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پسسا اس سسسواث و نسسای بسسی حسسد بسسر صسس ا بسسی همتسسای احسسدیت کسسه ر
کمسسار رافسست و ر نهایسست عطوفسست رخ سست اتمسسام ایسس پایسساننامسسه را بسسه
نگارنده عطا فرمو ه است؛
ر کمسسسار مسسسسر

ایسسس پایسسساننامسسسه را کسسسه حاصسسس تسسسو

و کوشسسس

مسسستمر ایسس بنسسده بسسو ه اسسست؛ ت سسدیم مسسینمسسایم بسسه ایرانیسسانی پسسان نهسسا و
نیکوسرشسسست کسسسه بسسسه پ سسستوانهی انسسسایی و توانسسسایی توشسسسه ترفتسسسه اس عسسسر
ملسسسی ر سسسسو ای تسسسامی آبسسسا انی و ارت سسسای ایسسسسران کهنسسسسار م سسسسدانه
تسو

مسیورسنسسد.

ر نهایسسست بسسسا سسسسواث اس وسسسستان ع یسسس م خانمهسسسا سسسسوله شسسس یع آبسسسا ی و
حبیبسسسه عسسسو

سا ه کسسسه ر ترامسسسه و ویراسسسستاری ایسسس م السسسه کم هسسسای

شایانی به ای اانب نمو ند.

ii

فهرست مطالب
چکیده 2...................................................................................................
م دمه 1...................................................................................................
ت کی بیوفیلم 9.........................................................................................
تکام و پی رفت 8.......................................................................................
نکاتی پیرامون تکثیر ع ونت 21.........................................................................
پذیر

بیوفیلم به عنوان عام ع ونی 29..............................................................

آسیبهای ناشی اس بیوفیلمها ر صنعت 21............................................................
بیوفیلمها ر صنایع غذایی 21...........................................................................
ن

بیوفیلمها ر کاه

کی یت شیر 23..............................................................

بیوفیلمها و بیماریها 12..................................................................................
ت کی پون ندانی 11.................................................................................
بیوفیلم باکتریها و بیماریهای التهابی ک نده 18....................................................
مرااع و منابع 93 ........................................................................................

iii

اصطوح بیوفیلم به سسلورهایی ت تسه میشسو کسه روی یس
یس

سسط تثبیست شسده و عمومسا بسه وسسیله

مساتریکا اس مسوا پلیمسری خسار سسلولی بسسا من س میکروبسی احاطسه شسدهاند .توانسایی باکتریهسسا

برای چسبیدن به سطوح به ویسهه ر ارتانیسسمهای پساتونن کسه اس ایس خاصسیت بسرای شسرو بیمساری
است ا ه میکنند به عنوان ی

پدیده مهم شناخته شده است.

چسسسبیدن بسسه سسسط م ایسسای مهمسسی مث س ح اظسست ر م اب س عوام س ضسسد میکروبسسی کسسسب صسس ا
ننتیکسسی ادیسسد و ر سسسترث بسسو ن مسسوا مغسسذی و عملیسسا متسسابولیکی ار  .بیسسوفیلم ر مکانهسسای
مختل سسی ت سسکی میشسسو ولسسی ت سسکی آن ر صسسنایع معمسسوا باعسس

آسسسیب و کسساه

رانسسدمان

میتر .

بیوفیلم باکتریها
سارا ترکمنی
موسسه آموزش عالی خزر محمودآباد
تابستان 1931

1

محسی پیرامسسون پیوسسته مسسا را بسا طیسسی عزیمسسی اس خطسرا رو بسسه رو میساازد .تر با هسسای سسسخت
آذرخ

سی و طوفان همگسی ای هسا قابلیست ایس را ارنسد کسه حیسا مسا را بسه بس بسست بک سانند.

اسم بسسه ذکسسر اسسست کسسه اکثسسر مسسا ر هسسر سمسسان امکسسان ار بسسا خطرهسسایی چسسون ت سسا فا ناشسسی اس
منحسر شسدن اتومبی س و یسا بیماریهسای عمسسدی بیماریهسایی کسسه انسسته بسه آن مبسستو مسیشسسویم
حیا خو را به مخاطره انداسیم.
ه اران سسار پسی

انسسانها ریافتنسد کسه اتسر بسه صسور ااتمساعی و ر قالسب یس

کنند قا رند بهتر اس پا م کو برآیند و اسان سسالم بسه ر برنسد .بسه خ سو
اس افرا ی با م ساغ و تخ س های مت ساو باشسد .آنهسا ت سخی

اامعسه سنسدتی

اسوامعی کسه مت سک

ا نسد اسوامعی کسه ر آن ت سسیم

کار یا توسیع م ساغ برقسرار اسست یعنسی یکسی بسه تولیسد و تهیسه غسذا و خسور نی میپسر اس
منسسابع را امسسع میکنسسد و بسساس یکسسی یگسسر اس ایسس ااتمسسا
مت اوسی

یگسری

ر برابسسر

فا میکنسد ایس نسو سنسدتی اس وام و پایسداری بی ستری

بهسسرهمنسسد اسسست .کسسار کسسر ن بسسا ی س

یگسسر و بسسه ای س رو

نیاسمنسسد

ت کی اامعه و همکاری و تعاون است.
ساکنی چنی ااتماعی ر فواص ن یس

بسه هسم سنسدتی میکننا و

اشسسکار مختل سسی اس پناهگاههسسا را بسسرای محافزسست اس خسسو ر برابسسر
تهدیدهای خارای میساسند .ما هسم خانسههایی مسی سساسیم کسه بتوانسد
اس اعضسای خانوا همسسان محافزسست کنسد و سسساختمانهای ب رتتسسری کسسه
بتواند اس اامعسهای کسه ر آن سنسدتی مسی کنسیم محافزست و مراقبست
کنسسد ای نکسسه بسسه صسسور تروهسسی ر مکانهسسایی مسس وا شسسک قسسرار
میتیریم روشی منط سی و ع ونسی بسرای بساا بسر ن حیسا و امنیست

ت سسویر  :2بیوفیلمهسسا اس سمسسانی کسسه
باکتری بسه سسط مواسو ر محسی
م سی چسسسبند شسسرو ب سسه فسسع مسسا ه
سسری مانن سسد نل سسهای م سی کنن سسد ک سسه
قا رنسد آنهسا را ب سسه هسر نسوعی اس م سسوا
بچسبانند.

سندتی است.

اتر هر چه که ذکر شد را به ذهس بسسواریم اسای هسی شسکی نخواهسد مانسد کسه پاتوننهسای  2پسرور
یافته ر بدن که به ندر ای طسور نمایسان شسده اترچسه سسبب بسروس ع ونتهسا و آلو تیهسای سسرایت
کننسسده اسسدی میشسسوند ولسسی بسسه طسسور کلسسی اس باکتریهسسای اسسدا سسسیر کننسسده کسسه بسسه باکتریهسسای
پونکتونی  1مرسومند نام ترفته اند.

1

pathogen

2

Planktonic

1

چرا آن سته اس انوا باکتریهای م م که بسرای مسد های طسوانی قبس اس آنکسه بتواننسد راهسی بسرای
پیوست به هم و راهیافت بسه ااتمسا انسسانی بیابنسد ر توشسه و کنسار مخ سی میشسوند؟ سیسرا اس ایس
راه میتوانند بسا سسلورهای سیسستم ایمنسی بهتسر مبسارسه کننسد تسا اینکسه سسران ام ذره ذره آن را نسابو
ساسند.
ای طور پیداست که شمار تستر های اس پاتوننها کسه مسا آنهسا را پسرور

مسی هسیم ر ااتمسا پسا

اس مدتی تروه بندی میشوند و به نام بیوفیلم باکتری نام میتیرند.
ای .ابلیو کاسسترتون  9ر یس

لیس

م السه بسا عنسوان یس

منط سی ر بیماریهسای ع سونی واتیسر ار مس م و ک سنده
ر مرکسس مهندسسسی بیسسوفیلم ر مونتانسسا  4توضسسی می هسسد
یس

بیسسوفیلم بسساکتری بسسه صسسور ااتمسساعی سسساختاربندی

شده و اس سلورهای بساکتری پیوسست شسده و ر یس
پلیمری خو تولید شده قسرار ترفتسه و بسه یس

قالسب

غ سای بسی

حرکت و یسا سسطحی سنسده چسسبیده و شسک میتیسر  .بسه

ت ویر  :1ی

غ ای بیوفیلمی اخ رو ه

سبان عامیانه ای بدان معنسی اسست کسه بساکتری مسیتوانسد
به یگر باکتریها وص شو و ایس بسه هسم مت س شسدن ر هسر سسطحی مسیتوانسد باشسد و مسیتوانسد
برای شرو ت کی ی

قاب محافظ پیرامسون کس تسروه باشسد ایس قساب ت سکی شسده کسه اس پلیمسر

ساخته شسده مولکورهسایی بسا واحسدهای مکسرر کسه بسا پیونسدهای شسیمیایی بسه هسم مت س شسده انسد
میباشد.
بر طبق نتایج ای مرک مهندسی بیسوفیلم ر ان سگاه ایالست مونتانسا بیوفیلمهاا سمسانی شسک میتیرنسد
ر محی آب ی شسک و مرطسوب میچساد و شسرو بسه فسع یس

مسا هی

چسبنان مانند میکند و مسیتوانسد ایس مسوا را بسه هسر تونسه اس مسوا ماننسد فلس پوسستی

ااس ای

که باکتری به سطوح مواو

خاکی موا ت ری سی و یسا ارویسی و بهخ سو

بافتهسای اسانوران و انسسانها بچسسباند .اولسی عومست

تسسر هم آمسسدن باکتریهسسا بسسرای ات سسار بسسه سسسط

بسسا ت سسکی پیونسسدهای ضسسعی ی بسسه نسسام نیروهسسای

واندروالا  1شک میتیر .

9

J.W Casterton

9
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4

Van der Waals

1

اتر ای تروه ت کی شده به سرعت اس هم و اس روی سسط اسدا شسوند آنهسا بسا کمس

سسلور الحسا

شدهی مولکولی بی تر به هم مسی چسسبند .پروتئی هسا و مسوا پروتئینسی روی سسط آنهسا کسه سسایر
سلورها را ر ای فرآیند به هم پیوند می هند باع

چسبندتی سلولی میشو .

ایسس باکتریهسسای پی سسگام رسسسیدن سسسایر پاتوننهسسا را بسسا کمسس

تولیسسد مکانهسسای پیوسسست سسسرعت

مسیبخ سسند همچنسسی بسسرای سسساخت قالبهسسایی کسه بیوفیلمهااا را کنسسار هسسم نگسسه مسسی ار ر کارنسسد.
تونههایی هم واو

ار کسه بسرای ات سار بسه سسطحی بسر روی بسدن انسسان کسه عملکسر ضسعی ی ار

قا رند خو را به ای قاب یا مست یما به هم تروهیهای الوتر بچسبانند.
ر طی فرایند هم تروهی شدن وقایع اسالبی روی می هسد؛ مطالعسا چنسد اانبسه ای ان سام شسده کسه
ن ان می هد ر طی سمانی که بیوفیلم سساخته میشسو ایسههای اخس آن مسیتواننسد بسا یکسدیگر بسه
لطی پدیدهای به نام حا تذاری تعامس برقسرار سساسند .اترچسه مکانیسسمهای ورای ایس واکسن
تذاری به طسور کامس
کسه یس

قابس

حسا

رن و فهسم نیسست ولسی مسی انیم کسه پدیسدهی رخ ا ه ااساسه می هسد

بساکتری م س ا ت سخی

هسد کسه چسه تعسدا بساکتری یگسر ر ن یکسی ا

قسرار ار  .اتسسر

بساکتری بتوانسد حسا کنسد کسه توسس انبسوه عزیمسی اس سسایر باکتریهسا محاصسره شسده اسست تمایس
بی ستری بسرای الحسسا بسه آنهسا خواهسسد یافست و بنسابرای ای س امسر بسه ت سسکی یس

بیسوفیلم خواهسسد

ان امید.
باکتریهسایی کسه ر پروسسه م سسارکت حساکسوآروم  3شسرکت میکنن ا حضسور خسو را اس طریسق صسسا ر
کر ن پیامهای شیمیایی مخابره میکنن که ایس امسر ااساسه می هسد سسایر عوامس واتیسر ار تسابع آنهسا
به ای صور

شناسایی شوند .هنگامی که ای پیامهسا بسه انسداسه کسافی شسد ترفست بساکتری بسه پیسام

پاسخ می هد و به صور تروهی رفتار میکنسد.حسا سساسی کسوآروم مسیتوانسد اخس و ر کنسار انسوا
باکتریهای م ا روی هد و مسیتوانسد بسه فراینسدهای مختلسی نزسم م خ سی بدهسد بهخ سو
قابلیت را ار که مانند ی

ایس

شبکهی ارتباطی سا ه خدمت کند.

طیی عزیمی اس مولکولهای مختلی مسیتواننسد ن س
باکتریهسسا ی بیمسساری سسساس بسسا یکسسدیگر بسسه کم س

سسیگنارها را اشسته باشسند .بسه ت تسهی هسابین

1

وانتسسان شسسیمیایی سسسخ مسسی توینسسد .وی مح سسق و

مدرث ر آسمای گاه میکروبیولونیست  8ان گاه پرینستون  3است.

4

3

Quorum Sensing
Hibbins

1

Microbiologist

8

Princeton

3

کتر بنی باسلر  20بر ای باور اسست کسه فعالیتهسای هسابین بخ سی اس تح ی ساتی بسو کسه بسر چگسونگی
اینکه باکتریها به چه صور و تا چه شسد باعس بیمساری وبسا اس بیسوفیلم مسیشسوند و نیس

ر ارتبسا

با تعام میسان حاترهسای کسوآرومی مطالعسا تسستر های ان سام ا ه و بسسیاری اس نکسا را پیرامسون
ای مسئله ش ا و روش ساخته است.
ت کی ی

بیوفیلم اولی تسام اساسسی و مهسم ر پی سرفت بیمساری وباسست .همچنسی باسسلر بسر ایس

باور است که باکتریها خو را ر نوعی ایسه مخ سی میسساسند کسه ایس ایسه حسامی و پ ستیبان آنهسا
ر برابر آنتیبیوتی ها سست و نیس بسه آنهسا ایس امکسان و ااساسه را می هسد کسه سسریع و راحست رشسد
قابلیت کسوآروم حسا کر نسد کسه تعدا شسان بسه حسد کسافی رسسیده اس

کنند .بیوفیلمها وقتی به کم

بدن خار میشوند .اترچه بساکتری وبسا اس رو ه بسه عنسوان بسستر رشسد اسست ا ه میکنسد پسا اس اینکسه
بیوفیلمهای کافی ت کی شدند باکتری پونکتسون اخس بیسوفیلم بسه نبسار بسدن بسه منزسور سسرایت و
واتیر ار کر ن می بان تساسه میشسو  .مسد سیسا و طسوانی بسرای باسسلر و تسیم تح ی ساتیا

بسه طسور

ان امید تا پیبر ند که باکتری اخس بیوفیلمهسای وبسا بایسد یکسدیگر را بسه منزسور تسرن بسدن و انت سار
و ااب ایی خبر کنند.
رن میرسسیم کسسه باکتریهسسا بسه کم س

باسسلر میتویسسد کسه مسسا بسسه طسور کلسسی آسسسان بسه ای س

حاتری باهم ر تعام و ت تگسو هسستند امسا وانههسای شسیمیایی مخ سو

قسسوه

را کسه ر رشسد و پسرور

و انت ار بیماری وبا به کار می برند را نمی انیم.
مح ق یگری بسه نسام هیگینس  cal-1 22را ای ولسه کسر ( فراینسد مولکسولی شسیمیایی کسه ر وبسا بسه طسور
طبیعسسی روی می هسسد .و متواسسه شسسد کسسه چگونسسه مولکسسور را ر آسمای سسگاه باسسسساسی کنسسد .بسسا
تعدی ساسی و مواسنهی سط و

تراس cal-1

ر تماث با باکتری وبا ای کار عملی میشو .

هیگین به طور موف یت آمی ی توانست رفتسار و عملکسر واکن سی وبسا را کنتسرر کنسد و ایس کسار را بسا
کمسس

نمونسسهها و آسمای سسهای آسمای سسگاهی ان سسام ا  .تسسیم تح ی سساتی وی بسسه طسسور تسسدری ی تاییسسد

کر ند که هنگامی که

cal-1

غایب اسست بساکتری وبسا ر بیسوفیلم بسه می بسان فعلسی خسو میچساد و او

را ترفتار میکند اما هنگامی کسه بساکتری م سدار م سخ

و کسافی اس مسوا شسیمیایی را سساخت تولیسد

بیسوفیلم را متوقسی میکنسد و بسه آسا سساسی سسم م سغور میشسو یعنسی اینکسه سمسان خسرو اس بسدن
می بسسان اسسست .بنسسابرای  cal-1بسسه طسسور شسسگ ت آور و امکسسان پسسذیری تنهسسا مولکسسولی اسسست کسسه ااسساسه

5

Bonnie Bassler

20

Higgins

22

می هد باکتری اخ بیسوفیلم وبسا رشسد و تعامس
اشته باشسد و بتوانسد منت س شسو  .اترچسه ایس
ار کسه بسساکتری اخس بیسسوفیلم

احتمسار واسسو

وبسسا بسسا سسسسایر سسسیگنارهای

پیرامسسسون cal-1

ر

ارتبسسا و تعامسس باشسسد .مطالعسسا تسسواه و مثسسار
خسسوبی را اس ایسس ح ی سست ارا سسه می هنسسد کسسه
مولکولهسسای سسسیگنار هنسسده ن سس

کلیسسدی ر

تعیی حالت و موضع بیوفیلم ارند.
م سسابه ای س پدیسسده مح سسان ان سسگاه اوا

21

ت ویر  :9ارتبا و انت اا سلور به سلور
سسلورهای سسسسی

ر یس

بیسسوفیلم بسسا یکسدیگر بسسه کم س

حسسا تسسر کسسوآرومی بسسرای سسساخت کلونیهسسای کسسوچکتر و
کسسه بسسرای بسساس نگسسه اشسست کانالهسسا و م سساری آب ر تعامسس
هستند.

تعسسسدا ی اس آنهسسسا هسسسم اکنسسسون ر ان سسسگاه

واشسنگت  29هسستند هسهی اخیسسر را صسر شناسسایی مولکولهسایی کر نسسد کسه ااساسه می هنسد انسسوا
باکتریهای پیشک  24بسه ت سکی بیسوفیلم ر ریسههای بیمساران بسه همسراه بافتهسای ورم مثانسه من سر
شو .
اترچه پیسسو
مانند ی

وموناث 21

ر ریسههای بیمسار بسا بافتهسای ورم مثانسه شسبیه یس

بیوفیلم ه م کسارایی ار  .امسا تسا بسه ایس سمسان هسی آسمسای

بیسوفیلم ای ولسه بسو ه و

ان سام ترفتسهی عینسی بسرای

تا ید اینکسه تونسههای بساکتری بسه رسستی بسه ت سکی بیوفیلمهسا ر ریسههای بیمساران من سر میشسو
واسو نسسدار ؛ همچنسسی هسسی راهسسی بسسرای ت ست اینکسسه تسسا چسسه انسسداسه پیسسسو وموناث ر ریسسهها ر
ساخت بیوفیلم ن

ار واو ندار .

ما به نبار راهی هستیم که ن سان هسد پیسسو وموناث ر ریسهها و مثانسه هماننسد یس
میکند .ای مسئله میتواند به ما ر رابطسه بسا سسب

بیسوفیلم عمس

سیسست پیسسو وموناث اطوعساتی هسد .پرا یس

سینگ ام .ی  23مولی و ناشسر اصسلی ر مطالعسا تح ی ساتی کسه اکنسون ر ان سگاه واشسنگت اسست و
همکسساران

ک سسی کر نسسد کسسه پیسسسو وموناث اس یکسسی اس و مولکسسور حسسسگر بسسرای شسسرو کسسار و
ار .

ن ی شدن تا مرحله تماث به ت کی بیوفیلمها مبا ر

University of Lowa

21

University of Washington
Bacterial species P

29

p.aurugenosa
Pradeep Singh, M.D.

6
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23

ر ماه نوامبر  2333تیم تح ی ساتی وی انسوا آسسیبهای ناشسی اس بساکتری را سیسر میکروسسکود بر نسد
و به قت مسور مطالعسه قسرار ا نسد و  93نن را کسه بسه طسور اسدی و شسدید بسا هسدایت و اسست ا ه اس
نمو ند.

سیستم حسگری کنترر میشوند را م خ

ر مطالعسسا ان سسام شسسده ر سسسار  1000کسسه ر م لسسه رسسسمی نیچسسر  21منت سسر شسسد سسسینگ و
همکاران

ی

آسمای

بسا حساسسیت بساا را کسه ن سان مسی ا پیسسو وموناث اس رو ههسای الیسا

ار

به تولید مولکولهسای حسسگر کسوآرومی من سر میشسو و سسیگنارهایی بسرای ت سکی بیسوفیلم ارنسد را
ان ام ا ند.
ای طور برمی آید که پیسسو وموناث و مولکسور سسیگنار هنسده را ر بسر ار یکسی بلنسد و یگسری
کوتساه .بسسا اسسست ا ه و کم س

تسرفت اس ای س تسسست ادیسسد تسسیم قسا ر شسسد کسسه شسسکلهای پونکتسسونی اس

پیسو وموناث را ن ان هد که ارای مولکولهای سیگنار هندهی طوانیتر هستند.
بسسه طسسور متنسساوب و بسسه نبسسار آن هنگسسامی کسسه ایسس رشسستههای پیسسسو وموناث ای ولسسه شسسده را اس
رو ههای بیماران چار بسه ورم مثانسه آسمسای

و نمونسه بسر اری کر نسد یسده شسد کسه بسه شسک یس

بیوفیلم است .تمامی ایس رشستهها مولکولهسای فرسستنده سسیگنار تولیسد میکننا امسا بی ستر رشستهها
کوتاهند.
االسسب تسسر اینکسسه بسسدانیم هنگسسامی کسسه رشسستههای بیسسوفیلم پیسسسو وموناث ر سسسلورهای توشسستی بسسه
اشسسکار بسساکتری م سس ا ت سسسیم بنسسدی میشسسوند من سسر بسسه پدیسسد آور ن مولکولهسسای بسسا سسسیگنارهای
طوانی تر نسبت به سیگنارهای کوتاهتر مسیتر نسد .آیسا ایس امسر مسیتوانسد بسه ایس معنسی باشسد کسه
تغییر ر راسا و طور سیگنارها معسر و م خ سه ایس اسست کسه بساکتری بسه شسک پونکتسونی خسو
پابرااست یا بهی

بیوفیلم تبدی شده است؟

برای فهمیدن ای امر تیم تح ی ساتی نگساهی بسه باکتریهسای مواسو ر سسلورهای توشستی آب افتسا ه
که وباره به صور ی

بیوفیلم رشد می کنند انداخته است.

ر ح ی سست پیسسسو وموناث ر رو ههسسای بیمسساران بسسا ورم مثانسسه بسسا تولیسسد و فرسسستا ن سسسیگنارهایی
من ر بسه ت سکی یس

بیسوفیلم میشسو  .اکثسر پیسسو وموناثها ر رو ه ر موقعیست م سابهی بسهی

بیوفیلم هستند .به ت تسه تسری بسر
برای اشت ی

28

عضسو یگسری اس تسیم تح ی ساتی یافتسهها ااساسه می هنسد کسه

توضی بیوشیمیایی ش ا اس ایس کسه آیسا باکتریهسا ر یس

7

بیسوفیلم هسستند یسا نسه

Nature

21

Greenberg

28

کمسس

ب رتسسی بسسه تکنی هسسا و روشسسهای بسسه کسسار ترفتسسه و تعیسسی و ت سسخی

ویهتیهسسای سسسایر

مولکولهای فرستنده سیگنار بیوفیلمی است.

هنگامی که واکن ها و پروسه مربو به هم تروه شدن آغساس میشسو بیسوفیلم بسه سسرعت و طسی یس
ترکیب وت سیم سلولی رشد میکند .آخری مرحلسه ت سکی بیسوفیلم بسه عنسوان تکامس شسناخته شسده
است و مرحله ای است که بیسوفیلم نها ینسه شسده و شساید تنهسا ر شسک و انسداسه تغییسر کنسد امسا بسه
مرحله با رسیده است .ایس تکامس بیسوفیلمی بسرای سسلورهای ی کسه اخلسی هسستند بسرای م اومست
ر برابر آنتیبیوتی ها ر ی

رو

و حالست اسستاندار مواسو اسست .ر ح ی ست بسسته بسه ارتانیسسم

بدن و مدر سیستم آنتی میکروباکتریسار و آسمای سگاهی بساکتری بیسوفیلم مسیتوانسد بسی

اس هس ار بسار

ر برابسسر ف سسار اعمسسار شسسده اس سسسوی ایسسههای
آنتسسی میکسسرو باکتریسسار قسسوی تسسر و م سساوم تسسر اس
باکتریهای سسیار اسدا اس تونسههای م سابه خسو
باشد.
بیوفیلمها به آرامسی و آهسسته رشسد میکننا و ر
مکانهسای مختلسی رشسد و پسرور

آنهسا صسور

میتیسسسر و بیماریهسسسا و ع ونتهسسسای سسسسرایت
کنندهی بیوفیلم آن در آهسسته پسی

مسیرو کسه

برای آشسکار سساسی عو سم ک ایست نمیکنسد .بسه
هر حار بساکتری بیسوفیلم مسیتوانسد بسه روشسهای
مختلی و به راحتی بسه بافتهسای ادیسد ع ونست

ت ویر  :4باکتری بیوفیلم میتواند به طر سیس ا ی حرکست کنسد
به طور تروهی با حرکتهای مسوای و یس ا چرخ سی روی سسط
ی ا با ادا شدن اس سته به طور تکی و م س ا بسه وسسیله حرکست
مت ر شدهی تروه ی ا انه پاشی.

و آلو تی را سرایت هد.
تاهی اوقا

ری

رو

پراکنده  23کس هسم تروهیهسا بسه طسور سسته بنسدی شسده توسیسع میشسوند.

بیوفیلمها امکان ار به طور تروهسی بسا حرکتهسا ی مسوای یسا چرخ سی روی سسط حرکست کننسد یسا
همانطور که اشاره شد ر ستههای پراکنده انت ار یابند.

swarming/seeding

8

23

ااتما اس بیوفیلمها برای شسک

ی

که سمانی که بخ

ا ن یسواره یسا اسداره خسارای اس یس

بساکتری ابست واسو

ار

اخلسی بیسوفیلم بسه صسور مسایع ر آمسد بسه سسلورهای پونکتسونی ایس ااساسه را

می هد که خار اس بیوفیلم حرکت کنند.
تح ی ا بر روی اصور مولکولی و ننتیکسی اس رشسد و تکامس بیسوفیلم ایس مطلسب را روشس کسر ه کسه
هنگسامی کسه سسلورها اس حالسست پونکتسونی بسه صسسور ااتمساعی ر مسی آینسسد ایس ات سا
واکن های آنها ا ر میگذار سیرا سسبب تغییسر ر تعسدا سیسا ی اس ننهسا میشسو

.

ر رفتسسار و

ر بسسیاری حساا

فعالیت ای ننها برای ترکیسب قالبهسای سسلولی مساسا کسه اس پساتونن اخلسی محافزست میکنسد مسور
نیاس است.
بر طبق ت ته کاسترتون ننهایی که به بیسوفیلم ااساسهی رشسد و تکامس می هنسد پسا اس اینکسه تعسدا
کافی اس سلورها به سط س تی مت

شوند شرو بسه فعالیست میکننا بنسابرای بسه نزسر میرسسد کسه

مرحله ات ار سبب ترکیسب قالسب سسلورهای افس و ه شسده ر رشسد و نمسو بساکتری سسسی  10میشسو .
ای مطلب که باکتریها نوعی حا امسه ارنسد کسه آنهسا را بسه شناسسایی سسط و شسناخت ننهسای
خا

قا ر میسازد به خو ی خو حوسه االبی اس مطالعا پیرامون ای موضو است.

ان سمندان ر موسسسهی ننتیکسی میکروبیولسونی و مولکسولی ان سکده ارویسی هساروار  12مطالعسساتی را
پیرامون اینکه بسه چسه صسور مسیتواننسد یس
آغاس کر

موتانست  11را اس تونسهی بساکتری پیسسو وموناث بسساسند

هاند.

وقتی بیوفیلم به رستی و کام شسک ترفست شسام کانارهسایی میشسو کسه مسوا غسذایی مسیتواننسد
ر آن اسای تیرند.سسلورها ر بخ سهای مختلسسی یس

بیسوفیلم همچنسسی قا رنسد الگوهسای مختل سسی اس

فراینسد تکامس ننهسا را اشسته باشسند چسون کسسه متابولیسسم بیوفیلمهاا غالبسا ر حسار تکامس اسست بسسا
بافتهایی اس ارتانیسمها و اعضسای ب رتتسر مسور م ایسسه قسرار مسیتیرنسد کسه ر آن حالست بسه فاصسله
کوتاهی با سلورهای ی

اا قرار ترفتسه کسار میکننا و شسبکه ای را میسساسند کسه ر آن مسوا معسدنی

قابلیت حرکت ار .
آندره لوچنکو  19استا مهندسسی بیومسدیکار ر ان سکده اانهساپکین  14و عضسو هیسا علمسی موسسسه
ان گاه نانوبیو تکنولونی بر ایس بساور اسست کسه هنگسامی کسه باکتریهسا تحست ف سار باشسند آنهسا بسه
صور تروهی و ااتماعی میشوند که همان بیوفیلم است.
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اتر به قست بسه چگسونگی شسک تیسری بیسوفیلم
بور اسیسسد آنهسسا بسسه سسسان طسسرح معمسساری بسسسیار
ظریسسی و پیچیسسده هسسستند ماننسسد نهرهسسایی بسسا
کانارها و شسبکههای غذارسسانی بسرای ورو غسذا و
خرو ضایعا بسه خسار  .انسست و رن اینکسه
چگونسسه ایسس همکسساری میسسان پاتوننهسسا شسسک
میتیسسر و بسسسه عنسسوان نماینسسسدهای اس یکسسسی اس
ب رتتسسری و پراهمیسستتسسسری مسسسای تکسسساملی

ت سسویر  :1چرخسسه سنسسدتی بیسسوفیلم اری سسسه مرحلسسه اسسست:
ن یکی و ات ار رشد تروهی تکامس و اسدا شسدن وره ای اس
سلورهای پونکتونی

بیولونیکی بو ه بسیار قاب تام و وقت تیسر اسست .چسه چیس ی سسبب میشسو بساکتری رون بیسوفیلم
به رشد و تکامس ا امسه ا ه و منسابع را بی ستر بسه اشستران بگسذار تسا صسرفا خسو تنهسا اس آن تغذیسه
نکنسد؟ اخیسرا کتسر می س برانهاسست  11اس ان سگاه لیورپسور  13و همکسار وی ر ان سگاه

مونستپیلر 11

و ان گاه آکس ور  18چندی مطالعه ر ای پیرامون ان ام ا هاند.
ای تیم تح ی اتی نگاه ن یکتری به بیوفیلمهای فلورسسنا  13انداختسه انسد؛ بسه ایس صسور کسه سمسانی
که سلورهای م ا ی

پلیمر را اس نو تولید میکننا و سسبب میشسوند سسلورها بسه هسم بچسسبند و بسه

صور ااتماعی تروه بندی شوند.
هنگامی که تولید پلیمر اس لحاظ اقت سا ی چنسدان م سرون بسه صسرفه نباشسد تسروه بیسوفیلمی اس توانسایی
ستیابی به اکسیهن اف ای

یافته عام

سترسسی آسسان بسه اکسسیهن سسو مسیبرنسد .بسا ایس واسو

اتر بخواهیم به صسور تکساملی حسر بس نیم ایس پروسسه ااساسه می هسد ایسههای انسدامی بسه اخس
بیوفیلم راهیابند .اتر م سا یر و ح مهسای بسسیاری بسه اخس بیسوفیلم راهیابنسد آن را ضسعیی سساخته و
ر نهایت سبب اس بی رفت آن خواهد شد.
پا اس سالها مطالعه برانهاست و تیم وی متو اه شسدند کسه تکامس کوتساه مسد تغییسر یافتسه اخس
ی
کهی

بیوفیلم عام ا صلی ر موف یت اعضای فعالیت کننده است .تسیم بسه ایس نتی سه رسسید کسه سمسانی
بیوفیلم پسی شسک بسه اشسکار مختلسی تغییسر مسی یابسد هسر یس

اس بیوفیلمهسا اس منسابع غسذایی

مت اوتی است ا ه میکنن .
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بنابرای خرو

وره ای باکتریهای پونکتسون اس برخسی بیوفیلمهسا سسبب بسروس برخسی عوامس ع ونستسا

و بیماریهسسای برت سست پسسذیر م س م میشسسوند .هنگسسامی کسسه تسسیم تح ی سساتی ایسس

ترتسسونی را رون

بیوفیلم آسمای ی ای ا کر ند به ای نکتسه مسیرسسند کسه بیسو فیلم تغییسر یافتسه بسه حالست سن یسرهای
بافست کمتسسری ار و نسسبت بسسه بیوفیلمهاای غیسسر ترتسسون شسده تسسروه بنسدیهای ب رتتسسری را تولیسسد
میکند.
م ابه ایس قضسیه مطالعسا اانهساپکین و تسیم تح ی ساتی تکنیکسی
سان یگو  91و ان گاه

اند 99

ویراینیسا 90

ان سگاه کالی

رنیسا 92

ر سسو د اخیسرا ن سان می هسد کسه سمسانی کسه باکتریهسا بسه همکساری و

م ارکت با ه م ر مسی آینسد و یس

بیسوفیلم را ت سکی می هنسد بسه سسختی و سس تی بسه هسم بسسته

میشسوند و ایس سسبب میشسو حیسا آنهسا بسی

اس پسی

و بسسا

وام بااتری ح ظ شو .
ایس تسیم تح ی ساتی همچنسی ابس ار ادیسدی را بسرای م سساهدهی
رفتار و عملکر بساکتری اشرشسیاکلی  94کسه بسرای رشسد ر شسرای
ف ر ه شسده اسم اسست سساخته انسد ایس وسسیله بسه ان سمندان
ااسساسه می هسسد اس ح سسمهسسا و م سسا یر بسسسیار کمسسی اس سسسلورها ر
تکامس و رشسسد بیسسوفیلم بسسه صسور ویسسدیویی مسسد بگیرنسسد و نی س
ان مندان را قا ر میساازد بسه سساخت تسدری ی و خسو ارتسانیکی
بیوفیلمهااای ویسسدیویی ر یسس

ورهی  14سسساعته و آنهسسا ایسس

پروسه را به چ م م اهده میکنن .

ت ویر  :3لوچنکسو و تسی م تح ی ساتی وی اس
ابس اری ب سسرای شناسسایی رش سسد ب سساکتری ر

چنسدان ع یسسب نیسست کسسه بسدانیم باکتریهسسای مح سور شسسده ر

شرای ف ر ه ساسی شده به کار میبرند

ایس وسسسیله شسسرو بسسه سسساخت و ت سسکی بیسسوفیلم میکنن ا  .تسسیم
تح ی اتی رشد و تکام بیوفیلم را بسه صسور ویسدیویی فیلمبسر اری کسر ه اسست و قسا ر بسه م ساهدهی
ورهی  14ساعته ای پروسه میباشند.
آندره لوچنکو وهااونسگچسو  91بسا اسستنا اس تح ی سا اانهساپکین رفتسار و عملکسر ایسههای انت اعسی
سسلورهای اشرشسسیاکلی را بسسا اسست ا ه اس میکروسسسکود ر سمسسان واقعسسی تس ار

11

ا ه انسسد .آنهسسا رشسسد

Virginia Tech

90

University of California

92

San Diego
Lund University

91
99

E.coli

94

Hojung Cho

91

سسلورها را ر ح رههسسایی اس اشسسکار مختلسسی یافتنسد کسسه بسسه طسسور تسدری ی و آهسسسته خسسو را توس س
ساختارهای بسیار منزم و قاعده مندی ساسمان هی میکنن .
مطالعا بی تر که با است ا ه اس میکروسکود ان سام میپسذیر ن سان می هسد کسه سسلورهای کنسار هسم
قرار ترفتهی طوی تسری رون ح سره واسو

ار و سساختار آرای سی ت سکی بیسوفیلم ر ایس صسور

اس نزم بی تری برخور ار است.
همسی طسور کسه سسلورهای اخس بیسسوفیلم ارای نزسم و انسس ام بی ستری میشسوند و بسرای ت سسکی
بیوفیلم به صور محکم تری هم تروه میشسوند یس

بیسوفیلم را قسا ر میساازد کسه ن وذپسذیری بی ستر

و تا یرتذارتری اشته باشند.
لوچنکو همچنی متواه شد کهی
کوچ

سلور اشرشیاکلی ع سایی شسک

اساسا خیلی خوب رون حل ه سسلولی اصسلی یس

چسه خیلسی بس ر

بیسوفیلم قسرار نمیتیسر

و چسه خیلسی

ر عسو

باکتریهسا

اس اشکار ع یب و نامتواسن و ر تروه بنسدیهای بسدون نزسم کسه ر لبسههای بیسوفیلم م ساهده میشسوند
ارای کنجها و لبههای تی تری خواهند بو .

مح ان متواه شسده انسد کسه هنگسامی کسه بیسوفیلم ت سکی شسد بساکتری پونکتسون بسه طسور ورهای
بیوفیلم را به خو ی خو تسرن میکنسد وقتسی ایس امسر صسور میپسذیر آنهسا مسیتواننسد بسه طسور
مضاعی شده و به سرعت تکثیر شوند.
بسر طبسق ا عاهسا و ا لسهی کاسسسترتون یس
پونکتون کسه اس قبس آرایس

الگسوی طبیعسی اس ات سساا و بسه هسم پیوسست سسسلورهای

و نزسم آن برنامسه ریس ی شسده اسست واسو

ار کسه ر بیسوفیلم پیسا ه

میشو  .ای نکته به ای معناست که بیوفیلمهاا مسیتواننسد بس ه صسور آنچسه کاسسترتون اشساره میکنسد
اس ی

عام ع ونی و واتیر ار باشسند .اس آن سایی کسه باکتریهسا ر یس

بیسوفیلم بسه وسسیله یس

قساب

محافزست میشسسوند سیسسستم ایمنسسی بسدن می بسسان احتمسسار کمسسی ار کسه نسسسبت بسسه حضسسور آنهسسا
پاسخگو باشد اس ایس رو مغلسوب بیمساری میشسو .
امسسا اتسسر بسساکتری پونکتسسون بسسه طسسور وره ای اس
بیسوفیلم خسسار شسسو هسر سمسسانی کسسه باکتریهسسا
م سس ا بسسه بافتهسسا وار شسسوند سیسسستم ایمنسسی
ناتهسسان اس واسسو آنهسسا آتسساه میشسسو و عو سسم و
ن سسانههای بسسروس بیمسساری هویسسدا و واکسسن

بسسدن

آغسسساس میشسسسسو و بنسسسسابرای خسسسسرو

وره ای

ت ویر  :1باکتریهای پونکتون به طور وره ای اس ی
میشوند.

11

بیوفیلم خ ار

باکتریهای پونکتسون اس برخسی بیوفیلمهسا سسبب بسروس برخسی عوامس ع ونستسا و بیماریهسای برت ست
پذیر م م میشوند.
مسسساتیو.آر .پارسسسس  93اس ان سسسگاه شسسسمار

غربسسسی 91

ر ت ارشسسسا سسسساانهی  1009ر حسسسوسهی

میکروبیولونی میتویسد هسر پساتونن کسه بسه شسکلی مس م اسان سسالم بسه ر مسیبسر بسا کمس
وسیلهی سنسده نگسه اشست می بسان موفسق بسه ح سظ سیسستگاه خسو میشسو پسا اتسر یس
مس م

و بسه
بساکتری

می بسان خسو را بک سد مکسان و سیسس تگاه خسو را اس سست ا ه و یگسر اسایی بسرای مانسسدن و

سندتی کر ن نخواهد اشت .بنابرای بسر طبسق ت تسهی پارسس

آلو تیهسا و عوامس بیمساریسای مس م

غالبا ر ایههای انع ا پسذیر یعنسی مکانهسایی کسه بساکتری بسه نسوعی بسا فسا اس بسدن بیمسار قسا ر بسه
مراقبت عوام انت ار ع ونت باشسند هرتس بسه طسور ح ی سی عامس مسر

می بسان بیمسار نیسستند .امسا

بیمار هم هرت نخواهد توانست به طور کام پاتوننهای مت اوس را اس پا رآور و نابو ساس .
پارس

بر ای باور است که رو

قالب ی

منط سی و مع سور بسرای سنسده مانسدن بساکتری تحست ایس شسرای

ر

بیوفیلم ر آمدن است .وی مسی اف ایسد شسواهد و مسدارن ر ایس سمینسه ن سان می هسد کسه

رشسسد بیسسوفیلم م اومسست بسساکتری را بسسرای ک سست و نابو سسساسی اف س ای
سیستم فاعی بدن را اف ای

می هسسد و ارتانیسسسمها کمتسسر

می هد.

اس آن ایی که تعدا سیا ی اس بیوفیلمها به انسداسهی کسافی ضسخیم هسستند کسه ب سو آنهسا را بسا چ سم
غیسر مسسل

یسد اوامسع میکروبسی اس املسه اولسی نها هسایی بو نسد کسه اس سسوی میکروبیولونیسسستها

مور مطالعه قرار ترفتند.
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Matthew R. Parsek

93

Northwestern University

91

آنتسسون ون لیسسونهسسون  98نمونسسهی بیسسوفیلم صسس حه ای را بسسه صسسور پسسون اس روی نسسدان خسسو
کر ه و آن را بسا نسام نیمچسه اانسدار اخس نمونسه و بسا کمس

میکروسسکودهای اولیسه مسور بررسسی و

تعریی قسرار ا  .بسر طبسق نتسایج کاسسترتون و تسیم تح ی ساتی وی
پیرامون بیوفیلم ر ان گاه ایسالتی مونتانسا کسه تسا سسار  2310بسه
طور ان امیسد ان سمندان بسه ایس نکتسه رسسیدند کسه بساکتری ر
حالسست بیسسوفیلمی شسسام مول سسههای اصسسلی اس انبسسوه ذرا اانسسدار
بسساکتری شسسک

ر اکثسسر محی ها سسست .سسسوا تسسا سسسار 2380

و 2330طسور ک سسید تسا ان سسمندان بتواننسسد بسه رسسستی ریابنسسد
چگون سه یسس

بیسسوفیلم بسساکتری ر ااتمسسا پیرامسسون خسسو این سسدر

ظریی و هنرمندانه میتواند رشد و تکثیر یابد.
پروفسور رابسر

کسالتر 93

اسستا میکروبیولسونی و ننتیس

ر ان گاه ارویی هاروار کسه ی کسی اس نخسستی

مولکسولی

ت ویر  :8آنتون ون لیون هون

ان سمندان و مح سان ر سمینسهی مطالعسهی رشسد و

تکثیر بیوفیلم است ر سمانی م غور بسه تح سی بسو کسه اس سمسان تساریخی م سا

اسست بسا ورهی

رابر کوچ  40و لوییا پاستور  42کسه ر آن سمسان بساکتری شناسسی بسه طسور علمیتسر و تخ
است ا ه اس نمونسه بر اریهسای باکتریهسای پونکتسونی مسور مطالعسه قسرار میترفست .او اعت سا

سیتسر بسا
ار کسه

ر ح ی ت اکثر باکتریها ر ااتماعا ترکیبی تروهی و سطحی سندتی میکنند.
اترچه تح ی ا صور ترفتسه بسر روی بیوفیلمهسا ههها سست کسه ر کساو

و کنکسا

اسست اکثریست

تح ی سا بیسسوفیلمی اس نزسسر تسساریخی بسسر روی بیوفیلمهااای خسارای تاکیسسد ارنسسد یسسا آنهسسایی کسسه روی
سطوح مختلی محی طبیعی قرار ارند.

14

98

Anton van Leewenhoek
Robert Kolter

93

Robert Koch

40

Louis Pasteur

42

ر طی سالهای اخیسر همسانطور کسه ان سمندان هسم ابس ار و
ت هیسس ا بهتسسسری را بسسسرای مطالعسسه و آنالی هسسسا بسسسر روی
بیوفیلمهای ایههای خارای ابدا کر ه انسد بسه سسرعت بسه
ایسس ت سسخی

رسسسیدند کسسه بیوفیلمهسسا قا رنسسد تسسسترهی

عزیمسسی اس م سسسکو را ر محی هسسسای صسسسنعتی سسسسبب
شوند اس امله بیوفیلمها مسیتواننسد اخس ایسههای اخلسی
لولسسهها رشسسد و تکثیسسر یابنسسد کسسه سسسبب مسسسدو شسسدن و
خسراب شسدن تسسدری ی لولسه میشسسو  .بیوفیلمهسای انباشسسته
شسسده روی کیهسسا و کانترهسسا سسسبب میشسسوند اقسسداما
بهداشتی برای حوسهها ومناطق تهیهی غذا شوار شو .

ت ویر  :3بیوفیلم ر راکتور تاسی ر آب فرو رفته

اس آن سا کسه بیوفیلمهسا قابلیست مسسدو سساسی لولسهها آبری هسا حوسههسای ذخیسره سساسی و مح سسوا
غذایی را ارند شرکتها و کارخان سا بس ر

بسا اسستمدا اس تسسهیو وامکانسا

را ر حسسوسهی پ سستی بانی اس تح ی سسا بیسسوفیلم بهخ سسو

سسرمایه تسذاریهایی

تح ی سساتی کسسه ن سسان می هسسد چگونسسه

بیوفیلمها قاب حذفند را ر ست ارنسد .ایس بسدان معنسی اسست کسه بسسیاری اس پی سرفتهای اخیسر ر
شناسسسایی بیوفیلمهسسا اس تسسوان فکسسری و خوقیتهسسای مهندسسسی و ریاضسسی انسسان و محسسی شناسسسان
میکروبسی اسسست ا ه میکنسسد.ای تح ی ا اب ارهسسا و وسسسای آنسالی ی ادیسسدی را تولیسسد میکنسسد کسسه بسسه
ان مندان ر شناسایی بیوفیلمها کم

میکند.
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بسرای مثسار یس

بسرث انسدولومینار  49ابسدا کر نسسد کسه قسا ر بسه فسرو بسسر ن

شسرکت کانسسا ایی  41یس

فنرهسسای خسسو اسسست کسسه اس ای س رو ان سسمندان قا رنسسد نمونسسهها را اس اخ س آن بیسسرون بک سسند .ایسس
نمونسهها سسوا بسه آسمای سگاه بسر ه میشسسوند و ر آن سا مح سان رمییابنسد کسه بیوفیلمهسا ر نمونسسه
حاضر هسستند یسا نسه .اتسر بیوفیلمهسا یسده شسوند بایسد کساتتر  44بوفاصسله عسو

شسو ا امسه کسار بسا

بیوفیلم سبب آسیب رسسیدن بسه بیمسار و انت سار ع ونتهسای بی ستر
میشو که برخی هم بسیار تهدید کننده است.
ر حسار حاضسسر ان سمندان ت سسخی

ا ه انسسد کسه بیوفیلمهسسا نسسه

تنهسسا اس بسساکتری ت سسکی ن سسده انسسد بلکسسه ت ریبسساً هسسر تونسسه ای اس
میکروبها و اعضسای میکروبسی شسام ویروسسها قارچهسا و انگلهسایی
هستند کسه ر صسور تمساث بسا سسط بسدن و یسا هسر راه انت سالی
یگر سبب رشد و تکثیر میشوند.
عووه بر ای امسروسه فهمیسده شسده اسست کسه بیوفیلمهسا بسا قسدر
باایی قابلیت تغییرپسذیری و ترتسونی ارنسد .بسرای مثسار بسی
 100نو مختلی اس بساکتری واسو

اس

ار کسه مسیتوانسد ر بیسوفیلم

سندتی کند و اس طریق پون ندانی انت ار یابد.

ت ویر  :20بیوفیلم مواو

ر استخر اسیدی

ر پارن ملی یلو استون

عسووه بسر همسه ای هسا بیوفیلمهسا همسه اسا ر طبیعست مسیتواننسسد
باشند آنها میتواننسد ر سسنگها و سسنگری هها صسخرهها سیسر و بسم اکثسر م ساری کسه بسه رو خانسهها
میری ند و روی سسط حو هسای راکسد آب سنسدتی میکننا  .ر ح ی ست بیوفیلمهسا مول سهها و ااس ای
مهمسسی ر سن یسسرهی غسسذایی ر رو خانسسهها و اریانهسسای آبسسی انسسد و ر چراتاههسسا مکانهسسای آبگیسسر و
بسیاری اس غذاهایی که بسرای ماهیهسا واسو

ارنسد بیوفیلمهسا حتسی ر مکانهسای تسرم و بسسیار اغ و

ر استخرهای اسیدی واقع ر پارن ملی یلواستون  41و کوههای یخ س هی آنتارستیا  43هم هستند.
همچنی فهمیده شده است که بیوفیلم با ایس حالست و موقعیست هس اران سسار اسست کسه واسو
برای مثسار بیوفیلمهسای رشسته ای ر حسدو  1- 9میلیسار سسار پسی
اعمسسا

ار .

ر صسخرههای هیسدروحرارتی

41

ریسسا ر پیلبسسارا کراتسسون  48اسسسترالیا شسسناخته شسسده اسسست .بسسر طبسسق م السسه ای پیرامسسون
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Canadian company FAS Internationl Ltd

41

Endoluminal brush

49

Catheters

44

Yellowstone National Park
Antarctica

41
43

Hydrothermal

41

Pilbara Craton

48

میکروبیولسونی کسه ر سسار  1004منت سسر شسد ت سکی بیسوفیلم مربسسو بسه فسسی ها را بسه حسسدو 9
میداند .ای طور پیسدا شسده کسه ت سکی بیسوفیلم یس

میلیار سار پی

تکسساملی اسسست کسسه ناشسسی اس چرخسسهی سنسسدتی بسسو ه و ی س

پدیسده و مول سهی باسستانی و

فسساکتور کلیسسدی بسسرای ب سسا ر محی هسسای

توناتون است .اس یگسر صسدماتی کسه بیوفیلمهسا ر صسنعت وار میکننسد مسیتسوان بسه مسوار سیسر نیس
اشاره کر :




پایی آور ن کارایی پریسکودها و وسای سیر ریایی
ر صنعت ن ت و براهای خن

کننده ای ا م ک می کنند

بیوفیلمهسسایی کسسه بسسر روی بدنسسه ک سستیها ای سسا میشسسوند کسسه اس الب هسسای تسس

سسسلولی و

باکتریهایی ت کی شده اند کسه ایس بیوفیلمهسا حرکست ک ستی را کنسد و م سر سسوخت را
اف ای

می هند



آلو ه شدن موا غذایی مح وا



ع ونتهای پ شکی و م اومت ر برابر آنتیبیوتی



هدر رفت انرنی اس طریق انت ار غیر مؤ ر انرنی

ارویی و پ شکی

اهمیت بیوفیلمها ر ایمنی موا غذایی تضمی کنندهی رن بهتر بیولونی ساختمان و ن

آنها میباشد.

ر صنایع غذایی ات ار باکتریهای پاتونن و فاسدکنندة موا غذایی با سطوح ر تماث با موا غذایی ر
فرایندهای تولید و بستهبندی آنها و سران ام ت کی بیوفیلمهای میکروبی میتواند منبع بال وة آلو تی
مح وا و فراور ههای غسذایی و انت سار بیماری باشد.
بیوفیلمها به علت ت مسعشسان ر مسوا غسذایی و بسر وسسای و سسطوح ر تمساث بسا مسوا غسذایی و بسه
علست م سک بسسو ن حذف سان اس لحساظ ایمنسسی و فسسا مسوا غسسذایی اهمیست سیسا ی ارنسسد .بسا واسسو
ای که بیوفیلمها ر شرای طبیعی اس ک ستهسای مخلسو ت سکی شسدهانسد ر مطالعسا آسمای سگاهی
اغلب اس ک تهسای خسال
کربنا

پلی پروپیل

اسست ا ه مسی شسو  .رستیرهسای کسی اسسویدهای شی سهای نسایلون پلسی

اسستی

اسستی ضسد سنسگ و ت لسون اس املسه سسطوح اامسدی هسستند کسه ر

مطالعهی باکتریهای با من سا غسذایی مسور اسست ا ه قسرار ترفتسهانسد .ر ایس میسان شی سه و اسستی
ضدسنگ بسیار مور است ا ه قرار ترفتهاند.
اس آن ایی که سطوح ر تماث با مسوا غسذایی ر ماشسی آا صسنایع غسذایی اغلسب اس اسنا اسستی
سنسسگن ن اسسست اسسست ا ه مکسسرر اس ای س سسسطوح باع س
موا غذایی روی ای سطوح بساقی مانسده و باعس

ای سسا خراشسسیدتی و سبسسری شسسده و لسسذا لکسسه
توانسایی باکتریهسا ر ات سار رشسد و ت سکی

افس ای
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بیسسوفیلم میشسسو کسسه ر برابسسر عوامسس پانکننسسده و ضسسدع ونی کننسسده م سساوم هسسستند .رشسسد ایسس
میکروارتانیسسمها روی ت هی س ا و مسسوا غسسذایی باع س
ر نتی ه من ر به کساه
میشسسو  .م سسسک

ای سا آلسسو تی میکروبسسی ر مح سسور شسسده و

مسد سمسان نگهسداری مح سور و افس ای

شسیو بیماریهسای ناشسی اس غسذا

یگسسسر بیسسسوفیلم ت سسسکی آن ر مکانهسسسایی ماننسسسد مبا لهکننسسسدههای حرارتسسسی

ماشی آا صنایع غذایی میباشد که باعس کساه

رانسدمان انت سار حرارتسی میشسو  .عسووه بسر ایس

برخی اس میکروارتانیسسمهای مواسو ر بیسوفیلم واکن هسای شسیمیایی و بیولسونیکی را کسه من سر بسه
خور تی سطوح فل میشوند را کاتالی میکنند
ری

بیوفیلم ت کی شسده روی یس

اسستی ضسدسنگ کسه ر آن لیستریامونوسسایتونن  43و تونسههسای

فوووباکتریوم  10با یکدیگر رشد میکننسد لیستریامونوسسایتونن نسسبت بسه حسالتی کسه بسه تنهسایی رشسد
کند بی تر بسه سسطوح چسسبیده و مسد بی ستری روی سسط بساقی مسیمانسد .عسووه بسر ایس تعسدا
سلورهای آسیب یده لیستریامونوسایتونن ر ک تهای مخلو اف ای

مییابد.

شیوانو پوتری اسسینا  12روی سسطوح بسی ا سر ر تمساث بسا مسوا غسذایی بسه راحتسی ت سکی بیسوفیلم
می هد و رصسور تسامی شسدن مسوا غسذایی سساختار چنسد ایسهای ت سکی مسی هسد .سسه نسها اس
لیستریامونوسایتونن که هریس

عامس یس

بیمساری انسسانی میباشسند روی سسطوح اسستی ضسد سنسگ

ای ا بیوفیلمی با ساختار منح ر به فسر شسبیه کنسدوی سنبسور عسس میکننسد کسه شسناختهشسدهتسری
آنها اسکا  A1میباشد.
سالمونو اینتریتیدیا  11اغلب اس طریق موا غذایی آلو ه به انسان منت

و باع ای ا بیماری میشو  .طبق

آمار منت سر شده ر سار  1003ابتو به سالمونلوسیا  19غیرتی و یدی ر آمریکا  2.4میلیون ن ر ر سار
ت ار

شده که بی

اس  31رصسد اس ای مسسسسوار بیماریهای با من ا غذایی هستند 90 .رصد اس ای

ع ونتهای غذایی من ر به مر

میشوند.

باکتری مور نزر با اختو معنی اری روی سط استی سنگ ن ن بیوفیلم بی تری نسبت به سط پوستیکی
ت کی می هد .ای نتی ه به ای

لی مهم است که انا اکثر سطوح تماث با غذا ر ستگاههای فرآوری

موا غذایی اس انا استی سنگ ن ن است .ات ار سالمونو اینتریتیدیا به سطوح استی بعد اس و ساعت به
طور معنی اری بی تر اس پلیاتیل میباشد.
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Listeria monocytogenes

43

Flavobacterium
Shewanella poetry ashions

10
12

Salmonella enteritidis

11

Salmonelosis

19

ای نتایج به خوبی ن ان می هد که باکتری بیماریسای غذایی سالمونو اینتریتیدیا روی سطوحی که به
فراوانی ر محی های غذایی است ا ه میشس سو توانسسسایی ت کی بیوفیلم ار به همی
پروتکس

لی به کارتیری

قیسق و عملسی شست و و ضدع ونی ر ای مراک ضروری به نزر میرسد.

ر میان فرآور ههای غذایی باکتریها همراه بسا یگسر ملکسورهسا هماننسد پسروتئی هسای توشست و شسیر
با اذب ر سط

شرای ای ا بیسوفیلم را فسراهم مسیکننسد .ایس ملکسورهسا و میکروارتانیسسمهسا اس راه

انت ار و یا اریان متوطم مایع بر روی سطوح اایگ ی میشوند.
انت ار موا مغذی ر فاس مایع بسسیار سسریعتسر اس باکتریهسا ر بیسوفیلمهاسست .ایس افس ای
موا غسسذایی امکسسان ای سسا بیسسوفیلم را اف س ای

ر میس ان

ا ه و اس سسسویی بسسه محسسی رقسسابتیای کسسه ر ت سسکی

بیوفیلم شرکت میکند نی بستگی ار .
پاکسساسی و ضسدع ونی مو ر ستگاهها و خطو تولید ر کارخان ا موا غذایی و امر مهم و اساسی ر
صنعت غذا میباشد.کاه

می ان رطوبت و طراحی مناسب ماشی آا و ت هی ا صنایع غذایی اس عوام

مهم ر کنترر بیوفیلم میباشسد که با طراحی صسحی ماشسسی آا و مدیریت مناسسب و اارای

HACCP

میتوان رشد بیوفیلمها را کنترر کر .

بیوفیلمها اس سلورهای باکتریسایی بسهواسو مسیآینسد کسه بسا اریسان یسافت
کاه

کی یت شیر مسیشسوند .سمسانی کسه مسوا سساک

فوا ضد سنگ استی

و پیویسی ر معسر

ر طسور خس لولسه سسبب

ر سیسستمهسای خس لولسه شیر وشسی ماننسد

مسوا آلی سرشسار اس مسوا مغسذی ماننسد آب یسا شسیر

قرار میتیرند برخی اس باکتریها ر سمان و مای مناسب ی

بیوفیلم را ت کی خواهند ا .

سمانی که شیر اس طریق لولسهای ر خس شسیر تمیس اس اسنا فسوا ضسدسنگ اریسان مسییابسد ناحیسه
بسیار باریکی بی فاس مایع و سسط لولسه بسا سسرعت بسسیار کمسی حرکست مسیکنسد کسه بسه مسوا آلسی
اااسه است رار و تهن ینی بر روی سط لوله می هد .ای عم آلو تی سطحی نامیده میشو .
باکتریهایی که آسا انه ر لوله اریان مییابند میتوانند خو شسان را بسه ایس مسوا آلسی تسهن سی شسده
بچسسسبانند .آنهسسا ایسس عم س را اس چنسسدی راه ان سسام میدهنسسد؛ یکسسی بسسا اسسست ا ه اس تسسانن سا سسده ای
حرکتی ر باکتریها و حرکت به ور آن و یگری با برهمکن

با لوله و موا آلی.

برخی اس باکتریها میتوانند با تغییسر ا ن خ وصسیا بیوشسیمی خسو شسرای خسو را بسا سسط لولسه
وفق هند و به آن بچسبند .سمانی که باکتریها به لولسه چسسبیدهانسد شسرو بسه تکثیسر کسر ه و ترشس
ما های پلیمری

و خار سلولی به نام

را آغاس مینمایند.
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همان ما های اسست کسه ایسه محسافظ بیوفیلمهسا را ای سا کسر ه و ر م ابس پسان کننسدههسای

ای

شسیمیایی اس خسو م اومست ن سان مسی هسد .هسر چسه تعسدا بساکتری حاضسر ر بیسوفیلم بی ستر باشسسد
تولیسسدی نیسس بی سستر خواهسسد بسسو .

می س ان

نسسوعی مسساتریا ت سسکی مسسی هسسد کسسه میتوانسسد

یگرسسلورهای باکتریسسایی مانسدههسسای طبیعسسی و موا غسذایی را بسسه ام انداختسسه و بسدی ترتیسسب رشسسد
بیوفیلم را حمایت کند.
سمانی که ماتریا شک ترفت و بالغ شسد اس بسی بسر ن

بسسیار م سک خواهسد بسو ه و عمس حسذ

آنها ساعتها و یسا حتسی ه تسههسا بطسور خواهسد ان امیسد .رشسد بیوفیلمهسا میتوانسد رو بسه پی سرفت و
شک قارچی بخو تیر یا اینکه ر سراسر سط لوله پخ

شسو  .امسا بسه هسر شسکلی کسه ای سا شسو

بیوفیلم اااسه عبور کانارهسای آبسی و موا غسذایی را اس خسو مسی هسد و سسلورهای باکتریسایی یگسری را
ربر میتیر که احتمار میرو برخی اس آنها بیماریسا نی باشند.
هسر نسو بساکتری قسسا ر بسه ت سکی بیوفیلمهسای بسسا وام و ارتانیسسمهسای آبسی ماننسسد تونسههسای رایسسج
پیسو وموناث و سالمونو یسا ارتانیسسمهسای لیسستریا میباشسد .یسا آوری ایس نکتسه ضسروری اسست کسه
بیوفیلم میتواند اس چندی نو مختلی ارتانیسمها بواسو آیسد .بیوفیلمهسای بسالغ بسا چ سمهسای مسسل
نی قاب رؤیت بو ه و به شک ما های س ید مای به خاکسستری یسا مسا ه تسهن سی شسده کسرم رنسگ بسر
سطوح یا به شک سطحی کدر بر روی سسطوح فسوا ضسد سنسگ کسه بطسور طبیعسی بسرا مسی باشسند.
آنها میتوانند به سطوح صی لی مانند فوا ضدسنگ احساث خ

بو ن و ناهن اری ببخ ند.

موار سیر را میتوان اس امله تنها راههای اس میان بر ن بیوفیلمها انست.
 افس ای

آهنسگ حرکست اریسان :اترچسه اف س ای

کمترشدن رسوبا میتر

شسد اریسان عبسور مسایع اس لولسهها مواسسب

ولسی بیوفیلمهسا ر ایس منساطق نیس ت سکی میشسو  .سمسانی کسه

بیوفیلمهسسا خسسار اس ایسس منسساطق ت سسکی میتر نسسد بسسر ا سسر نیسسروی ناشسسی اس حرکسست مسسایع
عبورکننده اس اخ لوله پوستههایی اس بیسوفیلم کنسده و یسا شکسسته میشسو کسه عاقبست شسیر
مواو ر ای خ را آلو ه میکند.
 اف ای
م سکو

ما :باابر ن ما سط بیوفیلم را نرم سساخته امسا ماهسای بسی

اس حسد تسرم میتوانسد

یگسری ماننسسد سسوساندن پسروتئی مواسسو ر شسیر بسرروی سسسط لولسه و ر نتی سسه

ای ا شرای عالی و ایه های مناسب برای چسبندتی را ای ا کند.
 تمی کسساری بسسا پانکننسسدهها یسسا سسسای

و پسسانسسساسی بسسا فرچسسه :اتسسر ف سس مسسوا شسسوینده و

پانکننده برای تمی کر ن خ شیر کسه ارای بیسوفیلم اسست بسه کسار رونسد عامس شسیمیایی
ر ما ه شوینده یا پسانکننسده بسرای حملسه و تخریسب مساتریا م سر مسیشسو  .سمسانی کسه
عامس شسیمیایی بسسه کلنسی باکتریسسایی سیسر مسساتریا مسیرسسسد ممکس اسسست ر ک ست خسسو
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سلورها بی مر باشد .تمی کر ن بسا فرچسه یسا یگسر ابس ار سسبب بلنسدکر ن مساتریا و قسرار ا ن
باکتریهای سیری

ر معر

مسوا شسوینده و پسانکننسده مسیشسو  .همچنسی افس ای

غلزست

شویندهها برای مد کوتاهی همچنسی ممکس اسست بسه اس بسی بسر ن بساکتریهسایی کسه تساسه
ت کی بیوفیلم را آغاس نمو هاند کم

کند.

بیوفیلمها
بیوفیلمهااای خسسارای ر هسسر اسسا پرس س هسسایی را
برمی انگی ند اتر بیوفیلمهسا بتواننسد بسر روی هسر
سسسطحی ر محسسی خسسارای شسسک بگیرنسسد آیسسا
ای س امکسسان را ارنسسد کسسه رون بسسدن انسسسان هسسم
شک بگیرند؟ ای پاسسخ بسه احتمسار سیسا مثبست
اسسست .پسسا اس همسسهی ای هسسا بسسرای مح سسان
بیوفیلم آسسان اسست کسه ریابنسد بسدن انسسانها
بسسسا طیسسسی تسسسستر های اس سسسسطوح نمنسسسان و
بافتهسسای مخسساطی مکسسان بسسسیار عسسالی بسسرای
بیوفیلمها ست که رشسد کننسد و ایس باکتریهسا ی
ال سا شسده بسه بیسوفیلم شسانا بی ستری بسرای

ت ویر  :22مکانهای متداور و رایج ع ونت بیسوفیلم.یس بیسوفیلم
اری ان خونی را کسه میتوانسد بسه سسط لس بسدن انسسان برسسد
امکان پذیر و قاب وصور میرساند.

ط ره رفت اس سلورهای سیستم ایمنی ارند کسه بسه راحتسی بسه اشسکار پونکتسونی شسک غلبسه کننسد.
بسیاری بر ای باورند که تح ی ا ان ام شده بسر روی بیوفیلمهاای اخلسی بسه طسور کلسی نا یسده ترفتسه
شده اند .ادای اس ای ح ی ست کسه بیوفیلمهاای بساکتری پتانسسی بساایی بسرای ن سوذ بیماریهسا و بسدن
انسانها ارند.
پسس اسسستو لی  14اس ان سسکدهی مهندسسسی بیسسوفیلم واقسسع ر ایالسست مونتانسسا بسسسیاری اس ابهامسسا را ر
مطالعسهی بیوفیلمهسسای تونساتون ر م ایسسسه بسسا هسم تروههسسا و ااتماعسسا پونکتسونی روش س میسسساس .
صاحب نزران ر ای سمینه مایلند ای تواها و سسرمایه تسذاریها را تسا حسد سیسا ی بسر ایس حوسههسا
اخت ا

هند .تح ی ا ننتیکی بسرای آشکارسساسی لیس هسر نسو بیمساری مس م

مع سور و منط سی

است .بیوفیلمها ر نهایست ر هسههای اخیسر ر صسی نخسستی تح ی سا بسو ه انسد همچنسی اعتبسار
اسم برای مطالعهی ع سونی مت ساو را ارنسد و قا رنسد راهسی بسرای ن سان ا ن و توایسه اکثسر عوامس

Paul Stodley
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بیمساریسا و آلو تیهسسا باشسند و بسسه طسور تسسستر ه پرونههسایی را کسسه تواسه بسسه عوامس ننتیکسسی ر آن
سیا تر است را شام میشوند.
مح ان اخیسرا آنهسا را بسه عنسوان لیس روشسنی اس عوامس بیمساریسا وع ونستسا مسی اننسد و فهرسست
بیماریها به ای ااتماعا باکتری ار کسه بسه سسرعت قابلیست رشسد ارنسد را ن سان می هسد .بسر طبسق
ت ارشا

عمومی اخیر که اس موسسسا ملسی بهداشست ترفتسه شسده اسست بی ستر اس  31رصسد تمسامی

آلو تیهای میکروبسی اس طریسق بیوفیلمهاا سسبب میشسوند ایس تعسدا بسه نزسر بااسست امسا بسر طبسق
نزریسهی کسیم لسوییا  11کسه ر ا ارهی مهندسسی ارویسی و بیولسونی ر ان سگاه تافست  13م سغور بسسه
کسسار اسسست عوامسس ع ونسستسای رایسسج ماننسسد آلو تیهسسای سسستگاه ا رار ع ونتهسسا عوامسس آلسسو تی
کو کان اس طریق آن سوان ای هیموفیلسوث ت سکی پسون نسدانی متسداور و یسا لثسه ای

ع ونت تو

همهی ای ها اس طریق بیوفیلمها سبب میشسوند کسه مسداوا و رهسایی یسافت اس آنهسا مراحس
ر پی

شسواری را

ار .

همسسانطور کسسسه لسسوییا اشسسساره میکنسسد اکثسسسر
بیوفیلمها یی که تا کنسون بسه خسوبی مطالعسه شسده
انسسد آنهسسایی هسسستند کسسه بسسه پسسون نسسدانی یسسا
پسسون بیسسوفیلمی موسسسومند کسسه روی سسسطوح
نسسدان قسسرار میگیرنسسد .پارس س

مسسدعی میشسسو

ای امسع شسدن و انباشسته شسدن روی هسم یس
بحسسس میکروارتانیسسسسمی اسسسست کسسسه بسسسر روی
بافتهای ندان و لثسه قسرار میگیرنسد و ر نهایست
به بروس بیماریها ی ندانی میان امد.

ت ویر  :21صدها بیوفیلم میکروبی ر هان انسسان امسع شسده
اند و سبب پوسیدتی ندان و بیماریهای لثوی میشوند.

پون ندانی را میتوان ای طور تعریی نمو رسسوبا نرمسی کسه بیسوفیلمی را ت سکی می هنسد و بسه
سط

ندان و سایرسطوح سخت ح ره هان می چسبند پون می نامند.

ت کی پون ندانی رصور عسدم رعایست بهداشست بعسد اس 2السی 1روس ت مسع پسون قابس م ساهده
خواهد بو .
Kim Lewis
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پسون بسه رنسسگ سس ید مایس بسسه خاکسستری یسا سر بسسو ه و ظساهری بسا سسسطحی ناصسا

ار  .حرکسست

بافتهسا و مسوا غسسذایی روی نسدآنها باعس بر اشسست مکسانیکی بافست میتسسر  .بیمساری لثسه و پسسون
ندان ر سیرلثه امسع شسده و باعس

لثسه میشسو و ر ایس صسور لثسه حسساث و متسورم و

تحریس

قرم شده و مسستعد خسونری ی میتسر کسه بسه ایس حالست التهساب لثسه یسا ننهیویست ت تسه میشسو .
پون ندانی من سر بسه پوسسیدتی نسدان و بیماریهسای پریو نتسار میتسر بسه همسی
م سسکو عمسسده سسسومت اهسسانی بسسه شسسمار مسسی آیسسد .تونسسههای پسسی
اسسسترپتوکونها بسسو ه و اس ایسس بسسی

لیس یکسی اس

آهنسسگ ر ت سسکی پسسون

اسسسترپتوکوکوث موتسسانا مهمتسسری فسساکتور اتیولسسونیکی عمسسده

رت کی پون پوسیدتی بیماریهای پریو نتار و اس همه مه تراندوکار یت میباشد.
بیوفیلمها ر بافتهای اابه اا شسدهی  80رصسد بیمسارانی کسه اراحیهسای فس
مم

اشته اند واو

ار  .بسر طبسق ت تسه پارسس

و نسدان و سسینوسیت

بیوفیلمهسا سسبب بسروس ع ونست ر اسستخوانها و

مغ استخوان میشوند .ای فرضیه بر ای ح ی ست اسستوار اسست کسه مطالعسا میکروسسکوپی ت سکی
بیوفیلم را بر روی سطوح استخوانی انسانها و مدلهای حیوانی ن ان می هد.
ای مطلب بسسیار حسا اهمیست اسست میکروبهسایی کسه وار بافتهسای ان سعابی و فیبرهسای ایسه ای
میشوند به ت کی ی

بیو فیلم می ان امنسد کسه سسبب بسروس تورمهسا و بیماریهسایی اس قبیس سسندروم

شون سسمی میشسوند.بیوفیلمهاا همچنسی بسه ت سکی سسنگ کلیسه من سر میشسوند کسه سسبب بسروس
بیمسساری تورم ع ونتهسسای عسسورتی و مسسسدو سسساسی م سساری ا رار میشسسوند .ت ریبسسا  21تسسا  10رصسسد
سنگهای کلیه ر مح ع ونت ستگاه ا رار قرار ارند.
طبق ت تهی پارس

ای سنگها بسه وسسیله بساسی میسان مسوا بساکتری و معسدنی و اابسه اسایی ایس

و اس م اری ا راری سبب ر و تسورم میشسوند .حرکتهسای نوسسانی و انسسدا م ساری سسبب رشسد و
س ت تر شدن بیسوفیلم میشسو کسه اس بساکتری ت سکی شسده و شسام ات وپرا اکست باکتریهسا و مسوا
سنگی معدنی است.
میکروبهسسا یی کسسه سسسبب امسسع شسسدن فیبرهسسای ایسسه ای و بافتهسسای ان سسعابی میشسسوند همانهسسایی
هسسستند کسسه پاتوننی هسسا را سسسبب میشسسوند و تسسورم و بیماریهسسایی ماننسسد سسسندروم شسسون سسسمی را
پدید می آورنسد .نخسستی نکتسه ر ن س

باکتریهسای مواسو ر سسنگها ر سسار  2398سمسانی کسه

ه ستروم  11سسنگهایی را کسه توسس بیمساران

فسع شسده بسو مطالعسه کسر

روی سسسط و اخسس سسسنگها ر میکسسرو کلونیهسسا ااتماعسسا کوچسس

ریافست کسه باکتریهسا

سسساسمان هسسی شسسده انسسد و اس

سویی به وسیلهی قالبهای ت کی شده کریستالی محاصره شده اند.

Hellstorm
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ر اندیکاتورها بیماری که شام تورم ایههای اخلی قلسب شسو هسم مسور مطالعسه قسرار ترفتسه اسست
که علت تغییر اسمی ر بافتهسای ع ونستسای اولیسه ر ایس انسدیکاتورها یس
که شام اا ا باکتری و می بانی است کسه اخس

ریچسهی قلبسی واقسع شسده اسست .ایس بیوفیلمهسا بسا

عنوان نباتا موسومند که سه مکانیسم اصلی را سسبب میشسوند ابتسدا بخس
عملکر

بیسوفیلم پیچیسده اسست
نبساتی بسه طسور فی یکسی

ریچسه قلسب را مختس میساازد و سسبب وق سه و ایسست میشسو کسه بیمساری اس طریسق بسسته

شدن ریچه و کاه

اریان ر هنگام باس بو ن ریچه من ر میشو .

ای امر منبعی برای سرایت و انت ار آلو تی اسست و بسه کمس
اس آنتیبیوتی س

اریسان خسون و حتسی ر طسی اسست ا ه

بسسرای مسسداوا فعالیسست میکند بسسه نبسسار ای س حالسست ر مرحل سهی وم تسسب تورمهسسای

متسسواسن سیسسستماتیکی ر والتهسساب و سسسایر ن سسانهها و عو سسم ع ونسست بسسروس میکنسسد .ر تسسام بعسسد
تکههای نباتی آلو ه شده مسیتواننسد شکسسته شسوند و بسه ن طسهی خسرو کسه ر مسدار انسسدا اریسان
خون است راهیابند پروسه ای که با نام انسسدا ر هسا مرسسوم اسست  .مغس کلیسهها و انسدامهای یگسر
بدن نسبت به ای خطرا و تا یرا انسدا تهدید میشوند.
طیسی تسستر های اس بیوفیلمهسای پاتوننهسسا بسه طسور متسداور ر اب س ار آا و ت هیس ا

رمسانی یافسست

میشوند نزیر پروت های ال اقی ریچسهها ی قلبسی کسه بسا فنسر رتهسای ترفتسه شسده را بساس میکننا تسا
امکان اریان خسون ر آن باشسد ارای باکتریهسا ی بیسوفیلم هسستند کسه اس طریسق قابهسای ات وپلسی
ساکارید محاصره شده اند.
بر طبق ت تهی کتر پات

18

ریاست کلینیس

مسایو

موضو سبب انت سار آلسو تی و رشسد و پسرور

13

افسرا بسا ات ساا پروتس ی غالبسا بسه خساطر ایس

آن هسستند .ایس امسر ر صسور عسدم رعایست مسسا

بهداشتی غیر قاب ااتناب است.
هنگسسامی کسسسه حسسسر اس آلسسسو تی و انت سسسار آن
میشو افرا به تب یا چسرن تلسو فکسر میکننا .
غالبا آنچه ات ا می افتسد ایس اسست کسه بساکتری
کسه سسبب ع ونسست ر ات ساا پراسستر میشسسو
همسسان عو سسم و ن سسانههایی را ار کسسه بسساکتری
روی پوسسست بسسا آن عو سسم و ن سسانهها سنسسدتی
میکند .ر هر صور بساکتری مسیتوانسد بسه یس

ت ویر  :29سلورهای رو پوستی نیمه سنده که سبب بروس بیماریهای
تخریبی میشوند همچنان که بر روی ریچه قلب رشد و پرور
پیدا می کنند
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اب ار ات ار شدهی پراستری بچسسبد رشسد کنسد و م سکوتی را ر طسوانی مسد پدیسد آور  .بسسیاری
اس ای باکتریها ر ای حالت ر سر ساسند.
بیوفیلمهااا همچنسسی سسسبب بسسروس لیوتوسپیروسسسیا  30میشسسوند کسسه بی سستر مربسسو بسسه آبهسسای آلسسو ه
میباشد که ی

مسئله ادی است و بیماریهایی بسه نبسار آن آمسده کسه بسر سسومت اسان آ مسی ا سر

ارند.
بسی  1تسسا  10رصسد ای س عوامس بسسه مسر
لیوتوسپیروسسسیا را ر کلیسسههای خسسو

من سسر میشسوند .موشسسها و سسایر پسسستانداران ایس عام س

ارنسسد .هنگسسام ا رار سسسط آب را بسسا ایسس بسساکتری آلسسو ه

میساسند که ر محی طبیعی هم ر طوانی مد قابلیت وام ار .
تح ی ا

ادید منت ر شده که ر م لهی میکروبیولسونی بسه چساد رسسیده اسست بسرای نخسستی بسار

چگونگی رشد و تکثیر و انت ار ای بیماریها را ر محسی توضسی می هسد .ایس مسسا مسا را بسه ایس
مرحله سو می هد کسه بورسسیم آیسا بساکتری یس

یسوارهی ح ساظتی اطسرا خسو

ار ؟ ایس سسوار

ذه پروفسور ماتیو پیکار و  32مح سق موسسسه تح ی ساتی پاسستور ر شسهر پساریا را بسه خسو م سغور
کسر  .تذشسسته اس ای س

ان سسمندان بسسر ای س اعت ا نسسد کسسه باکتریهسسا پونکتسسونی هسسستند امسسا پروفسسسور

پیکار و و تیم تح ی اتی وی ن ان ا ه اند کسه رون انسدامها هسم مسیتواننسد بیسوفیلم بسساسند کسه خسو
یکی اس فاکتورهای اصلی ر کنترر حیسا و انت سار بیمساری بسه حسساب مسی آیسد 30.رصسد تونسههای
لیوتوسپیروسیا تست شده قابلیت ت کی بیوفیلم را ارند.
بیوفیلمهاا همچنسسی
بیوفیلمها ن

ر راسستای بس سیاری اس بیماریهسای مربسسو بسه امو شسسکی نه تسه شسسده انسد .اتسسر

اصلی ر بیماریهسای تن سسی اشسته باشسند احتمسار آن سیسا اسست کسه تسا قبس اس آن

که بیماری به انسان انت ار یابسد بسا محاسسبه اخستو

ورهی انت سار بیمساری اس حیوانسا بسه انسسانها و

فع عام ناق بیماری به انسانها میتوان الوی سرایت و تکثیر آن را ترفت.
همانطور کسه اشساره شسد عامس سسرایت بسه وسسیله بساکتری لیس اصسلی مسر

بیمساران اسست کسه بسا

فیبروسهای مثانسه ای همسراه اسست.پی سسو وموناثهسا قا رنسد کسه بسه طسور همی سگی پیونسد فیبسروسی
برقرار ساسند.
اتر اس مح ان م سغور ر ایس تح ی سا بورسسید میگوینسد کسه ایس مسور بسه طسور ف یعسی ک سنده
است .به نبار آن کمکم میتوان ید کسه تورمهسای مس م کسه اس طریسق سیسستم ایمنسی ر پاسسخ بسه
پسسی سسسو وموناث روی می هنسسد شسس

را نسسابو میسسساسند و سسسبب اخسستور ر سسستگاه تن سسسی
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میشسسوند .ع ونتهسسای موقسست پیسسسو وموناث و بیوفیلمهااای شسسک یافت سهی آن ر ی س

راه تن سسسی ر

اریانند اترچه اکثر آنها ر پاتونن ع ونی م اهده نمیشوند.
فیبروسهسسای مثانسسه ای کسسه اس طریسسق تغییسسر ر پروتیئ هسسای کانالهسسای م سساری کسسه کلریسسدها را تنزسسیم
میکنن سبب میشو که پسروتئی شسبکه و م ساری کلریسدی بسه ع ونست شسدید بیسوفیلم من سر شسو .
واضس اسسست کسه پروتئی هسسای فیبسروس ر مثانسسه بسه نسسوعی سیسستم فسساعی بسدن می بسسان را تحری س
میکند که ر هر صور ای امر سبب ناتوان ساسی ع ونت بیوفیلمها میشو .
بیوفیلمها تسوان و قسدر

ایس را ارنسد کسه سسبب بسسیاری اس آلو تیهسا وبیماریهسا شسوند .ع ونتهسای

ت تسسه شسسده ر بسساا ت ریبسسا تنهسسا توشسسه ای اس ع ونتهسسای بیمسساری سای مسس م و ک سسنده را توضسسی
می هند که توس بیوفیلمها روی می هند.
برای مثار تا اوای  1003م سخ
اکثریت ع ونتهای تو

ن سده بسو تسا اینکسه مح سان بسه ایس ت سخی

رسسیده انسد کسه

بسه سسبب بساکتری بیسوفیلم روی می هسد.ایس ع ونتهسا مسیتواننسد عمیسق و

ک نده باشند که با نسام اوتیتسیامسدیا  31معروفنسد .ایس عوامس بیماریهسای رایسج رکو کسان را ن سان
انها سسعی ر رفسع آنهسا اس طریسق آنتیبیوتیس

می هند و اکثر فی ی

و تاهسا عمس اراحسی ارنسد

که ر ایالت متحده شایع است.
و سیسسر م موعسسه اس حالسست او.ام ک سسنده واسسو

ار او .ام عسسو تی برت سستی رکو کسسانی کسسه اس

ع ونتهای مکرر رنج میبرند قاب م اهده است.
او.ام ک نده با اسست ا ه اس اریسان رقیسق هسوایی سمسانی ت سخی

ا ه میشسو کسه کو کسان ر تسو

خو برای ماهها ر احساث میکنن که ر صسور بسروس سسایر عو سم تسو

نسسبت بسه اسا بسه اسایی

هوا ترم شدن و سر شدن ناتهانی بسیار حساث میشو .
ه سار به طور ان امیسد تسا بتوان نسد بسه ایس ت سخی

برسسند کسه اوتیتسیا مسدیا

برای مح ان حدو

اس طریسسق بیوفیلمهااا سسسبب میشسسو  .ر نهایسست ر سسسار  1001و پ شسس

مربوطسسه کتسسر ارلسسی  39و

ای.کریستوفرپسست 34

بسا یس

متخ س

تسو

مربسو بسه رمسان و مسداوای کو کسان و مسدیر بخس

اروساسی ر مرک علسوم ننتیکسی اولسی م ساهدههای خسو را ر رابطسه بسا بیوفیلمهاا بسرای مطالعسه بسا
ع ونست تسو

میسانی ر م لسهی نزریسا و انس

انت سار ا نسد کسه صسحنه را بسرای سسایر تح ی سا

کلینیکی بی تر آما ه ساخت.
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مطالعسهی سیسسر م موعسهای ارلسی و پسسست موکوسسای میسانی تسسو  31را بسه سست آور نسسد و

ر یس

بیوپسسسیا  33اس

بافتهسسای رون اسسستخوانی آن را بسسا کمسس
مسسداوای ان سسام شسسده بسسر روی تسسو

کسسو ن و بسسا کمسس

ت سسویرهای چنسسد بعسسدی و ب رتنمسسایی آنهسسا بسسرای کسسسب
اطوعسسا بی سستر ر سمینسسهی چگسسونگی کسسار و اسسست ا ه اس
روشهای رست رمانی بسه طسور تخ

سی ارسیسابی ومطالعسه

کر نسسد کسسه امسسروسه هسسم مسسور اسسست ا ه قسسرار میگیرنسسد.
اریانهای خونی رقیق سمانی بسروس میابسد کسه بسرای واسو
پاتوننهسسسا بهخ سسسو

اسسسسید نوکلئیسسس

اخسسستور ای سسسا

میشو .
ر ح ی ت همسه ایس کو کسانی کسه ر مطالعسه ع ونتهسای
تو

ت ویر  :24اوتیتیا مدی ا ی ا تورم و التهاب تو
اخلی به واو آمده توس بیوفیلمها

حضور اشستند اس او.ام رنسج میبرنسد .ترتیسب و آرایس

بیوفیلمهای ظاهر شسده ر بیماریهسای مس م یس

حرکست تساسه را بسرای مح سان ر حوسههسایی ماننسد

کارهسسای مطالعسساتی کتسسر ارلسسی و پسسست فسسراهم سسساخته و تواسسه اوامسسع ارو سسساس را بسسر بیوفیلمهااای
باکتری سو می هد.
ان مندان و مح ان عوقهمند و م غور ر ای فعالیتهسا کسه ایس آرایس

و نزسم مواسو ر رشسد و

تکثیر بیوفیلمها را نبار میکننا بسه ک سی بیماریهسای ک سنده سست مییابنسد و بسر ایس باورنسد کسه
تح ی ا بیوفیلمی اس اهمیت باایی برخور ار است سیسرا کسه عوامس ع ونستسا ایس قابلیست را ارنسد کسه
اشکار بسسیار سیسا ی اس بیماریهسای ک سنده را سسبب شسوند .مارشسار  31یس
است که بخ

مح سق و آسسیب شسناث

عزیمی اس ای تغییر رویهها را مور بررسی قرار ا ه است.

ر سسالهای اخیسسر بسو کسسه مح سان ت سسخی

ا نسد اکثسسر ع ونتهسای مسسرتب بسا اسسست ا ه اس لن هسسای

تماسی اس بیوفیلمها سبب میشوند کسه بسسیار هسم ایس مسسئله قابس موحزسه اسست .ر سسار 1003
بسسو  38و

لومسسب 33

ر مطالعسسه اس لن هسسای تماسسسی مرطسسوب و نیسس حورهسسا محلورهسسای نگهدارنسسده

آنها به ای نتی ه رسیدند که اس آن ا کسه رصسد سیسا ی اس ع ونتهسا و آلو تیهسای وابسسته بسه قرنیسه
با ای موا رب

ارند رعایت قست و مطالعسه بسر روی آن بسسیار اساسسی و اسم اسست .خیلسی قبس تسر

اس ای سمان مح سان ر مرکس

اروسساسی بیمارسستان ر ان سگاه بسه ایس نتی سه رسسیدند کسه عوامس

17

Middle ear mucosa

31

Biopsies
Marshall

33
31

Bausch

38

Lomb

33

ع ونستسا اس طریسسق بیوفیلمهاا ات سسا مسی افتسسد .بسسه ت تسهی پروفسسسور محمسو ای .قسسانوم 10؛ مطالعسسا و
تح ی ا

ان ام ترفته بسر روی ح اظهسای لنس تماسسی ابتسدا نیساس بسه ورههسای مراقبتسی مناسسب ار

کسسه ر برابسسر آلو تیهسسای چ سسم آن را م سسون نگسسه ار  .چنسسی بسسه نزسسر میرسسسد کسسه بیوفیلمهااای
محافزت شده که توس

قانوم شناسایی شدهانسد شسام قارچهسا هسستند بهخ سو

تونسههایی بسا نسام

فوساریوم .12
تسسیم تح ی سساتی سیسسر سسست او بسسه ای س نکتسسه رسسسیدند کسسه
م تا

انگلی همانند قارچهسا بسا نسام ایتیسیسسی  11بسرای

آسمسای

کسر ن محلورهسای مراقبسست لنس چ سم صسرفا بسسه

تولیسسسد بیوفیلمهاااای قسسسارچی کلینیکسسسی نمسسسی ان امسسسد.
محلورهسای تماسسسی رینسسو  19اس ای س رو ر ابراتوارهسسا تسسا یر
تذارند و قابلیت است ا ه فسراوان ارنسد ر حسالی کسه وقتسی
ر موقعیتهسسای نیسسای واقعسسی روبسسرو میشسسوند فاقسسد ایسس
توانایی هستند و نمیتوانند مو ر عم کنند.
متاسسس انه قسسانوم و تسسیم تح ی سساتی وی قسسا ر نبو نسسد کسسه
روشسسی بسسرای رسسسیدن بسسه هسسد کسسار و نسسابو ی کامسس

ت ویر  :21بیوفیلم قارچی میتواند ر لن های تماسی
ت کی شو  .ای عم به ع ونتهای چ می بدخی م
میان امد.

بیوفیلمهااای قسسارچی کسسه اسسست ا ه کننسسدتان رینسسو و سسسایر
محلورهای لن چ می را ر بسر ار بیابنسد .سسوا کتسر رنسدار والکسا  14بسر روی کسار آمسد و اخیسرا
موفق به ک ی و تا ید ای نکته شده بو کسه سخمهسای یسابتی اس م سا یر سیسا ی بیاوفیلم سساخته شسده
است.
کتر تار ایمس  11و تسیم ابراتسواری بیسوفیلم و اروسساسی ر ان سگاه ایسالتی مونتانسا بسه تح یسق بسر
روی سخمهسسا و بیوفیلمهااا پر اختسسه او رآخسسری م السسه ت سسویری اس بیوفیلمهااای سسساک روی سخسسم را
ن ان می هد که روی الد م له به اسسم بافتهسای تسرمیم سخسم و باسسساسی بافست تیتسر رشست شسده
است.
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Mahmoud A. Ghannoum

10

Fusarium

12

ATCC
ReNu

11
19

Dr. Randall Wolcott

14

Dr. Garth James

11

بیماریهسای التهسابی ک سسنده و بساکتری بیسسوفیل م ر سرسساس و ع ونتهسای ک سسنده
سارهای اخیر بسیار مور تواه قرار ترفته اسست کسه شس

بیلیتسار 13

ر طسسی

و تر یسد انسدکی کسه بیوفیلمهاا را بخ سی اس

ترکیسسب پسساتونن و عام س اصسسلی بسسه واسسو آورنسسدهی خو ایم هسسای  11ک سسنده و بیماریهسسای تسسورمی و
التهابی میدانند را برطر میساس .
اس تح ی ا ان ام ترفته بر روی بیو اروها کسه توسس

کتسر تریسوور مارشسار  18صسور ترفتسه بسه طسور

قاب موحزه ای اینطور میتوان فهمید که بیماریهسای تسورمی ک سنده کسه بسه سسرایت خستم میشسو
با عوامس میکروبسی بیوفیلمهاای مهلس

و ک سنده سست و پن سه نسرم میکنسد و نیس حسالتی اس اشسکار

بیوفیلمی را ارند که سسبب بسروس آسسیبهای اسدی بسه ایسههای م سلی میشسو  .میکروبهسا اترچسه
اس تعسدا سیسا ی اس تونسههای بساکتری ت سکی شسده انسد برخیهسا هنسوس هسم ناشسناخته مانسده انسد کسه
مطالعا بر روی ک ی و شناخت آنها به شد

نبار میشو .

ر هر صور اکثر ای آسسیبها کسه بسه بسروس بیماریهسای تسورمی و التهسابی مسی ان امسد ر یس
م ترکند آنها همگی نسبت به حالتها ی مهلس

چیس

و ک سنده کسه سیسستم ایمنسی بسدن قسا ر بسه حسذ

طبیعسسی آنهسسا نیسسست بسسسیار م اومنسسد .برخسسی اس باکتریهسسای ار شسسک قا رنسسد سیسسستم ایمنسسی بسسدن
توانسایی بسدن را رتیسر کسر ه انسد سسلورهای خسونی سس ید ر

می ب ان را ترمیم کنند سیرا مدتها پسی

سیستم فاعی بر ای باورند که عوام میکروبسی مت ساوس را اس بسی ببرنسد و نسابو سساسند ر طسی وره
ت کی باکتری ار شک

یوارههای سلولی خو را اس ست می هند.

ایسس ح ی سست کسسه بسساکتری ار شسسک

یسسوارهی سسسلولی را منحسس میسااازد بسسدی معنسسی اسسست کسسه

آنتیبیوتی های بتا -اکتام  13که با هد

حمایت اس سسلورهای بساکتری م سغور بسه کسار اسست بسه طسور

کام بسرای ک ست بسی ا سر میشسو  .ر میسان پاتوننهسایی کسه ر حالست ار شسک نیسستند بیسوفیلم
مت

شده ای احتمار را ار که توانسایی خسو را بسرای بساا بسر ن قسدر م ابلسه بسا سیسستم فساعی

بسدن می بسان افس ای

هسد .سمسانی کسه پاتوننهسای مهلس

رسیدند با هم هم تروه شده و ی

و ک سنده بسه قسدر کسافی و بسه حسد ن ساب

ااتما ابست و بسه هسم پیوسسته را شسک می هنسد کسه ارای قساب

ماتریکسسی محسافزتی اسست احتمسار ایس امسر بااسسست کسه بسرای اسا تسرفت
می بان امکان پذیر باشد کسه ایس امسر هسم سسبب میشسو می بسان اس عو سم مهلس
اندامهای ذهنی و ع بی و هم فی یکس ی بسه خسو ی خسو

ر هسر بخ سی اس بسسدن
رنسج بک سد و هسم

چسار م سک شسوند روان پری سی و ر هسای

عضونی

13

13

Debilital
Autoimmune

11

Dr. Trevor Marshall

18

Beta-lactam

13

مح سسان ر سمینسسهی بیوفیلمهااا همچنسسی
بر ای باورند که شک پسذیری بیوفیلمهاا بسا
یسس

عامسس تسسسهی

هنسسدهی ب رتتسسر ر

بسسدن می بسسان صسسور میپسسذیر  .تح ی سسا
صور ترفته اس سسوی مارشسار ایس نکتسه
را روشسسسس میسااااازد کسسسسه بسسسسسیاری اس
پاتوننهسسسای تسسسیاچ 80 2قا رنسسسد مسسسوا ی
بسسساسند کسسه قابلیسست انعطسسا پسسذیری و
غیرفعسار سساسی مسوا ویتسامینی ویتسسامی
ی را ارند.
بنسسابرای همسسان طسسور کسسه بیمسساری شسسمار
سیسسا ی اس پاتوننهسسای تسسیاچ 2را روی هسسم

ت ویر  :23شک و ت ویری اس پذیرندهی ویتامی

انباشته میسازد اشکار باکتری بی تری کسه بسسیار هسم مهلس

ی و کاپنی

و ک سنده هسستند ت سکی میشسوند و

سبب میشوند که ای مسوا تولیسد شسده سسبب نساتوان سساسی وی یآر  82تر نسد ایس امسر نیس سسبب
میشو که رای حالت بیمار به تدریج فاقسد کسارایی سیسستم فساعی شسده و هسر چسه ح س م و میس ان
ف ار باکتری بی تر شو م ونیت و امنیت فاعی کمتری خواهد یافت.
ی

چی

ر این سا مسسلم اسست ایس امکسان واسو

ار کسه بسسیاری اس باکتریهسا کسه رون بیوفیلمهاا

سنسده مسی ماننسسد قسا ر بسه سسساخت مسوا مسسسدو کننسده وی یآر هسستند .بنسسابرای ت سکی بیسسوفیلم
شسسام عسسدم کسسارایی سسستگاه ایمنسسی بسسدن می بسسان میشسسو  .بیمسسارانی کسسه چسسار بسساکتری ارشسسک

81

میشوند ت ریبا میتوان ت ت نسبت بسه ع ونتهسای بیسوفیلمی قربسانی میشسوند .پاتوننهسای هسم تسروه
شده ر بیوفیلم سیستم فاعی بدن می بان را فاقد کارایی میکنند.
بسرای اراسا تساریخی اسم اسسست بسدانیم ر ایس حوسهیس

نزری سهی سس ت و سسخت واسو

باکتری ار شک را اس بساکتری بیسوفیلم یسا اس هسر نسو اشسکار پساتوننی مهلس

ار کسسه

و ک سنده اسدا میساازد.

ای مسئله بدان معنی است که باکتری ار شسک هسم قابلیست تبسدی بسه بیوفیلمهاای هسم سسته را ار
و با ان ام ای کار حالت ب ا و سسالم مانسدن آن سسبب میشسو کسه بسه طسور کامس نسسبت بسه سیسستم
ایمنسسی غیسسر قابسس ن سسوذ شسسو  .برخسسی اس باکتریهسسای ار شسسک کسسه بسسه ت سسکی بیوفیلمهااای کامسس
نمی ان امد هم هستند که توانایی محاصره کر ن خو را ر قابهای محافزتی ارند.
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Th1

80

VDR

82

L-form

81

مارشسسار غالبسسا بسسه پاتوننهسسایی کسسه مواسسب بیماریهسسای التهسسابی میشسسو اشسساره میکنسسد کسسه یسس
اینترا توسسسیری  89محسسسوب میشسسوند و حالسست میکروبسسی متاننومیسس

را ر باکتریهسسا ر سسست

ار اکثسر اشسسکار بسساکتری م س م هسسم قابلیسست بسساکتری بیسسوفیلمی و هسسم بسساکتری ار شسسک را ارنسسد.
اینترا توسسیری هسا السست بسرای ح ی ست ار کسسه پاتوننهسا مسیتواننسسد اخس سسلورهای سیسسستم
فاعی ت کی شوند اصطوح متسان ح سم بساا م سخ
باکتری م م واو

میکنسد کسه تعسدا سیسا ی اس انسوا مختلسی

ار .

ر نهایت میکروبیوتا اشاره ار بسه ایس ح ی ست کسه ااتماعسا بیسوفیلمی فعالیتهسای پساتوننی خسو
را ح ظ میکنن  .برای مثسار سمسانی تحست مطالعسا میکروسسکوپی م سخ

شسد باکتریسار شسک غالبسا

ر پوش های بیوفیلمی محسافظ قسرار ترفتسه انسد ایس امسر قابس ارسیسابی اسست اترشسام پاتوننهسایی
شسو کسه ر طسور شسب هسم رشسد میکنن ا ااتماعسا بساکتری بسه ن طسه ای میرسسد کسه ر سسسلور
قا رند رشد و تکثیر کننسد و آن را بترکاننسد کسه ایس امسر سسبب میشسو کسه سسلور اس بسی برو بسه
علت ترکیدن .
رشتهی کوچ

ای امر به ساخت ی

بیوفیلمی من سر میشسو کسه پساتونن ایس امکسان را می هسد کسه
بیسوفیلمی مسیتوانسد سسبب سسرایت

ر سلور یگر هم راهیابنسدو ن سوذ کننسد .لولسه کوچس

یانای 84

باکتری شو که به سلورهای م اور راهیابد و به آنهسا صسدمه و آسسیب برسساند .کسامو واضس اسست کسه
نیاس سیا ی به تح ی ا بی تر بر روی ای نکته واسو

ار کسه تسا چسه انسداسه اشسکار بساکتری مهلس

و

م م با هم ر تعاملند.
یس

رو

آغساسی بسا افس و ن آنتیبیوتیس

بسا س

پایی کسه سسلورهای پونکتسونی را نسابو میساازد
و اکثریت سلورهای بیوفیلم را اس بسی میبسر امسا
پرسیسسسترها ر ایسس پروسسسه سنسسده مسسی ماننسسد و
وباره بیوفیلم تولیسد میکننا کسه سسبب میشسو
ع ونت برتر .
ی

آنتیبیوتی

ت ویر  :21مدر م اوم ساسی شده بیوفیلمی بر اساث نمونهی سالم

ر یس

رو

مانده اس سماات که شک ساسی شده است.

رمسانی بسا س بساا

و است ا ه ابت به ب ای پرسیسترها اندامهای اان سسالم بسه ر بسر ه کمس
م ر آنتیبیوتی

میکنسد .امسا اتسر میس ان

کسم باشسد یسا رصسد س کمسی اشسته باشسد مثو سمسانی کسه آنتیبیوتیس

رفتسسه و سسسوا ارو سسساس آن را ترکیسسب بنسسدی کسسر ه کسساربر اولیسسه آنتیبیوتیسس
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تحلیس

ح سسم سیسسا ی اس

intraphgocytic

89

DNA

84

سسسلورهای بیسسوفیلمی را اس بسسی میبسسر و سسسلورهای پرسیسسستر را کنسسار میگسسذار  .تحلیسس رفتگسسی
آنتیبیوتیسس
آنتیبیوتی

سسسبب میشسسو پرسیسسسترها رشسسد کننسسد و اس آن سسا کسسه سسساختمان و ترتیسسب یسسافتگی
به طور موقت متوقی شده است ب سای پرسیسسترها بساا نمسیرو  .ایس امسر سسبب میشسو

کسه سسلورهای پرسیسس تری فنوتایس

شوند شسک ظساهری و ویهتیهسای بیوشسیمیایی خسو را اس سست

بدهند و نی به ای معنی است که قا ر نیستند که به حالت بیوفیلمی برتر ند.
پرسیسترها سلورهای آسیب یده ای هسستند کسه پسا اس مسداوا هسم هنسوس بسر غلبسهی ع ونست و ح سظ
آن م اومت ارند .م سر

آنتیبیوتیس

و اسست ا ه اس رو هسای رمسانی بسه اس بسی بسر ن آنهسا کمس

میکند .بر طبق ایحه پروتکلسی مارشسار کسه اس کلیست باکتریهسای پسنج تانسه اسست ا ه میکنسد و یسا
سه نوبت بسرای ا سربخ

بسو ن مسوار اسست ا هی آنتیبیوتیس

پی سنها میشسو  .س بنسدیهای اضسافه

شده ر انبوه سساسی آنتیبیوتی هسا م سدار سیسا ی اس بیوفیلمهاا را نسابو میسساس و رصسد پرسیسسترها
را برای آغاس ت سیم سلولی تحری

میکند.
بسسا سهسسای پسسایی هسسم تواسسه

اخیسسراً مح سسان ر ان سسگاه اوا کسسه بسسه انبسسوه سسساسیهای آنتیبیوتی س

کر هاند ریافتنسد کسه ضسخامت حسداکثری بافتهسای انبسوهی هسم ر شسک و هسم ر حالست اسست رار
بیوفیلمهااا کسساه

یافتسسه اسسست .ایسس امسسر تواسسه وتمرکسس پسسایینی بسسه آسیترومایسسسی  81مواسسو رون

بیوفیلمها ار اما اکثراً به صسور م س ا اس هسم هسستند ر م ابس
انتامایسی ها  83کسه م سمور آنتیبیوتیس

ر انبسوه سساسیهای سیسر شساخه ای

بساکتری نمیباشسند هسی تسا یری بسر روی شسک بیوفیلمهاا

ندارنسد ر ح ی سست بیوفیلمهااا بسسه طسسور ح ی سسی نسسبت بسسه انتامایسسسی

ر انبسسوه سسساسی اس بیوفیلمهااا

م اوم تر شده و عملکر پایدارتری ارند.
مح سسان ر ان سسگاه

تیسسوان 81

بسسر طبسسق تح ی سساتی کسسه بسسه طسسور نزسسری و بسسا اسسست ا ه اس محاسسسبا

ریاضی فعالیت آنتیبیوتی ها را ر بیوفیلمهای باکتری مسدر سساسی کسر ه انسد .س بنسدی بسا انبسوه کسم
ی

عام آنتی میکروبی ر ی

انبوه ساسی شده باا ر ی

بر هسهی سمسانی طسوانی تسر قطعساً مسو رتر اسست نسسبت بسه س بنسدی

برههی سمانی کوتاه تر .م سابه ایس امسر یس

ت ح ی سساتی خسسو را ر ان سسگاه واشسسنگت

مهنسدث بیوشسیمی کسه تسیم

ر ای س تح یسسق هسسدایت میکنسسد چنسسی مسسدعی شسسد کسسه

آنتیبیوتی ها شسام پلیمرهسایی هسستند کسه بسه آرامسی آنتیبیوتیس

را روی سسط ابس ار بیمارسستانی

رها میساسند و امکان ک ت صد ر صدی باکترهای رون راهیافتهی سط رویی را ار .
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Azithromycin

81

Gentamicin

83

Tulane University

81

هنگسسامی کسسه ایسس تح ی سسا و مطالعسسا صسسور ترفتسسه اس سسسوی کتسسر لئونسسار .ای.مرمسس  88کسسه
فارغ التح ی صنایع ارویسی اس ان سگاه بسراون  83اسست بسه چسال
طوانی مد

ک سیده میشسو موضسو اسست ا ه

اس آنتیبیوتی هسا بسا س پسایی بسرای پایسداری و ح سظ بسا بی ستر بخ سی اس باکتریهسا

مطرح میشو .
اتر صد ر صسد باکترهسای رسسیده بسه سسط ک سته شسوند قسا ر نخواهنسد بسو کسه ب سای خسو را بسه
باکترهسای یگسر بسسوارند .ی س
بیمار را اس شسر باکتریهسا خسو

رو

فی یکسی قسدیمی ایس اسسست کسه بطسور سیسستماتیکی و مسسست یم
کنسیم کسه ایس امسر سسبب میشسو کسه بسه ایسه تسذاری بافتهسای

م اومساسی شده پا ت شسده ر برابسر بساکتری برسسیم .رو

بسه کسار بسر ه ر م ایسسه بسا آنچسه رو

فی یکی قدیمی برآن است س بندیهای کمتری را می طلبد.
اترچه ت ته شد که آنتیبیوتی هسای ام .پسی  30بسهی

رو

م سابه ماننسد آنتیبیوتی هسایی کسه رانتسر
ر س

و ت یم وی می ساخت است اما اس آن سا کسه میس ان س بنسدی آنهسا ر سمانهسای کساربر صسحی

بندیهای نسسبتاً پسایی منزسور شسده اسست شسانا اینکسه آنتیبیوتی هسای م سر شسده ر طسوانی
مسسد م اومسست بی سستری اشسسته باشسسند کمتسسر اسسست بهخ سسو

سمسسانی کسسه چنسسدی آنتسسی بیوتی س

است ا ه شو .
ی

کلید ق

ت سا بسرای توانمنسد سساسی موضسو الحساقی ر پروتکس مارشسار ایس اسست کسه روشسی

مو رتر برای باکتری بیوفیلم نهسایی کسه س بنسدی کسم امسا رصسد م خ سی را ر سساختمان خسو
بیسابیم کسه بسا ای س رو

ار

توانسایی رمسان و روشسسهای معال سه ر کنسار روشسهای رمسسان ارویسی بسا نسسام

بنیکار  32قسرار میتیسر  .بنیکسار پذیرنسده ویتسامی
ی 31 11بدست آمده اس ویتسامی

ی ر بسدن را تحریس

مسی کنسد و مسوا بساکتری و

ی کسه عامس پذیرنسده آن را تولیسد مسی کنسد بسرای فعسار سساسی و

آغاس مراح ایم ساسی بدن سبب میشو .
بنیکار ر شسد یسافت واکن هسای م سون سساسی اولیسه کسه بیمسار را ر برابسر عوامس خسارای قسوی
میساس کارایی ار همچنی سیسستم فساعی بیمسار ر نهایست بسه نسابو ی بیوفیلمهسای ضسعیی شسده
که توس م سر

آنتیبیوتی هسای س پسایی بسه ایس حالست ر آمسده انسد کمس

بسرای بیمسار تنهسا کسافی نیسست کسه طبسق پروتکس

مسی کنسد .بنسابرای

رمسانی مارشسار اس میس ان م خ سی آنتیبیوتی س

است ا ه کند .فعالیت سیستم فاعی و آغاس سساسی ایس فعالیتهسا بایسد تاحسدی ا امهیابسد کسه سسلورهای
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سیستم فساعی بتواننسد بطسور مسو ری بسا باکترهسای بیسوفیلمی ب نگنسد و قالسب بیسوفیلمی کسه اطسرا
آنها را احاطه کر ه و نی سلورهای بافت آسیب یده و نیمه مر ه را اس پا رآورند.
اس ک ا می انید که رو

مارشار بطسور مسو رتری بساکتری بیسوفیلمی را مسی ک سند؟ سیسرا بیمسارانی کسه

به مراح آخر رمسان رسسیدهانسد ن سانههایی اس بیماریهسای مربسو بسه بیسوفیلم را تس ار
بیماران امپی که سمانی اس ع ونتهسا ی شسدید تسو

نسدا ه انسد.

و یسا سینوسسهای رنسان و ع ونتهسای ک سنده رنسج

می بر ه اند اینطور حا کر ه اند که ای ع ونتها طسی وره رمسان اس بسی خواهنسد رفست عسووه بسر
اس میکسروب ک سنده پاتوننهسای آسسیب رسسان

ای اس آن ا که اکنون می انیم ت ریبسا بیوفیلمهسا بخس

را ت سسکی می هنسسد ایسس موضسسو خسسو سسسبب میشسسو کسسه نسسسبت بسسه بسسروس ر هسسا و تورمهسسا و
بیماریهای ناشی اس قدر

فاعی سیستم ایمنی بدن هم هوشیار باشیم.

ر ح ی ت بیماری که میتوانسد اس رو

رمسانی مارشسار بسرای بهبسو یسافت کامس بسر ایس بیماریهسا

بر آید ایس اعت سا را ار کسه رمسان بایسست مو رانسه باشسد و بسه او ااساسه هسد کسه تسا آخسر رمسان
پی رفتسه کسه ایس برابسر اسست بسا نسابو ی کامس بیسوفیلم .اس آن سا کسه تمسام شسواهد و مسدارن ن سان
می هد که ام.پی کارکر ی مو رانسه ر روشسهای رمسانی بساکتری بیسوفیلمی ار ایس نکتسه اس اهمیست
بسیار باایی برخور ار است که بدانیم افسرا ی کسه اس هسر تونسه ع ونست بیسوفیلمی رنسج میبرنسد شسرو
به فعالیتهای رمانی میکنن .
آتسساهی اشسست اس روشسسهای رمسسانی مارشسسار بسسه سسستیابی اطوعسسا اسسالبی پیرامسسون فیبروسهسسای
سیستماتی

ان امیده است .اما همچنان امید بسسیاری بسا قی سست کسه بسدانیم اتسر افسرا ناقس بیمساری

آغاس به اس سر تیسری روشسهای رمسانی کننا  ،قا رنسد بیوفیلمهاای نسو پیسسو وموناث را کسه ر نهایست
سبب مر

میشوند را نابو سساسند .ر همسی راسستا بیمسارانی کسه ارای ع ونست بسسیار بساا هسستند

مانند آنهایی که نهایت کارشان مسر

اسست و آنهسایی کسه بسه بیوفیلمهاای طسی اراحسی آلسو ه شسده

اند میتوانند با امپی  39بهبو ی خو را باسیابند.
امیسد آن اسسست کسه ا ههسسا ی کلینیکسسی کسه اس سسسایت مطالعساتی مارشسسار ترفتسسه شسده اسسست و ن سسان
می هد که بهبو بیماران اس بیماریهسای ناشسی اس آلسو تی و ع ونست بیسوفیلمی بسه چسه صسور اسست
مح ان آینده را بسه تسو

و اخت سا

ا ن انسرنی بی ستر بسرای ان سام تح ی سا بی ستر ر سمینسهی

شناسسسایی و مطالعسسهی بسساکتری بیسسوفیلمی وا ار  .بسساکتری کسسه ت ریبسساً بسسه طسسور قطسسع بخ سسی اس
میکروبیارهای پاتوننی که سبب بروس بیماریهای تورمی میشو را سبب میشو .
ر سارهای پی

رو همی طسور کسه بسه کمس

تکنولونیهسا بیوفیلمهاای بی ستری شسناخته میشسوند

وسساختارهای پیچیسده تسری اس آنهسا ک سی میشسو نیس انتزسار مسیرو انسوا و تعسدا بی ستری هسم
MP
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39

شناخته شوند و ر فهرسست بیماریهسای ک سنده قسرار بگیرندکسه مسو ر ر سمینسهی شسناخت و رمسان
بیماریهاسسست .ک سسی تعسسدا سیسسا ی اس بیوفیلمهااا مسسیتوانسسد روشسسی بسسرای رمسسان بیمسساران مبسستو بسسه
بیماریهای م م ابدا کند.
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