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  :چکيده
ودگي اب يکي از  ساله آل ات      م ه مطالع سئله مهمی است ک ودگی م ی از خطر آل ستی محيط آب ی زي د ، حفاظت و ايمن زرگ امروز مي باش  مشکالت ب

ه بعضا                 . وتحقيقات زيادی را به خود اختصاص داده است        وده ک يميايي ب ات ش واد شامل ترکيب ن م ه اي آب ممکن است به مواد زائد مختلفي آلوده شود ک
اده       . زا و سرطان زا مي باشند و قادرند در محيط بمدت طوالني باقي بمانند موتاسيون  , براي انسان خطرناک   دار م ه مق وان ب يميايي مي ت با روشهای ش

اتي يک سلول               ر فعاليتهاي حي دار ب ده است و چه مق لولهاي زن شيميايي مزبور پي برد ولي اينکه اين ماده شيميايي چقدر سميت داشته و مضر براي س
سئله   . رت ديگر به چه مقدار ايمنی زيستی را به خطر می اندازد توسط تستهاي شيميايي ممکن نيست            موثر ا ست و يا به عبا       ن م لذا براي پي بردن به اي

وژيکي سلول دارد       ر روي فعاليتهاي بيول ی        . بايد ديد که اين ماده سمي چه تاثيري ب سور های ميکروب ا بصورت بيوسن ن رابطه ميکروارگانيزمه در اي
ام است و از طرقي      مناسبترين اندي  ل انج کاتور هستند چون نگهداري و رشد انها ساده تر و مشاهده تاثير مواد بر ميکروبها سريعتر و با دقت باالئي قاب

ر است              ه صرفه ت رون ب ودگی در آب                   . از نظر اقتصادي نيز مق رات آل ه اث تفاده می شود ک ی حامل ژن الکس اس سور ميکروب ن تحقيق از بيوسن در اي
  .را با تغييراتی که در ميزان نور لومينسانس ايجاد می گردد نمايش می دهدزيرزمينی 
  آب زيرزمينی، آلودگی، بيوسنسور ميکروبی، ايمنی زيستی: کلمات کليدی
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Abstract: 
Groundwater contamination is one of the most important ant environmental problems and its biosafety has been the 
subject of many research and widely studied. Water is subject to many pollutants especially chemical pollutants 
which could be mutagenic or carcinogenic and remain in environment for long periods. Although the concentration of 
pollutants in water can be determined and measured by chemical methods however these methods do not give an 
appropriate indication of the effect of chemical pollutants on biological systems within the cells and risks associated 
with these contaminants to biosafety of ground water environments. Microbial biosensor are good tools to track 
environmental pollutant particularly in the water, they can easily be handled and grow. In this research 
bioluminescent marker system is used to construct microbial biosensor which could be responding to environmental 
pollutants in ground water by changing the amount of light out put. 
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  مقدمه
وژيکی           : ر ميکروبی بيوسنسو بيوسنسور يک ابزاری برای رديابی، انتقال و گزارش اطالعاتی، در ارتباط با تغييرات فيزيول

ادر است                    . يا بيوشيميايی می باشد    وده و ق وژيکی ب ه دارای يک  جزء بيول روب می باشد ک سور يک پ از نظر عملی بيوسن
د      ری تب دازه گي د سيگنال بيوشيميايی را به يک پاسخ قابل ان يميايی        . يل کن ه خصوصيات بيوش ستگی ب سور ب عمل يک بيوسن

ا،    . مواد فعال بيولوژيکی که در بيوسنسور بکار برده می شود دارد   ادی ه ی ب ا، آنت ی   DNAآنزيمه ا حت ، و ميکروارگانيزمه
د                سور  از خصوصيات يک بي     . سلولهای حيوانی و گياهی يا بافت ها می توانند بعنوان عناصر يک بيوسنسور بکار برون وسن

وان       . خوب می توان به اختصاصات، حساسيت، سادگی عمل و کارآيی باالی آن اشاره نمود              د بعن ميکروارگانيزمها می توانن
بيوسنسوربکار برده شوند، زيرا آنها در همه جا يافت می شوند و همچنين قدرت بااليی در متابوليزه کردن طيف وسيعی از                      

د واد را دارن ا، قا. م د  ميکروارگانيزمه ف محيطی دارن رايط مختل ا ش االيی ب ق ب ت تطبي های  . بلي تفاده از روش ين بااس همچن
ود                 سورميکروبی دلخواه را طراحی نم وان بيوسن ال يکی از    . نوترکيبی ژنتيکی و تکنيکهای مهندسی ژنتيک می ت رای مث ب

ورد                        رات شرايط محيطی را م ی تغيي سورهای ميکروب تفاده از بيوسن ا اس وان ب رارداد بررسی     روشهايی که می ت  بررسی ق
ی          (تغييرات در الگوی بيان ژن ميکروارگانيزمها در شرايط مختلف محيطی            ر زمين ای زي ودگی های آبه . می باشد   ) مانند آل

سانس می باشد                  ارکر بيولومين ستم م تفاده از آن در سي ر اساس      . يکی از اين ژنها، ژن الکس است که اس ه ب ستم ک ن سي در اي
ه        ) Light emission(مقدار خروجی نور  اد می باشد ک ل اعتم ستم حساس و قاب از باکتريهای لومينسانس می باشد يک سي
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رده می      . در بخش بعدی به آن اشاره شده است   ودگی بکار ب ين آل در اين پروژه از  اين نوع بيوسنسور ساخته شده  برای تعي
  .شود

سانس ارکر بيولومين ستم م ده دBioluminescence: سي ود زن ائی موج انوران  توان سياری از ج ه در ب ور است آ د ن ر تولي
و مهره داران و بعضی جانوران خاآزی ، حشره شب تاب و بعضی             ) cnidarians،crustacea،squid(دريائی ، نرم تنان     

ا شامل   . البته جزئيات مولكولی در هر يك متفاوت است. از صد پايان  وبعضی قارچها و باآتريها ديده ميشود          اما در همه آنه
د ،  .  زای زير ميشوداج  ATP لوسيفرين ، ماده توليد آننده نور، لوسيفراز  انزيمی آه واآنش اآسيداسيون را آاتاليز می آن

  . می باشد   O2منبع نور و اآسيژن  مولكولی 
ي و موت                         : آلودگی آب زير زمينی    سيل سرطان زائ د پتان ده آب مي توانن وده کنن واد آل ده م اسيون  همانگونه که در قبال ذکر ش

وي            . زائي داشته باشند   ده و حلق ات پيچي اين مواد بعضا بطور طبيعي تجزيه مي شود، مثال ترکيبات شيميايي خطي و يا ترکيب
ه                                   ا ب ده و نهايت اتي ش واد وارد چرخه حي ن م د و اي اقي مي مان اد است در محيط ب که پتانيسيل سميت و سرطان زائي آنها زي

از آنجائيکه آب زيرزميني يکي از منابع مهم ما براي تامين آب شرب         . ي خطرناک مي کند   انسان منتقل شده و ايجاد بيماريها     
د خود را                               واد زائ ه کارخانجات م ده است ک د سبب ش شهري است و از سوی ديگر توسعه صنايع مختلف و مديريت ناکارام

ودگي  . دبدون تصفيه به محيط آزاد کنند اين منابع مهم آبي در معرض خطر آلودگي  قرار دارن              آگاهي سريع در مورد محل آل
راي    .و نوع ماده آلوده کمک زيادي به اقدام بموقع در جهت رفع آلودگي خواهد نمود         واد ب ن م به منظورآگاهی از اينکه آيا اي

ر                                    ا را ب رات آنه دا اث د ابت ه باي ا ن ستی می شوند ي ی زي اک هستند و سبب کاهش ايمن وژيکي خطرن اتي و بيول سيستمهاي حي
ستم ودسي ه ش وژيکي مطالع رين . هاي بيول اده ت ال يکی از س ين ح تفاده از  , در ع ها، اس رين روش ق ت رين و دقي ه ت م هزين ک

ه                  ر يافت ميکروارگانيزمهاست که داراي پروسسهاي بيوشيميايي و فيزيولوژيکي مشابه موجودات عالي بوده همانطوريکه اکث
ده است            ها مربوط به فعاليتهاي حياتي موجودات عالي بر اساس م          ام ش . طالعاتي بوده است که بر روي ميکروارگانيزمها انج

سيار                    ان ب ه زم ز ب ري آن ني همچنين استفاده از حيوانات و موجودات عالي نه تنها گران و پر زحمت  مي باشد بلکه نتيجه گي
ند  چه بسا موادي با غلظتهاي کم که به روشهاي مختلف فيزيکي و شيميايي قابل ن      . زيادي احتياج دارد   بعالوه  . مايش نمي باش

ه در   . با تجمع تدريجي اين مواد د رسلولها در طويل المدت اثرات مخرب خود را نمايش مي دهند           به همين دليل بهتر است ک
ده حاوی حسگر اختصاصی                 ی   (اين راستا از ميکروارگانيزمهاي مهندسي ژنتيک ش سور ميکروب رای سنجش      ) بيوسن را  ب

  . اين آلودگی ها بکار برد
  :وش کارر

وده                    ر آل ر در براب وده و بهت شتری ب ور بي انيزم  دارای خروجی ن در ساخت بيوسنسور ميکروبی لومينسانس، بايد ميکروارگ
ود   ) Escherichia coli(لذا می توان از باکتری اشريشيا کلی  . کننده های محيطی پاسخ دهد تفاده نم ه اس . بعنوان سوش پاي

د و شناسايی     . و در محيط کشت عمومی آگار مغذی، رشد می کند      کشت اين ميکروارگانيزم ساده بوده       ين روشهای تائي همچن
ی آب در نظر            .آن نيز براحتی صورت می گيرد      ودگی ميکروب وان شاخص آل ه بعن يکی ديگر از خواص اين سوش اينست ک

وده                 ه يک شرايط         گرفته می شود، لذا در شرايط محيط آبی نيز قادر به زندگی و فعاليت  ب ه فقط ب ا ک د ديگر باکتريه  و مانن
ات مهندسی ژنتيک                       . محيطی وابسته اند، نمی باشد     سياری از تحقيق ه در ب انيزم  پاي وان ميکروارگ ی بعن شيا کل اکتری اشري ب

د     ای مرجع مانن ون    Molecular cloningبکار برده می شود و پروتکل های مورد نظر در کتابه  روشهای استخراج و کل
) lux gene(لذا بعد از کلون سازی ژن کد کننده لومينسانس . اين منابع در دسترس می باشند.  آورده شده استDNAکردن 

ای مولکولی                           ا تکنيکه ا پالسميد ب اکتری ي در اين ميکروارگانيزم می توان آن را رديابی کرد و وجود آن را در کروموزوم ب
يون ( شخيص داد ) DNAهيبريداس ه ورود . ت را اينک اوی ژن DNA زي ت از    lux  ح ه اس سمت صورت گرفت دام ق  در ک

د رای  . اهميت خاصی برخوردار می باش بی ب سيار مناس سور ب ديکاتور و بيوسن د ان ی می توان شيا کل اکتری اشري ه ب اگرچ
ستم يوکاريوتيک                 ی حاوی يک سي سنجش آلودگی باشد، و چون دارای سيستم پروکاريوتيک است لذا از  بيوسنسور ميکروب

وده و       . ند مخمر نيز می توان  استفاده نمود       مان اکتری ب ر از ب سيستم های کلونينگ ژن الکس دراين سيستم متفاوت و پيچيده ت
ده حامل ژن          . لذا نياز به تجهيزات و کارهای آزمايشگاهی دقيق می باشد            انيزم مهندسی ژنتيک ش د از ساخت ميکروارگ بع

انيزم بع        ورد بررسی                  الکس، برای استفاده از اين ميکروارگ امال م ورزائی آن ک د خصوصيات رشد و ن سور، باي وان بيوسن ن
ردد      ان حاصل گ سانس اطمين ور لومين د ن انيزم درتولي داری ميکروارگ ا از پاي د ت رار بگيري تگاه  . ق تفاده از دس ا اس پس ب س

انيزم الکس مار             ) ثابت يا پرتابل  (لومينومتری   ی را در معرض ميکروارگ ر زمين رار داد و   می توان نمونه آب زي ده ق کدارش
  . نور ساطع شده را توسط دستگاه اندازه گيری  و منحنی مربوطه را رسم نمود

  :نتيجه گيری
 استفاده از بعضی از روشها برای تعيين آلودگی آبهای زيرزمينی مانند روشهاي شيميايي به زمان زيادی نياز بوده و ممکن        

ع از د دام بموق انی اق رد زم ن ديرک ر اي روداست در اث ر . ست ب دار اث ورد مق ي درم ها، اطالعات دقيق ه روش الوه اينگون بع
د          ي دهن رار نم ار ق لولي در اختي اتي و س ستمهاي حي ر روي سي ور ب ضر مزب يميايي م واد ش ذاري م تفاده از  . گ راي اس ب

وده و در نگه                      ر ب ل تکثي ي قاب ند چون براحت ا در    سيستمهاي حياتي، ميکروارگانيزمها مناسبترين موجودات مي باش داري آنه
ر است       ه محل                . آزمايشگاه آسان ت زوم ب ورد ل ستهاي م رای ت ود ب ي حمل نم وان براحت ی مي ت ا را حت ن ميکروارگانيزمه اي



 

 

ي ممکن     . آلودگي حمل نمود   ر زمين لذا فرض بر اين است که يک آلودگي خطرناک طوالني مدتي يا کوتاه مدت در آبهاي زي
ودگي                   است اتفاق بيافتد که بوسيله بيوسنسور      وع آل ر ن شرفته ت  های ميکروبی لومينسانس مقدار آلودگي و حتي با روشهاي پي

تا   . همچنين با استفاده از اين روش می توان آلودگي آب را بطور سريع در محل گزارش نمود    .  را تشخيص دهيم   در اين راس
د  بيوسنسورهاي ميکروبي ساخته شده بروشهای مهندسی ژنتيک، توانايي سنجش آلودگي ر           سورها طوري      .  ا دارن ن بيوسن اي

ه ساطع مي                        وري ک مهندسي شده اندکه قادرند اثرات ماده آلوده کننده را بر روي سيستمهاي حياتي سلولي برا اساس شدت ن
شتري دارد               . کنند گزارش کنند   اده خاصيت سمي بي ر باشد، م ور کمت ا در سنجش      . هر چه شدت ن ه تنه سورها،  ن ن بيوسن اي

تفاده                         آلودگي هاي آبهاي   ورد اس د م ز می توانن  زير زميني کاربرد دارند بلکه در قسمتهاي مختلف علمي و صنعتي کشور ني
ذا در جهت               . قرار بگيرند  از سوی ديگر چون  تهيه اينگونه ميکروارگانيزمها از خارج از کشور بسيار مشکل مي باشد  و ل

  .راوان استخودکفائي در اين زمينه نيز استفاده از اين روش حائز اهميت ف
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