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چکیده

Abstract

حفظ بهداشت و کیفیت آب آشامیدنی یکی از مهمترین
 تشکیل.اولویتها در سیستمهای آبرسانی بهشمار میرود
 مخازن و،بیوفیلم بر روی سطوح لولههای انتقال آب
 یکی از مشکالت قابلتوجه،دستگاههای خانگی تصفیه آب
 باکتريها و پروتوزوآها، ويروسها.و مهم در این رابطه است
 برخی باکتریها، در این میان.بهوسيله آب منتقل ميشوند
 رشد و.توانایی چسبیدن به سطوح و تولید بیوفیلم را دارند
گسترش بیوفیلم میتواند عالوهبر ایجاد اختالل در فرآیند
 بر کیفیت آشامیدنی و بهداشتی آن نیز تاثیر منفی،جریان آب
 باکتریهای تشکیلدهنده بیوفیلم بهکمک ترشح.داشته باشد
ترکیبات محافظتی از خود در برابر عوامل آسیبرسان محافظت
.میکنند و بدینترتیب بیوفیلم در برابر تخریب مقاوم میشود
 توانایی،برخی باکتریهایی که قابلیت تولید بیوفیلم دارند
بیماریزایی در انسان را نیز دارند که این موضوع در حفظ
 بهدلیل.کیفیت و بهداشت آب آشامیدنی اهمیت باالیی دارد
اهمیت شناخت جوامع تشکیلدهنده بیوفیلم در سیستمهای
 مهمترین، مقاله حاضر به معرفی بیوفیلم،آب شرب شهری
باکتریهای تشکیلدهنده آن و روشهای مقابله با آنها
.میپردازد

The maintenance of health and quality of drinking
water is one of the major priorities in water supply
systems. Formation of biofilm in water pipelines, tanks
and domestic water purifiers is one of the important
concerns in this regard. Viruses, bacteria and protozoa
could easily transport with water flow among which,
some certain bacteria have the ability to attach to the
surfaces and form biofilms. Formation and growth of the
biofilm could negatively affect the water flow, quality
and health. Biofilm forming bacteria eject compounds
which protect them against the damaging factors
and through this process biofilm become resistant to
degradation. Some of the biofilm creating bacteria also
have pathogenic capabilities even in humans, which
is crucially important in maintenance of the health of
drinking water. Due to the importance of knowing the
biofilm forming communities in urban drinking water
supply, the present paper investigated the biofilm and
its major bacterial agents and removal methods.

Keywords: Biofilm, Coli form, Drinking water,
Escherichia coli, Microbial Pollution.
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 -1مقدمه

(Percival et

باکتریهای فرصتطلب و بیماریزا فراهم کنند
 .)al., 1998در مقاله حاضر به معرفی بیوفیلم و مهمترین
باکتریهای تشکیلدهنده جوامع بیوفیلمی در سیستمهای
آبرسانی با تاکید بر آب شرب شهری پرداخته میشود.

امروزه یکی از مسایل مهم در حفاظت بهداشت عمومی و سالمتی
افراد جامعه تامین آب آشامیدنی سالم برای مصرفکنندگان
است .اگرچه با روشهای گوناگون در تصفیه آب میتوان به
آبی با کیفیت مطلوب از نظر ظاهری ،میکروبی و شیمیایی
دست یافت ،اما حفظ این کیفیت در سیستم انتقال آب تا زمان
مصرف نیز از اهمیت باالیی برخوردار است (Percival et al.,
 .)1998کیفیت آب آشامیدنی در شیر آب مصرفکنندگان متاثر
از خطوط توزیع ،منابع ذخیره و دستگاههای خانگی نصب شده
توسط مصرفکنندگان بوده و نگرانیهایی در ارتباط با نقصان
کیفیت آب و بروز آلودگیهای ثانویه میکروبی و شیمیایی در
حین عملیات انتقال و توزیع آب وجود دارد (Mirhendi and
.)Nikaeen, 2004
امروزه روشن شده است که انواع بیماریهای باکتریایی،1
تکیاختهای ،2ویروسی ،3انگلی 4و حتی قارچی 5میتوانند
باعث آلودگی افراد سالم از طریق آب شوند .از اینرو برای
پیشگیری از انتقال این بیماریها از طریق آب معمول است
که طی مراحل تولید تا مصرف آب ،آن را تحت کنترل و پایش
بهداشتی و کیفی قرار دهند (نبیزاده و فائزی رازی1375 ،؛
محوی .)1375 ،تشکیل بیوفیلم برروی سطوح لولههای انتقال
آب ،مخازن و دستگاههای خانگی تصفیه آب یکی از مشکالت
قابل توجه و مهم در این رابطه است .بیوفیلم یا غشاهای
بیولوژیک که یکی از قدیمیترین اشکال تداوم حیات روی کره
زمین میباشند ،الیه بسیار نازکی از میکروارگانیسمها هستند
که به سطوح چسبیده و رشدمیکنند (.)Szymanska, 2003
اگر چه رشد و توسعه بیوفیلم در بعضی از سیستمها مطلوب
است ،اما مشکالت و نگرانیهای زیادی در ارتباط با بیوفیلم
پزشکی ،صنعت و سیستم آبی وجود دارد (Costerton et al.,
 .)1987افزایش مقاومت اصطکاکی مایعات در سیستمهای
آبی ( )Flemming, 2002ایجاد پدیده رسوب بیولوژیک
( )Flemming, 2002و ایجاد مزه و بو در آب از مشکالت مربوط
به رشد و توسعه بیوفیلم هستند (Mirhendi and Nikaeen,
 .)2004نگرانی مهم در ارتباط با وجود بیوفیلم در سیستمهای
آبی مقاومت میکروارگانیسمهای بیوفیلم نسبت به گندزدایی
است که موجبمیشود بیوفیلمها پناهگاه مناسبی را برای رشد
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 -2شناخت بیوفیلم
الیهی لزجی که در سطوح مرتبط با آب شکل میگیرد ،بیوفیلم
است .این الیه تجمعی از میکروارگانیسمهای موجود در آب
است که توانایی چسبیدن به سطوح را داشته و به دور خود
الیههای محافظی ترشح میکنند که آنها را در برابر جریانات
آب و  ...محافظت میکند (Van der Wende and Characklis,
 .)1990درحقیقت بیوفیلم گروهی از سلولهای میکروبی است

که با شبکهای از کانالهای داخلی در ماتریکس گلیکوپروتئینی
و پلیساکاریدی خارج سلولی به نام ماده پلیمریک خارج
سلولی ( )EPSدر ارتباط هستند .ماده پلیمریک خارج سلولی
از پلیساکارید ،پروتئین ،فسفولیپید ،تیکوئیک اسید و دیگر
مواد پلیمریک هیدراته با  85تا  95درصد آب تشکیل شده
است (.)Chmielewski and frank, 2003
نام بیوفیلم برای اولین بار به اجتماعات میکروبی نسبت داده
شد ( .)Costerton et al., 1978; 1995در اصل ،بيوفيلم 6بيانگر
جامعهای از میکروارگانیسمها است كه در آن ارتباطات دروني
7
بين گروههاي متفاوت وجود دارد .بيوفيلم ميتواند از يك گونه
و يا گونههاي مختلف ميكروبي تشكيل شود که ميتوانند بر
روي سطوح متفاوتي از زنده تا غيرزنده تشكيل شوند (شکل .)1
ميكروارگانيسمها همچنين ميتوانند اجتماعات طبيعي را
در فضاي مابين آب و هوا تشكيل دهند .به اینترتیب کلیه
سطوحی که با آب در تماس هستند ،شامل سطوح زنده (سطح
بدن جانداران) یا غیرزنده (لولههای آب ،دستگاههای مرتبط با
جریانات آب ،پایه اسکلهها ،بدنه کشتیها و  )...اغلب توسط الیه
بیوفیلم پوشیده میشوند .نوع میکروارگانیسمهای موجود در
این الیه و تعداد آنها مشخصاً به منبع آب ،جنس و مهندسی
سطوح ،شدت جریانات آبی ،شرایط فیزیکوشیمیایی (دما،pH ،
شوری و  ،)...نوع فرآیندهای تصفیهای و  ...وابسته است (Berry
( )and Raskin, 2006جدول .)1
مکانیسم ارتباطی سلول به سلول در تودههای بیوفیلم که برای
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میسازد ( .)Hentezer and Givskov, 2003به سیگنالهای
کنترل عملکردهای سلولی بهکارمیرود (.)Rumbaugh, 2011
9
کوئوروم سنسینگ ،خودالقاگر گفته میشود چرا که توسط
در واقع تراکم و قدرت انتشار پایین ماتریکس پلیساکاریدی
خود سلولها تولید شده و مولکولهای سنتز شده ،اغلب به
موجود در بیوفیلم ،شرایط ایدهآلی را برای تجمع سیگنالها
7
8
 al.,ﺑﺮ etروي
ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻛﻪ( ﻣﻲ
ﺗﺸﻜﻴﻞیﺷﻮد
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
ﮔﻮﻧﻪ و ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ
واسطهاز ﻳﻚ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ
فاکتورهای دارد.
تولیدﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد
ﮔﺮوهﻫﺎي
.)Deep
2011
گذارند
خود تاثیرم
ﻣﺨﺘﻠﻒسنتز
ﻫﺎيمثبت بر
طور
کوئوروم
ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ به
ویروالنس
و القای
ﺷﻜﻞ  -1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪهي ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ
)ﺷﻜﻞ .(1
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮﻧﺪ
زﻧﺪه ﺗﺎ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از
میزبان
حمله به
ﻏﻴﺮزﻧﺪهرا آماده
باکتریها
نموده و
ﺳﻄﻮح فراهم
سنسینگ
)(https://en.wikipedia.org/wiki/Biofilm
ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ را در ﻓﻀﺎي ﻣﺎﺑﻴﻦ آب و ﻫﻮا ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻠﻴﻪ
ﺳﻄﻮﺣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ آب در ﺗﻤﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﻮح زﻧﺪه )ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﺟﺎﻧﺪاران( ﻳﺎ ﻏﻴﺮزﻧﺪه )ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي آب ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آب ،ﭘﺎﻳﻪ اﺳﻜﻠﻪﻫﺎ ،ﺑﺪﻧﻪ ﻛﺸﺘﻲﻫﺎ و  (...اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻳﻪي ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻮع ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در
اﻳﻦ ﻻﻳﻪ و ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آب ،ﺟﻨﺲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﻄﻮح ،ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آﺑﻲ ،ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )دﻣﺎ،pH ،
ﺷﻮري و  ،(...ﻧﻮع ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪاي و  ...واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ )) (Berry and Raskin, 2006ﺟﺪول .(1
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺳﻠﻮل در ﺗﻮدهﻫﺎي ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲرود ) Rumbaugh,
 .(2011در واﻗﻊ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻗﺪرت اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﭘﻠﻲﺳﺎﻛﺎرﻳﺪي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ،ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪهآﻟﻲ را ﺑﺮاي ﺗﺠﻤﻊ
ﺳﻴﮕﻨﺎلﻫﺎ و اﻟﻘﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي وﻳﺮوﻻﻧﺲ 8ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻛﻮﺋﻮروم ﺳﻨﺴﻴﻨﮓ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎ را آﻣﺎده ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن
ﻣﻲﺳﺎزد ) .(Hentezer and Givskov, 2003ﺑﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎلﻫﺎي ﻛﻮﺋﻮروم ﺳﻨﺴﻴﻨﮓ ،ﺧﻮداﻟﻘﺎﮔﺮ 9ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد
بیوفیلم
دهندهی
ﺧﻮدتشکی
ﺳﻨﺘﺰیهای
ﻣﺜﺒﺖ ازﺑﺮباکتر
الکترونی
تصویر
شکل -1
ﮔﺬارﻧﺪ )
ﺗﺎﺛﻴﺮلﻣﻲ
میکروسکوپﻃﻮر
ﺷﺪه ،اﻏﻠﺐ ﺑﻪ
ﺳﻨﺘﺰ
ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي
.(Deep et al., 2011
ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪهي ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ
ﺷﻜﻞ  -1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي
)(https://en.wikipedia.org/wiki/Biofilm
)(https://en.wikipedia.org/wiki/Biofilm

ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ را در ﻓﻀﺎي ﻣﺎﺑﻴﻦ آب و ﻫﻮا ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻠﻴﻪ
ﺳﻄﻮﺣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ آب در ﺗﻤﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﻮح زﻧﺪه )ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﺟﺎﻧﺪاران( ﻳﺎ ﻏﻴﺮزﻧﺪه )ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي آب ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آب ،ﭘﺎﻳﻪ اﺳﻜﻠﻪﻫﺎ ،ﺑﺪﻧﻪ ﻛﺸﺘﻲﻫﺎ و  (...اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻳﻪي ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻮع ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در
اﻳﻦ ﻻﻳﻪ و ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آب ،ﺟﻨﺲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﻄﻮح ،ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آﺑﻲ ،ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )دﻣﺎ،pH ،
ﺷﻮري و  ،(...ﻧﻮع ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪاي و  ...واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ )) (Berry and Raskin, 2006ﺟﺪول .(1
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺳﻠﻮل در ﺗﻮدهﻫﺎي ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲرود ) Rumbaugh,
بیوفیلم.ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪهآﻟﻲ را ﺑﺮاي ﺗﺠﻤﻊ
ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ،
ﻣﻮﺟﻮد در
ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪي
شماتیک ازﭘﻠﻲ
تصویرﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ
اﻧﺘﺸﺎر-2ﭘﺎﻳﻴﻦ
موجود در
ارتباطات
ساختار و
 .(2011در واﻗﻊ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻗﺪرت شکل
ﺟﺪول  -1ﻋﻮاﻣﻞ8ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي و رﺷﺪ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل آب
ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ.
ﻣﻮﺟﻮد در
ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ
ﺷﻜﻞ -2
ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎ را آﻣﺎده ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن
ﻧﻤﻮده و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺘﺎر وﺳﻨﺴﻴﻨﮓ
واﺳﻄﻪازﻛﻮﺋﻮروم
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ
وﻳﺮوﻻﻧﺲ
ﺳﻴﮕﻨﺎلﻫﺎ و اﻟﻘﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
جدول  -1عوامل موثر بر شکلگیری و رشد بیوفیلم در سیستمهای انتقال آب
9
ﺳﻨﺴﻴﻨﮓ،اﺛﺮﺧﻮداﻟﻘﺎﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد
ﻣﻮﺛﺮ .(Hentezerﺑﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎلﻫﺎي ﻛﻮﺋﻮروم
ﻋﺎﻣﻞand
ﻣﻲﺳﺎزد )Givskov, 2003
ﻧﻮع
ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ).(Deep et al., 2011
ﮔﺬارﻧﺪ
ﺷﻜﻞﻣﻲ
ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﺳﻨﺘﺰاﺛﺮﺧﻮد
ﺳﻄﺢ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه ،اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ
ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي
ﮔﻴﺮي
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ
ﺳﻄﺢﺑﺮﺑﻴﺸﺘﺮ،
ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و ﻣﺴﺎﺣﺖ
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن

ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﻫﻮازي

ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺳﻄﺢ

ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ

ﺳﻄﻮح ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ دارﻧﺪ.

ﺟﻨﺲ ﺳﻄﺢ

ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آب

ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي داراي زواﺋﺪ ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺮﺷﺢ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲﺳﺎﻛﺎرﻳﺪي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي در
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ دارﻧﺪ.

ﺷﻮري

ﺑﺮ ﻧﻮع ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪهي ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.

ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل

در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖﻫﺎي ﺿﺮوري اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ و رﺷﺪ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ دارد.

دﻣﺎﻫﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﺷﺪ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ را ﻣﺤﺪود ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

دﻣﺎ

زﻣﺎن

ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن

اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﻣﻲﺷﻮد.

ﺟﺮﻳĤنﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﺷﻮﻧﺪ.

 -3ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪهي ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ

ﺷﻜﻞ  -2ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ از ﺳﺎﺧﺘﺎر و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ.
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ادارهپاییز 1396
شماره ،3
فاضالب
مهندسیﻫﺎآب
دوم ،ﺗﻮﺳﻂ
سال1914
ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ آب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺳﺎل
ﻣﻬﻢوﺗﺮﻳﻦ
نشریه علوم و ﻛﻠﻲﻓﺮم

ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ ) .(Tallon et al., 2005اﻣﺮوزه ﻣﺘﺪاولﺗﺮﻳﻦ روش
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﮔﺮوه ﻛﻠﻲﻓﺮم ﻛﻞ و ﻛﻠﻲﻓﺮم
ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ اﺳﺖ ) .(Zazouli and Bazrafshan, 2009ﮔﺮوه ﻛﻠﻲﻓﺮمﻫﺎي ﻛﻞ 10ﻋﺒﺎرت ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﻣﻴﻠﻪاي ﺷﻜﻞ ﻫﻮازي

ﺟﺪول  -1ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي و رﺷﺪ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل آب

انسان منتقل میشود .مواد غذایی پخته چنانچه مجددا ً آلوده
نشوند عاري از آلودگی هستند ،زیرا این باکتري در حرارت 55
درجه سانتیگراد از بینمیرود (;Rokni, 1999; Barot, 1988
.)Daust and Pivniek, 1976; Johnson et al, 1984

شکل .3تصویر میکروسکوپ الکترونی از باکتریهای میلهای
ازفرم
کلی
ﺷﻜﻞ .3ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ شکل
ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﻣﻴﻠﻪاي ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻲﻓﺮم
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

شکل  .4تصویر میکروسکوپ الکترونی از باکتری میلهای شکل
اشرشیاکلی.
)ﻣﻨﺒﻊ(https://en.wikipedia.org/wiki/Pathogenic_Escherichia_coli :

 -3باکتریهای متداول تشکیلدهنده بیوفیلم

كليفرمها مهمترين باكتريهاي شاخص مورد استفاده در
آزمايش باكتريولوژيك آب هستند كه از سال  1914توسط اداره
آب آشاميدني
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ بهداشت عمومي آمريكا بهعنوان شاخص
آلودگي اﺛﺮ
ﻧﻮع
 -4خطرات سالمتی و زیستمحیطی بیوفیلم
ترين
متداول
Tallon
ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ
ﮔﻴﺮي
امروزهﺑﺮ ﺷﻜﻞ
ﺑﻴﺸﺘﺮ.)،اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ معرفي شدند (et al., 2005ﺳﻄﺢ
ﺗﺸﻜﻴﻞآب
ميكروبي
آشاميدنيﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي
ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋنروش براي سنجش كيفيتﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ
استفادهﻫﻮازي یکی از مواردی که در فرآیند تصفیه آب مورد توجه قرار
ﺗﺸﻜﻴﻞکل
ﺑﻴﺸﺘﺮيكلدريفرم
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ گروه
باكترﻜﻲيهاي
وجودﭘﻼﺳﺘﻴ
ﺟﻨﺲ ﺳﻄﺢ از آزمون وجود يا عدم ﺳﻄﻮح
ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ دارﻧﺪ .میگیرد ،تعداد باکتریهای کلیفرم است که شاخصی از
.)Zazouli
Bazrafshan,
ﺰان ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺳﻄﺢو كليفرم مدفوعي است (2009
ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ
andﺷﻜﻞﮔﻴﺮي
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ
ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،اﺛﺮ
آلودگی آب به میکروبهای بیماریزا بهشمار میرود و در
ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي 10
ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي در
ﭘﻠﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
ﺗﺮﺷﺢ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
عبارتﭼﺴﺒﻨﺪه ﻳﺎ
داراي زواﺋﺪ
يﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آب
اي
ميله
يهاي
باكتر
هستند از
گروه كليفرمهاي كل
آب آشامیدنی تصفیه شده ،نباید از حد مشخصی بیشتر باشد.
دارﻧﺪ.
ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ
ﺗﻮﻟﻴﺪ
شكل هوازي و بيهوازي اختياري (شکل  ،)3متعلق به گروه
این در حالی است که بیوفیلمها قابلیت بهدام انداختن و جلب
دﻣﺎﻫﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻳﺎ11ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﺷﺪ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ را ﻣﺤﺪود ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
دﻣﺎ
باکتریهای گرم منفي و فاقد اسپور كه قادرند در دمای 35
ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .کلیفرمها را دارند و این امر میتواند در برنامههای بهداشتی
ﺑﺮ ﻧﻮع ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪهي ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ
ﺷﻮري
درجه سانتی گراد با تولید اسید و گاز ،قند الکتوز را
تخمیرﻣﻲﺷﻮد .پایش آب شرب ایجاد اختالل کند (.)Keevil, 2002
اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ
زﻣﺎن
کنند و لزوما همه آنها منشأ مدفوعي ندارند (Zazouli and
سوی دیگر مشخص شده است که از جمله باکتریهای
از
در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖﻫﺎي ﺿﺮوري اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ و رﺷﺪ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ دارد.
ﺗﺮﻳﻨﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل
).
Bazarfshan, 2009
ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن
ﺷﻮﻧﺪ.لدهنده بیوفیلم ،باکتریهای فرصتطلبی هستند که در
ﺟﺮﻳĤنﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢتشکی
انتروباکتریاسه
به
توان
ی
م
شده
شناخته
مهم
هاي
ه
گون
دیگر
از
افراد سالم قادر به ایجاد بیماری نبوده ،اما در افرادی که سیستم
اشاره کرد که بهعنوان شاخص بهداشتی وجود آلودگی ثانويه
ایمنی ضعیفی دارند (سالمندان ،نوزادان ،بیماران سرطانی،
ي ﻣﺘﺪاول ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪهي ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ
مورد بررسی قرار میگیرند ( .)Rokni, 1999اشرشیاکلی عضو
بیماران تحت شیمیدرمانی ،بیماران مبتال به ایدز ،بیماران
خانواده انتروباکتریاسه بوده و قادر به تخمیر الکتوز و تولید
ادارهعضو و  )...قادر به ایجاد بیماری هستند .از
پیوند
سوختگی یا
ﺗﻮﺳﻂ
ﺮﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ آب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺳﺎل 1914
اسید و گاز هستند .جنس  Escherichiaشامل شش گونه است
های فرصتطلب میتوان به کلبسیال اشاره
باکتری
جمله
روش
اینﺗﺮﻳﻦ
ﻣﺘﺪاول
ﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ ) .(Tallon et al., 2005اﻣﺮوزه
که جنس اشرشیاکلی  5گونه شاخص آن است (Johnson
تولید کپسول پلیساکاریدی به دور خود است
قادر به
ﻛﻠﻲﻓﺮم
کردﻓﺮمکهﻛﻞ و
ﻴﻔﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﮔﺮوه ﻛﻠﻲ
.)et al., 1984; Bokkenhenuser and Mosenthal, 1981
که آن را در برابر فرآیندهای ضدعفونیکننده حفظ میکند
10
گوارشﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﻣﻴﻠﻪاي ﺷﻜﻞ ﻫﻮازي
ﻫﺴﺘﻨﺪ از
ﻋﺒﺎرت
ارگانیسمي ﻛﻞ
ترینﻛﻠﻲﻓﺮمﻫﺎ
معمو.لﮔﺮوه
(Zazouli
and Bazrafshan, 2009
دستگاه
در
هوازي
اشرشیاکلی
(.)Rompre et al., 2002
11
ﺳﺎﻧﺘﻲ
ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ درﺟﻪ
ﺗﺮﻳﻦدﻣﺎي 35
ﻣﻌﻤﻮل در
ﻗﺎدرﻧﺪ
آلودگیﻛﻪ
شاخصاﺳﭙﻮر
ﻣﻨﻔﻲو و ﻓﺎﻗﺪ
ﮔﺮوهاز ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﻧﺴﺎن و ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ
ﻫﻮازي در
اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲمواد
ﮔﺮم بوده
ﻫﺎيدیگر
حیوانات
برخی
ﻴﺎري )ﺷﻜﻞ ،(3انسان و
در
گرفته
شکل
بیوفیلم
که
است
شده
ثابت
همچنین
ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ از ﻃﺮﻳﻖ آب ،ﮔﻮﺷﺖ ،ﺷﻴﺮ و ﻓﺮآوردهﻫﺎي
andﻃﺒﻖ
.(4 Bazarfshan,
ﻣﺪﻓﻮع اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ
آب ﺑﻪ
ﻏﺬاﻳﻲ و
Zazouli
ﻧﺪارﻧﺪ )
ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ
طبقﻣﻨﺸﺄ
ﻫﻤﻪ.)4آنﻫﺎ
استﻟﺰوﻣﺎ
ﻛﻨﻨﺪ و
ﺗﺨﻤﻴﺮ
گزارشهاي
(شکل
مدفوع
ﻻﻛﺘﻮزو راآب به
ﺳﻴﺪ و ﮔﺎز ،ﻗﻨﺪغذایی
زﻳﺮا اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺮار
ﻫﺴﺘﻨﺪ،
حاوی ﻋﺎري
آﻟﻮده ﻧﺸﻮﻧﺪ
ﻣﺠﺪداً
اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ
زایی
آﻟﻮدﮔﻲبیماری
باکترازیهای
یتواند
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪآب م
ﭘﺨﺘﻪانتقال
ﻏﺬاﻳﻲهای
موجودﺷﻮد .ﻣﻮاد لوله
ﺳﺎﻧﺘﻲآن
درﺟﻪههاي
اشرشیاکلی از طریق آب ،گوشت ،شیر و فرآورد
ﮔﺮادبهاز ﺑﻴﻦ ﻣﻲرود ).(Rokni, 1999; Barot, 1988; Daust and Pivniek, 1976; Johnson et al, 1984

(منبع)https://wiki.epfl.ch/biodesign-realworld/background/coliform:
(https://wiki.epfl.ch/biodesign-realworld/background/coliform
)ﻣﻨﺒﻊ:

ﺷﻜﻞ  .4ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻴﻠﻪاي ﺷﻜﻞ اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ.

(منبع)https://en.wikipedia.org/wiki/Pathogenic_Escherichia_coli:

 -4ﺧﻄﺮات ﺳﻼﻣﺘﻲ و زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ

ﻣﻮردﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
آﻟﻮدﮔﻲ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ وﺟﻮد
ﻋﻨﻮان
ﻪﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ،ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﻛﻠﻲﻓﺮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺼﻲ از آﻟﻮدﮔ
ﺗﺼﻔﻴﻪ آب
ﺷﺎﺧﺺدر ﻓﺮآﻳﻨﺪ
ﻣﻮاردي ﻛﻪ
ﺑﻪ از
ﻳﻜﻲ
44
اﺳﻴﺪآﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه ،ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ
در آب
و
رود
ﻣﻲ
ﺷﻤﺎر
ﺑﻪ
زا
ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎي
ﻣﻴﻜﺮوب
ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳﻪ ﺑﻮده و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻻﻛﺘﻮز و ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲوﻋﻀﻮ
ر ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ )1999
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فاضالب
Rokni,و(.مهندسی آب
نشریه علوم
ﻛﻪ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻪدام اﻧﺪاﺧﺘﻦ و ﺟﻠﺐ ﻛﻠﻲﻓﺮمﻫﺎ را دارﻧﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺎﻳﺶ آب ﺷﺮب
ﺟﻨﺲ  Escherichiaﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺲ اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ  5ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ آن اﺳﺖ ) Johnson et al.,
اﺧﺘﻼل ﻛﻨﺪ ).(Keevil, 2002
.(1984; Bokkenhenuser and Mo
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪه ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ،ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺒﻮده ،اﻣﺎ در اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺿﻌﻴﻔﻲ دارﻧﺪ )ﺳﺎلﻣﻨﺪان ،ﻧﻮزادان ،ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺮ
ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺤﺖ ﺷﻴﻤﻲدرﻣﺎﻧﻲ ،ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﺪز ،ﺑﻴﻤﺎران ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻳﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻋﻀﻮ و  (...ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ .از

خوردگی در سیستمهای لولهکشی و مخازن را دارند.
در تحقیقات بر روی جداسازی باکتریهای تشکیلدهنده
بیوفیلم از سیستم توزیع آب در آفریقای جنوبی ،بهحضور
سودوموناس آئروژینوزا ،کلبسیال و انتروباکتر اشاره شده است
( .)September at al., 2007همچنین در مطالعهای که توسط
نبیزاده اصل و ولیزاده ( )1395انجام گرفت ،مشخص شد که
باکتری باسیلوس سوبتیلیس قابلیت تشکیل بیوفیلم بر سطح
لولههای انتقال آب از جنس پلیوینیلکلراید ،پلیپروپیلن و
پلیاتیلنگالیکول را دارا است .در تحقیق دیگری که بر روی
آب شیرینکنهای شهر قم انجام شده است نشان داده شد که
 %6آب تصفیه شده دارای آلودگی میکروبی است .یکی از دالیل
این آلودگی میکروبی ،تشکیل الیهی بیوفیلم بر روی فیلترهای
دستگاه بیان شده است ( .)Yari et al., 2007همچنین در
مطالعهی بیوفیلم لولههای انتقال آب در کشورهای فرانسه،
انگلیس ،پرتغال و التویا مشخص شد که لولههای آهنی قابلیت
تشکیل بیوفیلمی را دارند که مهمترین باکتری موجود در آن،
اشرشیاکلی است (.)Juhna et al., 2007
در مطالعهای که بهمنظور معرفی روشهای جدید بررسی
کیفیت آب صورتگرفته نشان داده شد که عالوهبر مطالعه
معمول نمونههای آب در برنامههای پایش سیستمهای
آبرسانی ،مطالعهی بیوفیلم شکل گرفته در لولههای انتقال
آب میتواند نقش مهمی در تعیین سالمت آب آشامیدنی داشته
باشد .در این مطالعه نشان داده شد که در حالیکه نمونه آب
مورد بررسی از نظر محتوای باکتریایی (اشرشیاکلی) مطابق
استانداردهای اروپا میباشد ،اما بیوفیلم موجود در لولهها حاوی
مقادیر قابل توجهی از این باکتری است که در صورت تغییر در
شدت جریان آب ممکن است در لولهها گسترش یافته و منجر به
آلودگی و اثرات نامطلوب آن شود ( .)Techneau, 2009براساس
استاندارد آب آشامیدنی ایران و سازمان جهانی بهداشت ،کلیه
آبهای آشامیدنی باید فاقد باکتری شاخص کلیفرم بوده و تا
حدود  3باکتری در  95درصد موارد در شبکه آب آشامیدنی
میتواند باشد (موسسه ملی استاندارد ایران.)1376 ،
طی تحقیقی که بر روی بیوفیلمی که در آب سردکنها
تشکیل میشود ،نشان داده شد این آلودگی میتواند ناشی
از مواردی چون آلودگی آب ورودی ،اتصاالت نامناسب آب
سردکن و یا وجود درز در بدنه آب سردکن باشد (عالیپور و
زارع .)1387 ،همچنین نتایج تحقیقی توسط  Benoitدر شهری

باشد که مقاوم به آنتیبیوتیکها هستند .این امر میتواند یک
معضل جدی در سیستمهای آبرسانی بهشمار رود (Berry
 .)and Raskin, 2006عالوهبر این مشخص شده است که برخی
باکتریها میتوانند در آبهای ضدعفونی شده نیز زنده بمانند.
از جمله روشهای این باکتریها برای دور ماندن از بقایای مواد
ضدعفونیکننده (مانند کلر) میتوان به چسبیدن به سطوح،
تولید کپسولها و پوششهای پلیساکاریدی ،تجمع ،تغییرات
ژنتیکی و  ...اشاره کرد که همگی در ساختار بیوفیلم مشاهده
میشوند (.)Wingender and Flemming, 2004
 -5یافتههای تشکیل بیوفیلم در آبهای شرب شهری
بیوفیلم ممکن است در بخشهای مختلف یک سیستم
آبرسانی ،از محل تصفیهخانه گرفته ،تا مخازن ،لولههای انتقال
آب ،دستگاههای تصفیه آب خانگی و  ...تشکیل شود (شکل
 .)5تاکنون مطالعات مختلفی در زمینهی بررسی باکتریهای
تشکیلدهندهی بیوفیلم در شرایط مختلف محیطی صورت
گرفته است .بهعنوان مثال ،در مطالعهای برروی لولههای
آب یونیتهای دندانپزشکی که آب شهری در آنها جریان
داشته است ،مهمترین باکتریهای تشکیلدهنده بیوفیلم
استافیلوکوک اورئوس تشخیص داده شد (صفوی و همکاران،
 .)1384در مطالع ه مشابه دیگری بر روی بیوفیلم یونیتهای
دندانپزشکی مورد استفاده با آب شرب شهری نشان داده
شد که باکتریهای گرم مثبت (استافیلوکوک) و گرم منفی
(سودوموناس آئروژینوزا) علیرغم عدم آلودگی آب ورودی ،قادر
به تولید بیوفیلم در این لولهها هستند (هنرمند و همکاران،
.)1388
در مطالعه دیگری که توسط )Boe-Hansen et al. (2003
صورت گرفت ،با استفاده از یک مدل سیستم آبرسانی شهری
نشان داده شد که آب شرب شهری حاوی میکروارگانیسمهایی
است که قابلیت تشکیل بیوفیلم بر سطح این لولهها را دارند.
این در حالی است که مطالعه ) Bomo et al. (2004نشان
میدهد که بیوفیلم موجود در لولههای انتقال آب شرب
میتواند حاوی باکتری آئروموناس باشد .از سوی دیگر Anand
) et al. (2014بیان کردند که باکتریهای موجود در بیوفیلم
قابلیت کاتالیزوری واکنشهای شیمیایی و میکروبی منجر به
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در شمال آمریکا که در آن آلودگی میکروبی آب سردکنها را
با آب بطریهای پخش شده بررسی کرده بود نشان داد که 22
درصد از آب سردکنهای مورد مطالعه دارای آلودگی میکروبی
بوده است (.)Levesgue et al., 1994
نتیجه آزمایشهای شمارش پلیتهتروفیک نشان داده که
اگر چه در دستگاه آب سردکن مخازنی برای ذخیره آب موجود
است اما صاف و یکدست بودن سطوح فلزی این مخازن و
جنس آنها که ورقه فوالد ضدزنگ است مانع از رشد بیوفیلم
میشود .مطالعات انجام شده بر روی سطوح مختلف نشان داد
که باکتریها بر روی سطوح و یا لولههای پالستیکی پلیمری
نظیر التکس ،پلییورتان و پلیوینیلکلراید نسبت به سطوح
شیشهای و استیل (فوالد ضدزنگ) آسانتر چسبیده و رشد
و توسعه مییابند ( )Rogers, 1994; Williams, 1996بهعالوه
میکروسکوپ الکترونی نشان داد که احتماالً سطوح موجدار در
تجمع بیوفیلم تاثیر دارند (.)Kettering, 2002
 -6روشهای کنترل بیوفیلم در سیستمهای توزیع آب
و آب شرب
سازمان محیطزیست آمریکا ( )EPAاستانداردها و پروتکلهایی
را برای پایش و از بین بردن بیوفیلمهای شکل گرفته در
سیستمهای توزیع آب شرب منتشر کرده است (USEPA,
 .)1992انجام روش مناسب تصفیه آب و استفاده از ترکیبات

ضدعفونیکنندهی موثر گام نخست در ممانعت از شکلگیری
بیوفیلم در سیستمهای آبرسانی بهشمار میرود (van der
 .)Kooij, 2000یکی از مهمترین روشها برای از بین بردن
12
بیوفیلم موجود در لولههای آب ،انجام دورهای فرآیند فالشینگ
یا شستشوی تحت فشار لولهها است که موجب کنده شدن
بیوفیلمها میشود .هرچند که این روش بهدلیل هزینهبردار
بودن و نیاز به قطع جریان معمول آبرسانی و حضور پرسنل و
 ...روشی پرهزینه بهشمار میرود .جلوگیری از خوردگی لولهها
و تعویض لولههای آسیبدیده نیز یکی دیگر از راههای موثر
کنترل بیوفیلمها است ،چرا که محلهای دچار خوردگی سطوح
مناسبی برای اتصال بیوفیلم بهشمار میروند (.)USEPA, 1992
پایش مداوم و کنترل میزان نوترینتهای موجود در آب که
شرایط را برای رشد میکروب ها فراهم میکنند از دیگر راههای
جلوگیری و مبارزه با بیوفیلم در سیستمهای آبرسانی است
(.)USEPA, 1992
) Dwivedi and Singh (2015بهمنظور راهکاری در کنترل
بیوفیلم باکتریایی ،به بررسی توان تشکیل بیوفیلم  30سویه
 Streptococcusپرداختند و نهایتاً بهمنظور حذف بیوفیلم 18
سویه که بیوفیلم قوی و متوسط داشتند از دو ترکیب امبلین و
پیپرین استفاده کردند .نتایج نشان از تأثیر معنیدار ضد بیوفیلمی
این ترکیبات بود .هرچند که الزم به ذکر است این روش بهدلیل
مضرات ترکیبات شیمیایی برای انسان ،بهمنظور استفاده در
خطوط تولید صنایع غذایی پیشنهاد نمیشود .در مطالعه دیگری

شکل  -5تصویر سیستم آبرسانی و محلهایی که امکان تشکیل بیوفیلم دارند.
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ دارﻧﺪ.
اﻣﻜﺎن
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
 Engineering,و ﻣﺤﻞ
ﺳﻴﺴﺘﻢ آبرﺳﺎﻧﻲ
(MSU,
Center
for Biofilm
ﺷﻜﻞ  .5ﺗﺼﻮﻳﺮ)1999
)(MSU, Center for Biofilm Engineering, 1999
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ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ ) (EPAاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﻜﻞﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺶ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢﻫﺎي ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ در
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ آب ﺷﺮب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ ) .(USEPA, 1992اﻧﺠﺎم روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲﻛﻨﻨﺪهي ﻣﻮﺛﺮ ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ در ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي آبرﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻲرود ) van der
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) Nan et al. (2015با افزودن عنصر مس دوظرفیتی به ساختار
آلیاژی استیل ضدزنگ ،سبب ممانعت از چسبیدن باکتری
 Staphylococcus aureusبه سطح استیل شدند .آنان علت این
امر را ممانعت مس برای چسبیدن پلیساکارید خارج سلولی به
سطح اعالم کردند ،زیرا که باکتریهایی که دارای سطح سلولی
هیدروفوب هستند نسبت به باکتریهایی که دارای سطح
سلولی هیدروفیل هستند ،در اتصال به سطوح دارای خاصیت
هیدروفوبیستی باال ،موفقتر میباشند .نتایج بررسیهای
) Gunduz and Tuncel (2006برروی بیوفیلم جداسازی شده
از خط تولید بستنی نشان داد که بیشترین باکتریهای گرم
منفی به خانواده  Enterobacteriaceaeتعلق داشته است .آنها
گونههای  Shigella ،Citrobacter ،Enterobacter ،Proteusو
 Escherichiaرا شناسایی کردند .سایر باکتریهای گرم منفی
جداسازی شده در تحقیق آنهاPseudomonas ،Aeromonas ،
و  Moraxellبود .باکتریهای گرم مثبت شناسایی شده عبارت
بودند از Listeria ،Bacillus ،Staphylococcus :و Lactic
 acid bacteriaنظیر  Streptococcusو  .Leuconostocآنها
اظهار داشتند که بیشترین مشکل را  Listeriaو Shigella
ایجاد میکنند .در این پژوهش نیز باکتریهای  Shigellaو
 Staphylococcusشناسایی شدند.
) Adetunji et al. (2014در پی یافتن روشی بهمنظور کنترل
بیوفیلم باکتریایی ،به بررسی تأثیر زمان گرمخانهگذاری بر میزان
سرعت رشد و گسترش بیوفیلم پرداختند .آنان با افزایش زمان
گرمخانهگذاری از  18تا  72ساعت برای باکتریهای Listeria
 Escherichia coli ،monocytogenesو Staphylococcus
 aureusنشان دادند که نهتنها با افزایش زمان گرمخانهگذاری،
جمعیت میکروبی کاهش نمییابد بلکه افزایش حجم بیوفیلم
توسط این باکتریها اتفاق میافتد.
مطالعات ) Rivardo et al. (2009بر روی بیوسورفکتانت
 Bacillus subtilisو  Bacillus licheniformisبرروی بیوفیلم
 Escherichia coliو  Staphylococcus aureusسبب کاهش
 %97و  %90بیوفیلم شد .تشکیل بیوفیلم یکی از مهمترین
مسائل عملیاتی در غشاءهای فیلتراسیون در طول بازههای
زمانی طوالنی شستشو محسوب میشود ،بهگونهای که در
سیستمهای اولترافیلتراسیون و فیلتر غشائی اسمز معکوس
امکان روبرو شدن با بیوفیلمهای تکاملیافته وجود دارد
(.)Anand et al., 2014
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نتایج مطالعات مختلف تاکنون مشخص کرده است که بیوفیلمها
از گستره وسیعی از باکتریها شکل میگیرند و مبارزه با آنها
بهمنظور حفظ سالمت آب آشامیدنی در سیستمهای توزیع آب
نیازمند توجه به فاکتورها و روشهای مختلفی است .همچنین
نشان داده شده است که یکی از دالیل تشکیل میزان بیوفیلم
زبری سطح مورد نظر است بهطوری که چسبیدن باکتریایی
در مجاورت یک سطح خشن بهتر از یک سطح صاف صورت
میپذیرد .زیرا در سطوح خشن بهدلیل پستی و بلندیهای
زیاد افزایش سطح وجود دارد که میتواند باعث جذب بیشتر
باکتریها شود .در یک بررسی نشان داده شد که متوسط
چگالی جمعیت سلولهای چسبیده در سطح شیشه صاف
کمتر از سطح شیشه خراشدار است (Characklis et al.,
 .)1990بهاین دلیل بیان شده است که مبارزه با خوردگی در
سیستمهای انتقال آب یکی از روشهای مقابله با بیوفیلم است.
در مطالعه مهدوی و همکاران ( ،)1387سویه Salmonella
 enteritidisمورد استفاده با هیدروفوبیسیتی  %73روی سطح
شیشهای نسبت به استیل و پلیاتیلن ،قدرت تشکیل بیوفیلم
بیشتری از خود نشان داد و از آنجا که سطوح شیشهای و
استیل نسبت به سطوح پلیاتیلن ،هیدروفیلتر هستند،
میتوان به نقش مهم جاذبهی ناشی از هیدروفوبیسیتی سطح
باکتری و سطح هیدروفیل در تشکیل بیوفیلم پیبرد .همچنین،
هیدروفوبیسیتی باالی بین سطح باکتری و سطح شیشهای با
ایجاد نیروی دافعه از اتصال باکتری و در نهایت ،تشکیل بیوفیلم
روی این سطح جلوگیری میکند .بنابراین محققین نتیجهگیری
کردند که پدیدههای اتصال و تشکیل بیوفیلم باکتریایی از یک
عامل تأثیر نمیپذیرند ،بهطوری که هیدروفوبیسیتی باال برای
تشکیل بیوفیلم الزم هست ،اما کافی نیست .در این تحقیق
مسئله دیگری که مورد توجه قرار گرفت جنس سطوح و رابطه
آن با میزان چسبیدن باکتریها و تشکیل بیوفیلم بود که شاید
بتوان مطلب را به وسیله آبگریزی و آبدوستی سطوح توجیه
کرد ( .)Zottola, 1994نتایج نشان داد که باکتریها به سطوح
پالستیک که آبگریز هستند نسبت به سطوح آبدوست شیشه
و فلزاتی نظیر روی ،بیشتر میچسبد.
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با توجه به موارد ذکر شده میتوان نتیجه گرفت که شکلگیری
بیوفیلمها در سیستمهای آبرسانی امری معمول و اجتنابناپذیر
است که در صورتیکه با عوامل دیگری همچون آسیبدیدگی
و خوردگی لولهها ،عدم انجام تصفیه کارآمد و  ...همراه شود
میتواند دربرگیرنده باکتریهای بیماریزایی باشد که ممکن
است برای مصرفکنندگان آب مشکالت بهداشتی بهبار آورد.
در مجموع میتوان گفت مواد سنتتیک بر پایه هیدروکربنها
(مانند ظروف پالستیکی) بیشتر در معرض تشکیل بیوفیلم
و ایجاد آلودگی هستند .بهطور کلی هر چه خلل و فرج
میکروسکوپی سطوح کمتر باشد احتمال چسبیدن پایدار
باکتریها به آنها کمتر بوده و بنابراین تشکیل بیوفیلمها نیز
کمتر صورت میپذیرد .بنابراین لولههای زنگزده و فرسوده و
وسایل پالستیکی قدیمی و خشدار میتوانند احتمال آلودگی
میکروبی را باال برده و مشکالتی ایجاد نمایند .طراحی مناسب
شبکه آبرسانی از عوامل مهم در کنترل بیوفیلم است .با توجه
به روشهای بررسی شده برای جداسازی باکتریها در این
تحقیق میتوان پیشنهاداتی مانند استفاده از مواد پاککننده،
حذف لکههای حاوی میکروارگانیسمها از روی سطوح توسط
آب سرد و گرم و بهکارگیری عوامل شیمیایی و در نهایت
ضدعفونی را برای حذف کامل بیوفیلمها ارایه کرد .همچنین
در پاکسازی از طریق عوامل پاککننده شیمیایی و نیروهای
فیزیکی ،استفاده از درجه حرارت باال میتواند اثربخش باشد.
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