
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

                                                                                                                                                                                   ٧ 
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  هاي جدا شده از توسط برخی از الکتوباسیل M1بررسی توانایی اتصال و کاهش آفالتوکسین 
  ماست هاي سنتی ایران

  5، مریم هاشمی1، هوشنگ نیکوپور1، انوشه شریفان2، مریم تاج آبادي ابراهیمی1عاطفه کریمی دستجرد

  و تحقیقات گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسالمی تهران واحد علوم - 1
  گروه زیست شناسی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي - 2
  مرکز تحقیفات بیوتکنولوژي کرج  - 3

.   گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسالمی تهران واحد علوم و تحقیقات. دکتر مریم تاج آبادي ابراهیمی: نویسنده مسؤول
 m.tajabadi@iauctb.ac.ir 
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  چکیده 
از  M1آفالتوکسین . باشد زائی می سرطانهاي قارچی با خواص  ها از مهمترین مایکوتوکسین آفالتوکسین :هدف زمینه و

ی هاي بیولوژیکی در حذف و کاهش سموم قارچ امروزه استفاده از روش. تواند به انسان منتقل  شود راه شیر و لبنیات می
هاي اسید الکتیک به آفالتوکسین و مهار عملکرد  یکی از این روشها اتصال باکتري. مورد توجه بسیاري قرار گرفته است

  .باشد توکسین می
هاي محلی به منظور بررسی توانایی کاهش آفالتوکسین با غلظت  سویه الکتوباسیل ایزوله شده از ماست 10: روش بررسی

ng/ml 20 ت بعد از مدت در محیط بافر فسفاh 2  گرمخانه گذاري مورد آزمونHPLC بعد از انتخاب . قرار گرفتند
بررسی  HPLCمیزان کاهش آفالتوکسین با روش  h 24و  4، 0هاي  بهترین سویه با بیشترین میزان کاهش، در زمان

هاي مختلف، تیمار  مانهاي مرده باکتري در ز همچنین به منظور بررسی توانایی کاهش آفالتوکسین توسط سلول. گردید
 .مورد آزمون قرار گرفتند h 24و  4، 0هاي  ها انجام شده و در زمان حرارتی بر روي سلول

هاي مختلف  تفاوت بین زمان. باشد می 26/51% - 65/47%ها بین  دامنه کاهش آفالتوکسین توسط الکتوباسیلوس: یافته ها
میزان کاهش آفالتوکسین در . بوده است 76/60%-9/49%هش بین کا  ي هاي زنده معنی دار بوده و دامنه براي سلول

  .بوده است 6/51- 65/57%هاي مرده  هاي مختلف توسط سلول زمان
عامل زمان در کاهش . هاي بومی ایرانی پتانسیل خوبی در کاهش آفالتوکسین دارند الکتوباسیلوس :گیرينتیجه

هاي مرده بی تاثیر  باشد ولی در کاهش آفالتوکسین توسط سلول میهاي زنده باکتري تاثیرگذار  آفالتوکسین توسط سلول
  .بوده است

 هاي لبنی بومی توانایی باند شدن، الکتوباسیلوس، M1  ،HPLCآفالتوکسین :  هاي کلیديواژه

  

  اسالمی آزاد دانشگاه میکروبی فناوري زیستی پژوهش -علمی مجله
  7-12 صفحه ،همدوازد شماره ،چهارم دوره ،1391 بهار
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 پژوهشی زیست فناوري میکروبی - مجله علمی

 M1بررسی توانایی اتصال و کاهش آفالتوکسین ٨
  مقدمه  هاي توسط برخی از الکتوباسیل

هاي  توان به قارچ در بین عوامل آلوده کننده مواد  غذایی می
ها در  این قارچ. تولیدکننده موجود در محیط اطراف اشاره کرد

هاي ثانویه سمی به نام  محصوالت غذایی تولید متابولیت
ها از جمله  التوکسینآف. کنند مایکوتوکسین می

ایی  هاي خطرناکی هستند که در محصوالت غله مایکوتوکسین
مثل ذرت، بادام زمینی، لوبیا، میوه جات خشک و محصوالت 

 .)3-1( توانند وجود داشته باشند لبنی از جمله شیر می
کارسینوژنیک  ،)جهش زایی(ها اثرات موتاژنیک  آفالتوکسین

هپاتوتوکسسیتی  ،)ناقص خلقه زایی(تراتوژنیک  ،)سرطان زایی(
) سرکوبگري سیستم ایمنی(و ایمونوسوپرسیو ) سمیت کبدي(

دارند از این رو براي ما از لحاظ سالمت انسانی و حیوانی بسیار 
متابولیتی  M1آفالتوکسین. )5, 4(اند مورد توجه قرار گرفته

از آنجایی که  .آید بوجود می Bاست که از هیدروکسیالسیون 
شیر ماده غذایی مصرفی مهمی براي نوزادان و کودکان و 

باشد و این گروه سنی از لحاظ  همچنین افراد مسن می
باشند، لذا  حساسیت به اثرات مایکوتوکسینی بسیار مستعد می

          بایستی مورد توجه میدر شیر   AFM1درصد وجود 
با توجه به قوانین اتحادیه اروپا و قوانین غذایی . )6(قرار بگیرد

در شیر خام، شیر تحت فرآیندهاي  M1حداکثر حد آفالتوکسین
 ng/kg50و محصوالت بر پایه شیر نباید از میزان حرارتی

مجاز ng/kg20 براي نوزادان این میزان تا حد. تجاوز کند
نباید  AFM1طبق قوانین آمریکا مقدار  .)7(شمرده شده است

بر اساس استاندارد ملی ایران میزان . باشد ng/kg500بیشتر از
  .)8(باشد µg/l5/0در شیر خام نباید بیش از M1آفالتوکسین 

هاي مختلفی براي کاهش میزان آفالتوکسین وجود دارد  روش
از . باشد می هاي فیزیکی، شیمیایی و زیستی که شامل روش

توان به  موانع کاهش و حذف آفالتوکسین از مواد غذایی می
هزینه باال جداسازي و عدم جداسازي کامل مواد آلوده کننده و 

ل زیستی یکی کنتر. هاي غیر آلوده اشاره کرد هدر رفتن بخش
غذاهائی که آلوده به . کنترل تولید سم است هاي از روش

یا سم تخریب  ها خارج شود و شوند باید سم آن آفالتوکسین می
شود تا به مقدار قابل قبول برسد و یا ترکیبات غیر سمی ایجاد 

هاي اسید الکتیک و بیفیدوباکتریا نه تنها به علت  باکتري. شود
ها بلکه با توجه به  آن ي سمت عمدهبودن ق) GRAS(بی ضرر 

 هاي پروبیوتیک ها به عنوان ارگانیسم اثرات سالمتی بخش آن
 ها شود از این باکتري سعی میامروزه . اند مورد توجه قرار گرفته

  .)10, 9, 4(در کاهش آلودگی سموم قارچی نیز استفاده شود 

توانایی باند شدن پنج  1998همکارانش در سال  نظامی -ال
. را بررسی کردند به آفالتوکسین Lactobacillusسویه از

 Lb.rhamnosus GG andبیوتیک مانندهاي پرو گونه
Lb.rhamnosus LC-705  از نظر کاهش آفالتوکسین B1 

سم موجود در محلول  %80بیش از  بسیار موثر بوده و
g/mlµ20مکارانش در نظامی و ه-ال. )11(را کاهش داده اند
باکتري دریافتند  اي بر روي بیفیدو در طی مطالعه 2004سال 

موجود  B1 از آفالتوکسین %25-60توانند می ها که این باکتري
همچنین در طی مطالعات . در محیط را به خود متصل کنند

متوجه شدند که  الکتوباسیلوس رامنوسوسخود بر روي 
گونه باکتري ساکاریدهاي خارج سلولی براي هر دو  پلی

در اتصال درگیرند LC705 و LGG رامنوسوس الکتوباسیلوس
به مطالعه کاهش 2000و همکارانش در سال  پییردس .)12(

هاي زنده و حرارت دیده با روش  توسط سلول M1آفالتوکسین 
HPLC  پرداختند واعالم کردند که در دو سویهL.gasseri  و

L. rhamnosus 1/3 هاي حرارت  توانایی باند شدن سلول
کالونی و همکارانش در سال . برابر بیشتر شده است 2دیده 
ها در شیر  حضور سایر مایکوتوکسین مشخص کردند که2006

توانند اثرات  می T2 و توکسین Aمثل اکراتوکسین 
داشته M1بر روي سمیت آفالتوکسین ) هم افزایی(سینرژیستی

سویه الکتوباسیل جدا شده از  10در تحقیق حاضر  .)6(باشند
 آفالتوکسین هش ایران از نظر توانایی کا هاي سنتی ماست

M1 با روشHPLC در مطالعات قبلی . گرفتمورد ارزیابی قرار
ها اعم از مقاومت به  دیگر خصوصیات پروبیوتیکی این باکتري

هاي  اسید معده و امالح صفراوي، توانایی اتصال به سلول
     ، توانایی تولید ترکیبات (Caco-2)پوششی لوله گوارش

نین کاهش کلسترول در شرایط هاي بیماریزا و همچ ضد باکتري
کاهش  هدف از این تحقیق .آزمایشگاهی تعیین شده است

هاي مختلف در  آفالتوکسین از محیط بافر فسفات و تاثیر زمان
تحت ( هاي زنده و مرده  میزان کاهش آفالتوکسین توسط سلول

 . بررسی گردید) تیمار حرارتی
  

  روش بررسی
الکتوباسیل جدا شده از   هسوی 10از  : ها و شرایط رشد باکتري

ها  این باکتري. انواع محصول ماست تخمیري سنتی استفاده شد
جداسازي و در ) 1388، 1387(آبادي و همکاران  توسط تاج

کلکسیون میکروبی دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزي در 
. )14-12(شوند گلیسرول نگهداري می %25و زیر  -Cº80دماي
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، دوره چهارم، شماره دوازدهم91بهار   

  و همکاران عاطفه کریمی دستجرد

ها بر اساس نوع محصول لبنی، منطقه تهیه نمونه و  سویه
هاي مورد بررسی از  سویه. اند مورفولوژي کلنی کد گذاري شده

هاي خیک و لیقوان منطقه لیقوان آذربایجان ایزوله  ماست
 MRS brothهاي مورد بررسی در محیط  الکتوباسیل. اند شده

کشت داده  h 24مدت و شرایط بی هوازي به Cº 37دماي
ها کدورت باکتري با دستگاه  کشت سلول h 24پس از. شدند

 )600nmOD )CFU/ml109×1=7/0اسپکتروفتومتر در
با روش  600nmOD=7/0تعداد باکتري زنده در. تنظیم شد

  .کشت در پلیت تعیین شد
 

) مرك آلمان(AFM1ازM1: mg 1تهیه محلول آفالتوکسین
به منظور تهیه . حل شد) HPLC grade( متانولml10در

آفالتوکسین، بافر فسفات مستقیما به  µg/ml100 محلول
        سوسپانسیون اضافه و متانول محلول در حمام آب گرم

Cº 80  غلظت دقیق آفالتوکسین . دقیقه تبخیر شد 10به مدت
 2707با روش اسپکتروفوتومتري بر اساس استاندارد به شماره 

د تا زمان استفاده در ظروف شیشه محلول استاندار. تعیین شد
  .نگهداري شدند Cº 4اي تیره در دماي

  
هاي باکتریایی که بعد  سلول :M1 تعیین کاهش آفالتوکسین

دقیقه تهیه  شده بود را به  15به مدت  3000سانتریفوژ با دور 
 M1آفالتوکسین  ng/ml20محیط بافر فسفات آلوده به میزان 

در انکوباتور  h 2سپس به مدتورتکس نموده  s 5تلقیح کرده،
ابتدا به منظور . قرار داده شدند C 37°شیکردار در دماي
اي که توانایی باند شدن بهتري دارند، بعد از  انتخاب اولیه سویه

به مدت rpm3000با دور(ها را سانتریفوژ  زمان ذکر شده،نمونه
 ي کرده و مایع رویی داخل لوله)C 20°در دماي min 15زمانی

 HPLCرف جمع آوري کرده  و در همان روز  آزمون اپندو 
کنترل  مثبت  هاي جهت اطمینان آزمون. انجام گرفت

نیز ) بافر فسفات+ باکتري(و منفی) بافر فسفات+ آفالتوکسین (
  .)15(انجام شد و نتایج مورد ارزیابی قرار گرفتند

  
ها درآزمایشگاه  آنالیز نمونه: HPLCتعیین آفالتوکسین با روش

تزریق به دستگاه . تحقیقاتی علوم حیاتی فاروق انجام گرفت
HPLC  و تشخیص با دتکتور فلورسانس و تنظیمات دستگاه

طبق استاندارد صورت گرفته و تعیین مقدار از طریق مقایسه 
     .گرفته است ها انجام سطح زیر منحنی هر نمونهو استاندارد

با داشتن منحنی و معادله کالیبراسیون غلظتی، سطح زیر پیک 
مجهول و اسپایک را به فرمول داده و غلظت  ي مربوط به نمونه

با اسپایک . محاسبه شد Empowerمربوط را با نرم افزار
  . گذاري، میزان بازیافت به وسیله رگراسیون محاسبه گردید

 
جهت بررسی  :کاهش آفالتوکسینبررسی اثر زمان بر میزان 

تاثیر فاکتور زمان بر روي میزان کاهش افالتوکسین در محیط 
هایی تهیه  نمونه h 24و 4،  0هاي مختلف  بافر فسفات در زمان

در این آزمون سلول باکتري با . تزریق گردید HPLCشد و به 
 µL 500همان شرایط سانتریفوژ شده به محیط حاوي

آفالتوکسین تلقیح شده  و در انکوباتور بافرفسفات آلوده به 
. قرار گرفتند h 24و 4، 0هاي به مدت زمان C 37°شیکردار در

نمونه ساعت صفر بعد از سانتریفوژ و جدا کردن محلول روئی  
جهت انجام  C 4°اپندورف استریل در یخچال با دماي ي در لوله
  .)11(نگهداري شد HPLCآزمون 

 
هاي باکتري با  بدین منظور، سلول :ها تیمار حرارتی باکتري

بافرفسفات در بن ماري با  µL2000درCFU/ml 109غلظت
هاي مرده  قرار گرفتند تا سلول h 1به مدت C 95°دماي

هاي قبلی  ها مانند سلول سپس این سلول. باکتري بدست آید
سین سانتریفوژ شده و به محلول بافر فسفات آلوده به افالتوک

در انکوباتور شیکردار در مدت  C 37°تلقیح شده و در دماي
  . قرار گرفتند h 24و 4، 0هاي  زمان

  
و  EXCELبه منظور رسم نمودارها از نرم افزار  :روش آماري

و تست  SPSS 17ها از نرم افزار  جهت مقایسه میانگین
Duncan  مقادیر به صورت . استفاده گردید %5در سطح

  .اف معیار حاصل از سه تکرار بیان شده استانحر ±میانگین 
  

  ها یافته
با توجه به تحقیقات پیشین و در نظر گرفتن اهمیت تعداد 

مورد نیاز در ایجاد اتصال بهینه به آفالتوکسین  هاي باکتري
هاي  منحنی رشد هر جدایه بر اساس دانسیته نوري در زمان

بر  کشت و گرمخانه گذاري h 24بعد از. مختلف تعیین شد
باکتري جهت انجام آزمون CFU/ml109اساس منحنی رشد 

  .تهیه شد
  
  
  
  

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

 پژوهشی زیست فناوري میکروبی - مجله علمی

 M1بررسی توانایی اتصال و کاهش آفالتوکسین ١٠
هاي ایزوله  توسط سویه M1درصد کاهش آفالتوکسین  .1جدول  هاي توسط برخی از الکتوباسیل

  *هاي محلی شده از ماست

  )n=3انحراف معیار،  ±میانگین *(

  
توسط  M1فالتوکسین بررسی اثر زمان در کاهش آ .2جدول
  Y2L5هاي زنده و حرارت دیده سلول

  

  
هاي مختلف در کاهش آفالتوکسین توسط  تاثیر زمان .1نمودار
  Y2L5هاي زنده سلول

  بحث 
قرنهاست که از تخمیر به عنوان یک روش نگهداري مواد غذایی 

هاي اسید  مطالعات نشان داده است باکتري. شود استفاده می
الکتیک موثر در فرآیند تخمیر با تولید ترکیبات شبه 

ها و در  دهاي آلی سبب مهار رشد کپکباکتریوسینی و اسی
. شوند نتیجه موجب جلوگیري از تولید آفالتوکسین می

ها موجب  ها به دیواره این باکتري همچنین اتصال مایکوتوکسین
منابع غذایی تخمیري . گردد کاهش دسترسی این سموم می
هاي اسید الکتیک مفید با  محلی منبع مناسبی از باکتري

آبادي و همکاران در سال  تاج .باشد یمی خواص پروبیوتیک
هاي محلی جدا کرده و  الکتوباسیل را از ماست ده جدایه 2008

از  .ها را مورد بررسی قرار دادند خصوصیات پروبیوتیکی آن
ها از محصوالت لبنی سنتی جدا شده اند  آنجایی که این باکتري

ه کند بلک ایران کمک می نه تنها به کشف ذخایر میکروبی بومی
ها به صورت کشت همزمان در  در مطالعات بعدي توانایی آن

این . گیرد مورد ارزیابی قرار می محصوالت لبنی صنعتی
در کنار اثرات مفید مثل کاهش  هاي اسید الکتیک باکتري

توانند به ایجاد طعم مطلوب  کمک نمایند  ، میM1آفالتوکسین 
ز لحاظ سالمتی ها در مواد غذائی ا و در نتیجه کاربرد این سویه

  . تواند مفید باشد و بی خطر بودن براي مصرف کننده  می
در تحقیق حاضر دامنه کاهش آفالتوکسین توسط 

% 85/51-65/47مابین  هاي جدا شده از ماست الکتوباسیلوس
الکتوباسیل جدا  ي  ها تفاوت معنی داري بین سویه. باشد می

سه با مقای. (P>0.05)شده از ماست دیده نشده است
 M1با قابلیت کاهش بهتر آفالتوکسینY2L5سویه ها میانگین

تفاوت در . ها بعدي روي آن انجام گرفت انتخاب شده و آزمون
میزان کاهش آفالتوکسین به ساختار دیواره سلولی باکتري 

از آنجایی که تفاوتی در این تحقیق دیده  .)16(بستگی دارد
دیواره  توباسیلهاتوان نتیجه گرفت، احتماال این الک نشد می

مطالعات بیشتري الزم است . سلولی مشابهی را با یکدیگر دارند
ها و  که در خصوص شناسایی دیواره سلولی این الکتوباسیلوس

  ي دامنه .ها انجام شود ها با آفالتوکسین تاثیر آن بر باند شدن آن
توسط  هایی که توسط الکتوباسیلوس B1کاهش آفالتوکسین 

مورد بررسی قرار گرفتند بین  2011ان در سال پلتونن و همکار
در تحقیق پیردس و همکاران در . بوده است% 7/59 -3/17%

ها با آفالتوکسین  میزان باند شدن الکتویاسیلوس 2000سال 
M1  1/18  ي ساعت در دامنه 16الی  15بعد از مدت زمان%- 

میزان  2008در تحقیق کاباك و وار در سال . بوده است% 8/53

کاهش آفالتوکسین %
  h 2بعد از 

منبع ایزوله 
 شده

کد 
 هجدای

  ردیف

 Y1L4  1  ماست لیقوان 75/1±98/49

 Y2N2  2 ماست خیک 49/1±68/49

 Y1P9  3 ماست لیقوان 58/0±65/47

 Y2L5  4 ماست خیک 94/0±26/51

 Y2A13  5 ماست خیک 95/3±18/48

 Y2 b9  6 ماست خیک 36/1±51

 Y2 b4  7 ماست خیک 44/5±08/49

 Y2 F3  8 ماست خیک 72/2±69/48

 Y2 F9  9 ماست خیک 77/2±75/48

 Y2 C4  10 ماست خیک 69/1±66/50

آفالتوکسین  درصد کاهش
 در سلول حرارت دیده

کاهش %
آفالتوکسین در 

  سلول زنده

مان ز
)h(  

26/2±6/51  14/1±9/49  0  
7/2±4/56 58/2±52/51 4  
59/2±65/57 97/2±76/60 24  
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  و همکاران عاطفه کریمی دستجرد

هاي زنده الکتوباسیلوس  توسط سلول M1اهش آفالتوکسین ک
 20و  10، 5و بیفیدوباکتریوم در محیط بافر فسفات آلوده به 

% 65/26- %22/10 ي نانوگرم در میلی لیتر از این سم در دامنه
  .)17(بوده است

ها به عنوان عامل موثري در کاهش  جمعیت سلولی باکتري
باکتري  CFU ml-11092تعداد. آفالتوکسین بیان شده است

در تحقیق  Bبراي کاهش مناسب و قابل توجه آفالتوکسین 
در تحقیق مشابه دیگري  . و همکاران، ذکر شده استنظامی 

هاي زنده باکتري  ردند که تعداد سلولاعالم کبراکته و لینه 
در تحقیق . ویا حتی بیشتر باشد CFUml-1109×1بایست  می

نیز فاکتور جمعیت سلول باکتریایی  2008وار در سال و کاباك 
مهمترین نطقه بحرانی جهت تاثیرگذاري بر میزان کاهش 

در تحقیق حاضر نیز میزان موثر . آفالتوکسین بیان شده است
  .)16(در نظر گرفته شد CFUml-1109×1ایی ریسلول باکت

سویه لبنی  6باند شدن  2008وار در سال و کاباك در تحقیق 
     الکتوباسیل و بیفیدوباکتریوم در محیط بافر مورد آزمون 

ي مختلفبر روي میزان کاهش ها مدت زمان. قرار گرفت
نیز در  نظامی و همکاران. بی تاثیر بوده است M1آفالتوکسین 

همین  B1هاي مختلف در کاهش آفالتوکسین  ین زمانتعی
 2001نتیجه را بدست آوردند در حالی که پلتونن در سال 

با گذشت  L.amylouorus CSCC160مشاهده کرد که
در  .)16(دهد فالتوکسین را کاهش میآزمان میزان بیشتري از 

هاي مختلف در میزان باند شدن  بین زمان ي  این بررسی مقایسه
منتخب تفاوت معنی داري  ي  ش آفالتوکسین توسط سویهو کاه

بدین معنا که با گذشت زمان جذب بیشتري . را نشان داده است
در . هاي زنده صورت گرفته است از افالتوکسین توسط سلول

هاي  حالی که فاکتور زمان در کاهش آفالتوکسین توسط سلول
وکسین عدم تاثیر زمان در کاهش آفالت .مرده موثر نبودهاست

در سلول هاي حرارت دیده را می توان به دناتوره شدن 
ها  ها، پپتید ساکارید ها و از بین رفتن اتصاالت  بین پلی پروتئین

به نظر می رسد حداکثر باند شدن در . ها نسبت داد و پروتئین
همان ساعت صفر صورت گرفته است و گذشت زمان تاثیري در 

  .افزایش میزان جذب ندارد
اي شیتی و همکاران اثر دما در جذب و کاهش  عهدر مطال

و  15را بررسی و مقایسه جذب در دماهاي  B1آفالتوکسین 
بسیار  ºC15گراد نشان داد میزان جذب در  درجه سانتی 37

 اگر چه میزان جذب در دامنه دمایی. است ºC37کمتر از 
ºC25- ºC37 تیمار حرارتی . ثابت استºC52  5به مدت 

دقیقه  10و بعد از % 46به % 38زایش جذب از دقیقه سبب اف

دقیقه اي  10تیمار  اتوکالو میکروب ها به مدت . شد% 56به 
افزایش جذب در تیمار هاي  ). 18(افزایش داد% 79جذب را تا 

به سطح  B1فیزیکی بیانگر ماهیت فیزیکی اتصال آفالتوکسین 
دست آمده از  این نتایح با نتایج به. سلول میکروب است

و  L. Rhamnosusباکتري ي نظامی و بژیوآ رويها بررسی
. در کاهش اوکراتوکسین هماهنگ است S. Cervisie مخمر

گیري  تئن و شکلحرارت ممکن است سبب دناتوره شدن پرو
شرایط اسیدي . ابینی در دیواره سلولی شودهزاران واکنش بین

ه ساکارید دیواره و شکستن آنها ب سبب رهایی مونومر هاي پلی
شکست اتصاالت سبب افزایش اثصال فیزیکی . ها شود آلدئید

همچنین حرارت . آفالتوکسین و ساختار دیواره سلولی می شود
هاي مانانی سطح سلول سبب  تواند با انحالل برخی واحد می

که در نهایت سبب . گردد افزایش نفوذپذیري دیواره سلولی 
  ).19و11(شود هاي اتصالی می افزایش دسترسی بیشتر سایت

به  B1ساختار طبیعی ترکیبات موثر در اتصال آفالتوکسین 
رسد  اما به نظر می. دیواره هنوز کامال شناخته نیست

ها یا گلیکان ها در این  هاي غنی از مانو پروتئین کربوهیدرات
از سوي دیگر به نظر کاهش دما زیر . فرآیند نقش داشته باشند

هاي  ره سلولی، ملکولدماي بهینه رشد سبب کاهش رشد دیوا
گلوکان سلول و در نهایت کاهش جذب آفالتوکسین -Bمانان و 

B1 20. (می شود.(  
  

 نتیجه گیري
هاي محلی آذربایجان  الکتوباسیل جدا شده از ماستهاي  ایزوله

شت زمان ذگ. دارند M1توانایی باالیی در کاهش آفالتوکسین 
وکسین و در هاي زنده سبب افرایش کاهش آفالت در مورد سلول

هایی از  الزم است تاثیر فاکتور. هاي مرده بی تاثیر است سلول
 وهاي فیزیکی و شیمیایی  هاي مختلف سم، تیمار قبیل غلظت

آفالتوکسین نیز مورد تحقیق قرار  -پایداري کمپلکس باکتري
  .گیرد

  قدردانیتقدیر و 
الزم است از پرسنل آزمایشگاه میکروبیولوژي ساختمان 

به خاطر  ينشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکززرتشت، دا
 .هایشان قدردانی و تشکر گردد همکاري و کمک
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