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ارزيابي توانايي توليذ بيوفيلم در اشريشيا كولي و استافيلوكوكوس اورئوس
و بررسي ساختار آن
2

نغمه موري بختياري ،*1محمذ خسروي

 -1استبدیبر ،گزٍُ پبتَثیَلَصی ،داًطکذُ داهپشضکی ،داًطگبُ ضْیذ چوزاى اَّاس ،ایزاى
 -2استبدیبر ،گزٍُ پبتَثیَلَصی ،داًطکذُ داهپشضکی ،داًطگبُ ضْیذ چوزاى اَّاس ،ایزاى
تبریخ دریبفت95/9/5 :

تبریخ پذیزش96/4/10 :

چکيذه
ضکل پبیذاری اس رضذ ثبكتزیّب در هحیط ،اجتوبعی هحصَر ضذُ ثب هبتزیکس است كِ تحت عٌَاى ثیَفیلن ضٌبختِ ضذُ است .ایي سبختبر ثبكتزیّب ثِ دلیل
هحبفظت ثبكتزیّب در هقبثل سیستن ایوٌی ،كبّص كبرایی آًتیثیَتیك ّب ٍاًتطبر ثبكتزی آساد ثِ هٌبطق دیگزی اس ثذى ،ثب هشهي ضذى ٍ عذم پبسخ ثِ درهبى
در عفًَتّب ّوزاُ هی ثبضذّ .ذف اس هطبلعِ حبضز ثزرسی تَاًبیی تَلیذ ثیَفیلن در سِ سَیِی استبًذارد اضزیطیب كَلی ٍ یك سَیِی استبًذارد اس
استبفیلَكَكَس اٍرئَس در هحیطّبی هغذی هتفبٍت ٍهقبیسِ سبختبر آىّب هیثبضذ .ثزای ایي هطبلعِ ،سَیِّبی اضزیطیب كَلی ٍ استبفیلَكَكَس اٍرئَس
در چْبر هحیط كطت هغذی (آثگَضت هغش -قلت حبٍی  1درصذ سَكزٍس ،لَریب -ثزتبًی ،آثگَضت سَیبی تزیپسیٌِ حبٍی  3/5درصذ گلَكش ٍ آة پپتًَِ)
جْت ثزرسی فٌَتیپی تَلیذ ثیَفیلن ثِ رٍش هیکزٍتیتز پلیت كیستبلٍیَلِ ارائِ ضذُ تَسط ّ ٍ stepanovicوکبراى ،كطت دادُ ضذًذ .سپس دٍ سَیِ اس
اضزیطیب كَلی ( )3 ٍ 1ثب تَاًبیی تَلیذ ثیَفیلن ثِصَرت قَی ٍ هتَسط ،ثزای استخزاج كزثَّیذرات ٍ پزٍتئیي ٍ هقبیسِ آىّب اس طزیق ٍ SDS-PAGE
رًگ آهیشی پزیَدیك اسیذ ضیف ٍ هتیلي ثلَ ،اًتخبة ضذًذ .ثز اسبس ًتبیج هحیط آثگَضت هغش -قلت حبٍی  1درصذ سَكزٍس ثزای ّز دٍ سَیِ اًتخبة
ضذ .ثب هقبیسِ پزٍفبیل پزٍتئیٌی ایي دٍ سَیِ تفبٍتّبیی در ثبًذّبی سٌگیيتز اس  68كیلَدالتَى ثیي دٍ سَیِ هطبّذُ ضذ اهب پزٍفبیل كزثَّیذراتی ٍ
گلیکَپزٍتئیٌی آىّب هطبثِ ثَدًْ .ب یتبً ،ثب هطبّذُ تفبٍت در اجشائ پزٍتئیٌی دٍ سَیِ هَرد هطبلعِ ،تطخیص ٍ ثزرسی سبختبری ایي اجشائ پزٍتئیٌی هتفبٍت،
هیتَاًذ در ایجبد راُكبرّبی هؤثز در ریطِكٌی عفًَتّبی هشهي ،هفیذ ٍاقع گزدد.
كلمات كليذي :بيوفيلم ،ميکروتيتر پليت كريستالويوله ،استافيلوكوكوس اورئوس ،اشريشيا كولي
*ًَیسٌذُ هسئَلً :غوِ هَریثختیبری
آدرس :اَّاس ،داًطگبُضْیذچوزاى ،داًطکذُداهپشضکی ،گزٍُ پبتَثیَلَصی ،ثخص هیکزٍةضٌبسی
هَثبیل09167898807 :
فبكس061-33360807 :
پست الکتزًٍیکیn.moori@scu.ac.ir :
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مقدمه

باكتري ،شرايط مناسبتري براي باكتري در اين

بیوفیلمها بهعنوان اجتماع سازمان یافتهای از باکتریها

ساختار فراهم كند ( .) 22 ، 27 ، 15

هستند که به سطوح چسبيده و در حقيقت پلیمرهای

اخیرًاًا اطالعات متعددی مرتبط با فاکتورهای مؤثر در

خارج سلولی مشتمل بر اگزوپلیساکاریدها ،اسیدهاي

تولید بیوفیلم در برخی از باکتریها و نقش آنها در

نوکلئیک و پروتئینها میباشند ( .)2تولید فزایندهی

بیماریزایی باکتری و تنظیم بیان ژن این فاکتورها

این مواد در زماني کوتاه ،باعث افزایش سایز تجمعی
باکتریها و در نهایت جلوگیری از کشتار باکتریها
توسط نوتروفیلها میگردد (  ،) 21همچنین تولید

ارائه شدهاست ،ازجمله در خصوص استافیلوکوکوس
اورئوس که عنوانشدهاست در این باکتری ،تولید
بیوفیلم با تأثیر بر بیان برخی ژنها و تحت تأثیر قرار

بیوفیلم به عنوان یک مکانیسم کلیدی ممانعت از

دادن شرایط متابولیکی باكتري صورت میپذیرد ( .) 10

فعالیت آنتیبیوتیکهای مصرفی در درمان عفونتهای

بررسی آزمایشگاهی تولید بیوفیلم توسط باکتریها

کلینیکی میباشد ( .)4با ممانعت از ایمنیذاتی و

میتواند با اتنخاب محیط کشت خاص ،تحت تأثیر

اختصاصی میزبان و همچنین ایجاد مقاومت در برابر

قرار گیرد ،شرايطي که باکتری در طی رشد با آن

آنتیبیوتیک ،تولید بیوفیلم ممکن است با عود عفونت

مواجه است تولید بیوفیلم را تا حد زیادی ترغیب و

براثر تداخل با ایمنی میزبان و روند درمانی همراه

حتی باعث ایجاد بیوفیلم با ساختاري غیرمعمول مي-

باشد .این شرایط موضعی باعث ماندگاری باکتری در

گردد ( .)7با توجه به نقش با اهميت عوامل محيطي

بدن برای ماهها یا سالها با شیوع متناوب بروز حاد

از جمله محيط كشت ،دما ،زمان و ...در ترغيب ويا

بیماری میگردد ( .)31تولید بیوفیلم میتواند توجیه

ممانعت از توليد بيوفيلم در باكتريها ،هدف از اين

مناسبي جهت منفی شدن نتایج کشت برخی نمونه-
های کلینیکی ،علیرغم حضور عفونت باشد ( .) 24
فراوانی بروز چنین بیماریهای عفونی در مرکز کنترل
و پیشگیری بیماریها ( )CDCبررسی میگردد ،بر
اساس نتایج حاصل از بررسی آنها در سال ، 2006
65

درصد عوامل باکتریایی جداسازی شده از

عفونتهای انسانی قادر به تولید بیوفیلم هستند (.)31
از ديگر نقشهاي در نظر گرفته شده براي اين
ساختار ،ميتوان به نقش مهم محافظتي آن بهعنوان
كي

سد در برابر نفوذ مولكولهاي سمي مانند مواد

ضد م كي روبي و راد كي الهاي هيدروكسيل و آنيونهاي
سوپراكسيد به باكتري اشاره داشت .ماتر كي س بيوفيلم
همچنين ميتواند با نگهداري بيشتر آنزيمها ،مواد
غذا يي ويا مولكولهاي مؤثر در انتقال پيام در اطراف

مطالعه ارزيابي مقایسهای توانایی تولید بیوفیلم سويه-

هاي استاندارد استافیلوکوکوس اورئوس و اشريشيا
كولي

در چهار محيط كشت مغذی پپتون واتر ), (PW

آبگوشت سوياي تريپسينه ) (TSBحاوي %3/5
گلوكز ،محيط لوريا -برتاني ) (LBبدون نمك و
آبگوشت مغز -قلب ) (BHIحاوي  1درصد سوكروز،
و بررسی تفاوت ساختاری بیوفیلم تولیدی در جدایه-
ها با روش  ،SDS- PAGEمیباشد.
مواد و روشكار
جدایههای باکتریایی

در این مطالعه از دو سویه استاندارد اشریشیا کولی
سروتایپ  O157:H7با شمارهي ( 43894اشریشیا
کولی  )1و اشریشیا کولی

سروتایپ O157:H7

تأییدشده با واکنش زنجیرهای پلی مراز () PCRدر

ارزيابي توانا يي توليد بيوفيلم47 ...

دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز (اشریشیا کولی )2

 24ساعت گرمخانهگذاری در  37درجهسانتیگراد،

و همچنين یک سویه استاندارد از اشريشيا كولي با

ابتدا سوسپانسیون باکتریایی هر حفره تخلیه و سپس

سويه

با  300میکرولیتر ازسرم فیزیولوژی استریل شستشو

استاندارد از استافیلوکوکوس اورئوس با شماره

داده شد .پس از سه بار شستشو ،جهت تثبیت بیوفیلم

شماره

25922

(اشریشیا کولی  )3و كي

 25923که از مركز ذخاير ژنت كي

ايران تهیه شده

تولید شده در هر حفره توسط باکتری،

200

بودند ،استفاده گردید.

میکرولیتر از متانول خالص در هر حفره ریخته و به

بررسی توانایی تولید بیوفیلم در سويهها

مدت  51دقیقه در دمای محیط قرار داده شد .پس از

در این مطالعه جهت بررسی تولید بیوفیلم از روش

این زمان ،پلیت تخلیه و در دمای محیط قرار داده شد

میکروتیتر پلیت کریستالویوله ارائه شده توسط

تا خشک شود .جهت رنگآمیزی بیوفیلم تولیدی،

 stepanovicو همکاران (  ) 2007با کمی تغییر استفاده

 200میکرولیتر رنگ کریستالویوله  2درصد در هر

گردید .در این تحقیق جهت بررسی مقایسهای اثر

حفره ریخته و به مدت  5دقیقه در دمای محیط قرار

ترغیبی نوع محیط کشت ،از چهار محیط کشت

داده شد .سپس رنگ تخلیه و سه بار شستشو با آب

مغذی شامل :آبگوشت تریپسینه سویا حاوی %3/5

مقطر انجام شد .پس از خشک شدن پلیت در دمای

گلوكز ( ،)TSBآب پپتونه ( ،)PWآبگوشت لوریا-

محیط ،جهت آزادسازی بیوفیلم از دیوارهي حفرهها،

برتانی ( )LBفاقد نمك و آبگوشت مغز و قلب

 200میکرولیتر محلول الکل -استون (  % 80اتانول-

( )BHIحاوي  %1سوكروز كه همگي ساخت شرکت

 % 20استون) در هر حفره ریخته و پس از  51دقیقه،

مرک آلمان بودند ،استفاده گردید .ابتدا هر جدایه در

میزان جذب نوری حفرهها در طول موج  600نانومتر

ميلي ليتر از هر چهار محیط بهصورت جداگانه

با دستگاه الیزا ریدر (بیوتک ،آمریکا) قرائت گردید.

کشت و دردمای  37درجه سانتیگراد برای یک شب

در نهایت میانگین جذب نوری سه حفره مربوط به

گرمخانهگذاری شد .پس از این مدت 10 ،میکرولیتر

هر جدایه ( )ODsدر یک محیط کشت ،محاسبه و با

كي

از کشت تهیه شده از هر جدایه در هر محیط با 990
میکرولیتر از محیط تازه همان محیط بهصورت کشت

میانگین جذب نوری سه حفره کنترل ( )ODncهمان
محیط مقایسه و میزان تولید بیوفیلم با درجات

 1درصد تهیه شد وتا رسیدن به کدورتی برابر نیم

ضعیف ،متوسط و قوی ویا عدم تولید مشخص

مکفارلند در دمای  37درجه سانتیگراد نگهداریشد.

گردید .جدول  1چگونگی محاسبه میزان تولید

پس از مشاهده کدورت مناسب از هر جدایه در هر

بیوفیلم اشاره شده است ( .) 23

یک از محیطهای مورد بررسی 200 ،میکرولیتر از هر

بررسي ساختاري بيوفيلم

لوله برداشته و در سه حفره از پلیت الیزای  96خانه

در این بخش از مطالعه ،بر اساس نتایج حاصله از

(مکسول ،چین) ریخته شد (برای هر جدایه در هر

مرحله قبل ،مناسبترین محیط جهت ترغیب تولید

محیط با سه تکرار انجامشد) 200 .میکرولیتر از هر

بیوفیلم برای دوسویهای که قادر به تولید بیوفیلم به-

چهار محیط کشت استریل ،در سه تکرار بهعنوان

صورت قوی و متوسط بودند ،کشت شبانهای از دو

کنترل منفی در کنار سایر جدایهها استفاده شد .پس از

تهیه

سويه انتخاب شده ،در محیط مربوط به هر كي
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شد .سپس کشت  10درصدی از هر سویه در حجم

نمونهها در کیسه دیالیز با حد  10 000 MWCOو در

 500میلی لیتر تهیه و در دمای  37درجه سانتیگراد

آب دوبار تقطیر و به مدت  48ساعت انجام شد

به مدت  48ساعت گرمخانهگذاری شد .پس از این

( .)5، 14

زمان ،باکتریهای کشت داده شده با استفاده از

اندازه گیری میزان کربوهیدرات و پروتئین

سانتریفیوژ ،رسوب داده شده و رسوب حاصله جهت

اندازهگیری میزان کربوهیدرات نمونهها با روش

استفاده در مراحل بعدي كار ذخيره گرديد.
جداسازی پلیساکارید

فنل -اسید سولفوریک و پروتئین با روش برادفورد
انجام شد .در اندازهگیری میزان کربوهیدرات 25

جداسازی پلیساکارید دیواره سلولی دو سویه

میکرولیتر

انتخابی از مرحله قبل ،با روش اتیلن دیآمید تترا

اسیدسولفوریک خالص مخلوط شد و بالفاصله 15

استیک اسید )(EDTAو به اختصار به شرح ذیل

میکرولیتر فنل  5درصد به آن اضافه شد و پس 20

انجام شد .سه بار شست و شوی نمونههای حاوی

دقیقه قرار دادن در دمای  80درجه سانتیگراد حمام

باکتری با سانتریفیوژ در سرعت 0 00 4 gبه مدت 51

آب گرم ،جذب نوری در طول موج  ٤٩٠ﻧـ ﺮﺘﻣﻮﻧﺎ ﺑـﺎ

دقیقه در  0/51 NaClموالر انجام شد .جداسازی

ﺳﺍ ـ ﻩﺩﺎﻔﺘ ﺯﺍ

شد ( ) 11

دیواره پلیساکاریدی با مجاور نمودن باکتریها با بافر

ﻪﻴﻬﺗ

فوق به اضافه  0/ 05 EDTAموالر به مدت  51دقیقه

بر ﻱﺍ

از

نمونه

به

75

میکرولیتر

ﺳﺩ ـ ﻩﺎﮕﺘ ﺳﺍ ـ ﺮﺘﻣﻮﺘﻓﻭﺮﺘﮑﭙ ﺖﺋﺍﺮﻗ
ﻲﻨﺤﻨﻣ

ﻴﻫﻮﺑﺮﮐ ــ ﺕﺍﺭﺪ  ،ﺯﺍ

ﺩﺭﺍﺪﻧﺎﺘﺳﺍ

ﺖﻬﺟ

ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ

از

ﺭﺍﺪﻘﻣ

ﻠﮔ ــ ﺰﮐﻮ استفاده شد .جهت تهیه

در دمای  37درجه سانتیگراد انجام شد .پس از

يگرم كوماسي بريليانت بلو در
معرف برادفورد  10ميل 

سانتریفیوژ در شرایط مشابه قبل ،نمونه رسوب نموده

 5ميلي ليتر اتانول  95درصد حل شد و  10ميلي ليتر

در کف لولهها به عنوان نمونه پروتئینی ،جهت بررسی

اسيد ارتوفسفر كي

 85درصد به آن اضافه شد حجم

در مرحله بعد مورد استفاده قرار گرفت .مایع رویی

يليتر رسانده شد و با کاغذ
با آب مقطر به  100ميل 

حاوی پلیساکارید در گرادیان سوکروز کوشین

واتمن صاف شد .جهت اندازهگیری میزان پروتئین

صسازی شد .در این روش محلول  6درصد
خال 

20

میکرولیتر از نمونه به محلول حاوی

140

سوکروز در محلول  0/51 NaClموالر تهیه شد و به

میکرولیتر از آب دوبار تقطیر و  04میکرولیتر از

میزان  0/ 06موالر تریتون 114 -و  0/ 01موالر تریس

محلول استاندارد برادفورد اضافه شد و جذب نوری

( )pH= 6به بافر اضافه شد و  51دقیقه در دمای 37

در طول موج  600با اسپکتوفتومتر اندازهگیری شد .از

درجه سانتیگراد نگهداری شد .پس از سانتریفیوژ در

آلبومین سرم گاو در تهیه نمودار استاندارد استفاده شد

 g 8000قسمت رویی جداسازی و به باقیمانده آن
به میزان  9برابر حجم ،استون سرد اضافه و 24
ساعت در دمای  - 20درجه سانتیگراد قرار داده شد؛
سپس پروتئینهای نمونه با سانتریفیوژ رسوب داده
شدند و قسمت رویی به عنوان محلول حاوی
کربوهیدرات خالص برداشت شد .دیالیز نمودن

( .) 26
بررسی ساختار بیوفیلم با  Urea SDS-PAGEو

SDS-PAGE

جهت مقایسه الگوی پروتئینی دو سویه  1و 3
الکتروفورز با روش  Laemliو همکاران (  ) 1970با
استفاده از ژل متراکم کننده  4درصد و جداکننده 10

ارزيابي توانا يي توليد بيوفيلم49 ...

درصد و به صورت معمول انجام شد ()8؛ آزمون

نتایج حاصل از تولید بیوفیلم توسط سویههای

 Urea SDS-PAGEمشابه با این روش و مطابق با

اشریشیا کولی و استافیلوکوکوس اورئوس در محیط

 Purkayasthaو  ) 965 1(Dysonجهت مقایسه

کشتهای مختلف در جدول  2آورده شده است.

پروفایل پلیساکاریدی انجام شد ،در این روش به هر

با توجه به نتایج ،مناسبترین محیط کشت جهت

دو ژل جداسازی کننده و متراکم کننده اوره به میزان

 ،1محیط BHI

تولید بیوفیلم توسط اشریشیا کولی

 8موالر اضافه و الکتروفورز در ولتاژ  90صورت

حاوی  1درصد سوکروز و  TSBحاوی  3/5درصد

گرفت .رنگ آمیزی ساختارهای پروتئین با استفاده از

گلوکز و برای اشریشیا کولی  ،3محیط  BHIحاوی 1

کوماسی بلو و رنگبری با ترکیب متانول-اسیداستیک

درصد سوکروز و برای استافیلوکوکوس اورئوس،

در ادامه انجام شد .رنگآمیزی ترکیبات پلیساکاریدی

 TSBحاوی  3/5درصد گلوکز در نظر گرفتهشد و

با روش  Periodic acid schiffو به شرح ذیل انجام

اشریشیا کولی  2قادر به تولید بیوفیلم در هیچیک از

شد :بعد از شستشو با آب مقطر و یک ساعت ثابت

محیطهای مورد مطالعه نبود .در ادامه این مطالعه،

نمودن ژل در محلول  7درصد اسید استیک گالسیال،

جهت بررسی ساختاری بیوفیلم ایجادی در این

ژل به مدت یک ساعت در محلول  0/3درصد از

مطالعه از دو سویه  1و  3استفاده گردید زیرا

پریودیک اسید منتقل شد .در ادامه سه مرحله شست

هردوگرم منفی و قادر به تولید بیوفیلم در دو سطح

و شوی ژل با آب دوبار تقطیر و  30دقیقه رنگ

متفاوت (متوسط و قوی) بودند و بر اساس نتایج

آمیزی با محلول رنگ فوشین بازی انجام شد .رنگ

حاصل از مقایسه محیط کشتها ،جهت بررسی

بری در محلول  0/1درصد تیوسولفات سدیم در

ساختاری بیوفیلم ایجادشده توسط هر دو سویه از

دمای  50درجه سانتیگراد انجام شد ( .) 14

محیط  BHIحاوی  1درصد سوکروز استفاده گردید.

نتايج

با بررسی و مقايسهي ساختار پروتئینی دو سويه،

جهت بررسی توانایی تولید بیوفیلم هر جدایه در هر

تفاوت عمده باکتری  1با  3در سه باند پروتئینی با

یک از محیط کشتهای مورد استفاده ،میانگین جذب

وزن ملکولی  68 ، 95 ، 110کیلو دالتون ميباشد؛ در

نوری سه حفره مربوط به هر جدایه درآن محیط

سویه  3نیز چهار باند با وزن ملکولی  80 ، 90 ، 100و

محاسبه و با میانگین جذب نوری سه حفره کنترل از

 70کیلو دالتون در مقایسه با سویه  1متفاوت می-

همان محیط (کشت نشده) مقایسه گردید .بر اساس

باشند.

و

جدول  1با مقایسه این دو عدد ،توانایی تولید بیوفیلم

گلیکوپپتیدی ،تفاوتی در الگوی دو باکتری مشاهده

توسط هر جدایه در هر محیط کشت مشخص شد.

نشد (تصویر .)1

در

مقایسه

ساختار

کربوهیدارتی
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تصویر ( :1الف) رنگ آمیزی  PASجهت مقایسه الگوی گلیکوپپتیدی و پلیساکاریدی دو باکتری اشریشیا کولی سویه ( 1به ترتیب  Aو  )Cو سویه ( 3به
ترتیب  Bو  .)Dباندهای موجود در هر دو سویه با نشانگر مشخص شدهاند( .ب) مقایسه الگوی پروتئینهای ساختاری دو باکتری سویه  )A( 1و سویه .)B( 3
تفاوتهای شاخص با نشانگر مشخص شدهاند .وزن ملكولي باندهاي پروتئيني ماركر به ترتيب 571؛031؛ 59؛  70؛  62؛  51؛  42؛  29؛ 22؛  14؛  01و  5يك لو
یباشد.
دالتون م 
جدول  :1محاسبه میزان توانایی تولید بیوفیلم جدایهها در مقایسه با کنترل
درجات تولید بیوفیلم

نقطه برش مشخص شده
ODs< ODnc

عدم تولید
ضعیف

ODnc< ODs< 2ODnc

متوسط

2ODnc< ODs< 4ODnc

ق وی

4ODnc< ODs

جدول  :2مقایسه توانایی تولید بیوفیلم هریک از سویهها در چهار محیط کشت مورد مطالعه
TSB

LB

BHI

PW

اشریشیا کولی 1

متوسط

عدم تولید

متوسط

ضعیف

اشریشیا کولی 2

عدم تولید

عدم تولید

عدم تولید

عدم تولید

متوسط

ضعیف

ق وی

ضعیف

ق وی

متوسط

متوسط

ضعیف

محیط کشت سویه

اشریشیا کولی 3

استافیلوکوکوس اورئوس

بحث

سازنده در برابر سیستم ایمنی و آنتیبیوتیکها در بدن

اگرچه ماتر كي س پليساكاريدي ميتواند نشاني از

و در برابرمواد گندزدا در سطوح زنده و غیرزنده،

ايجاد بيوفيلم در باكتريها باشد اما نقش آن به درستي
مشخص نشده است .بررسی ساختار بیوفیلم در

باکتریها به دلیل نقش حفاظتی آن برای باکتری-

ازاهمیت غیر قابل انکاری برخوردار است .تا کنون
مطالعات متعددی در خصوص بررسی اجزائ سازنده
این ساختار و همچنین عوامل محیطی و ژنومی دخیل

ارزيابي توانا يي توليد بيوفيلم51 ...

در سنتز آن ،عالوه برشکل خارجی آن ،به جهت

موجب استحكام ساختار بيوفيلم ميشود )3( ,در

ایجاد راهکار مناسب در مبارزه باعوامل باكتريا يي

اغلب باكتريهاي گرم منفي ،لیپوپلی ساکارید )(LPS

سازنده ،صورت گرفته است .در این مطالعه با استفاده

بهعنوان يكي از عوامل مرتبط با غشائ خارجي ،كه

از چهار نوع محیط کشت BHI ،حاوی  3درصد

در اتصال آن به سطوح زنده و غير زنده نقش دارد،

سوکروز تأثیر بیشتری در ترغیب تولید بیوفیلم در

مطرح ميباشد ( ،) 2،9 1وز كي ولهاي غشائ خارجي

جدایههای مورد بررسی داشته است .در مطالعات

( )Outer membrane vesiclesكه عمدتًاًا در انتهاي

متعددی به بررسي نقش محيطهاي مغذي در ترغيب

فاز لگاريتمي رشد ،توسط باكتريهاي گرم منفي در

و مهار توليد بيوفيلم در باكتريهاي مختلف پرداخته

محيط آزاد ميگردند نيز در ساختار بيوفيلم و كشت

شده است (  .)71 ، 18از مطالعات صورت گرفته در

پالنكتون كي

وجود دارند ( )91اين وز كي ولها كه

خصوص ژنهای مؤثر در ترغیب و یا جلوگیری از

داراي قطري بين  20 - 250نانومترميباشند حاوي

سنتز این ساختار در باکتریها میتوان به تحقیق انجام

تر يك باتي از غشائ خارجي مانند ليپوپليساكاريدها،

شده توسط  Jacksonوهمکاران (  ) 2001که به

پروتئينهاي غشائ خارجي وفسفوليپيدها و همچنين

بررسی نقش ترغیبی و مهاری فاکتور  CsrAدر

پروتئينهاي پريپالسم كي

و پپتيدوگال كي ن ميباشند

اشریشیا کولی پرداختهاند و همچنین به مطالعه

( .) 16

Adamsو  ) 999 1( McLeanو همچنین  Vidalو

نتيجهگيري

همکاران (  ) 1998که به بررسی نقش ژنهای  rpoSو

در مطالعه حاضر تفاوت در الگوي اجزائ پروتئيني

 ompRدر تشکیل این ساختار ،در باکتری پرداختهاند

دو سويه مشاهده شد در صورتيكه از نظر ساختار

اشاره داشت (  .) 25،1،6با مشخص شدن مراحل

گل كي وپروتئيني و كربوهيدراتي تفاوت آشکاری بین

تشکیل این ساختار ،بررسی ژنهای دخیل در اتصال

آنها وجود نداشت ،با توجه به نقش متفاوت اين دو

اولیه و همچنین اتصال محکم باکتریها به سطوح

تر يك ب دراتصال اولیه و ثانویه باکتری و همچنین

مانند ( csgAژن سازنده تحت واحد  Aفیمبریه

نحوه و میزان تحر كي

کورلی) و ( fimAژن سازنده تحت واحد  Aفیمبریه

ساختار و بررسي تفاوتها و تشابهات اين ساختار در

سيستم ايمني ،شناسایی این

تیپ  )Iنیز مورد بررسی قرار گرفتند (  .) 20در

باكتريهاي كي

خصوص تر يك بات سازنده اين ساختار نيز مطالعاتي

عفونتهای مزمن با جلوگیری از سنتز آنها مفيد

جنس يا گونه قطعًاًا در پیشگیری از

صورت گرفته است به گونهاي كه به بيوفيلم ،سپر

فايده خواهد بود.

بزرگ ( )bulky shieldsگفته ميشود كه در حقيقت

سپاسگزاری

از

موادپليمري

خارج

سلولي

باكتريهاست

) .)2( (Extracellular polymeric substancesيكي

از تر يك بات اصلي پليمري خارج سلولي در اشريشيا
كولي ،اگزوپلي ساكاريدي به نام كوالن كي
باشد كه همانند كي

اسيد مي-

كپسول ،باكتري را احاطه كرده و

با تشکر از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید
چمران اهواز جهت تأمین هزینه این طرح در قالب
پژوهانه.
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Abstract
The predominant mode of growth of bacteria in the environment is, matrix-enclosed communities
known as biofilms. This bacterial structure often complicate chronic and difficult-to-treat infections by
protecting bacteria from the immune system, decreasing antibiotic efficacy, and dispersing planktonic
cells to distant body sites. The purpose of the present study was to evaluate the biofilm producing
ability of three standard strains of Escherichia coli and one standard strain of Staphylococcus aureus
in different enrichment media and compared its structures. For this study, Escherichia coli and
staphylococcus aureus strains were cultured in four enrichment media (Brain-heart infusion broth
contain 1% sucrose, Luria-Bertani, Tripti soy broth contain 3.5% glucose and Pepton Water) for
phenotypic evaluation of biofilm production based on micro titer plate crystal violet method presented
by stepanovic et al. (2007). Then, two Escherichia coli strains (1, 3) with strong and moderate biofilm
producing ability, were selected for carbohydrate and protein extraction and compared with SDSPAGE by periodic acid shiff and methylene blue staining, respectively. Based on results, BHI contain
1% sucrose, was selected for two strains. Protein profile of two studied strains were differences in
protein components higher than 68 Kd, but, had a same carbohydrate and glycoprotein profiles.
Finally, by observing the difference in protein structure of studied strains, identification and structural
survey on different protein components can be useful in order to applying effective strategies to
eradication of chronic infections.
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