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چکیده

سابقه و هدف:

تشخیص سویههای مقاوم به فلز سمی گامی مؤثر در فرآیند پاکسازی زیستی است .این مطالعه با هدف

جداسازی باکتریهای مقاوم به فلز مس و تعیین حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد آنها ( )MICو سپس بررسی مقاومت به
تعدادی از آنتیبیوتیکها در شرایط آزمایشگاهی انجام شد.

مواد و روشها:

در این مطالعه ابتدا حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد ( )MICباکتریها در برابر مس تعیین شد و سپس

شناسایی نهایی با استفاده از تکنیک کلنی PCR -انجام شد و مقاومت باکتریهای مقاوم به مس در برابر چندین آنتیبیوتیک رایج
ارزیابی شد.

یافتهها:

در بین باکتریهای مقاوم جداسازی شده بیشترین میزان  ) ۲ mM( MICنسبت به مس از پساب مسگری تعیین شد.

مقاومترین باکتریها شامل جدایههای مختلف استنوتروفوموناس مالتوفیلیا بودند که نسبت به اکثر آنتیبیوتیکها مقاوم بودند.

بحث:

این مطالعه نشان داد که پساب مسگری دارای سویههای متنوعی میباشد که قدرت جذب فلز سمی را دارند و نسبت به آنتی-

بیوتیکها مقاوم هستند.

نتیجهگیری:

با توجه به مقاوم بودن تعداد زیادی از باکتریها نسبت به آنتیبیوتیکها و فلز مس ،متأسفانه نمیتوان در آینده از

این باکتریها بهمنظور جذب زیستی فلز مس از محیط استفاده نمود مگر این که ژن مربوط به مقاومت آنتیبیوتیک در آنها حذف
شود.

واژههای کلیدی:

باکتریهای مقاوم ،مس ،آنتیبیوتیک ،کلنیMIC ، PCR -

مقدمه
تأثیر فلزها بر میکروارگانیسمها تابع غلظت فلز در محیط است.
میکروبها برای رشد به برخی از فلزها احتیاج دارند.
برخی فلزها مانند پتاسیم و منیزیم بهعنوان عناصر مهم نقش
قابل توجهی را دارند اما برخی بهصورت عناصر نادر یا کم
اهمیت هستند .گروهی از فلزها بهصورت اختیاری و متغیر در
شرایط خاصی استفاده میشوند البته غلظتی که مصرف می-
نویسنده مسئول  :گروه میکروبیولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد
فالورجان ،اصفهان  ،ایران
پست الکترونیکیMonirdoudi@yahoo.com :
تاریخ دریافت۱۳۹6/۲/۱۱ :
تاریخ پذیرش۱۳۹6/۳/۲۲ :

شود تابع نوع میکروب و شرایط محیطی است .فلزهایی که
حجم بیشتری را در میکروبها دارند بیشتر در تعادل
اسمزی و فراهم ساختن شرایط در محیطهای کاتیونی نقش
دارند اما فلزهای کمیاب بهصورت اختصاصیتر در فیزیولوژی
سلولها نقش دارند و بیشتر بهعنوان عناصر انتقالی ،شرایط
رشد مطلوب را برای میکروارگانیسمها فراهم میکنند در
برخی از مراحل رشد نیاز به فلزها بیشتر میشود ( .)۱۳دما
نیز از عوامل در جذب فلز است زیرا با افزایش دما نیاز به
جذب فلزهای کمیاب افزایش مییابد .شرایط اکسید و احیا نیز
از عوامل مؤثر در جذب میکروبی فلزها است ( .)۱۹فلزها به
دلیل دارا بودن ماهیت یونی سمی هستند آنها به بسیاری از
لیگاندهای سلولی متصل شده ،جایگزین فلزهای ضروری
موجود در جایگاههای اتصال میگردند به این ترتیب به سلول
و فرآیندهای سلولی آسیب میرسانند .از جمله اتصال به
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این رو سعی میشود تا با استفاده از این میکروبها آلودگی
( .)۳فلزهای سنگین قادر به تشکیل کمپلکس هستند و با
فلزها را در محیط کاهش دهند بنابراین شناسایی میکروبهای
ایجاد سمیت در محیط ارتباط دارند و سمیت خود را به چند
مقاوم به فلزهای سنگین اهمیت بسیار زیادی دارد .پاکسازی
روش اعمال میکنند از جمله:
پسابهای صنعتی حاوی فلزهای سنگین توسط چندین
 -۱در مولکولهای بیولوژیکی جایگزین فلزها ضروری می-
کمپانی بیوتکنولوژی بهصورت تجمع زیستی نشان داده شده
شوند.
است .جذب بیولوژیکی ،رسوب بیولوژیکی و جذب توسط پلی-
 -۲از فعالیت آنزیمی ممانعت میکنند.
مرهای زیستی مشتق شده از سلولهای میکروبی فرآیندهای
 -۳باعث تجزیه اسید نوکلئیک میشوند.
فرعی و اضافی را برای روشهای شیمیایی و فیزیکی قراردادی
سمیت فلزی بهطور معمول از تقسیم سلولی و متابولیسم
فراهم میکند .سلولهای میکروبی طبیعی زنده یا مرده و
سلولی ممانعت میکند همچنین فلزها با اتصال به گروههای
محصول آنها میتوانند به میزان بسیار زیادی در تجمع
سولفیدریل و اسیدهای نوکلئیک و با اتصال به گروههای
زیستی فلزها محلول و مجتمع شده مؤثر باشند ( .)۱۵ترکیب
هیدروکسیل یا فسفات ،تولید پروتئین را مختل میکنند در
روشهای زیستی بهطور فزایندهای در قالب وسایل
نتیجه شکل  DNAو پروتئین تغییر کرده و عمل آنها مختل
اکوتوکسیکولوژی( ۱بوم سم شناسی) بهمنظور کسب اطالع
میگردد ( .)۹کادمیوم با  Znسلولی رقابت کرده و بهطور غیر
بهتر در رابطه با پتانسیل خطرهای مرتبط با دفع پساب
اختصاصی به  DNAمتصل میشود و منجر به ایجاد شکست-
صنعتی پیچیده در محیط توصیه میشود ( .)۱۳سطوح
هایی در یک رشته میشود .همچنین فلزها بر نفوذپذیری
میکروبی همه میکروارگانیسمها بهعلت حضور ساختارهای
غشاء و فسفریالسیون اکسیداتیو اثر میگذارند (.)۱۹
آنیونی متنوع دارای بار منفی هستند .این خصوصیت به
میکروارگانیسمها بهطور معمول از مسیر انتقال خاصی برای
باکتریها توانایی اتصال به کاتیونهای فلزی را میدهد .گونه-
انتقال فلزها ضروری از غشاء سلولی به سیتوپالسم استفاده
های متنوع میکروبی بهخصوص سودوموناسها بهطور نسبی در
میکنند و متأسفانه فلزها سمی نیز از غشاها از طریق انتشار یا
تجمع زیستی اورانیوم ،مس ،سرب و دیگر یونهای فلزی از
از طریق مسیرهای طراحی شده برای دیگر فلزها عبور می-
پسابهای آلوده هم بهصورت سلولهای ایموبیلیزه و هم به-
کنند بهطور مثال ،انتقال  Cu۲+از طریق سیستم انتقال فعال
صورت متحرک دارای قابلیت زیادی هستند (.)۱۴
 Mn۲+در استافیلوکوکوس اورئوس انجام میگیرد این تداخل
در مطالعهای که توسط آلبوغبیش و همکاران ( )۱۳۹۱بر روی
فلز با میکروب به کاهش رشد میکروب ،تغییرهای مرفولوژیکی
نمونههای پساب تصفیه خانه فاضالب شاهینشهر و چندین
و ممانعت از فرآیندهای بیوشیمیایی در سلولها منجر میشود.
کارگاه مسگری در اصفهان انجام گرفت مقاومت نسبت به
تأثیر سمی فلزها بر جمعیت میکروبی بهخوبی مشخص است.
آنتیبیوتیکهای پنیسیلین ،سولفامتوکسازول ،افلوکساسین،
در پاسخ به سمیت فلز ،تعداد کل جمعیت میکروبی و
نئومایسین ،استرپتومایسین ،سفتری اکسون ،سفرادین،
گوناگونی آنها کاهش مییابد ( .)۱۹از آنجاییکه فلزها به
ونکومایسین ،آمپیسیلین ،لینکومایسین ،کانامایسین و
دلیل ماهیت سمی که دارند مثل مواد آلی ،در محیط پاک-
کلیندامایسین تعیین شد .در بین باکتریهای مقاوم به فلزهای
سازی نمیشوند بنابراین ماهیت عنصری آنها یکسان باقی
جداسازی شده بیشترین جمعیت مربوط به باکتریهای مقاوم
میماند زیرا فلزها نه به کمک حرارت و نه بهصورت
به فلز سرب بود .باالترین میزان مقاومت در پساب تصفیه خانه
میکروبیولوژیکی تخریب پذیر نیستند در نتیجه حذف فلزها از
نسبت به فلز نیکل ( )MIC: 24mMمربوط به گونهای از
محیط دشوار است بهعالوه غلظتهای نهایی فلز در محیط
کلبسیال و کمترین میزان مقاومت مربوط به گونهای از آسینتو
منعکس کننده میزان سمیت بیولوژیکی فلز نمیباشد .بهدلیل
باکتر لووفی ،پروویدنسیا  spو برانهامال  )MIC:2mM( spبود.
سمیت و حضور گسترده فلزها در محیط ،میکروبها راههای
در فاضالب شهری بیشترین میزان مقاومت نسبت به فلز مس
بی مانند و عجیبی برای مقابله با فلزها ایجاد میکنند (.)۲۹،۹
( )MIC:2mMمربوط به گونهای از کلبسیال (پنومونیه)
برخی از میکروارگانیسمها مکانیسمهایی برای توقیف و
مشاهده شد .حداقل میزان مقاومت نسبت به فلز مس
ایموبیلیزه کردن فلزها دارند در حالیکه برخی دیگر بهطور
( )MIC:1mMدر پساب کارگاه مسگری شاهینشهر و مربوط
واقعی حاللیت فلزی را در محیط افزایش میدهند (.)۱۹
امروزه بسیاری از میکروبها نسبت به فلزهای متعدد مقاومت
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به گونهای از سودوموناس  spبود .مقاومترین باکتریهای
جداسازی شده (کلبسیال ،موراکسال و اشرشیاکلی) بودند که به
آنتیبیوتیکهای لینکومایسین ،کانامایسین ،استرپتومایسین،
کلیندامایسین ،وانکومایسین ،سفرادین و نئومایسین نیز مقاوم
بودند ( .)۱هدف از این مطالعه بررسی همزمان مقاومت
باکتریهای جداسازی شده از پساب کارگاه مسگری نسبت به
فلز مس و آنتیبیوتیکها در اصفهان بود.

روش کار
جمعآوری نمونه و ایزولههای مورد بررسی
این مطالعه بهصورت توصیفی آزمایشگاهی روی نمونه پسااب
کارگاه مسگری در اصفهان انجام شد.
ابتدا نمونههای پساب در بطریهای دهان گشاد استریل
شیشهای یک لیتری و اسیدشویی شده جمعآوری و در
مجاورت یخ به آزمایشگاه منتقل شد و بالفاصله میزان
 pH ،EC۴ ،COD۳ ،BOD۲و دمای آن اندازهگیری شد و
غلظت فلز سنگین مس با دستگاه جذب اتمی تعیین شد.

تعیین حساسیت باکتریها به آنتیبیوتیکها

تعیین حساسیت باکتریهای مقاوم به فلزها سانگین در برابار
آنتیبیوتیکها بر اساس روش کربی باائر( 6دیساک دیفیاوژن)7
باار روی محاایط کشاات مااولر هینتااون آگااار نساابت بااه
آنتیبیوتیکهای تتراسایکلین ،اریترومایسین ،آموکسی سیلین،
کلرامفینکااال ،ونکومایساااین ،پنیسااایلین ،جنتامایساااین،
سیپروفلوکساسااااین ،سولفومتوکسااااازول ،سفوکساااایتین،
نیتروفورانتااوئین ،سفالکسااین ،تااریمتااوپریم ،متاایساایلین،
آزیترومایسین و سیفیکسیم ارزیابی شد و قطر هالههای عادم
رشد ایجاد شده بر اساس استاندارد جهانی مورد سانجش قارار
گرفت ( .)۲۱،7

جداسازی و شناسایی باکتریهای مقاوم به فلزز

سنگین مس

برای جداسازی باکتریهاای مقااوم کلنیهاای متفااوت رشاد
یافته بر محیط کشت  PHG IIآگاار (شاامل پپتاون ،عصااره
مخمر ،آگار ،گلوکز) حاوی  0/۵میلیمول از فلز ماس ،انتخااب
شده و با روش کشت خطی خالصسازی شد .کلنیهای خالص
 ۲۴ساعته به محیط کشت ( LBشامل پپتون ،عصاره مخمار ،
آگار و کلرید سدیم) انتقال داده شد و به کماک رناآ آمیازی
گرم ،خصوصیتهای میکروسکوپی باکتریهاا بررسای شاد .در
نهایت شناسایی باکتریها با استفاده از تکنیک کلنایPCR -
و بررسی ژن  ۱6S rDNAانجام شد (.)۱۵ ،۲۸ ،۲۹ ،۳۲
سویههایی که قادر به رشد در غلظت  0/۵تا  ۲میلیمول از فلز
مس بودند به عنوان سویههای مقاوم در نظر گرفته شدند ( ۲۹
.)۱۵ ،

یافتهها

خصوصیتهای فیزیکوشیمیایی و میزان فلز مس موجود در
چندین پساب مسگری مورد مطالعه در جدول ( )۱ارائه شده
است.
میزان حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد و حداقل غلظت
کشنده باکتریهای مقاوم به مس در جدول ( )۲ارائه شده
است .باالترین میزان مقاومت به فلز مس در پساب مسگری
( )۲ mMگزارش شده است.
حساسیت باکتریهای مقاوم به فلز سنگین مس نسبت به
آنتیبیوتیکهای مورد آزمایش در جدول ( )۳ارائه شده است.
بر اساس نتایج بهدست آمده بیشتر باکتریها نسبت به
تعدادی از آنتیبیوتیکها مقاوم و تنها نسبت به تعداد کمی
حساس بودند .در این میان باکتری استنوتروفوموناس
مالتوفیلیا سویه  ۵6۳۳و سویه  BHWSO3بیشترین مقاومت
را نشان دادند و فقط به آنتیبیوتیک سولفومتوکسازول
حساسیت داشتند.

تعیین حداقل غلظت بازدارنده از رشزد )MIC

فلزها سنگین

حااداقل غلظاات ممانعاات کننااده از رشااد ( ۵)MICبااهعنااوان
استانداردی مطلوب برای تعیین حساسیت میکروارگانیسمها به
Biological Oxygen Demand (BOD).
Chemical Oxygen Demand (COD).
4
Electro Coagulation
5
Minimum Inhibitory Concentratio
2
3

Kirby - Bauer
Disc diffusion
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مواد ضد میکروبی در نظر گرفته شد .برای تعیین این شااخص
پلیتهای حاوی محایط کشات  PHG IIآگاار باا غلظتهاای
مختلف فلز تهیه شد .بهطوریکه هر پلیت حاوی یک غلظت از
فلز بود .سپس کلنیهای مقاوم باه صاورت شاعاعی بار ساط
پلیتهای  ۳قسمتی کشت داده شدند .در نهایات پلیتهاا باه
مدت  ۲۴ساعت در دمای  ۳0درجه سانتیگراد قرار گرفتناد و
حداقل غلظتی که از رشد باکتریها ممانعت کارد تعیاین شاد
( .)۲از غلظتهای  ۱6 ، ۸ ،۴ ،۲ ،۱و  ۳۲میلیمول بارای فلاز
مس به عنوان غلظتهای پایه استفاده شد ( )۱۳و غلظتهای
مااابین نیااز انتخاااب شاادند .در همااه مراحاال ایاان روش
سوسپانسیون باکتری معادل نیم مک فارلند تهیه شد.

جدول ( :)۱خصوصیتهای فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی پساب مورد
 OR BUN ،OF BUN ،IF BNU ،BUNابتدا کلنی –
تازه های بیوتکنولوژی مطالعه
سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره بیست و نهم -
جدید ...برای ارزیابی کیفی محصولهای PCR
گونه وهایسپس
وقوعشدند
PCR
میزان
نوع
Temperature
EC
COD
BOD
pH
فلز مس
بهوسیله ژل الکتروفورز مورد بررسی قرار گرفتند .این نتایج بر
((ds/m
((mg/l
((mg/l
)℃(
پساب
()mg/l
۴/6۳
۱۵
۸/۹6
0/77۳
۱۱6
۳۲
مسگری
روی ژل آگارز  ٪۱در شکل ( )۱و نتایج شناسایی مولکولی
سویههای جداسازی شده از پساب در این مطالعه در جدول
کلنیهای پنج جدایه باکتریایی مقاوم به فلز مس ( )۲mMکه
( )۲ارائه شده است.
از پساب مسگری جداسازی شدند با پرایمرهای عمومی ، IR
5

نوع پساب

نوع باکتری

نام باکتری

باسیل -گرم منفی

استنوتروفوموناس مالتوفیلیا سویه ۲6۸۱

باسیل -گرم منفی

باسیل -گرم منفی

استنوتروفوموناس مالتوفیلیا سویه)IR-Isfahan (G
استنوتروفوموناس مالتوفیلیا سویه BHWSO3

۲

باسیل -گرم منفی

استنوتروفوموناس مالتوفیلیا سویه ۵6۳۳

۲

باسیل -گرم منفی

مسگری

غلظت مس )(m

MIC

MBC

۲

۳

۲

استنوتروفوموناس مالتوفیلیا سویه ZJB-14120

۳
۳
۳

۲

۳

جدول ( :)۳نتایج آنتیبیوگرام باکتریهای مقاوم به فلز مس ( )Cuجداسازی شده از پساب در مقابل دیسکهای آنتیبیوتیک به روش کربی -بائر
آنتی بیوتیک

AZ
M
15
µg/m
l

ME
5
µg/
ml

MEN
10
µg/m
l

استنوتروفوموناس
مالتوفیلیا سویه
5633
استنوتروفوموناس
مالتوفیلیا سویه
ZJB-14120
استنوتروفوموناس
مالتوفیلیا سویه
IR-Isfahan
)(G
استنوتروفوموناس
مالتوفیلیا سویه
2681
استنوتروفوموناس
مالتوفیلیا سویه
BHWSO3

مقاوم

مقاوم

مقاوم

C
N
30
µg
/m
l
مقاو
م

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاو
م

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاو
م

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاو
م

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاو
م

مقاوم

مقاوم

مقاوم

نام باکتری

FM
300
µg/
ml

CP
5
µg/
ml

TE
30
µg/ml

CF
30
µg/ml

P
10
µg/
ml

V
30
µg/ml

GM
10
µg/ml

FOX
30
µg/ml

SXT
25
µg/ml

AM
X
25
µg/m
l

E
15
µg/ml

C
30
µg/ml

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

حساس
۲۳ mm

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

حساس
۳۳ mm

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

حساس
۲۸ mm

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

حساس
۳۵ mm

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

مقاوم

حساس
۲6 mm

مقاوم

مقاوم

حساس
۲۵mm
حساس
۲۲mm
حساس
۲۵mm
مقاوم

توضی عالئم جدول:
پنای سایلین ( ، )Pجنتامایساین ( ،)GMسیپروفلوکساساین ( ،)CPسولفومتوکساازول (،(SXT
تتراسایکلین ( ، (TEاریترومایسین ( ،)Eآموکسی سیلین ( ،)AMXکلرامفینکل ( ،)Cونکومایسین (110، (V
سفوکسیتین ( ، (FOXنیتروفورانتوئین ( ،)FMسفالکسین ( ،)CNتری متوپریم ( ،)MENمتی سیلین ( ،)MEآزیترومایسین ( ،)AZMسیفیکسیم (.)CF
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شکل ( :)۱الکتروفورز محصول  PCRباکتری استنوتروفوموناس مالتوفیلیا بر روی (ژل آگارز )٪۱
خط  Ladderمتعلق به مارکر مولکولی وزنی ۱00 bp ،است .خطوط  ۱،۲،۳،۴و  ۵محصولهای  PCRباکتریهای جداسازی شده از پساب میباشد .خط:۱
استنوتروفوموناس مالتوفیلیا سویه  ZJB – 14120؛ خط :۲استنوتروفوموناس مالتوفیلیا سویه ) IR-Isfahan (G؛ خط :۳استنوتروفوموناس مالتوفیلیا سویه  ۲6۸۱؛
خط :۴استنوتروفوموناس مالتوفیلیا سویه  ۵6۳۳؛ خط : ۵استنوتروفوموناس مالتوفیلیا سویه  BHWSO3است .اندازه باند نمونهها در محدوده  ۳۵0 bpو ۳۸0
بود که نشان دهنده تکثیر بخش مورد نظر از ژن  16S rDNAاست.
جدول ( :)۲نتایج  MICو  MBCباکتریهای مقاوم به مس در پساب های مورد مطالعه

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره بیست و نهم  -زمستان  ، 1396زهرا امیر پور و همکاران

بحث

مطابق با جدول ( )۲میانگین  MICبرای فلاز ماس در پسااب
مسگری برابر  ۲میلیماوالر باود .تماامی جدایاههاای بااکتری
اسااتنوتروفوموناس مالتوفیلیااا دارای میاازان )۲ mM( MIC
نسبت به فلز مس بودند.
در گزارشهای تیزل و پرساک MIC )۲00۳(۸فلاز ماس بارای
باااکتری سااودوموناس  ۲میلیمااوالر گاازارش شااده بااود و
سودوموناس آئروژینوزا تا  6میلیموالر نیز گزارش شد (.)۲۸
در گزارشهای گرس۹و همکاران ( )۲0۱0که از ساطوح فلازی
مس اقدام به جداسازی  ۲۲نوع باکتری مقاوم باه ماس کارده
بودنااد میاازان حااداقل غلظاات ممانعاات کننااده از رشااد در
جدایههای جداسازی شده در محدوده  0/7۵تا  ۳/۵میکروگارم
بر میلیلیتر اندازهگیری شده بود ( .)۱0مطاابق باا جادول ()۲
میانگین  MICبرای فلز مس در پساب مسگری برابر  ۲میلی-
موالر بود .در تحقیقهای نصرآزادانی و همکاران ( )۲0۱0که بر
روی نمونههای پسابهای صنعتی انجاام گرفتاه باود بااالترین
میزان  MICگزارش شده در یکی از پسابها برای فلز روی در
نمونههای متفااوت  ۲ ،۱و  ۳میلیماوالر و در پسااب دیگاری
۱0
 ۵ ،۴ ،0/۵و  6میلیماوالر باود ( .)۱7در تحقیاقهاای دیناو و
همکاران ( )۲0۱۱بر روی پساب یاک کارخاناه بااطریساازی
میزان  MICفلز روی در جدایههای جداسازی شاده  ۳میلای-
مول بر لیتر گزارش شده بود (.)6
در این تحقیق تمامی باکتریهای جداسازی شده مقاومتشاان
نسبت به تعدادی از آنتیبیوتیکهای رایج ماورد ارزیاابی قارار
گرفت .نتایج حاصل از مقاومات آنتیبیوتیکهاا در جادول ()۳
ارائه شده است .تمام جدایاههاای بااکتری اساتنوتروفوموناس
مالتوفیلیا نسبت به تعاداد کثیاری از آنتیبیوتیکهاا مقاومات
داشتند اماا در ایان میاان جدایاههاای  ۵6۳۳و BHWSO3
بیشترین مقاومت باه آنتیبیوتیکهاا را نشاان دادناد و بحاث
مقاومت چندگاناه باه چنادین آنتایبیوتیاک ضاد باکتریاائی
 ۱۱همکااران در ساال
( )MDRبرای آنهاا صاادب باود .فناوزا و
( )۲00۹بر روی مقاومت آنتیبیوتیک باکتری کلبسیال اکسای
توکا تحقیقهایی انجام دادند در این پژوهش باه نقاش TolC
در مقاومت آنتیبیوتیکی این باکتری پی بردند که مشابه پما
خروجی  AcrABدر آنتروباکتریاساهها عمال میکاردTolC .
یک پروتئین کانالی شکل است که اجازه خروج آنتیبیوتیکهاا
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را باااه خاااارج میدهاااد .ژن ایااان پاااروتئین روی پالسااامید
 PUC18TolCاین باکتری واقع شده است (.)۸
 ۱۲همکاران ( ۹ )۲0۱0ساویه مقااوم باه فلاز را از
ناراسیم هالو و
تصفیهخانه فاضالب شهری جداساازی و شناساایی و مقاومات
آنتیبیوتیکی بر روی آنها را بررسی کردند .در این تحقیق نیز
دو جدایاااه بااااکتری اساااتنوتروفوموناس مالتوفیلیاااا  ۵6۳۳و
 BHWSO3در برابر آنتیبیوتیک سولفامتاکسازول باا غلظات
 ۲۵ g/mlبیشتارین حساسایت و جدایاههاای  ۲6۸۱و IR-
) Isfahan(Gو  ZJB- 14120در براباار آنتیبیوتیااکهااای
سولفومتوکسازول با غلظت  ۲۵ g/mlو کلرامفینکل با غلظت
۱۳
 ۳0 g/mlکمترین مقاومات را نشاان دادناد ( .)۱6ویرنادر و
همکاران در سال ( )۲0۱0با استفاده از روش کربی بائر الگاوی
حساسیت و مقاومات تعادادی از بااکتریهاای جادا شاده از
چندین پساب صنعتی را در برابر فلزها سنگین ماورد بررسای
قرار دادند که نتایجی مشابه با آزمایشهای ماا را نشاان ناداده
بود در تحقیق آنها مشابه این پژوهش بحث مقاومت همزماان
باکتریها به آنتیبیوتیکها و فلزها سانگین مطارح شاده باود
 ۱۴همکاااران ( )۲0۱۲باار روی باکتریهااای
( .)۳0سابیاساااچی و
مقاوم به سرب جداسازی شده در طای تحقیقااتشاان تسات
آنتیبیوگرام انجام دادند و مشاهده کردند کاه هار دو بااکتری
جداسازی شده نسبت به آنتیبیوتیکهای مورد آزمایش مقاوم
 ۱۵همکااران ( )۲0۱۴در پژوهشای
بودند ( .)۲۴رشآ السعادی و
مقاومت  ۵سویه از بااکتری اساتافیلوکوکوس اپیدرمیادیس را
نسبت به  ۱6نوع آنتیبیوتیک و  7فلز سنگین از جملاه روی و
مس را بررسی کردند تشابه مشاهده شده در تحقیق ذکر شاده
و این تحقیق به این صورت بود که باکتریهای مقااوم باه فلاز
سنگین مس نسبت به اکثر آنتیبیوتیکها مقاومت نشان دادند
با این تفاوت که حداکثر غلظت مورد استفاده برای مقاومت باه
فلز سنگین در تحقیق ذکر شده  ۱میلیموالر بوده اسات ()۲۲
در حالیکه در این پژوهش ۲میلیموالر بوده است .تحقیاقهاا
نشان داده که ارتباطی بین تحمل فلز و مقاومات آنتیبیوتیاک
در محیط وجود دارد به دلیل این احتمال که ژنهاای مرباوط
به مقاومت آنتیبیوتیکی و مقاومت در برابر فلزهاا سانگین باه
هام نزدیاک باوده و بار روی یاک پالسامید قارار گرفتهانااد و
بنابراین به احتمال زیااد در محایط قابال انتقاال باه یکادیگر
میباشند .لذا به دلیل افزایش حضور باکتریهای پاتوژن مقاوم
به آنتیبیوتیک ،درمان بیماریهای عفونی مشاکلتر و گرانتار

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره بیست و نهم  -وقوع گونه های جدید ...
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یافتههای حاصل از این پژوهش نشان داد که با توجه به مقاوم
بودن تعداد کثیری از باکتریهای جدایههای مختلف
استنوتروفوموناس مالتوفیلیای جداسازی شده از پساب کارگاه
مسگری در اصفهان نسبت به آنتیبیوتیکها و فلز مس،
متأسفانه نمیتوان در آینده از این باکتریها بهمنظور جذب
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از قباال شااده بنااابراین نااه تنهااا بایااد در اسااتفاده مااؤثر از
آنتیبیوتیکها در جامعه تأکید کرد بلکه باید نسبت به استفاده
از دیگر مواد ضد میکروبی حااوی فلزهاا سانگین مانناد اناواع
نانوداروهای فلزی که وارد محیط میگردند آگاه بود (.)۲7
البته ارتباط بین تحمل فلز و مقاومت به آنتیبیوتیکها در
گزارشهای دیگری نیز به آن اشاره شده است که از همه این
گزارشها چنین برمیآید که ژنهای کدکننده مقاومت به
فلزها و آنتیبیوتیکها بر روی پالسمیدهای قابل انتقال
مشترکی قرار گرفتهاند ( .)۲۸،۲۱عالوه بر این فیاللی۱6و
همکاران ( )۲000به مقاومت همزمان به فلزها سنگین،
آنتیبیوتیکها و ترکیبهای آروماتیک اشاره کردهاند ( .)۹در
مطالعهای که توسط آلبوغبیش و همکاران ( )۱۳۹۱روی
نمونههای پساب تصفیهخانه فاضالب شاهین شهر اصفهان و
چندین کارگاه مسگری انجام شد و مقاومت نسبت به آنتی-
بیوتیکهای پنیسیلین ،سولفامتوکسازول ،افلوکساسین،
نئومایسین ،استرپتومایسین ،سفتری اکسون ،سفرادین،
ونکومایسین ،آمپی سیلین ،لینکومایسین ،کانامایسین و
کلیندامایسین تعیین گردید .بیشترین مقاومت مربوط به
آنتیبیوتیکهای کانامایسین و استرپتومایسین بود .این در
حالی است که در این تحقیق مطاابق با جدول ( )۳بیشترین
مقاومتها در بین باکتریهای مقاوم به فلز مس مربوط به
آنتیبیوتیکهای تتراسایکلین ( ،(TEاریترومایسین (،)E
آموکسیسیلین ( ،)AMXونکومایسین ( ، (Vپنی سیلین ()P
 ،جنتامایسین ( ،)GMسیپروفلوکساسین ( ،)CPسفوکسیتین
) ،(FOXنیتروفورانتوئین ( ،)FMسفالکسین ( ،)CNتری
متوپریم ( ،)MENمتیسیلین ( ،)MEآزیترومایسین ()AZM
و سیفیکسیم ( )CFبود که نشان میدهد الگوی مقاومت
آنتیبیوتیکی در چند سال اخیر بسیار تغییر کرده است .البته
تحقیق آلبوغبیش و همکاران نه تنها مربوط به  ۵سال گذشته
است بلکه در آن تحقیق تنها  ۱۲آنتیبیوتیک مورد ارزیابی
قرار گرفته که بهطور نسبی نیمی از باکتریها به آنتیبیوتیک-
های مورد استفاده حساس و نیمی دیگر مقاوم بودهاند .این در
حالی است که در این پژوهش مطابق با جدول ( )۳حدود ۱6
آنتیبیوتیک ارزیابی شده که بهطور نسبی تعداد بیشتری از
باکتریها (حدود  )%۹0به انواع آنتیبیوتیکهای مورد استفاده
مقاوم بودند .از طرف دیگر تعداد زیادی از باکتریهای مقاوم
ارزیابی شده در مطالعه آلبوغبیش و همکاران مربوط به
جمعیت باکتریهای مقاوم به فلز سرب بوده است که در این
تحقیق این فلز ارزیابی نشده است  .باالترین میزان مقاومت در

پساب تصفیهخانه در مطالعه آلبوغبیش و همکاران نسبت به
فلز نیکل ( )MIC: 24mMمربوط به گونهای از کلبسیال و
کمترین میزان مقاومت مربوط به گونهای از آسینتو باکتر
لووفی ،پروویدنسیا  spو برانهامال  )MIC: 2mM( spبوده
است در حالیکه در این پژوهش در بین باکتریهای مقاوم
جداسازی شده بیشترین میزان  )۲ mM( MICنسبت به مس
از پساب مسگری تعیین شده است .در مطالعه آلبوغبیش و
همکاران در فاضالب شهری بیشترین میزان مقاومت نسبت به
فلز مس ( )MIC: 2mMمربوط به گونهای از کلبسیال
(پنومونیه) مشاهده شد در حالیکه در این پژوهش مقاومترین
باکتریها شامل جدایههای مختلف استنوتروفوموناس
مالتوفیلیا بودند که اگرچه بیشترین میزان  MICآنها در
برابر مس ( )۲ mMبود ولی نسبت به اکثر آنتیبیوتیکها
مقاوم بودند .در پژوهش آلبوغبیش و همکاران حداقل میزان
مقاومت نسبت به فلز مس ( )MIC:1mMدر پساب کارگاه
مسگری شاهینشهر و مربوط به گونهای از سودوموناس spبود
همچنین مقاومترین باکتریهای جداسازی شده (کلبسیال،
موراکسال و اشرشیاکلی) بودند که به آنتیبیوتیکهای
لینکومایسین ،کانامایسین ،استرپتومایسین ،کلیندامایسین،
وانکومایسین ،سفرادین و نئومایسین نیز مقاوم بودند در حالی-
که در این مطالعه مطابق با جدول ( )۲و شکل ( )۱بیشترین
باکتریهای جداسازی شده جدایههای مختلف
استنوتروفوموناس مالتوفیلیا بودند که تفاوت دو تحقیق را به-
خوبی نشان میدهد ( .)۱این تفاوتها میتواند ناشی از
خصوصیتهای متفاوت فیزیکوشیمیایی مختلف پسابها مانند
میزان  EC ،pH ،COD ،BODو دماهای متفاوت پسابها
باشد که هر کدام میتوانند نقش کلیدی در متفاوت شدن
نتایج و میکروفلور باکتریایی و متفاوت بودن الگوی مقاومت
باکتریها در برابر آنتیبیوتیکها و فلزها سنگین باشند .در
حالیکه نتایج حاصل از این تحقیق در بسیاری از موارد
برخالف نتایج تحقیقهای گذشته بود ولی در تعدادی از
ایزولههای استنوتروفوموناس مالتوفیلیا نیز نتایج این تحقیق با
سایر محققین هماهنآ است.
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سپاسگزاری

ازمسئولین محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان ،بهویژه
پرسنل محترم آزمایشگاه تحقیقاتی این واحد به جهت فراهم
کردن و ارائه امکانات آزمایشگاهی تشکر و قدردانی میشود.
این تحقیق در قالب پایان نامه دانشجویی در این مرکز
دانشگاهی انجام شد.

113

Downloaded from ncmbjpiau.ir at 17:39 +0430 on Wednesday June 20th 2018

زیستی فلز مس از این گروه از پسابها و محیط استفاده
نمود مگر این که ژن مربوط به مقاومت آنتیبیوتیک در آنها
حذف شود .همچنین در این تحقیق مشاهده شد که بین
آلودگی محیط باکتریایی به فلز و گسترش مقاومت نسبت به
آنتیبیوتیکها در باکتریهای جداسازی شده از پسابها رابطه
مستقیمی وجود داشت.
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