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انتشارات دانشگاه خوارزمي

توالییابی ژن راستیسیانین قبل و بعد از جهش با دی اتیل سولفات در باکتری
FJ2 .اسیدیتیوباسیلوس اس پی
1حسینی

 و رضا حاجی2 فائزه فاطمی،1سمیه فرهمند

 ایران، تهران، سازمان انرژی اتمي، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای،پژوهشکدۀ مواد و سوخت هستهای2  ایران؛، تهران، دانشگاه پیام نور، دانشکدۀ علوم،گروه علوم زیست شناسي1
ffatemi@aeoi.org.ir ، فائزه فاطمي:مسئول مکاتبات
، با اکسیداسیون آهن فرو به فریک، پروتئینهای موجود در مسیر زنجیره انتقال الکترون از جمله پروتئین راستيسیانین، در باکتری اسیدیتیوباسیلوس فرواکسیدانس.چکیده
. ارتباط بین توالي این ژن با میزان استخراج اورانیوم در فرایند بیولیچینگ بررسي نشده است، تاکنون.سبب آزادشدن الکترون و در نهایت استحصال اورانیوم ميشوند
 بدین. ميتواند نقش مستقیم و دقیق این پروتئین را آشکار سازد،rus  بررسي تغییرات ژن، در این مطالعه پس از تغییر میزان استحصال اورانیوم بر اثر جهش باکتری،بنابراین
- باکتری، جهت انجام فرایند بیولیچینگ، سپس. از دی اتیل سولفات جهش تصادفي ایجاد شد1%  و0/8%  بومي با دو دوزFJ2 . در باکتری اسیدیتیوباسیلوس اس پي،منظور
، در فرایند بیولیچینگpH  میزان تغییرات اکسیداسیون و احیا و، آهن، بعد از اندازهگیری میزان استخراج اورانیوم. سنگ معدن اورانیوم منتقل شدند50% ها به محیط حاوی
،Bioedit v7.2.5  با استفاده از نرمافزار، سپس. برای تعیین توالي فرستاده شد،PCR  ژنومي استخراج و پس از انجامDNA ،بهمنظور بررسي سکانس ژن راستيسیانین
 نسبت به باکتری7-11  بین روزهایDES 1%  نتایج نشان داد که استخراج اورانیوم توسط باکتری جهشیافته با.سکانس ژن وحشي با موتانت تحت مقایسه قرار گرفت
 اثر خود را بر دیگر ژنهای مؤثرDES ،ً بهنظر ميرسد که احتماال. تغییری در نواحي عملکردی ژن راستيسیانین رخ نداده است، با این وجود.وحشي افزایش یافته است
.در زنجیره انتقال الکترون و یا در نواحي تنظیمي گذاشته است که نیازمند مطالعات بیشتر در این زمینه است
 میکروارگانیسم، جهش تصادفي، پروتئین، بیولیچینگ، انتقال الکترون.واژههای کلیدی
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Abstract. In Acidithiobacillus ferrooxidans, the proteins present in the electron transfer pathway cause ferrous iron
oxidation which leads to uranium extraction. The relationship between gene sequence and uranium extraction has not
been investigated yet. Based on the changes in uranium extraction, the changes of rus gene sequence can reveal the
direct and accurate role of this protein. For this purpose, a random mutation was induced in native Acidithiobacillus sp.
FJ2 by two doses of 0.8% and 1% of DES. Then, the bacteria was transferred into a medium which contained 50%
uranium ore to carry out the bioleaching process. After measuring the amount of the extracted uranium, iron, Eh and
pH, genomic DNA was extracted to investigate the rusticyanin gene (rus) sequence sent for sequencing after performing
PCR. Then, the wild-type gene sequence was compared with the mutant by Bioedit v7.2.5 software. The results showed
that uranium extraction increased by mutant bacteria with DES 1% between 7-11 days in comparison with wild
bacteria. However, there has been no change in the functional areas of the rusticyanin gene. It seems that DES affected
other effective genes in the electron transport chain or regulatory areas, which required further studies.
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محیط کشت ،اکسیداسیون آهن افزایش ميیابد ( Yarzabal et al.,

مقدمه
یکي از مهمترین فرایندهای میکروبي ،فرایندی موسوم به

 rus .)2003دارای یک پروموتور مستقل است و رونویسي ژنهای

بیولیچینگ است که در آن ،برای انجام یک سری واکنشهای

این اپرون ،هدف تنظیمات پس از ترجمه است ( Yarzabal et al.,

شیمیایي از میکروارگانیسمها استفاده ميشود .در این فرایند ،با

 .)2004این پروتئین جزء اصلي در زنجیره انتقال الکترون بوده و

استفاده از باکتریها ،فلزاتي همانند اورانیوم ،مس ،روی ،کبالت و

بیش از  5%کل پروتئینهای موجود در زنجیره را تشکیل ميدهد

طال به صورت محلول در ميآیند ( & Borisovich

( .)Hall et al., 1998بیان اپران  rusبستگي به سوبستراهای انرژی-

 .)Mihaylovich, 2013کاربرد عملي این علم از سال 1975

زای محیط کشت دارد ( .)Yarzabal et al., 2003بنابراین ،بیان

آغاز شد و در حال حاضر در بسیاری از کشور نظیر آمریکا ،شیلي،

اپران  rusمداوم نیست ،بلکه احتماالً در سطح ترجمه ،بسته به منبع

کانادا و استرالیا انجام ميشود (.)McCready & Gould, 1990

انرژی تنظیم ميشود (.)Pulgar et al., 1993

اسیدیتیوباسیلوس فرواکسیدانس ،مهمترین باکتری دخیل در

یکي از دغدغههای اساسي در مورد فروشویي زیستي اورانیوم،

بیولیچینگ اورانیوم است .در این تحقیق ،باکتری بومي جداشده از

انجام اقداماتي جهت بهبود ،تسریع و افزایش استخراج اورانیوم در

چشمه آبگرم رامسر (اسیدیتیوباسیلوس اس پي ،)FJ2 .در فرایند

چگالي پالپهای باال است که تاکنون اقدام عملي در مورد آن

بیولیچینگ اورانیوم بهکار گرفته شده است (.)Jahani et al., 2015

انجام نگرفته و تنها ،تعداد معدودی فرضیه و مدلسازی برای آن

اسیدیتیوباسیلوس فرواکسیدانس ،یک باکتری شیمیولیتوتروف ،گرم

صورت گرفته است .بنابراین مطالعات و با توجه به اهمیت نقش

منفي ،اسید دوست و اکسیدکنندۀ آهن است ( Tsukasa et al.,

ژنها در بازده فرایند بیولیچینگ اورانیوم ،ميتوان با ایجاد تغییراتي

 .)2004این باکتری از انتقال الکترون رها شده در مسیر اکسایش مواد

بیولوژیکي در جمعیت باکتری وحشي ،بازده بیولیچینگ و نیز

معدني (نظیر یون فرو ،گوگرد عنصری ،ترکیبات احیا شده گوگردی

ارتباط آن با ساختار باکتری را تحت بررسي قرار داد.

و کانه سولفیدی) در زنجیره تنفسي ،انرژی مورد نیاز خود را تأمین

با توجه به اینکه ایجاد جهش بر روی باکتری ميتواند تأثیر بسزایي

ميکند ( .)Rawling, 2002; Ilbert & Bonnefoy, 2012گیرنده

در بازده فرایند بیولیچینگ اورانیوم داشته باشد ،در این مطالعه،

نهایي الکترون در زنجیره تنفسي ،اکسیژن مولکولي است که از طریق

تصمیم گرفته شد تا از یکي از عوامل موتاژن شیمیایي با نام دیاتیل

غشا وارد سلول ميشود (.)Silverman & Lundgren, 1959

سولفات ( )DESبا فرمول شیمیایي ( ،)C4H10O4Sبهمنظور ایجاد

چندین پروتئین در فضای پری پالسمي باکتری وجود دارد که در

جهش مورد استفاده قرار گیرد DES .از عوامل آلکینهکننده است

زنجیره انتقال الکترون شرکت ميکنند ( ;Robert et al., 1994

که برای القای جهش و دیگر تغییرات ژنتیکي در تعداد زیادی از

 .)Sand et al., 1995با تحلیل بیوانفورماتیکي سکانس ژنوم

ارگانیسمها استفاده ميشود DES .قادر به آلکینه کردن نوکلئوتیدها

اسیدیتیوباسیلوس فرواکسیدانس ،اجزای اصلي زنجیره انتقال الکترون

در مکان های اکسیژن شامل موقعیت  O6-Gبوده و قادر به تبدیل

که در اکسیداسیون آهن و سولفور نقش دارند ،شناسایي شده است

 GCبه  ATاست ( .)Hoffman, 1980در این پژوهش برای اولین

( .)Valdes et al., 2008بر اساس مطالعات رونویسي ،بیوشیمیائي

بار ،پس از ایجاد جهش تصادفي در جمعیت باکتری وحشي ،میزان

و ژنتیک ،پیشنهاد شده است که الکترونها از اکسیداسیون آهن فرو

بازده استخراج اورانیوم در نمونههای جهشیافته و وحشي تحت

از طریق  Cyc2به راستيسیانین جریان پیدا ميکنند ( & Holmes

بررسي قرار گرفته و در مرحله بعدی ،جهت تعیین مکان و میزان

 .)Bonnefoy, 2006از اینجا ،بعضي از الکترونها مسیر پائین رونده

جهش ،توالي ژن  rusتعیین و با ژن وحشي مقایسه ميشود.

و بعضي مسیر باالرونده را طي ميکنند .در مسیر پایین رونده،
الکترون از طریق سیتوکروم  Cyc1 ,cبه سیتوکروم اکسیداز aa3

مواد و روشها

منتقل ميشود ( .)Valdes et al., 2008در این میان ،راستيسیانین،

جهش با دی اتیل سولفات ()DES

یک پروتئین مس آبي پری پالسمیک ( )1٦/5kDaاست که نقش

باکتری اسیدیتیوباسیلوس اس پي FJ2 .مورد استفاده در این

مهمي در اکسیداسیون فرو دارد .با افزایش میزان راستيسیانین در

مطالعه ،در تحقیقات قبلي ،از چشمه گوگردی رامسر جدا شده
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است ( .)Jahani et al., 2015به منظور جهش با دی اتیل

و دور همزن  150 rpmانکوبه شدند .زمانیکه میزان استخراج

سولفات ،غلظت های مختلف  DESدر آب مقطر تهیه شد .سپس،

اورانیوم به باالترین حد خود رسید ،بیولیچینگ متوقف شد .در این

 10میلي لیتر از محیط کشت حاوی باکتری با غلظت cell/ml

زمان ،باکتریها با استفاده از سانتریفیوژ با دور =2422×g

 1×108به دو پلیت انتقال داده شده و غلظتهای ) 0/8% (V/Vو

 4500rpmدر زمان  30دقیقه ،جمع آوری شدند .در نمونه کنترل

( 1% )V/Vاز دیاتیل سولفات برای هر پلیت استفاده شد .هر

منفي موجود ،به جای مایه تلقیح از مخلوط متانول  -فرمالدهید به

پلیت به مدت  15دقیقه با استفاده از مگنت استیرر هم زده شده و

نسبت  9:1استفاده شد.

درنهایت 40 ،میکرولیتر از سدیم تیوسولفات  ،25%به منظور پایان

تحلیلهای لیچ لیکور حاصل از فرایند بیولیچینگ اورانیوم

دادن به القای جهش به آن اضافه گردید .جهت ماندگاری تاثیرات

میزان اورانیوم

جهش ،نمونه ها به مدت  12ساعت در دمای  4درجه سانتي گراد

به منظور تعیین زماني که میزان استخراج اورانیوم به باالترین میزان
خود رسیده است ،در تواليهای  24ساعته ،میزان  10ccاز لیچ

نگهداری شدند (.)Ru-an et al., 2009; Jian et al., 2009

لیکور برداشته شده و با فیلتر  0/2میکرون ،فیلتر شده و محلول

کشت باکتری و تهیه مایه تلقیح

به منظور تهیه مایه تلقیح از باکتری وحشي و موتانت ،باکتریها در

حاصل از آن برای تحلیل طیف سنجي نشر اتمي یا ( ICPو

محیط کشت  9kکشت داده شدند .محیط کشت  9kحاوی

همچنین اندازهگیری آهن) فرستاده شد .در نهایت میزان لیچ لیکور

،MgSO4.7H2O 0/5g ، K2HPO40/5g ،(NH4)2SO4 3/0g

برداشته شده با آب مقطر  pH=2جبران شد.

Ca(No3)2.4H2O 0/01g ،KCl 0/1gو FeSO4.7H2O 44/7g

 pHو Eh

در  1000mlآب مقطر است ( .)Fatemi et al., 2016پس از
اضافه کردن  10%باکتری ها به محیط کشت pH ،محیط به روی 2
تنظیم شد ( .)Chen et al., 2012; Zhang et al., 2008سپس،
محیط های کشت حاوی باکتری ،در دمای  30درجه سانتي گراد

میزان  pHو  ،Ehبا استفاده از دستگاه  pHمتر و  Ehمتر
( ،)Metrohm 827اندازهگیری شد pH .محیط بر روی  2تنظیم و
در توالي های  24ساعته اندازهگیری و مجددا بر روی  2تنظیم مي-

شد .همانند  ،pHمیزان تغییرات  Ehنیز در توالی های 24

در انکوباتور شیکردار با دور همزن  180rpmبه مدت  2روز (تا

ساعته در حضور باکتری وحشی و تنشیافته با دزهای

زمان رسیدن باکتری ها به فاز لگاریتمي) انکوبه شدند ( Shahroz

مختلف  DESاندازهگیری شد .اعداد به دست آمده در این

 .)et al., 2012پس از آن ،باکتریها با استفاده از سانتریفیوژ با دور

مرحله به صورت نمودار رسم شدهاند.

 4500rpm =2422×gدر زمان  30دقیقه ،جمع آوری شدند.

میزان آهن

تحلیل سنگ معدن

میزان آهن فرو با بدست آوردن اختالف آهن فریک از آهن کل

کانسار اورانیوم از سنگ معدن اورانیوم کم عیار از منطقه معادن

محاسبه شد .به منظور اندازه گیری آهن  IIIموجود در نمونه مورد

ساغند در شمال شرقي استان یزد و در فاصله  185کیلومتری

نظر ،پس از تهیه منحني کالیبراسیون ،میزان  1میليلیتر از لیچلیکور

شهرستان یزد جمع آوری شده است .به منظور انجام فرایند

فیلتر شده ،در یک بالن  50میليلیتری ریخته شد 3 .میليلیتر

بیولیچینگ ،ابعاد سنگ  d80 =10٦μmانتخاب شد ( Fatemi et

سولفوسالیسیلیک اسید  10%به آن اضافه و با آب مقطر به حجم

 .)al., 2015به منظور بدست آوردن ترکیبات شیمیایي نمونه

رسانده شد .در نهایت ،جذب محلول توسط دستگاه اسپکتروفتومتر

سنگ خرد شده ،نمونه برای تحلیل  XRFفرستاده شد و نتایج

( )UV-Visدر طول موج  500نانومتر در مقابل محلول شاهد

حاصل ،نشان دهندۀکوارتز ،پیریت و همچنین اورانیوم به عنوان

خوانده شد ( .)Karamanev et al., 2002به منظور اندازهگیری

ترکیبات اصلي بود.

آهن کل موجود در نمونه مورد نظر ،پس از تهیه منحني

فرایند بیولیچینگ اورانیوم

کالیبراسیون ،میزان  1میليلیتر از نمونه لیچلیکور فیلتر شده در بالن

به منظور انجام فرایند بیولیچینگ 10% ،از مایههای تلقیح (باکتری

 50میليلیتری ریخته شد 3 .میليلیتر سولفوسالیسیلیک اسید  10%و

وحشي و موتانت) به محیط کشت  9kحاوی ) 50% (W/Vسنگ

 3میليلیتر محلول آمونیاک  25%به آن اضافه و با آب مقطر به

معدن اورانیوم منتقل شد .نمونهها در انکوباتور  35درجه سانتیگراد
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حجم رسانده شد .پس از مدت زمان کوتاهي ،جذب محلول توسط

محاسبه شد و  P>0/05به عنوان تفاوت معني دار در نظر گرفته شد.

دستگاه اسپکتروفتومتر ( )UV- Visدر طول موج  425نانومتر در

نمودارها با استفاده از نرمافزار  Excelبه دست آمد.

مقابل محلول شاهد خوانده شد ( .)Karamanev et al., 2002در
نهایت میزان آهن فرو محاسبه گشت.

نتایج و بحث

واکنش زنجیرهای پلیمراز PCR

میزان اورانیوم استخراج شده در طی فرایند بیولیچینگ

در این مرحله ،باکتریهای جمع آوری شده در فرایند بیولیچینگ

همانطور که در شکل  1نشان داده شده است ،میزان استخراج

اورانیوم ،مورد استفاده قرار گرفتند .استخراج  DNAژنومي از

اورانیوم توسط باکتری جهش یافته با ) DES 1% (V/Vدر پالپ

اسیدیتیوباسیلوس فرواکسیدانس با کیت استخراج ( DNAسیناژن)

) ،50% (W/Vدر حد فاصل روزهای  7تا  11نسبت به باکتری وحشي

پس از دستورالعمل های تامین کننده انجام شد .ژن با استفاده از

به تدریج رو به افزایش است .نتایج بیانگر این مطلب بود که استخراج

پرایمرهای اختصاصي (( 5′-GAC AAC GAT CTT ACC

اورانیوم موجود در محیط پس از ایجاد جهش با ( DES 1% )V/Vدر

 )F)GAA C-3′و ( 5′-TAT GTA ACT GTT GGT GCG

روز دهم به ( )90/32%رسیده است که این میزان استخراج بیشتر از

 )R)G-3′تکثیر شد .این پرایمرها با استفاده از نرم افزار Primer3

باکتری وحشي( )82/15%در همان روز است .میزان استخراج اورانیوم

و ژن  runnerطراحي شدند .برای انجام  PCRاز  2/5میکرولیتر

توسط باکتری جهشیافته با ( DES 0/8% )V/Vکمتر از باکتری

بافر  1 ،10x PCRمیکرولیتر از هر آغازگر 0/5 ،میکرولیتر

وحشي در روز دهم است .این نتایج بیانگر این مطلب است که غلظت

 0/75،dNTPsمیکرولیتر  3/1 ،MgCl2میکرولیتر  DNAالگو و

( ، DES 1% )V/Vاثر مطلوبتری در استخراج اورانیوم داشته است.

 0/4میکرولیتر  pfu DNA polymeraseدر مجموع با حجم

نتایج حاصل از این بخش با نتایج  Ru-anو همکارانش که نشان دادند

نهایي  25میکرولیتر استفاده شد .مراحل بعدی  PCRبه ترتیب

با تأثیر دزهای متفاوت جهش  DESبر روی اسیدیتیوباسیلوس

دناتوراسیون اولیه  95درجه ( 5دقیقه) ،واکنش مرحله دوم در 35

فرواکسیدانس ،ضریب فرونشست فسفر محلول حاصل از سنگ

سیکل ،شامل دناتوراسیون در دمای  94درجه ( 20ثانیه)،

فسفات سولفید آهن ،با کاربرد اسیدیتیوباسیلوس فرواکسیدانس القا

 Annealingدر دمای  ٦0درجه ( 30ثانیه) و طویل سازی در دمای

شده با دی اتیل سولفات ( 1% )V/Vبه میزان باالیي افزایش یافته

 72درجه سانتیگراد ( 2دقیقه و  30ثانیه) انجام پذیرفت .پس از

است ،مطابقت دارد ( .)Ru-an., 2009مطالعات  Ehlingو همکاران

تکمیل چرخه ،طویل سازی نهایي به مدت  7دقیقه در  72درجه

روی القای خاص لوکوس و جهش غالب-کشنده با  DESروی

سانتیگراد انجام شد .به منظورکنترل و تأیید صحت انجام هر تست

اسپرماتوزوآ و اسپرماتید تاخیری موش نر انجام شد .نتایج بیانگر آن

 PCRاز نمونههای کنترل منفي و مثبت استفاده شد .محصوالت

بود که جهش ناشي از القای خاص لوکوس ،منجر به  83%مرگ و میر

PCRبا استفاده از الکتروفورز در ژل آگارز  1%مورد تجزیه و

در اسپرماتوزوآ و اسپرماتید تاخیری ميشود .در حالي که جهش روی

تحلیل قرار گرفتند و باندها بعد از رنگآمیزی با Safe stain

لوکوسهای غالب-کشنده بسته به دوز  DESمیزان جهش متغیر است.

توسط نور  UVمشاهده شدند.

بطوریکه در فاصله روزهای  5-8فراواني جهش با mg/kg

تعیین توالی ژن راستیسیانین

 DES =200برابر با  17/5×10-5و جهش با  DES =300 mg/kgبرابر

محصول  PCRژن  rusپس از تکثیر ،جهت تعیین توالي به شرکت
تکاپوزیست فرستاده شد .جهت بررسي وجود یا عدم وجود جهش
بر روی ژن  ،rusتحلیل توالي ها با استفاده از نرمافزار Bioedit

 v7.2.5انجام شد.

با  7/5×10-5در هر لوکوس بود ( Ehling & Neuhiuser-Klaus,

 .)1988با توجه به اینکه در پژوهش حاضر در دوز ( 1% )V/Vاز
 DESنتایج بهتری نسبت به دوز ( 0/8% )V/Vحاصل گشته است،
ميتوان این گونه بیان نمود که نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج

آنالیز آماری

تفاوتهای بین دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSو تست
 ANOVAتعیین شد .با استفاده از این نرم افزار  P- valueدادهها،

 Ehlingمطابقت دارد .بیشترین میزان استخراج تاکنون در پالپ 12/5%
از باکتری اسیدیتیوباسیلوس اس پي FJ2 .به میزان  ٦8± 2/٦%در مدت
 20روز گزارش شده بود (.)Jahani et al., 2015
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شکل  -1میزان استخراج اورانیوم توسط باکتری وحشي در مقایسه با باکتری جهش یافته با ) 1% (V/Vو  :N.C( DES0/8%کنترل منفي :W ،باکتری وحشیي:0/8% ،
جهش ناشي از ( :1% ،DES 0/8% )V/Vجهش ناشي از (.)DES 1% )V/V
Fig. 1. Uranium extraction concentrations by wild bacteria compared with mutated bacteria by (V/V) 1%; 0.8% DES.
(NC: Negative Control, W: wild Bacteria, 0.8%: Mutation caused by DES 0.8% (V/V), 1%: Mutation caused by DES
1% (V/V)).

بررسی تغییرات  pHو Eh

محیط منجر ميشود ( Meruane & Vargas, 2003; Dong

نتایج حاکي از آن است که میزان  pHدر روزهای ابتدایي

 Ru-an .)et al., 2011و همکاران ) (2009روی ضریب

افزایش یافته و پس از آن به تدریج کاهش مي یابد .میزان pH

فرونشست فسفر محلول حاصل از سنگ فسفات سولفید آهن ،با

در باکتری جهش یافته با ( DES 1% )V/Vدر روز  12به حداقل

کاربرد اسید یتیوباسیلوس فرواکسیدانس القا شده با )1% (V/V

مقدار خود ( )pH=1/89رسیده است که این میزان  pHمصرفي

از  DESمطالعه نمودند و اظهار داشتند که میزان  pHپس از 5

در باکتری وحشي در همان روز برابر با  pH=2/03است (شکل

روز به حداقل مقدار خود (مقدار تعادل) رسیده است .با توجه به

 .)2همۀ باکتری هایي که در فروشویي میکروبي بکار ميروند،

اکسیداسیون سولفید آهن از طریق اسیدیتیوباسیلوس

در یک محدوده خاصي از  pHاسیدی فعالیت دارند .کاهش

فرواکسیدانس یون  Fe+2که از  Fe2SO4حاصل شده است به

زیاد  pHميتواند روی پروتئین های زنجیره انتقال الکترون تأثیر

 Fe+3تبدیل ميشود  .واکنش مزبور با کاهش  pHمحیط،

سوء داشته باشد ،به طوریکه  pHزیر  1/5فعالیت باکتری را

موجب ایجاد انرژی الزم برای رشد اسیدیتیوباسیلوس

کاهش ميدهد ( .)Fetter, 1998در طي انجام فرایند

فرواکسیدانس شده و سنگ معدن مزبور نیز به کمک H2SO4

بیولیچینگ pH ،محیط در روز اول افزایش و از روز دوم تا

به حالت محلول در میاید و در نهایت منجر به تولید فسفر

دوازدهم کاهش یافته است ،pH .یکي از فاکتورهای مهم در

محلول

رشد باکتری است که مي تواند روی اکسیداسیون آهن فرو تأثیر

همکاران( )1999نشا ن دادند که جاروسیت به عنوان یک عامل

گذار باشد ( .)Meruane & Vargas, 2003در روزهای

ممانعت کننده بر رشد باکتری محسوب مي شود زیرا مواد مورد

ابتدایي ،باکتری با مصرف  H+در اکسیداسیون آهن فرو شرکت

نیاز باکتری را از دسترس آن خارج ميکند .تنظیم میزان pH

نموده که این امر باعث افزایش  pHمحیط ميشود .با پیشرفت

محیط ميتواند پدیدۀ جاروسیت را کنترل نموده و آن را به

ميشود

(2009

.)Ru-an.,

Hiroyoshi

و

زمان فروشویي باکتریایي Fe+2 ،به  Fe+3اکسید ميشود و

حداقل برساند ( .)Hiroyoshi et al., 1999این نتایج با یافته

باعث تشکیل  H+مي شود که در نهایت به کاهش تدریجي pH

های حاصل از این پژوهش مطابقت دارد.
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شکل  -2تغییرات  pHمحیط توسط باکتری وحشي در مقایسه با باکتری جهش یافته با ( 1% )V/Vو  :N.C( .DES 0/8%کنترل منفي :W ،باکتری وحشي:0/8% ،
جهش ناشي حاصل از ( :1% ، DES 0/8% )V/Vجهش ناشي از (. )DES 1% )V/V
Fig. 2. The values of the environmental pH by wild bacteria compared with mutated bacteria by DES 0.8%, 1% (V/V).
(NC: Negative Control, W: wild Bacteria, 0.8%: Mutation caused by DES 0.8% (V/V), 1%: Mutation caused by DES
1% (V/V)).

شکل  3تغییرات اکسیداسیون و احیا ( )Ehدر باکتری جهش یافته

اندازۀ 800mVافزایش یافته است .همچنین ،طبق مطالعۀ  Barrettو

نسبت به باکتری وحشي را نشان ميدهد .نتایج نشان دهندۀ افزایش

همکاران ) ،(2006پس از ایجاد جهش بر روی ژن  rusو با تبدیل

تدریجي  Ehدر باکتری جهش یافته با ( ،DES 1% )V/Vبه تدریج

 ،H143Mمیزان  Ehتقریبا به اندازۀ  400mVنسبت به نوع وحشي

در حدفاصل روزهای  10تا  13است .میزان  Ehدر باکتری جهش

افزایش یافته است ( .)Barrett et al., 2006این نتایج با نتایج

یافته با ( DES 1% )V/Vدر روز  10به حداکثر مقدار خود (mv

حاصل از این پژوهش مطابقت دارد.

 )541/٦٦رسیده است که این میزان  ،Ehبیشتر از باکتری

میزان آهن فرو
+2

وحشي( )418/33 mvاست .میزان اکسیداسیون و احیا توسط

شکل  4میزان  Feمصرفي محیط را در باکتری جهش یافته نسبت

باکتری جهش یافته با ( DES 0/8% )V/Vکمتر از باکتری وحشي

به باکتری وحشي نشان ميدهد .مشاهدات بیانگر کاهش آهن

است که با نتایج استخراج اورانیوم همخواني دارد .اکسیداسیون

محیط در باکتری جهش یافته با ( ،DES 1% )V/Vبه تدریج در

غیرمستقیم باکتریایي که سبب آزادسازی فلزات بوسیله آهن فریک

حدفاصل روزهای  10تا  12است .میزان آهن فرو در باکتری

ميشود ،به میزان  Ehبسیار وابسته است .در طول اکسیداسیون آهن

جهش یافته با ( DES 1% )V/Vدر روز  12به حداقل مقدار خود

فرو بوسیله باکتری Eh ،محیط به تدریج افزایش ميیابد .باکتری-

( )0 ppmرسیده است ،در حالیکه مصرف آهن در باکتری وحشي

های هوازی به پتانسیل ردوکس مثبت احتیاج دارند که این افزایش

در همان روز ( )1300 ppmاست .مطالعات بیانگر این مطلب است
+2

پتانسیل در نتیجه اکسایش یون فرو و افزایش یون فریک است که

که کاهش تدریجي  pHارتباط مستقیمي با میزان مصرف

حاکي از فعالیت باکتریها است ( .)Natarajan, 1998با استناد به

محیط دارد ( .)Walsh, 1997آهن برای رشد باکتری ضروری

جدول پتاسیل ردوکس (E0 = -0/14V , E0 Fe+3= -0/02V

است .باکتری با اکسیداسیون آهن دو ظرفیتي به سه ظرفیتي و در

 )Fe+2و با توجه به باال بودن غلظت یون فرو در محیط و تبدیل آن

نتیجه مصرف آن ،انرژی مورد نیاز خود را به دست ميآورد.

به یون فریک طي فرایند بیولیچینگ و با استناد به معادلۀ نرنست،

بنابراین ،با مصرف آهن فرو در محیط ،و تولید آهن فریک،

میزان  Ehمحیط افزایش ميیابد .در مطالعه ای که  Kanbiو

) U(IVبه فرم قابل حل ) U(VIاکسیده شود ( & Dutrizac

همکاران ) (2002انجام دادند ،بیان نمودند که پس از ایجاد

 .)MacDonald, 1974این نتایج با مطالعات  Yingboو

جهش بر روی ژن  rusو با تبدیل  met148leuمیزان  Ehبه

همکاران ) (2011که نشان دادند پس از ایجاد جهش در باکتری
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، باکتری وحشي:W ، کنترل منفي:N.C( .DES0/8% و%1 )V/V(  میزان اکسیداسیون و احیا توسط باکتری وحشي در مقایسه با باکتری جهش یافته با-3 شکل
 عالمت ** نشاندهنده نتیجه حاصل از تحلیل آماری باکتری جهشیافته با.DES 1% )V/V(  جهش ناشي از:1% ،DES 0/8% )V/V(  جهش ناشي حاصل از:0/8%
.)P>0/05(  بوده که با باکتری وحشي معنيدار هستندDES 1%
Fig. 3. Oxidation and reduction rates by wild bacteria compared with mutated bacteria by DES 0.8%, 1%. (NC:
Negative Control, W: wild Bacteria, 0.8%: Mutation caused by DES 0.8% (V/V), 1%: Mutation caused by DES 1%
(V/V)). The ** sign represents the result of statistical analysis Des 1% (V/V) mutant, which is significant with Wild
bacteria (P <0.05).

:0/8% ، باکتری وحشي:W ، کنترل منفي:N.C( .DES 0/8%  و1% )V/V(  توسط باکتری وحشي در مقایسه با باکتری جهش یافته باFe+2  میزان مصرف-4 شکل
 عالمت * نشاندهنده نتیجه حاصل از تحلیل آماری باکتری وحشي بوده که با.)DES%1 )V/V(  جهش ناشي از:1% ،DES0/%8 )V/V( جهش ناشي حاصل از
 بوده که با گروه کنترل معنيدارDES 1% )V/V(  عالمت ** نشان دهنده نتیجه حاصل از تحلیل آماری باکتری جهش یافته با.)P>0/05( گروه کنترل معنيدار است
.)P>0/05( بوده که با باکتری وحشي معنيدار هستندDES0/8% )V/V(  نشاندهنده نتیجه حاصل از تحلیل آماری باکتری جهش یافته با#  عالمت.)P>0/05(هستند
Fig. 4. Fe + 2 consumption rates by wild bacteria compared with mutated bacteria by DES 0.8%, 1% (V/V). (NC:
Negative Control, W: wild Bacteria, 0.8%: Mutation caused by DES 0.8% (V/V), 1%: Mutation caused by DES 1%
(V/V)). The * sign represents the result of statistical analysis of the Wild bacteria, which is significant with Negative
control (P <0.05). The ** sign represents the result of statistical analysis Des 1% (V/V) mutant, which is significant
with Wild bacteria (P <0.05). The # sign represents the result of statistical analysis Des 0.8% mutant, which is
significant with Wild bacteria (P <0.05).
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اس یدیتیوباسیلوس فرواکسیدانس ،سرعت اکسیداسیون آهن فرو در

ذوب تحت ارزیابي قرار داد .وی مشاهده نمود که نقطۀ ذوب در

باکتری جهشیافته نسبت به باکتری وحشي افزایش ميیابد مطابقت

 DNAی باکتری وحشي  94/٦±0/1و میزان  GCبرابر با ٦1/5%

دارد .بررسي میزان استخراج اورانیوم ،تغییرات اکسیداسیون و احیا،

است ،در حاليکه در باکتری جهش یافتۀ مقاوم به گالیسین نقطۀ

مصرف  pHو آهن محیط بیانگر این مطلب بود که باکتری جهش

ذوب  9٦/2±0/1و میزان  GCبرابر با  ٦5/5%است .طبق این نتایج،

یافته با ( DES 1% )V/Vتوانسته است با تنظیم  pHمحیط پدیدۀ

تغییر زیادی در توالي نوکلئوتیدی پس از ایجاد جهش مشاهده

جاروسیت را در چگالي پالپ باال کنترل کند و با اکسیداسیون آهن

نشده است ( .)De Ley, 1964مطالعات  Ronenو همکاران

فرو و تولید آهن فریک در محیط و مصرف آن U+4 ،را به فرم

) (1964که با ایجاد جهش توسط  DESجهت بازگشت لوسین

قابل حل  U+6اکسید کند ( Vaghar, 1999; Hiroyoshi et al.,

روی سالمونالتایفي موریوم اگزوتروف انجام شد ،بیانگر این

 .)1999بهترین نتایج در نمونه های حاصل از پالپ (،50% )W/V

مطلب بود که  5mlاز  DESبعد از  5روز تغییرات کمي در

در مورد پارامترهای  ،pHآهن و  Ehدر روز  12-10حاصل شده

باکتری ایجاد ميکند .از بین  10لوله آزمایشي که ارزیابي شد ،در

است ،بطوریکه در روز دوازدهم میزان آهن فرو و  pHبه کمترین

 5لوله میزان بازگشت لوسین برابر با ( )0/5-٦×5-10بود و در 5

مقدار خود رسیده است و این مقدار کمتر از باکتری وحشي در

لولۀ دیگر این میزان جهش کمتر و برابر با ()5×1-8-10/3×٦-10

همان روز است .میزان  Ehنیز در روز دهم به بیشترین مقدار خود

بود ( .)Ronen, 1964طبق مطالعات  Albooshokeو همکاران

رسیده است که این مقدار بیشتر از باکتری وحشي در همان روز

) (2017نتایج هم ردیفي نوکلئوتیدی توالي جهش یافتۀ ژن cyc1

است .در طي این مدت نیز میزان استخراج اورانیوم به تدریج

موجود در زنجیره انتقال الکترون در مرغ بومي خراسان99% ،

افزایش یافته است .این میزان استخراج اورانیوم در روز دهم به

شباهت را با توالي مشابه در ژنوم نوکلئوتید مرغ وحشي نشان داد.

 90/32%رسید و از روز دوازدهم به بعد فعالیت باکتری وحشي

بیشترین تنوع ژنتیکي در توالي ناحیه غیرکدشونده گزارش شده

مجددا افزایش یافته است که این نشان دهندۀ این مطلب است که

است .مطالعات  Xieو همکاران ) (2013روی جداسازی آرسنیک

باکتری های جهش یافته سعي در تطابق خود با محیط داشته و تا

و آهن از سنگ آرسنیک حاوی طال پس از ایجاد جهش ترکیبي

حد آستانه خاصي قادر به تحمل شرایط سمي اورانیوم هستند.

 UV60sو اولتراسونیک به مدت  10دقیقه روی مخلوطي از

نتایج  PCRو توالییابی با نرمافزار Bioedit

باکتریهای اسیدیتیوباسیلوس فرواکسیدانس و اسیدیتیوباسیلوس

بنابر نتایج حاصله ،ژن  rusبه عنوان یکي از مهمترین ژنهای

کریپتوم ،نشان دهندۀ این مطلب بود که اکسیداسیون آهن فرو

دخیل در انتقال الکترون ،انتخاب شده و توالي مورد نظر از DNA

افزایش یافته است .در طي بیولیچینگ سنگ آرسنیک حاوی طال،

ژن  rusدر باکتری وحشي و جهشیافته که به روش  PCRتکثیر

تراکم باکتریهای جهش یافته طي  15روز ،به بیش از  10برابر

یافتند تحت بررسي قرار گرفتند (شکل  .)5پس از تعیین توالي

باکتری ها در کشت اصلي رسید .میزان استخراج آهن پس از 15

ژنهای جهش یافته ،جهت بررسي مکان جهش ،تحلیل تواليها با

روز به میزان  9/9%و میزان استخراج آرسنیک پس از  12روز به

نرم افزار  Bioedit v7.2.5 vتحت ارزیابي قرار گرفتند .ژن rus

میزان  4٦/1%در مقایسه با باکتری وحشي افزایش یافت .همچنین

دارای  187نوکلئوتید است که  32نوکلئوتید اول آن سیگنال پپتید

میزان  pHدر روزهای ابتدایي افزایش یافت و پس از آن تا روز

است .این ژن با احتساب سیگنال پپتید دارای یک دومین (-85

هجدهم از مقدار آن به تدریج کاسته شد .این میزان کاهش  pHدر

 )187است ( .)www.uniprot.orgبررسي ها نشان ميدهد که

باکتری جهش یافته بیشتر از باکتری وحشي گزارش شده است.

هیچ جهشي در توالي ژنها رخ نداده است (شکل  .)٦با توجه به

مطالعات  Kangو همکاران ) (2009روی بیولیچینگ کلکوسیت

اینکه طبق نتایج فوق استخراج اورانیوم افزایش یافته است ،امکان

به وسیلۀ ایجاد جهش توسط مواد جهش زای شیمیایي ،NO2-

دارد جهش در بقیۀ ژنها و یا مراکز ژنها رخ داده باشدDe ley .

 DESو  UVروی مخلوطي از باکتریهای جدا شده

پس از ایجاد جهش با  ،UVروی باکتری آگروباکتریوم تومه

(اسیدیتیوباسیلوس ،لپتوسپیریلیوم ،اسیدیفیلوم و سولفوبا سیلوس)

فاسینس و مقایسۀ آن با نوع وحشي ،میزان جهش را از روی نقطۀ

از شیرابه های معادن نشان داد که ایجاد جهش توسط ()V/V
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شکل  -5باند محصوالت  PCRبر روی ژل اگاروز با استفاده از پرایمرهای اختصاصي ژن .rus
Fig. 5. PCR product band on agarose gel using rus gene specific primers.

شکل  -6گراف ترسیم شده توسط نرم افزار  Bioeditتوالي باکتری اسیدیتیوباسیلوس فرواکسیدانس قبل و بعد از جهش با ) 1 % (V/Vو .DES 0/8%
Fig. 6. Graph depicted by Bioedit software. Sequence analysis of Acidithiobacillus ferrooxidans before and after
mutation by DES 0.8%, 1% (V/V).

 DES 1%به مدت  ٦0دقیقه بهترین عملکرد را در لیچینگ

افزایش استخراج مس به میزان  10/٦%توسط باکتریهای جهش

کلکوسیت دارد و این جهش منجر به افزایش استخراج  Cu+2در

یافته در مقایسه با باکتریهای وحشي منجر ميشود .این نتایج با

مدت  20روز در مقایسه با نمونه وحشي ميشود .مطالعات  Wuو

نتایج حاصل از این پژوهش مطابقت دارد.

همکاران ) (2017نشان داد که پس از ایجاد جهش توسط  UVبه
مدت  120ثانیه روی باکتری پروویدنسیا  ،JAT-1تراکم سلولهای

نتیجهگیری

باکتری جهش یافته در فاز ثابت  2٦%و آمونیاک تولیدشده توسط

نتایج به دست آمده از این تحقیق حاکي از آن است که هرچند

باکتریهای جهشیافته نیز  12%افزایش یافته است .این امر به

تغییری در توالي ژن جهش یافتۀ  rusدر پالپ (50% )W/V
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