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بررسی راهکارهای افزایش تجزیه زیستی تری کلرواتیلن با
باکتری هوازی  Sphingopyxis ummariensisجدایه ایران

ندا بدلی ورزقانی، 1عباس فرازمند، 2سهیال شکراهللزاده

*3

تاریخ دریافت 95/03/30:

تاریخ تصویب 95/12/11 :

چکیده

در تحقیــق حاضــر ،بــرای تجزیه زیســتی مــاده آالینــده تــری کلرواتیلن

( )TCEاز باکتــری محلــی هــوازی Sphingopyxis ummariensis

جدایــه ایــران اســتفاده شــد .ایــن باکتــری در حضــور  TCEبهعنــوان

تنهــا منبــع کربــن رشــد نمــوده و در غلظــت اولیــه  5 mMدر زمــان 48

ســاعت  %15/6از ایــن ترکیــب را تجزیــه نمــود .بــرای افزایــش بــازده
حــذف  ،TCEچهــار مــاده گلوگــز ،تولوئــن ،گلوکز/عصاره مخمــر و فنل/
نوترینــت بــراث بــه عنــوان منبــع کربــن هــم سوبســترا اســتفاده شــد
کــه بیشــترین درصــد حــذف بــا اســتفاده از گلوکز/عصــاره مخمــر بــه

میــزان  %16/3بــه دســت آمــد .همچنیــن ،ســازگار نمــودن ایــن ســویه با
 ،TCEموجــب افزایــش تجزیــه زیســتی شــد بــه گونــه ای کــه در غلظت

اولیــه  5 mMمیــزان تجزیــه  TCEبــه عنــوان تنها منبــع کربــن از 15/6
تــا  %39/1افزایــش یافــت .در ایــن شــرایط و در حضــور هم سوبســترای

بهینــه ،تجزیــه زیســتی  TCEتــا  %43افزایــش یافــت .افزایــش غلظــت

 TCEاز  0/5تــا  ،5 mMباعــث کاهــش تــوده ســلولی و تجزیــه زیســتی
شــد .بیشــترین تجزیــه زیســتی بــرای ســویه هــای ســازگاریافته و در
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حضــور گلوکز/عصــاره مخمــر و در غلظــت  0/5 mM TCEبــه میــزان
 %94/8و بــا ســرعت  1/6 mg/l.hبــه دســت آمــد.

واژه هــای کليــدي :تریکلرواتیلــن ،تجزیــه زیســتی هــوازی ،جدایــه
ایــران ،ســازگار نمــودنSphingopyxis ummariensis ،

مقدمه

تریکلرواتیلــن ( ،)TCEیــک ترکیــب هیدروکربنــی کلــردار اســت کــه بــرای اولیــن بــار در ســال

 1920میــادی تولیــد شــده و از آن زمــان تاکنــون بــه عنــوان حــال مــورد مصــرف صنایــع
مختلــف قــرار گرفتــه اســت ( .)Ohlen et al., 2005در ایــران بهطــور معمــول از تری-کلرواتیلــن
بــه عنــوان تمیزکننــده خشــک اســتفاده میشــود .ایــن مــاده یکــی از آالینــده هــای دیرتخریــب پذیــر

آب هــای زیرزمینــی محســوب شــده و محدوديــت هــاي بســیاری بــراي تخليــه پســاب هــاي
آلــوده بــه ايــن نــوع تركیــب وضعشــده اســت ( .)Lohner et al., 2011بــرای اولیــن بــار در

ســال  TCE ،1970در آب هــای زیرزمینــی امریــکا مــورد ســنجش قــرار گرفتــه و بــا گذشــت

زمــان و افزایــش میــزان ایــن مــاده خطرنــاک در آب هــای زیرزمینــی باعــث ایجــاد نگرانــی جــدی
بــرای ســازمان هــای مختلــف نظارتــی ماننــد ســازمان محیــط زیســت امریــکا ( ،)EPAآژانــس

مــواد ســمی و ثبــت بیماریهــا 1و غیــره گردیــده اســت (.)Shukla et al., 2014

بــا توجــه بــه نگرانیهــای بوجــود آمــده بــرای محیــط زیســت و ســامتی انســانها ،دانشــمندان بــه دنبــال
راهکارهــای مقــرون بــه صرفــه و قابــل اجــرا و بــا کارایــی بــاال جهــت حل این مشــکل هســتند .بــرای این

منظــور روشهــای متعــددی مانند جذب ســطحی با اســتفاده از کربن فعال ،هوادهی ،روشــهای شــیمیایی
و فیزیکی و اکسیداســیون پیشــرفته اســتفاده شــده اســت ( .)Tiehm and Schmidt, 2011از میان
ایــن روشــها ،روش هــای تجزیــه زیســتی  TCEبــه دلیــل اقتصــادی و دوســتدار محیــط زیســت
بــودن و همچنیــن کاهــش مداخلــه انســانی در آن نســبت بــه روش هــای فیزیکــی و شــیمیایی
مــورد توجــه بیشــتر مــی باشــد (.)Tiehm and Schmidt, 2011

ســرعت تجزیــه زیســتی  TCEدر طبیعــت بســتگی بــه منطقــه آلــوده (آب ،خــاک و هــوا) داشــته و
بــا توجــه بــه گــزارش هــای منتشــر شــده ،تجزيــه زيســتي  TCEدر آب هــای زیــر زمینی بســیار
آهســتهتر اســت کــه دلیــل آن ،آهســته بــودن فراینــد تجزیــه زیســتی در شــرایط بیهــوازی
1-Agency for Toxic Substances and Disease Registry, USA
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اســت کــه باعــث تجمــع ایــن ترکیبــات در آب هــای زیرزمینــی میگــردد (Azadpour-Keeley

 .)et al., 1999در شــرایط تجزیــه زیســتی بــی هــوازی ،تریکلرواتیلــن ( )TCEابتــدا بــه دی

کلرواتیلــن ( )DCEو ســپس بــه وینیلکلرایــد ( )VCتبدیــل مــی گــردد .تــا بــه امــروز ،تنهــا تعــداد

معــدودی باکتریهــای بــی هــوازی جداســازی شــده انــد کــه توانایــی حــذف  TCEتــا مرحل ـهی
معدنــی شــدن را دارا باشــند (.)Futagami et al., 2008

تجزیــه زیســتی  TCEدر شــرایط هــوازی بــا اســتفاده از باکتریهــای اکســیدکننده متــان

بــرای اولیــن بــار در ســال  1985توســط ویلســون 1و ســپس در ســال  1991توســط لیتــل 2و

همــکاران گــزارش گردیــد ( .)Shukla et al., 2014متداولتریــن باکتریهــای هــوازی کــه تــا
بــه امــروز توســط پژوهشــگران بــرای تجزیــه زیســتی  TCEدر شــرایط مورداســتفاده قرارگرفتــه
اســت عبارتنــد ازNitrosomonas sp.، Rhodococcus sp.، Pseudomonas sp.، Xanthobacter:

 sp.و  .Clostridium sp. DC-1, KYTهمچنیــن ،از باکتــری هــای بــی هــوازی مــی تــوان بــه

Dehalobacter sp، Dehalococcoides sp.، Desulfuromonas sp، Desulfitobacterium

 sp.و  Propionibacterium sp. HK-1اشــاره نمــود .در تجزیــه زیســتی در شــرایط هــوازی،

 TCEابتــدا بــه دی کلرواتــان و ســپس بــه وینیــل کلرایــد ،اتــن و در نهایــت بــه دیاکســیدکربن و
آب متابولیــزه میشــود.)Field and Sierra-Alvarez, 2004(.

باكتــري گــرم منفــی و هــوازی  Sphingopyxis ummariensisجدایــه ایــران ،توســط شــكراهلل
زاده و همــكاران از لجــن فعــال تصفیهخانــه بیولوژیــک شــرکت پتروشــیمی آبــادان جــدا شــده

اســت ( .)Shokrollahzadeh et al., 2015در ایــن پژوهــش ،تجزیــه زیســتی تــری کلرواتیلــن بــا
اســتفاده از ایــن باکتــری محلــی ایــران مــورد بررســی قــرار گرفتــه و بــا بهینــه ســازی شــرایط

کشــت و نیــز اســتفاده از روش ســازگاری ســویه ،افزایــش بــازده تجزیــه زیســتی  TCEبــه
وســیله باکتــری مــورد نظــر مــورد مطالعــه قــرار گرفــت.

مواد و روشها
مواد

ترکیــب محیــط کشــت معدنــی مــورد اســتفاده در آب مقطــر بــه شــرح زیــر مــی باشــد )(g/l

):(Chen et al., 2014

KH2PO4 (1.0), (NH4)2SO4 (1.8), MgSO4•7H2O (0.2), CaCl2•2H2O (0.03),
)Na2HPO4•12H2O(2.5

1-Wilson
2-Little
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غلظت ترکیبات در محلول ریزمغذی ( )mg/lعبارت است از (:)Aranda et al. 2003

Ca(NO3)2.4H2O (880), FeSO4.7H2O (200), ZnSO4.7H2O (10), H3BO3 (10),
CoSO4.7H2O (10), CuSO4.5H2O (10), MnSO4.H2O (4), Ni(NO3)2.6H2O (4),
)Na2MoO4.2H2O (3), Na2WO4.2H2O (2), H2SO4 (0.05 N
کشــت زنــده باکتــری  Sphingopyxis ummariensisجدایــه ایــران کــه از لجــن فعــال شــرکت
پتروشــیمی آبــادان جداســازی شــده (بــه شــماره  ،)PTCC 1895از کلکســیون میکروبی ســازمان
پژوهشهــای علمــی و صنعتــی تهیــه شــد.

روش کشت باکتری

بــا توجــه بــه فراريــت ترکیــب  ،TCEبــرای کشــت باكتــري در حضــور ايــن تركيــب از بطــری

ســرم بــا حجــم  120 cm3مجهــز بــه دو درپــوش ســپتوم ســیلیکونی و آلومینیومــی اســتفاده
شــد .نســبت حجــم محيــط كشــت مورداســتفاده بــه حجــم بطــري  1:9انتخــاب گرديــد تــا شــرایط
هــوازی بــراي رشــد باكتــري هــا فراهــم شــود .محلــول محيــط کشــت معدنــی و محلــول ریــز

مغــذی در دمــای  121°Cبــه مــدت  20دقیقــه در اتــوکالو ســترون گردیــد .محلــول ریزمغــذی بــا غلظــت

 10برابــر تهیـ ه شــده و پیــش از اضافـ ه شــدن بــه محيــط كشــت ،بهصــورت مجــزا اســتریل شــد .محلول
گلوکــز و عصــاره مخمــر بــا غلظــت یکســان  0/25 mg/lساختهشــده و ســپس گلوکــز بــه مــدت
 5دقیقــه ( )Ryoo et al. 2000و عصــاره مخمــر بــه مــدت  15دقیقــه در اتــوکالو بــا دمــای °C121

ســترون شــد .محیــط کشــت معدنــی و ریــز مغــذی  ) Aranda et al., 2003) (v/v)%0/5، TCEو

در صــورت نیــاز مــاده هــم سوبســترا در غلظــت هــای موردنظــر بــه همــراه باکتــری در شــرایط

اســتریل بــه بطــری درپــوش دار اضافــه گرديــده و پــساز آن در دمــای  30 °Cو دور rpm

 150در زمــان هــای موردنظــر گرمخانــه گــذاری شــد .در طــی فراینــد تجزیــه زیســتی TCE ،

 pHمحیــط کشــت تغییــر محسوســی نداشــته و در بــازه  6/5-7قــرار داشــت .نمونــه باکتــری

از كشــت  24ســاعته بــه محيــط كشــت نوترينــت بــراث تلقیــح گرديــد و در دمــای  30 °Cو دور
 150 rpmبــه مــدت يــك شــبانه روز گرمخانــه گــذاری شــد.

ســلول هــاي رشــد یافتــه ،دو بــار ســانتریفوژ ( 6000 rpmبــه مــدت  10دقیقــه) و شستشــو

شــد .ســپس سوسپانســيون باكتريايــي داراي جــذب نــوري  1تــا  1/2در طولمــوج 600 nm

تهیــه شــد و  100 µlاز آن بــه هــر بطــری تلقیــح گردیــد .بــرای بررســی تاثیــر ترکیبــات مختلــف
هــم سوبســترا در افزایــش تجزیــه زیســتی  TCEاز چهــار ترکیــب فنــل ،گلوکــز ،گلوکز/عصــاره

مخمــر و تولوئــن اســتفاده گردیــد .بــرای ایــن منظــور در شــرایط یکســان تلقیــح و گرمخانــه

گــذاری و غلظــت اولیــه  2/5 mMمــاده  ،TCEاز هــم سوبســتراهای فنل/نوترینــت بــراث (g/l

مجله علمی  -پژوهشی دانشگاه الزهرا (س)  /زیست شناسی کاربردی

دوره سی و یکم ،شماره  ،1بهار 1397

43

 ،)0/5گلوکز/عصــاره مخمــر بــا نســبت  )0/g/l5 ( 1:1و تولوئــن ( )mg/l100اســتفاده شــد (Han

.)et al. 2007, Fan and Scow, 1993
سازگارنمودن سویه

بــرای افزایــش بــازده حــذف  ،TCEباکتــری بــا تــری کلرواتیلــن ســازش داده شــد .بــراي ايــن

منظــور ،ســلول هــاي باکتريايــي پــس از خــارج شــدن از فریــزر در محیــط جامــد نوترینــت
آگار دارای  TCEبــا غلظــت  0/1 mMبــرای مــدت  2روز در دمــای  30 °Cکشــت دادهشــد و

ســپس بــه محیــط کشــت مایــع نوترینــت بــراث حــاوی  TCEبــا غلظــت  0/1 mMمنتقــل گرديــد
و بــه مــدت  40ســاعت در دمــای  30 °Cو دور  150 rpmگرمخانــه گــذاری شــد .ســپس،
باکتریهــاي رشــد يافتــه بــه محيــط كشــت جديــد نوترینــت بــراث و  TCEبــا غلظــت بهینــه رشــد

 0/5 mMانتقــال داده شــده و در دمــای  30 °Cبــرای  40ســاعت رشــد داده شــد .پــس از آن،
باکتــری در محی ـط کشــت مایــع نوترینــت بــراث حــاوی  TCEبــا غلظــت هــای  2/5 ،1/2و mM

 5در شــرایط دمــا و زمــان مشــابه بــه صــورت متوالــي کشــت داده شــد .در انتهــا ،ســلول هــاي
باكتــري بــا اســتفاده از دســتگاه ســانتریفوژ بــا دور  rpm6000و بــه مــدت  10دقیقــه از محیــط

کشــت جــدا شــده و دو بــار بــا ســرم نمکــی شســت و شــو داده شــدند .بــا اســتفاده از محیــط
کشــت نمکــی ،سوسپانســيوني بــا كــدورت ( 1 )OD600تــا  1/2تهيــه شــده و  µl100از آن درون
بطریهــای ســرم تلقیــح گردیــد.

اندازهگیری رشد سلولی و غلظت یون کلراید

بــرای تعییــن رشــد ســلولی ،از انــدازه گیــری کــدورت محیــط کشــت در طولمــوج 600 nm

بهوســیله دســتگاه طیفســنجی مرئی-فرابنفــش مــدل  8620 UNICAMاســتفادهشــد .غلظــت

یــون کلرایــد آزادشــده ،بهعنــوان معیــاری از تجزیــه زیســتی انــدازه گیــری شــد (Ryoo et al.

 .)2000مقــدار یــون کلرایــد آزادشــده با اســتفاده از دســتگاه یــون آناالیــزر  JENWAYمدل3045

و الکتــرود گزینشــی یونــی ( )ISEاندازهگيــری شــد .بــه منظــور اندازهگیــری مقــدار یــون کلرایــد
آزادشــده ناشــی از تجزیــه زیســتی ،دو نقطــه صفــر (کنتــرل) انتخــاب شــد کــه شــامل محیــط

کشــت بــدون باکتــری و محیــط کشــت دارای باکتــری و بــدون هرگونــه ترکیــب کلــردار بــوده
اســت .بــرای تأییــد مقــدار یــون کلرایــد انــدازه گیــری شــده بــا دســتگاه ،از روش EPA9552

بهعنــوان روش مکمــل انــدازه گیــری یــون کلرایــد اســتفاده شــد ( .)Keith, 1996تمامــی انــدازه

گیــری هــا بــا ســه بــار تکــرار بــه انجــام رســیده و در مــواردی کــه خطــای میانگیــن ارائــه نشــده،
مقادیــر میانگیــن گزارششــده انــد.

اندازهگیری  TCEبه روش کروماتوگرافی گازی

بهمنظــور انــدازه گیــری غلظــت تــری کلرواتیلــن از دســتگاه کروماتوگرافــی گازی YL
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 Instrumentمــدل 6500ســاخت کشــور کــره جنوبــی استفادهشــد .بــرای آمــاده ســازی نمونــه
حــاوی  ،TCEاز روش اســتخراج بــا تولوئــن استفادهشــد .بــرای ایــن منظــور در دو مرحلــه و
هــر بــار بــه مقــدار  cm31حــال تولوئــن بــا اســتفاده از يــك ســرنگ شیشـهای کروماتوگرافــی

گازی بــه درون بطــری نمونــه هــا تزریــق شــده و بطریهــا بــه مــدت  15دقیقــه درون انکوباتــور

شــیکردار بــا دور  rpm200و دمــای  25°Cقــرار گرفــت تــا اســتخراج انجــام گیــرد .پــس از

آن ،نمونــه بــه مــدت  30ثانیــه بــا دور  rpm1200ســانتریفوژ شــد تــا دو فــاز آلــی و آبــی جــدا
شــوند ( .)Bagley et al., 2000, Fathepure and Boyd, 1988, 1988-1بــا انجــام اســتخراج
بــر نمونــه شــاهد بــه روش مشــابه ،بازدهــی اســتخراج تــری کلرواتیلــن  %95بدســت آمــد .مقــدار

 0/1lµاز نمونــه فــاز آلــی بــه دســتگاه کروماتوگرافــی گازی بــا آشکارســاز تبدیــل فوریــه مــادون
قرمــز ( )FTIRتزریــقشــد .ســتون دســتگاه گاز کروماتوگرافــی TRGH3 ،بــه طــول  30 mو قطــر
داخلــی  0/53 mmبــوده و از گاز حامــل نیتــروژن بــا ســرعت  cm3/min4اســتفاده شــد.

دمــای ســتون از  50تــا160 °Cبــا افزایــش10 °Cدر هــر دقیقــه تغییــر داده شــد .دمــای تزریــق

و آشکارســاز هــر دو در 280 °Cتنظیــم گردیــد.

میــزان تجزیــه زیســتی از رابطــه زیــر محاســبه شــد .در ایــن رابطــه  Cو C0بــه ترتیــب غلظــت

و غلظــت اولیــه  TCEمــی باشــند:
نتایج و بحث

)(C -C
 (%)= 0 *100تجزیه زیستی
C0

نتایــج اولیــه حاصــل از بررســی هــای تجربــی در ایــن پژوهــش ،رشــد Sphingopyxis

 ummariensisجدایــه ایــران در شــرایط هــوازی نشــان داد کــه ایــن ســویه قــادر بــه حــذف

ترکیبــات هیدروکربنــی آلیفاتیــک کلــردار اســت ،درحالیکــه قــادر بــه تجزیــه زیســتی ترکیبــات
آروماتیــک کلــردار نظیــر کلروبنــزن و دی کلروبنــزن نیســت .نتایــج نشــان داد کــه ایــن ســویه

باکتریایــی میتوانــد از تریکلرواتیلــن ( )TCEبــه عنــوان تنهــا منبــع کربــن بــرای رشــد اســتفاده

نمایــد بــه گونــه ای کــه در غلظــت هــای اولیــه  2/5 ،0/5و  5 mMو پــس از  48ســاعت (کــه
باکتــری بــه فــاز نمایــی رشــد مــی رســد) ،میــزان تجزیــه زیســتی  TCEمعــادل بــا  17/1 ،18/2و

 %15/6بدســت آمــد (ســتون هــای ســیاه در شــکل  .)2بدیــن ترتیــب ،بــا افزایــش غلظــت میــزان

تجزیــه زیســتی  TCEکاهــش مــی یابــد .تعــداد معــدودی باکتــری شناســایی شــده اســت کــه

توانایــی حــذف  TCEرا در شــرایط هــوازی بــه عنــوان تنهــا منبــع کربــن دارا باشــد (Shukla

 . )et al., 2014ســویه محلــی ایــران مــورد بررســی در ایــن تحقیــق از ایــن نظــر حائــز اهمیــت

میباشــد .در پژوهــش حاضــر بــه منظــور افزایــش تجزیــه زیســتی  ،TCEاســتفاده از هــم

مجله علمی  -پژوهشی دانشگاه الزهرا (س)  /زیست شناسی کاربردی

دوره سی و یکم ،شماره  ،1بهار 1397

45

سوبســترای مناســب و ســازگاری باکتــری بــا شــرایط کشــت ،مــورد بررســی قــرار گرفــت.
بررسی اثر هم سوبسترا بر تجزیه زیستی TCE

بــا توجــه بــه گــزارش هــای موجــود در زمینــه تجزیــه زیســتی  TCEبــه وســیله باکتریهــای

هــوازی ،بهمنظــور افزایــش توانایــی حــذف  TCEاز چهــار ترکیــب هم-سوبســترای ،فنــل/

نوترینــت بــراث ،گلوکــز ،گلوکز/عصــاره مخمــر و تولوئــن در شــرایط یکســان کشــت ،اســتفاده

شــد ( )Shulka et al., 2014, Zhang et al., 2013, Reij et al., 1995و نتایــج آن در شــکل

( )1نشــان دادهشــده اســت .براســاس نتایــج بدســت آمــده ،اســتفاده از هم-سوبســترای گلوکــز/

عصــاره مخمــر بــا تجزیــه زیســتی  ،%27بهتریــن عملکــرد را نســبت به ســایر ترکیبــات در تجزیه
 TCEدر غلظــت  2/5 Mmنشــان داد .در حالــی کــه ،میــزان تجزیــه زیســتی  TCEدر صــورت

اســتفاده از فنل/نوترینــت بــراث ،گلوکــز و تولوئــن بــه ترتیــب برابــر بــا  22/4 ،13و  %9بــوده
اســت .همچنیــن ،اســتفاده از هــم سوبســترای گلوکز/عصــاره مخمــر رشــد ســلولی بیشــتری را

بــه دنبــال داشــت بــه گونــه ای کــه افزایــش کــدورت حاصــل از رشــد ســلولی ( )OD600از 0/11

بــه  0/58و نیــز افزایــش در تجزیــه زیســتی  TCEاز  17/1بــه  1/6( %27برابــر) مشــاهده شــد

کــه نشــان دهنــده رابطــهی مســتقیم تجزیــه زیســتی و رشــد ســلولی مــی باشــد .وابســته
بــودن تجزیــه زیســتی هــوازی  TCEدر مطالعــات دیگــر نیــز مــورد اشــاره قــرار گرفتــه

اســت (.)Li et al. 2014

شــکل  :1کــدورت ناشــی از رشــد ســویه (ســتون ســیاه) و میــزان تجزیــه زیســتی ( TCEســتون
خاکســتری) در غلظــت  2/5 mMو زمــان  48ســاعت در حضــور هــم سوبســترای گلوکز/عصــاره

مخمــر ( ،)0/15 g/lفنل/نوترینــت بــراث ( ،)0/5 g/lگلوکــز ( )0/5 g/lتولوئــن ( )100mg/lو
( TCEتنهــا منبــع کربــن) و شــاهد (نمونــه حــاوی باکتــری بــدون منبــع کربــن).
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بررســی اثــر غلظــت  TCEبــر تجزیــه زیســتی آن در بــازه  0/5تــا ( 5 mMشــکل  )2نشــان داد

کــه در هــر دو حالــت اســتفاده از  TCEبــه عنــوان تنهــا منبــع کربــن و اســتفاده از گلوکز/عصــاره
مخمــر ،بــا افزایــش غلظــت  TCEمیــزان تجزیــه زیســتی کاهــش مــی یابــد .ایــن پدیــده مــی توانــد
بــه دلیــل مســمومیت ســلول هــای باکتــری و رشــد کمتــر آنهــا در غلظت¬هــای باالتــر باشــد

( .)Li et al. 2014افــزودن هم-سوبســترای گلوکز/عصــاره مخمــر بــه محیــط کشــت حــاوی TCE
در غلظــت هــای  2/5 ،0/5و  5 mMاگرچــه بــه ترتیــب باعــث افزایــش تجزیــه زیســتی تــا 27 ،30

و ( %16/3افزایــش  57/8 ،64/8و 4/5درصــدی نســبت بــه اســتفاده از  TCEبــه عنــوان تنهــا منبــع

کربــن) شــد ولــی بــا افزایــش غلظــت از  0/5تــا  5 mMمیــزان تجزیــه زیســتی از  30تــا %16/3

کاهــش یافــت .در تمامــی مطالعــات صــورت گرفتــه در تجزیــه زیســتی  ،TCEبــا افزایــش غلظــت

اولیــه  TCEتجزیــه زیســتی آن کاهــش یافتــه اســت .در یکــی از ایــن تحقیقــات بــا اســتفاده از یــک

کنسرســیوم باکتریایــی ،بــا افزایــش غلظــت اولیــه  TCEاز  0/03 mMتــا  0/4 mMمیــزان تجزیــه
زیســتی از  36تــا  %13کاهــش یافتــه اســت ( .)Han et al. 2007در مطالعـهای مشــابه ،در طــی

فراینــد تجزیــه زیســتی بــا اســتفاده از یــک کنسرســیوم باکتریایــی ،بــا تغییــر غلظــت اولیــه TCE
از 0/7 M µتــا  0/8 mMمیــزان حــذف از  80تــا کمتــر از  %20کاهــش یافــت (.)Li et al. 2014

شــکل  :2تجزیــه زیســتی  TCEدر غلظــت هــای متفــاوت بــه عنــوان تنهــا منبــع کربــن

(ســتون ســیاه) و در حضــور هــم سوبســترای گلوکز/عصــاره مخمــر (ســتون خاکســتری)
پــس از  48ســاعت کشــت.
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در مطالعاتــی کــه از باکتریهــای متانوتــروف بــرای تجزیــه زیســتی  TCEاســتفاده شــده اســت،

متــان یــا متانــول بــه عنــوان هــم سوبســترا باعــث تجزیــه زیســتی  TCEو یــا افزایــش تجزیــه

زیســتی شــده اســت ( .)Tiehm and Schmidt, 2011در تحقیقی دیگر با کنسرســیوم باکتریایی،

هنگامــی کــه از  TCEبــه عنــوان تنهــا منبــع کربــن در غلظــت  0/007 mMاســتفاده گردیــد ،تجزیــه
زیســتی  TCEمشــاهده نشــد ولــی پــس از اســتفاده از فنــل بــه عنــوان هــم سوبســترا %80 ،از

 TCEپــس از  3روز حــذف گردیــد ( .)Li et al. 2014همچنیــن ،بــا افــزودن گلوکــز بــه محیــط

کشــت ســویه  Stenotrophomonas maltophiliaکــه توانایــی تجزیــه زیســتی  TCEبــه عنــوان
تنهــا منبــع کربــن را داشــته ،رشــد ســلول افزایــش یافتــه و در نتیجــه میــزان تجزیــه زیســتی TCE

بــا اســتفاده از هــم سوبســترا افزایــش یافــت ( .)Mukherjee and Roy, 2013در تحقیــق حاضــر

نیــز نتایــج مشــابه بدســت آمــد ،بنابرایــن ،علــت افزایــش حــذف  TCEدر کنــار گلوکز/عصــاره

مخمــر ،افزایــش بیشــتر رشــد ســلولی ( )OD600بــا اســتفاده از ایــن هــم سوبســترا بــوده اســت.
بررسی سازگارنمودن باکتری بر تجزیه زیستی TCE

بهمنظــور افزایــش میــزان تجزیــه زیســتی  TCEاز کشــت متوالــی Sphingopyxis ummariensis

جدایــه ایــران رای ســازگار نمــودن آن بــا تــری کلرواتیلــن بــا غلظــت  5 mMاســتفاده شــد .پــس

از ســازگاری ،میــزان تجزیــه زیســتی  TCEدر شــرایط یکســان و اســتفاده از  TCEبهعنــوان

تنهــا منبــع کربــن در غلظــت  5 mMپــس از گذشــت  48ســاعت 2/5 ،برابــر نســبت بــه قبــل از
فراینــد ســازگار کــردن باکتــری افزایــش یافتــه و از  15/6بــه  %39/1رســید .همچنیــن ،تجزیــه
زیســتی  TCEبــا غلظــت  5 mMدرشــرایط هــم سوبســترا درحضــور گلوکز/عصــاره مخمــر بــا
غلظــت مشــابه و پــس از ســازگاری ،بــه  %43افزایــش یافــت ،در حالــی کــه پیــش از ســازگاری

 %16/3انــدازه گیــری شــد .بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل ،تاثیــر ســازگاری بــر تجزیــه زیســتی
 ECTبســیار بیشــتر از افزایــش هــم سوبســترا بــوده و نشــان دهنــده ی آن اســت کــه ســویه

مــورد مطالعــه پــس از ســازگاری ،دارای فعالیــت آنزیمهــای موثــر بیشــتری در تجزیــه زیســتی
 TCEنســبت بــه قبــل از ســازگاری مــی باشــد ( .)Sedighi et al., 2016همچنیــن عامــل دیگــر
در افزایــش تجزیــه زیســتی  ،TCEپــس از ســازگار نمــودن ســویه ،افزایــش رشــد ســلولی بــوده

اســت بــه گونــه ای کــه پــس از ســازگاری OD600 ،محیــط کشــت تقریبـ ًا چهــار برابــر شــده و از

 0/11بــه  0/45رســید .تجزیــه زیســتی وابســته بــه رشــد بــوده و افزایــش تــوده ســلولی معمــو ً
ال
باعــث افزایــش تجزیــه زیســتی مــی گــردد( .)Sedighi et al., 2016, Li et al., 2014

اثــر ســازگار نمــودن ســلول هــا بــر ســینتیک رشــد و تجزیــه زیســتی  TCEنیــز مــورد بررســی

قــرار گرفــت و نتایــج آن در شــکل ( )3ارائــه شــده اســت .نتایــج نشــان داد کــه پــس از ســازگاری،
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فــاز تاخیــر کاهــش یافتــه و زمــان الزم بــرای رســیدن بــه رشــد نمایــی از  48ســاعت بــه 32

ســاعت کاهــش مــی یابــد .همچنیــن ،میــزان تــوده ســلولی در زمــان یکســان افزایــش قابــل

توجهــی داشــته اســت .هنگامــی کــه ســویه باکتریایــی ســازگار شــده ،بــرای ســه بــار در محیــط
فاقــد  TCEکشــت داده شــود ،میــزان تجزیــه زیســتی  TCEکاهــش یافتــه و بــه همــان میــزان

حــذف قبــل از شــرایط ســازگاری مــی رســد.

شــکل  :3ســینتیک رشــد  Sphingopyxis ummariensisجدایــه ایــران پیــش ( )و پــس ()
از ســازگاری و ســینتیک تجزیــه زیســتی  TCEپیــش ( )و پــس (▲) از ســازگاری در غلظــت
اولیــه2/5 mM

جــدول ( )1تاثیــر همزمــان ســازگارنمودن باکتــری و افــزودن هــم سوبســترای گلوکز/عصــاره

مخمــر را بــر تجزیــه زیســتی  TCEدر غلظــت هــای مختلــف ارائــه نمــوده اســت .همانگونــه کــه
از نتایــج مشــاهده مــی شــود ،اثــر افــزودن هــم سوبســترا در غلظــت هــای پاییــن  TCEبیشــتر
بــوده بــه گونــه ای کــه بیشــترین تجزیــه زیســتی  TCEدر غلظــت  0/5 mMبرابــر بــا  %94/8و

در شــرایط پــس از ســازگاری و افــزودن هم-سوبســترای گلوکز/عصــاره مخمــر بدســت آمــد.
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جدول  :1اثر افزودن هم سوبسترا بر تجزیه زیستی  TCEپس از سازگاری

میــزان تجزیــه زیســتی  TCEدر غلظتهــای بــاال پــس از ســازگاری ســویه ،قابــل مقایســه بــا ســایر
مطالعــات و در برخــی از مــوارد بهتــر از ســایر مطالعــات مــی باشــد .بیشــتر تحقیقات صــورت گرفته

در تجزیــه زیســتی  TCEبــا اســتفاده از یــک باکتــری ،در غلظتهــای پاییــن بــوده و در غلظتهــای
بــاال معمــو ً
ال از کنسرســیوم باکتریایــی اســتفاده شــده اســت (.)Shukla et al. 2014

بهتریــن عملکــرد گــزارش شــده در تجزیــه زیســتی  TCEدر غلظــت بــاالی  ،TCEبــا اســتفاده از

یــک کنسرســیوم باکتریایــی دی-آزوتروفیــک بــوده کــه در غلظــت اولیــه  7/6 mMاز  ،TCEمیــزان

 %58تجزیــه زیســتی بــا ســرعت 0/mg/l.h 2گــزارش شــده اســت ( .)Shukla et al. 2010در
تحقیقــی دیگــر ،کنسرســیوم باکتریایــی در غلظــت اولیــه  0/4 mMتوانایــی حــذف  %13از TCE

را داشــته اســت ( .)Kocamemi and Çeçen, 2005در بررســی صــورت گرفتــه بــر ســویه

 ،77 Rhodococcus erythropolis JEدر تجزیــه زیســتی  ،TCEایــن ســویه پــس از گذشــت 60

ســاعت و در غلظــت اولیــه  ،1/1 mMتمامــی  TCEرا بــا ســرعت  2/4 mg/l.hحــذف نمــود .در
ایــن مطالعــه از ایزوپــرن بــه عنــوان هــم سوبســترا اســتفاده گردیــد ( .)Ewers et al. 1990بــر
اســاس نتایــج حاصــل تحقیــق حاضــر ،میــزان تجزیــه زیســتی در غلظــت اولیــه %43 ،mM5

و ســرعت تجزیــه زیســتی  8 mg/l.hپــس از ســازگاری و گذشــت  32ســاعت بــوده اســت.
بــر اســاس نتایــج بدســت آمــده ،ســرعت حــذف باکتــری محلــی ایــران مــورد مطالعــه پــس از

ســازگاری ،مقادیــر باالتــری را در مقایســه بــا ســایر تحقیقــات ارائــه داده اســت .بدیهــی اســت

کــه در صــورت ادامــه رشــد در زمــان هــای باالتــر در یــک راکتــور مناســب ،امــکان دســتیابی بــه
مقادیــر باالتــر تجزیــه زیســتی امــکان پذیــر مــی باشــد.
تجزیه زیستی  TCEدر غلظت 0/5 mM

از آنجــا کــه تجزیــه زیســتی  TCEمنجــر بــه آزاد ســازی یــون کلرایــد در محیــط کشــت مــی
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شــود ،در شــکل ( )4رابطــه تغییــرات غلظــت  TCEو یــون کلرایــد محیــط کشــت بــا اســتفاده از

 Sphingopyxis ummariensisجدایــه ایــران و بــا بــه کاربــردن هــم سوبســترای گلوکــز/

عصــاره مخمــر نســبت بــه زمــان در غلظــت اولیــه  0/5 ECT Mmنشــان داده شــده کــه مربــوط

بــه شــرایط پــس از ســازگاری باکتــری اســت .همانگونــه کــه مشــاهده مــی شــود بــا کاهــش
غلظــت  TCEدر اثــر تجزیــه زیســتی ،غلظــت یــون کلرایــد افزایــش یافتــه اســت .بــا توجــه بــه

ایــن نتایــج مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه تغییــرات  ECTدر ایــن آزمایشــات ناشــی از تجزیــه
زیســتی  ECTبــوده و در طــی فراینــد تجزیــه زیســتی  ،ECTکلرزدایــی صــورت گرفتــه اســت

(.)Ryoo et al. 2000

نتایــج ایــن منحنــی بیانگــر آن اســت کــه فراینــد تجزیــه زیســتی  TCEدر مرحلــه رشــد نمایــی
انجــام مــی شــود ،ایــن موضــوع در ســایر باکتریهــا هــوازی و بیهــوازی نیــز گــزارش شــده
اســت (.)Li et al., 2014, He et al., 2005, Guo et al., 2001

شــکل  :4تغییــرات غلظــت یــون کلرایــد بــه وســیله Sphingopyxis ummariensisجدایــه ایــران

سازگارشــده (●) و غلظــت  )( TCEدر غلظــت اولیــه  0/5 mMنســبت بــه زمــان بــا باکتــری
ســازش یافتــه در حضــور هــم سوبســترای گلوکز/عصــاره مخمــر

همانطــور کــه در شــکل نشــان داد ه شــده اســت ،در غلظــت  0/5Mmتریکلرواتیلــن و در

حضــور گلوکز/عصــاره مخمــر بــا غلظــت  0/5 l/gبهعنــوان هــم سوبســترا ،بیشــترین غلظــت
یــون کلرایــد (حــذف زیســت  )ECTدر انتهــای فــاز لگاریتمــی و زمانــی کــه کــدورت نمونــه

افزایــش مییابــد حاصــل شــده اســت .افزایــش ســرعت رشــد باکتــری بــا میــزان حــذف ارتبــاط

مجله علمی  -پژوهشی دانشگاه الزهرا (س)  /زیست شناسی کاربردی

دوره سی و یکم ،شماره  ،1بهار 1397

51

مســتقیم داشــته و بــا افزایــش کــدورت محیــط کشــت باکتــری ،درصــد حــذف نیــز افزایــش
مییابــد .ایــن ارتبــاط در ســایر ســویههایی کــه قب ـ ً
ا در تجزیــه زیســتی  TCEجداســازی شــده

انــد نیــز گــزارش گردیــده اســت (.)Li et al., 2014, He et al., 2005, Schroth et al., 2001

تجزیــه زیســتی  TCEدر غلضــت هــای پاییــن توســط ســایر محققیــن نیــز مــورد بررســی

قــرار گرفتــه اســت .در غلظــت مشــابه  0/5 mMبــا اســتفاده از یــک کنسرســیوم باکتریایــی
متانوتــروف بــا هــم سوبســترای متــان در یــک راکتــور بســتر ثابــت ،حــذف  %63گــزارش

شــده اســت ( .)Fennell et al., 1992در مطالعــه دیگــری در غلظــت اولیــه  ،0/007 mMدرصــد
تجزیــه زیســتی  %60-70پــس از گذشــت  60-80ســاعت بــا ســویه Pseudomonas putida

 F1گــزارش شــده اســت ( .)Fan and Scow, 1993گونهــی مشــابه  Pseudomonas putidaدر

ســال  2010مــورد بررســی قــرار گرفتــه و نشــان داده شــده کــه در غلظــت اولیــه 0/007 mM

و در مــدت  27ســاعت %100 ،حــذف انجــام گرفتــه اســت ( .)Chen et al., 2008در گزارشــی

دیگــر ،از کنسرســیوم باکتریایــی متشــکل از  Methylomonas sp. GD1, GD2, GD3اســتفاده

شــد کــه پــس از گذشــت  h168و در غلظــت اولیــه  0/006Mm ECTبیــش از  %99تجزیــه
زیســتی  TCEبــه دســت آمــد ( .)Di Spirito et al., 1991در مــورد کنسرســیوم باکتریایــی دی

آزوتــروف پــس از گذشــت  h1و در غلظــت اولیــه  1/5 µMاز  %100 ، TCEحــذف گــزارش

شــده اســت ( .)Shukla et al., 2010در بســیاری از مطالعــات ،کنسرســیوم باکتــری هــوازی
مــورد اســتفاده در تجزیــه زیســتی  TCEاز جنــس باکتــری هــای متانوتروفیــک بــوده اســت

( .)Tiehm and Schmidt, 2011بــه عنــوان مثــال ،بــا اســتفاده از کنسرســیوم متانوتروفیــک و
 Methylocystis sp.و در حضــور متــان و هــوا بــا نســبت ( )1:5و در غلظــت اولیــه 0/006Mm

از  ،TCEمیــزان تجزیــه زیســتی  %60گــزارش شــده اســت ( .)Shukla et al., 2009بــا توجــه
بــه نتایــج بدســت آمــده در ایــن پژوهــش و مقایســه عملکــرد Sphingopyxis ummariensis

جدایــه ایــران بــا ســایر ســویههای هــوازی گــزارش شــده ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه عملکــرد

ایــن ســویه در غلظتهــای پاییــن  ،TCEقابــل مقایســه بــا ســایر ســویهها بــوده اســت.

در بررســی تجزیــه زیســتی  ،TCEســرعت حــذف از اهمیــت بیشــتری برخــوردار مــی باشــد که نتایج

مطالعــات ســایر پژوهشــگران در غلظــت هــای پاییــن در ادامــه مــورد اشــاره قــرار گرفتــه و بــا نتایــج
تحقیقــات حاضــر مقایســه شــده اســت .از میــان باکتریهــای هــوازی تجزیه-کننــده تریکلرواتیلــن،

باکتــری  Methylosinus trichosporium OB3bدر طــی مــدت زمــان 20دقیقــه  %100از  TCEرا در

غلظــت  μM80بــا ســرعت  10/5 h.l/gmحــذف نمــوده اســت ( .)Tsien et al., 1989ایــن ســویه

بــا توجــه بــه گــزارش منتشــر شــده بیشــترین ســرعت تجزیــه زیســتی  TCEرا در غلظــت هــای
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پاییــن داشــته اســت .ســویه  1-68 Methylomonas methanicaدر غلظــت  42 µMقــادر بــه

حــذف کامــل  TCEدر مــدت زمــان  24ســاعت بــا ســرعت حــذف 0/2 mg/l.hبــوده اســت (Koh

 .)et al., 1993در بهتریــن شــرایط آزمــون تحقیــق حاضــر ،درصــد تجزیــه زیســتی  TCEدر
حضــور گلوکز/عصــاره مخمــر بــه وســیله ســویه ســازگار شــده و در غلظــت  ،0/5 mMپــس

از گذشــت  h 48برابــر بــا  %94/8بــوده و ســرعت تجزیــه زیســتی بــه وســیله Sphingopyxis

 ummariensisجدایــه ایــران برابــر بــا  1/6 mg/l.hاندازهگیــری شــد .اگرچــه ،ســرعت تجزیــه

زیســتی کمتــری نســبت بــه مطالعــات پیشــین بــه دســت آمــده ولــی بایــد توجــه نمــود کــه غلظــت
مــورد مطالعــه بیشــتر از غلظــت هــای بــه کار بــرده شــده در ســایر مراجــع بــوده اســت.

نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد کــه  %60از کل اتمهــای کلــر موجــود در  TCEپــس از ســازگاری در

غلظــت  ،0/5 mMآزاد شــده اســت و بدیــن معنــا اســت کــه معدنــی ســازی بــه طــور کامــل انجــام

نشــده و هنــوز در فراینــد تجزیــه زیســتی در شــرایط آزمــون ،ترکیــب آلیفاتیــک کلــردار باقــی

مــی مانــد .ایــن مســئله را مــی تــوان بــا بهینــه ســازی شــرایط کشــت و اســتفاده از کنسرســیوم
باکتــری حــل نمــود (.)Tiehm and Schmidt, 2011
نتيجه گيري

در ایــن مطالعــه نشــان داده شــد کــه بــا اســتفاده از راهکارهایــی همچون افــزودن هم سوبســترا و

ســازگار نمــودن  Sphingopyxis ummariensisجدایــه ایــران ،تجزیــه زیســتی تــری کلرواتیلــن
بــه مقــدار زیــادی افزایــش مــی یابــد .اســتفاده از هــم سوبســترای گلوکز/عصــاره مخمــر بــه
دلیــل افزایــش تــوده ســلولی ،بیشــترین تاثیــر را در افزایــش تجزیــه زیســتی نشــان داد .افزایــش

غلظــت  TCEباعــث کاهــش تجزیــه زیســتی در بــازه  0/5تــا  5 mMشــد .پس از ســازگاری ســویه

بــا غلظــت هــای بــاال ،افزایــش قابــل توجهــی در تجزیــه زیســتی  TCEمشــاهده شــد و ســرعت
تجزیــه زیســتی تــری کلرواتیلــن در غلظــت هــای بــاال بیشــتر از ســویه هــای گــزارش شــده بــه

دســت آمــد .در شــرایط بهینــه و اســتفاده از ســویه ســازگار شــده ،در حضــور گلوکز/عصــاره

مخمــر و در غلظــت  %94/8 ،0/5 mMاز  TCEتجزیــه شــده و  %60از کل اتــم کلــر موجــود در
آن آزاد شــد .نتایــج بدســت آمــده نشــان داد کــه بــا بهینــه ســازی شــرایط کشــت Sphingopyxis

 ummariensisجدایــه ایــران ،مــی تــوان بــه تجزیــه زیســتی بــاال بــه وســیله ایــن ســویه دســت
یافــت.
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