــا بكتريــا Lactobacillus المقتولــة حراريـّـاً وبتركيــز 250  و500  نانــو غرام/مــل إلــى الوســط  وُحّضــن عنــد درجــة حــرارة 

.)Zuo et al., 2012(  HPLC 37 °م لمــدة 24 و48 ســاعة. تــّم الكشــف عــن الّســموم باســتعمال جهــاز
 HPLC  بوساطة تقنيّة كروماتوكرافيا الّسائل عالي الكفاءة B1 13- التقدير النّوعي والكّمي لسموم األفالتوكسين

ــتعمل   ــود المس ــوع العم ــم ون ــاد 4.6 × 250 مل ــوس C18 ODS2 ذي األبع ــود الطــور المعك ــتعمال عم ــة باس ــذه التقنيّ ــص ه وتتلّخ
PWXL-CP 3000 الخــاص باألحمــاض العضويــة، وكان حجــم النمــوذج المحقــون 5 ميكرولتــر وعلــى طــول موجــي 
365 نانومتــر. وأُجــري الفصــل باســتعمال الطــور المتحــرك المتكــّون مــن )مــاء: ميثانــول: أســيتونايترل( بالنســب )50:40: 10(، 
)حجــم: حجــم: حجــم( علــى التوالــي  لجهــاز HPLC، وتــّم إجــراء الفصــل عنــد درجــة حــرارة الغرفــة وبســرعة جريــان 0.7 مل/دقيقة. 

.Cataldi et al., )2000( حســب الطريقــة المشــار اليهــا مــن قبــل B1 وقـُـّدرت ســموم األفالتوكســين
 :TLC 14- الكشف عن سموم األفالتوكسين بوساطة كروموتوكرافيا الطبقة الرقيقة

أتّبعــت تقنيـّـة كروموتوكرافيــا الطبقــة الرقيقــة TLC باســتعمال صفائــح هــالم الســليكا )20×20( ســم وبســمك 0.25 ملــم والمجهــزة 
 B1 حيــث ُحقــن حجــم 5 ميكرولتــر مــن عيّنــة األفالتوكســين ،B1 لتشــخيص الّســموم الفطريــة األفالتوكســين Merck مــن شــركة

ــات المســتحصل عليهــا مــن  القياســي علــى شــكل بقــع Spots علــى بعــد  1ســم مــن الحافــة الســفلى للّصفيحــة وأُعيــد وضــع العيّن
ــى الحــوض الزجاجــي  ــات والقمــح ثــالث مــرات بقصــد تركيزهــا، وتُركــت حتــى تجــف بعــد كل مــرة. نُقلــت الصفيحــة إل الفطريّ
 Goldblatt, )1969( تبعــاً لطريقــة )الحــاوي علــى المذيــب المكــّون مــن الميثانــول والكلوروفــورم بنســبة )2: 98 ( )حجم:حجــم
وذلــك بوضــع الصفيحــة بحيــث تكــون حافتهــا الســفلى مالمســة لســطح نظــام المذيــب، وتـُـرك المذيــب لينتشــر فــي الصفيحــة ويتحــرك 
نحــو األعلــى 16 ســم. ُرفعــت الصفيحــة مــن الحــوض وُجفّفــت بوضعهــا فــي فــرن حــراري علــى درجــة حــرارة 50 °م لمــدة نصــف 
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ســاعة قبــل فحصهــا تحــت ضــوء األشــعة فــوق البنفســجية علــى طــول موجــي 365 نانوميتــر، ويُعتبــر ظهــور اللــون األزرق للبقــع 
المفصولــة داللــة علــى إنتــاج ســموم األفالتوكســين.

15- حساب كميّة األفالتوكسين المربوط: 
 MRS بعــد االنتهــاء مــن عمليــة حضــن البكتريــا الحيـّـة أو المقتولــة حراريـّـاً التــي وضعــت فــي أنابيــت اختبــار تحتــوي علــى وســط
الســائل والــذي يحتــوي علــى AFB1 بتركيــز 200 جــزء بالبليــون، وبعــد الحضــن لمــدة 24 إلــى 48 ســاعة أُجــري الطـّـرد المركــزي 
علــى ســرعة g x 300 مــن 10-15 دقيقــة، عنــد درجــة حــرارة 15 °م  ثــم أُخــذ الراســب وهــو عبــارة عــن الخاليــا البكتيريـّـة، التــي 
تــّم غســلها مرتيــن بالمذيــب )الكلوروفــورم(، وُجمعــت مــع المذيــب، ثــم وضــع الخليــط فــي الحمــام المائــي علــى درجــة حــرارة 
ــاره علــى صفائــح هــالم الســليكا  ــم بالقليــل مــن الكلوروفــورم بغــرض اختب ــم أُذيــب الّس ــاركاً AFB1، ث 50 °م ليتبّخــر المذيــب  ت
بتقنيــة TLC لتشــخيصه، وبعدهــا فُحصــت بتقنيــة HPLC لغــرض معرفــة تركيــزه )El-Nezami et al., 1998(. والشــكل )2( 

AFB1 يوّضــح المنحنــى القياســي لســّم

R2= 0.9965  Y=64912x- 515559
  HPLC لتقدير تركيز الّسم بتقنية  B1 الشكل 2. المنحنى القياسي لسّم األفالتوكسين

16-  حساب كفاءة الربط لسّم AFB1 بالخاليا البكتيرية: 
 pH 7.2 تــّم غســل الخاليــا البكتريـّـة المســتعملة فــي ربــط األفالتوكســين باســتعمال 1.5 مــل مــن المحلــول دارئ الفوســفات الملحــي
ووضعــت الخاليــا مــع المحلــول الــدارئ عنــد  درجــة حــرارة 37 °م لمــدة 10 دقائــق، أُعيــدت العمليـّـة ثــالث مــرات متتاليــة، بعدهــا 
ُجمــع المذيــب وتــّم تبخيــره علــى حــرارة 50 °م وتــّم قيــاس تركيــز AFB1 بتقنيــة HPLC   بعــد إذابتــه بالكلوروفــورم مــرةً أخــرى 

.)Peltonen et al., 2001(
التحليل اإلحصائي: 

 ،SPSS v22 العامليـّـة، وأُجــري التحليــل اإلحصائي باســتعمال برنامــج )CRD( نُفـّـذت التجربــة وفــق تصميــم القطــع التامــة العشــوائية
وتّمــت المقارنــة بيــن متوســطات المعامــالت باســتعمال اختبــار أقــل فــرق معنــوي LSD المعــّدل عنــد مســتوى معنويـّـة 0.05.

النتائج والمناقشة:
  Lactobacillus spp. 1- تثبيط الفطريّات باستعمال العزالت المحليّة لجنس

مــن أجــل معرفــة قابليـّـة عــزالت Lactobacillus علــى تثبيــط الفطريـّـات تــّم انتخــاب خمــس عــزالت ألنــواع مختلفــة مــن بكتريــا 
Lactobacillus مــن مجمــوع العــزالت التــي تــّم الحصــول عليهــا، توّضــح األشــكال )3, 4 و5( القــدرة التثبيطيّــة لخاليــا بكتريــا 
AKF1 و AKF2 و AKF3 و AKF4 و AKF5 الحيـّـة والمقتولــة حراريـّـاً والمنتجــات االيضيــة للعــزالت المحليـّـة المنتخبــة ضــد 
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ــاً 250  ــة )610 و810( وحــدة تكويــن مســتعمرة/ مــل وتركيزيــن للخاليــا المقتولــة حراريّ ــات باســتعمال أعــداد للخاليــا الحيّ الفطريّ
و500 جــزء بالبليــون وتركيزيــن للمنتجــات االيضيــة 0.1 و 0.2 مــل لــكل مــل مــن الوســط. وقــد أظهــرت النتائــج قــدرة الخاليــا 
ــات معنويــاً عنــد مســتوى احتماليــة P˂0.05 تفّوقــت فيهــا العــزالت المحليــة )AKF1,2,3,4,5( علــى  ــة علــى تثبيــط الفطريّ الحيّ
باقــي العــزالت المحليـّـة األربــع عشــرة، إذ بلغــت )77.30 و90 و65 و 97 و52( عنــد حجــم اللقــاح 610 وحــدة تكويــن مســتعمرة/ مــل 
علــى التوالــي، امــا حجــم اللقــاح 810 وحــدة تكويــن مســتعمرة/ مــل فكانــت نســبته التثبيطيــة )86 و 90 و59 و99 و68( للعــزالت 

نفســها علــى التوالــي كمــا فــي الشــكل )3(.

الشكل 3. القدرة التثبيطية للخاليا الحيّة لعزالت بكتريا AKF1 Lactobacillus وAKF2 وAKF3 وAKF4 وAKF5 ضد 
الفطريات النّامية على وســــطPDA   باستعمال حجم اللقـــــــاح )610، 810( وحدة تكوين مستعمرة/ مل ودرجـــــة حرارة 28 

°م لمدة 7 أيام
.)P≤0.05( للعزلة=3.80 عند مستوى احتمالية RLSD

ــّم الحصــول عليهــا  ــةً مــع باقــي العــزالت التــي ت ــة مقارن ــة عاليّ ــاً فقــد أعطــت قــدرة تثبيطيّ ــة حراريّ ــة المقتول ــا العــزالت المحليّ أّم
ــت  ــون بلغ ــزء بالبلي ــاً 250 و500 ج ــة حراريّ ــا المقتول ــن لخالياه ــد التركيزي ــة عن ــدرة تثبيطيّ ــة، إذ أعطــت ق ــة 14 عزل والبالغ

)41 و26 و24.33 و62.33 و27.67( و) 46 و46.33 و14.33 و61 و28( على التوالي كما في الشكل )4(.
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الشكل  4. القدرة التثبيطية لخاليا عزالت بكتريا AKF1 Lactobacillus وAKF2 وAKF3 وAKF4 وAKF5  المقتولة حراريّاً ضد 
الفطريات النامية على وسط PDA  باستعمال تركيزين 250 و500 جزء بالبليون ودرجة حرارة 28 °م لمدة 7 أيام.

.)P<0.05( للعزلة=7.3   عند مستوى احتمالية RLSD

ــة  ــة فقــد أظهــرت تفوقــاً واضحــاً فــي تثبيــط الفطريــات، إذ تفّوقــت العــزالت المحليّ ــة للعــزالت المحليّ أّمــا تأثيــر المنتجــات األيضيّ
)AKF1,2,3,4,5( معنويــاً عنــد مســتوى احتماليــة P≤0.05 إذ بلغــت النســبة المئويّــة للتثبيــط )89 و90 و65 و97 و92(% عنــد 
التركيــز 0.1 مل/مــل علــى التوالــي، فــي حيــن بلغــت النســبة المئويــة للتثبيــط عنــد التركيــز 0.2 مل/مــل )95 و90 و59 و99 و80(% 

علــى التوالــي، وتفّوقــت العزلــة المحليــة AKF4  كمــا فــي الشــكل )5(.
 كمــا ياُلحــظ مــن النتائــج تفــّوق واضــح للعزلــة AKF4 فــي تثبيــط العــزالت الفطريّــة مقارنــةً  مــع جميــع العــزالت المحليّــة التــي 

اســتُعملت فــي هــذه الّدراســة.

الشكل 5. القدرة التثبيطية للمنتجات األيضية لعزالت بكتريا AKF1 Lactobacillus و AKF2 و AKF3 و AKF4 وAKF5  ضد 
الفطريات النامية على وسط PDA الّصلب باستعمال تركيزين 0.1 و 0.2 مل/مل من الوسط  ودرجة حرارة 28 °م لمدة 7 أيام.

.)P≤0.05( للعزلة=6   عند مستوى احتمالية RLSD
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حيــث وجــد أقــل فــرق معنــوي LSD للعــزالت الّســت المدروســة عنــد مســتوى احتماليــة )P≤0.05(، ومــن خــالل المتوســطات تبيـّـن 
 AKF3 عندمــا تكــون حيـّـة، أو منتجاتهــا األيضيــة، وأقــل متوســط للتثبيــط للعزلــة   AKF4 أّن أعلــى متوســط للتثبيــط كان للعزلــة
عندمــا تكــون مقتولــة حراريـّـاً، وقــد أثبتــت النتـــــــائج أّن العزلـــــــة AKF4 وبحجــم لقــــــاح 810 وحــدة تكويــن مســتعمرة/مل هــي 
األعلــى تثبيطـــــاً للفطريــات وبنسبــــة 99%. وهــذا يتفــق مــع  )Sevgi and Tsveteslava,  )2015 اللذيــن وجــدا أّن نســبة التثبيــط 

لعزلــة  ا قبــل  ومــن  قــع،  ا لو ا كات  محــا ألجــل  مخبريّــاً  لبلغــاري  ا للقمــح  لملقّحــة  ا للفطريــات   %  100 نــت  كا
  A. niger  ضــد الفطريــات  ،L. helveticus TS6 والعزلــة  ،)L. plantarum TS1 , TS2 , TS3 , TS4 TS5(

وP. claviforme وC. albicans 8673 وC. glabrata 72 التي تسبّب تلف محصول القمح.        
 L. paracasei   أّن أحــد عشــر عزلــة من بكتريــا حامض الالكتيك والتي تعود إلى Delavenne et al., )2013(  وقــد وجــد

وL. rhamnosus  وL. zeae وL. harbinensis المعزولــة مــن حليــب البقــر والماعــز لهــا القدرة التثبيطية ضــّد أنواع من األعفان 
 Kluyveromycesو  Debaryomyces hansenii و   Candida diffluens و   Candida parapsilosis مثــل  والخمائــر 

  Zygosaccharomyces bailiiو Yarrowia lipolytica   و  Rhodotorula mucilaginosa و marxianus
وPenicillium brevicompactum التــي تشــارك عــادةً فــي تلــف منتجــات األلبــان. واتفقــت الّدراســة كذلك مع 

ــا  ــى بكتري ــود إل ــل API 50 CH تع ــّدة العم ــتعمال ع ــدة باس ــزالت جدي ــع ع ــخصوا أرب ــن ش )Tropcheva et al., )2014 الذي
 Aspergillus التــي أثبتــت مقدرتهــا علــى تثبيــط الفطريــات KR53و KR51و KR4و KR3  حامــض الالكتيــك وهــي
وFusarium وPenicillium وTrichoderma المتســببّة فــي تلــف المــواد الغذائيــة بشــكل كامــل. واتفقــت النتيجــة مــع دراســة  

ــة الّســموم المفــرزة.  ــوا تثبيــط الفطريــات بنســبة 99% علــى كميّ )Saladino et al., )2016  الذيــن بيّن
ــات  ــو الفطري ــع نم ــات تمن ــاك مرّكب ــا L. plantarum أّن هن ــى  بكتري ــود إل ــاللة تع ــزل س ــد ع ــد )Ryu et al., )2014  بع وأّك
الخيطيــة والخمائــر فــي النبيــذ المصنّــع فــي كوريــا، وكان تأثيرهــا فــي الفطريــات الخيطيــة أقــوى مــن الخمائــر، وذلــك عنــد درجــة 
حــرارة 27 °م لمــدة 27 يومــاً وبــدون إجــراء عمليــة التعقيــم عليها. ومـــــن ضمن هــــــــــذه المركبــــــات المضــــــــادة للفطريـــــــات 
  3-hydroxy decanoic acid )MW 188(5 و-oxododecanoic acid )MW 214( هــي HPLC والتــي حــددت بتقنيــــــة

.3-hydroxy-5-dodecenoic acid )MW 214( ومركــب
2- ربط األفالتوكسين B1 مخبرياً:    

ــة AFB1 المتبقيــة بعــد حضــن العــزالت البكتيريــة الخمــس فــي حــال  يشــير الجــدول )1( واألشــكال ) 6 و 7 و 8 و 9 ( إلــى كميّ
كونهــا حيـّـة أو مقتولــة حراريـّـاً أو منتجــات األيــض الثانويــة للعــزالت قيــد الّدراســة عنــد درجــة حــرارة 37  °م ورقــم هيدروجينــي 
ــاً  ــة حراريّ ــا المقتول ــن للخالي ــة )610 و810( خلية/مــل، وتركيزي ــا الحي ــدة 24-48 ســاعة، وباســتعمال أعــداد للخالي 6.5 ولم

ــل  ــج أّن أفض ــرت النتائ ــط، أظه ــن الوس ــل م ــكل م ــل ل ــة 0.1 و0.2 م ــات األيضي ــن للمنتج ــون وتركيزي ــزء بالبلي 250 و500 ج
المعامــالت لتثبيــط األفالتوكســين وتحــت مســتوى معنويــة 0.05 كانــت لــكل مــن AKF1 و AKF2 و AKF4 و AKF5، ولوحــظ 
ــي  ــا ف ــى نســبة 100% كم ــت إل ــد ربطــت ســموم AFB1، إذ وصل ــاً ق ــة حراريّ ــة أو مقتول ــت حيّ ــا ســواًء كان أّن اســتعمال البكتري
ــاً وعنــد تركيــز 250 جــزء بالبليــون وبعــد 48 ســاعة مــن الحضــن عنــد درجــة حــرارة 37 °م.  العزلــة AKF5  المقتولــة حراريّ
ــد  ــا عن ــة حراريّ ــي العــزالتAKF1 وAKF2 وAKF5 المقتول ــا ف ــى 100% كم ــط ســموم AFB1 إل ــت نســبة رب ــك وصل وكذل
تركيــز 500 جــزء بالبليــون بعــد 48 ســاعة. لوحــظ أّن العزلــة AKF4 المقتولــة حراريـّـاً قــد ربطــت ســموم AFB1 بنســبة %100  

عنــد تركيــز 500 جــزء بالبليــون خــالل 24 و48 ســاعة.
ــة  ــرارة، والدال ــة الح ــة، ودرج ــاللة البكتيري ــوع الس ــى ن ــاً عل ــد أساس ــا تعتم ــل البكتري ــن قب ــين B1 م ــط األفالتوكس ــة رب إن عمليّ
ــة  ــالالت البكتيري ــر الس ــن أكث ــي م ــا Lactobacillus ه ــاً أّن بكتري ــة. علم ــروف ذات الصل ــن، والظ ــت الحض ــة، ووق الحامضي
اســتعماالً، وعمليــة الربــط تكــون علــى األرجــح علــى ســطح الخليــة البكتيريــة الســيما مــع الكربوهيــدرات المكــّون الرئيــس لجــدار 
ــير  ــك Lipoteichoic acids  وتش ــض الليبوتكوي ــك حام ــكان  Peptidoglycan ، وكذل ــن الببتيدوكالي ــّون م ــذي يتك ــة، ال الخلي
ــن  ــة م ــة قليل ــط AFB1 وكميّ ــي رب ــارك ف ــة تش ــر مهم ــون عناص ــد تك ــك Teichoic acids ق ــاض التكوي ــى أّن أحم ــر إل التقاري

.)Ahlberg et al., 2015( ــط ــة الّرب ــي عملي ــة أي دور ف ــون الخليويّ ــد أن للّده ــن، وال يعتق البروتي
ــا Bacillus subtilis وهــي   اتفقــت النتائــج مــع مــا توصــل اليــه  )Al-Saad, )2015 الــذي اســتعمل خمــس عــزالت مــن بكتري
BSS4 وBSW و BSS3 و BSS1 و BSS2  التــي تميـّـزت بقدرتهــا علــى ربــط 200 جــزء بالبليــون مــن ســموم AFB1 بنســبة 
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   Pseudomonas fluorescens ــا ــان لبكتري ــان التابعت ــا العزلت ــي. أم ــى التوال 100 و100 و 99.53 و 97.07 و 95.56 % عل
وهمــا PFMst  وPFDL  فقــد ربطتــا 200 جــزء بالبليــون مــنAFB1 بنســبة 79.8 و97.39 % علــى التوالــي. ويُعــزى التدهــور 
الحاصــل لســّم AFB1 فــي الغالــب إلــى النشــاط االنزيمــي الخــارج الخليــوي للبكتريــا الــذي يعتمــد عــادة علــى مســتوى الجينــات التــي 

 .)Reddy et al., 2010; Afsharmanesh et al., 2014( تتحكــم فــي إنتــاج تلــك األنزيمــات
يوجــد العديــد مــن البكتريــا مثــل ) B.subtilis وEscherichia.coli و Lactococcus lactis( التــي تمتلــك قــدرة عاليــة علــى 
تحلــل AFB1 فــي الوســط الســائل عــن طريــق ربــط AFB1  فــي جــدار الخليــة البكتيريــة، التــي تــؤّدي إلــى إزالــة التأثيــر الّســمي 

.)Al-Jumaily, 2014( B1 ــين لألفالتوكس
الجدول )1( تركيز األفالتوكسين B1 المتبقي بعد الحضن عند درجة حرارة 37 °م في المختبر باستعمال بكتريا Lactobacillus الحيّة 

AFB1 والمقتولة حرارياً  والمنتجات األيضية مع 200 جزء بالبليون من

العزالت الحية
حجم اللقاح

المتوسط 106x1 CfuCfu x1 108

h 48h 24h 48h 24
AKF145264.250ef

AKF21.42.22.83.32.425f

AKF319.52023.33724.950d

AKF42.24.20.20.81.850f

AKF50.54.31.24.42.600f

.)P≤0.05( للعزلة=2.66   عند مستوى احتمالية RLSD

العزالت المقتوله 
حراريا

تركيز الخاليا
المتوسط 250ppb500ppb

h 48h 24h 48h 24
AKF11.31.300.80.850f

AKF21.20.1600.890.563f

AKF3772.486.100e

AKF41.21.6000.700f

AKF501.300.11.725f

.)P≤0.05( للعزلة=1.14   عند مستوى احتمالية RLSD

المنتجات األيضية
مل / مل تركيز االمنتجات

المتوسط ml /0.1ml /0.2
h 48h 24h 48h 24

AKF1195190.3185195191.325b

AKF2180200170188184.500c

AKF3200200200197.3199.325a

AKF4184.4190180180183.600c

AKF5200182.5190200193.125b

.)P≤0.05( للعزلة=5.6   عند مستوى احتمالية RLSD
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AKF3  للعزلة  B1 الشكل  7.  ظهور قمة األفالتوكسين   
     بحجم لقاح Cfu x1 108 بعد 48 ساعة

 الشكل 6. ظهور قمة األفالتوكسين B1 القياسي عند وقت   
  HPLC االحتفاظ الخاص به بأستعمال جهاز

 AKF4  للعزلة B1 الشكل  9. عدم ظهور قمة األفالتوكسين 
بتركيز خاليا  ppb 500 المقتولة حرارياُ بعد 24 ساعة

   AKF2   للعزلة B1 الشكل  8. ظهور قمة األفالتوكسين 
باستخدام تركيز  ml /0.1 من المنتج االيضي بعد 24 ساعة
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3- قياس كفاءة ربط األفالتوكسين في الخاليا البكتيريّة الحيّة والمقتولة حراريّاً:
ــب  ــات ومرك ــن األيون ــي م ــر الخال ــاء المقط ــا Lactobacillus بالم ــا بكتري ــل خالي ــة غس ــاءة عملي ــى كف ــدول )2( إل ــي الج ــج ف ــير النتائ تش
ــة  ــا البكتري ــل الخالي ــّم غس ــد ت ــينB1 وق ــموم األفالتوكس ــط س ــي رب ــدارئ، ف ــي ال ــفات الملح ــول الفوس ــيتونايترل Acetonitrile ومحل االس
ــات قليلــة نســبياً وبطريقــة تعتمــد علــى نــوع العزلــة، إذ لوحــظ عنــد  ثــالث مــرات متتاليــة، حيــث أفرجــت بعــض العــزالت عــن AFB1 بكميّ
غســل البكتريــا بالمــاء الخالــي مــن األيونــات عــدم ظهــور حالــة اســترجاع لســموم األفالتوكســين وللمــرة الثالثــة علــى التوالــي، فــي حيــن بلغــت 
ــة للعزلــة AKF3 بمحلــول PBS قيمــة بلغــت  ــة الحيّ ــا البكتيريّ ــة مســترجعة مــن األفالتوكســينB1 المربــوط عندمــا غســلت الخالي أعلــى كميّ
0.8 جــزء بالبليــون، وكانــت أقــل كميّــة مســترجعة مــن األفالتوكســين لخاليــا البكتريــا الحيّــة للعزلــة AKF2 حوالــي 0.1 جــزء بالبليــون عنــد 
غســل البكتريــا بااالســيتونايترل. اتفقــت النتيجــة مــع مــا وجــده )Serrano-Niño et al., )2015  حيــث أكــدت نتيجــة دراســتهم أّن غســل 14 
عزلــة بكتيريــة مــن LAB  لــم يفــرج إال عــن كميّــة ضئيلــة نســبتها 1.1% عنــد الغســلة الثالثــة للعزلــة L. casei L9 حيــث لــم تفــرج العزلــة 
ــة  ــلة الثالث ــن AFB1 بالغس ــة م ــة L. casei 7R1 و L. casei Shirota  أي كميّ ــِط العزل ــم تع ــة، ول ــى والثاني ــلة األول نفســها AFB1 بالغس
  AFB1 لــم تفــرج عــن L. casei 7R1 أن العزلــة )Hernandez-Mendoza et al., )2009 بالمحلــول الــدارئ. ووجــد كذلــك فــي دراســة
فــي الغســالت الثــالث باســتعمال المحلــول الــدارئ عنــد الغســل، ويعــود الّســبب إلــى األلفــة القويــة بيــن مواقــع الّربــط علــى جــدار الخليـّـة وســموم 
 L. casei و L. fermentum و L. acidophilus P22  ــزالت ــط للع ــاءة الّربـــ ــد )Pizzolitto et al., )2011 أّن كفـــــــ AFB1. وجـــــ

 .Acetonitrile ــد غســلها بمركــب وصلــت مابيــن 92- 98 % عن

الجدول 2. كميّةAFB1 المفرج عنها بعد عملية الغسل لثالث مرات متتالية لعزالت بكتريا  Lactobacillus عند درجة حرارة الغرفة ولمدة 5 دقائق 
باستعمال الماء المقطر الخالي من األيونات ومركب االسيتونايترل ومحلول الفوسفات الملحي الدارئ 

الغسل بالماء المقطر الخالي من األيونات

رمزالعزلةت
تركيز خاليا البكتريا المقتولة حرارياً )ppb(أعداد خاليا البكتريا الحية/مل

610810250500

1AKF10000

2AKF20000

3AKF30000

4AKF40000

5AKF50000

Acetonitrile الغسل بمركب االسيتونايترل

رمزالعزلةت
تركيز خاليا البكتريا المقتولة حرارياً )ppb(أعداد خاليا البكتريا الحية/مل

610810250500

1AKF10.250.100

2AKF20.10.100

3AKF30.60.100

4AKF40.00.000

5AKF50.00.000

PBS الغسل بمحلول الفوسفات الملحي الدارئ

رمزالعزلةت
تركيز خاليا البكتريا المقتولة حرارياً )ppb(أعداد خاليا البكتريا الحية/مل

610810250500

1AKF10.120.00.00.0

2AKF20.220.00.00.0

3AKF30.80.00.00.0

4AKF40.00.00.00.0
5AKF50.00.00.00.0

.)P≤0.05( للعزلة=0.05   عند مستوى احتمالية   RLSD
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Abstract 
This study was conducted in April 2015 to August 2016, to investigate the inhibition 
activity of Lactobacillus spp. in vitro against fungi and aflatoxin using local isolates 
i.e., L. casi )AKF1(, L. plantarum )AKF2(, L. casi )AKF3(, L. plantarum )AKF 4( and 
L. Jonsonii )AKF 5(. The results of assessment of degraded products of Aflatoxin B1 
and B2 by aqueous extracts of trachyspermum ammi. Frontiers in microbiology. 7.
the statistical analyses showed that AKF4 exhibited the highest inhibition activity 
)97, 62.33 and 97%( among all isolates using live bacteria, thermally killed bacteria, 
and its metabolic compounds, respectively. In contrasts, the inhibition activity of 
AKF3 were )59, 14.33 and 59%( using live bacteria, thermally killed bacteria, and 
its metabolic compounds, respectively. Furthermore, aflatoxin binding was studied 
in vitro using the isolates )AKF 1,2,3,4,5( in MRS media containing 200 ppb of 
aflatoxin B1. The results revealed that using live bacteria of AKF4 at concentration 
1×108 cfu/ml for 48 h showed highest binding percentage 99.9 %, while thermally 
killed bacteria of AKF1,2,5 at concentration 500 ppb for 48 h gave the highest 
binding percentage 100 % at 37 °C and pH 6.5. In addition, AKF 4 had the highest 
binding percentage 100% for both 24 h and 48 h at the same conditions. Binding 
efficiency results of thermally killed bacteria was 100 %, while binding efficiency 
of live bacteria ranged between )99.87- 100%( when the bacteria was washed with 
water, acetonitrile and phosphate buffer saline.
Keywords: Wheat, Lactobacillus, Aflatoxin Binding B1, Fungal growth inhibition. 
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