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اثر الکتوباسیلوس های پروبیوتیکی برقدرت اتصال و تشکیل بیوفیلم سویه های
اشریشیا کلی جدا شده از عفونت دستگاه ادراری
6

سوده بندری ،7نازیال ارباب سلیمانی* ،7الهه تاج بخش

1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی،تهران ،ایران2 ،استادیار گروه میکروب شناسی ،دانشگاه
آزاد اسالمی ،واحد دامغان ،دامغان ،ایران3 ،دانشیار گروه زیست شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.

چکیده

سابقه و هدف :دانشمندان بر این باورند که باکتری های پروبیوتیک با مهار استقرار ،ممانعت از اتصال و رشد اشریشیا کلی
اوروپاتوژن قادر به بهبود عفونت های دستگاه ادراری می شوند .هدف از این پژوهش ،بررسی اثر ضداتصالی دو باکتری پروبیوتیک

الکتوباسیلو

کاز ی بر اشریشیا کلی اوروپاتوژن است.

پالنتاروم و الکتوباسیلو

مواد و روش ها 33 :نمونه ادراری از افراد مبتال به عفونت مجاری ادراری از بیمارستان امام خمینی در تهران جمع آوری و بر اسا
آزمایش های بیوشیمیایی متداول  22جدایه اشریشیا کلی اوروپاتوژن تشخیص داده شد .قدرت تشکیل بیوفیلم باکتری ها و وجوود
ژن های موثر در تشکیل آن ( papGو  )fimHبه ترتیب با روش های میکروتیتر پلیت و  PCRبررسی شدند .تجمع پذیری و اثر ضد

پروبیوتیکی ،الکتوباسیلو

اتصالی دو الکتوباسیلو

پالنتاروم و الکتوباسیلو

کاز ی علیه باکتری اشریشیا کولوی اوروپاتووژن بوه

ترتیب با روش کو-اگریگیشن و میکروتیتر پلیت بررسی شدند.

یافته ها :از  22جدایه به ترتیب  %13 ،%22و  %3توان قوی ،متوسط و ضعیف و  %3فاقد توان برای تشکیل بیوفیلم بودند .از بین 13
نمونه دارای بیوفیلم قوی 13 ،نمونه ( )%68واجد ژن  papGو  13نمونه ( )%111واجد ژن  fimHبودند .میانگین تجوموع پوذیوری

الکتوباسیلو

پالنتاروم و الکتوباسیلو

کاز ی با باکتری اشریشیا کلی اوروپاتوژن به ترتیب  31/13و  38/23درصد به دست آمود.

میانگین اثر ضد اتصالی روماند الکتوباسیلو

کاز ی علیه باکتری بیماریزا به ترتیب  82و  36درصد بود.

پالنتاروم و الکتوباسیلو

نتیجه گیری :انجام مطالعات گسترده تر در مورد ویژگی های ضد اتصالی الکتوباسیلو

های پروبیوتیکی مورد پژوهش به منظور

پیشگیری از استقرارسویه اشریشیا کلی اوروپاتوژن پیشنهاد می گردد.

واژگان کلیدی :اشریشیا کلی ،عفونت ادراری ،اثر ضد اتصالی ،الکتوباسیلو
دریافت مقاله :دی ماه 18

های پروبیوتیکی.

پذیرش برای چاپ :اسفند ماه 18

م دمه

اتصال این باکتری به اپی تلیال دستگاه ادراری توسط تشکیل

اتصال باکتری اشریشیا کلی

(i

i ia

) اوروپاتوژن

به اپی تلیال دستگاه تناسلی -ادراری نه تنها امکان شرو

جوامع میکروبی مانند بیوفیلم صورت می گیرد .از مهمترین
عوامل چسبنده که موجب تشکیل بیوفیلم و اتصال

سلول میزبان را فراهم

اشریشیا کلی اوروپاتوژن می گردد می توان به پیلی  Pاشاره

می کند ،بلکه مقاومت در برابر مکانیسم های پاکسازی میزبان

کرد که توسط ژن های  papکد می شود .این پیلی به ور

استقرار این باکتری بر روی سط

مانند جریان ادرار را نیز افزایش می دهد (.)1
*) آدر

برای مکاتبه :گروه میکروب شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد دامغان ،دامغان ،ایران.

تلفن12333223138 :

پست الکترونیکnazilaarbab@yahoo.co.uk :

تقریبی از  1111زیرواحد

( Paپروت ین زیرواحد اصلی)

تشکیل شده است که همراه با

،Pa

( Paساختارهای

دنیای میکروبها ،سال یازدهم ،شماره سوم پاییز  .1312اثر الکتوباسیلو

های پروبیوتیکی برقدرت اتصال و تشکیل بیوفیلم سویه های اشریشیا کلی  ....سوده بندری و همکاران

زیرواحد کوچک) و نیز ( Pa Gعامل چسبنده اتصالی به

باکتری های پروبیوتیک مانند الکتوباسیلو

گیرنده) ساختار سختی را تشکیل می دهند .سه واریته مختلف

اتصال به سطو اپیتلیال با میکروارگانیسمهای بیماریزا رقوابوت

 )Pa Gکه به گیرنده های

مینمایند و دارای توانایی اتصال اختصاصی و یر اختوصواصوی

متفاوتی متصل می شوند ( .)2تفاوت در  ،Pa Gتروپیسم

برای جایگاههای هدف میباشند .اتصال اخوتوصواصوی زموانوی

میزبانی متفاوت اشریشیا کلی اوروپاتوژن را آشکار می سازد.

صورت میگیرد که یک ادهسین (عامل چسبنده) کوه بور روی

نمونه باکتری های درگیر در باکتریمی و پیولوونوفوریوت دارای

سط سلول باکتری قرار دارد به یک گیرنده روی سط سولوول

فیمبریه هایی با عامل چسبنده اتصالی  Pa Gبووده انود در

ایون عومولوکورد

از  Pa Gوجود دارد (

اپیتلیال میزبان متصل گردد که در اصطوال

های پروبیوتیکی در

 Pa Gبا التهاب م انه در انسان و عوفوونوت هوای

قفل-کلید نامیده میشود .اتصال یر اختصاصی باکوتوری هوای

ها و گربه ها همراه اسوت .از دیوگور

پروبیوتیکی پدیده متداولتری است که به واسطه ی نیروی آب

عوامل اتصالی مهم این باکتری که در روند عفونت زایی دستگاه

گریزی یا الکترواستاتیک صورت میگیرد .اتصال یر اختصاصی

ادراری نقش ویژه ای دارد  i Hاست که تنها به گیرنده هوای

گرچه ممکن است برای استقرار بر روی سلولهای اپیتلیال در

تری مانوز متصل می شوند و در  21درصود جودایوه هوای

شرایط درون تن کافی نباشد .اما احتماال در جذب سوبسترا و در

اشریشیا کلی اوروپاتوژن وجود دارد (.)3

نتیجه افزایش رشد موثر است ( 8و .)2

مطالعات نشان داده که عالوه بر تقویت برهم کنش های میزبان

از آنجا ی که میکروارگانیسمهای بیماریزا برای ایجاد بیماری

های بین باکتریایی را واسطه

از ری فاکتورهای

حالی که

ادراری تناسلی در س

 -باکتری i H ،می تواند تما

ابتدا باید به سطو متصل شوند و س

گری کرده و اتصال باکتری ها به یکدیگر (اتواگریگیشن) و
تشکیل بیوفیلم را تحریک کند .این وقایع با واسطه

بیماریزایی شان منجر به بیماری گردند ،این نقش باکتری های

i H

پروبیوتیک یکی از راه کارهای مبارزه با باکتری های بیماری زا

سویه های اشریشیا کلی اوروپاتوژن را قادر به پایداری بهتر در

است ( 2و .)6

برابر درمان های آنتی بیوتیکی و دفا های ضدباکتریایی میزبان

هدف از این تحقی  ،ارزیابی تشکیل بیوفیلم باکتری

درون دستگاه ادراری می سازد ( 3و .)3

اشریشیا کلی جدا شده از عفونت ادراری و س

ارزیابی اثر

به ور کلی اولین راه برای مبارزه با عفونت های دستگاه

ضد بیوفیلمی دوباکتری پ روبیوتیک الکتوباسیلو

پالنتاروم و

ادراری به ویژه عفونت های ناشی از اشریشیا کلی اوروپاتوژن

الکتوباسیلو

کاز ی بر اشریشیا کلی اوروپاتوژن بود.

درمان با استفاده از آنتی بیوتیک ها است .اما امروزه ثابت شده
است که به دلیل تشکیل بیوفیلم و هم نین هور مقاومت

مواد و رو

آنتی بیوتیکی در این باکتری ها ،استفاده از درمان آنتی بیوتیکی

الف) جداسازی و خالص سازی باکتری اشریشیا کلی

با محدودیت مواجه شده و پژوهش های زیادی برای یافتن

اوروپاتوژن از نمونه ادرار :در مطالعه سال  1313تعداد  33نمونه

راه های جایگزین درمان انجام شده اند .یکی از راه حل ها

ادراری از افراد مبتال به عفونت مجاری ادراری از بیمارستان امام

آنتی ادهسین تراپی است که در تالش برای سدکردن اتصال

خمینی جمع آوری شد .به منظور جداسازی اشریشیا کلی و

باکتری و جلوگیری از تشکیل بیوفیلم باکتریایی است.

ا مینان از خالص بودن نمونه ها ،هر کدام از نمونه ها ابتدا به

از راه های دیگری که در چند دهه اخیر به این منظور آزموده

ها

ور مجزا بر روی محیط کشت بالد آگار (مر  ،آلمان) و س

شده استفاده از میکروارگانیسم های کومنسال یا سودمند مانند

بر روی محیط کشت مولر هینتون آگار و ا وزین متیلن بلو آگار

های پروبیوتیکی برای رقابت و جلوگیری از

(مر  ،آلمان) کشت داده شدند .نمونه های خالص شده با

الکتوباسیلو

اتصال باکتری های بیماری زاست ( 3و .)3

آزمون های بیوشیمیایی متداول (بررسی سیترات به عنوان تنها
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اشریشیا کلی اوروپاتوژن با قدرت بیوفیلم باال با کیت استخرا

منبع کربن ،تخمیر قندها و تولید گاز از تخمیر گلوکز در محیط

تهیه شده از شرکت زیست دانش یاران استخرا گردید.

تریپل شوگر آیرون آگار ،بررسی جالی فلزی ،آنزیم تریپتوفاناز و
اوره آز) برای باکتری اشریشیا کلی تایید شدند .پ

سپ

از انجام این

 PCRبا حجم نهایی  23میکرولیتر با استفاده از مخلو
میکرولیترPCR

کار مشخص گردید که  22نمونه حاوی باکتری اشریشیا کلی

تجاری شرکت زیست فناوری پیشگام (2/3

است .سویه های تایید شده اشریشیا کلی با روش گلیسرول

بافر 1 ،میکرولیترکلرید منیزیم 1/3 ،میکرولیتر مخلو

استو

ra

 1/2میکرولیتر آنزیم

برای خیره سازی (در فریزر  -21درجه سلیسیو )

a Poly

P

و

) 1 ،میکرولیتر

الگو 12/6 ،میکرولیتر آب مقطر و  1میکرولیتر از هر یک

نگهداری شدند ،تا در آزمون های دیگر مورد استفاده

از پرایمرهای اختصاصی ژن های  papGو ( fimHجدول )1

قرار گیرند (.)1
ب) بررسی تشکیل بیوفیلم باکتری اشریشیا کلی اوروپاتوژن ،به

انجام شد .برنامه دمایی مخصو

منظور بررسی تشکیل بیوفیلم این باکتری 1 ،میلی لیتر از

تک یر انجام گرفت .جداسازی دو رشته در دمای  13درجه

 )1/3 116 Cبه لوله آزمایش حاوی

به مدت  161ثانیه ،جداسازی ثانویه رشته ها در

سوس انسیون باکتری

(l

سلیسیو

این ژن ها در  33سیکل

 11میلی لیتر محیط مایع استریل لوریا برتانی تلقی شد .س

دمای  13درجه سلیسیو

مقدار  211میکرولیتر از محیط  11میلی لیتری به داخل چاهک

 31( papGدرجه سلیسیو ) و  32( fimHدرجه سلیسیو )

های میکروپلیت ریخته شد .چاهک شاهد حاوی محیط کشت

به مدت  21ثانیه ،ویل شدن رشته هدف در  22درجه

گرماگذاری به مدت 23

به مدت  11ثانیه و ویل شدن نهایی رشته ها به

مایع استریل لوریا برتانی بود .س

سلیسیو

به مدت  81ثانیه ،اتصال پرایمرها

انجام شد .در مرحله بعد محتوی

مدت  311ثانیه انجام شد ( 11و  .)12محصول  PCRحاصل به

داخل چاهک ها خالی و شستشوی چاهک ها  3بار با سرم

کمک الکتروفورز در ح ور مارکر  1111جفت بازی بر روی

فیزیولوژی استریل انجام شد .به منظور ت بیت سلول ها به

ژل آگاروز  1/3درصد مشاهده گردید.

ساعت در  32درجه سلیسیو

چاهک ها اتانول  %18اضافه شد .پ

د) بررسی اثر ضد اتصالی الکتوباسیلو

از گذشت  13دقیقه،

استفاده از روش تجمع پذیری کواگریگیشن بر باکتری اشریشیا

محتوبات چاهک ها تخلیه و در دمای آزمایشگاه اجازه داده شد
تا خشک شوند .هر چاهک با کریستال ویوله  %2رن
پ

کلی اوروپاتوژن

آمیزی و

الکتوباسیلو

از  3دقیقه ،چاهک ها با آب شهری به آرامی شسته و با

اسید استیک  %33به عنوان حالل پر شدند .پ

از  13دقیقه

گرماگذاری پلیت در دمای  32درجه سلیسیو

جذب نوری

چاهک های رن

سلیسیو

در جار بیهوازی گرماگذاری شدند .کشت شبانه از

اشریشیا کلی اوروپاتوژن در محیط لوریا برتانی در دمای

تهیه شد .الکتوباسیلو

 32د رج ه سلیسیو

باکتری های

جدول  .1مشخصات پرایمر های ژن

papG

R

برا

کشت داده شدند و به مدت  23ساعت در دمای  32د رج ه

) بررسی وجود ژن های موثر در تشکیل بیوفیلم  papGو

fimH

های پروبیوتیکی در اتصال به اشریشیا کلی

می شود .ابتدا باکتری های پروبیوتیک در محیط

دستگاه االیزا ریدر خوانده شد (.)11

ژن

بر اسا

این آزمون میزان قدرت

اوروپاتوژن ،به دام انداختن و مهار عملکرد آنها مشخص

شده با کریستال ویوله در  312نانومتر توسط

 fimHاشریشیا کلی اوروپاتوژن :در ابتدا

های پروبیوتیکی با

توالی
”: 5”-GTCCCAATTCCTACCGTT-3
”R: 5”-TGGAATAATCGTACCGTTGCG-3

های  papGو .fimH

طول توالی محصول ( PCRجفت باز)

منبع

183

()11

”: 5”-CTGTAATTACGGAAGTGATTTCTG-3
”R: 5”-CTGTAATTACGGAAGTGATTTCTGTCCAGA-3

280

های پروبیوتیکی

1111

()21

های پروبیوتیکی برقدرت اتصال و تشکیل بیوفیلم سویه های اشریشیا کلی  ....سوده بندری و همکاران

دنیای میکروبها ،سال یازدهم ،شماره سوم پاییز  .1312اثر الکتوباسیلو

و باکتری های مورد آزمایش با دستگاه سانتریفیوژ در دمای 21

سه تکرار انجام شد .میکروپلیت به مدت  23ساعت در شرایط

11111 r

گرماگذاری شد .در چاهک های

به مدت  3دقیقه و با دور

درجه سلیسیو
سانتریفیوژ و س
س

دمایی  32درجه سلیسیو

توسط بافر فسفات شستشو داده شدند.

از  23ساعت

شاهد محیط کشت استریل ریخته شد .پ

روماند خار شد و از رسوب باقی مانده در انتهای لوله

گرماگذاری محتویات چاهک ها خار و هر چاهک سه بار

سوس انسیون باکتریایی در بافر فسفات تهیه شد .میزان جذب

از خشک شدن کامل

 881نانومتر برای هر نمونه

چاهک ها ،برای ت بیت سلول ها از  211میکرولیتر اتانل  %18به

نوری  1/3در

سوس انسیون باکتریایی تهیه شد 311 .میکرولیتر از نمونه باکتری

مدت  13دقیقه استفاده شد .پ

از س ری شدن این زمان

پروبیوتیک و  311میکرولیتر از باکتری های بیماریزا و شاهد با

محتویات چاهک ها خار و پ

از خشک شدن ،سلول ها با

یکدیگر مخلو
سلیسیو

ول مو

توسط بافرفسفات شستشو داده شد .پ

شدند و به مدت  3ساعت در  32د رج ه

گرماگذاری گردیدند .پ

از  3ساعت هر لوله

آمیزی شدند .س

اپندورف حاوی مخلو باکتری پروبیوتیک و باکتری بیماریزا یا
شاهد مجددا با دور
درجه سلیسیو

 211میکرولیتر کریستال ویوله  %2به مدت  11دقیقه رن
محتویات هر چاهک خالی و میکروتیتر

پلیت در مسیر جریان مالیم آب شیر قرار گرفت تا رن

 1811 rبه مدت  3دقیقه در دمای 21

شسته شود .در نهایت پ

کامال

از خشک شدن چاهک ها در معر

سانتریفیوژ شدند .روماند از نظر میزان جذب

هوا 211 ،میکرولیتر اسید استیک  %33به عنوان حالل به چاهک

نوری در ول مو  881ناتومتر بررسی گردید و میزان تجمع

ها اضافه و میزان جذب نوری در ول مو  311نانومتر برای

فرمول زیر محاسبه شد .آزمایش ها در سه تکرار

هر چاهک اندازه گیری شد .در نهایت میزان کاهش اتصال از

یافتن بر اسا
انجام شدند.

فرمول زیر محاسبه شد:
-

درصد تجمع یافتن

میزان جذب نوری بالفاصله پ

از مخلو

پروبیوتیکها و باکتری های مورد نظر است و
نوری سوپرناتانت پ

a

a

کردن

میزان جذب

بیانگر جذب نوری چاهک آزمایش و

b

جذب نووری

چاهک شاهد است ( 13 ،1و .)13

از  3ساعت می باشد .در این آزمایش به

و) آنالیز آماری :داده های حاصل از نتای

عنوان کنترل هر باکتری به تنهایی بررسی شد ( 13و .)13

ه) بررسی اثر ضد اتصالی روماند الکتوباسیلو

b

a-

درصد کاهش اتصال

مطالعه با نرم افزار نسخه شانزدهم

های

نرم افزار

C

بدست آمده از ایون

 Pو انحراف معیارها بوا

مورد آنالیز قرار گرفتند.

پروبیوتیکی بر باکتری اشریشیا کلی اوروپاتوژن :در این آزمون
ابتدا باکتری های پروبیوتیک در محیط

R

مدت  23ساعت در دمای  32درجه سلیسیو

برا

کشت و به

یافته ها

و جاربی هوازی

الف) تشکیل بیوفیلم باکتری اشریشیا کلی اوروپاتوژن:

گرماگذاری شدند .کشت شبانه از باکتری های اشریشیا کلی

از  33نمونه ادراری جمع آوری شده 22 ،جدایه باکتری

اوروپاتوژن نیز در محیط لوریا برتانی برا

تهیه شد .س

اشریشیا کلی بر اسا

آزمون های بیوشیمیایی تشخیص داده

روماند پروبیوتیک ها و نیز سوس انسیون معادل نیم مک فارلند

شدند که  %22از آن ها دارای بیشترین توان %13 ،توان متوسط،

از اشریشیا کلی اوروپاتوژن تهیه شد .ابتدا  23میکرولیتر از

 %3دارای میزان توان ضعیف برای تشکیل بیوفیلم بودند و در

روماند الکتوباسیلو

های پروبیوتیکی و س

 23میکرولیتر از

 %3از نمونه ها تشکیل بیوفیلم مشاهده نگردید.

سوس انسیون نمونه باکتری اشریشیا کلی اوروپاتوژن به چاهک

ب) تایید وجود دو ژن

ها اضافه شد .آزمایش برای هر کدام از نمونه های اشریشیا کلی

اشریشیا کلی اوروپاتوژن :با انجام واکنش زنجیره ای پل مراز

اوروپاتوژن در مجاورت هر دو پروبیوتیک به ور جداگانه در

شده از باکتری های اشریشیا کلی،

بر روی
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استخرا

 papو

fim

دخیل در بیوفیلم
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شکل  :1الکتروفورز حاصل از تک یر ژن . papG

های پروبیوتیکی برقدرت اتصال و تشکیل بیوفیلم سویه های اشریشیا کلی  ....سوده بندری و همکاران

شکل  :2الکتروفورز حاصل از تک یر ژن . fim

) مارکر  1111جفوت

) مارکر  1111جوفوت

بازی )C ،کنترل منفی ،بقیه ستون ها) نمونه های حاوی ژن ( papGقطعه

بازی )C ،کنترل منفی ،بقیه ستون ها) نمونه های حاوی ژن ( fimقطعوه

 183جفت باز).

 1111جفت باز).

در بع ی نمونه ها ،میزان تجمع پذیری الکتوباسیلو

مشخص شد که از بین  13نمونه ،باکتری هایی که در

کاز ی

آزمون های میکروبی توان باالی تشکیل بیوفیلم را داشتند13 ،

بیشتر از الکتوباسیلو

نمونه ( )%68واجد ژن  papGو  13نمونه ( )%111دارای ژن

میزان تجمع پذیری الکتوباسیلو

 fimHبودند (شکل های  1و .)2

کاز ی با اشریشیا کلی اوروپاتوژن به ترتیب برابر با  86درصد

) تجمع پ یری الکتوباسیلو

های پروبیوتیکی با

اشریشیا کلی اوروپاتوژن :بر اسا

این آزمون میزان قدرت

پالنتاروم بود به عنوان م ال ،بیشترین

پالنتاروم و الکتوباسیلو

(نمونه شماره  )21و  13درصد ( نمونه شماره  )11درصد بود.

د) اثر ضد اتصالی روماند الکتوباسیلو

های پروبیوتیکی بر

باکتری اشریشیا کلی اوروپاتوژن :بیشترین میزان میانگین اثر ضد

باکتری های پروبیوتیک در اتصال به باکتریهای بیماریزا و مهار

اتصالی روماند الکتوباسیلو

عملکرد آنها مشخص شد .میانگین تجمع پذیری الکتوباسیلو

پالنتاروم و الکتوباسیلو

کاز ی

کاز ی با باکتری اشریشیا کلی

علیه اشریشیا کلی اوروپاتوژن به ترتیب  82و  36درصد به

اوروپاتوژن به ترتیب  31/13و  38/23درصد به دست آمد .بر

دست آمد .در نمودارهای  3و  3اثر ضد اتصالی دو

پالنتاروم و الکتوباسیلو
نتای

ارا ه شده در نمودار های  1و  ،2پروبیوتیک

اسا

الکتوباسیلو

پالنتاروم دارای توان تجمع پذیری بیشتری

نسبت به پروبیوتیک الکتوباسیلو

الکتوباسیلو
بح

کاز ی با باکتری

باکتری اشریشیا کلی اوروپاتوژن عامل عفونت های شایع

اشریشیا کلی اوروپاتوژن بود اگرچه در بررسی تکی نمونه ها

نمودار  :1درصد تجمع پذیری الکتوباسیلو

های پروبیوتیکی نشان داده شده است.

کاز ی با برخی جودایوه هوای

نمودار  :2درصد تجمع پذیری الکتوباسیلو
جدایه های اشریشیا کلی اوروپاتوژن

اشریشیا کلی اوروپاتوژن
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پوالنوتواروم بوا بورخوی از

دنیای میکروبها ،سال یازدهم ،شماره سوم پاییز  .1312اثر الکتوباسیلو

نمودار  :3اثر ضد اتصالی رواند الکتوباسیلو

های پروبیوتیکی برقدرت اتصال و تشکیل بیوفیلم سویه های اشریشیا کلی  ....سوده بندری و همکاران

کاز ی بور اشوریشویوا کولوی

اوروپاتوژن

نمودار  :3اثر ضد اتصالی روماند الکتوباسیلو

پالنتاروم بر اشریشویوا کولوی

اوروپاتوژن

دستگاه تناسلی ادراری است و مشکل رای

بررسی ،نو محیط کشت استفاده شده و مصرف آنتی بیوتیک

در این نو

عفونت ها برگشت بیماری است ( .)18پایداری برخی

قبل از آزمایش دانست.

سویه های این باکتری در دستگاه ادراری به توانایی باکتری

بر اسا

برای تشکیل بیوفیلم نسبت داده می شود ( .)12عوامل اتصالی

مورد بررسی 13 ،نمونه ( 111درصد) دارای ژن  fimHو 13

هستند که به ترتیب

نمونه ( 68درصد) دارای ژن  papGبودند .گاروفالو

اولیه این باکتری شامل پیلی تی

،P ،1

نتای به دست آمده در تحقی حاضر از  13نمونه

توسط اپران های  fa ،pap ،fimکد می شوند (.)12

( )Garo aloو همکاران در سال  2112باالترین میزان

در مطالعه حاضر تشکیل بیوفیلم اشریشیا کلی اوروپاتوژن با

وجود  111( fimHدرصد) را در  16نمونه اشریشیا کلی جدا

روش میکروتیترپلیت بررسی شد که  %22از جدایه ها دارای

شده از نمونه های ادراری گزارش کردند ( .)11تارکونا

بیشترین توان %13 ،توان متوسط %3 ،دارای میزان توان ضعیف

( ) archounaو همکاران در سال  ،2113اعالم نمودند که از

برای تشکیل بیوفیلم بودندو در  %3از نمونه ها تشکیل بیوفیلم

میان ژن های مورد مطالعه در سویه های اشریشیا کلی ،ژن

مشاهده نگردید.

 fimHشایع ترین ژن ( )86درصد می باشد (.)21

) و همکاران در سال  ،1312با روش تشکیل

ح ور ژن  papGدر نمونه های اشریشیا کلی اوروپاتوژن مورد

بیوفیلم در میکروتیترپلیت نشان دادند %81 ،نمونه های عفونت

بررسی در مطالعه جیاری ( )Girayو همکاران در سال  2112که

ادراری جدا شده از بیمارستان های استان سمنان ،دارای بیوفیلم

بر روی  23بیمارمبتال به عفونت م انه (سیستیت) و عفونت کلیه

با قدرت باال %18 ،دارای بیوفیلم با قدرت متوسط %21 ،بیوفیلم

(پیلونفریت) انجام گرفت برابر با  32درصد بود ( .)21با توجه

امینی

(ini

papG

در انوا نمونه های اشریشیا

ضعیف و  %3فاقد قدرت تشکیل بیوفیلم بودند ( .)16تا بخش

به میزان متغیر وجود ژن

( ) a bakh hو همکاران در سال  2113در ی تحقیقی نشان

کلی ،به نظر می رسد که بیان یا عدم بیان این ژن در جدایه های

دادند از  116نمونه اشریشیا کلی جدا شده  %81/33آن ها

بالینی ،به تنهایی شاخص دقیقی نیست .بلکه شرایطی چون نو

قدرت تشکیل بیوفیلم را داشتند که از میان تشکیل دهندگان

بیماری و شرایط بالینی بیمار نیز می تواند بر این شاخص موثر

بیوفیلم به ترتیب  %11و  %21قدرت تشکیل بیوفیلم قوی و

باشد .امروزه محققین بر این باورند که مهار اتصال باکتری به

متوسط را داشتند ( ،)12که با نتای بدست آمده از این تحقی تا

اپیتلیال ادراری به دلیل تعامالت بین مولکول های

حدی مشابه بود .اند

تفاوت را شاید بتوان به دلیل تفاوت

منطقه جغرافیایی ،شرایط مصرف ذایی و دارویی افراد مورد
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سطو

اتصالی باکتریایی و گیرنده های دستگاه ادراری ،می تواند برای
جلوگیری از تشکیل بیوفیلم ها قابل توجه باشد (.) 22

دنیای میکروبها ،سال یازدهم ،شماره سوم پاییز  .1312اثر الکتوباسیلو

های پروبیوتیکی برقدرت اتصال و تشکیل بیوفیلم سویه های اشریشیا کلی  ....سوده بندری و همکاران

همکاران در سال  1313و صدری ( ) a riو همکاران در سال

در این تحقی میانوگویون اثر ضداتصالی روماند الکتوباسیلو
پالنتاروم و الکتوباسیلو

 1313بود که تجمع سلولی الکتوباسیلو

کاز ی علیه اشریشیا کلی اوروپاتوژن

باکتری های بیماریزا را مطالعه کردند ( 1و .)13

به ترتیب  82و  36درصد بدست آمد اگر چه در برخی از

نمونه ها اثر ضد اتصالی الکتوباسیلو
الکتوباسیلو

پالنتاروم بود .نتای

های پروبیوتیکی با

کاز ی بسیار بیشتر از
نتیجه یری

به دست آمده از تحقی

حاضر تا حدی شبیه نتیجه بدست آمده از مطالعه صدری

از آنجایی که اتصال اولین مرحله برای شرو بیماریزایی است

( ) a riو همکاران در سال  1313بود که اثر ضد اتصالی

با کنترل آن می توان از شرو بیماری جلوگیری کرد .از این رو

کاز ی بر باکتری اشریشیا کلی اوروپاتوژنیک را

باهدف ارایه راه جدید پیشگیری-درمانی بدون

الکتوباسیلو

این تحقی

جانبی انجام شد .نتای

این تحقی نشان داد که دو

در حدود  %38/2گزارش کردند (.)1

عوار

یکی از دالیل مهم تفاوت درنتای تحقیقات بر روی اثر ضد

الکتوباسیلو

اتصالی کشت کامل و سوپرناتانت باکتری های پروبیوتیک را

الکتوباسیلو

شاید بتوان به اثر وجود سلول باکتری عالوه بر متابولیت های

با باکتری اشریشیا کلی اوروپاتوژن سبب کاهش اتصال و مانع

موثر در کشت کامل نسبت داد که در رقابت برای جایگاه

تشکیل بیوفیلم آن در شرایط آزمایشگاهی شوند.

پالنتاروم و

پروبیوتیکی (الکتوباسیلو

کاز ی) قادرند با به دام انداختن و تجمع پ یری

اتصالی نسبت به متابولیت ها موف تر است.

در مطالعه حاضر میانگین تجمع پذیری الکتوباسیلو
و الکتوباسیلو

تشکر و قدردانی

پالنتاروم

نویسندگان این مقاله از آقای مهند

کاز ی با باکتری اشریشیا کلی اوروپاتوژن به

وماری مس ول محترم

ترتیب  31/13و  38/23درصد به دست آمد که تا حد زیادی

آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و

شبیه نتای به دست آمده از تحقیقات ارشادیان ( ) r ha ianو

تحقیقات تهران به دلیل همکاری صمیمانه کمال امتنان را دارند.
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Abstract
Background & Objectives: Scientists are of the conviction that probiotic bacteria can ameliorate
urinary tract infection by inhibiting colonization, attachment, and growth of uropathogenic
Escherichia coli. The aim of this research was to investigate the anti-adhesive effect of two
probiotic Lactobacilli including Lactobacillus plantarum and Lactobacillus casei on uropathogenic
E. coli (UPEC).
Materials & Methods: In research in 1395, 35 urinary tract infection (UTI) samples were collected
from one hospital in Tehran and based on biochemical analysis 27 UPEC samples were identified.
The ability of biofilm-formation and the presence of genes (papG and fimH) involved in biofilmformation was investigated by microtiter plate and PCR methods, respectively. Co-aggregation
and anti-adhesive effects of two probiotic lactobacilli including L. plantarum and L. casei against
UPEC were studied by co-aggregation and microtiter plate method, respectively.
Results: Among 27 isolates, 77%, 15%, and 5% showed strong, mediate and the weak ability of
biofilm-formation, respectively, and 3% had no ability. Among 15 UPEC which had a strong
biofilm-formation ability, 13 (86%) and 15 (100%) had papG and FimH genes, respectively. The
average of co-aggregation between L. planetarium and L. casei with UPEC was gained 49.13%
and 46.25%, respectively. The mean anti-adhesive effect of L. plantarium and L. casei against
pathogenic bacterium was 62% and 58%, respectively.
Conclusion: Further studies on the anti-adhesive effect of probiotic lactobacilli are suggested to
prevent UPEC prevalence.
Keywords: Escherichia coli, Urinary infection, Anti-adhesive effect, Probiotic Lactobacilli.
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