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مقاله پژوهشي 

Pseudomonas Putidaتوسط باکتریمتواتيحشره کش دیتجزيه

١انيدکتر ابوالفضل نظر

17/4/88تاریخ پذیرش 1/2/88تاریخ دریافت 

چكيده
. اسـت ياعصـاب انسـان سـم   يشـود کـه بـرا   ياسـتفاده مـ  يفسفردار در مبارزه با آفات کشاورزيب آليعنوان ترکهب٢متواتيد:نه و هدفيش زميپ

.اندشدهيست معرفيط زيمحيپاکسازيمناسب برايراه،بات فسفرداريه کننده ترکيتجزيهاديپالسميحاويهاوناسپسودوم

کشت يطور مطلوبهو بيمتوات، شناسائيشده با ديغنيک و در محلول معدنين سموم تفکيدا از خاک آلوده به ايوتيپسودوموناس پ:مواد و روش کار

ن اورنج يديله آکريوسهک بيتيدروليهيهاميه کننده آنزيتجزيهاديپالسم. ن استراز بدست آمديل کولياست) تيسم(اس مهارمتوات براسيمصرف د. شد

.حذف شدند و از باكتري مقاوم به حساس منتقل شدند

متـوات دو برابـر   يديط حـاو يدر محيتررشد باک. مصرف شديخوبهبيله باکتريوسهبيتر در محلول معدنيگرم در ل٨/٠متوات با غلظت يد:هاافتهي

متـوات در  ين اسـتراز توسـط د  يل کوليم استيت آنزيفعال. افتيش يتر افزايگرم بر ليليم٣٥٧تا يدين تام توليزان پروتئيم. بوديشتر از فسفات معدنيب

تـر يگـرم در ل دومتـوات بـا غلظـت    يديدارايمحلولدا در يافت اما چنانچه پسودوموناس پوتيميکاهش يطور خطهتر بيگرم در ل٢تا ٢/٠يهاغلظت

مقاوم در ين باکتريا. افتيميدرصد کاهش ٩٧تا ٦٣ب يترتهمتوات در آن محلول بيمانده ديباقيشد اثر مهارکنندگميساعت کشت ٩٦-٤٨مدت هب

. افتنديحساس، انتقال يهايمقاومت به باکتريادهيپالسم.داد ميمقاومت را از دست يهادين اورنج، پالسميديمتوات در اثر آکريبرابر د

فسفرداريبات آليترکيپاکسازيبرايابزار موثر،کنندميان يه کننده سموم فسفردار را بيتجزيهاميمذکور که آنزيهاديپالسم:يريگجهيبحث و نت

.فسفردار را دارنديبات آلياز مضرات ناخواسته ترکيرين امکان کاربرد در جلوگينويهايشوند و با فن آورميمحسوب ) سموم ضد اعصاب(

ن استرازيل کوليمتوات، مصرف ارگانوفسفات، ضد استيد،يکيولوژيه بيتجز:هاد واژهيکل

١٣٨٨پاييز، ٢١٥-٢٢١صم، سومجله پزشكي اروميه، دوره بيستم، شماره

٠٢٤١٤٢٤٠٣٠٠-١: يمي، تلفنزنجان، شهرک کارمندان، دانشکده پزشکي، گروه بيوش:آدرس مكاتبه

Email: nazarian@zums.ac.ir

رانيا،، زنجاني، دانشگاه علوم پزشکيدانشکده پزشکيميوشيار بخش بياستاد١
Dimethoate 2

مقدمه
۳۴انـد کـه   پر مصرفيهابات آلي فسفردار از آفت کشيترک

خــود هرا در جهـان بـ  هــاحشـره کـش  يهــاديـ درصـد از خر 

طـور  هبـ يعـ يطبيهـا سـتم ياکوس). ۱(دهنـد ياختصاص مـ 

ت يسـم . انـد ها آلـوده شـده  له ارگانوفسفاتيوسهبياگسترده

ي هـا ست قابل توجه اسـت و كـاربرد روش  يط زيها در محآن

ن سـموم  يـ سـت از ا يط زيمحـ يسـاز منظور پـاک مناسب به

ييسم زدايبرايروش موثر،يکيولوژيه بيتجز. ضروري است

بـات آلـي فسـفردار و    يآلـوده بـه ترک  يعـ يطبيهاطيدر مح

متوات يكي از انـواع  يد). ۳،۲(است هاآنيسميهاماندهيباق

اسـت  يار سـم يو بسـ يسموم فسفردار پرمصرف در کشاورز

يبرخـ ). ۵(زا باشـد  ا سـرطان يـ و ممکن اسـت تراتـوژن   ) ۴(

،)۶(شدهييک و شناسايتفک،متواتياوم به دمقيهايباکتر

ــيه ميــتجز ــاکتر) ۷(متــواتيديکروب ــه يهــايو ب مقــاوم ب

يهــايبــاکتر). ۹،۸(انــد ان گــزارش شـده يــمتـوات در آبز يد

ه کننـده  يـ تجزيهـا ديپالسـم ياند دارامقاومي که جدا شده

ايـن پـژوهش   هـدف از ).۱۰(انـد بات آلي فسفردار بودهيترک

)ديمتوات(ي توانا در برابر سموم ضد اعصابهايافتن باكتري

ــاكتري .اســت ــوع از ب ــن ن ــات اي حــاوي ،هــابراســاس مطالع

هيدروليتيك و مصرف هاي آنزيمي توليد كنندههاپالسميد
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دكتر ابوالفضل نظريانPseudomonas Putidaمتواتيمصرف کننده حشره کش د
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ي نــوين، هــافــن آوريرود بــا كمـك  مــيكننـده اســت كــه اميـد   

ي موثري در مقابله با مضرات ناخواسته سموم و تركيبـات  هاكاربرد

.آلي فسفردار ارائه شود

كارروش مواد و
يهـا توسط بـاكتري يعنوان منبع فسفر و انرژهمتوات بيمصرف د

د يـ ين اسـتراز در تا يل کـول يم اسـت يمطالعه شد و از آنزيگرم منف

چون .متوات پس از مصرف آن استفاده شديديکاهش مهارکنندگ

عنوان مولكول آلي فسفردار با مهار كردن آنزيم سميت ديمتوات به

جانداران در محـيط  انسان وي عصبي و عضالني هامذكور در پايانه

ان انواع مقاوم يمورد مطالعه از ميباکتر). ۱۱(نمودميزيست بروز 

خاک يك منطقه آلوده بـه  يهابات آلي فسفردار و از نمونهيبه ترک

رشـد و  ،ي كـه پايـداري  يهـا بـاكتري . اين سموم انتخاب شده بـود 

م غلظـت سـ  ،Hp،ط مختلف از لحاظ دمايمقاومت مطلوبي در شرا

جـدا شـدند و سـپس بـا     ،دادنـد مـي در يك محيط معدني نشـان  

ي ي، شناسـا )API 20E)Roschي متداول و نيـز مجموعـه   هاروش

كه ) ۱(شدند که از دو خانواده پسودوموناس و فالوباكتريوم بودند،

انتخـاب  ) F(F.breveو ) P.putida)Pدو باكتري هااز ميان آن

.شدند

۵۰يفالسک حـاو ۱۶ب در يترتهب) FوP(مقاوميتلقيح دو باکتر

ا يـ نو متان يل آميمتيدروکسيه(لياستريتر محلول معدنيليليم

ميزيـ سولفات من،mM۲۰۷مي، کلرور پتاسBase(mM۵۰(س يتر

mM۸/۰،وم يکلرور آمونmM۴۰کي، کلرور فرmM۰۰۵/۰)  همـه

ــا حجــم  ) Merckامــالح از شــركت  ــدر آب مقطــر ت ــر ويک لي ت

۴/۷-۲/۷pH=له گلـوکز و يوسهن محلول بيا. ه شديتکرار تهدر دو

Dimethoateتر و يگرم در لGuthion۱/۰ (از سموم فسفرداريکي

يغن) ز شده و دست نخوردهيدروليتر به دو صورت هيگرم در ل۲/۰

در هـا تمـام فالسـک  . شد و دو فالسک کنترل فاقد گلـوکز بودنـد  

۴۸درجـه تـا   ۳۰يدمـا ،قهيدور در دق۲۰۰با تکان يحالت هواز

کشت در يهابا کدورت محلولهايرشد باکتر. ساعت کشت شدند

مه جامـد  ينيط معدنين شد و در محيينانومتر تع۵۰۰طول موج 

کشت شدندسلول۵۱۰با تعداديل کلنيتشکيمتوات برايديحاو

ي كشـت بـاكتري در محـيط نيمـه     هـا ي سريال محلولهااز رقت(

.)شمارش شدندهاعت كلنيسا۴۸جامد پس از 

چهــار ســويه مقـــاوم  :مصــرف مــواد آلــي فســفردار    

.)SPPFlavobacteriumP.putida, P.fluorescence, F.breve, (

يحاويتر محلول معدنيليليم۷۵ا مخلوط در يصورت خالص و هب

ا اورتـو فسـفات جداگانـه در دو    يـ متوات يتر ديگرم در لدوو صفر

ساعت کشت داده ۴۸درجه تا ۳۰يو دمايهوازشرايطتکرار در 

ي كشت مـايع بـا بررسـي ايجـاد کـدورت رشـد و       هامحيط. شدند

ســاعت ۲۴در هـر  يي كشــت جامـد بـا شــمارش کلنـ   هـا محـيط 

خارج يهانيو پروتئ) ۹(يمقدار فسفات تام و معدن. کنترل شدند

فوژ نمـــودن در  يپـــس از ســـانتر يو درون ســـلوليســـلول

)MSE 25Beckman,Fixed angle( g۲۰۰۰۰قه يدق۳۰مدتبه

۵/۲۲و پـروب  درصـد ۷۰بـا قـدرت   ) MSE-150W(و اولتراسون

۱۰آسـکوربات  :فسـفات شـامل  يريگاندازهيهامعرف. ن شدييتع

ک به نسـبت  يدسولفوريدر اسدرصد۴۲وم يبدات آمونيمول،درصد

ــا ن۶: ۱ ــرات منيب ــزيت ــ درصــد۱۰وم ي ــالص و اس ــل خ د يدر اتان

.مخلوط شدنددرصد۴کيدريکلر

ک شب يهاپاک شدن از فسفاتيبراياشهيظروف شي هيالبته کل

ر يـ بـا آب دو بـار تقط  نرمـال نگهداشـته و  پـنج ک يـ تريد نيدر اس

تهيـه  Merckتمام مـواد مصـرفي از شـركت    (شستشو داده شدند

).شدند

spp: مقـاوم بـاكتري چهـار :متـوات يديکيولوژيه بـاکتر يتجز

FlavobacteriumP.putida, P.fluorescence, F.breve ,طور هب

و يبا کشـت در محلـول معـدن   هاگر باكترييا مخلوط با ديخالص 

مانده سم ياثر باق. سه شدنديمقا)تر يگرم در لدو(متواتيمصرف د

،)Ellmanروش (ن اسـتراز بـا كـاربرد    يل کوليم استيت آنزيبر فعال

سه يدر مقا) PerkinElmer35(با استفاده از اسپکتروفوتومتر) ۱۱(

کـه حـاوي   ) کنتـرل (يفاقـد کشـت بـاکتر   يمعـدن يهابا محلول

، ۲/۱، ۰/۱، ۸/۰، ۶/۰، ۴/۰، ۲/۰، ۰(مختلفيهامتوات با غلظتيد

.ن شدييتع)تريگرم در ل۰/۲و ۴/۱

كه احتماال حـاوي  P.Putidaيباکتر:دهايحذف و انتقال پالسم

متـوات  ييا مصرف كننده ده كننده ويمخصوص تجزيهاديپالسم

ن اورنـج بـا   يديـ بـا افـزودن آکر  يط معدنيمطرح شده بود، در مح

درجـه بـه   ۳۰بـا دمـاي   يتر در حالت هوازيگرم در ل۳/۰غلظت 

ي كـه  يهـا بـاكتري شرايطدر اين ،ساعت كشت داده شد۴۸مدت 

ــا روش ) عوامــل مقاومــت(هــاديايــن پالســم ــد ب را از دســت دادن

مـه جامـد حـاوي    ينيهـا طيي حساس در محـ هايکلنيگذاريکپ

ي مـذكور  هـا در بـاكتري .متوات تفكيك شـدند يمتوات و فاقد ديد

مانند هاي مصرف ديمتوات، مقاومت به آنتي بيوتيكيتواناعالوه بر

استرپتومايســين و ناليديكســيك اســيد هــم وجــود داشــت کــه از 

هـا کيـ وتيبياز آنتـ ين مقاومت در برابـر گروهـ  ييتعيهاشيآزما

ي آن در مصـرف ديمتـوات بـه    يكـه توانـا  Pباكتري . انتخاب شدند

ي مصـرف  يبا عدم توانـا ( همراه باكتري حساسهاثبات رسيده بود ب

،كه مقاوم به دو آنتي بيوتيك فوق بود، ابتـدا در محلـول   )ديمتوات

سـاعت در  ۴۸گرم در ليتر ديمتوات، بـه مـدت   ۲/۰معدني حاوي 

كشت داده شدند، سپس از كشـت  درجه ۳۰حالت هوازي و دماي 

محـيط نيمـه   در۱۰-۳مناسب با كدورت رشـد مناسـب در رقـت    

ليتر ميكروگرم در ميلي۲۰گرم در ليتر ديمتوات و ۲جامد حاوي 
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۸۸، پاييز ۳، شماره ۲۰دوره مجله پزشکی اروميه

٢١٧

.تشكيل كلني تلقيح شدبراي ،ي استرپتومايسين و ناليديكسيك اسيدهادو آنتي بيوتيكاز

و )گرم بر ليتر۱/۰(گوتيون :حاوي سمومدر محلول معدنيF وPدو باكتري مقاوم كيبات آلي فسفردار،محيط غني از تر):۱(نمودار شماره 

ديمتوات رشد زيادتر بود و نياز به گلوکز نداشت چون در برابر. طور مطلوبي رشد کردندهب). گرم بر ليتر۳/۰(، گلوکز)گرم برليتر۲/۰(ديمتوات 

) دست نخورده يا هيدروليز شده(دو نوع سم . که گوتيون به مکمل گلوکز نياز مند بودشد در حاليميوب ديمتوات منبع فسفر و انرژي محس

:اختصاريئمعال.تفاوت مهم نشان ندادند

P: p.putida F: F. breve.G:guthion, GH:hyrolysed guthion, D:dimethoate,DH:hydrolysed dimethoate. g: glucose

هايافته
ط يمقاوم به سموم فسفردار درمحـ يهاباكتري:شدهينط غيمح

در دو شکل دسـت  ) ونيگوت،متواتيد(شده با سموم يغنيمعدن

يت نوريکدورت رشد با فعال. ز شده کشت شدنديدرولينخورده و ه

با سـموم  يز شده تفاوت مهميدروليسموم ه. نانومتر داشتند۵۰۰

گلوکز الزم بود اما ون افزودنيدست نخورده نداشتند در مورد گوت

F وP مقاوميهاباكتري) ۱نمودار( بوديکافييمتوات به تنهايد

.متـوات نشـان دادنـد   يتـر از د يگـرم در ل ۲در غلظت ييرشد باال

P. Putidaتـر  يگرم در ل۲و۱متوات با غلظت يدر ديرشد مطلوب

يبيشـتر بـود، تعـدادکلن   يسه بـا فسـفات معـدن   يداشت که در مقا

ساعت کشـت در کنـار کنتـرل    ۴۸پس از ۲×۱۰۱۰–۲×۱۰۹

درکشـت  يکـه تعـداد کلنـ   يمشاهده شد در حال) متواتيبدون د(

).۱نمودار (شمارش شد ۲×۱۰۵کنترل 

در يامتوات اثر قابل مالحظهيمصرف د:مصرف سموم فسفردار

کـه  يبـروز داد، طـور  يرشد باكتري مقاوم نسبت به فسفات معـدن 

۲×۱۰۹يتعداد کلن،نانومتر۵۰۰در ۵۶۰/۰ندازه کدورت رشد به ا

ــروتئ ــام يو پ ــيم۳۵۷ن ت ــرم در ليل ــريگ ــکل(ت ــد) ۲ش . ش

P.Putidaيدر برابر فسفات معدنيعنوان ماده انتخابمتوات را بهيد

وسـنتز  يو بهـا ن مصـرف فسـفات  يرابطه ب).۱جدول (مصرف کرد 

شـرايط در يحتگريديهان باكتري باالتر از باكتريين در ايپروتئ

).۲نمودار (کشت خالص بود 

فعاليت بيولوژيكي آنـزيم  :بررسي فعاليت استيل كولين استراز

عنوان شاخص بسيار حساس و مخصوص در برابـر تـاثير   همذكور، ب

،صـفر ي هافعاليت اين آنزيم در مقابل غلظت.ديمتوات ارزيابي شد

ات در دو تكرار گرم در ليتر ديمتو۰/۲و ۲/۰،۴/۰،۸/۰،۰/۱،۴/۱

طـور خـالص و مخلـوط بـا ديگـر      هبPقبل و پس از كشت باكتري 

ساعت و ۴۸، در دو دوره )فاقد باكتري(در مقابل كنترل ،هاباكتري

ي يبـه تنهـا  Pبـاكتري  .ساعت پس از كشت باكتري تعيين شد۹۶

درصـد و مخلـوطي از   ۹۷و ۶۳ترتيـب  ساعت بـه ۹۶و ۴۸پس از 

رصد از فعاليت آنـزيم را پـس از مصـرف يـا     د۵۰حدود هاباكتري

). ۳نمودار (داد ميتجزيه ديمتوات افزايش 

باكتري مقاوم و توانا به مصرف ديمتوات، حاوي :هاتاثير پالسميد

ي تجزيه كننده ديمتوات است كـه بـا آكريـدين اورنـج     هاپالسميد

حذف شدند و باكتري به نوع حساس نسبت به ديمتوات تبديل شد 
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برداري در محيط نيمه جامد حاوي ديمتـوات رشـد   وش كپيو با ر

ــرد ــه استرپتوميســين و   .نك ــت نســبت ب ــل مقاوم ــا داراي عوام ام

پس از كشت توام دو گونه از باكتري مقاوم . ناليديكسيك اسيد بود

ي تجزيـه كننـده   هاو باكتري حساس،باكتري حساس كه پالسميد

همچنــــين عوامــــلديمتــــوات را دريافــــت نمــــوده بــــود و

.ي فوق را داشت بدست آمدهامقاومت به آنتي بيوتيك

يبرايعنوان تنها منبع فسفر و انرژهبحاٌيترجيسه با فسفات معدنيدر مقايعنوان فسفات آلمتوات بهيمتوات، ديمصرف د):۱(شماره جدول

ن چهار يدر بيدين توليو پروتئين فسفات مصرفيمصرف شده که رابطه بيباکتريکيمتابوليهاازيگر نين و ديد ماده مهم مانند پروتئيتول

.باشدمياز کشت مخلوط جه کشت خالص بهترينت. سه شده استيباكتري مقا

،۰۲/۰،صفر(متوات يمختلف ديهادر برابر غلظتيدا کدورت رشد خطيوتين، پسودوموناس پيسنتز پروتئ- رشديمبستگه):۲(شماره نمودار

.ن تام نشان داديو پروتئ) تريگرم بر ل۰/۱(يو فسفات معدن)تريگرم بر ل۰۴/۰،۰۶/۰،۰۸/۰،۰/۱

درصد نسبت يمواد مصرفμMيفسفات معدنμMيفسفات آلهافسفاتينام باکتر

ن به فسفاتيپروتئ
۰)(hr۹۶(hr)۰)(hr۹۶(hr)فسفاتμM پروتئين

mg/ml

P.Putida

ديمتوات

فسفات

۶۲۵/۷

-

۰/۴

-

۰۵۰/۰

۰۰۹/۷

۰۰۸/۰

۴/۱

۶۶۷/۳

۶۰۹/۵

۳۵۷

۳۵۵

۰۸۴/۷۰

۲۹/۶۳

P.Flourescence

ديمتوات

فسفات

۶۲۵/۷

-

۸۰۲/۳

-

۰۵۰/۰

۰۰۹/۷

-

۴۳۹/۱

۸۷۳/۳

۵۸/۵

۲۸۷

۲۶۷

۱۰/۷۴

۹۳/۴۷

F.Spp

ديمتوات

فسفات

۶۲۵/۷

-

۸۰/۳

-

۰۵۰/۰

۰۰۹/۷

-

۵/۱

۸۷۵/۳

۵۰۸/۵

۱۱۳

۸۳

۱۶/۲۹

۰۶/۱۰

F.Breve

ديمتوات

فسفات

۶۲۵/۷

-

۶۸۰/۳

-

۰۵۰/۰

۰۰۹/۷

-

۵/۱

۹۹۵/۳

۷۰۹/۵

۱۵۸

۲۶۵

۵۴/۹۳

۴۱/۴۶

کشت مخلوط

چهار باکتري

ديمتوات

فسفات

۶۲۵/۷

-

۶۸۰/۳

-

۰۵۰/۰

۰۰۹/۷

-

۷۴/۱

۰۶۵/۴

۶۳۹/۵

۱۵۴

۲۳۸

۸۷/۳۷

۴۹/۴۱

)گرم بر ليتر(غلظت ديمتوات

سنجش 

کدورت 

با فعاليت 

نوري

۵۰۰

نانومتر

)گرم بر ليترميلي(پروتئين حاصله 
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ت يفعال) ۰/۲و ۰/۰،۲/۰،۴/۰،۸/۰،۰/۱،۴/۱(مختلف يهامتوات در غلظتي، د)AChE(ن استرازيل کوليم استيمهار آنز):۳(شماره نمودار

علت مصرف هب)دايوتيپ پ(مقاوم يباکتر)تريگرم بر ل۰/۲(متواتيديط کشت دارايمحاما در) A( ن استراز را مهار کرده يل کوليم استيآنز

تا درصد۶۳ب يترتهم مذکور بياز مهار آنز،هايگر باکتريمخلوط با ددر حالت) D(ا يدر حالت خالص ) B,C(ساعت ۹۶و ۴۸يمتوات در طيد

. کاسته استدرصد۹۷

بحث
P. Putidaو F. breveيهـا ييي مقاوم با توانـا هادر زمره باكتري

سـه گـروه از تركيبـات آلـي     يکيولوژيه بـاکتر يـ تجزيمتعـدد بـرا  

آلـي  مصـرف تركيبـات   يز بـرا يـ شـده بـود و ن  ييفسفردار شناسا

اگرچــه در مطالعــات مشــابه ،)۱(فســفردار مــذکور اســتفاده شــد 

استر يتر-فسفويهاآفت کشييسم زداياستراز برايد-فسفو

ي مسـتعد بـا دارا بـودن چرخـه     هـا يبـاکتر ،)۲(بکار رفتـه اسـت   

عنـوان تنهـا   شوند تـا بـه  مين روند کشيده يكاتابوليكي مرتبط به ا

مقاومت به تركيبات آلي ). ۳،۱۲(کنند استفاده هامنبع فسفر از آن

يرا برايباکتر،ه کنندهيتجزيهادياز وجود پالسميفسفردار ناش

و مصـرف کننـده تركيبـات آلـي     يکيتيکاتـال يهـا ميساختن آنـز 

و احتمـاال  يانرژ،فسفردار مستعد نموده تا بعنوان تنها منبع فسفر

عمـل کنـد   گـر مـواد  يو دهـا نيوسـنتز پـروتئ  يبيه بـرا يـ ماده اول

)۱۳،۱۶ .(P.  Putida  F1ق يـ ک مختلف را از طريبات آروماتيترک

.کرده اسـت فمصر) ۱۴(مشابه يهامرتبط در مطالعهيهاچرخه

P. Putida F1يزم مولکوليد عادت کرده و مکانيبه مصرف مواد جد

ن شـده اسـت   يمعياز مواد حلقوياف گستردهين عادت با طيبه ا

د تر القـاء شـده و نـوع    يذکور توسط مواد جدميهاگونه). ۱۴،۱۵(

ن مـواد داشـته   يـ تـر بـه ا  توان کمياز باکتر) تغيير نيافته(يوحش

را به مصرف مواد مختلف نشان P. Putidaج مذکور توان ينتا،است

،هيـ عنوان ماده پابات آلي فسفردار بهيمصرف ترک). ۱۵(داده است 

ي هـا بـاكتري . باشـد مـي ن يوسنتز مثل پروتئيبيهاو چرخهيانرژ

ش از ياند بـه انـدازه دو برابـر بـ    افتهيمتوات سازش يمقاوم که به د

.نشان دادندياتيت حيفعاليفسفات معدن

ي مقاوم در يك محـيط معـدني   هاي باكترييبراي اثبات علت توانا

كه فاقد ماده مغذي ديگري است، اين عوامل مقاومـت يـا در واقـع    

دين اورنـج حـذف شـدند و بـاكتري     ابتدا توسـط آكريـ  هاپالسميد

ي هاانتقال پالسميداز طرف ديگر با. ي مذكور را از دست داديتوانا

ي حساس، رشد و مقاومت در برابـر تركيبـات   هامقاومت به باكتري

يت اصـل يچـون سـم  . مشاهده شـد هاآلي فسفردار در اين باكتري

AchE)(م استيل كـولين اسـتراز  يت آنزيمتوات مهار كردن فعاليد

ت يـ فعاليريـ بود، ميزان مصرف تركيبات آلي فسفردار با انـدازه گ 

AchE يمهــار خطـ . انجـام شــدAchEر يمتــوات و تــاثيتوســط د

در کشـت  P. Putidaت پـس از رشـد مطلـوب    يـ ن فعالينده ايافزا

ت يانگر مصرف ديمتوات و کاهش سمينما،صورت خالصبهيباکتر

كـه  يوحشـ يهـا د بـاكتري با اين مطالعه امكان كاربر. باشدميآن 

ه كننـده تركيبـات آلـي فسـفردار نظيـر      يتجزيهاديحاوي پالسم

د يـ توليهـا تواننـد ابـزار  مـي شـود و  مـي متوات هستند، اثبـات  يد

بات و عوامل ضد عصـب  يه ترکيژه بر علي هيدروليتيك ويهاميآنز

. باشند

ي زيستي كه بـالقوه دراكوسيسـتم طبيعـي وجـود دارنـد     هاكاربرد

كـه  طـوري ههمواره نظر پژوهشگران را جلـب سـاخته بـ   ) ۱۶،۴-۲(

)گرم بر ليتر(غلظت ديمتوات

فعاليت 

استيل 

ن کولي

استراز

ميلي (

دقيقه/مول

)گرمميلي/
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ــات گســترده ــاكتريمطالع ــه ب ــااي در زمين ــه دارايه ــد ك ي مفي

ــا ــاييتوان ــت ه ــد كاتاليس ــولي و تولي ــاي مولك ــتيه ــد ي زيس ان

ي هـا سرعت، ويژگي و سالم بودن آنـزيم . اندبكار برده) ۱۳،۱۴،۱۵(

موفقيت را افزايش ي نوين ميزانهاهيدروليتيك با كمك فن آوري

ي مشابهي را هاپژوهشگران با مطالعات مولكولي باكتري. داده است

ي تجزيه كننده ديمتوات از منـابع زيسـتي   هابراي اثبات پالسميد

). ۷-۱۰(اندتفكيك و بررسي نموده

ياندکاز امکان کاربردين مطالعه مدليا:مطالعهيهاتيمحدود

ييايميشيهايآلودگيدر پاکسازهاسميکروارگانيميهاييتوانااز

و يسـت ياسـت کـه تنـوع ز   يهيبـد . اسـت يعيستم طبيک اکوسي

قابـل  يسـادگ هستم، بيک اکوسيآثار عوامل گوناگون در يگستردگ

باشد ميمدت يطوالنيازمند مطالعات گروهينبوده و نينيش بيپ

. ديکسب نماييهاتيموفقييتا در مراحل اجرا

تشکر

ــا ــژوهشي ــت ن پ ــز تحق يبانيبــا پش قــات يوزارت دفــاع و مرک

دانشگاه تهـران صـورت گرفتـه کـه     )IBB(کيزيوفيب–يميوشيب

.له کمال امتنان را دارمين وسيبد
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