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Hazırki məqalədə bir daha biotəbəqələr problemi haqqında məlumat verilir. St. aureus 

mikroorqanizminin “biotəbəqə” modelinin əsasında hüceyrədəki destruktiv dəyişikliklərin 

öyrənilməsindən əvvəl klassik bakterioloji tədqiqat olan duzlu-mannitollu aqarda koloniyaların 

sayının hesablanması üsulu ilə rentgen şualarının seçilmiş dozalarınin müxtəlif ekspozisiyalarda 

biotəbəqə kulturasına təsirinin ilkin tədqiqatları aparılmışdır. Secilmiş dozalarda rentgen 

şüalarının təsiri nəticəsində baş vermiş detsruktiv dəyişikliklər şüa enerjisinin hüceyrə strukturuna 

və xüsusəndə “biotəbəqə” kulturasına yəni bakterial mikroorqanizimlərin çox qatlı struktur 

təşkilatına olan təsiri barədə təsəvvürləri genişləndirir. 

Açar sözlər: biotəbəqələr, rentgen şüası, elektron mikroskopiya. 

 

Mikrobiologiya elminin müasir inkşaf dövrü müxtəlif infeksion proseslərin 

patogenezinin araşdırılımasında bir sıra istiqamətlərinin inkişafı ilə maraq doğurur 

ki, bu da təbii olaraq müxtəlif patoloqiyaların uğurlu müalicəsinin əsasını təşkil edir. 

Hal hazırki istiqamətlərdən biri kimi – müxtəlif mikroorqanizmlərin spesifik 

təşkil olunmuş icmalarının – biotəbəqələrin xüsusiyyətlərinin öyrənilməsini qeyd 

etmək lazımdır. Bu gün artıq məlumdur ki, təbiətdə biotəbəqələr hər yerdə 

yayılmışdır. 

Əksər bakteriyalar təbii, kliniki və sənaye səraitində formalaşması qeyd 

olunur [1-3]. Belə icmaları bəzən mikroorqanizmlərin konsorsiumu adlandırırlar.  

Təşkil olunmuş belə konsorsiumlarda mikroorqanizmlərin fəaliyyətinin 

səmərəliliyinin dəfələrlə artması aşkar edilmişdir: təşkilatın belə forması 

bakteriyalara sahib orqanizmin və xarici mühitinin əlverişsiz amillərinin təsiri 

şəraitində bir çox üstünlüklər verir. Biotəbəqələrin mikroflorası sərbəst üzən 
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bakteriyalarla müqayisədə fiziki, kimyəvi və bioloji təbiətli mənfi amillərinin 

təsirinə daha davamlıdır [4]. 

Biotəbəqə yaxşı təşkil olunmuş bir icma olaraq özünün fizioloji və funksional 

sabitliyini təmin edir və bu da mikroorqanizmlərin ekoloji mühitdə rəqabətli 

yaşamasının əsasını təşkil edir [5, 6]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, tibbi baxımdan canlı orqanizmlərdə “biotəbəqələrin” 

mövcudluğu xüsusi maraq doğurur. İnsan orqanizmində belə bir təşkilatın xüsusi 

üstünlüyü, fəaliyyəti onlarda yaşayan mikroblardan asılı olan orqanların 

homeostazının təmin edilməsidir. Lakin infeksion prosesdə kollektiv cavabın 

üstünlüyünün mənfi tərəfləri də var: yəni biotəbəqə şəklində mövcudluq 

mikroorqanizmlərə bir sıra üstünlüklər verir ki, bunlardan da əsası müxtəlif mənfi 

təsirlərə qarşı yüksək müqavimətdir [7]. Biotəbəqələrin tərkibinə daxil olan 

bakteriyaların antibakterial dərmanlara həssaslığı plankton formalarla müqayisədə 

10-1000 dəfəyə qədər azala bilir ki, bu da infeksion xəstəliklərin terapiyasında 

çətinliklər yaradır [8]. 

Canlıların orqanizmində biotəbəqələrin mənfi təzahürü kimi matriksinin 

daxilində patogen fraqmentləri olan ilkin biotəbəqənin bütün fenotipik 

xüsusiyyətlərini əks etdirən səthi qatlarının ayrılmasını və onların bədənin 

mayelərində dövranını göstərmək olar. Göstərilənlər xüsusilə morfoloji əsası 

biotəbəqələrdən ibarət olan xroniki infeksiyalara aiddir. 

Bununla əlaqədar olaraq qeyd etmək lazımdır ki 60%-dən çox xəstəxanadaxili 

infeksiyaların törədicisi biotəbəqə şəklində böyüyən və tibbi alətləri kolonizasiya 

edən, yoluxmuş tibbi alətləri istifadə edərkən ayrılması və sonradan xəstənin 

bədənində dövriyyəsi mümkün olan mikroorqanizmlərdir [9]. 

Biotəbəqənin kollektiv immuniteti probiotiklərin (bifidobakteriyalar, 

laktobasillər, enterobakteriyalar) köməyi ilə xroniki infeksiyalar və disbakteriozların 

tənzimlənməsinə mane olur. Klinik şəraitdə biotəbəqə mikroblarının belə yüksək 

davamlılığı infeksion prosesin xronikləşməsinə səbəb olur. 



İnfeksiyaların xronikləşməsi və biotəbəqələrin bu prosesdə əsas rol oynaması, 

biotəbəqə daxilindəki bakteriyaların yüksək antibiotikrezistentliyi və mümkün olan 

rezistentlik mexanizmləri məsələləri xüsusi diqqət tələb edir.  

Morfoloji əsasında biotəbəqə olan xroniki infeksiyaları nəzərdən keçirərkən 

məlum olur ki, biotəbəqələrin formalaşması, onların səthi qatlarının qismən 

parçalanması prosessləri mikroorqanizimlər florasına həm ətraf [10, 11] və həm də 

orqanizmin daxili mühitində [12] bir sıra amillərin təsiri nəticəsində baş verir. 

Belə ki, yüksək və aşagı temperaturlar, pH-ın ekstremal göstəriciləri, duzların 

yüksək qatılığı, yüksək təzyiq, ağır metalların duzları, şüalanma və digər zədələyici 

amillər kimi ətraf mühitin son dərəcə əlverişsiz şəraitlərində mikroorqanizmlərin 

mövcudluğunun xüsusiyyətləri müəyyən dərəcədə öyrənilmişdir. Kosmik 

şüalanmanın yəni heliomaqnit rəqslərin canlı orqanizmlərə təsiri məsələləri bu 

gündə aktual olaraq qalır. Bu sahədə hüceyrə səviyyəsində (bakterial 

populyasiyaların bir qat, plankton formalarında) aparılan məlum erkən tədqiqatlar 

olsa da, biotəbəqələrin ətraf mühitdə infeksion agentlərin deposu, orqanizimdə isə 

xroniki infeksiyaların əsası faktı olmasını nəzərə alaraq, qeyd olunan amillərin və 

mikroorqanizimlərin biotəbəqə sistemli icmasının hüceyrəyə, təsiri barədə 

məlumatların əldə edilməsi baxımından öyrənilməsi tələb olunur. 

Mikroorqanizmlərin şualanma təsiri nəticəsində dəyişkənliyə uğraması və 

bunun əsasında onların rezistentlik əldə etməsi faktı barədə silsilə məlumatlar 

məlumdur. Canlı orqanizimlərə gəldikdə, mikroorqanizimlərin sahib-orqanizmin 

hüceyrələrinin daxilində, “kultivasiya olunmayan”, “sessil”, “uyuyan”, ”persistent” 

formada insan bağırsağının selikli qişasında və eləcədə xroniki infeksiyalarda 

“biotəbəqələrin” tərkibində olan və bir sıra orqanizim amillərinin təsiri nəticəsində 

rekultivasiya olmağa qadir bakteriyaların yaşama şəraitini məntiqə görə ekstremal 

şəraitə aid etmək olar [13]. Qeyd olunan amillərə bu birləşmələri aid etmək olar: 

sitokinlər, aminopeptidlər, şişlərin nekroz faktoru, bakteriofaqlar və s. 

Yuxarıda qeyd olunan “kultivasiya olunmayan patogenlərin” patogen 

imkanlarının meydana qəlməsinə səbəb kimi göstərilən birləşmələr, həmdə 



ionlaşdırıcı şualanma, tranzitor patogenlər, immunodepresantlar və s. kimi daxili və 

xarici amillərin təsiri nəticəsində də əmələ gəlir [14-16]. 

Qeyd etmək yerinə düşər ki, ən azından bəzi xüsusiləşdirilmiş 

mikroorqanizmlər (adətən “ sükütlu”) və eyni zamanda “biotəbəqələrin” tərkibinə 

daxil olan mikroorqanizimlərin həyat qabiliyyətinin müvəqqəti olaraq qorunmasının 

mümkün olduğu ətraf mühitin əlverişsiz şəraiti öz diapazonuna görə 

mikroorqanizmlərin vegetativ formalarının artımı üçün yararlı olan şəraitdən xeyli 

genişdir. Bununla bağlı olaraq cox saylı faktorlardan biri olan şua enerjisinin 

biotəbəqəyə təsirinin öyrənilməsi həm tibbi nöqteyi nəzərdən (xroniki infeksiyalar 

zamanı) həm də ekoloji-epidemioloji nöqteyi nəzərdən (ətraf mühitdə infeksiya 

mənbəyi kimi) xüsusən aktualdır. 

Yuxarıda göstərilənləri, yəni Yer üzərinə düşən şua enerjisinin (rentgen 

şualarının) intensivliyinin dəyişkənliyini nəzərə alaraq bizim tərəfimizdən 

patogenlərin bakterial “biotəbəqə” modeli üzərində rentgen şualarının seçilmiş 

dozalarının hüceyrə strukturuna destruktiv təsir imkanları haqqında məlumat əldə 

etmək məqsədi ilə müəyyən dozalar seçilmişdir. 

Material və metodlar. 

1. Xroniki pielonefriti olan uşağın sidiyindən ayrılmış Staphilococcus aureus-

un O.Tool C.A., Kaplan H., Kotler R. (2000) [3] üsulu ilə alınmış bakterial 

“biotəbəqə” modeli. 

2. Biotəbəqələrin əkilməsi üçün daxilində ətli-peptonlu bulyon olan 60 ml-lik 

flakonlara St.aureusun 1 günlük kulturası yerləşdirilir. Daxil edilmiş patogenin 

miqdarını müəyyənləşdirmək üçün kulturanı duzlu-mannitli aqar mühiti olan 

(Çepman aqarı) Petri kasalarında əkilərək 37°C temperaturda bir sutkalıq termostata 

yerləşdirilir. Koloniyaların hesablanması ertəsi gün aparılır. Elektron mikroskopun 

altlıqlarında St.aureusun kulturasını böyütmək üçün ətli-peptonlu bulyon olan 

flakonlara 109 KƏF/ml həcmdə böyüdülmüş kultura əlavə olunaraq sonra isə ora 

altlıqlar yerləşdirilərək onların üzərində 48 saat ərzində patogenlər kultivasiya 

olunur. Sonradan altlıqlar üzərində böyüdülmüş kultura şualandırılır. Lakin nəzarət 

altında olan altlıq şualandırılmamış saxlanılır. 



Sonra bulyon içərisində səthində biotəbəqə əmələ gəlmiş altlıqlar steril 

fizioloji məhlulu ilə yuyulub, qensian –violet məhlulu ilə elektron mikroskopiya 

üçün fiksasiya olunur. Paralel olaraq altlıqlar ilə birgə şualandırılmış bakteriyalı 

mühit Petri kasalarında yuxarıda göstərilmış aqara (Çepmen aqarına) əkilir və 

şualanmadan sonra koloniyaların sayı hesablanır. Tədqiqatlar Jeol JSM 6610LV 

elektron mikroskopun istifadə edilməklə aparılmışdır. 

3. Tədqiqatda flyuoroqrafiya və rentgenoskopiya üçün distansion idarə olan 

“APOLLOez” rəqəmsal rentgendiaqnostika apparatı istifadə edilmişdir. 

4. Aşağıda göstərilən rentgen dozaları tətbiq edilmişdir: №1, 75 kvatt: 320 

amper; 63 milli amper/saniyə (1 saniyə). 

Nəticə. Elektron mikroskopiya zamanı St.aureus mikroorqanizminin 

“biotəbəqə” modelinin əsasında hüceyrədəki destruktiv dəyişikliklərin 

öyrənilməsindən əvvəl klassik bakterioloji tədqiqat olan duzlu-mannitollu aqarda 

(Çepmen aqarı) koloniyaların sayının hesablanması üsulu ilə rentgen şualarının 

seçilmiş dozalarınin müxtəlif ekspozisiyalarda biotəbəqə kulturasına təsirinin ilkin 

tədqiqatları aparılmışdır. 

Müəyyən olunmuşdur ki: 0,15 m 3 v rejimində təsir müddəti 1 saniyə ərzində 

bitmiş koloniyalar 42,5% təşkil etmişdir yəni kontrolda şualamadan sonra 40 

koloniyadan 17 koloniyada bitim olmuşdur. 

Ekspozisiya müddəti 1 dəqiqəyə qədər və müvafiq olaraq şualanma dozasıda 

6 m 3 v qədər artırıldıqda hüceyrə populyasiyasının daha əhəmiyyətli dağıdılması 

ortaya çıxmışdır yəni nəzarətdə şualanmadan sonra 45 koloniyadan yalnız 5 

koloniyada bitim olmuşdur (bitmiş koloniyalar 9,0% təşkil etmişdir.) 

Seçilmiş dozada rentgen şüalarının təsiri altında St.aureus-un “biotəbəqə” 

kulturasındaki destruktiv dəyişikliklərin xüsusiyyəti JEOL JSM 6610LV skan edici 

elektron mikroskop modelinin köməyi ilə şəkillərin ultramikrofotoqrafiyası ilə 

öyrənilmişdir. Üzərində biotəbəqə kultivasiya olunmuş nümunə altlıqlar statik 

effektin aradan qaldırılması üçün bir dəqiqə ərzində JEOL firmasının firlanan 

tutacaqlı ionçiləyici qurğusunun köməyi ilə platinlə tozlanmışdır. 



Nümunənin ümumi görünüşünün və müşahidə olunan struktur 

dəyişikliklərinin xüsusiyyətlərinin böyük və kiçik artımda fotoşəkli çəkilmişdir. 

Əldə olunan məlumatlar xarici yaddaş qurğularında saxlanmışdır. 

Skan edici elektron mikroskopunda “biotəbəqənin” səthinin analizi aşağıdaki 

nəticələri göstərmişdir. Skanedici elektron mikroskopun köməyi ilə alınan 

şəkillərdən göründüyü kimi St.aureus-un “biotəbəqə” kulturası bu patogenə xas olan 

hüceyrələr qatından ibarətdir (Şək. 1 və 2 – biotəbəqə nəzarəti). 

 

Şək. 1. SEM – St.aureus bakterialarının biotəbəqəsi Böyüdülmə х1.300. 

Markerin uzunluğu 10,0 µм. 

 

 

Şək. 2. SEM – St.aureus-un bakterial biotəbəqəsi. Böyüdülmə. Х2.700. 

markerin uzunluğu 5 µм. 

 

Şək. 3 və 4-də 0,15 m rentgen şualarının 1 saniyə ekspozisiyası altındaki 

destruktiv dəyişikliklər aydın görünür: kiçik dəyirmi hüceyrələri olan hüceyrə 



təbəqəsinin ayrı ayrı konqlomeratları aydın görünür; bəzi yerlərdə hüceyrələrin 

böyüməsi və uzanması qeyd olunur (flüoroqrafiya rejimi). 

 

Şək. 3. SEM – Ekspozisiya müddəti 1 saniyə olan 0,15 m 3 v rentgen 

şualarının təsiri altında St.aureus-un “biotəbəqə” kulturasındakı destruktiv 

dəyişikliklər: kiçik dəyirmi hüceyrələri olan təbəqənin ayrı-ayrı 

konqlomeratları aydın görünür. Böyüdülmə х 1.000, markerin uzunluğu 10 

µм. 

 

 

Şək. 4. SEM – Ekspozisiya müddəti 1 saniyə olan 0,15 m 3 v rentgen 

şualarının təsiri altında St.aureus-un “biotəbəqə” kulturasındakı destruktiv 

dəyişikliklər.: bir sira yerlərdə uzanmış -"şişmiş" (böyümüş) hüceyrələr 

görünür. Böyüdülmə. х 3.300. markerin uzunluğu 5 µм. 

 

Şək. 5 və 6-da nazərət olunan “biotəbəqədə” St.aureus hüceyrələrinin qalın 

monoqatının görüntüləri verilmişdir. 



 

Şək. 5. СЭМ – St. aureus-un bakterial biotəbəqəsi. Böyüdülmə. х 6.000. 

Markerin uzunluğu 2 µм. 

 

 

Şək. 6. SEM – St.aureus-un bacterial biotəbəqəsi. Böyüdülmə. х 3.300. 

Markerin uzunluğu 5 µм. 

 

Şək. 7 və 8-də daha yüksək dozalı (6 m 3 v-1 dəq ekspozisiya) rentgen 

şüalarının təsiri nəticəsində St.aureus patogeninin “biotəbəqəsinin” hüceyrə 

quruluşundakı daha aydın görünən destruktiv dəyişikliklərin mənzərəsi (görüntüsü) 

verilmişdir (rentgenoskopiya rejimi). 



 

 

Şək. 7. SEM – Ekspozisiya müddəti 1 dəqiqə olan 6 m 3 v rentgen şüalarının 

təsiri altında St.aureus-un “biotəbəqə” kulturasındakı destruktiv dəyişikliklər. 

Tək-tək hüceyrələr görünür. Təxminən tam məhv olunma qeyd olunur. 

Böyüdülmə х 2.500. markerin uzunluğu 10 µм. 

 

 

Şək. 8. SEM – Ekspozisiya müddəti 1 dəqiqə olan 6 m 3 v rentgen şüalarının 

təsiri altında St.aureusun “biotəbəqə” kulturasındakı destruktiv dəyişikliklər.: 

Tək tək hüceyrələr görünür. Böyüdülmə х 9.500. markerin uzunlugu 2 µм. 

 

Hüceyrə monoqatının demək olar ki, tamamilə məhv edildiyi qeyd olunur. 

Ayri-ayri hüceyrələr görünür. 

Secilmiş dozalarda rentgen şüalarının təsiri nəticəsində baş vermiş detsruktiv 

dəyişikliklər şüa enerjisinin hüceyrə strukturuna və xüsusəndə “biotəbəqə” 

kulturasına yəni bakterial mikroorqanizimlərin çox qatlı struktur təşkilatına olan 

təsiri barədə təsəvvürləri genişləndirir. Qeyd olunanlar “biotəbəqənin” üst qatlarının 



dağılması zamanı virus-bakterial populyasiyasının azad olması və patogenlərin ətraf 

mühitə istər insan oraqanizmində, istərsə də ətraf mühit obyektlərində yayılması 

imkanından xəbər verir.  

Qeyd olunanlar infeksion prosesin ağırlaşması və canlı orqanizimdə 

infeksiyanın xronikləşməsi ilə nəticələnə bilər. 

Patogenlərin ətraf mühitdə yayılması ekoloji-epidemioloji səviyyəli təhlükə 

olaraq “biotəbəqələrin” istər insan orqanizmində istərsədə ətraf mühit obyektlərində 

səmərəli dağıdıcılarının axtarışı istiqamətindəki tədqiqatların genişləndirməsini 

tələb edir. 
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РЕЗЮМЕ 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НАТИВНЫХ БИОПЛЕНОК, 

ОБРАЗОВАННЫХ ИЗ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЯХ 
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В настоящей статье еще раз освещается проблема бактериальных биопленок. Было изучено 

воздействие избранных доз рентгеновских лучей на деструктивные клеточные изменения в 

биопленке, смоделированной из культуры St. Аureus, полученной классическим 

бактериологическим методом с помощью подсчета колоний на желточно-солевом агаре. 

Полученные данные позволили расширить представления о влиянии рентгеновских лучей 

на многослойную структурную организацию биопленок. 

Ключевые слова: биопленки, рентгеновское излучение, электронная микроскопия. 
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COMPARATIVE STUDY OF EXPERIMENTALLY OBTAINED AND 

NATIVE BIOFILMS FORMED FROM THE HUMAN BODY DURING 

CHRONIC INFECTION 
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This article highlights the problem of bacterial biofilms once again. The effect of selected doses 

of X-rays on destructive cellular changes in the biofilm modeled from the culture of St.aureus was 

studied by the classical bacteriological method by counting colonies on yolk-salt agar. The data 

obtained made it possible to expand the understanding of the effect of X-rays on the multilayer 

structural organization of biofilms. 

Keywords: biofilms, X-rays, electron microscopy. 
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