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  بررسی اثر پرتو گاما بر میکروارگانسیم های شیرابه های زباله های شهری

 
 

 نرگس -(2)داریوش سرداری – (1)*محمد اتوکش -(1)هادی فقیه زاده

    (3)اعتمادی
 دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده انرژی ، گروه مهندسی هسته ای 1

 هسته ای ا ، گروه مهندسیدانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات ، دانشکده فیزیک پالسم 2
 ، دانشکده زیست شناسی ، گروه میکروبیولوژیدانشگاه آزاد واحد تهران شمال 3

 

 :دهيچک
منظور بررسی اثرات پرتودهی با اشعه گاما بر نمونه شیرابه و کارایی پرتودهی در کاهش و غیرفعال نمودن باکتری های بیماریزای به 

های مورد بررسی در این پژهش قبل و بعد از ی .باکترولوژیک بر روی نمونه انجام گردیدموجود در شیرابه، آزمایشات میکروبی
ثر ا و دو شاخص می باشنی مهم بیماری زا ها یاز باکترکه بوده اند  ستافیلوکوک اورئوس، اشیگال فرم ها، پرتودهی شامل کلی

 .گرفتر های ذکر شده مورد بررسی قرای بر باکتر kGy52/0،kGy2/5،kGy2های زد

 اشعه گاما ، شیگال ، کلی فرم ، استافیلوکوکوس اورئوس :کلمات کليدي

 : مقدمه

 پرتو گاما مانند سایر پرتوهای یونیزه کننده به دو صورت غیرمستقیم و مستقیم بر روی سلول ها اثر می گذارد

و پروتئین ها  DNAم مانند در روش مستقیم انرژی پرتو زیاد بوده و موجب شکسته شدن ماکرومولکول های زیستی مه

 : [1,5] شده و اثرات بسیار شدیدی بر روی سلول می گذارد. در چنین مواردی سه حالت روی می دهد

 ممکن است که سلول های آسیب دیده ترمیم شوند و در نتیجه سلول به حیات خود ادامه دهد.  -1 

 ر اکثر موارد منجر به مرگ سلول می شود.چنانچه این آسیب ها ترمیم نگردد و شدت آن ها زیاد باشد د -5

 موتاسیون می شود.  ردد بلکه منجر بهدر برخی موارد آسیب های ایجاد شده ترمیم نمی گ -3 

ناشی از پرتودهی سلول با اشعه یونیزا می باشند.  DNAباکتری ها و قارچ ها و مخمرها همگی قادر به تعمیر شکست های 

ایجاد   DNAختلفی را کسب نموده اند تا نواقص اطالعات ژنتیکی که در حین آسیب همه موجودات زنده راهکارهای م

باعث تغییر شکل فضایی آن شده است ، بطوریکه آشکار شدن آن ها  DNAشده را بازیابی نمایند. آسیب های وارد به 

 [3]برای سلول به راحتی صورت می گیرد و سلول اقدام به تعمیر آسیب ها می نماید 
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Tubiana حساسیت یک سلول به اشعه به شدت بستگی به توانایی آن سلول در  بیان نمودند که 1111اران در سال و همک

ول انایی نسبت به بقیه سلتک رشته ای می باشد. سلول ها و سویه های میکروبی فاقد این تو DNAتعمیر شکست های 

 .[1]تک رشته ای نشان می دهد DNAرا بر روی  نیونیزااثر اشعه  (1)شکل زهای اشعه بسیار حساس تر می باشند. ها به د

  

 
 

دو رشته ای بسیار  DNAدو رشته ای است . ایجاد شکست در  DNA درهمچنین قادر به ایجاد شکست  ناشعه یونیزا

 چگونگی ایجاد شکست در (5)شکل آور تر بوده و می تواند منجر به نوترتیبی ژنوم و اطالعات وراثتی شود. در  نزیا

DNA [1]رشته ای نشان داده شده است دو . 

 
 

 به میزان گیرند می قرار یونیزا پرتوهای تهاجم مورد اکسیژن ملکولی حضور در که هنگامی سلول ها که است شده ثابت

 عملکرد واسطه به یونیزا مستقیم پرتوهای غیر اثر .است اثر اکسیژن معروف نام به پدیده این که بینند می آسیب یزیاد

قرارمی دهند. این پرتوها بر بازهای آلی  هجوم مورد اراستر فسفودی پیوندهای که باشد هیدروکسیل می رادیکال های

DNA [1,5]اثر می گذارند. 

 موثر می باشند. مهمترین این نفاکتورهای زیادی وجود دارد که در مقاومت میکروارگانیسم به پرتودهی با اشعه یونیزا

 [5،2] : فاکتورها عبارتند از

 در سلول میکروبی.  DNAترتیب ساختمانی  و اندازه -1

ا و یون لیپیدها و لیپو پروتئین ه ،نوکلئوپروتئین ها ،در سلول از قبیل پپتیدهای اصلی DNAترکیبات مرتبط با  -5

 های فلزی. 

 ته ایتک رش DNA(. اثر اشعه یونیزان را بر روی 1شکل)

 دو رشته ای DNA(. چگونگی ایجاد شکست در 5شکل)
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 حضور اکسیژن در طی فرایند پرتودهی اثر کشنده میکروارگانیسم ها را افزایش می دهد.  اکسیژن: -3

حتویات آب: میکروارگانیسم ها وقتی در شرایط خشکی قرار دارند مقاومت بیشتری نسبت به پرتودهی دارند. م -5

این عمدتاٌ به دلیل تعداد کم و یا فقدان رادیکال های آزاد شده از مولکول آب در طی پرتودهی می باشد. بنابراین 

 کاهش می یابد.  DNAاثر غیرمستقیم بر 

ش می افزای ن، اثرات کشندگی باکتری ها بوسیله پرتودهی با اشعه یونیزاC˚52ا زیر محدوده دما: با افزایش دما ت -2

 یابد. 

 محیط پیرامون: ترکیبات موجود در محیط پیرامون میکروارگانیسم نقش مهمی در اثرات میکروبیولوژیکی دارد.  -6

 : روش کار

 مشخصات چشمه کبالت سازمان انرژی اتمی
Activity=9744Ci 

Dose Rate=2/32 Gy/Sec 
 روش کشت میکروبی نمونه شیرابه

محیط میلی لیتر  12به یک میلی لیتر از رقت مربوط را  ، مایع رقیق کننده مانند محلول رینگر پس از رقیق سازی نمونه با

وترینت آگار آگار ) کلی فرم ها(، ن الکتوز بایل رد نوترال ویولت ) استافیلوکوکوس اورئوس(، کریستال مانیتول سالت آگار

به صورت  ی( )اشریشیا کل محیط کشت ائوزین متیلن بلو آگار)توتال کانت(، سالمونال شیگال آگار ) سالمونال و شیگال( ، 

ای ظاهر شده کلنی هو سپس   نموده انکوبه مورد نظر ساعت در حرارت 55-54به مدت  پور پلیت کشت داده شدند و

ر های ه هایی که روی پلیت ی رقتهای تهیه شده در این آزمایش و تعداد کلنیرو زا. ها را شمارش می کنیم روی پلیت

)تمام نمودار های رسم شده  زیر بر حسب تعداد . پی برد نمونهها در  رقت رشد کرده،  می توان به تعداد کل میکروب

 باکتری بر میلی لیتر می باشد(

 : جينتا

داشیته شید و به سیازمان انرژی اتمی برای پرتودهی گاما با چشیمه نمونه های شییرابه از مرکز دفن پسیماند کهریزک بر

شد و نمونه برای دز    kGyدقیقه و برای دز  51به مدت  kGy 5.2دقیقه، و برای دز  24به مدت  kGy 2کبالت، منتقل 

تعداد کل باکتری های موجود در شییییرابه قبل از پرتودهی  حدود  .دقیقه در مقابل چشیییمه کبالت بود 3به مدت  0.52

ست  بر میلی لیتر باکتری 130000 شعه گاما با د بوده ا به ترتیب تعداد کل   2و 2/5و  kGy 52/0زهای . با پرتودهی با ا

داده ها کارایی و بدسیییت آمد . بنابراین با بررسیییی  بر میلی لیتر باکتری 2000و  12300، 53000باکتری های باقیمانده 
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بدسییت آمد  و در باالترین دوز   % 5/16و  % 5/44،  % 3/45درصیید حذف و غیرفعال نمودن باکتری های کل به ترتیب 

 .باکتری های کل کاهش یافته اند % 5/16( حدود kGy 2پرتودهی شده )

  
 

 

 کلی فرم ها:اثر پرتو گاما بر 

کاهش داد و حداقل  % 11/11و  % 11/11و  %52ترتیب تعداد کلی فرم ها را به   2و 2/5و  kGy 52/0 ز هایپرتودهی با د

منحنی نزولی مربوط به اثر  (5)در شکل شماره بدست آمد.   kGy  2/5 زبرای غیرفعال نمودن این باکتری ددوز پرتودهی 

 .پرتودهی بر تعداد باکتری کلی فرم  مشاهده می شود

 

 تعداد کل باکتری ها(:3)شکل
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 شیگال:اثر پرتو گاما بر 

 % 62،  % 20که تعداد سویه های شیگال به ترتیب  نشان داد  2و 2/5و  kGy 52/0ز هایپرتودهی نمونه شیرابه با د نتایج

در  یز پرتودهی با اشعه گاما به منظور ممانعت از تقسیم باکتری و نهایتاٌ حذف باکترکاهش یافت و حداقل د % 11/11و 

منحنی نزولی مربوط به اثر پرتودهی بر تعداد سییویه  های  (2) بدسییت آمد. در شییکل شییماره kGy2  زنمونه شیییرابه د

 .باکتری شیگال مشاهده می شود

 
 

 

 

   ها فرم اثر پرتو گاما بر کلی(:5کل )ش        
 

 اثر پرتو گاما بر شیگال ها (:2شکل )              
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 :استافیلوکوکوس اورئوساثر پرتو گاما بر 

بررسییی نتایج پرتودهی نمونه شیییرابه به منظور تعیین تعداد باکتری اسییتافیلوکوکوس اورئوس مشییخص نمود که میزان 

 01/61به ترتیب    2و 2/5و  kGy 52/0زهای لوکوکوس اورئوس در پرتودهی با  داستافیدرصد کاهش تعداد سویه های 

به  kGy 2 ز بیش ازاین باکتری بایستی پرتودهی با د درصد 100بوده است و برای حذف کامل و  % 6/13و  % 3/46،  %

 استافیلوکوکوس اورئوس مشاهده میمنحنی نزولی مربوط به اثر پرتودهی بر تعداد باکتری  (6)در شکل  .کار برده شود 

 این مساله را باید در نظر گرفت که باکتری های گرم مثبت نسبت به باکتری های گرم منفی دارای مقاومت بیشتری شود.

 . ها وجود داردین باکتری این مقامت ناشی از تفاوتی است که در غشای سلولی ابه پرتودهی با اشعه گاما هستند

 
 استافیلوکوکوس اورئوسو گاما بر : اثر پرت(6شکل )

 : بحث ونتيجه گيري

با بررسی نتایج مشخص گردید که در نمونه شیرابه خام تعداد باکتری های شاخص بیماریزای گرم منفی نسبت به باکتری  

 اشد. بشاخص بیماریزای گرم مثبت پایین بوده و نمونه شیرابه حاوی تعداد زیادی از باکتری استافیلوکوکوس اورئوس می 

شیرا ست  بر میلی لیتر باکتری  130000به قبل از پرتودهی  حدود تعداد کل باکتری های موجود در  . با پرتودهی  بوده ا

 باکتری 2000و  12300، 53000به ترتیب تعداد کل باکتری های باقیمانده  2و 2/5و  kGy 52/0زهای با اشییعه گاما با د

ست آمد . بنابراین با بر میلی لیتر صد حذف و غیرفعال نمودن باکتری های کل به ترتیب  بد سی داده ها کارایی و در برر

باکتری های کل کاهش  % 5/16( حدود kGy2ز پرتودهی شده )بدست آمد  و در باالترین د  % 5/16و  % 5/44،  % 3/45

شت که برای حذف  صدی کل باکتری ها 100یافته اند . باید در نظر دا ستی د در شیرابه تابیده ز باالتر بای از این مقدار به 

 .شود
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های  پتانسیییل احیای باالی رادیکالبدلیل  در مقایسییه با عفونت زدایی با کلر و ازنگاما  عفونت زدایی با روش پرتودهی

 .کارایی باالتر دارد فعال از قبیل رادیکال هیدروکسیل

 ت.هدف از این پژوهش ایمنی سازی از نظر باکتریهای بیماری زا بوده اس
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