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الخالصة

اختبرت الحالة االيضية لبكتريا  K. pneumoniaeو تأثيرها في االزالة الحياتية للرصاص حيث بينت النتائج وجود فروق

معنوية عالية عند مستوى احتمالية  p ≤ 0.05بين الخاليا الحية والخاليا المقتولة بالح اررة ,حيث كانت نسبة االزالة الحياتية للخاليا
الحية ( )57.0 ±3.4ملغم  /لتر/ساعة  ,بينما للخاليا الميتة ( )21.6 ± 2.5ملغم  /لتر .امكن اعادة ايونات الرصاص الممتزة
باستعمال عدة محاليل غسل  ,كان محلول ) (0.1M EDTAاالكفاء اذ تم استرجاع ( )63.9 ± 5.6ملغم /لتر/ساعة  ,وتمكن
محلول ( )Na2CO3من استرجاع ( )35.9 ± 2.6ملغم /لتر  /ساعة  ,أما محلول ) 0.1 M (HCLفقد استرجع ()21.8 ± 2.6
ملغم /لتر /ساعة  .بينت النتائج وجود فروق معنوية عالية عند مستوى احتمالية  p ≤ 0.05بين محاليل الغسل .تم استخالص الدنا
الجينومى للعزالت البكتيرية .كما تم اجراء تجربة لمعرفة العالقة بين التنميط الوراثى واالزالة الحياتية بطريقة البصمة الوراثية – BOX
 PCRو بينت النتائج ظهور ثالث انماط وراثية وبنسبة تشابه  % 53وهى  C1و C2و C3فكانت نسبة التشابه للمجموعه االولى 52
 %والثانية  % 60والثالثة  . % 100أن نسبة اإلزالة الحياتية لم تعتمد على نمط وراثى معين.
كلمات مفتاحية :النمط الوراثي ، BOX-PCR ،اال زالة الحياتية  ،رصاص . Klebsiella pneumoniae ،

المقدمة

 ,سالبة لصبغة كرام  ,غير متحركة وهي أهم اجناس بكتريا

Klebsiella

إن أهم االسباب لحدوث التلوث البيئي هو من جراء

وهي عصيات صغيرة الحجم وتظهر تحت

المجهر ذات حافات سميكة حيث ان حافاتها ذات تحدب نحو

فعاليات اإلنسان التي تعد من أهم المخاطر المحتملة التي

الخارج وذات نهايات مدورة ) . (4تستعمل تقنية

تهدد التوازنات الطبيعية نتيجة اإلضافات الغير المرغوب فيها

BOX

 PCRللتعرف على الطرز الوارثية ومدى التشابه و التباين

الي مكونات البيئة الطبيعية من غير المرغوب به في محيطنا

بين العزالت المختلفة للبكتريا عند المقارنه بين العزالت

كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لتدخل اإلنسان (هوجز,

المعزولة من بيئات مختلفة بطريقة البصمة الوراثية ()5

 .)1989أن اضافة المواد الكيميائية المتنوعة وخصوصا

طرائق العمل

الفضالت لمياه الصرف الصحي الي الماء والهواء والتربة
يؤدي الي حدوث تغيرات كبيرة في نقاوتها بسبب امتزاجها
بالمواد الكيمائية ( . )1وبصورة عامة فان التلوث البيئي

جمع العينات :

جمعت العينـات بوسـاطة عبـوات زجاجيـة معقمـة سـعة

يقصد به كل تغير كمي أو نوعي في مكونات البيئة الحية أو

( )1لتر إذ تـم إدخـال العبـوة داخـل حـوم ميـاه وحـدة المعالجـة

غير الحية بحيث ال تستطيع األنظمة البيئية استيعابه مما

لمي ـ ـ ــاه الص ـ ـ ــرف الص ـ ـ ــحي لمستش ـ ـ ــفى الرم ـ ـ ــادي الع ـ ـ ــام إل ـ ـ ــى

يؤدي الي حدوث اختالل في توازنها (.)2

عمـق( )11 -11ســم ,بعـد ذلـ فـت غطــاء العبـوة لملئهــا بميــاه

جنس  Klebsiellaيعـود إلى العائلـة المعويـة

وحـدة المعالجـة ثـم أغلقـت العبــوة وهـي داخـل الميـاه ,وتـم جمــع

) (Enterobacteriaceaeوسميت بهـذا االسـم نسبـة إلى

خمس عينات كل خمس عشرة يوم وبواقـع ثالثـة مكـررات لكـل

مكتشفهـا األلماني األصل ) (Klebsفـي القـرن التـاسع عشـر

عين ــة .كم ــا ت ــم جم ــع نم ــاذج م ــن االدرار و القش ــع و الح ــروق

) . (3بكتريا  K. pneumoniaeهي بكتريا عصوية الشكل

والتربة وبواقع مكررين لكل نموذج.
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العــالق وجفــف بــالفرن بدرجــة ()111م لغــرم اســتخراج الــوزن

عزل وتشخيص العزالت البكتيرية

الجاف(.)9

أُخذ قسم من العينة ومزج جيدا ثم نقل منه بوساطة
وزرع على أوساط االغار المغذي وأغار
ناقل ) (Loopمعقم ُ
الماكونكي وأغار الدم المعقمة  ,حضنت األطباق في

الحسابات

الحاضنة عند درجة ح اررة ( )73ݥ لمدة ( )22ساعة.

الرص ــاص لغ ــرم أعط ــاء تركي ــز نه ــائي ف ــي المحل ــول مق ــداره

لحســاب حجــم الخاليــا البكتيريــة المضــافة إلــى محلــول

 1.1ملغم (وزن جاف)  /مل وحسب المعادالت االتية (:(11

اجريت الفحوصات المجهرية و المزرعية واالختبارات

الحجــم (مــل)

الكيموحيوية اعتمادا على المصادر العلمية المتبعة عالميا
لتشخيص

شخصت

البكتريا

المستعمرات

العالق (ملغم) ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ()1

النامية

التركي ـ ــز االس ـ ــاس (ملغ ـ ــم  /لت ـ ــر)

) . (6كما تم تأكيد التشخيص باستعمال نظام API 20
للعائلة المعوية وكذل

استعمل نظام  Vitec 2لتأكيد

التركي ــز الممت ــز (ملغ ــم  /لت ــر) التركي ــز األس ــاس –
التركيز المتبقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (. )7

تجربة االمتزاز الحياتي

تقدير التركيز المثبط األدنى Estimation of Minimal

تهيئة الخاليا البكتيرية:

)Inhibitory Concentration (MIC

نميت الخاليا البكتيرية المعزولة في وسط مرق نقيع

اعتمادا على طريقة التخفيف باألنابيب التي وصفت

الدماغ والقلب) ,(Brain heart infustion brothوحضنت

من قبل

لمدة  22ساعة عند درجة ح اررة (ْ )73م في حاضنة ه اززة
( 111دورة  /دقيقة)  ,ثم جمعت الخاليا النامية بترسيبها
ثم

بالماء

المقطر

الاليوني

 )2117( CLSIوتم تحضير تراكيز مختلفة من

الرصاص

تراوحت بين ( 0111-111ميكروغرام  /مل)

أضيفت إلى الوسط الذائب من مولر هينتون السائل  .تمت

بجهاز المنبذة بسرعة ( 7111دورة /دقيقة) لمدة  71دقيقة ,
غسلت

(( -21الحج ـ ــم

المأخوذ)× تركيز السيطرة) )2(--------- 21/

التشخيص.

الخاليا

 /11الــوزن الجــاف لـ ـ  1مــل مــن

إضافة المعلق البكتيري المحضر وبكميه ( 11مايكروليتر) .

المعقم

تم إضافة العالق البكتيري المساوئ الي عكارة

) ) (Deionized distilled water (DDWثالث مرات,

1.1

مكفارالند القياسية الى كل أنبوبة باستثناء السيطرة .في

بعدها علقت الخاليا بحجم معين من ) .(DDWاخذ  1مل

حين احتوت أنبوية السيطرة الموجبة علي البكتريا ومرق

من عالق الخاليا وجفف في الفرن بدرجة (ْ )111م لغرم
استخراج الوزن الجاف ). (7

المولر هنتون بدون الرصاص  .تم حضن األنابيب

لمدة

 22ساعة وبدرجة ح ارره  73م  .بعد ذل تم قراءة النتائج

تحضير محلول الرصاص القياسي :

بالمقارنة بين السيطرة ألموجبه والسالبة  .وعد التركيز الذي

حضـر محلــول الرصــاص بتركيــز ( )11.111ملغــم/

يظهر النمو بعد سلسلة عدم النمو هو التركيز المثبط االدنى.

لت ـ ـ ـ ــر وذلـ ـ ـ ـ ـ ب ـ ـ ـ ــوزن ()1.10غ ـ ـ ـ ــم م ـ ـ ـ ــن نتـ ـ ـ ـ ـرات الرص ـ ـ ـ ــاص

دور الحالة االيضية في االمتزاز الحياتي

 Pb(NO3)2واذيب في ( )111مل مـن المـاء المقطـر منـزوع

الغرم من التجربة لمعرفة هل أن االمتزاز الحياتي

الشـوارد المعقـم والـذي اسـتخدم بوصـفه محلـوال خزينـا (Stock

للرصاص بوساطة العزلة عملية معتمدة على االيم الخلوي

) solutionوتــم ضــبط االس الهيــدروجيني للمحلــول بحــدود 2

أم انها عملية امتزاز فيزوكيمائي غير معتمدة على االيم

 ,عقم هذا المحلول بالترشي (.)8

الخلوي  ,وت م ذل عن طريق قتل الخاليا؛ إي إيقاف النشاط

تهيئة المازات الحياتية :

االيضي الخلوي ثم اختبار قابلية الخاليا المقتولة على امتزاز

اســتخدمت الع ـزالت البكتيريــة كمــازات حياتيــة الختبــار

الرصاص من المحاليل المائية  ,إذ تم قتل الخاليا البكتيرية

قـدرتها علــى االمتـزاز الحيــاتي للرصـاص مــن المحاليـل المائيــة.

للعزلة المستعملة عن طريق غلي العالق البكتيري بوساطة

نمي ــت الخالي ــا البكتيري ــة ف ــي وس ــط م ــرق نقي ــع القل ــب وال ــدماغ

حمام مائي( )111م لمدة ( )01دقيقة  ,ثم استعملت طريقة

) (Brain heart infustion brothباســتخدام الحاضــنة

العمل نفسها المستعملة مع الخاليا الحية.

الهـ اززه بســرعة  101دورة /دقيقــة لمــدة( )22ســاعة وعنــد درج ـة

استرجاع الرصاص الممتز من الخاليا :

حـ ـ اررة ( )73ݥ ,ث ــم جمع ــت الخالي ــا باس ــتخدام المنب ــذة المب ــردة

تهدف هذه التجربة الى استرجاع الرصاص الممتز

بسـ ـ ــرعة 1111دورة /دقيقـ ـ ــة لمـ ـ ــدة ( )71دقيقـ ـ ــة ,ثـ ـ ــم غسـ ـ ــلت

من قبل جدران الخاليا البكتيرية وذل بغسل المازات الحياتية

الخاليا بالمـاء المقطـر منـزوع الشـوارد المعقـم ثـالث مـرات ,بعـد

ببعم محاليل الغسل المناسبة مثل :محلول كاربونات

ذل جمعـت الخاليـا فـي انابيـب معقمـة واعيـد تعليقهـا فـي حجـم

الصوديوم ) (NaCO3بتركيز  ,(0.1)Mومحلول حامم

مع ــين م ــن الم ــاء المقط ــر من ــزوع الشـ ـوارد واخ ــذ ( )1م ــل م ــن
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الهيدروكلوري

تهيئة واختيار البادى

المخفف ) (HClبتركيز  ,(0.1)Mومحلول

 EDTAبتركيز .(0.1)M

استعمال

تم

البادى

بعد ان تمت عملية التماس بين المازات الحياتية

(' )7' CTACGGCAAGGCGACGCTGACG -1في

للعزلة والعنصر ,غسلت الخاليا المحملة بالرصاص بهذه

تجربة  PCRBOXاعتمادا علي ألطريقه المصممة من قبل

المحاليل ومزجت جيدا مع محلول الغسل وحضنت عند درجة

 Mungloo-Rujubalietوجماعته  ,2117تكون حالة

ح اررة ()21م لمدة ساعة واحدة  ,ثم رسبت بالطردالمركزي

الباديء المصنعة من قبل الشركة المنتجة بهيئة مجففه

المبردة وقيس تركيز الرصاص في الطافي بوساطة المطياف

ومجمده ومهياه عند استعماله للحصول على تركيز نهائي

الذري اللهبي ( .)11وحسب تركيز الرصاص المسترجع

من  / picomole111ميكرولتر عن طريق إذابة في الماء

حسب المعادلة اآلتية (.)0

المقطر الاليونى وتخزينها في الفريزر حتى استعمالها وفقا

دراسة الطرز الوراثية بتقنية BOX-PCR

لتعليمات الشركة المصنعة.
تضخيم البادى :

استخلصت عينات ألدنا الجينومي للعزالت البكتيرية

البالغ عددها 17عزلة بكتيرية باستعمال نظام تنقية ال DNA

يتم وضع ال  DNAالمستخلص والباديء PCR

()Genomic DNA Mini Kit, Geneaid, Thailand

 premixالمحفوظ عند درجة ح ارره  2م سويا في انبوبة

وقيست نقاوة وتركيز الدنا باستعمال جهاز النانو دروب

خاصة ويمزجان جيدا في جهاز المازج ثم يتم فصله فى

).(Nano drop

جهاز النبذ المركزي

الترحيل الكهربائي للدنا على هالم األكاروز Agarose gel

االنبوبة  .تم اختيار التفاعل االمثل الجراء تجربة تفاعل

حضرت المحاليل المستعملة في الترحيل الكهربائي بحسب ما

السلسله المتبلمر  ,تم اختيار الحجم المناسب من العينه (21

ورد في )  11و تم تقدير الحجم الجزيئي لقطع الدنا بمقارنة

مايكروليتر) وشملت  1مايكروليتر من الباديء بتركيز

(1kb

( )10picomole\mlو 0مايكروليتر من قالب الدنا ( 50

) .DNA Ladderقدرت األوزان الجزيئية للدنا اعتمادا على

 ) ng/mlبعدها يتم تكملة الحجم بماء مقطر الايوني .

المسافات التي قطعتها هذه الجزيئات في الهالم (1.5%

السيطرة السالبة تحتوى جميع المواد ماعدا الدنا ويتم اضافة

) agaroseوالتي تتناسب عكسيا مع أوزانها الجزيئية

الماء المقطر بدال من قالب الدنا .مزحت انابيب تفاعل PCR

وباستعمال قطع من الدنا معروفة الوزن الجزيئي هي الدالئل

جيدا و وضعت في المكان النهائي لجهاز ال  PCRويتم

موقع الحزمة وسمكها مع الدليل الحجـمي القياسي

لضمان نزول المحتويات إلي أسفل

الحجمية ) (Markersإذ استعمل الدليل . (1kb DNA

ضبط درجة الح اررة وعدد الدورات .الجدول  1يبين البرنامج

تفاعل السلسله المتبلمر:

المستخدم .

تم استعمال طريقه

التحليل االحصائي:

 BOX PCRألجراء التجربة

للحصول علي المظهر الجيني ولمعرفه التباين في المقاومة
الجينية بين العزالت المختلفة لبكتريا

حللت النتائج احصائيا باستعمال تحليل التباين

 ANOVAبنظام  .SPSSوالفرق المعنوي األصغر . LSD

K. pneumoniae

ومعرفه التباينات الجينية المختلفة عند المقارنة بين العزالت
المعزولة من بيئات مختلفة بطريقة البصمة الوراثية )(12
جدول  :1خطوات البرنامج المستعمل فى تفاعالت BOX-PCR
الخطوات الرئيسية
Initial denaturation
Denaturation
Denaturation

عدد الدورات
1
30

Annealing
Extension
Final extension

1
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المدة
)(4min

درجة الح اررة
95°C

)(30sec

94°C

)(30 sec

92°C

)(1min

50°C

)(4min

65°C

)(8min

65°C
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النتائج و المناقشة

ومن خالل ما تقدم نجد ان قدرة العزالت البكتيرية في امتزاز
الرصاص من المحاليل المائية قد اظهرت تباينا كبي ار وفروقات

تم اختيار  17عزلة بكتيرية تعود لنوع K. pneumoniae

معنوية عالية عند مستوى  P ≥ 1.11في قابلية العزالت

والتي عزلت من بيئات مختلفة وبواقع عزلتين لكل بيئة ومثلت

البكتيرية المختلفة على امتزاز الرصاص من محاليله المائية

هذه البيئات اإلدرار والتربة والماء والقشع والحروق والجروح

 .هذا وقد اتفقت النتائج مع ( )17مع نتائج العزلة  K9فى

 .وبعد أجراء عملية االمتزاز وجد أن تركيز الرصاص الممتز

ازالة كمية الرصاص بحدود  21.1ملغم  /لتر  .وفي دراسة

يختلف من عزلة الى اخرى وكما هو موض فى الجدول )2

أجراها ( )12تباينت قدرة البكتريا  K. pneumoniaeفي

) حيث كانت العزلة K3المعزولة من التربة هي ألعزلة األكفاء

إزالة معدن الزن

في امتزاز الرصاص وبنسبة ازالة بلغت )(12.865.1

المعادن المتالكها ايونات متعددة تمكنها من تكوين معقدات

ملغم /لتر/ساعة بينما كانت العزلة  K9المعزولة من االدرار

بين االيونات القاعدية والحامضية الموجودة في جدار الخلية .

األقل في امتزاز الرصاص وبنسبة إزالة بلغت )(7.828.8
ملغم /لتر /ساعة .وقد يعزى السبب في ذل

والكادميوم وأكد قدرة هذه البكتريا في إزالة

اكد  Sainiوجماعته  2117أن للبيئة التي تعزل منها البكتريا

إلي زيادة عدد

دور كبير في إزالة سمية المعادن الثقيلة فعند عزل بكتريا

المواقع الفعالة الرابطة للرصاص.

 K.pneumoniaeمن مخلفات الدباغة ووجد ان لها قدره
عاليه على امتزاز الرصاص .
جدول( )5قدرة العزالت البكتيرية في امتزاز الرصاص من المحاليل المائية

أسم العزلة

رمز العزلة

كمية االضافة
مايكروليتر

تركيز محلول السيطرة
(ملغم /لتر)

تركيز المحلول االساس
(ملغم /لتر)

SOIL

K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
k10
K11
K12
K13

0.02
0.03
0.02
0.02
0.04
0.02
0.02
0.02
0.03
0.02
0.02
0.02

110.6
110.6
110.6
110.6
110.6
110.6
110.6
110.6
110.6
110.6
110.6
110.6

107.8
108.9
107.8
107.4
109.2
107.8
107.8
107.8
108.7
107.8
107.8
107.8

ت

رقم العزلة

1

N7

2

N8

Water

3

N9

Sputum

4

N10

Urine

5

N11

Burn

6

N12

Wound

الكمية
المتبقية

الكمية الممتزة

51.0
45.3
53.6
54.3
54.3
74.3
66.6
81.6
74.0
62.6
66.0
47.3

56.0
63.5
54.1
54.8
33.4
36.2
41.2
26.1
34.7
45.1
41.8
60.4

LSD= 10.6 P<0.05

ان االختالف في قابلية العزالت علي امتزاز المعدن

االمت اززية بين األنواع المختلفة وحتى بين الخاليا المختلفة

قد يعزى الي وجود الشحنات السالبه الموجوده في الوسط مما

للنوع نفسه .في حين ذكر ()13

أن الخاليا البكتيرية

يودى الي ارتباطها مع المعدن أو نتيجة التنوع اإلحيائي أو

الموجبة يتركب جدارها من جزيئات متشابهة وتحتوي على

اختالف سمية المعادن ( .)11أن احتواء البكتريا

عدد أقل من المجاميع الفعالة الرابطة لأليونات ,بينما تكون

K.

 pneumoniaeعلي المحفظة أو الكبسولة في الجدار

جدران الخاليا البكتيرية السالبة أعقد تركيبيا وكيميائيا وحاويا
على

الخارجى للبكتريا ساهم وبشكل كبير في زيادة عملية اإلزالة

جزيئه

عديد

السكر

يد

ألشحمي

الحياتية ) .(16اكد ( )0وجود تنوع واسع في قابلية اإلحياء

) Lipopolysaccharide(LPSلذل

المجهرية على امتزاز االيونات المعدنية ,وذكر أنها ال تتحدد

اكبر  .كما بينت النتائج الموضحة فى جدول (  ) 7وجود

بمجموعة تصنيفية معينة فالتنوع يمتد ليشمل األفراد التابعة

اختالفات بين العزالت البكتيريه العائده الى بكتريا

للجنس الواحد ,وهذا ما لوحظ في هذه الدراسة بالنسبة للنوع K.

. pneumoniaeوأوض

فأن لها سعة امت اززية

K .

pneumoniaeالتى انتخبت من بيئات اخرى شملت التربه
والماء والقشع واالدراروالجروح والحروق فى تحملها للتركيز

) (16أن التركيب الكيميائي

المثبط االدنى .

المتباين للخاليا المجهرية سبب رئيس الختالف السعة

08

مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة  .المجلد التاسع  ،العدد الثالث لسنة 5102

ت
1
2
3
4
5
6

جدول (  ) 3التراكيز الدنيا المثبطة للرصاص لعزالت مختلفة من Klebsiellapneumoniae
تركيز MIC
رمزالعزلة
اسم العزلة
رقم العزله
3200
K2
SOIL
N7
3200
K3
3100
K4
Water
N8
3100
K5
3200
K6
Sputum
N9
3200
K7
3200
K8
Urine
N10
3300
K9
3700
K10
Burn
N11
3600
K11
3600
K12
Wound
N12
3800
K13
الى اختالف طبيعة السط الخلوي البكتيري والى االختالف

وهذه النتائج تتفق مع ماتوصل إليه الباحث ( )10ان

لبكتريا  K. pneumoniaeقدرتها على تحمل تراكيز من

الفسلجي للعزالت المأخوذة ).(21
دور الحالةةةة االيضةةةية للمةةةازات الحياتيةةةة فةةةي عمليةةةة االمتةةةزاز

الرصاص بسبب قدرتها العاليه على تكوين غشاء bio-

.filmsولم تتفق النتائج مع ( )10عند دراسته لتحمل البكتريا

الحياتي

تحملت تركي از من الرصاص مقداره  311ملغم  /لتر .وفي

للمازات الحياتية حيث بينت النتائج وجود فروق معنوية عالية

دراسة اجراها ( )21عند استخدامه لبكتريا K. pneumonia

عند مستوى احتمالية  p ≤ 0.05بين الخاليا الحية والخاليا

لمجاميع مختلفة من المعادن الثقيلة فقد بين ان البكتريا

تبين النتائج الموضحة في الشكل ( )1الحالة االيضية

عند إزالة معدن الزرنيخ حيث تحملت البكتريا تركيز مقداره

المقتولة بالح اررة  ,حيث كانت نسبة االزالة الحياتية للخاليا

 731ملغم  /لتر ويعود السبب في ذل إلي اختالف الطبيعة
الجينية في مقاومة المعادن وكذل

الحية ( )57.0 ±3.4ملغم  /لتر ,بينما للخاليا الميتة

طبيعة التركيب البروتينى

( )21.6 ± 2.5ملغم  /لتر.

لالغشيه الخلوية لهذه البكتريا .أن اختالف قابليات العزالت
المختلفة في تحملها للتراكيز العالية من العناصر الثقيلة يعزى

تركيز الرصاص الممتز (ملغم  /لتر)

70
60
50
40
30
20
10

57.03

21.7

الخاليا الحية

الخاليا المقتولة

0

شكل ( )0تأثير الحالة األيضية للخاليا في تركيز الرصاص الممتز بوساطة ألعزلةK. pneumoniae
الحياتية للرصاص

فعند قتل الخاليا البكتيرية انخفضت الفعالية الحياتية لإلزالة

والسبب في ذل

هو أن اإلزالة

اعتمدت بشكل كبير على الحالة االيضية وبمعنى أخر أنها

وأثرت وبشكل فاعل علي المجاميع الفعالة على الجدار

تحتاج إلي طاقة كي تتم وأنها ليست عملية ارتباط

الخلوي وهذا أدى الى عدم االرتباط

بأيونات الرصاص

فيزيوكيميائية بل تمتد إلى ابعد من ذل وقد تشتر فيها آليات

بصورة طبيعية  .لم تتفق النتائج مع ( )22عند استخدام
الخاليا الميته  Micrococcusفى ازالة معدن الرصاص اذ

ارتباط أخرى مثل ارتباطها بالبروتينات الجامعة لاليونات ,
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كانت نسبة االزالة , %30.2ان قدرة الخاليا الميتة على ازالة

تعقيدا شملت تبادال أيونيا واصطفافا اليونات العنصر داخل

المعادن الى تجمعها بجزيئات صغيرة وانخفام الكثافة والقدرة

الفجوات الخلوية.

الميكانيكية وبالنتيجة تكون ذات قوة وصالبة قليلة .ال تتفق
النتائج مع ماجاء به كل من ( )0و ( )27اذ لم يلحظا وجود

استرجاع الرصاص الممتز :

لغـ ــرم معرفـ ــة قـ ــدرة هـ ــذه العزلـ ــة علـ ــى االحتفـ ــاظ

فروقات معنوية في تركيز العناصر الممتزة عند ايقاف النشاط

بالرصـ ــاص وكفـ ــاءة محاليـ ــل الغسـ ــل فـ ــي اسـ ــترجاع الرصـ ــاص

االيضي للخاليا .بينما أشار كل من ()22
بوساطة

الخاليا

الميتة

للـ

إلى أن االمتزاز

الممتــز مــن قبــل هــذه العزلــة واحتفاظهــا بهــا فــي الجــدار الخلــوي

Saccharomyces

له ــا واوضـ ــحت النتـ ــائج قـ ــدرة محاليـ ــل الغسـ ــل المسـ ــتعملة فـ ــي

cervisiaeحدثت بالية االنجذاب الكهربائي الساكن في حين

اسـ ــترجاع الرصـ ــاص الممتـ ــز مـ ــن العزلـ ــة البكتيريـ ــة
(pneumoniaeشكل . ) 2

الخاليا الحية للخميرة نفسها امتزت االيوناتحيويا بالية اكثر

K.

النسبة المئوية السترجاع الرصاص
الممتز

80
60
40
20
63.9

35.9

21.8

EDTA

Na2CO3

HCl

0
محاليل الغسل

شكل ( )5قدرة محاليل الغسل ألسترجاع الرصاص الممتز بوساطة العزلة

LSD=86.0 P<0.05 K. Pneumonia

حيــث أظه ــرت النت ــائج وج ــود ف ــروق معنوي ــة عالي ــة

ال تتفق النتائج مع دراسة) (26وجـد فيهـا أن محلـول )(HNO3

عند مستوى احتمالية , P ≤ 0.05إذ وجد أن محلول (0.1M

هــو المحلــول األفضــل الســترجاع الرصــاص مــن خــالل بكتريــا

tumifacient

) EDTAهو المحلول األفضـل فـي عمليـة اسـترجاع الرصـاص

 . Agrobacteriumوال تتفـ ــق النت ــائج مـ ــع

د ارس ــات محلي ــة أخ ــرى وج ــد فيه ــا محل ــول  HClه ــو المحل ــول

الممتـ ـ ـ ــز مـ ـ ـ ــن محلـ ـ ـ ــولي  HClو  Na2CO3آذ بلغـ ـ ـ ــت نسـ ـ ـ ــبة

األفضل في استرجاع العنصر الممتز ( .)23

اســترجاعه للرصــاص ( )63.9± 5.6ملغــم  /لتر/ســاعة مــن

أن الســبب فــي قــدرة محلــول  EDTAفــي اســترجاع

التركيـ ــز الممتـ ــز ,بينمـ ــا محلـ ــول  HClبلغـ ــت نسـ ــبة اسـ ــترجاعه

الرص ـ ــاص الممت ـ ــز ه ـ ــو أن ه ـ ــذا المحل ـ ــول يع ـ ــد م ـ ــن العوام ـ ــل

لمحلــول الرصــاص ( )35.0 ± 2.65ملغــم  /لتر/ســاعة ,

الكالبي ــة )agents

بينمـا محلـول  Na2Co3بلغـت نســبة االسـترجاع ( 21.8 ±

 (Chelatingوب ــذل يعم ــل عل ــى ف ـ ـ

االرتب ــاط م ــابين الرص ــاص وس ــطوح الخالي ــا البكتيري ــة ,وال ــذي

 )2.63ملغــم  /لتر/ســاعة  .وتتفــق النتــائج مــع مــاذكره ()21

يعتبــر ضــعيفا قياســا مــع قــوة ارتبــاط هــذه االيونــات مــع EDTA

كــون محلــول  EDTAمحلــول مالئــم الســترجاع الرصــاص مــن

( .)0ونسـ ـ ــتنتج مـ ـ ــن هـ ـ ــذا كلـ ـ ــه ان ايونـ ـ ــات العناصـ ـ ــر ت ـ ـ ـرتبط

قشـرة الســرطان ,وتــم اســتعمال هــذه القشـرة بعــد االســترجاع ســبع

بالمجـ ــاميع الحامضـ ــية وعنـ ــد خفـ ــم قـ ــيم االس الهيـ ــدروجيني

مـ ـرات دون أن يالح ــظ ف ــروق معنوي ــة ف ــي الس ــعة االمت اززي ــة .

ي ــؤدي ال ــى فق ــدان ايون ــات العناص ــر واس ــتبدالها بالبروتون ــات ,

وتتفق النتائج مـع مـا توصـل أليـه فهـد  1002فـي كـون محلـول

اضــافة الــى ذل ـ ان هنــا اليــات اخــرى لالمت ـزاز وهــي التبــادل

 EDTAهـ ــو األكفـ ــأ واسـ ــترجع  %93.5مـ ــن تركيـ ــز الثوريـ ــوم
الممتـز مــن قبــل بكتريــا  Bacillus spاســترجع % 98.87

االيوني وهذا مـا اثبتـه االسـترجاع بمحلـول كاربونـات الصـوديوم

مــن الثوريــوم الممتــز بوس ــاطة فطــر . Rhizopusspلــم تتف ــق

 .وبمعنى اخر ان عملية استرجاع الرصاص يمكن ان تلخـص
عمليــة االمت ـزاز الحيــوي تحــدث بســط الخليــة نتيجــة عمليــات

الد ارسـة الحاليــة مـع نتــائج الباحـث ( )20حيــث وجـد ان محلــول

فيزوكيميائي ـ ــة او تب ـ ــادل اي ـ ــوني  ,كم ـ ــا يمك ـ ــن االس ـ ــتفادة م ـ ــن

 HClيعــد المحل ــول االفض ــل الســترجاع الرص ــاص م ــن خ ــالل

اســتخدامه  Utriculariaaureaالســتخالص الرصــاص .بينمــا

العناصر المسترجعة بوصـفها مـادة اوليـة تـدخل فـي الصـناعات
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مـرة ثانيــة وتعــد هــذه مهمــة مــن الناحيــة االقتصــادية مــن خــالل

كميات كبيره من هذا العنصر  ,وعلى العكس من ذل

اعــادة اســتخدام العناصــر الممتـزه مـرة ثانيــة فــي كافــة المجــاالت

فالبكتريا ذات المقاومة األقل ارتبط بها العنصر بكميات اقل

الصناعية ).(15

ومن ثم استطاعت امتزاز معدالت اقل من مثيالتها ذات
المقاومة األعلى  ,أو من خالل استخدام ايونات هذه العناصر

يتفق نتائج تأثير الفعالية االيضية مع نتائج  MICفقد
تبين أن اإلزالة الحياتية تعتمد علي الطاقة ,وهنا الحظنا انه

مستقبالت لالكترونات في عمليات التنفس المختلفة.

كلما زاد تركيز  MICزادت كمية اإلزالة الحياتية ,كون التركيز

استخالص الة  DNAمن العزالت البكتيرية :

المثبط االدنى

ارتبط بالحالة االيضية للخلية ,فكلما زادت

تم

استخالص

K.pneumoniae

كمية التحمل زادت قدرة البكتريا علي ازالة الرصاص من

الـ

DNA

لجميع

عزالت

التي انتخبت كافضل عزالت في

المحلول المائي  .اى ان االمتزاز حصل بالية تعتمد على

مقاومتها للرصاص والبالغ عددها  17عزلة وبعد ترحيل الـ

الطاقة وهي الية التجميع الحياتى (, )Bioaccumulation

 DNAالمستخلص على هالم االكاروز اظهرت النتائج وجود
الحزم وبشكل واض

وليس االدمصاص الفيزيوكيميائى .
وأجماال يمكن أن نفسر نتائج هذه الدراسة إلى أن

عزلة منتخبة وجد ان جميع العزالت البكتيرية قد اعطت حزم

العزلة األكثر مقاومة قامت بربط ايونات العنصر بجدارها
وسمحت له أن يدخل إلى داخلها وبالتالي

في جميع العزالت والبالغ عددها 17

للـ  DNAاكثر من  11111االف زوج قاعدي (شكل . )1

قامت بامتزاز

شكل ( )1الدنا الجينومي لعزالت K. pneumoniaeمفصول على هالم االكاروز تركيز  %1بفولتية  31فولت لمدة ساعة
مصبوغ ببروميد االيثيديوم .مدرج الدنا  1111زوج قاعديز

تقدير تركيز ونقاوة الة  DNAالمستخلص من العزالت
البكتيرية

 .تم استخدام البادي المتخصص لتشخيص جينات المقاومة
التي تكون موجودة في هذه العزالت من خالل استهداف
العناصر المتكررة في جينوم العزالت المختلفة وتم استعمال

تم قياس تركيز الـ  DNAونقاوته للعزالت البكتيرية

البصمة الوراثية التي تعطي اكثر من جين واحد  .وتم اجراء

المنتخبة كافضل عزالت مقاومة للرصاص باستخدام جهاز
 . Nano dropواظهرت النتائج ان نقاوة الـ  DNAتراوحت

اختبار تضاعف سلسلة الـ  DNAباختبار تفاعل السلسلة

بين (  ) 1.00 – 1.03بينما تراوح تركيز الـ  DNAما بين

المبلمر مع مزيج التفاعل وبعد ترحيل الناتج على هالم
االكاروز بتركيز  %1.1وفحصة باالشعة فوق البنفسجية

(  ) 111.0 – 21.2نانوغرام  /مايكروليتر.

ظهرت الحزم الناتجة من التضاعف واظهرت وجود العديد من

العالقه بين التنميط الوراثي واإل زالة الحياتية :
تم تحديد البصمة الوراثية بطريقة

الجينات في جميع العزالت البكتيرية وكما تباينت هذه العزالت

BOX-PCR

في احتوائها للجينات من حيث وجود قسم منها في عزالت

لتقييم مدى االرتباط بين النمط الوراثي واالمتزاز الحياتي ,
حيث تم أجراء تجربة التنميط الوراثي

وخلو عزالت اخرى منها (شكل . ) 2

لثالثة عشر عزلة

بكتيرية تعود لنوع  K . pneumoniaeومن بيئات مختلفة
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شكل  :2الرحالن الكهربائي لدنا  13عزلة من K. pneumoniaeبوجود مدرج الدنا  1511زوج قاعدي.
.K. pneumoniaوكان مستوى التشابه ( % 12شكل

وقد تم تحليل البيانات التي تظهر في الشكل 4
استخدام البرنامج اإلحصائي المحوسب وتم الحصول على 7

.)2وكشف تحليل البيانات عن عدم ارتباط التنميط الجيني

مجموعات معينة  C1و  C2و  C3من البكتريا المعزولة

بقابلية العزالت على القيام بعملية االمتزاز الحياتي .

شكل ( )3الشجرة الوراثية لثالثة عشر عزلة من بكتريا K. pneumonia
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 ) يمكن أن نقسم العزالت7 ( ومن خالل مالحظة الشكل
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 حيث شملت% 52

إلى ثالث أنماط وراثية بنسبة تشابه

k9 وk8 وK6  وK7 المجموعة األولي العزالت البكتيرية
k2 وk1  أما المجموعة الثانية فشملت% 52 وبنسبة تشابة
 أما المجموعة الثالثة% 60  وبنسبة تشابه بلغتk4 وk3و
 أما% 100  وبنسبة تشابةk13 وk12 فشملت العزالت
أن.  فلم تنتظم في مجموعه محددهk10 وk11 وk5 العزالت
نسبة اإلزالة الحياتية للرصاص لم تعتمد علي نمط وراثي
في,  فقد توزعت نسبة االزالة من العالي إلي الواطي, معين
النمط الوراثي الواحد فمثال في المجموعة االولي كانت نسبة
 لتر و/ )ملغم36.2 ± 4.0(  هيk6  وk7 اإلزالة للعزلتين
k8 لتر على التتابع بينما العزلتين/ )ملغم56.1 ± 4.9(
)43.8 ± 1.7(  كانت نسبة االزالة على التتابع هيk9و
اما المجموعة الثانية. لتر/ )ملغم28.8 ± 7.8( لتر و/ ملغم
k3  وk2 وk1 فكانت نسبة اإلزالة متقاربة لجميع العزالت
59.5 ± (لتر و/ )ملغم62.2 ± 28.9(  فتراوحت بينk4و
56.8 ± (لتر و/ ) ملغم65.1 ± 12.8(لتر و/ )ملغم6.6
 أما المجموعة الثالثة فكانت. لتر على التتابع/ )ملغم4.0
 حيثk13  وk12  وشملت العزلتين% 111 نسبة التشابة
لتر/ ) ملغم44.5 ± 8.3( كانت نسب االزالة الحياتية
 أما العزالت التي. لتر على التتابع/ ) ملغم63.2 ± 5.5(و
 فكانت نسبةk10  وk11  وk5 لم تنتظم في مجموعة فهي
)ملغم47.8 ± 1.7(لتر/ )ملغم56.2 ± 4.0( االزالة مختلفة
.لتر/ )ملغم36.5 ± 4.0( لتر و/
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Abstract
The effect of metabolic status on lead bioremoval byKlebsiella pneumoniae were tested. The results
revealed a significant differences (P<0.05) between live and dead (killed by heat) cellsas the
bioremoval reached 57.0 ± 3.4 and 21.6 ± 2.5, respectively.Bioremoved lead ions were recovered
(P<0.05) using three different washing solutions, 0.1M EDTA was the most efficient since it recovered
about 63.9 ± 5.6 mg/ml, while Na2CO3 was able to recover 35.9 ± 2.6 mg/ml; whereas 0.1M HCl
recovered 21.8 ± 2.6 mg/ml. genomic DNA was extracted from different isolates of K. pneumoniae in
order to study the relationship between genotype using BOX-PCR and bioremoval of lead. Three
clusters were detected C1, C2, and C3 with similarity percentages reached 52, 60, and 100%. What's
more, bioremoval did not depend on particular genotype
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