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  دهیچک   

و  E.coli O157:H7آرژینـین و رشـد بـاکتري    -ال-مختلف بر روي حاللیت پلی هاي اثر محیط کشتمطالعه  ،قین تحقیاهدف از 
گلوکز % 1/0حاوي  2PBSو  TSB1در محیط کشت هاي  این باکتريآرژینین بر روي -ال-پلیباکتریایی همچنین بررسی فعالیت ضد

 حـاوي هـاي  کشت  ، محیطTSBمورد آزمایش  هاي  در هریک از محیط کشتباکتري ساعته  24بدین منظور رشد  .و پپتون است
هـاي  بـا درصـد   PBSو  LB3 ،PBSنمک،  -عصاره مخمر -نمک، پپتون -گلوکز-عصاره مخمر، پپتون -گلوکز، پپتون-مخلوط پپتون

بررسـی  ) mg/ml25/0بـا غلظـت   (آرژینین -ال-و همچنین برهمکنش هر یک از محیط هاي مذکور با پلی مختلف از پپتون و گلوکز
و به خـوبی رشـد نمـوده    %) 1/0بیش از (با درصد باالیی از پپتون  PBSو  TSB ،LBهاي نتایج نشان داد که باکتري در محیط .شد
آرژینـین بـا   -ال-همکنش پلـی رسد که رسوب مشاهده شده به دلیل بربه نظر می. می کندرسوب در این محیط ها آرژینین -ال-یپل

گلوکز بود رشد باکتري و عـدم تشـکیل   % 1/0پپتون و % 1/0که حاوي  PBSدر محیط کشت . اجزاي با بار منفی محیط کشت است
آرژینـین در ایـن محـیط کشـت     -ال-پلـی   MIC ت ممانعـت کننـده از رشـد   حـداقل غلظـ   .آرژینین مشـاهده شـد  -ال-رسوب پلی

mg/ml01562/0 نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اجزاي محیط کشت، تاثیر قابل مالحظه اي نـه تنهـا بـر روي     .بدست آمد
  .میکروبی آن داردآرژینین و فعالیت ضد-ال-رشد باکتري بلکه حاللیت پلی

  

  .E.coli  O157:H7 ،MIC ن،ینیآرژ-ال-یپل ،یکروبیمت ضدیفعال: کلیدي کلمات

 

Investigation of the influence of different culture media upon the solubility of  poly-l-
arginine and growth of Escherichia coli O157:H7 

                                                             
1- Tryptic soy broth 

2- Phosphate buffer saline 

3- Luria broth 
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Abstract 

The purpose of this study was to evaluate the influence of different culture media on poly-l-arginine 
solubility and growth of E.coli O157:H7. We also investigated the antibacterial activity of poly-l-arginine 
against E.coli O157:H7 in TSB 1 culture media and PBS2 (containing 0.1% glucose and 0.1% peptone). 
For this purpose, this bacteria was cultured in different media cultures (TSB; peptone-glucose, peptone-
yeast extract, peptone-glucose-NaCl, peptone-yeast extract-NaCl, LB3, PBS, and PBS containing different  
per cent of glucose and peptone) and the number of bacteria cells was determined after 24 hours. The 
interaction between poly-l-arginine (0.25 mg/ml) and each of the above media was examined. Our results 
showed that the growth of E.coli O157:H7 in TSB, LB, and PBS with high percent of peptone (> 0.1%) 
was well but poly-l-arginine was precipitated in these media. It seems that the observed precipitate is due 
to interaction of poly-l-arginine with negatively charge components of media. Bacterial growth and no 
precipitation of poly-l-arginine observed in PBS (containing 0.1% glucose and 0.1% peptone). The MIC 
value of poly-l-arginine in this media was 0.01562 mg/ml. Results of this research showed that the 
components of media, not only affect on the bacterial growth but also on the solubility of poly-l-aginine 
and its antimicrobial activity. 

Keywords: Antimicrobial activity; Poly-l-arginine; E.coli O157:H7; MIC. 
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    مقدمه
 يهايماریآن باعث به یسون یاما چند ،ود داردکروبی وجمیعنوان فلور ه بو جانوران انسان روده به طور معمول در  اکلیشیاشر

 يهايماریشد و ب ییشناسا یبه عنوان پاتوژن انسان E.coli O157:H7بار نیاول ي، برا1982در سال  .دنشویدر انسان م یمختلف
ک یانتروهموراژ اکلییشاشر متعلق به گروهاین باکتري  .ش استیوسته در حال افزایپ ين باکتریتوسط ا ییغذامواد یآلودگ اب مرتبط

)EHEC(1 باشدمی. EHEC ک در یتیهمول یسندروم اورم ک ویت هموراژیکه منجر به اسهال، کول دکنید میتول ییهانیتوکس
مثل گوشت خام  ين باکتریا ي آلوده بههاق غذایاساساً از طرو  ها باشند ن پاتوژن دامیا یرسد منبع اصلیبه نظر م. شوندیانسان م

مطرح هستند  E.coli O157:H7ها به عنوان ناقل از غذا ياریانواع بس .گرددیر خام به انسان منتقل میا شیخته نشده و ا خوب پی
  ].2و1[ جات اندیر و سبزیها، پنوهیعصاره مر، ماست، یکه شامل گوشت، ش

جاد یا يگرید يهااستفاده از راهکاردي به ای، توجه زییغذا ییایمیش يهامحدود کردن استفاده از نگهدارنده يل برایش تمایبا افزا 
به کار گرفته شده است که از  ییغذا يهاکاربرد يبرا يق تجاریکنون مطالعه شده و به طرتا یکروبیمد ضدین پپتیچند .شده است
 20ل شده که ید تشکینواسیآم 31است که از  یونیار کاتیبس یکروبیمد ضدین پپتیپروتام .ن استیسین و نیها پروتامجمله آن

گر یاز د .]3-7[ می شودبرنج استفاده  ها ووهیم ،تنقالت مانندها از غذا یانواع متنوع ينگهدار ين است و براینید آن آرژینواسیآم
ل وجود گروه یبه دل .باشدین مینیآرژ-د الینواسیاز آم يمرین است که هوموپلینیآرژ-ال-یپل یونیکات یکروبیمضد يهادیپپت
 یسطح يهااز بار ییته باالیبا دانس یونید کاتینواسیآمیک پلیبه عنوان ن ماده یان، ینیآرژ-ال یر جانبیا بار مثبت در زنجدو بیگوان

 سلول دارند يغشا يریپذش نفوذیدر افزا زیادي ییبا بار مثبت توانا يهادینواسیآم يهامریهوموپل. مثبت مورد توجه واقع شده است
]10-8[.   

مورد بررسی قرار  E.coli O157:H7آرژینین و رشد باکتري -ال-مختلف بر روي حاللیت پلیهاي اثر محیط کشت  تحقیقن یدر ا
گلوکز  %1/0 يحاو PBSو  TSB هاي ط کشتیدر مح این باکتري ين بر روینیآرژ- ال- یپل ییایباکترضدفعالیت همچنین گرفت و 
   .مطالعه شدو پپتون 

 

  مواد و روش کار
  ياکتره بیسو

E.coli O157:H7 افت شدیمشهد در یدانشگاه فردوس یمیوشیشگاه بیاز آزما.  
 

  

 

  
                                                             
1 Enterohaemorrajic Escherichia coli 
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  ییایمیمواد ش

ن با حل ینیآرژ-ال-یمحلول استوك پل. شد يداریخر Sigmaاز شرکت  Da  15000-5000با وزن مولکولی ن ینیآرژ-ال-یپل
ن ینیآرژ-ال-ینظر از پل مورد يهاغلظته یته يان محلول بریا .زه بدست آمدیونیازآب د ml1ن در ینیآرژ- ال- یاز پل mg  1کردن

 .به کار گرفته شد
 

   مختلفهاي کشت  طیدر مح يرشد باکتر
از  ياکشت تازه. روز کشت داده شد ک شبانهیدرجه به مدت  37 يدر دما TSBط کشت یدر مح E.coli O157:H7 يباکتر
خوانده شد و  1فارلندبا توجه به جذب مک ينه باکترجذب نمو .ساعت بدست آمد 4-3در مدت  TSBط کشت یدر مح يباکتر

 nm 600د و دانسیته نوري در طول موج اضافه گردی) 1جدول (مورد آزمایش هاي کشت به هریک از محیط  Cells/ml106تعداد 
  . ساعت اندازه گیري شد 24پس از 

  نینیآرژ-ال-یپل MICن ییتع
ml 1 د و رسوب در یفوژ گردیقه سانتریدق 10دور به مدت   5000در  ياز کشت تازه باکترTSB ای PBS ل سوسپانس شدیاستر. 

-mg/ml 75/0يهان با غلظتینیال آرژ-یپل يحاو ط کشتیمح ک از دویهر  به یسلول ونسوسپانیاز  Cells/ml  106تعداد
با استفاده از  ییایونه باکترنم يته نوریدانس. شدساعت انکوبه  24درجه به مدت  37کشت در . دیاضافه گرد 0039/0

  .شد تکرارسه بار  همه آزمایشات .خوانده شدساعت  24و10،8،6،4،2،0 یزمان فواصلدر  nm 600طول موج  در اسپکتروفوتومتر
 
 جینتا
 يهاو اثر غلظتد یح گردیط کشت تلقین محیبه ا E.coli O157:H7 يبود، باکتر TSBط کشت یاول، مح یط کشت انتخابیمح

هیچیک از  مشاهده می شود 1همانطور که در شکل . شد یبررس يباکتررشد  يط بر روین محین در اینیآرژ-ال-یپلمختلف 
 یزمان فواصلن با ینیآرژ-ال-یپل يها غلظت کلیه يدر  آرژینین مانع رشد باکتري نشده و باکتري-ال-پلیمختلف  يهاغلظت

د که در یافزوده شد و مشاهده گرد يفاقد باکتر TSBط کشت ین به محینیآرژ-ال-یمختلف پل يهاغلظت. کرده استرشد متفاوت 
می    شین افزاینیآرژ-ال-یش غلظت پلیزان کدورت با افزایکدر شده و م TSBط کشت ین محینیآرژ-ال-یپل يهاتمام غلظت

 .یابد
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 .آرژینین-ال- لیهاي مختلف پر غلظتدر حضور و عدم حضو TSBدر محیط کشت  E.coli O157:H7رشد . 1شکل

 

آن رسوب ن در ینیآرژ- ال- یکه پل يبه نحو E.coli O157:H7 يباکتر رشد يط کشت مناسب برایبه منظور به دست آوردن مح
  ).1جدول(دیسه گردیمقاTSB در  يبا رشد باکترمختلف هاي کشت  طیدر مح يباکتر رشد ،نکند

 

 .انتخابی هاي کشت  در محیط )mg/ml25/0(آرژینین -ال-دهی پلیو میزان رسوب  E.coli O157:H7بررسی رشد باکتري . 1جدول

  محیط کشت مایع  تعداد سلول ml/  میزان تشکیل رسوب

+++  108×28  TSB 
++  108×4/19  LB 
++  108×3/14  0.5%Peptone+0.2%Yeast extract+0.5%Nacl 
++  108×4/17  0.5%Peptonr+0.2%Yeast extract 
+  108×6/16  0.5%Petone+0.2%Glucose+0.5%Nacl 
+  108×1/15  0.5%Peptone+0.2%Glucose 
-  -  PBS 
-  108×2  PBS+ 0.1% Glucose 
+  108×3/13  PBS+0.5% Peptone+0.1% Glucose 
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+  108×6/12  PBS+0.25% peptone+0.1% Glucose 
-  108×12  PBS+0.1% Peptone+0.1% Glucose 

 

 LB نمک و -عصاره مخمر -نمک، پپتون -گلوکز-عصاره مخمر، پپتون -پپتونکز، گلو- مخلوط پپتون يحاوهاي  کشت طیدر مح 
ش فاقد یمورد آزماهاي کشت  طیک از محیبه هر  mg/ml 25/0 ن با غلظتینیآرژ-ال- یافزودن پل .شدمشاهده  یخوب يشد باکترر

 .ار کم بودیبس يرشد باکترو د یمشاهده نگرد PBS طیمحرسوب ل یتشک .ل رسوب شدیط کشت و تشکیباعث کدورت مح يباکتر
و  يو در هر مورد رشد باکتر شد اضافه  PBSبه  از پپتون و گلوکز یمختلف يهادرصد PBSدر  يش رشد باکتریمنظور افزابه 

 ییدرصد باال يکه حاو PBS يهاطیدر مح. قرار گرفت یبررسمورد ) mg/ml 25/0با غلظت (ن ینیآرژ- ال- یط با پلیبرهمکنش مح
پپتون و % 1/0 يکه حاو PBSط کشت یدر مح. ل رسوب هر دو مشاهده شدیو تشک يبودند، رشد باکتر %)1/0ش از یب( ناز پپتو

ن یدر ان ینیآرژ-ال-یپل MIC .شدط مشاهده ین محین در اینیآرژ- ال- یرسوب پلل یو عدم تشک يگلوکز بود رشد باکتر% 1/0
 ).2شکل(بدست آمد  mg/ml01562/0 ط کشتیمح

 

 

 

 .آرژینین-ال-هاي مختلف پلیر غلظتگلوکز و پپتون درحضور و عدم حضو% 1/0حاوي  PBSدر محیط کشت  E.coli O157:H7رشد   .2شکل
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 يریگجهیبحث و نت

 E.coliآرژینـین و رشـد بـاکتري    -ال-میکروبـی پلـی  مختلـف بـر روي حاللیـت پپتیـد ضـد     هاي اثر محیط کشت  ،مطالعهن یدر ا
O157:H7 ط کشتیمحدر . شد بررسی  TSBال-یرسـوب پلـ  ط منجـر بـه   ین به محـ ینیآرژ-ال-یپل مختلف يهاافزودن غلظت-

ط کشـت  یمحـ  یر منفـ با بـا  ين با اجزاینیآرژ-ال-یبرهمکنش پلل رسوب یرسد علت تشکیبه نظر م .ط شدین و کدورت محینیآرژ
رسـوب  ن ینـ یآرژ-ال-یپلـ  هسـتند  ن وعصاره مخمرپپتو هاي باالیی ازکه حاوي درصدمشابه  یانتخاب يهاطیباشد همچنانکه در مح

  .کرد
رگذار یتاًثآن  یکروبیمت ضدین و فعالینیآرژ-ال-یت پلیحالل، يرشد باکتر يروط کشت یمح يمشخص شد که اجزان مطالعه یدر ا

 .از خود نشان داد ییایباکترضدت یفعال% 1/0پپتون با غلظت  يحاو PBSط یدر مح نینیآرژ-ال-یپل .است
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