جداسازی و شناسایی یک سویه مقاوم به تلوریت پتاسیم از پساب صنایع استان قم با هدف کاربرد در پاکسازی
زیستی و بررسی شرایط بهینه رشد باکتری جهت افزایش حذف و احیای تلوریت پتاسیم
محبوبه سلیمانی ساسانی ،1محمدرضا ذوالفقاری ،2محمد سلیمانی 2
 1دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قم ،قم ،ایران،
 2عضو هیات علمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قم ،قم ،ایران،
چکیده:
استفاده فراوان از اکسیآنیون های تلوریوم مانندتلوریت در صنایع مختلف مانند نساجی ،دباغی وآبکاری آلودگی محیطی را افزایش
داده است که برای میکروارگانیسمها و همچنین یوکاریوتها بسیارسمی هستند .بررسی احیاء زیستی اکسیآنیونهای
متالوئیدتلوریت در باکتریهای مقاوم در طبیعت میتواند ابزار باارزشی در بیوتکنولوژی جهت تشخیص میکروارگانیسمها برای
پاکسازی زیستی مناطق آلوده باشد .
تعداد  48سویه باکتری مقاوم به تلوریت از پساب صنایع جدا شد .تعیین  MICباکتریها ازغلظت 0/1تا 22میلی موالر تلوریت
پتاسیم در دمای 48درجه سانتیگراد بمدت 7روز با روش رقت در آگار انجام شد وسویه  QWTmb9جداشد که قادر به تحمل
غلظت بسیار باالی  22میلیموالر بود که تحمل این غلظت در مقایسه با آستانه تحمل باکتریها نسبت به تلوریت قابل توجه است.
به منظور بررسی میزان حذف تلوریت در سویه های برتر ،روش کالریمتریک با استفاده از اسپکتروفتومتر و معرف ( DDTCسدیم
دی اتیلدیتیوکارباماتتریهیدرات ،جذب480نانومتر) استفاده شد.اثر فاکتورهای مختلف بر رشد بهینه این سویه و حذف بیشتر
اکسیآنیون مانند غلظت تلوریت ،pH ،دما ،میزان هوادهی و غلظتهای مختلف نمک سدیم کلراید بررسی شد.به علت ارتباط
مستقیم مقاومت به اکسیآنیون و مقاومت به آنتی بیوتیک در سویههای مقاوم،تست مقاومت به آنتیبیوتیکهای مختلف انجام شد.
باسیل گرم منفی  QWTmb9جداشده از پساب نساجی پتو ،در غلظت  0/8تلوریت ،دمای43درجه pH=7/3 ،و
دورشیک RPM100ومیزان 170میلیموالر نمک سدیم کلراید بیشترین میزان حذف را در 28ساعت نشان داده است .این سویه
مقاوم به آنتیبیوتیکهای پنیسیلین ،آمپیسیلین ،ریفامپیسین ،تتراسیکلین ،کلرآمفنیکل ،نئومایسین ،کانامایسین و اریترومایسین
بود.سویه گرم منفی  QWTmb9میتواند کاندیدای مناسبی جهت حذف اکسیآنیون سمی تلوریت در بیوتکنولوژی صنعتی مطرح
گردد.
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کلمات کلیدی:
اکسیآنیون ،تلوریت ،تصفیهسازی زیستی ،زیستپاالیی ،احیاء زیستی

مقدمه:
امروزه غلظتهای باالیی از فلزات سمی سبب آلودگی خاکهای کشاورزی ،آبهای سطحی و زیرزمینی و زیستگاههای طبیعی شده
است
( .)Hughes et al. 1989پاکسازی زیستی 1استفاده از میکروارگانیسمها جهت حذف آلودهکنندگان محیط زیست از جمله فلزات
سنگین است که آنها را به ترکیبات غیرسمی و یا کمتر سمی تبدیل میکند ) .(Tsezos, 2007استفاده فراوان از اکسیآنیون های
محلول تلوریوم مانند تلوریت در صنایع مختلف از جمله نساجی ،رنگرزی ،دباغی ،آبکاری ،صنایع الکترونیک و حشره کشها آلودگی
محیطی را افزایش داده است ( .) Taylor 1999, Chasteen et al.2008تلوریت] ) [TeO32 - , Te(IVو تلورات [TeO42-,
]) Te(VIبرای پروکاریوتها و یوکاریوتها در غلظتهایی کمتر از  )4μm( 1μg/mlبسیار سمی میباشند ( Chasteen et al.
 .)2009تلوریت (  Te( IVمعموال در سیستمهای بیولوژیکی یافت نمیشود ( ..)Ba et al., 2010سمیت این ترکیبات برای
ارگانیسمهای زنده خصوصا باکتریهای گرم منفی به خوبی به اثبات رسیده است ( .)Dumas et al., 2010محیط کشت باکتری
احیاء کننده تلوریت به علت رسوب آن به شکل تلوریوم عنصری Te0سیاه میشود ( )Harrison et al., 2005این پدیده
همچنین در مخمر و اریتروسیت ها گزارش شده است ( .)Liangyau et al. 1993سمیت تلوریت در سلول را میتوان به عواملی
مانند توانایی
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 TeO3به عنوان یک اکسیدانت قوی برای ترکیبات سلولی و تداخل با فرایندهای آنزیمی سلولی ،تاثیر برگرو ه

های [ ]Fe–Sدر پروتئین های اصلی و خاموشی پروسههای مختلف سلولی مانند سنتز  ،DNAپروتئین و بسیاری از ردوکتازها
نسبت داد (  .(Kagami et al.2012, Tantalean et al 2003احیاء آنزیمی 2تلوریت به تلوریوم عنصری غیر سمی (احیاء
 TeIVبه  ) Te0در سویههای مختلف باکتریایی از جمله مکانیسمهای مقاومت به تلوریت پتاسیم ( (TeRاست که شاهد آن هم
سیاه شدن محیطهای کشت مایع یا کلنی های سیاه رنگ بر روی آگار در پلیت است که مرتبط با رسوب کریستالوئیدهای تلوریوم
فلزی سیاه درون سلولها میباشد  .(Harrison et al., 2009).به دنبال افزایش تمایل به سمت درمانهای بیولوژیکی پساب ،
پژوهشگران زیادی را برآن داشته تا در مورد میکروارگانیسم های با توانایی احیای اکسیآنیون های سمی پژوهش انجام دهند
(.)Pearce CI et al. 2011
biorermediation
Enzymatic reduction
2

1
2

استان قم ازجمله استانهایی است که در سالهای اخیر صنایع زیادی در آن در حال فعالیت هستند ،در نتیجه آلودگی زیست
محیطی ناشی از پساب این صنایع از جمله صنایع نساجی ،ریخته گری ،دباغی و حتی ساخت ماشین آالت مختلف بویژه
موتورسیکلت ،معدن منگنز و سایر صنایع نیز رو به افزایش است .در این پژوهش میکروارگانیسم های مقاوم به تلوریت از پساب
صنایع مختلف جداسازی شده و به علت مقاومت به تلوریت با ظرفیت احیای باالی آن ،جهت استفاده در بیوتکنولوژی تصفیه
پسابها مطرح گردید.

مواد و روش ها:
مواد مورد نیاز
اکسیآنیون سمی تلوریت پتاسیم و  DDTCبه کاربرده شده در این پژوهش از شرکت  Merckتهیه شد .مواد شیمیایی ازجمله
اسید کلریدریک) ، (HClسود( ، )NaOHمحلول اکسیداز ،کلرید سدیم ) (NaClاز شرکتهای  Sigma ، Merckو
 Heimediaو قندهای مورد استفاده از شرکت های  Merckو Difcoخریداری شد.
سویه ها و شرایط کشت
پس از نمونه برداری از پساب صنایع رنگرزی ،نساجی،آبکاری و گالوانیزه در استان قم نمونه ها در شرایط کامال استریل به آزمایشگاه
منتقل شدند .نمونه ها به مدت  28ساعت در ارلن های حاوی محیط غنی کننده مانند  BHIبراث تحت گرماگذاری و هوادهی قرار
گرفتند و پس از این زمان با استفاده از روش رقت در آگار جداسازی باکتری ها انجام شد (  .(Rathgeber et al.2002برای
خالص سازی از متد ( spread methodپخش کردن در سطح پلیت) برای بازیافت جمعیت میکروبی هتروتروف استفاده شد.
سپس کلنی های ایجاد شده بر روی محیط کشت نوترینت آگار ،به محیط های کشت نوترینت آگار حاوی  0/1میلی موالر از غلظت
تلوریت منتقل شدند ( .)Zolfaghari et. al., 2008در این مرحله تعداد  60سویه باکتریایی از صنایع رنگرزی و نساجی و 24
سویه مقاوم از صنایع آبکاری و گالوانیزه جدا شد .سپس ویژگی های مورفولوژیک و ریخت شناسی تمامی جدایه ها بررسی شد.
تعیین حداقل غلظت مهار کننده رشد( ) MIC
حداقل غلظت مهار کننده رشد باکتریهای جداشده از  0/1تا  22میلی موالر تلوریت پتاسیم در دمای 48درجه سانتیگراد و به مدت
 7روز انجام شد و در این زمینه سویههایی جداشدند که میتوانستند غلظت های  12تا  22میلی موالر را تحمل کنند .این نتایج با
آخرین یافته های جهانی در این زمینه برابری می کند .همچنین فاکتورهای مختلف بر رشد بهینه باکتری ها مانند  ، PHدما و دور
همزن همچنین اثرغلظت های مختلف نمک بر احیاء اکسیآنیون و میزان  MICمورد بررسی قرار گرفت Amoozegar et al.
3

)2012
بررسی حذف غلظت های مختلف تلوریت با استفاده از معرف DDTC
در ابتدا ،برای ب ررسی میزان حذف تلوریت پتاسیم توسط سویه های مورد نظر و بررسی اثر فاکتورهای محیطی مختلف بر حذف
اکسی آنیون سمی تلوریت پتاسیم ،منحنی استاندرد تلوریت پتاسیم رسم شد .سپس روش کالریمتریک با استفاده از اسپکتروفتومتر
و معرف  DDTCانجام شد .غلظتهای  0/4 ،0/2 ،0/3 ،0/8 ،0/4 ،0/2 ،0/1 ،0/04 ،0/08و یک میلی موالری از تلوریت پتاسیم
تهیه شد .کشت تازه از باکتری مورد نظر در محیط نوترینت آگار با  7 pHو در دمای  43درجه سانتیگراد تهیه شد و پس از 28
ساعت  ،معادل لوله نیم مک فارلند باکتری به ارلن های حاوی غلظت های مختلف تلوریت پتاسیم شامل غلظت های ،0/04 ،0/08
 0/4 ،0/2 ،0/3 ،0/8 ،0/4 ،0/2 ،0/1و  1میلیموالر تلقیح شد .پس از  28ساعت گرماگذاری در  43درجه سانتیگراد ،در 10000دور
سانتریفیوژ شده که با افزودن معرف  DDTCبه مایع رویی و واکنش تلوریت موجود در سوپرناتانت با معرف  ،محلول کلوئیدی
زردرنگی مشاهده شد که در طول موج  480نانومتر بیشترین جذب را دارد ،این عمل در زمان های  120 ،62 ،72 ،84 ،28و 188
ساعت انجام شد ( .( Turner et al. 1662

نتایج:
ویژگی های مورفولوژیک ،فیزیولوژیک ،متابولیک و بیوشیمیایی و همچنین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه  QWTmb9جدا
شده از پساب نساجی الله مهرگان قم  -شهرک صنعتی شکوهیه مورد بررسی قرار گرفت که به ترتیب در جداول شماره  1و 2
آورده شده است.
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جدول شماره  - 1ویژگی های مورفولوژیک ،فیزیولوژیک ،متابولیک و بیوشیمیایی سویه QWTmb9
()Qom Waste Textile Mehregan blanket
واکنش گرم

حرکت

منفی

+

میکروسکوپی

ماکروسکوپی

شکل

باسیل

احیاء نیترات به نیتریت

شکل

مدور

H2S

حاشیه

دارای تموج

MR

سطح

مسطح

VP

قوام

کرهای

اندول

_

+
_

+

(کلنی)
کدورت
پیگمان
اندازه کلنی
<5mm
5%
رشد در NaCl
7/5%
رشد در دماهای

50

مختلف (درجه
سانتیگراد)

55

رشد در pHهای

4.5

مختلف

5

نیمه شفاف

_

سیمون سیترات

_

+

تولید مالنین از تیروزین

_

+

کاتاالز

+

+

اکسیداز

_

_

ژالتین
اسکولین

+
هیدرولیز

_

نشاسته

_

کازئین
فعالیت آنزیمی

+

5

لیزین دکربوکسیالز

_

_

_

_

+

10

11

اوره آز

+
_

DNase

_

_

 .Dگلوکز

+

 .Dگلوکز

+

الکتوز

+

الکتوز

+

 .Dمانوز

+

 .Dمانوز

+

سوکروز

+

سوکروز

+

مصرف منابع کربن

تولید اسید از:
فروکتوز

+

فروکتوز

+

مانیتول

+

سالیسین

+

گلوکز بیهوازی

+

گزیلوز

+

مانیتول بیهوازی

+

آرابینوز

+

ال -لیزین

+

ال -تیروزین

+

ال -سیستئین

+

ال -آرژنین

+

مصرف منابع ازتی

مصرف منابع ازتی
ال -فنیل آالنین

+

ال -هیستیدین

+

ال -گالیسین

+

ال -سیترولین

+
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QWTmb9  الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه- 2 جدول شماره
Groups

Antibiotics

Code

QWTmb9

Penicillin

P10

R

Ampicillin

AM10

R

Rifampins

Rifampicin

RA5

R

Cephalosporins

Cefixime

CFM5

I

Tetracyclines

Tetracycline

TE30

R

Phenicols

Chloramphenicol

C30

R

Streptomycine

S10

I

Neomycin

N30

R

Gentamycin

GM10

S

Kanamycin

K30

R

Erythromycin

E15

R

Norfloxacin

NOR10

S

Ciprofloxacin

CP5

S

Penicillins

Aminoglycosids

Macrolids

Floroquinolones

R: Resistance, I: Intermediate, S: Sensitive
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رسم منحنی استاندارد جذب تلوریت پتاسیم
برای بررسی میزان حذف تلوریت پتاسیم توسط سویه مورد نظر ،منحنی استاندارد تلوریت پتاسیم رسم شد (نمودار شماره .)1

R2 = 0.9956

نمودار شماره -1منحنی استاندارد سنجش تلوریت با استفاده از معرف شیمیایی  DDTCو بافر )pH=7.3( Tris.HCl

اثر غلظت های مختلف تلوریت پتاسیم بر روی حذف آن در سویه QWTmb9
نمودار شماره  2اثر غلظتهای اولیه  0/4 ،0/2 ،0/3 ،0/8 ،0/4 ،0/2 ،0/1 ،0/04 ،0/08و 1میلی موالر تلوریت پتاسیم را بر میزان
حذف تلوریت پتاسیم در سویه  QWTmb9در محیط پایه نوترینت براث نشان می دهد .در طی بررسی های انجام شده میزان
حذف تلوریت در سویه  QWTmb9در غلظت های  0/2 ، 0/3 ،0/8 ،0/4 ،0/2 ،0/1در  28ساعت به ترتیب % 87/68 ، %28/40
 % 83/60 ،% 24/76 ، %36/61 ،و  % 88/17بوده که با توجه به نتایج ،بهترین حذف در این زمان در غلظت  0/8رخ داده است و
در غلظت های باالتر کاهش میزان حذف مشاهده شده است که به علت کاهش فعالیت آنزیماتیک باکتریایی است.
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نمودار شماره  - 2اثر غلظت های اولیه تلوریت پتاسیم بر روی حذف آن در سویه  QWTmb9در محیط پایه نوترینت براث
 pH=8و rpm=100

اثر فاکتورهای مختلف روی حذف تلوریت پتاسیم در سویه برتر QWTmb9
در ابتدا منحنی رشد سویه  QWTmb9در محیط نوترینت براث به عنوان محیط کنترل و محیط حاوی تلوریت پتاسیم به میزان
 0/8میلی موالر تلوریت پتاسیم ترسیم شد .نتایج بررسی اثر فاکتورها و پارامترهای مختلف بر حذف تلوریت پتاسیم ممکن است در
شرایط آزمایشگاهی و یا در پسابهای آلوده به این اکسیآنیون بر حذف موثر این اکسیآنیون سمی کمک شایان توجهی داشته
باشد .همان طور که مشاهده می گردد در محیط کنترل به علت عدم حضور اکسیآنیون سمی تلوریت پتاسیم ،سرعت رشد بیشتری
مشاهده میشود.
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نمودار  - 4منحنی رشد سویه  QWTmb9در محیط پایه نوترینت براث (کنترل ) و محیط دارای  0/8میلی موالر تلوریت پتاسیم،
نتایج ارائه شده میانگین سه بار آزمایش می باشد.

دماهای  80 ،43 ،40 ،23درجه سانتیگراد بر روی حذف تلوریت پتاسیم در محیط نوترینت براث دارای میزان غلظت مناسب
اکسیآنیون مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان میدهد نزدیک  20درصد تلوریت پتاسیم در دمای  43درجه سانتیگراد در زمان
 28ساعت حذف شده است (نمودار شماره  .)8در سنجش اثر  pHهای مختلف ( 3تا  )10بر روی حذف تلوریت پتاسیم در محیط
کشت نوترینت براث دارای غلظتی از اکسیآنیون تلوریت پتاسیم نتایج نشان میدهد که سویه  QWTmb9در  pHهای بین 7
الی  4/3بیشترین میزان حذف و رشد در حضور تلوریت را داشته که بهینه آن در  pH= 7/3مشاهده میشود (نمودار شماره .)3
بررسی میزان هوادهی و اثر آن بر سویه مورد نظر نشان میدهد بیشترین میزان حذف در سویه  QWTmb9در  RPM 100در
طی  28ساعت انکوباسیون اتفاق افتاده است (نمودار شماره  .)2بررسی اثر غلظت های مختلف  800 ،400 ،230 ،170 ،100 ،30و
 300میلی موالر نمک سدیم کلراید در حذف غلظت بهینه اکسی آنیون نشان میدهد سویه  QWTmb9احیاء و حذف تلوریت در
غلظت

170

میلی

موالر

را

به

میزان

 24درصد

11

انجام

داده

است

(نمودار

شماره

.)7

نمودار شماره  -8اثر دما بر روی حذف تلوریت پتاسیم در سویه  QWTmb9در محیط پایه نوترینت براث دارای  0/8میلی موالر
تلوریت پتاسیم پس از  28ساعت انکوباسیون در دمای  43درجه و  ، pH= 7/3نتایج ارائه شده میانگین سه بار آزمایش می باشد.
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نمودار شماره  -3اثر  pHروی حذف تلوریت پتاسیم در سویه  QWTmb9در محیط پایه نوترینت براث دارای  0/8میلی موالر
تلوریت پتاسیم پس از  28ساعت انکوباسیون در دمای 43درجه و  ، pH= 7/3نتایج ارائه شده میانگین سه بار آزمایش می باشد
شکل شماره - 1رشد باکتری  QWTmb9در pHهای مختلف ،رشد در محیط پایه نوترینت براث دارای  0/8میلی موالر تلوریت
پتاسیم به رنگ سیاه مشاهده میشود.

نمودار شماره  -2اثر میزان هوادهی بر روی حذف تلوریت پتاسیم در سویه  QWTmb9در محیط پایه نوترینت براث دارای 0/8
میلی موالر تلوریت پتاسیم پس از  28ساعت انکوباسیون در دمای 43درجه و  ، pH= 7/3نتایج ارائه شده میانگی ن سه بار آزمایش
می باشد.

نمودار شماره  -7اثر غلظت های مختلف نمک سدیم کلراید بر روی حذف تلوریت پتاسیم در سویه  QWTmb9در محیط پایه
نوترینت براث دارای  0/8میلی موالر تلوریت پتاسیم پس از  28ساعت انکوباسیون در دمای 43درجه و  ، pH= 7/3نتایج ارائه شده
میانگین سه بار آزمایش می باشد.
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بحث:
پساب ها و مواد زاید که در نتیجه ی فعالیتهای صنعتی انسان ایجاد میشوند ،یک مشکل جدی محسوب می شوند ،از جمله
فلزات سنگین که در صنایع مختلف کاربرد داشته و از عوامل مهم آلودگیهای محیطی میباشند(.)Avazeri C, et al 1997
یکی از این عوامل آلودگی فلز سنگین تلوریت است که برای بسیاری از میکروارگانیسمها در غلظت کمتر از  1 µg/mlسمی است.
سمیت تلوریت در نتیجه فعالیت اکسیدانتی قوی آن است که باعث به هم خوردن ساختار پروتئین های باکتری ها میشود )2000
.)Alonso G, et al.
تلوریت پتاسیم از امالح فلزی موجود در پساب برخی از صنایع است که سبب مهار رشد طیف وسیعی از باکتریها می گردد
( .) Avazeri C, et al 1997تلوریت پتاسیم دارای اثرات مزمن و حاد بر روی موجودات زنده می باشد که از اثرات حاد آن تاثیر
بر روی سیستم تنفسی ،گوارشی ،پوست و چشم می باشد ) .) Zolfaghari et al.2008جهت ارزیابی مقاومت به تلوریت پتاسیم
 48سویه جداشده از پساب صنایع استان قم مورد ارزیابی تحمل به تلوریت قرار گرفتند .سویه ) QWTmb9باسیل گرم منفی) با
میزان MIC=22mMبه علت ظرفیت باالی تحمل به تلوریت پتاسیم ،به عنوان سویه برتر انتخاب شد .میزان مقاومت باکتری ها
نسبت به تلوریت پتاسیم به علت سمیت باالیی که دارد  ،به طور ذاتی بسیار پایین است که این میزان در پژوهش  Turnerو
همکاران و همچنین  Taylorو همکاران ( 1µg/ml )Turner. 2012 ،Taylor et. al. 2002اعالم شده است ،اما پژوهش
های مختلفی در رابطه با یافتن باکتری های مقاوم انجام شده است .میزان  MICمعرفی شده در سویه گرم منفی مشابه MIC
گزارش شده توسط دکتر محمدرضا ذوالفقاری ( )22mMدر سال  2004بوده است .این میزان  3/3تا 4برابر  MICگزارش شده
توسط  Mooreو  )1200- 400 µg/ml( Kaplanدر مورد باکتری های  Rhodobacter sphaeroidesو Rhodobacter
 (1992, 1994) capsulatusبوده است .همچنین باالتر از  MICگزارش شده توسط دکتر محمد علی آموزگار و دکتر فریدون
ملک زاده ( )2004در مورد  Salinicoccusسویه QW6بوده است (µg/ml

.)MIC 12mM=3085

 Erythromicrobium hydrolyticumبا تحمل  10 mMتلوریت در سال 1662توسط  Yurkovو همکاران اعالم شد.
در بررسی اثر فاکتورهای مختلف هوادهی  ،دما  pH ،و غلظت نمک در محیط روی حذف و احیاء اکسی آنیون سمی تلوریت
پتاسیم در سویه گرم منفی  QWTmb9دمای 43درجه سانتیگراد و  pHبرابر با  7/3بیشترین حذف دیده شد .دمای پایین تر
می تواند میزان حذف را  80الی  20درصد نسبت به شرایط بهینه کاهش دهد  .در محدوده  pHکمتر از  2/3میزان حذف تلوریت
در این سویه کاهش یافته و این میزان در  pHهای بین  7الی 4افزایش می یابد ،در حالی که با افزایش  pHاز  6به باال ،روند
کاهشی دیده می شود .در این مورد می توان نتیجه گرفت که بین دما  pH ،بهینه رشد و میزان حذف و احیاء اکسی آنیون سمی
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ارتباط مستقیمی وجود دارد  .در بررسی میزان هوادهی ،که بیشترین میزان حذف تلوریت پتاسیم در دورهای 130 RPMو 100
بود مقدار نمک کلرید سدیم نیز از عوامل موثر در میزان رشد ،احیاء و مقاومت باکتری بوده است به طوری که حضور غلظتی از
نمک سدیم کلراید در محیط کشت باعث افزایش میزان مقاومت و احیاء باکتری می گردد .در سویه گرم منفی در غلظت  170میلی
موالر نمک بیشترین میزان احیاء را داشت.
 Paknikarو  Rajwadeدر سال  2004با مطالعه بر روی سویه ای از  Pseudomonasنشان دادند که بیشترین میزان احیاء
تلوریت در این سویه در دمای  43درجه سانتیگراد و  pHبرابر  7/3اتفاق می افتد .ذوالفقاری و همکاران در سال  2002سویه
 KWT2را جداسازی کردند .این سویه در ،pH 7/3دمای  43د رجه سانتیگراد و دورشیکر 130 rpmبیشترین حذف تلوریت را
نشان می دهد Rathgeber .و همکاران در سال  2002نیز باکتری های جداشده از چشمه های هیدروترمال را بررسی و
سودوموناس ها را جداسازی کردند .به عنوان مثال این سویه های گرم منفی قادر به رشد در  pH 5نبودند اما در  pHبین  3/3تا
 11رشد داشتند در حالیکه برخی در دمای  83درجه رشد داشتند ولی برخی رشدی نداشتند .اپتیمم دمای رشد باکتری 43 -24
درجه بوده است .همچنین وجود نمک ،یکی از عوامل رشد برخی سویه ها بود و تا نمک  10درصد را تحمل و در آن رشد مناسبی
داشتند ،اما میزان اپتیمم نمک در آن  1/3تا  4بود Amoozegar .و  Malekzadehدر سال  2002باکتری Salinicoccus
سویه QW6را معرفی کردند که مقاوم به تلوریت بود ،حداکثر حذف تلوریت در این سویه در  pH 7/5دمای 43درجه سانتیگراد و
غلظت  1میلی موالر تلوریت کلراید اعالم شده است .اثرات هوادهی تاثیر افزایشی بر سرعت حذف دارد که در غلظت های  2mMبا
افزایش مخلوط از  0تا  220دور( )rpmسرعت حذف به باالی  68درصد می رسد .در  48درجه سانتیگراد و غلظت تلوریت ازmM
 0/8و 2 mMحذف به ترتیب  26درصد و 62درصد اعالم شد ). (Khoshnoodi et. al.2008
در سال  Etezad ،2006و همکاران یک باسیل بی هوازی اختیاری گرم مثبت با عنوان  STG-83را جدا کردند که  pHبهینه
سویه با فعالیت آنزیمی باال در  4و بیشترین احیاء در دمای  43درجه سانتیگراد بود.
این سویه از بین  14آنتیبیوتیک بررسیشده به  4آنتیبیوتیک مقاوم بوده .طی پژوهشهای گذشته مقاومت همزمان آنتیبیوتیکها
و فلزات سنگین بررسی شده است ( .) Zolfaghary& Soleimani،2013در نتیجه با توجه به مطالعات انجامشده ،محیطهای
آلوده به امالح فلزی میتوانند نقش بسیار مهمی در بروز ،بقا و انتقال مقاومت به آنتیبیوتیکها در باکتریها داشته باشند ( Pal et
.)al. 2005
با انجام این پژوهش به سویه گرم منفی دست یافتیم که قادر به تحمل ،احیاء و حذف میزان بسیار باالیی از تلوریت بوده است .این
سویه را میتوان به عنوان کاندیدی مناسب جهت استفاده در پاکسازی زیستی در مجامع علمی بین المللی معرفی کرد.
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Isolation and identification of a tellurite resistance bacteria from industry's wastewater at
Bioremediation and study optimal conditions increasing the Elimination and bioreduction
of tellurite

*M. soleimani sasani, M. R. zolfaghari, M. soleimani
Islamic Azad University, Qom branch, Department of microbiology

Abstract:
The extensive use of tellurium oxyanions, such as Tellurite,in various industries such as textile,
tanning and plating ,which are highly toxic to microorganisms and eukaryotes , has increased
environmental pollution. Potential application of Tellurite oxyanions bioreduction in resistant
bacteria in surroundings can be a valuable tool in biotechnology for Biological removing of
tellurite from contaminated areas by microorganisms.
84 strains of resistant bacteria to tellurite was separated from industry's wastewater. Tellurite
resistance activity was evaluated using the minimum inhibitory concentration (MIC)method,
concentration 0/1 to26mM potassium tellurite at 34°C for 7 days by the agar dilution method and
QWTmb9 was isolated which able to tolerate and reduction very high concentration of 22 mM.
This tolerance to tellurite compared with the threshold concentration of other isolated bacteria is
remarkable. In order to evaluate strain's Tellurite removal, colorimetric method using a
spectrophotometer and DDTC reagent (sodiumdiethyldithiocarbamatetri-hydrate, A340 nm) was
used.
The effects of various factors on the optimal growth and tellurite removal were investigated
conditions Tellurite concentration, pH, temperature, aeration rate and different concentrations of
NaCl. Due to the direct connection to oxyanions resistance and resistance to antibiotics,
Antibiogram test was conducted.
QWTmb9 isolated from wastewater of blanket textile, which maximum removal rates in 24h is in
0.4 concentrations of Tellurite, temperature 35°C, pH7.5 , 100RPM aeration and 170mM NaCl
concentration. This strain is resistant to antibiotics penicillin, ampicillin, rifampin, tetracycline,
chloramphenicol, neomycin, kanamycin and erythromycin.
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Gram-negative strains QWTmb9 can be a good candidate for elimination of toxic tellurite in
industrial biotechnology.

Keywords: oxyanion, Tellurite, biological purification, Bioremediation, bioreduction
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