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مقدمه
بيوفيلم را میتوان یک اجتماع باکتریایی ناميد که اغلب بر روي سطوح زنده یا غير زنده

تشکيل میشوند و در محيط طبيعی ،صنعتی و بيمارستانها شایع میباشند .کلبسيال
پنومونيه به عنوان یک عامل پاتوژن ،پتانسيل بالقوهاي در ایجاد بيوفيلم دارد .پی بردن
تشکيل بيوفيلم در باکتري هاي تشکيل دهندهي بيوفيلم داراي اهميت می باشد .هدف از
انجام این پژوهش بررسی تشکيل بيوفيلم در جدایههاي کلبسيال پنومونيه از موارد
عفونتهاي ادراري بيمارستان ثامن االئمه بجنورد به دو روش فنوتيپی کنگورد آگار و

کدورت لوله میباشد.
مواد و روشها
در مطالعهي حاضر  30نمونه از کشتهاي مثبت داراي جدایه کلبسيال از بيماران مبتال به
عفونت مجاري ادراري مراجعه کننده به بيمارستان ثامن االئمه شهرستان بجنورد مورد
بررسی قرار گرفت .جهت تایيد جدایهها تستهاي بيوشيميایی از قبيل رنگآميزي گرم،
اوره ،سيمون سيترات و  TSIانجام گرفت .جدایهها جهت تشکيل بيوفيلم به روش کنگو رد
آگار و کدورت لوله مورد بررسی قرار گرفتند.

یافتهها
در این پژوهش در بررسی توليد بيوفيلم به روش کنگوردآگار  50درصد جدایهها داراي
بيوفيلم قوي و  16/66درصد داراي بيوفيلم متوسط بودند .همچنين در بررسی به روش
کدورت لوله  33/33درصد جدایهها داراي بيوفيلم قوي و  40درصد داراي بيوفيلم متوسط
بودند.

نتیجهگیری
در دو روش مورد مطالعه جدایههاي مورد مطالعه قادر به توليد بيوفيلم بودند .با توجه به
توليد بيوفيلم در باکتريها و اهميت آن در بيماريزایی و ایجاد افزایش مقاومت باکتري در
برابر آنتیبيوتيکهاي متداول بررسی توليد بيوفيلم بسيار مهم میباشد.

کلیدواژهها
کلبسيال پنومونيه ،عفونت ادراري ،تشکيل بيوفيلم ،کنگوردآگار ،کدورت لوله
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کلبسیال پنومونیه از موارد عفونت های ادراری بیمارستان ثامن االئمه بجنورد

جمشیدیانمجاور و همکاران

بررسی روشهای فنوتیپی تشخیص بیوفیلم در عفونت
ادراری

بيوفيلم (زیست الیه) به مجموعهاي از ساالولهاااي ميکروبای

ایجاد عفونتهاااي مزمن گردناد ( .)8روشهاااي آزمایشاگاهی

گفته میشود که به صورت برگشت ناپذیر با یک ماتریکس از

مختلفی جهت ارزیابی توليد بيوفيلم در باکتريها وجود دارد

مواد پلیساکاریدي محصور شده و در روي یاک ساط بهام

مانند مشاهده آن با ميکروسکوپهایی از قبيل ميکروساکوپ

متصل شدهاند ( .)1بيوفيلمهاي باکتریاایی میتوانناد شاامل

لياازري اسااکن کانفوکااال و یااا روش فنااوتيپی کماای ماننااد

یاک یاا چندگوناه مختلا از بااکتريهاا باشاندکه قادرانااد

ميکروتيتر پليت و مشاهده آن با رنگهااایی مانناد کریساتال

ساختارها ي پيچيده و گوناگونی را بسازند .این ساختارها باه

ویوله که در این در روش رناگ آميازي باا کریساتال ویولاه

صاورت گسااترده در طبيعاات و در محايطهاااي گوناااگون از

جدایههایی که توانایی تشکيل بيوفيلم بااال دارناد در دیاواره

جمله فرمانتورهاي مواد غذایی ،لولههاي حفاري چاه نفات و

چاهک بيوفيلم تشکيل میدهند و رنگ کریستال ویوله را به

بدنه کشتیها یافت میشوند ( .)3 ،2بيوفيلمهاي مارتبط باا

خود میگيرند که بعدا میتوان آن را با حل کردن در محلول

بيماااري در انسااان باعااج ایجاااد عفونااتهااا و یااا تشاادید

اسيد اسيتيک ارزیابی کرد .مشاهده کلنایهااي بااکتري بار

عفونتهایی از قبيل عفوناتهااي دساتگاه تنفسای فوقاانی،

روي سط یک محيط جامد مانند روش کنگورد آگار و روش

پریتونيت ،عفونتهاي ادراري تناسلی و بيماريهاي مرتبط با

کدورت لوله از جمله روشهاي کيفی سنجش بيوفيلم مای-

تجهيزات پزشکی مانند قلب مصنوعی در ارتباط هستند (.)4

باشند ( .)10 ،9امروزه از روش مولکولی همانند  PCRجهات

بيوفيلمها به دليل افزایش مقاومات ارگانيسامهااي تشاکيل

شناسایی عوامال ژنتيکای مارتبط باا تشاکيل بياوفيلم نياز

دهندهي آن نسبت به داروهاي ضد ميکروبی و توانایی ایجااد

استفاده میگردد .)11( .بررسی آزمایشگاهی تولياد بياوفيلم

عفونت در بيمارانی که وساایل پزشاکی در بادن آن هااا کاار

توسط باکتريها میتواند با انتخاب محيط کشت خاص تحت

گذاشته شده است به عنوان یک مشکل جادي در بهداشات

تاثير قرار گيرد .شارایطی کاه بااکتري در طای رشاد باا آن

عمومی قلمداد میشوند .تشاکيل و رشاد بياوفيلم فرآینادي

مواجه است میتواند توليد بيوفيلم را تا حد زیادي ترغيب یاا

پویا و فعال است کاه شاامل مراحال اتصاال اولياه ،تشاکيل

ساارکوب نمااوده و یااا باعااج ایجاااد بيااوفيلم بااا ساااختاري

ميکرو کلنی (تشکيل الیه اوليه) ،توليد ماادهي پلای مریاک

غيرمعمول گردد ( .)12هدف از این مطالعه بررسای تواناایی

خارج سلولی ،رشد و بلاو و در نهایات تولياد سااختار ساه

توليد بيوفيلم به روشهاي کنگوردآگار و کدورت لولاه باراي

بعدي و فرم بالغ بيوفيلم میباشد ( .)6 ،5بيان و بروز بيوفيلم

تشخيص بيوفيلم جدایههاي کلبسيال پنومونيه به دست آمده

وابسته به حضور قندهایی مانند گلوگز ،کلریدسدیم و شرایط

از بيماران مبتال به عفونت مجاري ادراري مراجعهکنناده باه

محيطی دیگري است ( .)7بيوفيلم باکتري داراي نقشهایی از

بيمارستان ثامن االئمه بجنورد است.

قبيل محافظت از سالول بااکتريهاا در مقابال آسايبهاااي

مواد و روشها

خارجی است که این امر سبب ادامهي حيات آن هااا در بادن

جمعآوری نمونه

ميزبان می شود؛ بدینگونه کاه در بادن ميزباان ماورد نظار

در مطالعهي حاضار  30نموناه از کشاتهااي مثبات داراي

ماکروفاژها به راحتی میتواند سلولهاي پالنکتونيک را از بين

جدایه کلبسيال از بيماران مباتال باه عفونات مجااري ادراري

ببرد .از این رو باکتريهایی که توانایی توليد بيوفيلم را دارناد

مراجعه کننده به بيمارستان ثامن االئمه شهرساتان بجناورد

 /66مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور ،دوره  ،8شماره  ،4پیاپی  ،29زمستان 99

Downloaded from journal.nums.ac.ir at 13:01 IRST on Tuesday January 19th 2021

مقدمه

میتوانند به راحتی از سيستم ایمنی بدن فرار نموده و سبب

بررسی روشهای فنوتیپی تشخیص بیوفیلم در

جمشیدیانمجاور و همکاران

عفونت ادراری

صورتی ،صاف و موکوسی بودند به عنوان جدایههاي مشکوک

رنگهاي اضافی را با کماک آآب مقطار اساتریل شستوشاو

کلبسيال انتخاب شادند .جهات تایياد جدایاههاا تساتهاي

داده و اجازه میدهيم تا لولهها در دماي محيط خشک شوند.

بيوشيميایی از قبيل اوره (مارک-آلماان) ،سايمون سايترات

نتایج مربوط به جدایاههااي تشاکيل دهنادهي بياوفيلم بار

(مرک-آلمان)( TSI ،مرک-آلماان)( SIM ،مارک-آلماان) و

اساس ميزان ضخامت رنگ کریستال ویوله بر روي جاداره و

محيطهاي مایع ( MR,VPمرک-آلمان) و رنگ آميزي گارم

ته لوله گزارش گردید (.)15

انجام گرفت (.)14 ،13

آنالیز آماری

تشخیص تولید بیوفیلم در جدایههای کلبسیال

آزمون حساسيت و ویژگی باراي روشهااي کنگاورد آگاار و

تمامی جدایهها به منظور شناساایی تشاکيل بياوفيلم باا دو

کدورت در لوله از رابطه زیر محاسبه گردید و باا اساتفاده از

روش کنگورد آگار و لوله مورد بررسی قرار گرفتند.

نرم افزار( SPSSنسخه  )22و منحنی راک بررسی شد.

روش کنگو رد آگار
به منظور تهيه این محيط ابتدا محيط بارین هارت اینفاوژن
براث (مرک-آلمان) به هماراه آگاار (مارک-آلماان) را تهياه
نموده و معارف کنگاورد (مارک-آلماان) را نياز باه صاورت
جداگانه به فرم محلول آبی تهياه کارده ،ساپس دو محلاول
فوق اتاوکالو گردیاد .پاس از اتاوکالو محايط فاوق سااکارز

یافتهها

(مرک-آلمان) را فيلتر نماوده و باه محايط اضاافه شاد .باه

نتایج تعیین حساسیت به روش کنگورد آگار و کدورت

منظور بررسای بياوفيلم بااکتري ذکار شاده ،تاک کلنای از

لوله

جدایههاي مورد نظر را از محيط مک کانکی به محيط کنگاو

نتایج حاصل از جدایههاي کلبسيال تشکيل دهندهي بيوفيلم

رد انتقال داده شدند و به مادت  24سااعت گرمخانهگاذاري

با روش کنگورد آگار براساس خصوصيات ظاهري کلنیهاي

شدند (.)15

آنها تفسير گردیدند .جدایههاي مورد مطالعه از لحاظ توليد

روش کدورت در لوله

بيوفيلم به سه گروه تقسيم بندي شدند؛ جدایههاي داراي

ابتدا جدایههاي مورد نظر را در محيط تریپتيکاز ساوي آگاار

کلنیهاي سياه و لبههاي خشن ،جدایههاي داراي کلنیهاي

(مرک-آلمان) کشت داده و به مدت  24ساعت در دمااي37

قرمز رنگ با لبههاي خشن و جدایههاي که داراي کلنیهاي

درجه انکوبه گردیدند .پس از طای مادت زماان انکوباسايون

صورتی رنگ با سطحی صاف که به ترتيب به عنوان توليد

تک کلنی از باکتري مورد نظر را به محيط تریپتيکااز ساوي

کنندههاي بيوفيلم قوي ،متوسط و عدم توليد بيوفيلم در

براث (مرک–آلمان) به همراه دو درصد گلوگز (مرک-آلمان)

نظر گرفته شدند.

انتقال داده و به مدت  24ساعت در دماي  37درجاه انکوباه

در بين جدایههاي مورد مطالعه در روش کنگورد آگار 50

گردیدند .پس از طی مدت زمان انکوباسيون لولهها را با باافر

درصد داراي بيوفيلم قوي 16/66 ،درصد داراي بيوفيلم

فسفات شستوشاو داده و پاس از خشاک شادن لولاهها باا

متوسط و  33/33درصد فاقد بيوفيلم بودند.
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مورد بررسی قرار گرفت .باکتريهایی کاه داراي کلنایهااي

کریسااتال ویولااه یااک درصااد رنااگ آمياازي شاادند؛ سااپس

بررسی روشهای فنوتیپی تشخیص بیوفیلم در عفونت

جمشیدیانمجاور و همکاران

ادراری

دهندهي بيوفيلم قوي)

دهندهي بيوفيلم متوسط)

تصویر  -1تشکيل بيوفيلم در محيط کنگورد آگار

نتایج حاصل از جدایههاي کلبسيال تشکيلدهندهي بيوفيلم

از رنگ در ک

در روش کدورت لوله بر اساس ضخامت رنگ کریستال ویوله

بيوفيلم متوسط و فاقد بيوفيلم دستهبندي شدند .براساس

بر جدار لوله و ک لوله مورد بررسی قرار گرفت .جدایههایی

نتایج بدست آمده  33/33درصد داراي بيوفيلم قوي40 ،

و جدار

درصد داراي بيوفيلم متوسط و  26/66درصد فاقد بيوفيلم

که داراي الیهي ضخيم و قابل روئيت رنگ در ک

لوله بودند؛ جدایههایی که داراي الیهاي نازکتر از رنگ در

و جدار لوله بودند و به ترتيب ،بيوفيلم قوي،

بودند.

ک و جدار لوله بودند و جدایههایی که فاقد هر گونه الیهاي

تصویر  -2تشکيل بيوفيلم به روش کدورت لوله
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بيوفيلم قوي (وجود کلنیهاي سياه رنگ نشان

بيوفيلم متوسط (وجود کلنیهاي قرمز نشان

 .فاقد بيوفيلم (وجود کلنیهایی صورتی رنگ)

بررسی روشهای فنوتیپی تشخیص بیوفیلم در
عفونت ادراری

جمشیدیانمجاور و همکاران

در تصویر باال لوله شماره  1بيانگر بيوفيلم قوي (داراي الیه

قرار دادند .نتایج حاصال از مطالعاهي دادگار و همکااران در

و جدار لوله) ،لوله

ارتباط با نمونههاي کلينيکی نشان داد که 36درصد جدایهها

ي ضخيم و قابل روئيت رنگ در ک
تر در ک

و جدار لوله) و لوله شماره  3جدایههاي فاقد

داراي بيااوفيلم قااوي و  22درصااد جدایااهها داراي بيااوفيلم

و جدار لوله)

متوسط در روش کدورت لوله و همچناين  29درصاد داراي

بيوفيلم (فاقد هر گونه الیه اي از رنگ در ک
را نشان میدهد.

بيوفيلم قاوي و  19درصاد داراي بياوفيلم متوساط در روش

جدول شماره  -1آناليز آماري روشهاي کنگورد آگار و کدورت

کنگو رد آگار بودند .نتایج بدست آمده در مطالعهي دادگار و

لوله تشکيل بيوفيلم

همکاران در روشهاي کدورت لولاه و کنگاورد آگاار تقریباا
حساسیت

ویژیگی

مشابه نتایج مطالعه حاضر میباشد (.)16

(درصد)

(درصد)

نصرتی و همکاران در مطالعهاي در سال  2017بر روي 100

کنگورد اگار

% 64/28

% 54/54

نمونه بدست آمده از موارد عفونت ادراري ،تولياد بياوفيلم را

کدورت لوله

% 45/5

% 40

به روشهاي کدورت لوله و کنگورد آگار بررسای نمودناد .در

روشهای تشخیص بیوفیلم

بحث

این پژوهش  4درصد جدایه داراي بيوفيلم قاوي 65 ،درصاد

باکتريهاي تشکيلدهنده بياوفيلم در بيشاتر بيمااريهااي

جدایه داراي بيوفيلم متوسط و  31درصاد فاقاد بياوفيلم در

عفونی نقش به سزایی را ایفاا میکنناد و یکای از معضاالت

روش کنگاورد آگااار بودنااد .در بررساای جدایااههااا بااه روش

مهم در بيماريهاي عفونی از جمله عفونت ادراري میباشند.

کادورت لولااه  23درصاد داراي بيااوفيلم قاوي و  59درصااد

از بين بردن و همچنين درمان باکتريهاي داراي بيوفيلم باه

داراي بيااوفيلم متوسااط بودنااد ( .)17در مقایسااه مطالعااهي

علت وجود فنوتيپ مقاوم ،دشوار میباشاد .ایان مطالعاه باه

نصرتی و مطالعهي حاضار ميازان تشاکيل بياوفيلم در روش

بررساای روشهاااي فنااوتيپی (روش کنگااورد آگااار و روش

کنگورد آگار در این مطالعه بيشتر باوده ولای در مقایساه باا

کدورت لوله) توليد بيوفيلم در جدایههااي کلبسايال بدسات

روش کدورت لوله داراي تشاابه میباشاند .از دالیال ميازان

آمده از بيماران مبتال به عفونت ادراري پرداخته است .نتاایج

تفاوت نتایج در این دو مطالعه را میتوان به توانایی گوناگون

بدست آمده از این پژوهش بيانگر  50درصد بيوفيلم قاوي و

این دو باکتري در استفاده از فاکتورهاي محيطی اشاره نمود.

16/66درصد بيوفيلم متوسط در روش کنگورد آگاار و هام-

 Karigoudarو همکاران در ساال  2019در هندوساتان باه

چنين  33/33درصد و  40درصد باه ترتياب داراي بياوفيلم

بررسی ميزان مقاومت جدایاههاا و بياوفيلم در جدایاههااي

قوي و متوسط در روش کدورت لوله بودند .از جمله کاساتی

اشریشااياکلی جاادا شااده از مااوارد عفوناات ادراري بااه روش

هاي این مطالعه میتوان به تعداد کم نمونههاي مورد مطالعه

کنگورد آگار و کدورت لولاه پرداختناد .نتاایج بدسات آماده

و همچنين بررسی یک عفونت (عفونت ادراري) اشاره نمود.

نشان داد که  77/6درصد جدایاههاا داراي بياوفيلم و 22/4

دادگر و همکااران در ساال  2019در گرگاان در مطالعاهاي

درصد فاقد بيوفيلم در روش کنگو رد آگار بودند .هامچناين

توليد بيوفيلم به روشهاي فنوتيپی و ژنوتيپی در جدایههاي

ميزان توليد بيوفيلم به روش کدورت لوله نيز در این مطالعه

کلينيکی و ناقل استافيلوکوکوس اپيدرميدیس مورد بررسای

صورت پذیرفت که  66/7درصد داراي بيوفيلم قاوي و 33/3
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بررسی روشهای فنوتیپی تشخیص بیوفیلم در عفونت
ادراری

مطالعه  Karigoudarو همکاران داراي اخاتالف باا پاژوهش

با توجاه باه تولياد بياوفيلم در بااکتريهاا و اهميات آن در

فوق میباشد که این امر میتواند در اثر مقاوم شدن بااکتري

بيماريزایی و ایجاد افزایش مقاومت باکتري در برابار آنتای-

مذکور در برابار آنتایبيوتياکهااي ماورد اساتفاده در خاط

بيوتيکهاي متداول ،بررسی توليد بيوفيلم بسيار مهام مای-

درماااانی عفونااات ادراري باشاااد Panda.و همکااااران در

باشااد و عااالوه باار روشهاااي بررساای فنااوتيپی بيااوفيلم در

هندوستان در سال  ،2015به بررسای حساسايت و ویژگای

باکتريها ،روشهاي ژنوتيپی نيز باید ارائه گردد کاه در ایان

بيوفيلم باکتريهاي اشریشياکلی ،کلبسيال و سودوموناس باه

پژوهش به آن پرداخته نشده است.

روشهاي کنگو رد آگار و روش کدورت لولاه پرداختناد .کاه

تشکر و قدردانی

ميزان حساسيت در روش کدورت لوله  81درصد و ویژیگای

بدینوسايله نویساندگان از کارکناان آزمایشاگاه تحقيقاات

آن  93/9درصد بود و در روش کنگو رد آگار  16/8درصاد و

مؤسسهي تحقيقات واکسن و سرم سازي رازي شعبه شامال

 93/09درصد به ترتيب ميزان حساسيت و ویژیگای گازارش

شرق کشور که از هيچ کوششی در راستاي انجام این مطالعه

گردید ( .)19نتایج مطالعه حاضر باا نتاایج بدسات آماده باا

دریغ ننمودند ،تشکر و قدردانی مینمایند.

 Pandaو همکاران در ویژیگی و حساسيت جدایهها در توليد

تعارض منافع

بيوفيلم متفاوت میباشد که این امر میتواند نشان دهنادهي

نویسندگان مقاله ابراز میدارند که هيچ گونه تضااد مناافعی

تفاوت در ميزان رعایت بهداشت فردي در ایان دو منطقاهي

وجود ندارد.

گوناگون باشد.

.
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ABSTRACT
Introduction
Biofilm can be called a bacterial community that often forms on living or nonliving surfaces and is common in natural, industrial, and hospital
environments. Klebsiella pneumoniae as a pathogen has the potential to
produce biofilms. Understanding biofilm formation in biofilm-forming bacteria
is important. The aim of this study was to investigate the biofilm formation in
isolates of Klebsiella pneumoniae from urinary tract infections of Samen AlAeme Hospital in Bojnourd using two phenotypic methods: Concord agar and
tube turbidity.
Materials and Methods
The present study examined 30 samples of positive cultures with Klebsiella
pneumoniae isolation from patients with urinary tract infections referred to
Samen Al-Aeme Hospital in Bojnourd. Biochemical tests such as gram stain,
urea, simon citrate, and TSI were performed to confirm the isolates. Isolations
for biofilm formation were investigated by the Congo Red Agar method and
tube testing.
Results
In this study, 50% of the isolates had strong biofilm and 16.66% had moderate
biofilm. Also, in the turbidity method, 33.33% of the pipes had strong biofilm
and 40% had medium biofilm.
Conclusion
In the two methods studied, the studied isolates were able to produce biofilm.
Due to the production of biofilm in bacteria and its importance in pathogenesis
and increasing bacterial resistance against common antibiotics, it is very
important to study the production of biofilm.
Keywords
Klebsiella pneumoniae, Urinary tract infection, Biofilm Formation, Congo Red
Agar, tubular turbidity.

► Please cite this article as: Jamshidian-Mojaver M, Farzin H, Amiri M. Comparison of Congo Red Agar methods and tube
turbidity in biofilm formation in Klebsiella pneumoniae isolates from cases of urinary tract infections in Samen Al-Aeme
Hospital Bojnourd. J Neyshabur Univ Med Sci. 2020;8(4):65-72.

72/ J Neyshabur Univ Med Sci, Winter, 2020;8(4):65-72

