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رقیه قلی ساده دوراى هحله* ،1نادیا کاظوی پور ،2آرتادوخت توکلی

 -1عضو هیات علوی ،گزوه علوم آسهایشگاهی ،دانشکده پششکی ،دانشگاه آساد اسالهی
 -2عضو هیات علوی ،دانشگاه آساد اسالهی واحد کزهاى ،گزوه هیکزوبیولوصی دانشکده علوم پایه
چکیده
ثیَفیلن ًَػی پَؿؾ لضجی دس سٍی ػغَح جبهذ ثَدُ کِ دس عجیؼت سخ هیدّذ .یک گًَِ یب ثیؾ اص یک گًَِ اص ثبکتشیّب
هوکي اػت دس تـکیل ثیَفیلن دخبلت کٌٌذ .ثیَفیلنّبی یکِ تَػظ یک ًَع ثبکتشی ثَجَد هیآیذ ٍ monocultureثیَفیلنّبی
تـکیل ؿذُ ثش سٍی ػغَح هخبعی هـثل سٍدُ کِ اغلت حبٍی هخلَعی اصگًَِ ّبی هختلف ثبکتشیّب هیثبؿٌذ سا multiculture

گَیٌذ .ثیَفیلن ًَػی لجي ثبکتشیبیی اػت کِ دس ّش جبیی کِ آة هَجَد ثبؿذ ،سؿذ هیکٌذ 99 .دسكذ توبم ثبکتشیّب دس دسٍى
ثیَفیلن صًذگی هیکٌٌذ .دس دسٍى یک الیِ لضج هحبفظت کٌٌذُ ،ثبکتشیّب اجتوبػبتی سا هیػبصًذ کِ آىّب سا قبدس هیًوبیذ کِ
هَاد غزایی سا کِ یک ثبکتشی هٌفشد ثِ تٌْبیی قبدس ثِ ّضن ٍ تجضیِ آىّب ًیؼت ،سا هلشف ًوبیٌذ .ثیَفیلن ثِ ػلَلّبییگفتِ هی
ؿَدکِ سٍی یک ػغح تثجیت ؿذُ ٍ ػوَهبً ثَػیلِ یک هبتشیکغ اصهَاد پلیوشی آلی ،ثب هٌـبء هیکشٍثی (اگضٍپلیوش گؼتشدُ
گلیکَکبلیکغ) احبعِ ؿذُاًذ .ایي اگضٍپلی ػبکبسیذّب کِ ثیؾ اص  99دسكذ ٍصى خـک ثیَفیلن سا تـکیل هیدٌّذ؛ اتلبل ثِ
ػغَح ،تـکیل هیکشٍکلًَی ٍ هقبٍهت ثِ هَاد ضذ هیکشٍثی سا تؼْیل هیًوبیٌذ.

کلوات کلیدی :ثیَفیلن ،هیکشٍثی ،اثشات ،ثبکتشی
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هقدهه
ثیَفیلن ًَػی تجوغ ثبکتشیبیی اػت کِ اثش هتقبثل ثش سٍی ّن داسًذ ٍ ثِ ػغح جبهذ یب ثِ یکذیگش چؼجیذُاًذ ٍ آىّب سا هبتشیکغ
خبسجی اص جٌغ پلی ػبکبسیذی احبعِ کشدُ اػت .تَاًبیی ثبکتشیّب ثشای چؼجیذى ثِ ػغَح ،ثِ ٍیظُ دس اسگبًیؼنّبی پبتَطى کِ
اص ایي خبكیت ثشای ؿشٍع ثیوبسی اػتفبدُ هیکٌٌذ ،ثِ ػٌَاى یک پذیذُ هْن ؿٌبختِ ؿذُ اػت.
دس عجیؼت هؼوَالً ثبکتشیّب ثِ كَست کلًَیّبیی ثب جوؼیت هخلَط سؿذ هیًوبیٌذ ٍ ثِ ًذست ثِ كَست ایضٍلِ ٍ یب کـت خبلق
یبفت هیؿًَذ .ثیَفیلن ّبی هخبعی ٍ پالکّبی دًذاًیً ،وًَِّبی ؿٌبختِ ؿذُ ایي پذیذُ دس اًؼبى ّؼتٌذّ .وچٌیي دس عجیؼت هبدُ
لغضًذُ هَجَد ثش سٍی ػٌگّبی سٍدخبًِ ٍ پَؿؾ ًبصک طل هبًٌذ ثش دیَاسُ داخلی گلذاى کِ گلّب ثِ هذت یک ّفتِ دس آى
ًگْذاسی ؿذُاًذً ،یض ًوًَِّبیی اص ثیَفیلن ّؼتٌذ .تـکیل ثیَفیلن ثِ ػٌَاى اػتشاتظی جْبًی ثبکتشیبیی جْت ثقبء ٍ جبیگضیٌی ثْتش
ًؼجت ثِ هَاد غزایی هغشح اػت.
ثیَفیلن ّب اجتوبػبتی اص ثبکتشیّب ،جبًَساى ٍ گیبّبى هیکشٍػکَپی هیثبؿٌذ کِ ثِ یک ػغح هتلل ؿذُاًذ ٍ غبلجبً یک الیِ طلِ
ای تَلیذ هیکٌٌذ .ایي الیِ ػالٍُ ثش فشاّن ًوَدى هحیظ هٌبػت ثشای صیؼت ،ثِ چؼجیذى ٍ ثبقی هبًذى هیکشٍةّب ثش سٍی ػغَح
کوک ًوَدُ ٍ ًقؾ هحبفظتی ًیض داسد .دس هحیظّبی آثی ،ػلَل ّبی هیکشٍثی ثِ هَاد جبهذ ًظیش هَاد هؼذًی ٍ فلضات هَجَد دس
هحیظ چؼجیذُ ٍ ٍاکٌؾّبی هؼذًی ؿذى سا ؿشٍع هیًوبیٌذ .ػلَلّبی تثجیت ؿذُ سؿذ ًوَدُ ٍ پلیهشّبی خبسج ػلَلی کِ اغلت
ثِ ؿکل یک هبتشیکغ دسّن اص جٌغ فیجشثل هیثبؿٌذ ،سا تَلیذ هیًوبیٌذ.
دس اکثش هَاسد دس ثیَفیلن ّبیی کِ دس هحیظّبی آثی تـکیل هیؿًَذ ،هقبدیش قبثل هالحظِ ای اص هَاد ٍ رسات هؼذًی ًظیش خبک
سع ،جزة ؿذُ ٍ دس ایي ػبختبس ثِ دام هیافتٌذ .ثِ عَسکلی ثیَفیلنّب ػبختبس چٌذ گًَِ ای 1داسًذ؛ ثِ ایي هؼٌی کِ حبٍی
ػبختبسّبی ثؼیبس پیچیذُ ثب فضبّبی خبلی ،هجشاّب ،حفشات ،هٌبفز ٍ سؿتِّب هیثبؿٌذ کِ دس ایي ػبختبس ػلَلّب آسایؾ خَؿِ ای
داؿتِ ٍ یب ثِ كَست هیکشٍکلًَیّب تَػظ حفشات ثیي آىّب هجضا هیگشدًذ .ایي چٌیي ػبختبسّبی پیچیذُ ای دساًَاع ٍػیؼی اص
ثیَفیلن ّب گضاسؽ ؿذُ اػت:
ثیَفیلن ّبی هتبًَطًیک دس ساکتَسّبی Fixed – bed

ثیَفیلن ّبی َّاصی تـکیل ؿذُ دس گیبّبى هَجَد دس آةّبی آلَدُ
ثیَفیلن ّبی تثجیت کٌٌذُ اصت
ثیَفیلن ّبی کـت خبلق ٍیجشیَ پبساّوَلیتیکَع ٍ ػَدٍهًَبع ائشٍطیٌَصا
حفشات دسًٍی دس سػبًذى هَاد غزایی ثِ الیِّبی صیشیي ثیَفیلن ًقؾ هْوی سا ایفب هیکٌٌذ .ثیَفیلن دس ػغَح هشعَة گبُ ثِ
كَست پَؿؾ پیَػتِ ٍ گبُ ثِ كَست تکِ تکِ تـکیل هیؿَد.
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- Multi Species
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خواص بیوفیلن
ثیَفیلن ّب ٍ اجتوبػبت هیکشٍثی خَاف فیضیکَؿیویبیی داسًذ کِ ثشای ػولکشد آىّب دس عجیؼت ،اّویت صیشثٌبیی داسًذ .ایي خَاف
ػجبستاًذ اص:
هقبٍهت ًؼجت ثِ اكغکبک
پبیذاسی هکبًیکی ثیَفیلن ّب ٍ تَدُّب
هقبٍهت ّیذسٍلیتیکی ثیَفیلن دس غـبءّبی جذا کٌٌذُ
هقبٍهت ثِ ّذایت گشهبیی دس ػغَح تغییشات دهبیی
هقبٍهت اًتـبسی هبتشیکغ ثیَفیلن دس ساکتَسّبی ثیَفیلوی
ظشفیت جزة ػغحی ،ثِ خلَف هکبًیؼن ثیَفیلن ّب دس جزة ػغحی ثیَلَطیکی
خَاف اتلبلی ثِ هلکَل ّبی آة
هؼوبسی هبتشیکغ ٍ پیچیذگی ػبختبس پلی ػبکبسیذّب ٍ آًضینّبی خبسج ػلَلی.
یکی اص تشکیجبت هْن کِ دس ایجبد خَاف فیضیکی ٍ فیضیکَ ؿیویبیی ثیَفیلن ّب ًقؾ هْوی ایفبء هیکٌذ ،هبتشیکغ اگضٍپلی
ػبکبسیذی هیثبؿذ.
هیکزوارگانیسنهای هوجود در بیوفیلن
اگش چِ هیکشٍاسگبًیؼنّبی تـکیل دٌّذُ ثیَفیلن ،صًذگی پالًکتًَی ًیض داسًذ ،اهب ثیَؿیوی ایي هیکشٍاسگبًیؼنّب هتفبٍت اػت.
هغبلؼبت اخیش ًـبى هیدّذ کِ ایي تغییش ٍ تفبٍت هشثَط ثِ خبهَؽ ؿذى یک دػتِ اص طىّب ٍ سٍؿي ؿذى یک دػتِ دیگش طًی اػت.
ثِ ػٌَاى هثبل ػَدٍهًَبع ائشٍطیٌَصا دس حبلت صًذگی ثیَفیلوی ثِ ػٌتض آلظیٌبت ًیبص داسد .ثٌبثشایي طىّبی ػٌتض کٌٌذُ آلظیٌبت سٍؿي
هیگشدًذ .هغبلؼبت ًـبى هیدّذ کِ سًٍَیؼی اص طى  algکِ هحلَل آى آلظیٌبت هیثبؿذ ،دس صًذگی ثیَفیلوی چْبس ثشاثش ثیؾ اص
حبلت پالًکتًَی كَست هیگیشد.
اثشات صیبًجبس ًبؿی اص تـکیل ثیَفیلن
کبّؾ ضشیت اًتقبل حشاست دس هجذلّبی حشاستی ٍ کٌذاًؼَسّب
گشفتگی خلل ٍ فشج هخبصى ًفتی دس هشاحل اصدیبد ثشداؿت
چؼجیذى هیکشٍاسگبًیؼنّب ثش سٍی ثذًِ کـتی ثِ ضخبهت  19هیکشٍى کِ ثبػث افضایؾ هلشف ػَخت ؿٌبٍس اص  9/۳دسكذ تب یک
دسكذ هیگشدد .ضخبهتّبی صیبد گبّی تب  ۰9دسكذ ،هقذاس هلشف ػَخت سا افضایؾ هیدٌّذ.
تـکیل ثیَفیلن ثب ضخبهت  1999هیکشٍى دس لَلِّبیی ثِ قغش  1۱/۰هیلی هتش ،ػجت کبّؾ ػشػت جشیبى ثِ هیضاى  ۰9دسكذ هیگشدد.
هقبٍهت ثِ ثیَػبیذّب یب صیؼت کؾ ّب.
ایجبد خَسدگی.
تجضیِ ٍ تخشیت پَؿؾّبی آلی اص جولِ سًگّب ٍ پَؿؾّبی اپَکؼی.
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هشایای تشکیل بیوفیلن
فؼبلیتّبی كٌؼتى ٍ کـبٍسصى ثبػث آصاد ؿذى فلضات ػٌگیي ٍ ػوى دس هحیظ هىؿًَذ .ایي فلضات حیبت اکَػیؼتنّب ٍ ػالهتى
اًؼبى سا ثِ هخبعشُ هىاًذاصًذ .ثبکتشىّب هیتَاًٌذ کبتبلیضکٌٌذُ حبلت ػوى فلضات ثِ حبلتّبی غیشػوى یب کن تحشک آىّب ثبؿٌذ.
ًظیش احیبى هؼتقین ( CrIVػوى ٍ هحلَل) ثِ ( CrIIIکوتش ػوى ٍ ًبهحلَل) ،اکؼیذاػیَى  ،MnIIاًتقبل فؼبل جیَُ ثِ خبسج ػلَل
تَػظ اپشاى .merصیؼت دسهبًى ثِ هؼٌى اػتفبدُ اص ایي هَجَدات دس پبکؼبصى هحیظ اص آلَدگیّبػت .هیتَاى ػَیِّبی ثبکتشى
هٌْذػى ؿذُ اى ایجبد کشد کِ تَاًبیى صیبدى دس تجوغ یَىّبی فلضى داؿتِ ثبؿٌذ .تالؽّبیی کِ دس ایي ساػتب اًجبم ؿذُ ؿبهل ثیبى
ثبالى پپتیذّب یب پشٍتئیيّبیی ًظیش پلى ّیؼتیذیي ّب یب هتبلَتیًَیي ّب اػت کِ ثِ فلضات ػوی ٍ هحلَل هتلل هیؿًَذ ٍ فلضات سا اص
چشخِ عجیؼت جذا هیػبصًذ.
انفصال بیوفیلن ها
ثب افضایؾ ػي یک ثیَفیلن ،ثبکتشیّبی چؼیجذُ ثِ هٌظَس تٌبصع ثقبء ٍ ایجبد کلًَیّبی جذیذ ثبیذ قبدس ثِ جذا ؿذى ٍ تشک ثیَفیلن
ثبؿٌذ .ثِ ایي هٌظَس ػلَلّبی دختش ثِ كَست اًفشادی یب تَدُ ای اص ثیَفیلن جذا هیؿًَذ.
کنتزل و حذف بیوفیلن
ثْتشیي سٍؽ کٌتشل ثیَفیلن هوبًؼت اص تَػؼِ ٍ گؼتشؽ آىّبػت .هَثشتشیي اقذام ثْذاؿتی ٍ پبکؼبصی تشکیجی اص سٍؽّبی ؿیویبیی ٍ
فیضیکی اػت کِ اص تجوغ ثبقی هبًذُّبی هحلَالت غزایی ٍ ػلَلّبی ثبکتشیبیی ثش ػغَح تجْیضات جلَگیشی هیًوبیذ .پبکؼبصی
تَػظ ثشع صدى ،ػبییذى ٍ خشاؽ دادى ػغَح الصهؼت ،صیشا یک ػلَل ثبکتشیبیی سّب ؿذُ اص هحبفظت یک ثیَفیلن ،هقبٍهت کوتشی
ثِ هَاد ثْذاؿتی داسد.
نتیجه گیزی
ثب تَجِ ثِ ثشسػی هتَى ثِ ػول آهذُ ثبکتشیّبی هَجَد دس ثیَفیلن ًؼجت ثِ آًتی ثیَتیک ّب هقبٍم ّؼتٌذ .دسهبى ثیَفیلن ٌَّص یکی اص
هؼضالت هْن ثـش ثَدُ ٍ ًیبص ثِ هغبلؼِ ثیـتشی داسد .ثِ عَسکلی اصثیي ثشدى ثیَفیلن ّب پغ اص تـکیل ػخت ٍ عبقت فشػب اػت ٍ ثْتش
اػت اص تـکیل ثیَفیلن جلَگیشی ؿَد .دس ایي ساػتب ؿٌبػبگشّبی تـکیل ثیَفیلن دس تـخیق صٍد ٌّگبم ثیَفیلن کوک کٌٌذُ خَاٌّذ
ثَد .اػتفبدُ اص آًتی ثیَتیک ّبی آّؼتِ سّؾ یب ثِ ّوشاُ حبهلیي پلی هشی هؤثش هیثبؿٌذ .تحقیق سٍی طًَم ثبکتشی ٍ عشص تـکیل
ثیَفیلن دس افضایؾ دسک هب اص خلَكیبت فیضیَلَطی ثیَفیلن کوک هیًوبیذ .عشاحی کبهپیَتشی اّذاف جذیذی سا اسائِ کشدُ ٍثب
کوک ػیؼتنّبی ثیَلَطیکی آى سا ثشای دسهبى ثیَفیلن پیـٌْبد هیًوبیذ .ؿٌبػبیی طىّبی ٍیشٍالًغ هؤثش ثش تـکیل ثیَفیلن ٍ
کلًَیضاػیَى ساُ سا ثشای دسهبى ثْتش ثیَفیلن ّوشاُ هیًوبیذ .دسک ػویق کَیشٍم ػٌؼیٌگ ٍ ًقؾ آى دس تـکیل ثیَفیلن یکی دیگش اص
ساُّبی هقبثلِ هیثبؿذ .ثب تَجِ ثِ ػذم تأثیش هٌبػت آًتی ثیَتیک ّبی فؼلی ثش ػلیِ پؼَدٍهًَبع ائشٍطیٌَصا هَجَد دس ثیَ فیلن
داًـوٌذاى دًجبل اّذاف دسهبًی دیگشی ّؼتٌذ.
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