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ABSTRACT 

Lactobacillus acidophilus isolated from newly born infant's stool, 
purified and identified by studding the morphological and biochemical 
tests then compared with Bergey's manual for the Holt et al (1994). Also 
studied the impact of the inhibitory to the extracted filtrate of the bacteria 
Lactobacillus acidophilus on some types of pathogenic bacteria, as found 
the inhibition area (inhibition zone) to the Staphylococcus aureus 14 mm 
and were the species most resistant  is Escherichia coli and Salmonella 
typhi amounting to 12 mm. Also studied the effect of bacteria 
Lactobacillus acidophilus on the growth of fungus Aspergillus 
parasiticus and production of aflatoxins B1, B2 and G1, G2 in the media 
component MRS and extract corn as the results show for high acidity and 
low pH due to the growth of Lactobacillus acidophilus which produced 
antibacterial activity (bacteriocine) and led to a reduction in mold growth 
and toxin production to 6 days of incubation and then increased in the 
mold growth and acidity decreased with increase in pH and the amount 
production of aflatoxin poison B1, G1.  

 
 الخالصة

مؽ بخاز األطفال حجيثي الؾالدة وتشقيتيا  Lactobacillus acidophilusتؼ عدل بكتخيا 
 Bergy’sوتذخيريا مؽ خالل الفحؾصات السغيخية والكيسياحيؾية والسعتسجة مؽ قبل 

manualكسا درس تأثيخ السادة السثبظة لخاشح بكتخيا .  Lb. acidophilus عمى بعض أنؾاع
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 Staphyllococcusلبكتخيا  (السثبظة)ة إذ وجج قظخ السشظقة الخالية مؽ الشسؾ البكتخيا السخضي

aureus 41 ممؼ وكانت أكثخ األنؾاع مقاومًة لمبكتخيؾسيؽ ىيEscherichia coli 
 .Lbممؼ. درس تأثيخ بكتخيا  41إذ بمغ قظخ السشظقة الخالية مؽ الشسؾ   Salmonella typhiو

acidophilus  عمى نسؾ الفظخAspergillus parasiticus  وإنتاج األفالتؾكديؽ
B1،B2،G1،G2  في وسط مكؾن مؽ بيئةMRS  ومدتخمص الحرة، إذ بيشت الشتائج حرؾل

 .Lb( بدبب نسؾ بكتخيا  pHارتفاع في الحسؾضة وانخفاض في األس الييجروجيشي )

acidophilus  العفؽ وإنتاج والتي أنتجت البكتخيؾسيؽ )السادة السثبظة( وأدت إلى خفض نسؾ
أيام مؽ التحزيؽ وبعج ذلػ أزداد أعجاد العفؽ وإنخفزت الحسؾضة مع  6سسؾم األفال ولغاية 

 .B1،G1ارتفاع في األس الييجروجيشي مع الديادة في كسية إنتاج األفالتؾكديؽ خاصًة الدؼ 
  

 السقدمة
دول العالؼ  ازدادت مداحة السشتجات الحاوية عمى األحياء العالجية بذكل كبيخ في بعض

مؽ السشتجات الغحائية األوربية وأزداد الظمب عمييا  ٪40م إلى حجود 1004ووصمت في عام 
ويتزح ذلػ مؽ زيادة عجد أنؾاع السشتجات الرحية لحلػ أصبح مفيؾم األغحية الؾعيفية 

Functional food  واألغحية الرحية مثلPharma food وTherapeutic 
(، وإن الحميب والسشتجات الستخسخة مشو تسثل الشغام 2008)الخفاجي، متجاواًل  Nutraceticalsو

لسعالجة حاالت   Yakultالغحائي السالئؼ لتشاول األغحية الرحية، ففي اليابان يدؾق السشتج 
كسشذظة  Lb.johnsonii( حاوي عمى بكتخيا LCIعجم التحسل مؽ الالكتؾز وفي أوروبا يشتج )

في  Lb.acidophilusو  Bifidobacteriaيج العخبي أدخمت السشاعي وفي دول الخملمجياز 
(. إن بكتخيا 1998وآخخون، Abo-Tarboushصشاعة مشتجات لبشية مؽ حميب الجسال )

ليا القابمية في االستيظان واستسخارية تحميميا لدكخ  Lb. acidophilusحامض الالكتيػ خاصًة 
ألطفال وتقميل مخاطخ الدخطان خاصًة في الالكتؾز وكحلػ لسعالجة حاالت اإلسيال خاصًة في ا

القؾلؾن وإنتاج البكتخيؾسيشات السثبظة لشسؾ األنؾاع السختمفة مؽ البكتخيا السخضية 
(Robinson،2002 وخفض الكؾلدتخول في الغحاء نفدو وليحا تدسى بالبكتخيا الرجيقة ،)
(Goupta،1996 .) 

ية تشتج مؽ مجسؾعة مؽ الفظخيات ىي مؾاد أيض ثانؾ  Aflatoxinإن سسؾم األفالتؾكديؽ 
وغيخىا مؽ األعفان التي تشسؾ في األغحية  Asp. parasiticus و  Asp. flavusمشيا 

واألعالف مؤدية إلى خدائخ اقترادية في الرشاعات السعتسجة عمى السحاصيل أو مشتجات 
و مدخ األلبان إذ تدبب مذاكل صحية مثل الدخطانات لإلندان والحيؾان وتؾلج تذؾىات أ

Teratogenis  وأىؼ ىحه الدسؾمB1 وB2  وىي تتعخض لسؾاد األيض وتتحؾل إلى سسؾمM1 
وتفخز في أندجة وسؾائل الجدؼ الحيؾية لمحيؾانات الحمؾبة وحميب األم وإن إزالة الدؼ  M2و
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بؾاسظة البكتخيا مؽ الغحاء أو العمف قبل االستيالك ىي أفزل وإن كانت تزيف خظؾة ججيجة 
حامض الالكتيػ وخاصًة العرؾية الذكل ليا القابمية عمى  الترشيع، وقج وجج أن بكتخيالعسميات 

وإن آلية إزالة أو تخفيض الدؼ  ،Lb. acidophilus تقميل الدؼ في األغحية ومؽ ىحه العريات
وذلػ بخبظو عمى سظؾحيا الخارجية بذكل قابل لمخجؾع ولكؽ بجرجات مختمفة تعتسج عمى 

ىؾ السدؤول عؽ االرتباط أو إزالتو بؾاسظة  Peptidoglycanالستبعة وإن الداللة والغخوف 
 (. 2008ي،اجعسميات أيزية )الخف

مؽ بخاز األطفال وتشقيتيا وتذخيريا  Lb. acidophilusىجفت الجراسة إلى عدل بكتخيا  
ضية ودراسة تأثيخىا التثبيظي عمى بعض أنؾاع البكتخيا السخ  MRSوتشسيتيا عمى الؾسط الدائل 

 .Aspالسشتجة مؽ قبل العفؽ  B1،B2،G1،G2وكحلػ تأثيخىا عمى نسؾ وإنتاج سسؾم األفال 

parasiticus MRRL2999   .في الؾسط الغحائي الدائل 
 

 مهاد وطرائق العسل
مؽ بخاز األطفال حجيثي الؾالدة وبعسخ شيخ والسعتسجيؽ  Lb. acidophilusعدلت بكتخيا 

السعقؼ، والتحزيؽ  MRSط وباستخجام الؾسط الغحائي الدائل في تغحيتيؼ عمى حميب األم فق
(. كسا أجخيت الفحؾصات السغيخية 2007م لتشسية البكتخيا حدب طخيقة حدؽ )   73عمى 

 Bergey’s( وباالعتساد عمى 1976) McCanceو Harriganوالكيسياحيؾية حدب طخيقة 

Manuual Holt (1994وآخخون.)  نسيت بكتخياLb. acidophilus  في الؾسطMRS  حدب
( إذ حزخ الؾسط في دوارق زجاجية، واحتؾى كل مشيا عمى 1990وآخخون، Anjaniطخيقة )

 48م/   414( وعقؼ بالسؾصجة عمى 8,5وضبط األس الييجروجيشي ) MRSمل مؽ الؾسط  00
 ثؼ تؼ إنتاج البكتخيؾسيؽ مؽ العدلة السحمية بتشسيتيا عمى الؾسطمل 40دقيقة وزرع بالبكتخيا 

MRS  دورة بالجقيقة ولسجة نرف ساعة وقجر  6000الدائل وفرمت الخاليا بالظخد السخكدي
( وبظخيقة 2003وآخخون ) Karaoghluالبكتخيؾسيؽ )السادة السثبظة في الخاشح( حدب طخيقة 

 Bacillusو  Staph. auriusاألقخاص السغسؾرة وباستخجام الؾسط السالئؼ لكل نؾع مؽ البكتخيا 

subtilis  وSal. typhi  وE.coli  وبكياس السشظقة الخالية مؽ الشسؾ لألنؾاع البكتيخية الدابقة
 (. 1988وآخخون) Ryanوحدب طخيقة 

 Potato dextrose agar في الؾسط   Asp. parasiticus MRRL2999نسي العفؽ 

( 1987وآخخون )  Faragم وحزخ السعم  الدبؾري كسا ذكخ   15لسجة اسبؾع واحج بجرجة حخارة 
40بحيث احتؾى السميمتخ الؾاحج عمى 

زائجًا  MRSسبؾر. لقحت الجوارق الحاوية عمى الؾسط  6 
إلى  Lb. acidophilusمل لقاح مؽ بكتخيا  40وبإضافة  4:4مدتخمص الحرة الرفخاء وبشدبة 

لمفظخ  مل مؽ السعم  الدبؾري  4ومدتخمص الحرة الرفخاء وأضيف  MRSمل مؽ الؾسط  80
Asp. parasiticus   إلى الؾسط الداب ، وخمت السعاممة الكياسية مؽ المقاح البكتيخي، وحزشت
يؾم لجراسة األس  7مل عيشة كل 40يؾمًا حيث أخح  48م ولسجة    15الجوارق عمى درجة 
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في حيؽ لؾحظ الشسؾ  B1،B2،G1،G2الييجروجيشي والعجد الكمي لمبكتخيا والعفؽ وسسؾم األفال 
 ؽ في الجورق.الغاىخ ليايفات العف

اعتسجت طخيقة األطباق الكياسية في إجخاء العجد الكمي لمبكتخيا واألعفان كسا ذكخ 
Anjani (والتحزيؽ لمبكتخيا عمى 1990وآخخون ،)ساعة والتشسية عمى الؾسط  15م لسجة    73

واتبعت  PDAأيام والتشسية عمى وسط  6م لسجة    15السشاسب لكل نؾع مؽ البكتخيا والعفؽ عمى 
وآخخون  Scott( في استخالص األفالتؾكديؽ وطخيقة 1980وآخخون ) Yousefطخيقة 

مؽ نؾع فميبذ ىؾلشجي  pHكسا استخجم جياز  B1،B2،G1،G2( في تقجيخ سسؾم األفال 1970)
 Ling (1963.)الرشع لكياس األس الييجروجيشي وتقجيخ الحسؾضة حدب طخيقة 

 
 الشتائج والسشاقذة

أكجت الفحؾصات لمعدلة السحمية مؽ بخاز األطفال  Lb. acidophilus تذخيص بكتخيال
( أن 4( إذ وجج مؽ الججول)1994) وآخخون  Holt ل Bergy’s manualمظابقتيا مع مؾسؾعة

صفات العدلة ىي مؾجبة لربغة كخام وغيخ متحخكة وغيخ مكؾنة لمدبؾرات وذات شكل عرؾي 
شفخد أو سالسل قريخة وليذ ليا القابمية عمى طؾيمة نياياتيا مدتجيخة ونغام التجسع ليا بذكل م

م نست جيجًا وغيخ محممة لمكازيؽ والجيالتيؽ والشذا وغيخ مشتجة    18م وفي    8الشسؾ في حخارة 
إلنديؼ الكاتاليد وسالبة إلنتاج األمؾنيا مؽ الحامض األميشي األرجشيؽ واالنجول ومخسخة لمدكخيات 

والسالتؾز واالنيؾليؽ والسانؾز دكخوز والفخكتؾز والخافيشؾز الكمؾكؾز والالكتؾز والكاالكتؾز وال
وىحه تتف  والدايمؾل واالرابيشؾز والدالديؽ واالسكيؾليؽ وعجم قجرتيا لتخسيخ السانيتؾل والدؾربيتؾل 

 (. 1993وآخخون ) Moliمع 
عمى بعض  Lb. acidophilus( نالحظ التأثيخ التثبيظي لخاشح بكتخيا 1مؽ الججول )

إذ بمغت  Sal. typhiو E.coli و B. subtilisو  Staph. auriusاع البكتخيا السخضية  أنؾ 
 ممؼ عمى التؾالي. 41،41، 47، 41أقظار السشظقة الخالية مؽ الشسؾ 

أدى إلى تغيخ في األس  Lb. acidophilus( نالحظ أن نسؾ بكتخيا  7مؽ الججول )
إلى  0,41حيؽ أن الحسؾضة ازدادت مؽ في  7,56إلى  6,11إذ أنخفض مؽ  pHالييجروجيشي 

وانخفاض في  pHأيام مؽ التحزيؽ ثؼ حرل ارتفاع في  6كحامض الكتيػ بعج  ٪ 0,17
إذ وصل إلى أعمى   Asp. parasiticusالحسؾضة بدبب استيالك الحسؾضة مؽ قبل العفؽ

 ٪0,74في حيؽ انخفزت الحسؾضة إلى  8,1يؾم مؽ التحزيؽ إلى  48ارتفاع لو بعج 
 امض الكتيػ. كح

                 ( نجج في األيام األولى مؽ التحزيؽ حرل نسؾ واضح لبكتخيا1مؽ الججول )
Lb. acidophilus  7×1وأزداد عجدىا مؽ

 أيام مؽ التحزيؽ 6و.ت.م/مل وأصبحت بعج  40
70×1

40
7×80و.ت.م/مل ثؼ بجأت باالنخفاض ليرل أعجادىا  

40
يؾم مؽ  48و.ت.م/مل بعج  
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8×1في حيؽ أعجاد العفؽ في بجاية التحزيؽ  التحزيؽ
40

              و.ت.م/مل لترل إلى 
408×40

 يؾم مؽ التحزيؽ.  48و.ت.م/مل بعج  7 
               السشتج بؾاسظة العفؽ B1،G1( نجج معجل سسؾم األفال 8مؽ الججول )
Asp. parasiticus   تأثخ إنتاجو بؾجؾد بكتخياLb. acidophilus  يشتج العفؽ سسؾم إذ لؼ

وإنتاجيا لمبكتخيؾسيشات  Lb. acidophilusاأليام األولى بدبب نذاط بكتخيا  7األفال خالل 
مايكخوغخام/لتخ مؽ سؼ األفال  Asp. parasiticus 55أيام مؽ التحزيؽ أنتج العفؽ  6وبعج 

B1  مايكخوغخام/لتخ في حيؽ  71ثؼ بجأت باالنخفاض لترل إلىG1  م/لتخ مايكخوغخا 18كان
 G2وB2 مايكخوغخام/لتخ في حيؽ كان إنتاج 48يؾم  48أيام وبجأ باالنخفاض ليربح بعج  6بعج 

 ،يؾم مؽ التحزيؽ 41مايكخوغخام/لتخ عمى التؾالي، وأصبح صفخ بعج  41،40مؽ قبل الفظخ 
عؽ طخي  تكؾيؽ معقج عمى  Lb. acidophilusمؽ ذلػ ندتجل أن إزالة الدؼ بؾاسظة بكتخيا 

الحي يعسل عمى ربط  Peptidoglycanخاليا وخاصًة عمى الججار الخمؾي وبالحات سظح ال
 Gratzالدسؾم في الؾسط ألحامزي لمسعجة مسا يؤدي إلى تقميل اإلمتراص في األمعاء )

 (.2004 وآخخون،
مسا سب  ندتشتج بأنو يسكؽ إنتاج مدتخمص البكتخيا )السادة السزادة( واستخجامو كسادة 

 لو مع العمف لمحيؾان وكحلػ مع الغحاء لإلندان أيزًا.حافغة واستعسا
 

 Lb. acidophilus(: االختبارات السظهرية والكيسياحيهية لبكتريا 1) الجدول
 تخسخ الدكخيات الرفات الكيسياحيؾية درجة الحخارة لمشسؾ الرفات السغيخية
 غيخ مديمة لمجيالتيؽ م ال تشسؾ   8 مؾجبة لربغة كخام

 كمؾكؾز  +
 ؾز  +فخكت

 كاالكتؾز +
 سكخوز  +
 الكتؾز  +
 مانؾز   +
 رافيشؾز +

 اسكيؾليؽ +
 سالديؽ  +
 مالتؾز  +
 –أرابيشؾز 
 –سؾربيتؾل 
 –مانيتؾل 
 –زايمؾل  

 انيؾليؽ ++

 غيخ محممة لمكازيؽ م ال تشسؾ   48 الحخكة: غيخ متحخكة
 مشذاغيخ محممة ل م نسؾ ضييف   18 تكؾيؽ الدبؾرات: غيخ مكؾنة لمدبؾرات

 سالبة لفحص الكاتاليد م نسؾ جيج   70 الذكل: عرؾي طؾيمة

 نغام التجسع:
 خاليا مفخدة أو بذكل
 سالسل قريخة

ال تكؾن األمؾنيا مؽ  م نسؾ جيج ججاً    73
 األرجشيؽ

غيخ مشتجة لإلنجول  م نسؾ جيج   18
 مؽ التخبتؾفان

 
 على بعض أنهاع البكتريا السرضية Lb. acidophilusج من (: التأثير التثبيظي للبكتريهسين الشات2الجدول)

 قظخ السشظقة التثبيظية )ممؼ( البكتخيا
Staph. aureus 41 

B. subtilis 47 
E.coli 41 

Sal. typhi 41 
عشد   Asp. parasiticus ( والحسهضة والشسه الظاهري للعفنpH(: تأثير األس الهيدروجيشي )3الجدول )

 Lb. acidophilus نسهه مع بكتريا
 الشسؾ الحسؾضة pH مجة التحزيؽ/ساعة
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 - 0,41 6,11 صفخ
7 1,1 0,77 + 
6 7,56 0,17 +++ 
0 1,04 0,14 +++ 
41 8,4 0,76 +++ 
48 8,1 0,74 ++ 

 في الججول تسثل معجال لسكخريؽ األرقام 
 

 Asp. parasiticus  (c.f.u.)والعفن  Lb. acidophilus(: العدد الكلي لبكتريا 4الجدول)
   Asp. parasiticusأعجاد العفؽ  Lb. acidophilus أعجاد البكتخيا مجة التحزيؽ/ساعة

7×1 صفخ
40

 
1×8

40
 

7 44×1
40

 
1×1

40
 

6 70×1
40

 
13×7

40
 

0 476×7
40

 
411×7

40
 

41 54×7
40

 
486×7

40
 

48 80×7
40

 
408×7

40
 

 في الججول تسثل معجال لسكخريؽ األرقام 

 
 .Asp)مايكروغرام/لتر( السشتج بهاسظة العفن  B1،B2،G1،G2فالتهكدين (: معدل األ5الجدول)

Parasiticus  عشد نسهه مع بكترياLb. acidophilus 
 B1 B2 G1 G2 فتخة التحزيؽ باأليام

 صفخ صفخ صفخ صفخ صفخ
 صفخ صفخ صفخ صفخ 7
6 55 41 18 40 
0 50 40 73 40 
 صفخ 10 صفخ 11 41
 صفخ 48 صفخ 71 48

مايكخوغخام/لتخ  10 , 618 ,  18,  150بسعجالت G1  ,   G2و    B1 ,B2  لسعاممة الكياسية احتؾت سسؾم االفالا  *
 .عمى التؾالي
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