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لوس یالکتوباس ی ذاتيه های سوی برخیکروبیت ضدمی خاصیبررس
 ر بزیشده از ش  جداپالنتاروم

  
  3، سولماز صارم نژاد2ید مژگانی، ناه1دالوند مایش

  
 یین، واحد علوم داروی نوي هاي، دانشکده علوم و فناوریی مواد غذايولوژیکروبیش می گراییع غذای ارشد علوم و صنایدانش آموخته  کارشناس -1

  . رانیا- تهران- یدانشگاه آزاد اسالم
 .رانیا- تهران- سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزي ار، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازي رازي، کرج،ی  دانش- 2

  . رانیا-  تهران-ی دانشگاه آزاد اسالمیین، واحد علوم داروی نوي هايار، دانشکده علوم و فناوری استاد -3
 )11/03/95: رشیپذ خیتار  94/ 12/10  :افتیدر خیتار(

  
  دهیچک
ر بز از مناطق تهران ی نمونه ش67.  قرار گرفتیر بز مورد بررسیجدا شده از شلوس پالنتارومیالکتوباس يه های، سویکروبیت ضد مین مطالعه، فعالیدر ا

ک جدا شده ید الکتی اسي هايان باکتریاز م.  قرار گرفتندیابیک مورد ارزید الکتی اسي هاي و حضور با کتریی شد و به منظور شناسايو کرج جمع آور
(LAB) ،1816 ین توالییر قند و تعی تخميق الگویه از طری سوS rRNA یکروبیت ضد میفعال.  شدندیی شناسالوس پالنتارومیالکتوباس به عنوان 

نوزا، یتوژنز، سودوموناس آئروژیا منوسیستریلوکوکوس اورئوس، لیاستاف: زا، شامليماری از عوامل بي در مقابل تعدادلوس پالنتارومیالکتوباس يه هایسو
ت ی فعالي، دارالوس پالنتارومیالکتوباسه ی سو10ج نشان داد، ینتا.  قرار گرفتی آگار مورد بررسيق روش حفره ای از طریا کلی و اشرشیفیسالمونال ت

 ی و مهار رشد در برابر تمامیکروبیت ضد می از فعاليف گسترده تریه طی سو6 آنها  انی بوده، و از می مورد بررسي در مقابل پاتوژن هایکروبیضد م
 و یکیزیماربا  عوامل فیه،بعد ازتی سو6 سوپرناتانت یکروبیت  ضد میفعال.  مورد آزمون را از خود نشان دادندی گرم مثبت و گرم منفيپاتوژن ها

ان آنها تنها ی،حفظ شد، از مpHي سازی سوپرناتانت ها پس از خنثیکروبیت ضد میفعال.  قرار گرفتيشتری بي هایز مورد بررسی نییایمیش
 شده یسوپرناتانت خنث.  شان حفظ شدیکروبیت ضد میم کاتاالز فعالیتر آنزی لیلی گرم بر میلی م1مار با ی پس از تLP4 وLP14ه ی سو2سوپرناتانت 

ن، یپپس: ک مانندیتی پروتئوليم هایگر آنزی دي کاهش داد از سویت آن را کمیپاز فعالیم لیم مقاوم بوده و آنزیزوزی ليم های نسبت به آنزLP4 يباکتر
 خود و مهار رشد مقاوم یستیت آنتاگونی نسبت به خاصLp4ه جدا شدهیسو. ن بردندی را از بیکروبیت ضدمیبه طور کامل فعال kناز ین و پروتئیپسیتر

 درجه 121 ي و دما8 تا 3 ازpH از یعیرا توانست گستره وسی و حرارت مقاوم بود زpH به LP4د شده توسط ین تولیوسیماده شبه باکتر. بود
 خود را یکروبیت ضدمیگراد همچنان فعالی درجه سانت- 20 ي در دماي هفته نگهدار4ن ماده بعد از یا.قه تحمل کندی دق15 يوس اتوکالو را برایسلس

  . بودیکروبیت ضدمی فعالينوز دارا، هNaCl درصد 7مار با غلظت یحفظ کرد و بعد از ت
  
  نیوسی، ماده شبه باکتریکروبیت ضد می،فعاللوس پالنتارومیالکتوباسر بز، یک، شید الکتی اسي هايباکتر: د واژگانیکل
  

                                                             
 مکاتبات مسئول : dnmoj@yahoo.com  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                             1 / 11

https://fsct.modares.ac.ir/article-7-27263-fa.html


 ...ی ذاتيه های سوی برخیکروبیت ضدمی خاصیبررس و همکاران                                                          ما دالوندیش
 

 134

   مقدمه- 1
 شکل یا کوکسی يله ایک، گرم مثبت،میدالکتی اسي هايباکتر

ک و یدالکتید اسی توليدرات ها برایر کربوهیاند و قادر به تخم
ر، گوشت و یسم ها در شیکروارگانین میا.  هستنديانرژ

 ي از گونه هایکی. ]1[  شوندیافت میر شده یمحصوالت تخم
ن یا. لوس پالنتاروم استیک، الکتوباسیدالکتی اسي هايباکتر
 مانند يری تخمي غذاهاي در محافظت فرآورده هايباکتر
ر ی، خميریس تخمی، سوسی گوشتيآورده هاجات، فریسبز

 ينقش عمده ا... تون، آناناس ویز شور، اریخ ر،یپن ر،یش ترش،
ط یلوس پالنتاروم از محی از الکتوباسي متعدديگونه ها. دارد

وه یجات، می، سبزی از جمله گوشت، ماهیستی مختلف زيها
کاربرد .  شده اندير و محصوالت غالت جداسازیجات، ش
 سال 20ک در یوتیک پروبی به عنوان لوس پالنتارومیالکتوباس

 لوسپالنتارومیالکتوباس. گذشته بطور گسترده مطالعه شده است
 یی غذايری تخميندهایک کشت آغازگر در فرآیبه عنوان 

، طعم و بافت یکیاستفاده شده است که به خواص ارگانولپت
ک یتدالکید اسی به خاطر توللوسپالنتارومیالکتوباس.کندیکمک م

 ي تواند به ماندگاری میکروبیبات ضدمیگر ترکیو د
 ي تواند براید و سپس می کمک نماییمحصوالت نها

 گرم مثبت ين باکتریا .]2[  غذا استفاده شودیستینگهدارنده ز
گراد ی درجه سانت15 ين است و در دمایز ژالتیدرولیقادر به ه

د یتول.ستی درجه قادر به رشد ن45کند اما در ی رشد میبه خوب
 به زنده ماندن لوسپالنتارومیالکتوباس توسط یکروبیمواد ضدم

مشخص شده .  کندین گونه در دستگاه گوارش کمک میا
 ي بر باکتری آثار قابل توجهیکروبین مواد ضدمیاست که ا

 يخچه ای تارين باکتریا. داردی گرم مثبت و گرم منفيها
 یی غذا در انواع محصوالتیعیمن و طبی از مصرف ایطوالن
 یکروبیع ضدمیت وسین علت در حال حاضر فعالیبه هم.دارد

 ين عوامل دارای از مهمتریکی به عنوان لوسپالنتارومیالکتوباس
ا درمان عفونت ها مطرح ی  يری جلوگي برایل درمانیپتانس
  .]3[است

ک یدالکتی اسي هاي باکتري روي ای در بررس2014در سال 
 ي آن ها برایی، توانايری تخمییجداشده از محصوالت غذا

 ي پاتوژن هاي آن ها روين و اثر مهاریوسید باکتریتول
ت یهو.  مطالعه شدلوکوکوس اورئوسی و استافیاکلیشیاشر

لوس یلوس، الکتوباسیدوفیلوس اسیالکتوباس:  آنهایاحتمال
کونستوك یدس، لویکونستوك مزنتروئیفرمنتوم،لو.پالنتاروم، ل

 24ن یزوله از بی ا8. ودند بوکوکوس پنتاسئوسیس، پدیالکت

و  ATCC117755 یاکلیاشرش يزوله گونه هایا
.   را مهار کردندATCC12600لوکوکوس اورئوسیاستاف

ه ین هاله عدم رشد را بر علیشتریلوس فرمنتوم بیالکتوباس
ن هاله را یشتری بلوسیدوفیلوس اسی و الکتوباسیاکلیاشرش
 .]4[ جاد کردندی الوکوکوس اورئوسیاستافه یبرعل

Mohankumar  نشان دادند که 2011و همکاران در سال 
 سبز يتون های جداشده از زOL15لوس پالنتارومیالکتوباس

ط کشتش ی در محیکروبی، مواد ضدمAlgerianرشده یتخم
 يگر گونه هایه دیعمل مهار بر عل.  کندید میتول

 مشاهده ومی باکتریونیلوس و پروپیالکتوکوکوس، الکتوباس
ک به طور یتی پروتئوليم هاین توسط آنزیوسیت باکتریفعال.شد

 8 تا 3 از pHدر رنج  .ر فعال شدی غیا به طور جزئیکامل 
قه اتوکالو در ی دق15 بعد از ی حتی حرارتيداریدار بود و پایپا

 و همکاران در Ryan .]5[گراد مشاهده شدی درجه سانت121
 در مطالعه شان مشاهده کردند که گونه 1998سال 

ن جداشده از نمونه یوسیدکننده باکتری توللوسپالنتارومیکتوباسال
            ه ی عليت ضدباکتری از فعالیعیر گاو رنج وسی شيها

 و  Lewus.]6[  منتقله از غذا را نشان داديپاتوژن ها
 از k11لوس پالنتارومیالکتوباس گونه 1991همکاران در سال 

 Dongchimiاز ک جداشده یدالکتی اسيگونه باکتر68ن یب
را انتخاب کردند به علت ) ي کره ايری تخمي غذاینوع(

ات یبر اساس خصوص . O157 یاکلیشیه اشریتش بر علیفعال
 لوس پالنتارومیالکتوباس اش به عنوان ییایمی و شیکیزیف

  .]7[ شدییشناسا
  

  مواد و روش ها- 2
ط کشت یشرا جداسازیو ،يرینمونه گ - 2-1

   ها يباکتر
لوس یالکتوباس ي هاي باکترين مطالعه، جهت جداسازیدر ا

، مناطق )ي، مرغوز و نجدینیی راينژاد ها( ر بزیاز شپالنتاروم 
 در يرینمونه گ. اطراف تهران و کرج در نظر گرفته شدند

سپس، . ل انجام گرفتیط استریل و در شرایظروف کامالً استر
 10از خ قرار داده شده و در کمتر ینمونه ها در مجاورت 

 یط کشت اختصاصیمح. شگاه منتقل شدندیساعت به آزما
 ,MRS(deManک،یدالکتی اسي هاي باکتريجهت جداساز

Rogosa andSharpe, HiMedia , India)8[ است[ 
ده آنان یچی پیی غذاياز های که قادر است نی اختصاصیطیمح
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ه شد و ی آلمان تهMerckط از شرکت ین محیا. را فراهم سازد
ه یع تهین شرکت به صورت جامد و مایالعمل اطبق دستور

 5ر درون یتر از هر نمونه شی ماکرول100زان ید، سپس میگرد
 درجه 37 يخته شد و در دمای رMRSBط یتر از محی لیلیم

بعد از .  شدندي ساعت گرمخانه گذار24 گراد به مدت یسانت
 لوپ از هر نمونه 1زان یط به مین محیر در ای شيرشد نمونه ها

  بدست آوردن ي برای به صورت خطMRSAت ی پلي روبر
 ی کلنی، تمامي کشت داده شد، و پس از خالص سازیتک کلن

ر ی گرم، تست کاتاالز، تست تخميزی رنگ امیپیها از نظر فنوت
  .  قرار گرفتندی مورد بررس]9[قند
لوس پالنتاروم ی گونه الکتوباسیی شناسا- 2-2

  PCRتوسط واکنش
 با DNA، استخراج یه ها به روش مولکولزولیا یی شناسايبرا

ناژن انجام یساخت شرکت سDNA ت استخراج یاستفاده از ک
ص جنس ی مورد استفاده در تشخيمرهای پرایتوال. شد

:  شدند عبارتند ازی طراح16S rRNAل ها که از یالکتوباس
27F5'- AGA GTT TGA TCM TGG CTC AG-

-CGG TTA CCT TGT TAC GAC TT -'35' و'3
1492Rوس و مدت ی درجه سلس95ه یون اولی دناتوراسي دما

 30قه وی دق1کل شامل ی سی سسپس. ]10[ قه بودی دق5زمان 
 درجه 55 يقه در دمای دق1وس، ی درجه سلس94 يه در دمایثان

وس ی درجه سلس72 يه در دمای ثان30قه و ی دق1وس و یسلس
قه در ی دق10ن مراحل نمونه ها به مدت یاپس از . انجام شد

 نگه DNAل سنتز یوس به منظور تکمی درجه سلس72 يدما
 5/1 ژل آگارز ي بر روPCRسپس محصوالت . داشته شد

 به bp 1500 باند يدرصد الکتروفورز شدند که مشاهده 
 يسپس باندها.  بودلوسیالکتوباس به جنس ي تعلق باکتریمعن

 جهت سکانس به شرکت ي سازصیبدست آمده پس از تخل
 ي سکانس های فرستاده شدند و تمامBiosunce یسیانگل

 و ثبت یی در حد گونه شناساBlastبدست آمده با برنامه 
  . دندیگرد

 ی اختصاصيمرهای در حد گونه با استفاده از پراییشناسا
 مورد يمرهای پرایتوال.ز انجام شدی نلوسپالنتارومیالکتوباس

 :ص گونه پالنتاروم شاملیاستفادهدر تشخ
CCTGAACTGAGAGAATTTGA 

LP(F)وATTCATAGTCTAAGTTGGAGGT 
LP(R)وس به ی درجه سلس95ه یون اولی دناتوراسيدما. ودند ب

 94 يقه، دمای دق1کل شامل ی سیقه بود و بعد سی دق5مدت 

 1وس و ی درجه سلس53 يقه در دمای دق1وس، یدرجه سلس
 10پس از آن .انجام شدوس ی درجه سلس72 يقه در دمایدق
ه مراحل یوس انجام شدو بقی درجه سلس72 يقه در دمایدق

  .]11[مانند باال انجام شد
 يه های سویکروبیت ضدمی فعالی بررس- 2-3

 يماری بي هايه باکتری عللوسپالنتارومیالکتوباس
  زا

 شــده بــه عنــوان ییزولــه شناســای ا18 یکروبیت ضــدمیــفعال
ر یــتــست تخم( قبــل ي در مرحلــه لوس پالنتــارومیالکتوباســ

ــدها ــ، عل)قن ــاکتری ــايه ب ــاری بي ه ــتاف ي زايم لوکوکوس یاس
ــوس ــالمونال ت، 1 (RTCC124)اورئــــ ــیســــ  یفــــ

 )انوزیسودوموناسآئروژ و 3)(RTCC117یاکلیاشرش،2)یبوم(
RTCC14834ــل ــوم(توژنزیا مونوســیستری  توســط روش 5)یب

 زا يمـار ی بي هـا ين منظور باکتری ايبرا.  انجام شد 6 يحفره ا 
ــاBHI)(Brain Heart Infusionط یدر محــ  37 ي در دم

.  ساعت کـشت داده شـدند      24 تا   18گراد به مدت    یدرجه سانت 
 در لوس پالنتـاروم یالکتوباسـ زوله ی ا18 ين کشت تازه    یهمچن

 ساعت 24گراد به مدت   ی درجه سانت  37 ي و دما  MRSط  یمح
ط آگار ی شاخص در محي هاي از باکتر  108Cfu/ml .ه شد یته
 يسپس رو .ح و هم زده شدندیتلق)  درصد آگار8/0(مه جامدین

بعد از سرد   . خته شدند ی آگار ر  MRS ي حاو يت ها یسطح پل 
 کـه ابتـدا بـا       ی مخصوص يط، توسط ابزارها  یشدن و بستن مح   

ل و در مجاورت شعله سرد شـده        یالکل و سپس با شعله استر     
جاد یت ها ای متر در پلیلی م5با ی به قطر تقر  ییبودند ، حفره ها   

لوس یالکتوباسـ  ي هـا  يتـر از کـشت بـاکتر      یکرولی م 80. شدند
ت ها بـه  یخته شد و پلی توسط سمپلر در چاهک ها ر  نتارومپال

 هـا در  يشتر بـاکتر  یـ  ساعت بـه منظـور جـذب ب        3 تا   2مدت  
 ی درجـه سـانت  37 يبعد از آن به دمـا  .  شدند يخچال نگهدار ی

 سـاعت   24گراد در انکوباتور منتقل شدند و پـس از گذشـت            
 ی هالـه بازدارنـدگ    ی اطراف چاهـک هـا جهـت بررسـ         ینواح

ــدمورد  ــارزرش ــد  یابی ــرار گرفتن ــ. ]12[ ق ــن فعالیهمچن ت ی
طبق روش  ( شد یز بررس یگر ن یه همد یه ها عل  ی سو یستیآنتاگون

  ). ح داده شده در باالیتوض

                                                             
1. Staphylococcus aureus  
2. Salmonella tiphy 
3. Escherichia coli 
4. Psoudomonasaeroginoza 
5. Listeria monocytogenes 
6. Agar well diffiusion 
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 ي دارايها ي باکترییع روی ماي جداساز- 2-4
  یکروبیت ضدمیخاص

 يت ماده مهارکننده رشد باکتری ماهین مرحله به منظور بررسیا
باال، که در مرحله قبل مشخص سم یت آنتاگونی با خاصيها

ت یز خاصی ني بدون سلول باکترییع رویا ماینکه آیشدند و ا
 مربوط به ي هایابتدا کلن. ا نه، انجام شدی دارد یبازدارندگ

 MRSط ید کننده مواد بازدارنده رشد در محی توليه هایسو
 ي ساعت رشد داده شدند، سپس لوله ها24ع به مدت یما

 کر به هم زده شدند و بعد از آن ی شع توسطی کشت مايحاو
cc1يال هایط به وین محی از ا cc5/1 منتقل و توسط 

گراد ی درجه سانت4قه و یدور بر دق 7000 وژ با برنامهیفیسانتر
 حاصله جهت ییع رویما. وژ شدندیفیقه سانتری دق15به مدت 

 ي باکتري سلول هاي و پلت حاوي نگهداريمطالعات بعد
  .]13[دند یحذف گرد

ـ ع روی مایکروبیت ضد م ی فعال ی بررس -2-5  یی
   شدهیخنث

 مشاهده شده توسط یکروبیت ضدمینکه فعالی ایجهت بررس
ست، ی ني توسط باکتری آليدهاید اسی از تولی، ناشییع رویما

pHها توسط ي باکترییع روی ما NaOH 3 شد و یموالر خنث 
 آن با یکروبیت ضدمیس فعالسپ.  رسانده شد5/6به حدود 

ن مرحله چنانچه عامل یدر ا.  شدیابی ارزيروش حفره ا
 باشند هاله عدم رشد مشاهده نخواهد ی آليد هایبازدارنده، اس

  .]14[شد
ــ-2-6 ــزی بررس ــر آن ــر فعالی اث ــا ب ــم ه ت ی

  ییع روی مایکروبیضدم
ت ینکه فعالی ای به منظور بررس1م کاتاالزی با آنزییع رویمار مایت

 2دروژنید هی از وجود پراکسی ناشییع روی مایکروبیضدم
 3م فسفاتیم کاتاالز در پتاسیمحلول آنز. ا نه، انجام شدیاست 

 آن  pHه شد و یته) تری لیلی گرم در میلی م1 ییغلظت نها با(
ت ی اضافه شد، سپس  فعالییع رویم شد  و  به ماینظ ت7حدود 
 37ون در ی ساعت انکوباس4 و2، 1، 0 آن بعد از یکروبیضد م

در .  شدیابی ارزي گراد، توسط روش حفره ایدرجه سانت
 توان یصورت مشاهده هاله بازدارنده رشد در مراحل قبل م

ن یوسیا ماده شبه باکترین یوسیگفت که عامل بازدارنده، باکتر

                                                             
1. Catalase 
2. Peroxide Hydrogen 
3. Potasium phosphate 

 يم هاین از آنزیوسین حضور باکترییبه منظور تع. است
.  استفاده شد6نی و پپس5نیپسی، تر 4kنازیک  پروتئیتیپروتئول

 ییم ها هر کدام در بافر فسفات با غلظت نهایمحلول آنز
mg/ml1ه یته) (pH7ت یفعال.  اضافه شدندییع رویو به ما

 37 يون در دمایساعت انکوباس 2،1،0،4  بعد ازیکروبیضد م
م یمحلول آنز.  شدیابی ارزيدرجه با استفاده از روش حفره ا

 mg/ml1 ییم در بافر فسفات با غلظت نهایزوزیپاز و لی ليها
 با ییع رویسپس ما. م شدی تنظ7آنها حدود pH ه شدند و یته
 ساعت 0،1،2،4مار شد و بعد از یم ها بطور جداگانه تین آنزیا

 یکروبیت ضدمی مانده فعالی درجه،باق37 يون در دمایانکوباس
  .]15[ شدیابی آگار ارزيبا روش حفره ا

ت  ی بر فعالNaCl ، دما وpH اثر ی بررس- 2-7
  نیوسی  ماده شبه باکتریکروبیضدم
 ییع روی به ماNacl از محلول 10./. و 7./.و 1./.ب یبه ترت

 ساعت 24و6، 4، 0ت بعد از ی مانده فعالیاضافه شد و باق
 آگار يگراد با روش حفره ای درجه سانت37ون در یانکوباس

ز به عنوان کنترل ی بدون نمک  نییع رویت مایفعال.  شدیابیارز
 توسط ییع روی ماpHمحدوده . ]16[ بودیابیمورد ارز
NaOH سه موالر و Hclم شد و ی تنظ10 تا 3ن ی سه موالر ب
 گراد، ی درجه سانت37 يون در دمایعت انکوباسسا2بعد از 

 با روش کشت ییع روی مایکروبیت ضدمی مانده فعالیباق
 یی تحمل دمایابی ارزيبرا. ده شدی آگار سنجيحفره ا

فوژ کشت ی بدست آمده از سانترییع روین، ابتدا مایوسیباکتر
 4 ي آن را در دماهایکروبیت ضدمی را، جدا کرده و فعاليباکتر

 72 و 48، 24، 0ب ی گراد بعد از به ترتیدرجه سانت -20و
 هفته با روش کشت 4ساعت و پس از آن هر هفته به مدت 

 يدارین جهت سنجش پایهمچن.  شدیابی آگار ارزيحفره ا
 بعد از ییع روی مایکروبیت ضد مین، فعالیوسی باکتریحرارت

، 60، 40 ي در دماهایقه حرارت دهی دق25، 20، 15، 10، 5، 0
 ی درجه سانت121قه در ی دق15 گراد و ی درجه سانت100 ،80

  . ن شدییگراد تع
مار با یکاتور مورد استفاده از مرحله تیالزم به ذکر است اند*

لوکوکوس یاستاف يک  به بعد،  باکتریتی پروتئوليم هایآنز
  .بود108cfu/ml  زانی به ماورئوس

 انجام شده با روش کشت یکروبیم  ضديتمام تست ها*
.ت انجام شدیکی آگار، به صورت دوپليحفره ا

                                                             
4. Proteinase k 
5. Tripsin 
6. Pepsin 
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  ج و بحثینتا- 3
 ي هاي باکتریی و شناساي جداساز- 3-1
  کیدالکتیاس
 از ی کلن82 ي به جداسازیکروبی ميج آزمون هاین نتایاول

  شده از مناطق اطراف تهران وير بز جمع آوری شينمونه ها
 50ج مراحل بعد نشان داد که تنها ینتا. دیکرج  به طول انجام

 یی هایژگی توان بطور بالقوه به علت دارا بودن وی را میکلن
 گرم، و تست يزی، تست رنگ آمياز جمله مورفولوژ (یپیفنوت

 بودند، به  عنوان ی گرم مثبت و کاتاالز منفیکه همگ) کاتاالز 
  . آوردک به حسابید الکتی اسي هايباکتر

  لوس پالنتارومی گونه الکتوباسیی شناسا- 3-2
سه آن با یر قندها و مقای تخميج الگوی نتایپس از بررس

Bergy,s manual ،18ک ید الکتی اسي هاي نمونه از باکتر
 شدند، که یی شناسالوس پالنتارومیالکتوباسجدا شده به عنوان 

  . شدنديگذار کدLp18 تا Lp1ب از یبه ترت
  PCR واکنش - 3-3

ــده انتخـــاب نمونـــه18  هـــر  ــریپرا از اســـتفاده بـــا شـ  مـ
 جـاد یا bp 1500 انـدازه  بـه  بانـد  کی 27F/1492Rیعموم

 يسـاز  صیتخلـ  از پـس  آمـده  بدسـت  يباندها سپس کردند،
 فرسـتاده  Biosunce  یسیـ انگل شـرکت  بـه  سـکانس  جهـت 
 Blastبرنامـه  بـا  آمـده  بدسـت  يهـا  سـکانس  یتمام .شدند

(blast.ncbi.nim.nih. gov (Nucleotide blast: 
Basic Local aligment search  tool) گونـه  حـد  در 

 یتمـام  megablast جینتـا  طبـق . ددنـ یگرد ثبـت  و ییشناسا
 18هـر   .  شـدند  ییدر حدگونه شناسـا    % 98-99ن  یب ها نمونه

 يبانـدها . د شـدند  یلوس پالنتاروم تائ  ینمونه به عنوان الکتوباس   
 . مشخص شده اند1ست آمده در شکلبد

 
Fig 1 The bonds from general primers of samples. 

1. L plantarum (Lp2)   2. L plantarum (Lp14)   
3L plantarum (Lp4)   4. L plantarum (Lp5)   5. L 
plantarum (Lp11)   6. L plantarum (Lp7)   7. L 
plantarum (Lp12)   8. L plantarum (Lp3)   b. 

Marker 

  
                 ســـطح گونـــه یمـــر اختـــصاصی توســـط پرایید نهـــایـــتائ

. دیــنجــام گرد اLP(Forward) ,(Reverese)  بــه نــام 
  . بودیم  248bp به اندازهي قطعه ایستیمحصول با

 10 شده، ییشناسالوس پالنتاروم یالکتوباسزوله ی ا18ن یاز ب
ت ضد یجاد هاله عدم رشد در اطراف چاهک ها فعالیمونه با ان
 6ان آنها، ی را از خود نشان دادند، که باز در می خوبیکروبیم

 رشد یزدارندگت بای از فعاليف گسترده تری طينمونه دارا
ن نشان ی بودند،که ای مورد بررسي زايماری بي باکتر5ه هر یعل

 گرم ي هايه باکتری آنها هم علیت بازدارندگیف فعالیدهنده ط
  . بوده استیمثبت و هم گرم منف

 

  
 

Fig 2 The bonds from specific primers of samples. 
1. L plantarum (Lp1)   2. L plantarum (Lp4)    

3. L plantarum (Lp3)   4. L plantarum (Lp2)   5. L 
plantarum (Lp14)   6. L plantarum (Lp5)   7. L 
plantarum (Lp8)   8. L plantarum (Lp7)   9. L 

plantarum (Lp12)   a. Marker 1kb 
ه ینسبت به بقLp14  وLp4ج نشان داد، که نمونه شماره ینتا

 گرم يه دو باکتری علي تري قوی اثر بازدارندگينمونه ها دارا
 بوده، که لوکوکوس اورئوسیتوژنز و استافیا منوسیستریلمثبت 

د شده به ی تولیکروبی ضد ميتهای تواند به علت متابولیم
ن ها یوسیرا باکتری باشد، زين توسط باکتریوسیخصوص باکتر

 Abo-amer4.  گرم مثبت موثرتر هستنديها يه باکتریبر عل
 ي مصری ماست خانگی را از نوعلوس پالنتارومیالکتوباسگونه 

 ي هايه باکتری گونه هم عل4هر .  کردیی و شناسايجداساز
لوکوکوس یاستاف شامل ی گرم منفي هايگرم مثبت و هم باکتر

، لوس سرئوسیباس، سیدیدرمیلوکوکوس اپیاستاف، اورئوس
سالمونال ، یا کلیاشرش، يسنتریگال دیش، توژنزیوسا منیستریل
 یکی از خود نشان دادند، که یت بازدارندگی  فعالومی موریفیت

 نسبت به ي تري اثر قولوس پالنتارومیالکتوباس ياز گونه ها
 گرم مثبت شامل یی پاتوژن غذاي هايه داشت و باکتریبق

  وسیدیدرمیلوکوکوس اپیاستاف، لوکوکوس اورئوسیاستاف
 مثل ی گرم منفي هاين باکتری و همچنلوس سرئوسیباس
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، يسنتریگال دینوزا، شیسودوموناس آئروژ، یفیسالمونال پارات
ف یدا مهار کرد، اما اثر ضعی را شدیا کلیاشرش و یگال سوئنیش
سالمونال  و سیلیلوس سوبتیباستوژنز، یمونوسا یستریله ی عليتر
ف یاز لحاظ طAbo-amerق یج تحقینتا.  داشتومی موریفیت

 يه هردو باکتری عللوس پالنتارومیالکتوباس ي هايت باکتریفعال
ق ما یج تحقی مشابه به نتای گرم مثبت و گرم منفيها

ر و ی جداشده از پنلوس پالنتارومیالکتوباس يگونه ها.]17[است
ه ی علیکروبیت ضدمی فعالي  داراAskoulارشور در مطالعه یخ

 و یاکلیکوکوس اورئوس، اشرشلویاستاف، هیال پنومونیکلبس

  و همکاران Fazeli.]18[بودند نوزا یسودوموناس آئروژ
لوس پالنتاروم ی الکتوباسيدر مطالعه خود که بر رو) 2009(

ر شده انجام دادند، مشاهده ی تخميتون های جداشده از زيها
لوس پالنتاروم توانستند ی الکتوباسيه هایکزدند که همه سو

 ي هايباکتر. ]22[وم را مهار کنندی موریفیرشد سالمونال ت
شتر پاتوژنها و مواد یه بی علیکروبیت ضد میک فعالید الکتیاس

ار یت شان بسیف فعالی دارند که در طییایترشح شده باکتر
  . متنوع اند

Table 1 Antimicrobial activity of Lactobacillus plantarum isolates 
Inhibition zone diameter (mm) 

Sample S.aureus S.typhi E.coli Ps.aerouginosa L.monocytogenes 
Lp1 14 11 13 15 12 
Lp2 12 14 15 11 9 
Lp3 16 9 11 11 13 
Lp4 17 18 16 14 17 
Lp5 - 9 - 7 - 
Lp7 11 - 5 - 9 
Lp8 11 - 9 9 13 

Lp12 9 - - - - 
Lp14 15 14 17 12 16 
Lp17 7 - - - 5 

  

  
Fig 3 Zone of inhibition for L.plantarum samples 

against S.aureus  
 ییع روی مایکروبیت ضدمیج فعالینتا - 3-4

  pH ي سازی ها پس از خنثيباکتر
 ها، مشاهده شد که ي باکترییع رویماpH  کردن یپس از خنث

همانطور که .  خود را حفظ کردندیکروبیت ضدمی نمونه فعال6
 نمونه 6ن ی ایکروبیت ضدمی شود، فعالی مشاهده م2در جدول

ا یستریلوکوکوس اورئوس و لیاستاف ي هايفقط باکتر
 گرم ي هاير قرار داده است و بر باکتری را تحت تاثتوژنزیمنوس

 NaoH شده توسط ی خنثییروع یما.  نداشته استي اثریمنف
ن ی خود را حفظ کرده بود، که ایکروبیت ضد میهمچنان فعال

ت ین فعالیجاد ای در ای آليدهاینشان دهنده عدم دخالت اس
 ییع روی مايبرا Altahiج مشابه توسط ینتا. استیکروبیضدم

گزارش شده UG1لوس پالنتاروم یالکتوباس
 که با يدر مطالعه ا) 2011( و همکاران Seatovic.]19[است

د شده توسط یتول G2ن یوسی باکتری جزئییهدف شناسا
ک شخص ی ینیلوس پالنتاروم جداشده از نمونه بالیالکتوباس

لوس ی الکتوباسینیوسیش اثر باکتری آزمايسالم انجام دادند، برا
ن ی شده کشت ای، مشاهده کردند سوپرناتانت خنثG2پالنتاروم 

: لوسی جنس الکتوباسيه همه گونه هایعل يباکتر
لوس رامنوسوس، یالکتوباس لوس،یدوفیلوس اسیالکتوباس
، G1لوس پالنتارومی، الکتوباسیشمانیلوس لیالکتوباس
لوکوکوس اورئوس و سالمونال ی، استافیلوس کازئیالکتوباس

  .]15 [ فعال بودیآبون
Table2 Antimicrobial activity of supernatant 

after neutralizing  
Pathogen 
bacteria  

Sample  
number 

S.aureus Listeria 
monocytogenese 

LP1 + + 
LP2 + + 
LP3 + + 
LP4 + + 
LP8 + + 

LP14 + + 
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ع ی مایکروبیت ضدمی فعالیج بررسی نتا- 3-5
 يه باکتریم ها علیمار با آنزیاز ت  پسییرو
   زايماری بيها
            مار با ی نمونه ها، پس از تیکروبیت ضدمیج  فعالینتا
 وLP4 نشان داد، که تنها دو نمونه) 3جدول ( م کاتاالزیآنز

 LP14مار با ی شان پس از تییع روی مایکروبیت ضدمیفعال
جه، دخالت ین نتیم کاتاالز به طور کامل حفظ شد، که ایآنز
 ی نفییع روی مایکروبیم ت ضدید را در فعالیدروژن پراکسیه
 LP08ADن یوسی باکتريج مشابه براینتا). 3جدول( کند یم

نکه ی بر ای گزارش شده است مبنلوس پالنتارومیالکتوباساز 
  . ]14[م کاتاالز قرار نگرفت یر آنزین تحت تاثیوسین باکتریا

  
Table 3 Antimicrobial activity of supernatant after treatment with Catalase  

  
Sample no  

Pathogen bacteria LP1 LP2 LP3 LP4 LP8 LP14 

S.aureus - - - + - + 

Listeria monocytogenese - - - + - + 

  

  
Fig4  Zone of inhibition forLp4 against 

L.monocytogenes 
 قطر هاله عدم رشد، نمونه شماره يریاما با توجه به اندازه گ

lp4گر ی نسبت به نمونه دي تري قویکروبیت ضد می فعاليدارا
ع ی ماين بر رویوسی باکتریی شناسايشات برایبود و ادامه آزما

  .ن نمونه انجام شدی اییرو
 باعث  k نازین و پروتئین، پپسیپسیک تریتی پروتئوليم هایآنز
 شده اند ییع روی مایت بازدارندگیال شدن کامل فعالر فعیغ
 ماده بازدارنده را بطور ینیت پروتئیجه، ماهین نتیا). 5شکل (

 بر يریز تاثیم نیزوزیم لیمار با آنزیت.  کندید میواضح تائ
ن یج بدست آمده در ایج مشابه با نتاینتا. ت آن نداشتیفعال

آن ها .ه شد وهمکاران نشان دادFrancoisمطالعه، توسط 
ناز یم پروتئیمار با آنزی بعد از ت29vن یسینشان دادند، که پالنتار

kت خود را بعد یماده بازدارنده، فعال. ]16[ر فعال شدی کامال غ
 کاهش در یپاز حفظ کرده است و فقط کمیم لیمار با آنزیاز ت
پس از .  شودیسه با نمونه کنترل، مشاهده میت در مقایفعال

 حفظ شد اما همراه با یکروبیم ت ضدیپاز، فعالی لمیمار با آنزیت
  ک ی و ینیک بخش پروتئین ها از یوسی از باکتریکاهش برخ

د یپیل شده اند مانند لیگر تشکی دییایمی شيا بخش هایبخش 
 توانند بصورت ین ها میوسین باکتریدرات بنابرایا کربوهی
ت یجه کاهش در فعالیدر نت. ن باشندیکوپروتئیا گلین یپوپروتئیل

 یپاز، میم لیمار با آنزین، بعد از تیوسی ماده باکتریکروبیضدم
. ن باشدیوسین باکتری اینیپوپروتئی بر ساختمان لیلیتواند دل

لوس یالکتوباس از LP08ADن یوسی باکتريج مشابه براینتا
ن یوسین باکترینکه ای بر ای گزارش شده است مبنپالنتاروم
 و  Lim.]14[پاز قرار نگرفتیم کاتاالز و لیر آنزیتحت تاث

بدست آمده k11 نیوسیات باکتریخصوص) 2007(همکارانش
 ینوع(یمیجداشده از دانگچk11لوس پالنتارومیاز الکتوباس

ن یت ایفعال.  قرار دادندیرا مورد بررس) ر شدهی تخميغذا
ک از یتی پروتئوليم هاین به طور کامل توسط همه آنزیوسیباکتر

ن و یپسیموترین، کی، پاپائk نازیپروتئاز، پروتئ ن،یسجمله پپ
الز، ی کاتاالز، آلفا آميم هاین رفت اما با آنزین از بیپسیتر
جه گرفتند ینطور نتیو ا. ر قرار نگرفتیپاز تحت تاثیم و لیزوزیل

از به یتش نی فعالي دارد اما براینیت پروتئین ماهیوسیکه باکتر
ت یفعال .]21[ د نداريدیپیا لیدرات یبخش کربوه

ک یوتیه پروبید شده توسط سوی تولUN01نیوسیباکتر
ک یتیم پروتئولیلوس فرمنتوم به طور کامل با آنزیالکتوباس

جه گرفتند که ینت) Udhayashree ) 2012ن مهار شد،یپاپائ
  .]23[ن استیوسی باکترینین نشان دهنده ذات پروتئیا
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Fig 5 Effect of different enzymes on Lp4 

supernatant 

ت  ی بر فعالNaCl، دما و pHج اثر ی نتا- 3-6
  نیوسی  ماده شبه باکتریکروبیضدم
ــ ــایبررس ــر تغی نت ــیج حاصــل از  اث ــ فعاليرو pHرات ی ت  ی

ت  مـاده    یـ ، نشان داد که فعال    )6شکل   (ییع رو ی ما یبازدارندگ
 يهـا pHحفـظ شـد و در        3pH-8ن در رنـج     یوسیشبه باکتر 

ت یـ ن فعالیکه ا.  از خود نشان داد يت بهتر یفعال) 3-5 (يدیاس
اما . ن باشد یوسید و باکتر  یل اثر همزمان اس   ی تواند به دل   یبهتر م 

بـه بعـد     8pH تش کـم شـده و از  ی فعال6 باالتر ازيهاpHدر 
نشان داد ) Lim) 2007ج ینتا. ن رفتیتش بطور کامل از ب  یفعال

ــه فعال ــک ــ علk11ن یوســیترت باکی -3 در رنــج E.coliه ی

9pH21[ر قرار نگرفـت یتحت تاث[.Udhayashree ) 2012 (
 ي هــا pH را در UN01نیوســی باکتریت بازدارنــدگ یــفعال

  ن هاله عدم رشد را دریشتری کردند و بیبررس) 9و7و5و4و2(

pH 2 ج حاضریبر خالف نتا .]23[مشاهده کردندFrancois    
ــ ــه باکترنـ ــیشان داد کـ ــل از الکتوباســـ نیوسـ لوس ی حاصـ

حساس نبوده و در رنج pH رات یی نسبت به تغ 29vپالنتاروم
10-2pH ن قـادر بـه   یوسـ یمـاده شـبه باکتر  . دار و فعال بود یپا

 بعـد از    ی درصد نمک طعام بود و حت      7و1 يتحمل غلظت ها  
ن غلظت ها حفظ کرد اما در یت خود را  در ای ساعت  فعال   24

. ر فعـال شـد  ی درصد  در همان ساعت اول کامال غ10غلظت    
ن، یوسیج حاصل از تحمل غلظت نمک نشان دادند که باکترینتا

ج در ینتـا .  تحمـل کـرد  یدرصـد بـه خـوب   7غلظت نمک را تا     
ــکل ــت 7ش ــده اس ــا.  آورده ش ــا  ین نتی ــا نت ــسو ب ــه هم ج یج

Francois     ن جداشـده  یوسیاکتر ب ياست، او در مطالعه اش رو
ن در یوسـ ین باکتریـ  نـشان داد کـه ا     لوس پالنتاروم یالکتوباساز  

 داشـته   یی بـاال  يداریـ  مختلف نمک طعـام پا     يبرابر غلظت ها  
ن مطلوب است چرا کـه     یوسیک باکتر ی ي برا یژگین و یا. است

 یعـ یک نگهدارنده طبینده به عنوان یدر صورت کاربرد آن در آ    
درصـد نمـک    7-1 يا غلظـت هـا     ب یی تواند در غذاها   یغذا، م 

ــطعــام فعال ــدی و Mohankumar. ]16[ت خــود را حفــظ کن
ن یوسـ ید باکتریـ  توليرا بـر رو NaCl اثـر  ) 2011( همکـاران 
د ی، تول NaClدرصد  1.  کردند ید کننده بررس  یه تول یتوسط سو 

ش ی مورد مطالعـه افـزا  يه هایبا در همه سو   ین را تقر  یوسیباکتر
ت یفعالNaClدرصد 3در حضور BFLوGALه یداد و دو سو

ت در یـ ن فعالیـ ه ها داشـتند امـا ا   یه سو یسه با بق  ی در مقا  يبهتر
ز در حـضور  یـ ه ن یک سـو  ی. ن رفت یدرصد نمک از ب   4حضور  

  .]5[تش مهار شدیدرصد نمک فعال1ش از یب

  
Fig 6 Effect of pH range on antimicrobial activity 

of supernatant Lp4  
 

  
Fig 7 Effect ofdifferent concentration of salt on 

antimicrobial activity of bacteriocin like substances 
Lp4  

               ي نگهداريج مشاهده شده از اثر دماهای نتایبررس
 و 100، 80، 60، 40( و اثر حرارت )وسی درجه سلس-20 و4(

، نشان )5 و 4جداول (ن یوسیبر باکتر) وسی درجه سلس121
 100 ي تا دمای حرارتيداری پاين دارایوسین باکتریدادند که ا

 درجه 121 يقه بود و قادر به تحمل دمای دق25درجه به مدت 
ن یا.  آمده است4ج در جدول ینتا .ز بودیقه نی دق15به مدت 

ن یا. دار به حرارت استین پایوسیباکترک یج نشان دهنده ینتا
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 OL15ن یسیج گزارش شده توسط پالنتاریج مشابه با نتاینتا
 درجه 121 و 100 ي را تا دمای حرارتيداریبود که  پا

 ين نگهداریهمچن. ]20[قه نشان داد ی دق15گراد به مدت یسانت
ک ماه، باعث از دست رفتن یدرجه به مدت -20 يدر دما

 درجه را تا دوهفته تحمل کرد و 4 ياما دمات آن نشد یفعال
ج در جدول ینتا. تش بطور کامل از دست رفتیبعد از آن فعال

ج یق، نتاین تحقیجه بدست آمده در ایبرخالف نت.  آمده است5
Limنیسی نشان داد که پالنتارk11 لوس یالکتوباس حاصل از

 روز تحمل کرد و ی درجه را به مدت س4 ي دماk11پالنتاروم
 روز یز به مدت سی درجه ن-20 يج ما در دمایابه با نتامش
 بدست آمده از UN01نیوسیت باکتریفعال. ]21[دار بودیپا

  در Chickintestineلوس فرمنتوم جداشده از یالکتوباس
توسط ) گرادی درجه سانت100و90و75و50و37( مختلفيدماها

Udhayashree) 2012 (ن هاله یشتری شد که بيریاندازه گ
  .]23[ مشاهده شدC370رشد در عدم 

 Table 4 Antimicrobial activity of bacteriocin 
in high temperatures  

  
Table 5  Antimicrobial activity of bacteriocin 

in storage temperatures  
Temperature 

Time 4oC -20oC 

0 ++++ ++++ 

24 +++ +++ 

48 ++ ++ 

72 ++ ++ 

1Weeks ++ ++ 

2Weeks + ++ 

3Weeks _ ++ 

4Weeks _ ++ 
+ inhibition zone less than 9 mm 
++inhibition zone 9 – 11 mm 
+++inhibition zone 12 - 15 mm 
++++inhibition zone more than 15 mm 

 
 
 
 

  يریجه گی نت-4
لوس یالکتوباسـ  ي هـا ي نمونه بـاکتر 18ان  ین مطالعه، از م   ی ر ا 

ت ی خاصـ ياه  داریسـو 10ر بز، ی شده از ش  ي جداساز پالنتاروم
ه از آنها ی سو6 پاتوژن بودند، که ي هايه باکتری علیکروبیضدم

 يه بـاکتر یـ  هـم عل یکروبیت ضد م ی از فعال  يف گسترده تر  یط
 گرم مثبت را از خـود نـشان   ي هاي و هم باکتری گرم منف  يها

م یمار با آنزی بعد از ت  LP14 و   LP4ه  ی دو سو  ییع رو یما. دادند
بـه علـت اثـر      . ت خـود را حفـظ کردنـد       یکاتاالز همچنان فعال  

 انجـام ادامـه   ي، براLP4ه ی سو ییع رو ی تر ما  ي قو یستیآنتاگون
 ماده شـبه    ییایمیکوشیزی ف ي ها یژگیو. شات انتخاب شد  یآزما
ه شـماره    ی سـو  لوس پالنتـاروم  یالکتوباسن حاصل از    یوسیباکتر
LP4    درجـه  121 ي تـا دمـا  ی حرارتـ يداری عبارت بودند از پا 
 و تـا  يدی اسpHت در رنج   یقه، فعال ی دق 15ه مدت   گراد ب یسانت

درصـد و  7، تحمـل غلظـت نمـک طعـام تـا      ییایـ  قليحـدود 
ج بدست آمده از آزمـون      یبا توجه به نتا   . ینیپوپروتئیساختمان ل 

 جداشـده از    ییـ ع رو ی ما ي انجام شده بر رو    یکروبی ضدم يها
ت ین فعال یجه گرفت که  ا    ی توان نت  یه  م  ین سو یط کشت ا  یمح

د یدروژن پراکـس ی و هی آليدهاید اسی از تول ی ناش یوبکریضدم
 ینـ یت پروتئیـ ن با توجه بـه ماه ی نبوده و  همچن    يتوسط باکتر 

ه ین موضوع که سـو ی و با درنظر گرفتن ا  یکروبین ماده ضدم  یا
ن یوسـ یدکننـده باکتر  ی غالبـا تول   لوس پالنتـاروم  یالکتوباسـ  يها

ربـوط بـه    ت احتمـاال م ین فعالی توان حدس زد که ا   یهستند، م 
 است، که با    ییایه باکتر ین سو ید شده  توسط ا    ین تول یوسیباکتر
 تـوان   ی مـ  يشتر در مطالعـات بعـد     یـ شات ب ی ها و آزما   یبررس

  .د کردی را تائییع روین در مایوسیحضور باکتر
  
  ي سپاسگزار- 5

قات  ی و مساعدت  موسسه تحقيمطالعه حاضر با همکار
له ین وسی  انجام گرفته است که بدي رازيواکسن و سرم ساز

 ی میمانه تشکر و قدر دانین موسسه صمیاز  همکاران محترم ا
 و ید مژگانیژه از سرکار خانم دکتر ناهینبه طور ویهمچن. گردد

 را یکمال تشکر و قدر دان سرکار خانم دکتر سولماز صارم نژاد
  .دارم
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Temperature 
 

Time(min) 
40 o C 60 o C 80 o C 100 o C 121oC 

5 ++++ ++++ ++++ ++++ ND 
10 ++++ ++++ ++++ +++ ND 
15 ++++ ++++ +++ ++ ++ 
20 ++++ +++ +++ ++ ND 
25 +++ ++ ++ + ND 
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In this study the antimicrobial potential of Lactobacillus plantarum strains isolated from goat,s milk 
was evaluated. Sixty seven goat,s milk samples were collected from Tehran and Karaj and screened 
for the presence of lactic acid bacteria (LAB). Among the isolated LAB, 18 strains were identified as 
Lactobacillus plantarum by their carbohydrate fermentation pattern and 16S rRNA sequencing. 
Antimicrobial activity of the isolatedLactobacillus plantarum strains against a number of pathogens 
including Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi, Listeria 
monocytogenes and Escherichia coli was evaluated by agar spot and well diffusion method. Results 
indicated 10 of theLactobasillusplantarum strains to possess inhibitory activity towards the tested 
pathogens, while 6 of these strains were shown to have wide spectrum of inhibitory activity and were 
able to inhibit the growth of the entire tested gram positive and gram negative pathogens. The 
antibacterial activity demonstrated by these 6 strains was further analyzed by subjecting their 
supernatant fluid to various physico-chemical treatments. The supernatant fluid of these strains 
retained their antagonistic action even after neutralization, while only 2 strains (LP4 and LP14) 
retained their antimicrobial activity after treatment with 1 mg/ml catalase. The supernatant fluids of 
the respected isolates LP4 was resistant to enzyme Lysozyme and lipase, while proteolytic enzymes 
like pepsin, trypsin and proteinase K completely destroyed its antibacterial potential. The isolates 
were resistant to their own antagonistic action. The bacteriocin like substance produced by LP4 was 
pH and heat resistant as it resisted wide pH range of 3-8 and autoclave temperatures of 121ºC for 15 
min. This substance after 4 weeks storage at -20 0C still retained its antimicrobial activity and after 
treating by concentration of 7 percent NaCl, it was still active. 
 
Key words: Lacticacid bacteria, goat,s milk, Lactobacillus plantarum, Antimicrobial activity, 
Bacteriocin like substance 
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