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الممخص
اجري تتت ا تتسة الد ارس تتة بن تتدي التح تتري ع تتن قابمي تتة العن ودي تتات الس تتالبة نت تزيم التتتتجم

 (CoNS( Coagulase Negative Staphylococciعمت تكتوين الاءتال الحيتوي التسي
يعتتد متتن عوامتتل الاتراوة ا ساستتية فت ام اراتتيتنا استتتمدمت ثت ث تترق لنتتسا الاتتر

ات

تابعتتة لألن توا الممتم تتة لنتتسة البكتريتتا ءتتممت Staphylococcus epidermidis

S.

ري تتة ا نبوبتتة

ري تتة احمتتر الكوناتتو و ري تتة ص ت يحة التتزر النستتيج

S. hominis S. haemolyticus saprophyticus

امتبتترت  37عزلتتة

S. sciuri S. lentus

اظنتترت نتتتاري ري تتة ا نبوبتتة ان معظتتم العتتز ت ( )%64.5اع تتت نتيجتتة موجبتتة متوس ت ة
وامتترى كان تتت موجب تتة اتتعي ة ( )%32.3ول تتم تظن تتر ستتت ع تتز ت ف ت ت ال تتدرة عمت ت تك تتوين

الاءال الحيتوي بينمتا فت

ري تة وست احمتر الكوناتو اظنترت غالبيتة العتز ت نتيجتة موجبتة

متوس ت ة ( )% 89.3وكانتتت انتتاع تس ت عتتز ت مننتتا ستتالبة ف ت تكتتوين الاءتتال الحيتتوي امتتا

ري ة صت يحة التزر النستيج ف تد تراوحتت النتتاري متا بتين نستبة ( )%62.9موجبتة متوست ة ونستبة

( )%31.4موجب تتة ا تتعي ة ول تتم ت تتتمكن عزلت تتان ف ت م تتن تك تتوين الاء تتال الحي تتوي بن تتسة ال ري تتة وعن تتد
م ارنة ك الة ال رق الث ث ف اظنار قابمية عز ت  CoNSف تكوين الاءال الحيوي تبتين

ان ري ة ص يحة الزر النسيج كانت ا كثر ك الة بنسبة ( ) %94.6تمتنا ري ة ا نبوبة
) )%83.8ثم وس احمر الكوناو الصمب() %75.7

الكممات الدالة :الاءال الحيوي العن وديات السالبة نزيم التجم
الحيوي

1

رق التحتري عتن الاءتال
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المقدمة

تنمتتو األحيتتال المجنريتتة غالبتتا فت بيراتنتتا الممتم تتة بنيرتتة غءتتال حيتتوي  Biofilmممتصت ة مت بعاتتنا ومت اعمتتة فيمتتا بيننتتا
حيث يعتد اتسا الءتكل متن النمتو سا ااميتة كبيترة لنتا كونتف يتوفر ح مايتة وماتسيات اكثتر ويعمتل ك ب تة حمايتة تستمر لمبكتريتا بم اومتة

الماادات الحيوية والجسور الحرة لألوكسجين والم نرات والظتروي غيتر الم رمتة ولكتن بالم ابتل نمواتا بنتسا الءتكل يستبب اات ار ار

اقتصتادية وصتحية عديتدة ) (Kour et al., 2020وفت اغمتب ا صتابات المزمنتة تتواجتد البكتريتا بنيرتة اغءتية حيويتة أكثتر متن
م يترة ف ت ممتمتتي انحتتال الجستتم تستتت ي تكتتوين

تواجتتداا بصتتورة حترة وان توا كثيترة متتن البكتريتتا الممراتتة والمستتةولة عتتن ام ت ار

ا غءية الحيوية لتزيد من اراوتنا ومدة ب ارنا من م ل ا لتصتاق عمت ا ست ر الحيتة وغيتر الحيتة كاألنستجة الممتم تة وال ثتا ر

وغيراا من التراكيب المستمدمة دامل اجسام المرا ()Yong et al., 2019

انالتتع العديتتد متتن ال تترق المستتتمدمة لمتحتتري عتتن تكتتوين الاءتتال الحيتتوي اس تعتبتتر كتتل متتن ري تتة ا نبوبتتة واحمتتر الكوناتتو

وص يحة الزر النسيج من اكثر ال رق المظنريتة المستتمدمة لنتسا الاتر

حيتث تعتد ري تة ا نبوبتة لمتحتري عتن الاءتال الحيتوي

من ال رق النوعية البسي ة والسنمة لتحديد تكوين الاءال الحيوي اس ان ءكل النمو او التسي يحتدد وجتود الاءتال الحيتوي لكتن قترالة

النتتاري تت متب دقتتة عاليتة ( Stepanovi et al., 2000؛ عتواد ونجيتب  )2016بينمتتا يعتمتد مبتتدأ ري تة احمتتر الكوناتو عمت
قابمية صباة احمر الكوناو عم الت اعتل واألرتبتا مت الستكريات المما يتة التت تعمتل عمت ربت الم يتا مت بعاتنا والتت تتدع

) Polysaccharide Intercellular Adhesins (PIAواتسا يتةدي الت تايتر لتون المستتعمرات الت المتون األستود الجتاي سو
الممعة المعدنية م تاير ءكل المستعمرات لتصتبر مءتنة ومتعرجتة ( Darwish and Asfour, 2013؛ حيتاوي  )2018كمتا

استتتمدمت ري تتة ص ت يحة التتزر النستتيج

لتحديتتد قتتدرة العتتز ت البكتيريتتة عم ت تكتتوين الاءتتال الحيتتوي عم ت ا س ت ر غيتتر الحيتتة

بوصت نا ري تتة كميتتة يحتتدث فينتتا ا لتصتتاق غالبتتا فت قاعتتدة الح ترة وبصتتورة اقتتل عمت الجتتدران ويكءتتي عتتن كميتتة الاءتتال الحيتتوي
المتكون بصورة غير مباءرة بد لة قيمت ا متصاصية ( Optical densityحياوي )2018

تزايدت اامية الاءال الحيوي ف البكتريا المراية من الناحية الصحية بءكل كبير م استمدام البدارل ال بيتة دامتل الجستم

اس ءكمت ما يعري باإلصابات المتعم ة باألجنزة ال بية ولعل من اام انوا البكتريا المراية الت برزت ف اسا المجتال منتس ع تود
ات مجموعتة المكتورات العن وديتة الستالبة نتزيم التتجم

 )CoNS( Coagulase Negative Staphylococciالتت اكتستبت

ااميتنتتا ا م اراتتية مت زيتتادة استتتمدام ا دوات والبتتدارل ال بيتتة دامتل اجستتام المرات ماصتتة كبتتار الستتن والمثب تتين مناعيتتا ومتتن

ااتم انواعنتا ات

S. hominis S. haemolyticus S . saprophyticus S. epidermidis

 S. xylosusوغيراتتا

(  2019 Inikori؛  ( Becker et al., 2020اس ان ا تراوة ال  CoNSتكمتتن ب تتدرتنا عم ت ا لتصتتاق وا ستتتعمار وتكتتوين

الاءال الحيوي اكثر من قابميتنا عم انتاج ب ية ا نوا من عوامل الاراوة سوال عم الس وح غير الحية (ستم ان وممتي 2005

;) Vanaparti and Sadawarte, 2019

ونظ ار لألامية الصحية المتزايدة لمجموعة بكتريتا المكتورات العن وديتة الستالبة نتزيم التتجم والتدور ا ساست لماءتال الحيتوي

ف امراايتنا ف د اجري اسا البحث بندي التحري عتن قابميتة انتوا اتسة البكتريتا عمت تكتوين الاءتال الحيتوي وتحديتد افاتل ال ترق
المستمدمة لنسا الار

المواد وطرائق العمل

العزالت البكتيرية
استمدم ف اسا البحث ( )37عزلف تابعة ألنوا بكتريا العن وديات السالبة ألنزيم التجم  CoNSمعزولة ومءمصة ف

دراسة ساب ة ف قسم عموم الحياة/كمية العموم/جامعة الموصل وتامنت مصادر عزلنا عينات مراية (دم ادرار جروح) وبدارل
بية (قثا ر بولية انبوب ال صبة النوارية أنبوب تاسية المعدة) فا

عن األجنزة واألدوات الجراحية وءممت ا نوا

م ارنة بين ث ث رق لمتحري عن تكوين
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12( Staphylococcu epidermidisعزلة) 8( S. saprophyticusعزلة)  S. haemolyticusو 6( S. hominisعزلة)
لكل مننا 3( S. lentusعزلة) و2( S. sciuriعزلة)

طرائق العمل

 -1طريقةة االنبةوب  :Tube Methodاجريتت ري تة العمتل استتنادا الت متا سكترة ( Hassan et al., 2011؛ حيتاوي )2018
وكمتتا يمت ت  :عم تتت مستتتعمرة حديث تتة النم تتو متتن ك تتل عزل تتة ف ت انابي تتب امتب تتار زجاجيتتة حاوي تتة ( )1.5م تتل متتن وست ت م تترق الص تتويا

( )India/Himedia( Tryptone Soy broth )TSBوحاتنت بدرجتتة حت اررة ( ° 37م) لمتتدة ( )24ستاعة بعتتداا أزيتل الوست

وغست تمت ا نابيتب بتالمحمول الممحت وج تت وصتب الست ت ر التدامم ل نبتوب بصتباة الكرستتال البن ستجية ( )% 0.1لم تدة ( 15 -

 )20دقي ة ولوحظ التصتاق الصتباة عمت ست ر ا نبتوب التدامم التسي يعتد دلتي عمت تكتوين الاءتال الحيتوي وقيمتت النتتاري عمت
اساس درجة األص باغ

 -2طريقة وسط احمر الكونغو الصمب  : Congo Red Agar Assayحسب ما سكر ( )Marianal et al., 2009حار
وس احمر الكوناو الصمب من مكوناتف واجريت ري ة العمل بتم ير الوس المحار بالعز ت البكتيرية والتحاين بدرجة ح اررة
(°37م) لمدة ( )48-24ساعة وقيمت النتاري بم حظة التاير ف

لون الوس

وءكل المستعمرات النامية اس تظنر العز ت

الموجبة مستعمرات سات لون اسود جاي وبراق ( Freeman et al., 1989؛)Mariana et al., 2009

 -3طريقة صفيحة الزرع النسيجي Microtiter

 : Microtiter plate biofilm assayاجريت ري ة العمل كما جال

الكموكوز ( )%1واستمدم جناز الم ياي الاور

األمتصاصية ما بين ( )0.1-0.08ثم

ف

( Stepanović et al., 2007؛  )Lotfi et al., 2014اس حار ال قر البكتيري باستمدام وس
ب ول موج ( )625نانوميتر لاب

 TSBالحاوي عم

بعداا ن ل ( )200مايكروليتر من المعمق البكتيري ال ح ر ص يحة ( Microtiterث ث ح ر لكل عزلة بكتيرية) كسلع اايي
الوس

المع م ف

ال

بع

الح ر واعتبرت كح ر سي رة سالبة بعد التحاين بدرجة ح اررة (°37م) لمدة ( )48-24ساعة

سكب الوس وغسمت الح ر ث ث مرات باستمدام المحمول الممح

ال سيولوج

وثبت الاءال الحيوي المتكون باستمدام محمول

 )%2( SodiumIAcetateثم صب باستمدام صباة الكرستال البن سجية ( )%0.1لمدة ( )20دقي ة واستممصت الصباة
الممتص ة بأاافة ( )200مايكرو ليتر من اإليثانول ( )%95ثم قيست األمتصاصية عند ول موج ( )630نانوميتر باستمدام
جناز قارئ ا لي از  )USA/ Biotek( ELIZA Readerوسجمت ال يم ثم استمرجت قيمة  Cutoffلمنتاري اعتمادا عم

سكرة ) )Christensen et al., 1985وقيمت النتاري كما يم :

ما

عندما يكون معدل ا متصاصية لمعينة مساويا ل يمة  Cutoffعدت سالبة (غير مكونة لماءال الحيوي)
 عندما يكون معدل ا متصاصية لمعينة أعم من قيمة  Cutoffتعد موجبة اعي ة
 عندما يصل معدل ا متصاصية لمعينة اعي قيمة  Cutoffتعد موجبة متوس ة

 عندما يصل معدل ا متصاصية لمعينة أكثر من  × 4قيمة  Cutoffتعد موجبة قويةI
النتائج والمناقشة
يوار (الجدول  )1والصورة ( )1نتاري امتبار

ري ة ا نبوب  Tube Methodحيث ي حظ ان غالبية العز ت

( )%83.8اع ت نتيجة موجبة لنسا ا متبار وان احدى عز ت  Si.epidermidisالمعزولة من ال ث رة البولية اظنرت قدرة عالية
(موجبة قوية) عم

تكوين الاءال الحيوي بنسة ال ري ة وان اكثرية العز ت ( )%64.5اع ت نتيجة موجبة متوس ة والب ية

( )%32.3كانت موجبة اعي ة ولم تظ نر ست عز ت ال درة عم
األنبوبة وجدراننا بعد الاسل دلي

عم

تكوين الاءال الحيوي يعد وجود المادة المما ية ف قعر

قدرة انتاج وتكوين الاءال الحيوي اس ان انوا من البكتريا تست ي النمو بءكل ساكن

وممتصق ف ن س الوقت عم س ر الجدار الزجاج لألنبوبة وتءكل حم ة س حية من النمو وكسلع تظنر نمو كثيي ف اس ل
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األنبوبة وقد استمدم وس  TSBل درتف عم توفير مت مبات تكوين الاءال الحيوي اسا ما قورن م ب ية األوسا ولعل السبب ف
سلع يرج ال

احتوال اسا الوس

عم

بروتين غن

بالتربتوفان و وجود سكر الكموكوز والمسان اثبتا ااميتنما ف

زيادة قدرة

 S.iepidermidisعم ا لتصاق (حياوي  )2018وفسرت نتاري ا متبار اعتمادا عم ()Christensen et al., 1982

تعد مجموعة  Staphylococciبصورة عامة اوارية امتيارية اي تست ي النمو ف الظروي النوارية وال اوارية ولكن

ت ال الظروي النوارية لسلع ي حظ توزي النمو ف

جمي اجزال األنبوبة وماصة ف

بام  Pellicleم سلع لم تظنر قسم من العز ت اسة ال ب ة الس حية واسا

المن ة الس حية مكونة ما يعري

يعن اننا غير مكونة لماءال الحيوي اس أءار

( )Christensen et al., 1982ان وجود مثل اسة ال ب ة الس حية اوما يسم Floating Biofilms
عم

يعتبر اروريا لمحكم

البكتريا المدروسة  S.iepidermidisاننا غير منتجة لماءال الحيوي حيث ان وجود المادة المما ية ف

وجدراننا بعد الاسل او مةءر قدرة تكوين الاءال الحيوي و تمثل اسة الظاارة اامية ف

مجموعة (Stepanović et al., 2007) Staphylococciiاسا ي ودنا ال

قعر األنبوبة

عممية تكون اسا الاءال ف

استنتاج ان البكتيرية ال اوارية امتيارية المكونة

لماءال الحيوي قد تكون اكثر اامية من البكتريا النوارية ف مجال تكوين الاءال الحيوي حيث سكر ()Cramton et al., 2001

ان التعبير الجين وتكون  PIAيزداد ف الظروي ال اوارية مثل اسة الظروي تكون مرتب ة بءكل كبير م تكون الاءال الحيوي
حيث ي ل تركيز األوكسجين بءكل كبير امن ب ات الاءال الحيوي.

تواف ت نتاري دراستنا الحالية م نتاري ( )Stepanović et al., 2000الت

بينت ان معظم عز ت ام  CoNSكانت

موجبة إلنتاج الاءال الحيوي ب ري ة ا نبوبة كما اكد ( )Oliveira and Cunha, 2010ان ري ة ا نبوبة من ال رق الم رمة
لمتحري عن وجود الاءال الحيوي ف اسا النو من البكتريا

م ارنة بين ث ث رق لمتحري عن تكوين

5

الجدول  :1نتائج التحري عن تكوين عزالت  CoNSالغشاء الحيوي بطريقة االنبوبة
انواع البكتريا

رقم العزلة

نتيجة االختبار

تقييم النتيجة

مصدر العزل

1

++

موجبة متوس ة

2

+++

موجبة قوية

3

++

موجبة متوس ة

4

++

موجبة متوس ة

انبوب ال صبة النوارية

5

++

موجبة متوس ة

األجنزة واألدوات الجراحية

6

++

موجبة متوس ة

7

+

موجبة اعي ة

8

++

موجبة متوس ة

9

-

سالبة

10

++

موجبة متوس ة

11

++

موجبة متوس ة

12

++

موجبة متوس ة

1

++

موجبة متوس ة

2

++

موجبة متوس ة

انبوب تاسية المعدة

3

+

موجبة اعي ة

األجنزة واألدوات الجراحية

4

-

سالبة

ادرار

5

++

موجبة متوس ة

6

+

موجبة اعي ة

قثا ر بولية

1

++

موجبة متوس ة

انبوب ال صبة النوارية

2

++

موجبة متوس ة

األجنزة واألدوات الجراحية

3

-

سالبة

4

-

سالبة

5

+

موجبة اعي ة

6

+

موجبة اعي ة

7

++

موجبة متوس ة

جروح

8

+

موجبة اعي ة

قثا ر

1

++

موجبة متوس ة

2

++

موجبة متوس ة

ا جنزة وا دوات الجراحية

3

+

موجبة اعي ة

دم

4

+

موجبة اعي ة

5

++

موجبة متوس ة

مراجات جروح

6

-

سالبة

ا جنزة وا دوات الجراحية

1

++

موجبة متوس ة

2

++

موجبة متوس ة

ادرار

3

+

موجبة اعي ة

دم

1

-

سالبة

ادرار

2

+

موجبة اعي ة

قثا ر بولية

S .epidermidis

ادرار

جروح
قثا ر بولية
S. haemolyticus

S .saprophyticus
ادرار

S. hominis

S.lentus

S. sciuri
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B

A

D

C

الصورة  :1النتائج الموجبة الختبار تكون الغشاء الحيوي بطريقة األنبوبة اذ تمثةل  )Aطبقةة الغشةاء الحيةوي والطبقةة السةطحية
 Pellicleقبةةل الصةةب بالكريسةةتال البنفسةةجية ( )%0.1بينمةةا تمثةةل بقيةةة الصةةور تةةدرج تكةةوين الغشةةاء الحيةةوي عمةةى

األنبوبة الزجاجية حيث )B :موجبة ضعيفة  )Cموجبة متوسطة  )Dموجبة قوية.

بالنستتبة ل ري تتة وس ت احمتتر الكوناتتو الصتتمب  Congo Red Agarيواتتر الجتتدول ( )2والصتتورة ( )2النتتتاري الت ت تتتم

الحصتول عمينتتا بنتسة ال ري تتة حيتث ي حتتظ ان نستبة ( )%75.7متتن العتز ت المدروستتة اع تت نتيجتتة موجبتة ثت ث عتز ت مننتتا
تابعتتة مم  Si.epidermidisكانتتت موجبتتة قويتتة بينمتتا غالبيتتة العتتز ت الموجبتتة ا متترى ( )%89.3كانتتت موجبتتة متوس ت ة وكانتتت

انت تتاع تست تتعة عت تتز ت تابعت تتة لكت تتل ان ت توا ام  CoNSالمدروست تتة ست تتالبة لنت تتسا ا متبت تتار فست تترت نتت تتاري ات تتسا ا متبت تتار اعتمت تتادا عم ت ت

( )Darwish and Asfour, 2013السي سكر ان تحديد درجة تكوين الاءال الحيوي فت عتز ت ام  CoNSوالمكتورات العن وديتة
بصورة عامة يعتمد عم لون وءكل المستعمرات حيث تصني العتز ت الت اربعتة انمتا وات مستتعمرات ستودال سات ءتكل متعترج
او مءن وقوام جاي اعتبرت مكونة لماءال الحيتوي بدرجتة قويتة امتا العتز ت التت اع تت مستتعمرات حمترال جافتة مءتنة او ستودال

ناعمة اعتبرت سات قدرة متوس ة عم تكوين الاءال الحيوي بينما العز ت التت اع تت مستتعم ارت حمترال مءترقة سات قتوام وءتكل
اممس اعتبرت سالبة اي غير مكونة لماءتال الحيتوي وممتا يجتدر سكترة ان المستتعمرات الحمترال او النبيسيتة التت تمتمتع مم يتة ستودال

اعتبرت سالبة اعتمادا عم ()Atshan et al., 2012
ان كميتتة الستتكريات المنتجتتة فت

ري تتة وست احمتتر الكوناتتو تعكتتس متتدى قتتدرة البكتريتتا عمت انتتتاج الاءتتال الحيتتوي وتمتمتتي

ال ترة الم موبة لظنور المستعمرات الت تءير ال انتتاج الاءتال الحيتوي حستب نتو البكتريتا متث تحتتاج )24( S. epidermidis

ستتاعة بينمتتا  S.iaureusتحت تتاج (i )i72 -48ستتاعة ( )Arciola etial., 2001ان اول متتن اس تتتمدم اتتسا الوست ت م ت بكتري تتا
 Si.epidermidisالباحث  Freemanوجماعتف عام ( )1989لتءميص المادة المما ية المتكونة وبين ان ستبب التايترات المونيتة
لوست ت اك تتار احم تتر الكونا تتو والتت ت تح تتدث فت ت الم ارح تتل ا ألميت ترة لمتحا تتين تك تتون نتيجتتتة ل تترح نت تواتي ايا تتية ثانويتتتة كم تتا سكتتتر

( )Hassan et al., 2011ان ااافة كم ية كبيرة من السكروز ال اسا الوس يعزز من تكوين السكريات المارجية المتعددة
سكت ت تتر (كت ت تتودي و مت ت تترون  (2018ان ري ت ت تتة احمت ت تتر الكونات ت تتو

ينبا ت ت ت ان تست ت تتتمدم لتحديت ت تتد قت ت تتدرة العت ت تتز ت البكتيريت ت تتة

عم ت ت انتت تتاج الاءت تتال الحيت تتوي ننت تتا قت تتد تع ت ت نتت تتاري غيت تتر ح ي يت تتة وعم ت ت العمت تتوم فعنت تتد ا

تت

عم ت ت اغمت تتب نتت تتاري الد ارست تتات

الستتاب ة لتتوحظ ان انالتتع امتتت ي كبيتتر بتتين البتتاحثين ف ت ت ستتير نتتتاري ري تتة وس ت احمتتر الكوناتتو واتتسا يت تتق م ت متتا اءتتار اليتتف

( )Darwish and Asfour, 2013

م ارنة بين ث ث رق لمتحري عن تكوين
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فالباحتث ( )Zhou et al., 2013بتين ان متن مجمتو  22عزلتة عارتدة الت  Si.epidermidisكانتت ( )15عزلتة موجبتة

ألنتاج الاءال الحيوي ب ري ة احمر الكوناو ولوحظ ان النتاري الت وجداا الباحتث  Knoblochوجماعتتف فت عتام ) (2002والتت

تاتمنت امتبتار قتدرة ( )128عزلتة عارتدة الت  S. aureusألنتتاج الاءتال الحيتوي ب ري تة احمتر الكوناتو ان اتسة ال ري تة حتددت

قدرة مانسبتف ( )%3.8ف ت مت ن العتز ت عمت انتتاج الاءتال الحيتوي لتسا نصتر بعتدم ا عتمتاد عمت اتسة ال ري تة (العمتري )2013

سكر ( )Oliveira and Cunha, 2010ان نسبة العز ت المكونة لماءال الحيوي كانت ( )%73ب ري ة احمر الكوناو بينمتا وجتد

( )Pedroso et al., 2016ان نستبة ( )%96.5متتن عتز ت ام  CoNSكانتتت مكونتتف لماءتال الحيتتوي بنتتسة ال ري تة اياتتا وجتتد
( )Seng et al., 2017ان متتا نستتبتف ( )%90.7متتن عتتز ت ام  CoNSكونتتت غءتتال حيتتوي حستتب ت تتدير ري تتة اكتتار احمتتر
الكوناو

فيما يتعمق بطريقة صفيحة الةزرع النسةيجي Microtiter plate biofilm assay

فتان قتيم األمتصاصتية التت تتم الحصتول

عمينتا قورنتت مت قيمتتة  Cutoffالتت تمثتل الحتتد ال اصتل بتين النتيجتة الموجبتتة والستالبة والتت تستتاوي ت ريبتا ( )0.125نتانومتر لتتسا
فتتأن ال تتيم ا قتتل او التت تستتاوي اتتسة ال يمتتة تعتبتتر ستتالبة وال تتيم التت ت ت بتتين( )0.125و( )0.250اعتبتترت مكونتتة لماءتتال الحيتتوي

بءتكل اتتعيي امتتا ال تتيم التت ت ت بتتين( )0.250و( )0.500ف تتد مثمتتت العتتز ت سات ال ابميتة المتوست ة عمت تكتتوين الاءتتال الحيتتوي
وال ت تتيم الت ت ت اع ت تتت امتصاصت تتية اكثت تتر مت تتن ( )0.500نت تتانومتر اعتبت تترت عت تتز ت سات قت تتدرة عاليت تتة عم ت ت تكت تتوين الاءت تتال الحيت تتوي

()Christensen et al., 1985

الجدول ( )3والصتورة ( )3يواتحان النتتاري التت تتم الحصتول عمينتا حيتث اظنترت معظتم العتز ت ( )%94.6نتتاري موجبتة

لتكوين الاءال الحيوي بنسة ال ري ة ابدت عزلتان مننتا تابعتتان الت  S. epidermidisنتيجتة موجبتة قويتة امتا ب يتة النتتاري الموجبتة ف تد

تراوحتتت متتا بتتين نستتبة ( )%62.9موجبتتة متوس ت ة ونستتبة ( )%31.4موجبتتة اتتعي ة بينمتتا عزلتتتان لتتم تتمكنتتا متتن تكتتوين الاءتتال الحيتتوي وكانتتت
نتيجتنما سالبة

ان ظنور عز ت من البكتريا  S. epidermidisسات قابمية قوية عم تكوين الاءتال الحيتوي اتمن نتتاري الد ارستة الحاليتة

يت ق م نتاري دراسات  Christensenالسي استمدم ف عام ( )1985الس لة ال ياستية  S. epidermidis ATCC 35984التت

اع تت قتدرة عاليتة عمت تكتوين الاءتال الحيتوي ووجتد ( )Pedroso et al., 2016ان (I )%100متن عتز ت ام  CoNSمكونتف
لماءال الحيوي ب ري ف ص يحة الزر النسيج مثل اسة النسب العالية اياا كانت ف نتاري ( ( Zatout et al., 2020حيث وجد

ان نستتبة عتتز ت  CoNSالمكونتتة لماءتتال الحيتتوي بماتتت  %89.4كمتتا سكتتر) Stepanović et al., 2007؛ كتتودي و متترون

 (2018ان ري ة ص يحة الزر النسيج لمتحتري عتن وجتود الاءتال الحيتوي افاتل متن ري تة ا نبوبتة اس تع ت نتتاري اكثتر قبتو

وتصتو ار عتن قتدرة ام  CoNSلتكتوين الاءتال الحيتتوي كوننتا اكثتر دقتة وحساستية كمتتا وجتد ( )Seng et al., 2017ان متا نستتبتف

غءال حيوي ًا حسب ت دير ري تة صت يحة التزر النستيج فات عتن نتتاري Stepanović
( )%88.6من عز ت ام  CoNSكونت
ً
غءال حيوي ًا ب ري ة ص يحة الزر النسيج
) )et al., 2000الت اواحت ان جمي عز تنا كونت
ً
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الجدول  :2نتائج التحري عن تكوين عزالت  CoNSلمغشاء الحيوي بطريقة اكار احمر الكونغو
انواع البكتريا

رقم العزلة

لون وشكل المستعمرات

تقييم النتيجة

مصدر العزل

1

سودال مءنة

قوية

2

سودال مءنة

قوية

3

حمرال مءنة

متوس ة

4

سودال مءنة

قوية

انبوب ال صبة النوارية

5

سودال ناعمة

متوس ة

األجنزة واألدوات الجراحية

6

حمرال مءنة

متوس ة

7

سودال ناعمة

متوس ة

8

سودال ناعمة

متوس ة

9

حمرال سات قوام وءكل اممس

سالبة

10

حمرال مءنة

متوس ة

11

سودال ناعمة

متوس ة

12

حمرال سات قوام وءكل اممس

سالبة

1

سودال ناعمة

متوس ة

2

حمرال سات قوام وءكل اممس

سالبة

انبوب تاسية المعدة

3

سودال ناعمة

متوس ة

األجنزة واألدوات الجراحية

4

سودال ناعمة

متوس ة

ادرار

5

سودال ناعمة

متوس ة

6

سودال ناعمة

متوس ة

قثا ر بولية

1

حمرال مءنة

متوس ة

انبوب ال صبة النوارية

2

حمرال سات قوام وءكل اممس

سالبة

األجنزة واألدوات الجراحية

3

حمرال مءنة

متوس ة

4

حمرال سات قوام وءكل اممس

سالبة

5

سودال ناعمة

متوس ة

6

حمرال مءنة

متوس ة

7

سودال ناعمة

متوس ة

مراجات جروح

8

حمرال سات قوام وءكل اممس

سالبة

قثا ر بولية

1

حمرال سات قوام وءكل اممس

سالبة

2

سودال ناعمة

متوس ة

ا جنزة وا دوات الجراحية

3

حمرال مءنة

متوس ة

دم

4

حمرال مءنة

متوس ة

5

سودال ناعمة

متوس ة

جروح

6

سودال ناعمة

متوس ة

ا جنزة وا دوات الجراحية

1

سودال ناعمة

متوس ة

2

حمرال مءنة

متوس ة

ادرار

3

حمرال سات قوام وءكل اممس

سالبة

دم

1

حمرال مءنة

متوس ة

ادرار

2

حمرال سات قوام وءكل اممس

سالبة

قثا ر بولية

S .epidermidis

ادرار

جروح
قثا ر بولية
S .haemolyticus

S .saprophyticus
ادرار

S .hominis

S .lentus

S . sciuri
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الصورة  :2النتائج التي تم الحصول عميها عمى وسط احمر الكونغو بعد  24ساعة من التحضين وهي (A):مستعمرات
سوداء داكنة ذات شكل ناعم منتظم موجبة متوسطة)  )Bمستعمرات سوداء ذات حواف غير منتظمة متعرجة
وشكل خشن وقوام جاف موجبة قوية)  )Cمستعمرات حمراء الون او نبيذية ذات قوام اممس منتظمة سالبة)
 )Dمستعمرات حمراء جافة ذات حواف متعرجة وشكل غير منتظم موجبة متوسطة)

امتبتترت ري تتة صت يحة التتزر النستتيج قتتدرة ام  CoNSا لتصتتاق عمت البوليستتتيرين بينمتتا ري تتة األنبوبتتة امتبتترت قتتدرتنا

ل لتصتتاق عمت الزجتتاج وقتتد سكتتر ( )Becker et al., 2020ان كت المتتادتين متتاص البوليستتتيرين يتتدم ن فت صتتناعة األدوات
ال بية كما اءار الباحتث ان وجتود تركيتب( autolysinE )atIEعمت ست ر بكتريتا  S. epidermidisيمكننتا متن األلتصتاق عمت

 Polystyreneات تت نتارجنتا بصتورة ممحوظتة مت متا وجتدة ( )Gad et al., 2009حيتث استتنتي ان عتز ت Staphylococci
المعزولتتة متتن ال ثتتا ر البوليتتة لتتدينا قتتدرة اعمت متتن تمتتع المعزولتتة متتن ا درار عمت تكتتوين الاءتتال الحيتتوي بعتتد امتبتتار قتتدرتنا عمت

تكوين الاءال الحيوي ب ري ة ص يحة الزر النسيج واستمدام المجنر ا كترون

احمد عبداهلل حمادي و محسن ايوب عيس
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الجدول  :3نتائج التحري عن تكوين عزالت CoNSلمغشاء الحيوي بطريقة صفيحة الزرع النسيجي
انواع البكتريا

رقم العزلة

األمتصاصية عند  630نانومتر

تقييم النتيجة

مصدر العزل

1

0.646

موجبة قوية

2

0.601

موجبة قوية

3

0.251

موجبة متوس ة

4

0.280

موجبة متوس ة

انبوب ال صبة النوارية

5

0.260

موجبة متوس ة

األجنزة واألدوات الجراحية

6

0.213

موجبة اعي ة

7

0.284

موجبة متوس ة

8

0.322

موجبة متوس ة

9

0.296

موجبة متوس ة

10

0.353

موجبة متوس ة

11

0.248

موجبة اعي ة

12

0.405

موجبة متوس ة

1

0.295

موجبة متوس ة

2

0.320

موجبة متوس ة

انبوب تاسية المعدة

3

0.200

موجبة اعي ة

األجنزة واألدوات الجراحية

4

0.288

موجبة متوس ة

ادرار

5

0.410

موجبة متوس ة

6

0.350

موجبة متوس ة

قثا ر بولية

1

0.250

موجبة متوس ة

انبوب ال صبة النوارية

2

0.128

موجبة اعي ة

األجنزة واألدوات الجراحية

3

0.122

سالبة

4

0.259

موجبة متوس ة

5

0.133

موجبة اعي ة

6

0.255

موجبة متوس ة

7

0.160

موجبة اعي ة

جروح

8

0.254

موجبة متوس ة

قثا ر بولية

1

0.289

موجبة متوس ة

2

0.213

موجبة اعي ة

ا جنزة وا دوات الجراحية

3

0.111

سالبة

دم

4

0.260

موجبة متوس ة

5

0.129

موجبة اعي ة

مراجات جروح

6

0.290

موجبة متوس ة

ا جنزة وا دوات الجراحية

1

0.140

موجبة اعي ة

2

0.258

موجبة متوس ة

ادرار

3

0.260

موجبة متوس ة

دم

1

0.129

موجبة اعي ة

ادرار

2

0.126

موجبة اعي ة

قثا ر بولية

S .epidermidis

ادرار

مراجات جروح
قثا ر بولية
S .haemolyticus

S .saprophyticus
ادرار

S .hominis

S .lentus

S . sciuri

م ارنة بين ث ث رق لمتحري عن تكوين

1

2

C

B

11

A
D

B C

A
D

الصةةورة  :3توضةةك كميةةة الغشةةاء الحيةةوي المتكةةون بطريقةةة صةةفيحة الةةزرع النسةةيجي حيةةث  )1توضةةك االغشةةية الحيويةةة مصةةطبغة
بصةبغة  Crystal Violetوالتةي تظهةر فةي قعةر الحفةر وجةدرانها بينمةا  )2توضةك كميةة الصةبغة المذابةة بعةد اضةافة
الميثانول ويشير  (Aالى النتيجة الموجبة القوية بينما  )Bالموجبة المتوسطة  )Cموجبة ضعيفة  )Dسالبة.
يوار (الجتدول )4النستب المرويتة لتكتوين الاءتال الحيتوي ألنتوا ام  CoNSباستتمدام ال ترق التث ث حيتث وجتد ان جميت

ال رق فعالة ف تحديد قدرة العز ت عم تكوين الاءال الحيوي وبنسب ت ديرية ممتم ة لكن ري ة ص يحة التزر النستيج اعتبترت
افاتل ري تة كوننتا اع تت اعمت نستبة لتكتوين الاءتال الحيتتوي حيتث أبتدت ( )35عزلتة نتيجتتة موجبتة بنستبة ( )%94.6بينمتا ف ت

عزلتان اع تا نتيجة سالبة بنسبة(  )%5.4تمتنا ري ة ا نبوبة الت كء ت عن قدرة ( )31عزلة عم تكوين الاءال الحيوي بنسبة
( )%83.8واع ت ستة عز ت نتيجة سالبة بنسبة(  )%16.2اما بالنسبة ل ري ة وس احمر الكوناو ف د ءكمت اقل نتيجة موجبتة

لتكوين الاءال الحيوي بنسبة ( )%75.7وعدد ( )28عزلة وعمت الترغم متن سلتع ف تد اع تت ال ري تة ا ميترة اعمت نستبة ()%10.7
لمنتيجة الموجبة ال وية ان اسة النسبة العالية من النتيجة السالبة ل ري ة وس احمر الكوناو قد يعتود الت عتدم وات نمت ت ستيري

لمنتيجتتة الموجبتتة الاتتعي ة كمتتا اتتو الحتتال ف ت ب يتتة ال تترق متتن قبتتل اغمتتب البتتاحثين بينمتتا اعتبتتر (حيتتاوي  )2018ان المستتتعمرات
الحمرال او النبيسية الت تمتمع مم ية سودال سات قدرة اعي ة عم تكوين الاءال الحيوي ب ري ة وس احمر الكوناو

ت اربت ت ت ت تتت نتت ت ت ت تتاري ال ت ت ت ت تترق الث ثت ت ت ت تتة مت ت ت ت تتن ناحيت ت ت ت تتة ان اعم ت ت ت ت ت نم ت ت ت ت ت تكت ت ت ت تتوين غءت ت ت ت تتال حيت ت ت ت تتوي ات ت ت ت تتو النتيجت ت ت ت تتة الموجبت ت ت ت تتة

المتوست ة واتسا يت تتق مت النتتتاري التت تتم الحصتتول عمينتا فت اغمتب الد ارستات الستتاب ة مثتل ( ;AbdeliHalim et al., 2018
 )Rampelotto et al., 2018; Shrestha et al., 2018 ; Hassan et al., 2011كمتا اءتار كتل اتة ل الت ان ري تة

ص يحة الزر النسيج اع ت اعم نتيجة موجبة لتكوين الاءال الحيوي لعز ت  CoNSعند م ارنتنا م ال رق ا مرى
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الجدول  :4النسب المئوية لنتائج عزالت  CoNSفي الطرق الثالثة المستخدمة لمتحري عن وجود الغشاء الحيوي
النسبة المئوية  )%لنتائج عزالت CoNS

نوع الطريقة

الموجبة الكمية

الموجبة القوية

السالبة

ري ة ا نبوبة

83.8

3.2

16.2

ري ة وس احمر الكوناو

75.7

10.7

24.3

ري ة ص يحة الزر النسيج

94.6

5.7

5.4

اعتبرت ري ة الص يحة حساسة ودقي ة وسلع ألنف يتم فينا قياس الكثافة الاورية الت تءير ب ري ة غير مباءرة ال كمية

الاءال الحيوي المتكون فن تحدد كمية الاءال الحيوي بدقة اكثر ااافة ال امكانية اجرال مكررات لكل عزلة وحت اعادة التجربتة
لمحصتتول عمت نتتتاري اكثتتر واتتوحا وقبتتو بينمتتا فت

ري تتة ا نبوبتتة يتتتم فينتتا تحديتتد كميتتة الاءتتال الحيتتوي المتكتتون بصتتورة مرريتتة

( بالعين المجردة) ويمكن عداا ري ة نوعية كما ان ري ة ال ياس الاورية قد تكون نتارجنا اكثر واقعية اسا ما قورنت م

ري ة

وست احمتتر الكوناتتو التت تءتتير الت النتيجتتة الموجبتتة بمجتترد انتتتاج المتتادة المما يتتة ولكننتتا قتتد تواتتر ت اصتتيل اكثتتر لعمميتتة تكتتون

الاءال الحيوي وحدوث تايرات فسمجية (ءكل المستعمرات وقوامنا)

كمتا سكتر ( )De Silva et al., 2002ان ري تة صت يحة التزر النستيج أفاتل متن ري تة وست احمتر الكوناتو لمتحتري

عتتن قتتدرة العتتز ت البكتيريتتة عم ت تكتتوين الاءتتال الحيتتوي اس استتتنتي ن تتس الباحتتث متتن م ت ل نتارجتتف ان اتتسة ال ري تتة تحتتدد بصتتورة
وااحة قدرة العز ت عم تكوين الاءال الحيوي واحداث ا صابة
المصادر العربية
حياوي عمر غياث محمد قاسم ( )2018التحري المظنري والجزير عن عامل الاراوة ام  Biofilmف بع

الجتراثيم المراتية

المعزولة من مصادر ممتم ة ا روحة دكتوراة كمية العموم جامعة الموصل العراق

سم ان نادية محمود؛ ممي صبح حسين ( )2005التصاق المكورات العن ودية السالبة ألنزيم التجم عم الم يا الظنارية
البولية لإلنسان مجمة عموم الرافدين 190-184 )8(16

العمتتري عارءتتة ومتتي

رمتتزي ( ) 2013التحتتري عتتن الج تراثيم المكونتتة لألغءتتية الحيويتتة ف ت المرات مستتتمدم ال ثتتا ر البوليتتة

ودراسة م اومتنا لبع

الماادات الحيوية باستمدام بق مصن محميا رسالة ماجستير كمية التربية جامعة تكريتت

العراق

عواد فا مة عبد العزيز؛ نجيب ليث مصمر ( )2016د ارستة تتأثير زيتت الزنجبيتل عمت محتتوى الب زميتد والاءتال الحيتوي لبكتريتا
 Staphylococcus aureusو Escherichia coliالمعزولة متن األستنان مجمتة جامعتة ا نبتار لمعمتوم الصترفة 10

(46-39 )3

كت تتودي محمت تتد كامت تتل؛ حست تتن مثن ت ت حامت تتد؛ نت تتادر محمت تتد إب ت تراايم ( )2018تت تتأثير المست تتتممص الكحت تتول لنبت تتات إكميت تتل الجبت تتل

) (Rosmarinus officinalisوعكبتتر النحتتل ( (Propolisف ت تثبتتي الاءتتال الحيتتوي لبكتريتتا Staphylococcus

 aureusو Klebsiella pneumoniaالمعزولتتة متتن مرا ت التنتتاب المجتتاري البوليتتة مجمتتة جامعتتة ا نبتتار لمعمتتوم
الصرفة 53-40 )1(12

المصادر االجنبية
Abdel Halim, R.M.; Kassem, N.N.; Mahmoud, B.S. (2018). Detection of biofilm producing
staphylococci among different clinical isolates and its relation to methicillin susceptibility.
Op. access Macedonian J. Med. Sci., 6(8),1335.

13

م ارنة بين ث ث رق لمتحري عن تكوين

Arciola, C.R.; Baldassarri, L.; Montanaro, L. (2001). Presence of icaA and icaD Genes and slime
production in a collection of Staphylococcal strains from catheter-associated infections. J.
Clin. Microbiol., 39(6), 2151-2156.
Atshan, S.S.; Nor Shamsudin, M.; Sekawi, Z.; Lung, L.T.T.; Hamat, R.A.; Karunanidhi, A.; Mateg,
A. A.; Ghaznavi-Rad, E.; Ghasemzadeh-Moghaddam, H.; Chong Seng, J.S.; Nathan, J.J.
(2012). Prevalence of adhesion and regulation of biofilm-related genes in different clones
of Staphylococcus aureus. J. Biomed. Biotech., 2012.10.
Becker, K.; Both, A.; Weißelberg, S.; Heilmann, C.; Rohde, H. (2020). Emergence of coagulasenegative Staphylococci. Exp. Rev. Anti-Infective Therapy. 18(4), 349-366.
Christensen, G.D.; Simpson W.A.; Bisno A.L.; Beachey E.H. (1982). Adherence of slimeproducing strains of Staphylococcus epidermidis to smooth surfaces. J. Infect. Immun.,
37(1), 318-326.
Christensen, G.D.; Simpson W.A.; Younger J.J.; Baddour L.M.; Barrett F.F.; Melton D.M.;
Beachey E.H. (1985). Adherence of coagulase negative Staphylococci to plastic tissue
culture plates: A Quantitative model for the adherence of Staphylococci to medical
devices. J. Clin. Microbiol., 22(6), 996-1006.
Cramton, S.E.; Ulrich, M.; Götz, F.; Döring, G. (2001). Anaerobic conditions induce expression of
polysaccharide intercellular adhesin in Staphylococcus aureus and Staphylococcus
epidermidis. Infect Immun., 69(6), 4079-4085.
Darwish, S.F.; Asfour, H.A. (2013). Investigation of biofilm forming ability in Staphylococci
causing bovine mastitis using phenotypic and genotypic assays. The Sci. World J., 2013.9.
De Silva, G.D.I.; Kantzanou, M.; Justice, A.; Massey, R.C.; Wilkinson, A.R.; Day, N.P.J.; Peacock,
S.J. (2002). The ica operon and biofilm production in Coagulase-Negative Staphylococci
associated with carriage and disease in a neonatal intensive care unit. J. Clin. Microbiol.,
40(2), 382-388.
Freeman, D.J.; Falkiner, F.R.; Keane, C.T. (1989). New method for detecting slime production by
Coagulase Negative Staphylococci. J. Clin. Pathology. 42(8), 872-874.
Gad, G.F.M.; El-Feky, M.A.; El-Rehewy, M.S.; Hassan, M.A.; Abolella, H.; Abd El-Baky, R.M.
(2009). Detection of icaA, icaD genes and biofilm production by Staphylococcus aureus
and Staphylococcus epidermidis isolated from urinary tract catheterized patients. J. Infect.
Dev. Ctries., 3(05), 342-351.
Hassan, A.; Usman, J.; Kaleem, F.; Omair, M.; Khalid, A.; Iqbal, M. (2011). Evaluation of different
detection methods of biofilm formation in the clinical isolates. Brazilian J. Infectious Dis.,
15(4), 305-311.
Inikori, G.V. (2019). Antimicrobial Resistance and Distribution Of mecA Gene among Clinical and
Carriage Coagulase Negative Staphylococci Isolates. MSc. Thesis, College of Science.
University of Ghana. Ghana.
Kour, D.; Rana, K.L.; Kaur, T.; Yadav, N.; Yadav, A.N.; Rastegari, A.A.; Saxena, A.K. (2020).
“Microbial Biofilms: Functional Annotation and Potential Applications in Agriculture and
Allied Sectors”. In. "New and Future Developments in Microbial Biotechnology and
Bioengineering: Microbial Biofilms". Elsevier. USA.
Lotfi,G.; Hafida, H.; Nihel, K.; Abdelmonaim, K.; Nadia, A.; Fatima, N.; Walter, Z. (2014).
Detection of biofilm formation of a collection of fifty strains of Staphylococcus aureus
isolated in Algeria at the University Hospital of Tlemcen. J. Bacteriol. Res., 6(1), 1-6.
Mariana, N.S.; Salman, S.A.; Neela, V.; Zamberi, S. (2009). Evaluation of modified Congo red agar
for detection of biofilm produced by clinical isolates of methicillin resistant
Staphylococcus aureus. Afr. J. Microbiol. Res., 3(6), 330-338.
Oliveira, A.; Cunha, M.D.R.S. (2010). Comparison of methods for the detection of biofilm
production in Coagulase-Negative Staphylococci. BMC Res. Notes., 3(1), 8-1.

احمد عبداهلل حمادي و محسن ايوب عيس

14

Pedroso, S.H.S.P.; Sandes, S.H.C.; Luiz, K.C.M.; Dias, R.S.; Serufo, J.C.; Farias, L.M.; Carvalho,
M.A.R.; Bomfim, M.R.Q.; Santos, S.G. (2016). Biofilm and toxin profile: A phenotypic
and genotypic characterization of Coagulase-Negative Staphylococci isolated from human
bloodstream infections. Micro. Pathogenesis., 100(2016), 312-318.
Rampelotto, R.F.; Lorenzoni, V.V.; Silva, D.D.C.; Coelho, S.S.; Wust, V.; Garzon, L.R.; Nunes,
M.S.; Meneghetti, B.; Brites, P.C.; Hörner, M.; Hörner, R. (2018). Assessment of different
methods for the detection of biofilm production in Coagulase-Negative Staphylococci
isolated from blood cultures of newborns. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina
Tropical., 51(6), 761-767.
Seng, R.; Kitti, T.; Thummeepak, R.; Kongthai, P.; Leungtongkam, U.; Wannalerdsakun, S.;
Sitthisak, S. (2017). Biofilm formation of methicillin-resistant Coagulase Negative
Staphylococci (MR-CoNS) isolated from community and hospital environments. PloS
One, 12(8), 0184172-0184183.
Shrestha, L.B.; Bhattarai, N.R.; Khanal, B. (2018). Comparative evaluation of methods for the
detection of biofilm formation in Coagulase-Negative Staphylococci and correlation with
antibiogram. Infect. Drug Resist., 11, 607-613.
Stepanović, S.; Dakić, I.; Djukić, S.; Lozuk, B.; Svabić-Vlahović, M. (2002). Surgical wound
infection associated with Staphylococcus sciuri. Scandinavian J. Infect. Dis., 34(9), 685686.
Stepanović, S.; Vuković, D.; Dakić, I.; Savić, B.; Švabić-Vlahović, M. (2000). A modified
microtiter-plate test for quantification of Staphylococcal biofilm formation. J. Microbiol.
Methods., 40(2), 175-179.
Stepanović, S.; Vuković, D.; Hola, V.; Bonvaventura, G.D.; Djukić, S.; Ćirković, I.; Ruzicka, F.
(2007). Quantification of biofilm in microtiter plates: overview of testing conditions and
practical recommendations for assessment of biofilm production by Staphylococci. Apmis,
115(8), 891-899.
Vanaparthi, N.; Sadawarte, K. )2019). Medically important Coagulase-Negative Staphylococci.
Intern. J. Clin. Biomed., 5(2), 1-8.
Yong, Y.Y.; Dykes, G.A.; Choo, W.S. (2019). Biofilm formation by Staphylococci in health-related
environments and recent reports on their control using natural compounds. Crit. Rev.
Microbiol., 45(2), 201-222.
Zatout, A.; Djibaoui, R.; Kassah-Laouar, A.; Benbrahim, C. (2020). Coagulase Negative
Staphylococci in Anti-Cancer Center, Batna, Algeria: antibiotic resistance pattern, biofilm
formation, and detection of mecA and icaAD genes. Afr. J. Clin. Exp. Microbiol., 21(1),
21-29.
Zhou, S.; Chao, X.; Fei, M.; Dai, Y.; Liu, B. (2013). Analysis of S. Epidermidis icaA and icaD
genes by polymerase chain reaction and slime production: a case control study. BMC
infectious Dis., 13(1), 242.
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

15

م ارنة بين ث ث رق لمتحري عن تكوين

Comparison of Three Biofilm Detection Methods in Coagulase Negative
Staphylococci Species
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ABSTRACT
This study was conducted with the aim of investigating the ability of Coagulase Negative
Staphylococci (CoNS) for the detection of biofilms, which are considered as the main virulence
factor in their pathogenicity. Three methods were used for this purpose, the tube method, congo red
agar and tissue culture plate method. Thirty-seven isolates of the following bacteria were tested,
which includes Staphylococcus epidermidis, S. saprophyticus, S. haemolyticus, S. hominis, S. lentus
and S. sciuri The results of the tube method showed that most isolates (64.5%) gave a moderate
positive result, (32.3%) was weak positive and six isolates showed no ability to form biofilm, the
congo red method showed that, the majority of isolates were a moderate positive result (89.3%) and
nine isolates were negative for biofilm formation. As for the tissue culture plate method, the results
ranged between (62.9%) a moderate positive and (31.4%) a weak positive, while only two isolates
could not form biofilm. When comparing the efficiency of the three methods in detecting the ability
of CoNS isolates to form biofilm, it was found that tissue culture plate method was the most
efficient (94.6%), followed by the tube method (83.8%), and the congo red (75.7%).
Keywords: Biofilm, Coagulase Negative Staphylococci, Biofilm Detection Methods.

