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 -1دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد فالورجان ،اصفهان ،ایران.
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چکیده
سابقه و هدف:

بهدلیل شیوع بهنسبت باالی بیماریهای ناشی از حضور فلز سرب در خاکهای آلوده به نفت مراکز صنعتی،

سپس انتقال این فلز به گیاهان و جانوران و در نهایت به انسان و خطرات باالیی برای سالمتی انسان و سایر موجودات زنده  ،چنین به
نظر میرسد که شناسایی و جداسازی میکروارگانیسمهای با مقاومت باالی فلزی و در نهایت حذف زیستی میتواند گام مهمی در روند
تکاملی سیستمهای پاکسازی خاکهای آلوده به سرب مراکز صنعتی محسوب گردد.

مواد و

روشها :نمونهگیری از  3ناحیه از خاک آلوده به نفت منطقه سی برنج مسجدسلیمان انجام شد .برای جداسازی باکتری-

های مقاوم به سرب از روش رقت در آگار و محیط کشت  PHG ΙΙحاوی غلظتهای  4 ،3/5 ،3 ،2/5 ،2 ،1 ،0/5میلیمول بر لیتر سرب
استفاده شد .برای شناسایی باکتریهای جذب کننده سرب ابتدا از تستهای بیوشیمیایی و سپس روش مولکولی کلنی PCR -استفاده
گردید.
یافتهها :در این مطالعه  5ایزوله باکتریایی مقاوم به سرب جداسازی و شناسایی شد ،که در بین آنها باکتری Proteus mirablis

 strain AOUC-001باالترین میزان مقاومت به سرب ( ) MIC=4را نشان داد.

نتیجهگیری:

با توجه به این که باکتری های مورد بررسی در این پژوهش قادر به جذب سرب در شرایط آزمایشگاهی بودند و رشد

بهنسبت مناسبی را در حضور این فلز از خود نشان دادند ،بنابراین به نظر می رسد گزینه مناسبی برای حذف زیستی سرب از خاکهای
آلوده به نفت در آینده باشند .بهشرطی که این خاکهای آلوده جهت جداسازی این باکتریها با فیلتره کردن تیمار شوند.
واژههای کلیدی  :باکتریهای مقاوم به فلز ،سرب ،خاکهای نفتی ،شناسایی مولکولی ،حداقل غلظت بازدارنده () MIC

مقدمه
فاضالبها و پسابهای خروجی از صنایع  ،ممکن استت حتاوی
مواد سمی و مقادیر باالیی از فلزات سنگین باشند که با تخلیته
در خاکها و روان آبهای سطحی ،مقادیر زیادی از آالینتدههتا
نویسنده مسئول :

دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان ،فالورجان  ،اصفهان  ،ایران.
پست الکترونیکی Monirdoudi@yahoo.com :
تاریخ دریافت1369/3/2 :
تاریخ پذیرش1369/5/1 :

وارد محیط زیست میشوند (  .)14 ، 5آلودگی محیط بتا ایتن
آالیندههای خطرناک در نهایت منجر بته غیتر بهداشتتی شتدن
منابع آب آشامیدنی و خاک شتده (  ) 14و در طتوالنی متدت،
خطرات سالمتی برای انسان و سایر موجتودات زنتده بتههمتراه
خواهد داشت .انسان بهطور دائتم و موقتت در معتر  35فلتز
سمی قترار دارد ،از ایتن تعتداد  23فلتز جتزع اناصتر ستنگین
هستند .این فلزات در مقادیر کم بتهطتور طبیعتی در محتیط و
رژیم غذایی وجود دارند و برای سالمتی بدن الزم میباشند .امتا
در اثر آلودگیهتای ناشتی از فعالیتت انستانی غلظتت آنهتا در
محیط زیاد شده و در نتیجه پس از وارد شدن به زنجیره غذایی
انسان اثرهای سمی حاد و مزمنی بترای بتدن ایجتاد متیکننتد
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مواد و روشها

( .)15فلزات سنگین بهطور امده به گروهتی از اناصتر اطتال
میگردد که چگالی بیشتر از 5 gr/cm3دارند ،در واقع چگتالی
فلزات سنگین پنج برابر آب است .مهمترین این اناصتر سترب،
کادمیوم ،کروم ،مس ،جیوه ،نیکل ،روی ،وانادیوم و فلزات سمی
دیگر هستند ( .)11سترب در بتدن انستان اثرهتای ناخواستته
فراوانی را به دنبال دارد که ابارتند از  :آسیب کلیه ،اختالل
سیستم اصبی  ،آستیب مغتز  ،نابتاروری متردان و آستیبهتای
جبران ناپذیر اسپرم ،کتاهش قتدرت یتادگیری و اختتاللهتای
رفتاری مانند پرخاشگری در بچهها ،همچنین سرب از راه جفت
وارد بدن جنین شده ،بههمتین التت باات آستیب جتدی بته
سیستم اصبی و مغز جنتین و در نهایتت تولتد نتوزادان نتاق
الخلقه میگردد ( .)11از دیگر آثار سرب در بدن ایجتاد ستلول-
هتتای آستتیب دیتتده در هیپوکتتامپو (بخشتتی در مغتتز کتته در
حافظه نقش دارد) است .تحقیقهای محققان نشتان داده استت
که ،هیپوکامپی که در معر سرب قترار داشتته آستیب هتای
ساختاری مانند هسته ی غیرمعمول و دناتوره شتدن میلتین را
در مقایسه با کنترل نشان داده است ( .)16حضور غلظتتهتای
سمی فلزات در محیط ،اثرهتای زیانبتاری بتر ستالمت انستان و
حیوانات داشته و موجب برهم خوردن تعادل و نظم اکوسیستتم
میشود .بنابراین مطالعه راه های حتذف ایتن آالینتدههتا بته-
خصوص از راه بیولوژیکی بستیار ضتروری استت ( .)13آلتودگی
محیط زیست با فلزات سنگین در امتداد بتا پیشترفت صتنعتی
شدن جهان در حال گسترش و بدتر شدن است .فلزات سنگین
غیرقابتتل تجزیتته زیستتتی متتیباشتتند و تمایتتل دارنتتد کتته در
ارگانیسمهای زنده در کل زنجیرههای غذایی انباشته شوند کته
مشکالت قابل توجهی را برای ستالمت انستان و اکوسیستتمهتا
ایجاد کنند .هزینه پایین ،بازده حذف باال و کارایی خوب زیست
پاالیی در غلظتهای پایینی از فلزات سنگین بسیار مورد توجته
قرار گرفته استت .ریزجلبت هتا ،بتاکتریهتا ،قتار هتا و ستایر
میکروارگانیسمهای دیگر نقتش مهمتی را در ترانسفورماستیون
(تغییر و تبدیل) یونهای فلزات سنگین در محتیط زیستت بتر
اهده دارند (.) 3
لکههای نفتی (نشت نفت) تصادفی یا امدی ی اثر امیق بر
روی آلودگی زیست محیطی دارند .لکههای نفتی از کشتی های
نفتکش و از نشتهای دور دست نفت بهانوان ی خطر امده
زیست محیطی شناسایی شدهاند .ااتقاد بر این است که نشت
نفت زیستگاه پرندگان و پستانداران دریایی و ماهیها را
تخریب میکند .نشت نفت خام غلیظ و چسبناک میتواند به
سرات به ماهی و حیات وحش آسیب برساند (.) 19

جمعآوری نمونه و ایزولههای مورد بررسی

جداسازی باکتریهای مقاوم به سرب از خاک-

های مورد بررسی

در این تحقیق از روش انتشار در آگار برای بررسی میکروبهای
مقاوم به سرب استفاده شد .در این روش پس از تهیه محیط
کشت ( PHG IIشامل 4 :گرم پپتون 1 ،گرم اصاره مخمر2 ،
گرم گلوکز و  15گرم آگار) استریل هنگامی که دمای محیط
کشت در حد  55درجه سانتیگراد رسید ،محلول فلزی به
محیط کشت افزوده شد .هر پلیت حاوی فلز سرب با غلظت نیم
میلیمول بود .سپس  pHمحیط کشت برابر با  1تنظیم گردید.
بعد از آن پلیتها به مدت  30دقیقه در  31درجه سانتیگراد
قرار داده شد تا سطح پلیت ااری از هر گونه رطوبت شود .در
این مرحله  1-1/5 mlاز رقتهای مختلف سوسپانسیون خاک
از  10-1تا  10-9را با پیپت استریل در سطح محیط کشت
فلزدار  PHG IIتلقیح شد و با میله شیشهای سرکج استریل در
سطح پلیت پخش شد و سپس پلیتها به مدت  3تا  5روز در
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در این مطالعه جمع آوری نمونهها بهصورت میدانی انجام شد،
به این صورتکه نمونه برداری از خاکهای آلوده به نفت سه
ناحیه از منطقه سی – برنج مسجد سلیمان انجام شد .نمونه-
برداری در ظرفهای استریل درپوشدار انجام گرفت .دما،pH ،
 TOC ،ECو میزان فلز سنگین سرب (بر حسب  )ppmاز
نمونههای خاک جمع آوری شده اندازهگیری شد .بهمنظور
اندازهگیری میزان  EC ،pHو غلظت فلز سرب بهترتیب از
دستگاههای  pHمتر ( EC ،)Zeg Chemiمتر( (Jenewey,
Englandو  )Varian710 ES ( ICPاستفاده گردید.
برای اندازهگیری میزان سرب در نمونههای خاک ،ابتدا ی گرم
از نمونه خاک به بشر  200میلیلیتری انتقال داده شد .مقدار 5
سیسی اسید نیتری غلیظ 2 ،سیسی اسیدکلریدری و قطره
قطره اسیدسولفوری غلیظ به آن اضافه گردید و بر روی هیتر
قرار داده شد تا به آرامی تبخیر و بهطور کامل خش شود.
سپس  100میلی لیتر  % 0/01 EDTAبه آن اضافه شد و از
کاغذ صافی ابور داده شد .محلول باقی مانده حاوی یون های
فلزی بود .سپس با کم دستگاه  ICPمیزان فلز سنگین سرب
قرائت شد.
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تعیین حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد

)(MIC

در این مطالعه برای تعیین حداقل غلظت ممانعت کننده از
رشد باکتریها توسط فلز سنگین سرب از روش Agar
 dilutionاستفاده شد ،به این صورت که پلیتهای حاوی
محیط کشت  PHG IIآگار با غلظتهای مختلف فلز ()(mM
 4 ،3/5 ،3 ،2/5 ،2 ،1تهیه گردید ،بهطوریکه هر پلیت حاوی
ی غلظت از فلز بود و غلظتهای مابین نیز انتخاب شدند (.)2
در واقع محلول فلزی با غلظت مناسب به محیط کشت اضافه
شد ،سپس کلنیهای مقاوم به صورت شعاای بر سطح پلیت
کشت داده شد ( .)10پلیتها به مدت  41ساات در  30درجه

شناسایی مولکولی نمونهها

شناسایی مولکولی نمونهها به کم تکنیت  Colony-PCRو
ترتیب ژنی  19S rDNAانجام گرفتت ( .)1در ایتن مطالعته از
پرایمهای امومی طراحی شده برای ژن  61S rDNAاستتفاده
شد که توالی پرایمرهای مورد استفاده برای شناسایی آنهتا در

جدول  1ارائه شده است.
طول

پرایمر

20
نوکلئوتید
11
نوکلئوتید

جدول  -1توالی پرایمرهای امومی تکثیر ژن 11 S rDNA
توالی

پرایمر

'5' -AGAGTTTGATCCTGGCTTAG -3

(B1)FD1

'5' - TAAGGAGGTGATCCAGC - 3

(B2)RD1

جهت انجام این تکنی ابتدا مقداری از کلنی خال سازی شده
باکتریها با استفاده از لوپ استریل در  10میکرولیتر آب مقطر
استریل حل شده و بهانوان الگو برای واکنش  PCRمورد
استفاده قرار گرفت .برای انجام  PCRاز  50میکرولیتر مخلوط
واکنش شامل  2میکرولیتر نمونه باکتری محلول در آب مقطر
تزریقی بهانوان الگو 1/5 ،میکرولیتر  50MgCl2میلیموالر1 ،
میکرولیتر  10 dNTPمیلیموالر 2 ،میکرولیتر از هر ی از
پرایمرهای راهبر و پیشرو ( 20میکروموالر)  2 ،میکرولیتر
 Taqپلیمراز  3/2 ،5Uمیکرولیتر از بافر 39/3 ،PCR 10X
میکرولیتر آب مقطر تزریقی استفاده شد .سیکل حرارتی
استفاده شده جهت انجام  PCRدر جدول  2ارائه داده شده
است .محصول  PCRبهوسیله الکتروفورز با ژل آگارز %1
مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه تعیین توالی گردید .توالی-
های بهدست آمده در پایگاه داده  NCBIبا استفاده از
جستجوگر
)BLAST(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST

مقایسه و سپس توالیهای جدید  19srDNAبا استفاده از
سرویس  BankItبه بان جهانی ژن ارائه شد.
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 30درجه سانتیگراد انکوبه شد .از دو پلیت نیز بهانوان کنترل
مثبت و منفی استفاده شد.
رشد کلنیهای باکتریایی پس از  5روز انکوباسیون در دمای
 30درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفت ( .)2پس از رشد
کلنیهای مقاوم و شمارش ،آنهایی که از نظر شکل ظاهری
(رنگ ،قوام ،سطح) با هم تفاوت داشتند انتخاب شده و به
منظور غنی سازی در لولههای حاوی محیط کشت PHG II
مایع با همان غلظت محیط اولیه منتقل شد ..این لولهها به
مدت  11تا  24ساات در انکوباتور قرار داده شد ،سپس به-
منظور خال سازی باکتریها آنها را به روش کشت خطی بر
محیط کشت  PHG IIآگار با همان غلظت فلزی کشت داده
شد و پس از  24ساات انکوباسیون از کلنیهای ت  ،گسترش
میکروبی تهیه و رنگآمیزی گرم انجام شد و به این ترتیب
مورفولوژی و آرایش باکتریها مشخ شد .پس از این مرحله
بهمنظور نگهداری باکتریها ،از محیط  PHG IIحاوی فلز به-
صورت شیبدار استفاده شد و پس از  24ساات انکوباسیون و
رشد باکتریها ،آنها در یخچال  4درجه سانتیگراد نگهداری
شدند .برای ذخیرهسازی باکتریها ی لوپ از هر باکتری در 1
میلیلیتر محیط  PHG IIبراث حاوی  ٪40گلیسیرول در
اپندورف  1/5میلیلیتری انتقال و ابتدا بهمدت  24ساات در
یخچال و سپس  24ساات بعدی در فریزر  -20درجه سانتی
گراد و در نهایت در فریزری با دمای  -10درجه سانتیگراد
نگهداری شدند (جهت جلوگیری از شوک سرما برای باکتری
ها) .در این تحقیق از نم فلزی نیترات سرب با غلظت 0/5
میلیموالر استفاده شد .نم فلزی مورد استفاده در این
پژوهش و غلظت به کار رفته در این مطالعه در اکثر تحقیقهای
مشابه نیز بهکار رفته است (.) 6 ، 9

سانتیگراد قرار گرفت ،پس از طی مدت زمان الزم پلیتها
بررسی گردید و بر اسا حداقل غلظتی که از رشد باکتری
ممانعت کرده بود MIC ،تعیین شد و در نهایت حداقل غلظت
کشنده باکتری ) (MBCنیز برای این فلز تعیین گردید (.)1
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بررسی میزان جذب سرب توسط بطاکتریهطای

جدول  -2سیکل حرارتی تنظیم شده جهت انجام  PCRنمونه ها
دما ()OC

فاز

دناتوراسیون اولیه

64

اتصال

52

دناتوراسیون

زمان()s

300

64

تکثیر

30
90

45
_

4

یافتهها

نتایج حاصل از ارزیابی خصوصیتهای فیزیکوشیمیایی و
بیولوژیکی خاکهای مورد مطالعه و همچنین غلظت فلز
سنگین سرب در هر ی از خاکهای مورد مطالعه ،در جدول3
ارائه شده است.

جدول  -3خصوصیتهای فیزیکوشیمیایی و زیستی نمونههای خاک مورد
آزمایش
خاک

دما)(oc

pH

)EC(ds/m

شکل( -)1میزان زیست توده خش
)TOC(gr/l

و جذب سرب توسط جدایه Proteus

 miralis strain AOUC-001در زمانهای مختلف

)Pb(ppm

ها
1

30

1/4

0/5

0/021

0/930660

2

30

5/8

1/6

0/055

0/111260

3

30

9/03

1/5

0/133

0/631163

در سایت  NCBIپس از بالست ترادف مورد نظر ،امکان یافتن
جایگاه فیلوژنی وجود دارد که جایگاه فیلوژنی جدایه  MS3نیز
در شکل  2ارائه شده است.

تمام سویههای جداسازی شده در این مطالعه از نظر میزان
 MICو  MBCبه فلز سرب مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج
مربوط به سویههای مختلف در جدول  4ارائه شده است.
در بین ایزولههای مقاوم به سرب در این مطالعه ایزوله MS3
بیشترین مقاومت ) (MIC=4mMرا در برابر سرب نشان داد.

در جدول  5تستهای بیوشیمیایی مربوط به گونه پروتئو ،

در جدول  9تستهای بیوشیمیایی مربوط به گونه باسیلو و
در جدول  1تستهای بیوشیمیایی مربوط به گونه
گزنورهابدو آورده شده است.
جدول -4نتایج  MICو  MBCبرحسب میلیموالر باکتریهای مقاوم به سرب در این پژوهش
کد

MS3
MS1
MS2
MS21
MS23

نام ایزوله

Proteus mirabilis strain AOUC-001
Xenorhabdus Sp. TX26
Bacillus cereus strain MG303
Xenorhabdus hominickii strain ANU1
Bacillus funiculus strain GS4

0/5
+
+
+
+
+

1

+
+
+
+
+

2

1/5

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

2/5
+
-

توضیح االئم جدول  + :رشد  - ،ادم رشد

74

3

+
-

3/5
+
-

4

+
-

MIC

MBC

4
2
2
2
2

4
2
2
2
2
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12

نگهداری

در این مطالعه ،از بین باکتریهای مقاوم به سرب جداسازی
شده ،باکتری  MS3که باالترین میزان  MICرا داشت انتخاب
و میزان جذب سرب و زیست توده آن در زمانهای مختلف
بررسی شد .که نتایج آن در شکل  1ارائه شده است.
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تکثیر نهایی

مقاوم
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جدول  - 5نتایج تستهای بیوشیمیایی باکتری پروتئو sp
نام ایزوله

Proteus mirablis strain AOUC-001

اندول

MR

VP

H2S

+

-

+

-

جدول  -9نتایج تست های بیوشیمیایی باسیلو
لسیتیناز

+
+

+
-

+
-

جدول  -1نتایج تست های بیوشیمیایی گزنورابدو
نام ایزوله

Xenorhabdus Sp. TX26
Xenorhabdus hominickii strain ANU1

مصرف سیترات
+
+

DNAase

Urease

+
+

+
-

حرکت

+

+

+

ها
احیا نیترات
+
+

اسپور
-

VP
+
-

ها
هیدرولیز اسکولین
+
-

کاتاالز
-

تخمیر ریبوز
+
+

شکل ( )2درخت فیلوژنی جدایهی  MS3استخراج شده از سرور BLAST

مطالعههای محققین نشان داده که حضور فلزات سنگین در
محیط با ایجاد مقاومت در برابر آنها ارتباط مستقیم دارد یعنی
میکروارگانیسمها در حضور فلزات ،مکانیسمهای مقاومتی را
ایجاد میکنند که منجر به انتخاب گونههای مقاوم با قابلیت
تحمل سمیّت فلزی میگردد (.)6
بررسی میزان مقاومت به فلز سرب در باکتریهای جدا شده
دراین تحقیق و مقایسه آن با غلظتهای فلز سرب موجود در
خاکهای مورد مطالعه همبستگی مثبت معنیداری را بین
غلظت فلز سرب و مقاومت فلزی در باکتریها نشان داد .به
االوه باید این نکته را متذکر شد که در این بررسی نیز
ایزوله  MS3بیشترین مقاومت به سرب را نشان داد که این
ایزوله از نمونه خاک شماره  3که دارای بیشترین میزان غلظت

سرب در بین خاکهای مورد مطالعه بود ،جداسازی گردید.
همچنین در مطالعههای مختلفی که توسط محققان انجام شده
تأثیر غلظت فلزات بر حد مقاومت میکروبی و افزایش آن با
افزایش غلظت در محیط ثابت شده است.
میانگین حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد بهانوان حداقل
غلظتی از ماده ضد میکروبی است ،که توانایی مهار رشد
باکتریها را پس از ی شب انکوباسیون دارد ( .)4در بین
باکتریهای مقاوم به فلز سرب جدا شده از خاکهای مورد
مطالعه در این تحقیق %20 ،ایزولهها دارای  MICبرابر 4
میلیموالر بودند  10%ایزولهها  MIC= 2میلیموالر را به خود
اختصاص دادند .بر اسا نمودار  1باکتریهای مقاوم به
سرب %40مربوط به جنس  % 40 ،Bacillusمربوط به
75
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نام ایزوله

Bacillus cereus strain MG303
Bacillus funiculus strain GS4

حرکت

بتا همولیز

اوره

هیدرولیز ژالتین
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 Xenorhabdusو  %20مربوط به  Proteusبودند ،همانگونه
که در نمودار  1مشاهده میشود ،بیشترین درصد باکتریهای
مقاوم به سرب مربوط به دو جنس باسیلو  spو گزنورابدو
 spبوده است.

نمودار  -1تعیین درصد جنس باکتری های مقاوم به سرب در
خاکهای مورد مطالعه

بحث

در این مطالعه ،هیچی از ایزولههای مقاوم به سرب نسبت به
غلظتهای باالتر از  MICیعنی  4میلیموالر سازگاری نشان
ندادند و بعد از مدت زمان طوالنی انکوباسیون هیچ رشدی از
آنها مشاهده نشد .در مطالعه طهمورثپور و کرمانشاهی
( )1319از بین باکتریهای جداسازی شده از چندین پساب
صنعتی ،باالترین درصد سازگاری در بین باکتری های مقاوم به
روی در غلظتهای  19و  24میلیمول بر لیتر ( )٪10و پس از
آن بهترتیب مس در غلظت  4میلیمول بر لیتر (،)٪40
کادمیوم در غلظتهای  12و  19میلیمول بر لیتر ( )٪30و
سرب ( )٪0مشاهده شد .همانطورکه در تحقیق طهمورث پور
نیز مشاهده میگردد در فلزاتی با درجه سمیّت بیشتر میزان
سازگاری باکتریها نیز نسبت به آن پایینتر است .درسال
 ،2001سلطان
مقاومت  240ایزوله از باکتری
 Pseudomonas aeruginosaرا به شش فلز سنگین سرب،
کادمیوم ،جیوه ،روی ،نقره و مولیبدن ،مورد بررسی قرار داد و
بر اسا نتایج منتشر شده از بین  240ایزوله تعدادی جذب
باالیی را نسبت به این فلزات از خود نشان دادند.
حسین و همکاران در سال  2004سویه هتایی را کته از رشتد
آنها با غلظتت  1میلتیمتول از کتادمیوم ،سترب ،روی و متس
ممانعت نشده بود بهانوان مقاوم در نظتر گرفتته شتدند .ادوارد
راجا و همکاران در سال  2006سویههایی را که از رشد آنهتا
با غلظت  0/1 mMبرای  Pb ،Niو  Cdممانعت نشتده بتود بته

نتیجهگیری

با توجه به اینکه فقط ی جنس و گونه خاص از بین باکتری-
های مقاوم به سرب جداسازی شده از خاکهای نفتی منطقه
سی – برنج مسجد سلیمان در طی این مطالعه قادر به تحمل
غلظت  4 mMاز نیترات سرب بود لذا ،چنین بهنظر میرسد
که این باکتری بهدلیل این که مقاومتی در برابر هیچی از
آنتیبیوتی های رایج از خود نشان نداده بود ،بتواند کاندید
مناسبی برای حذف زیستی این فلز از خاکهای نفتی منطقه
سی -برنج مسجد سلیمان و سایر خاکها و پسابهای آلوده
به سرب در آینده باشد .ولی به شرطی که این خاکهای آلوده
جهت جداسازی این باکتریها با فیلتره کردن تیمار شوند .زیرا

جذب فلزات سنگین از پسماندهای صنعتی توسط باکتریهای
مقاوم به فلزات میتواند راه حل مفیدی برای رفع معضل
76
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انوان مقاوم در نظر گرفتنتد .آلبتوغبیش و همکتاران در ستال
 2014سویههایی را کته از رشتد آنهتا بتا غلظتت  0/5 mMاز
فلزات نیکل ،سرب و کادمیوم ممانعت نشده بود بهانوان مقتاوم
در نظر گرفتند این محقق در پژوهش خود اشتاره نمتود کته از
این سویهها متیتتوان در آینتده جهتت حتذف زیستتی فلتزات
نامبرده پس از حذف ژن مقاومتتهتای آنتتیبیتوتیکی در ایتن
سویهها استفاده نمود.
در این پژوهش ،باکتری  Proteus mirabilisسویه AOUC-
 001در برابر فلز سرب  MICایی معادل با  4میلیموالر از خود
نشان داد که بهنسبت رشد مناسبی را در حضور فلز سنگین
سرب نسبت به دو مطالعه فو الذکر از خود نشان داد و این
نتیجه مؤید مقاومت بیشتر این باکتری در برابر این فلز بود.
بنابراین با توجه به نتایج این تحقیق و سایر مطالعههایی مانند
سلطان و همکاران ،حسین و همکاران ،ادوارد راجا و همکاران،
آلبوغبیش و همکاران در سالهای 2006 ، 2004 ، 2001و
 2014که نشان دهنده ظرفیت بهنسبت باالی این باکتریها در
برابر جذب سرب و قدرت تحمل آنها نسبت به این فلز بود
امید است که بتوان از این باکتریها در آینده نزدی جهت
پاکسازی زیستی سرب از مناطق آلوده کشور کم گرفت و
سپس اقدام به حذف آن نه تنها از پسابهای آلوده صنایع
مختلف و خاکهای نفتی بلکه حتی از خاکهای پمپ بنزینها
و گاراژها در سطح شهرها با استفاده از فیلتره کردن مجدد
پسابها یا خاکهای آلوده جهت جمعآوری باکتریهای مقاوم
به سرب و سپس اتوکالو کردن آنها استفاده نمود.

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره هشتم شماره سی ام  -بهار، 1397مائده سجادیان و همکاران

آلودگیهای زیست محیطی ایجاد شده توسط پاالیشگاهها و
کارخانجات صنعتی باشد.

سپاسگزاری
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از تمامی کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسالمی واحد
مسجدسلیمان و واحد شوشتر و شرکت بهره برداری نفت و گاز
شهرستان مسجدسلیمان بهدلیل همکاریهای الزم جهت انجام
این پروژه و از جناب آقای دکتر محمد سجادیان استاد دانشگاه
شهید چمران اهواز به دلیل مشاورههای ارزشمندشان کمال
تشکر و امتنان را داریم.
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