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 چکيده
د                          اد کنن تم هاي آب شهري و صنعتي ايج ين مي   . بيوفيلم ها در اکثر محيط هاي آبي ديده مي شوند و مي توانند مشکالتي شامل خوردگي در سيس همچن

باکتري ميکروکوکوس لوتئوس از جمله باکتري هايي مي باشد که در . و غيره باشندتوانند به عنوان يک پناهگاه براي باکتري هاي پاتوژن مثل لژيونال 
وفيلم دارد                       االيي در تشکيل بي ايي ب ده مي شود و توان تم هاي آب صنعتي            . سيستم هاي آبي به فراواني دي اکتري از سيس ن ب ن تحقيق جداسازي اي در اي

اکتري توسط ميکروس              ن ب وفيلم اي ام شد   صورت گرفت و سپس بررسي بي ي انج اکتري ميکروکوکوس        . کوپ الکترون ه ب ن تحقيق مشخص شد ک در اي
ده                     يچ محقق ديگري گزارش نش ه حال توسط ه ا ب لوتئوس در ساختمان بيوفيلم خود، تشکيل يک ساختار بسيار خاص و ويژه مي دهد که اين ساختار ت

 . است و بسيار جديد مي باشد
 وس، ميکروسکوپ الکتروني بيوفيلم، ميکروکوکوس لوتئ:واژگان کليدي

 
Detection of a new structure in micrococcus luteus biofilm by scanning electron 

microscopy  
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Abstract:  

Biofilms have been detected in the most pristine of aquatic environments and have been reported to facilitated 
corrosion in domestic and industrial water systems and act as a haven for pathogenic microorganisms such as 
Legionella spp. Also micrococcus luteus is the one of bacteria that exist frequently in water systems and have high 
potential for biofilm formation. In this research bacteria isolated and identified from industrial water systems.   Then 
study of biofilm by scanning electron microscopy performed. Result shows that this microorganism formed specific 
biofilm with regular structure. This structure not reported by any researcher up to now and is very new.                       
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 مقدمه
بيوفيلم ها در اکثر محيط هاي آبي ديده مي شوندو مي توانند مشکالتي شامل خوردگي در سيستم هاي آب شهري و صنعتي،      
تم              ه سيس آلودگي آب ها با باکتري هاي پاتوژن مثل لژيونال و غيره را ايجاد کنند و در نتيجه مي توانند خسارت هاي زيادي ب

ي و   ). et al., 1991   Flemming(ارد کنندهاي آبي و همچنين سالمتي انسان و از اين رو کنترل بيوفيلم در سيستم هاي آب
ه                 . غيره بسيار با اهميت مي باشد      ي ب تم هاي آب ه در سيس ايي مي باشد ک اکتري ه ه ب باکتري ميکروکوکوس لوتئوس از جمل

االيي در تشکيل       انجام شده است مشخص شده    " با توجه به تحقيقاتي که اخيرا     . فراواني ديده مي شود     که اين باکتري توانايي ب
وفيلم شود               ده و در نتيجه سبب تشکيل بي ه    . بيوفيلم دارد و مي تواند به راحتي به سطوح غوطه ور در آب متصل ش ا ب ا ت ام

ه است                اکتري صورت نگرفت ن ب وفيلم اي ق بي ي                  . حال بررسي دقي تم هاي آب اکتري از سيس ن ب ق جداسازي اي ن تحقي هدف اي
 .  و بررسي بيوفيلم اين باکتري توسط ميکروسکوپ الکتروني مي باشدصنعتي

 
 :مواد و روشها

جهت جداسازي باکتري ها، از سيستم هاي آبي برج هاي خنک کننده کارخانه پلي اکريل اصفهان نمونه برداري 
فيلم اين باکتري سپس از روش اساليد شيشه اي بيو. همچنين جداسازي و شناسايي باکتري انجام شد.  صورت گرفت

در نهايت اساليد هاي شيشه اي که بيوفيلم روي آن ها تشکيل شده بود به منظور ). et al., 1999   Bos(تشکيل شد 
بعد از اين مدت بيوفيلم باکتري ها .  روز در دماي آزمايشگاه و در محيط در بسته قرار گرفتند٧خشک شدن، به مدت 

 .با نقره آماده سازي شدبراي بررسي با ميکروسکوپ الکتروني 
 قرار Vacuum BAL- TEC (sputter coater SCD005) سپس نمونه ي آماده شده در محفظه خالء دستگاه  

سپس نمونه ي آماده شده براي بررسي توسط . گرفت و در نتيجه روي نمونه و سطح آن با فلز طال پوشيده شد
Scanning Electron Microscopy( Philips-XL-30)د استفاده قرار گرفت مور).et al., 1997   Geesey.( 

 
 بحث و نتيجه گيري

اين . ديده مي شود تشکيل بيوفيلم ميکروکوکوس به صورت دقيق و سازماندهي شده است)١(همانطور که در شکل
د اين ساختار هاي روزت مانن. باکتري در سطح اساليد شيشه اي تشکيل ساختار هاي منظم و ستاره اي شکل مي دهد

به احتمال زياد اتصال اين ساختار ها به يکديگر سبب تشکيل بيوفيلم . بطور گسترده اي سطح اساليد را مي پوشانند
 با توجه به مقياس اندازه گيري که. در اين شکل دو ساختار روزت مانند در کنار هم ديده مي شوند. بالغ مي شود

μmمي باشد، فاصله ي بين اين دو ساختار نزديک به١٠  μmاين ساختار را با بزرکنمايي ) ٢(شکل.  مي باشد٢٠



 

 

در اين تحقيق مشخص شد که باکتري ميکروکوکوس لوتئوس در ساختمان بيوفيلم خود، تشکيل . بيشتر نشان مي دهد
يک ساختار بسيار خاص و ويژه مي دهد که اين ساختار تا به حال توسط هيچ محقق ديگري گزارش نشده است و 

 .باشدبسيار جديد مي 
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