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 ومايكروبيه أكسده وكمضادات السرطانية الخاليا نمو تثبيط في األغذية في المستخدمة الالكتيك حامض بكتريا من المستخرجة سكرايد البولي تأثير

  وشخصت اعتمادًا عمى الوسط االنتقائي Lactobacillus spp.عينة من براز األطفال عائدة إلى جنس 11 عينة غذائية و64 عزلة من أصل 65 من عينات غذائية وتم الحصول عمى Lactobacillusعزلت بكتريا 
MRS Agar وتم تأكيد التشخيص بوساطة تقنية . حيوية الكيميوواالختبارات ة المجيرياتصووالفح ة المظيرياتصووكذلك الفحPCR . اختبرت قدرة  العزالت المشخصة من بكتريا حامض الالكتيك عمى إنتاج البولي

وكانت أفضل عزلو  (6.5 – 6.2) ساعة والدالة الحامضية (48–24) لمدة  º م37ودرجة حرارة الحضن %  0.1سكرايد وكانت الظروف المثمى لإلنتاج باستخدام الوسط المحور بإضافة الالكتوز لموسط وكان حجم المقاح 
ُكشف عن وجود البولي سكرايد باستعمال . لتر / غرام  (0.850)ألنيا حصمت عمى أفضل كمية إنتاج من البولي سكرايد والتي بمغت  (yR5) المعزولة من اليوكرت المستورد Lactobacillus plantarumلإلنتاج ىي 

درست الفعالية التثبيطية لخاليا البكتريا الخام .    وبوجود السكريات القياسية لغرض الكشف والمقارنةHPLC ثم شخص البولي سكرايد المنتج بأستعمال تقنية كروموتوغرافيا السائل عالي الكفاءة TLCتقنية الطبقة الرقيقة 
 E  و Pseudomonas aeruginosa  و .Streptococcus spp  وEscherichia coliو   Staphylococcus aureusوالبولي سكرايد المنتج تجاه بعض أنواع البكتريا الموجبة والسالبة لصبغة كرام التي شممت 

.Coli o157:H7   وكذلك قدرت الفعالية التثبيطية المضادة لنمو الفطريات وخاصة تجاهPenicilliums  spp. و  Aspergillus  niger .    اختبرت الفعالية المضادة لألكسدة لعزالت البكتريا الخام والبولي سكرايد
وأعمى فعالية , (yL2)  المعزولة من Lactobacillus bulgaricusبينما أقل فعالية كانت من العزلة   (B4)  المعزولة من الموز Lactobacillus plantarumوكانت افضل فعالية ضد األكسدة ىي فعالية العزلة 

 المعزولة من الجبن Lactobacillus acidophilusبينما كانت  أقل فعالية من العزلة  (yL6) المعزولة من اليوكرت المحمي Lactobacillus bulgaricusمضادة لألكسدة بالنسبة لمبولي سكرايد كانت من العزلة 
أظيرت نتائج  فحص الحساسية لممضادات الحيوية أن جميع عزالت بكتريا حامض الالكتيك كانت حساسة . α-tocopherol الطبيعي  األكسدة ومضاد BHT الصناعي األكسدة بمضادات بالمقارنة ( Cha2)المحمي 

في خطوط الخاليا السرطانية  (EPS)درس التأثير السمي لمخاليا الميتة ولمستخمص البولي سكرايد . nalidaxic acidمن تمك العزالت كانت حساسة لممضاد الحيوي % 16 بينما فقط clindamycinلممضاد الحيوي 
أستخدم في ىذه الدراسة ستة تراكيز من مستخمص  .(Ref-3)  والخط الطبيعي لخاليا الجرذ الجنينية مولدة األلياف الطبيعي (RD), وخط خاليا السرطان العضمي  (Hela)المدروسة كل من خط خاليا عنق الرحم  

 تأثيرات واضحة في الخاليا السرطانية واختمفت درجات التأثير باختالف األنواع وأظير  لياأظيرت النتائج أن جميع أنواع الخاليا الميتة لبكتريا حامض الالكتيك والبولي سكرايد المنتج منيا, البولي سكرايد والخاليا الميتة 
فيما سجمت أعمى نسبة تثبيط لبكتريا .   ساعة72عند زمن التعريض % 93.64 ىي Hela كانت أعمى نسبة تثبيط لخط Lactobacillus johnsoniiمستخمص البولي سكرايد أعمى نسبة تثبيط بالنسبة لبكتريا    

Lactobacillus acidophilus في خط خاليا RD أما بالنسبة لمخاليا الميتة فكانت أعمى نسبة تثبيط لبكتريا .  ساعة 72بعد مرور% 90.63 ىيLactobacillus casei   في ,  ساعة 48بعد مرور  % 89.77ىي
 . ساعة 72  بعده تعرضيا لمدة REFحين لم يظير أي تأثير سمي لمبولي سكرايد والخاليا الميتة في خط الخاليا الطبيعية 

 

Effect of polysacaccarid produced from some species of Lactic acid bacteria used in Food on inhibition growth of cancer cells 

and as antioxidation and antimicrobial 

Lactobacillus bacteria was Isolated from different food samples included) 65 isolates were obtained out of 64 food samples, and 11 samples of children feaces belong to 

Lactobacillus spp. and identified depending on selective medium MRS agar as well as phenotypic tests, microscopic tests and biochemical . As Well as, confermical tests 

was done by using PCR technique. The identified isolates of Lactic acid bacteria were tested on the production of polysaccharide and the optimal conditions for the 

production by using the modified medium by adding  lactose to the medium and vaccine volume was 0.1% and the temperature of incubating was 37c° for (24-48) hrs 

and pH was (6.2-6.5). Results showed that the bast of amount production of polysaccharide to(Lactobacillus plantarum )  which isolate from imported yoghurt (yR5) 

because it got the best amount of polysaccharide production which was (0.850) g / l. The presence of polysaccharide was detected by using thin-layer chromatography  

technique TLC and then the produced polysaccharide was detected by using High Performance Liquid Chromatography Technology HPLC with the existence of standard 

saccharides for the purpose of detection and comparison . nhibitory activity of crude bacteria cells and produced polysaccharide were studied against gram positive and 

negative bacteria which included Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus spp., Pseudomonandas aeruginosa and E. coli O157: H7 as well as the inhibitory 

activity against fungi was determined for against Penicillium spp. and Asprgills niger. Anti-oxidant activity of crude bacterial isolates were tested and the best anti-oxidant 

activity (Lactobacillus plantarum (was the isolate which isolated from bananas source (B4) Mar 51.01% reached while less effective was the isolation (Lactobacillus 

bulgaricus) isolated from (yL2)  and the highest antioxidant activity of polysaccharide was from the isolate(Lactobacillus bulgaricus) which isolated from the local yogurt 

source (yL6) while it was less effective than isolation (Lactobacillus acidophilus ) isolated from(Cha2) compared with the industrial anti-oxidation BHT and the natural 

anti-oxidation α-tocopherol The results of sensitivity toward 10 antibiotics  showed that  all isolates of lactobacillus spp. Were sensitive to clindamycin. While only 16% of 

isolates were sensitive to nalidaxic acidToxic effect of the dead cells and polysaccharide extract (EPS) were studied in the studied cancer cells lines: cervix cells line (Hela), 

muscular cancer cells line (RD) and rat embryonic cells line generating natural fibers (Ref-3). In this study, six concentrations of polysaccharide extract and the dead cells 

which The results showed that all types of dead cells of lactic acid bacteria and polysaccharide product which clear effect on tumor cells differed depending on the 

degree of influence, polysaccharide extract showed highest percentage of inhibition for Lactobacillus johnsonii and the highest percentage of inhibition for (Hela) line was 

(93.64%) at exposure time of 72 hours. while the highest percentage of inhibition recorded for Lactobacillus acidophilus in (RD) line cells was (90.63%) after 72 hours. For 

the dead cells, the highest percentage of inhibition for Lactobacillus casei was 89.77 after 48 hours.  
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