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  RCRI7 بومی یسویه با استفاده ازاز محلول  اورانیومحذف بر میزان چگالی سلولی اثر 

 
 (2)وحیده  ،ریز، طرح(1)فائزه  ،فاطمی، (1) *علیرضا  ،کشتکار،  (1)ادیب  ،وندظاهری عبده

 ايهسته سوخت يچرخه يپژوهشكدهاي، هسته فنون و علوم ايران، پژوهشگاه اتمي انرژي سازمان 1
 ي علوم دارويي، گروه بیوتكنولوژي داروييدانشگاه علوم پزشكي تبريز، دانشكده 2

  

 چکیده

به روش  آنالیز رسوب .استشده  هوازی انجامدر شرایط بی RCRI7بومی ی سویه توسط محلول اورانیومحذف در این تحقیق، 

UV از  اورانیوم اکسایش نشان داد که حالتU(VI)  بهU(IV) ی میکروبیاحیا دهد مکانیسم جداسازی از نوعنشان میکه  تغییر یافته 
اثر میزان پارامتر  از رسوب نشان داد که محل تشکیل رسوب اورانیوم در اطراف غشای سلولی است. SEMتصویر  .بوده است

 یکه میزان جداسازی اورانیوم نسبت به تغییرات دانسیته شد و مشخص حذف اورانیوم از محلول بررسی ی سلولی بر درصددانسیته
  .سلولی تابعیتی خطی دارد

 ی سلولی دانسیته احیای میکروبی، ، UV ،باکتری اورانیوم،: کلمات کليدي

 

 :مقدمه
 Micrococcusو همکارش با استفاده از باکتری  Woolfolkتوسط  2691احیای میکروبی اورانیوم اولین بار در سال 

lactilyticus سال بعد در سال  16گزارش بعدی حدود ی الکترون( گزارش شد. نوان دهندهو با مصرف هیدروژن )به ع

ارائه شد که میکروبی بودن احیای اورانیوم  Natureی ای در مجلهدر مقاله D. R. Lovleyتوسط شخصی به نام  2662

 هایجنس بعدی، تحقیقاتی کارهای [. در1و  2]به خوبی اثبات شده است  A. putrefaciensو  GS-15باکتری  توسط دو

 میکروبی احیای منظور به Desulfovibrio و Geobacter، Shewanella، Clostridium جمله از باکتریایی مختلف

 .[7و  9، 5، 4، 3] اندگرفته قرار استفاده مورد اورانیوم

 :روش کار

ی قوری گل پیش از این توسط طرح ریز و همکارانش از دریاچه .RCRI7 Shewanella sp هوازی اختیاریبی باکتری

 33در دمای  TSBدر محیط  ازیشرایط هودر  RCRI7بومی  یسویه[. 8آذربایجان شرقی جداسازی شده بود ] استان در
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ول و با استفاده از محل سانتریفیوژ هاسپس باکتری داده شد.کشت ساعت  14 به مدت 253و دور شیکر  گرادی سانتیدرجه

آن مطابق با  pHکربنات سدیم سوسپانسیون و مجددا در محلول بی شسته شده هایباکتری شد. شستشو کربنات سدیمبی

pH ها تنظیم شد.نمونه  

نی جایگزی روش هوازی ازتامین شرایط بیجهت های نوع بالچ قرار داده شد. میلی لیتری در ویال 23های ها در حجمنمونه

ها توسط یک نازل متصل به یک کپسول حاوی گاز مخلوط عاری از اکسیژن ویال در این روش، ابتدا استفاده شد. گاز

گازدهی شد. سپس بالفاصله پس از خروج نازل، درب ویال پلمپ شد. جهت  درصد هیدروژن( 23درصد نیتروژن و  63)

 9/3هوازی ماندن فضای داخل ویال، گاز هیدروژن نیز از طریق یک نازل دیگر تا فشار ی شدن و بیهوازاطمینان از بی

و جهت تعیین حالت اکسایش  ICP-AESها از روش برای تعیین غلظت اورانیوم در محلول ها تزریق شد.بار به ویال

 استفاده شده است. UV-Vis روشاورانیوم از 

 :نتایج 

 میلی موالر الکتات سدیم نیز به عنوان 23اورانیوم با انحالل استات اورانیل در آب مقطر تهیه شد. از  ppm 45 محلول

کی مطابق با ی هاها، مواد معدنی و ویتامینجهت عملکرد مناسب باکتری، برخی نمکالکترون دهنده استفاده شده است. 

ها و رسیدن به حالت تعادل، مایع نمونه هوازی شدناز بی پس به محلول اورانیوم افزوده شد. [6از منابع علمی موجود ]

ی سلسیوس درجه 33ها در دمای نمونهها تزریق شد. ی میکروبی مختلف به نمونهتلقیح حاوی میکروب در سه دانسیته

  هیه شد.های اصلی تنمونهنفی نیز در شرایط کامال مشابه با ی کنترل منمونه یکشد. در انکوباتور قرار داده روز  5به مدت 

 UV-Visسوب بدست آمده به روش آنالیز رها ظاهر شد. ای رنگ در ته ویالپس از پایان انکوباسیون، یک رسوب قهوه

بررسی اثر  نتایج بدست آمده از آزمایش باشد.می U(IV)ی نشان داد که اورانیوم موجود در رسوب به فرم احیا شده

از SEM-BSD برای تعیین محل تجمع اورانیوم در باکتری، یک تصویر  ارائه شده است. 2در شکل ی سلولی دانسیته

  (. 1رسوب بدست آمده تهیه شد )شکل 
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 ي سلولی بر ميزان حذف اورانيوم از محلولاثر دانسيته: 1 شکل

 

 
 از رسوب حاوي باکتري و اورانيوم احيا شده  SEM-BSD: تصویر 2 شکل

 گیریتیجهن بحث و
چنین توان میدر رسوب  U(IV)از حضور بود.  U(IV)ی وجود اورانیوم احیا شدهحاکی از ها از رسوب UVنتایج طیف 

 دهی است. مکانیسم جداسازی اورانیوم توسط این باکتری، احیا و رسوباستنباط نمود که 

ازی کند؛ میزان جداسی تغییر میلی سلودرصد حذف اورانیوم تقریبا به طور خطی با تغییر دانسیته، 2 شکل باتوجه به

البته این خطی بودن از هر دو طرف دارای حدود آستانه است؛ به این معنا  درصد رسیده است. 83اورانیوم نیز حداکثر به 

y = 32.517x + 19.821

R² = 0.9809
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اعمال  دهد. از طرفیسلول بر میلی لیتر تقریبا رخ نمی 823ر های سلولی زیکه واکنش احیای میکروبی اورانیوم در دانسیته

  است. (همگن مایع تلقیح ی)تهیه بر میلی لیتر نیز دارای مشکالت عملیاتیسلول  2323های حدود چگالی

ی انسیتهدتوان در این واقعیت یافت که با افزایش ی سلولی را میعلت خطی بودن افزایش میزان حذف اورانیوم با دانسیته

 نیز به همان نسبت از محلول سلولی، میزان باکتری در دسترس برای مقدار مشخصی اورانیوم و در یک حجم مشخص

  یابد.افزایش می

این ه با توجه به اینککنند. ها شروع به احیا و ترسیب اورانیوم موجود در محلول میپس از شروع انکوباسیون، باکتری

، پس از اینکه مقدار قابل توجهی رسوب )سنگین و سمی( اورانیوم شوندباکتری ایجاد میغشای اطراف  در اغلبها رسوب

با یابد. به همین دلیل پس از تقریدر اطراف یا درون سلول یک باکتری تشکیل شد، تحرک باکتری در محلول کاهش می

د. لذا نمایمیشدن  تشکیلع به شروها ساعت از شروع انکوباسیون، مخلوطی از رسوب و باکتری در کف ویال 48

 های بیشتری در یکاز تعداد باکتریشوند. بنابراین هر چه های مذکور عمال همراه با اورانیوم از محلول حذف میباکتری

وجود آماده و معلق در محلول های شخص از محلول استفاده شود، در طول مدت زمان واکنش همواره باکتریحجم م

 خواهد داشت.

دهد که حاکی از وجود عناصر ای با رنگ سفید را در اطراف سلول نشان می(، الیه1)شکل  از رسوب SEM-BSDتصویر 

ر شکل رسد رنگ سفید دسنگین است. با توجه به اینکه تنها فلز سنگین موجود در محلول، اورانیوم بوده؛ لذا به نظر می

کم رسد محل تشکیل و تراشده است. بنابراین به نظر می ی اورانیومی باشد که توسط باکتری رسوب دادهنشان دهنده

 رسوب اورانیوم در حوالی غشای خارجی سلول باشد. 

ی تشکیل رسوب در غشای خارجی سلول با تحقیقات سایر محققین که محل احیا را عمدتا درون فضای مشاهده

  [ مطابقت دارد.     23اند ]پریپالسمیک یا خارج از غشای سلولی دانسته

آنالیز رسوب به روش های آبی توسط باکتری بی هوازی اختیاری  مورد بررسی قرار گرفت. از محلول اورانیومحذف 

UV  نشان داد که مکانیسم جداسازی اورانیوم، احیا از حالتU(VI) به حالت U(IV)  .نتایج نشان داد با بوده است

ی سلولی با دانسیته اورانیوم از محلولی سلسیوس، میزان حذف درجه 33از شروع انکوباسیون در دمای  روز 5گذشت 

     درصد بوده است.  83میزان جداسازی بدست آمده برای اورانیوم، حداکثر  .ای خطی را نشان دادرابطه
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