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Abstract
Introduction: Phenol is considered to be an important pollutant in the environment and is
steadier than other aromatic compounds in industrial treatment. There are several methods for
detecting phenol in the wastes. In spite of the high accuracy of these methods, they are timeconsuming and complex. The utilization of enzymatic biosensors for the identification of
phenolic compounds is one of the options and successful techniques. However, the weaknesses
of enzymes and high financial expenses cannot be ignored. One of the alternative solutions to
overcome the shortcomings of working with enzymes is the utilization of microbial cells in
biosensors. In this study, microbial cells were used to design a reasonable and accurate
biosensor.
Materials and methods: In this survey, designing a biosensor was examined using a phenol
consuming bacterium. Pseudomonas. GSN23 was acclimatized to high phenol concentrations
and immobilized by forming physical and chemical links on working electrodes (glassy carbon
and gold interdigitated microelectrodes). Two electrochemical methods (square wave
voltammetry and conductometric) were utilized to measure the phenol.
Results: In the presence of 1 gram per liter phenol, as the only source of carbon and energy,
Pseudomonas. GSN23 consumed 73% of the initial phenol concentration at 32 hours and phenol
was consumed completely at 72 hours. This bacterium had positive and repeatable responses in
conductometric method for phenol detection in the range of 1-300 milligram per liter. The
phenol selectivity of the designed biosensor was estimated 5 times more than other aromatic
compounds.
Discussion and conclusion: Microbial biosensors are practical, stable and resistant to the
changes of the experimental media. In this study, Pseudomonas.GSN23 was utilized as a phenol
consuming bacterium and by conductivity measurement; repeatable responses were acquired in
detecting this contaminant.
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چکید
مقدمه :امروز  ،فنل آالیندۀ مهم م یطزیست است و در تص یۀ پسابهای صنع ی ،پاییداری بیشی ری نسیبت بیه سیایر
ترکیبات آروماتیک حلقوی نشان میدهد .روشهای م عددی برای شناسایی فنل در پسابها وجود دارند کیه بیاوجود
دقت زیاد ،وقتگیر و پیچید اند .اس اد از زیستحسگرهای آن یمی برای تشخیص ترکیبات فنلی ،یکی از روشهای
جایگ یا و مؤثر در سنجش ایا آالیند است؛ هرچنید نقیاض فیعا کیاربرد آن یمهیا و ه ینیههای اق صیادی زییاد را
نمیتوان نادید گرفت .کاربرد سلو های میکروبی در زیستحسگرها یکیی از راهکارهیای جیایگ یا بیرای لبیه بیر
نقاض فعا کار با آن یمهاست .در پیژوهش حافیر نیی بیا هیدح راحیی زیستحسیگری مقرونبهصیرفه و دقییا از
سلو های میکروبی اس اد شد.
مواد و روشها :بیاک ری گیرم من یی سیودومونا  GSN23 .در حضیور لتتهای زییاد فنیل سیازگار و بیا ایجیاد
پیوندهای فی یکی و شیمیایی روی الک رودهای کار (کربا شیشیهای و میکروالک رودهیای مرکیط یت تتبییت شید و
روش های الک روشیمیایی (ول ام ری موج مربعی و هدایتسنجی برای سنجش فنل اس اد شدند.
نتایج :باک ری سودومونا  GSN23 .در حضور  1گرمدرلی ر فنیل توانسیت تیا سیاعت  32رشید ویود 73 ،درصید از
لتت اولیۀ فنل را مصرح کند و می ان فنل در م یط را در ساعت  72به ص ر برساند؛ ایا باک ری پاسیخهای متبیت و
تکرارپذیری را در روش هدایتسنجی برای شناسایی فنیل در گسی رۀ تشیخیص  1تیا  300میلیگرمدرلی یر نشیان داد و
می ان ان خابپذیری زیستحسگر راحیشد به پیشمادۀ فنل در مقایسه با سایر ترکیبات آروماتییک تکحلقیهای 5
برابر بیش ر تخمیا زد شد.
بحث و نتیجهگیری :زیستحسگرهای میکروبی صیرفۀ اق صیادی و پاییداری سیاو ار دارنید و نسیبت بیه ت یییرات
م یطی مقاومند .در پژوهش حافر ،باک ری سودومونا  GSN23 .مصیرحکنندۀ فنیل در نتیر گرف یه شید و بیا روش
هدایتسنجی پاسخهای تکرارپذیری در سنجش ایا آالیند به دست آمدند.
واژ های کلیدی :فنل ،زیستحسگر ،سودومونا  ،GSN23 .هدایتسنجی ،ول ام ری موج مربعی
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مقدمه

هرچند نقاض فعا کاربرد آن یمها را نمی توان نادید

بر مبنای گ ارش سازمان جهانی بهداشت ،ترکیبات

گرفت .ه ینۀ اس خراج ،جداسازی ووالصسازی آن یمها

آروماتیک برای انسان و م یطزیست بسیار وطرناکند و

زیاد است و تعدادی از آن یمها ی جداسازی ،تخلیص یا

بهآسانی تج یه نمیشوند .درحقیقت انرژی زیاد رزونانس

تتبیت روی الک رودها فعالیت وود را از دست میدهند؛

بن ن و مش قات آن سبط پایداری ایا ترکیبات میشود و

زیرا ساو ار مولکولی آنها ت ییر میکند .یکی از

شکست حلقه را دشوار میکند (. 1

راهکارهای جایگ یا برای لبه بر موانع یادشد و نقاض

فنل یکی از اج ای اصلی پساب بیش ر پاالیشگا ها،

فعا آن یمها ،کاربرد سلو های میکروبی در

مج معهای پ روشیمی ،صنایع تبدیل ز ا سنگ ،صنایع

زیستحسگرهاست ( . 3نقاض فعا زیستحسگرهای

کا ذ و ریخ هگری فل ات است .منابع آلودگی فنل در

سلولی مانند حساسیت کم ر نسبت به آن یمها را نی

پسابهای صنع ی عبارتند از :اس خراج سووتهای

میتوان با روبهروکردن سلو میکروبی با پیشمادۀ مدنتر

فسیلی ،فرایندهای شیمیایی نتیر واحد تولید فنل ،صنایع

تا حد زیادی بهبود بخشید (. 4

دارویی ،صنایع چوب و کاروانجات تولید حشر کشها.

ری موجوداتی که برای آشکارسازی ترکیبات فنلی در

فنل بهعلت قابلیت فراریت کم و ان ت پذیری زیاد،

زیستحسگرها گ ارش شد اند شامل جنسهای

مهمتریا وطر آلودگی آب برای انسان م سوب میشود

رودوکوکو  ،4سودومونا  ،5موراکست ،6آرتروباک ر

7

(. 2

و تریکوسپورون 8هس ند (. 3

را های مخ ل ی برای بررسی حضور و ارزیابی

از میان روشهای مخ لا راحی زیستحسگرها،

زیستم یطی آالیند ای مانند فنل وجود دارند و اگرچه

روشهای الک روشیمیایی پرکاربردتریا و تجاریتریا

گاز کروماتوگرافی ،اسپک روفوتوم ری و کروماتوگرافی

روش به شمار میآیند .ایا دس ه از زیستحسگرها قابلیت

مایع با یاسنجی جرمی کاربرد وسیع و دقت زیادی در

تل یا آسان با روشهای الک رونیک را دارند و انرژی

تشخیص حضور ایا آالیند دارند ،ایا گونه روشها

کمی مصرح میکنند که ازنتر اق صادی بهصرفه است

ازنتر آماد سازی نمونه ،سخت و پیچید و ازنتر اجرا،

( . 5در ایا روش ،واکنشهای شیمیایی بیا مولکو های

گرانقیمت و وقتگیرند (. 3

زیس ی و آنالیت سبط تولید یا مصرح الک رون یا

امروز  ،فناوری زیستحسگرها ایا امکان را فراهم

یونهایی میشوند که روی ویژگیهای الک ریکی م لو

کرد است که از اج ای زیس ی یا م صوالت آنها برای

مانند جریان الک ریکی یا پ انسیل تأثیر میگذارند؛ سپس

شود .بیش ر

سیگنا های الک روشیمیایی تولیدشد برای تخمیا می ان

انداز گیری مواد شیمیایی اس اد

زیستحسگرهای گ ارششد برای تشخیص ترکیبات

آنالیت موجود در م یط اس اد میشوند.

فنلی بر پایۀ آن یمهایی مانند تیروزیناز ،1الکاز 2و

در روش ول ام ری (زیرمجموعهای از روشهای

پراکسیداز ترب کوهی 3هس ند .دقت زیاد و عملکرد دقیا

الک روشیمیایی می توان جریان را بهعنوان تابعی از ول اژ

آن یمها در شناسایی ترکیبات فنلی ،آنها را به گ ینهای

در و فرایند مطالعه کرد .در و آزمایش ،ول اژ ثابت

مناسط در راحی زیستحسگرها تبدیل کرد است؛

یا م یر به سامانه اعما و جریان ثبت میشود.
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در روش هدایتسییینجی ،9ت یییییر مقیییدار یونهیییای

زیستحسگرها را اف ایش میدهند .ایا الک رودها شامل

موجود در م یط بهسبط واکنشهای انجامشد سینجید

دو میکروالک رود هس ند که کنار یکدیگر ج ت

میشییود؛ بییا ت ییییر میی ان یونهییا ،هییدایت الک ریکییی در

میشوند و م ل قرارگیری نمونه مساح ی حدود 1

م لو واکنش ت ییر میکند که قابلانیداز گیری اسیت.

میلیم رمربع دارد که امکان قرارگیری حجمهای بسیار

م لو های حاوی یونهیا جرییان الک ریسیی ه را از ویود

کمی از نمونه را روی آرایش نواری الک رودها فراهم

عبور میدهند؛ می ان ایا هدایت جریان بسی ه بیه حضیور

میکند .سطح الک رودهای مرکط از پراکندگی منتم یا

یک مادۀ شیمیایی یا یک واکنش ت یییر میکنید .ارتبیاض

تصادفی منطقۀ رسانایی مانند ت ،ایریدیوم و پتتیا

هدایت جریان و لتت به ماهیت واکنش بسی گی دارد و

روی بدنۀ عایا (مانند شیشه تشکیل میشود (. 6
در پژوهش حافر ،بهمنتور دس یابی به روشی مقرون

انداز گیری آن امکانپذیر است (. 5
امروز  ،الک رودهای بر پایۀ کربا در سطح وسیع

بیییهصیییرفه و سیییریع بیییرای سییینجش فنیییل از دو روش

برای بررسیهای الک روشیمیایی اس اد میشوند .دامنۀ

الک روشیمیایی (ول ام ری موج مربعیی و هیدایتسینجی

وسیع پ انسیل آنها با جریان زمینهای کم ر،

اس اد شد .باک ری سودومونا

ارزانقیمتبودن و بیاثربودن شیمیایی ازجمله م ایای

آلود به پساب پاالیشگا ن ت تهران جداسازی شد بود،

ایا الک رودها برای کاربردهای تشخیصیاند؛ هرچند در

عامل شناساگر در پژوهش حافر ان خاب شد .اس اد از

ایا الک رودها ،سرعت ان قا الک رون در سطح کربا از

روشهای الک روشیمیایی دقیا در صرح زمان و اس اد

سرعت مشاهد شد در الک رودهای فل ی کم ر است.

از زیستحسگرهای میکروبی در مقایسه با انواع آن یمیی

کربا شیشهای بهعلت داش ا ویژگیهای مکانیکی و

در ه ینییههییا صییرفهجییویی مییکنیید .در مطالعییۀ حافییر،

الک رونیکی مناسط ،گس رۀ وسیع پ انسیلی ،بیاثربودن

بییاک ری مییدنتر روی الک رودهییای کییار -الک رودهییای

ازنتر شیمیایی و قابلیت اس ادۀ مکرر معروح است.

کربا شیشهای و میکروالک رودهای بههمج تشدۀ ت-

ساو ار کربا شیشهای شامل نوارهای ظریا و

تتبیت و پاسخ در حضور پیشمادۀ فنل ثبت شد.

 GSN23.که از ویا

درهمپیچید ای م شکل از ص ههای گرافیت با اتصا
عرفی است .گس رش و توسعۀ میکروالک رونیک باعث

مواد و روشها.

ایجاد میکروالک رودهایی با و عمر بیش ر شد است

.سرراکگارکردن برراکتری مصررر کننرردۀ فنررل بررا

که نسبت سیگنا به نوی را بهبود و ه ینۀ را اندازی

غلظتهررررررای کیرررررراد پیشمرررررراد  :بییییییاک ری

سیس م را کاهش داد اند .میکروالک رودها نسبت به

سییییودومونا  GSN23.بییییهشییییکل ویییییا لیییییوفیلی

الک رودهای ب رگتر م ایایی دارند که سازگاری

(وشییکشیید در وییم و منجمیید از آزمایشییگا ملییی

زیس ی ،آسانی کار برای مشاهد زیر میکروسکوپ،

میکروبیولییوژی صیینع ی 10ت وی یل گرف ییه و روی م ییط

مادۀ

آگار م ذی 11کشت داد شد .تککلنیهیای ایجادشید

موردسنجش به الک رود ازجمله م ایای ایا گونه

به م یط پایۀ معدنی با لتیت  1میلییمیوالر فنیل من قیل

میکروالک رودها به شمار میروند و دقت کار در راحی

شدند؛ ایا م یط دارای فنیل (تنهیا منبیع کیربا و سیایر

اس ادۀ بلندمدت و زیادبودن سرعت ان قا
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ترکیبیییات آن شیییامل  325سیییول اتآمونییییوم9/45 ،12

 8ساعت ثبت و من نیهای مربو یه رسیم شیدند ( . 7در

میلیییییگییییرمدرلی ییییر سییییول اتمنگنیییی 133/07 ،13

فواصییل زمییانی  8سییاعت از م یییطهییای کشییت کییه

میلیگیرمدرلی یر سیول اتمنی یم بیا ه یت مولکیو آب

فتسییکهییای  250میلیییلی ییری حییاوی  50میلیییلی ییر

همرا  3/33 ،14میلیگرمدرلی ر کلریدآها با سه مولکیو

م یطکشت ( 1000میلیگرمدرلی یر فنیل بودنید ،نمونیه

آب همرا  1611/91 ،15میلیگرمدرلی ر کلریدکلسیم با دو

گرف ه شد 1 .میلیلی یر از نمونیۀ گرف یهشید بیهمیدت 20

مولکییییو آب همییییرا  2627 ،میلیییییگییییرمدرلی ییییر

دقیقه در  8000دوردردقیقه و دمای  4درجۀ سیان یگیراد

فسیی اتهیییدروژنپ اسیییم 17و  1436میلیییگییرمدرلی ییر

سان ری یوژ شد؛ مایع رویی برای سینجش فنیل اسی اد و

فس اتدیهیدروژنپ اسیم 18بود و  2درصد وزنی آگار-

رسوب سلولی در آب مقطر حل شد و جیذب نیوری آن

زی یاد بییرای

در برابییر شییاهد آب مقطییر در ییو مییوج  600نییانوم ر

جامدکردن م یط اس اد شد .در مرحلۀ بعد ،باک ری بیه

وواند شد .در تمام مراحل ،دما  30درجۀ سان یگیراد و

فتسییکهییای  250میلیییلی ییری حییاوی  50میلیییلی ییر

دور شیکر  130دوردردقیقه تنتیم شد .در تمیام مراحلیی

م یطکشت ( 100میلیگرمدرلی ر فنیل بیه مقیداری کیه

که سنجش فنل در آنها انجام شد ،م یطهای شاهدی نی

کییدورت اولیییۀ  0/1را ایجییاد کنیید ،تلقییح شیید .شییرایط

وجود داش ند که سلو هیای بیاک ری را نداشی ند ،امیا در

بررسیییی  30درجیییۀ سیییان یگیییراد و دور شییییکر 130

آنها نی سنجش فنل باقیماند انجام شد تا اگر مقیداری از

دوردردقیقه در نتر گرف ه شد .پساز ثابیتشیدن جیذب

فنل از ریا سیایر واکینشهیا و بیدون دوالیت بیاک ری

نوری 19در و موج  600نانوم ر ،تمیام حجیم فتسیک

حذح شد است ،مشخص شود (. 8

آگییار شس ی هشیید و دارای درصیید ولییو

بهمدت  10دقیقه در دمای اتاق و دور  8000دوردردقیقیه

.بررسری میرزان رشرد برره روش اسررتکتروفومومتری:

و در شرایط اس ریل سان ری یوژ و سپس رسوب سلولی به

باتوجهبه اینکه فنل تنها منبع کربا و انرژی در م یط پایۀ

م یط جدید تلقیح شد .م یط جدید دارای لتیت فنیل

معدنی است ،میتوان رشد ری موجیودات را شاوصیی از

بیشی ری ( 200میلییگییرمدرلی یر بییود و میی ان کییدورت

تج یۀ فنل و اسی ادۀ ری موجیودات از آن بیهعنوان منبیع

اب دایی در ایا بررسی نی  0/1تنتیم شید .هماننید مرحلیۀ

کربا و انرژی در نتر گرفت؛ با ایا پیشفرض ،ت ییرات

پیش ،پساز ثابتشدن جذب نیوری در یو میوج 600

می ان جذب نوری م یطکشت پاییه در یو میوج 600

نانوم ر ،ان قا به م یطکشت دارای  300میلیگرمدرلی یر

نانوم ر ) (A600در فواصل زمیانی معییا انیداز گیری و از

فنیییل انجیییام شییید .مراحیییل یادشییید تیییا لتیییت 1000

آن برای رسم نمودار رشد بر حسیط زمیان اسی اد شید

میلیگرمدرلی ر فنل تکرار شدند .سویههیای سازگارشید

(. 8

روی م یطکشت معیدنی دارای  1000میلییگیرمدرلی یر
فنل در دمای  4درجۀ سان یگراد نگهداری شدند (. 7

.بررسی میزان مجزیۀ فنل با روش استکتروفومومتری:

بهمنتور بهدسیتآوردن مقیدار فنیل حیذحشید توسیط

بهمنتور دس یابی به ا تعیاتی در زمینیۀ میی ان کمیی

بییاک ری از روش رنییگسیینجی مسیی قیم بییا معییرح -4

رشد و تج یۀ فنل سیویۀ سازگارشید بیا گذشیت زمیان،

آمینییوآن ییپی یریا بییر اسییا

روش اس ی اندارد D 5530

می ان رشد و سنجش فنل باقیماند در م یط سین ی هیر

اس اد شد ( . 9م لو های الزم عبارتند از:

کاربرد باک ری سودومونا  GSN23 .و روشهای الک روشیمیایی در شناسایی آالیندۀ فنل /تم سیا ابراهیمیپور و همکاران

 35 :NH4OH (0.5 N) -1میلیلی ر از  NH4OHلیظ
تا  1لی ر رقیا شد.
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فنییل م اسییبه شیید؛ ایییا من نییی کالیبراسیییون بییرای
لتتهای ص ر تیا  5میلییگیرمدرلی یر فنیل تهییه شید

 -2م لییو بییافر فسیی ات 104/5 :گییرم از  K2HPO4و

است و با اس ناد به معادلۀ  Y=0.108x-0.0027و توجیه

 72/3گییرم از  KH2PO4تییا  1لی ییر رقیییا و اسیییدی ۀ آن

بییه فییریط همبسی گی زیییاد آن ) ،(0.994لتییتهییای

روی  6/8تنتیم شد.

مجهو فنیل در م ییطهیای کشیت م اسیبه میشیوند.

 -3معرح  4آمینوآن یپییریا 0/5 :گیرم از اییا میاد در

نمونه هایی که جذب نوری آنها وارج از اییا م یدود

آب حل و تا  25میلیلی ر رقیا شد؛ اییا معیرح ناپاییدار

باشد ،لتت آنها پساز رقیاکیردن م اسیبه مییشیود.

است.

دمیییای  30درجیییۀ سیییان یگیییراد و دور شییییکر 130

 -4معرح پ اسیمفریسیانید 8 :گیرم از ) K3Fe(CN6در

دوردردقیقه ،شرایط گرماگذاری در تمام مراحل بود.

آب حل و تا  100میلیلی ر رقیا شد.

.آمررراد سررراکی بررراکتری بررررای اسرررتهاد روی
20

الکترودکربن شیشهای :بیاک ری مصیرحکننیدۀ فنیل در

ساو ه و م لو های  1تا  5میلیگرمدرلی ر فنل به کمک

م یط پایۀ معیدنی حیاوی  1000میلییگیرمدرلی یر فنیل

بالا ژوژۀ  100میلیلی ری تهیه شدند.

کشت داد شد ،بهمدت  30ساعت در دمیای  30درجیۀ

م لو های تهیهشد در ارلاهای  250میلیلی ری ریخ یه

سان یگراد و دور شیکر  130دوردردقیقه گرماگیذاری

و مراحل زیر بهترتیط انجام شدند:

شد و با سان ری وژکردن م یطکشت در فاز نمایی رشد

 2/5میلیلی یر از م لیو  NH4OHافیافه و اسییدی ۀ آن

به دست آمد و در بافر فس ات  5میلیموالر (اسیدی ۀ 7

بیدرنیگ بیا م لیو بیافری در حیدود  7/9تنتییم شید؛

به حالیت سوسپانسییون درآمید .کیدورت اس اد شید

سپس  2میلیلی ر از م لو معرح  4آمینوآن یپییریا و 2

برای بارگذاری روی الک رود با اس اندارد  4مک فارلند

میلی لی ر م لو پ اسیمفریسیانید به آن افافه شد .رنگ

بییا کییدورت  0/4در ییو مییوج  600نییانوم ر در بییافر

م لو در ایا مرحله زرد تا قرم است .م لو بیهویوبی

فس ات  5میلیموالر (اسیدی ۀ  7تنتیم شد.

م لو  100میلیگرمدرلی ر فنل بهعنوان م لو ذویر

هم زد شد و  15دقیقه فرصت داد شد تا واکنش کامیل

.الکترود کربن شیشهای اص حشد با پلریآنیلین-

شود.

کیتوسان :شکل نانوفیبری پلییآنیلیا بهواسیطۀ واکینش

نمونیۀ شیاهد شییامل  100میلییلی یر آب مقطییر بیود کییه

پلیمری اسیییون شیییمیایی آنیلیییا از ریییا افییافهکردن

مراحل یادشد برای آن نی تکرار شدند .جذب نمونهها

آمونیومپروکسیدیسییول ات 21بییهعنوان اکسیییدکنند

بر حسط شاهد در و موج  500نانوم ر انیداز گییری

تهیییه شیید .درون بشییر 3/2 ،میلیلی ییر آنیلیییا در 6/8

شد.

میلیلی ییر کلریدریکاسییید  1مییوالر حییل و سییپس 2

پساز وواندن جذب نوری ،من نی اس اندارد رسم شد و

میلیگرم آمونیومپراکسیدیسول ات به م لیو افیافه

از آن برای بهدستآوردن لتت مجهو فنل در مراحیل

شد و بهمدت  45دقیقیه در دمیای  4درجیۀ سیان یگراد

مخ لا آزمایش اس اد شد .مقدار لتت مجهیو فنیل

روی هم ن م نا یسی با یکدیگر ترکیط شدند .رسوب

در م یطهای کشیت بیا اسی اد از من نیی کالیبراسییون

سب رنگ حاصیل در  8000دوردردقیقیه سیان ری وژ ،بیا

فصلنامه علمی زیستشناسی میکروارگانیسمها ،سا هش م ،شمار  ،31پا ی 98
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اس ی ون و آب دیییونی شس ی ه و بهمییدت  24سییاعت در

 100میکرولی ییییر از سوسپانسیییییون باک ریییییایی در

دمییای اتییاق وشییک شیید .در مرحلییۀ بعیید ،م لییو 0/5

لتتهای مخ لا (اس اندارد مک فارلنید  4 ،3 ،0/5و

درصد وزنی کی وسان در اس یکاسید  1درصد تهیه شد

 5و در بافر فس ات  5میلیموالر (اسیدی ۀ  7/2تهییه و

(پلیمرهای کی وسان روی رشد سلو ها اثر سمی ندارند

به ایا سوسپانسونها 5 ،میلیگرم پروتئیا آلبومیا سیرم

و به ایجاد ساو ار ژ ماننید تماییل دارنید و پلییآنیلیا

گاوی افیافه شید .م لیو دیگیری شیامل  5میلیگیرم

سن شد به میی ان  0/5میلیگرمدرمیلیلی یر در م لیو

پیییروتئیا آلبیییومیا سیییرم گیییاوی در بیییافر فسییی ات 5

کی وسییان پراکنیید شیید ( 50 . 10میکرولی ییر از م لییو

میلیموالر (اسیدی ۀ  7/2نی تهیه و شاهد در نتر گرف ه

حاصل روی سطح الک رود کربا شیشهای قیرار گرفیت

شد.

و پساز وشکشدن کامل در دمای اتاق ،سوسپانسیون

 8میکرولی ییییر از سوسپانسیییییون باک ریییییایی روی

باک ریایی در لتتهای مخ لا (اس اندارد مک فارلند

میکروالک رود کیار و  0/8میکرولی یر از م لیو شیاهد

 4 ،3 ،0/5و  5روی سیییطح الک یییرود پراکنییید شییید.

روی میکروالک یییرود شیییاهد قیییرار گرفیییت و پیییساز

الک رودها در دمای اتاق وشک و بیرای انجیام بررسیی

وشکشدن در دمای اتاق ،میکروالک رودهیا بهمیدت 5

ول ام ری موج مربعی اس اد شدند.

دقیقه در دسیکاتور حاوی بخار گلوتارآلد ید ( 3درصد

.میکروالکترودهرررررررای بههمههتشرررررررد :22

گلوتارآلد ییید در بییافر فس ی ات  5میلیمییوالر (اسیییدی ۀ

میکروالک رودهییای بههمج تشییدۀ مورداس ی اد ابعییاد

 7/2زیر هود شیمیایی قرار گرف ند؛ سپس بهمیدت 30

 5×30میلیم ر دارند و با قرارگرف ا الیهای از بخار ت

دقیقییه در دمییای اتییاق کییامتً وشییک و بییرای انجییام

روی سطح شیشه ساو ه شد اند؛ الیهای  20نانوم ری از

بررسییییهای هدایتسییینجی اسییی اد شیییدند .شیییرایط

تی انیوم نی برای بهبود اتصا الیۀ ت به شیشیه بهشیکل

نگهداری الک رودها برای زمیان یوالنیتر در دمیای 4

حدواسط روی شیشه قرار گرف ه اسیت .بخیش حسیا

درجۀ سان یگراد است.

الک رودهیا  2/9میلیم رمربییع مسییاحت دارد و ارت ییاع و

روی هییر دو میکروالک ییرود کییار و شییاهد سییری

فاصییلۀ بیییا آرایییههای قرارگرف ییه در بخییش حسییا

دیگری از الک رودها 0/8 ،میکرولی یر م لیو پروتئینیی

الک رودها  20میکروم ر است .الک رودهای اس اد شد

آلبییومیا سییرم گییاوی در بییافر فسیی ات  5میلیمییوالر

درآزمایشییگا بیوفی یییک و سییطو دانشییگا لیییون1-

(اسیدی ۀ ( 7/2بدون حضور باک ری قرار گرفت و ایا

قرار دارند.

الک رودها نیی پیساز وشکشیدن بهمیدت  5دقیقیه در

الک رودها در حمام آبی اول راسونیک بهمدت  10دقیقه

دسییییکاتور حیییاوی بخیییار گلوتارآلد یییید ( 3درصییید

در اس ون قرار گرف ند و سپس در حضور گیاز نی یروژن

گلوتارآلد ییید در بییافر فس ی ات  5میلیمییوالر (اسیییدی ۀ

وشییک شییدند .الک رودهییا بهمییدت  2دقیقییه زیییر هییود

 7/2زیییر هییود شیییمیایی قییرار گرف نیید .ایییا سییری از

قیرار گرف نید و سیپس بیا

الک رودهییا و الک رودهییای بییدون پییروتئیا و بییاک ری

اتانو شس ه شدند؛ الک رودها در آ از و بیا هر مرحلیه

بییهعنوان شییاهد من ییی در مطالعییههای هدایتسیینجی

به ور کامل با آب دیونی آبکشی شدند (. 11

بررسی شدند.

ساو ه شد اند و بهشکل تجاری در دس ر

شیمیایی در م لیو پیرانیا

23

کاربرد باک ری سودومونا  GSN23 .و روشهای الک روشیمیایی در شناسایی آالیندۀ فنل /تم سیا ابراهیمیپور و همکاران
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آماد سرراکی میکروالکترودهررا برررای مشرراهد بررا

بررسررری هدایتسرررنجی :در روش هدایتسییینجی،

میکروسررکو الکترونرری نگررار  :دو میکروالک ییرود از

انداز گیریها با ت ریا مقیادیر م یاوتی از م لیو ذوییرۀ

میکروالک رودهییییای آماد شیییید بییییهمنتور بررسییییی

فنل به سِل الک روشیمیایی  5میلیلی ری حاوی بافر فسی ات

هدایتسنجی برای مشاهد با میکروسیکوپ الک رونیی

 5میلیموالر (اسیدی ۀ  7انجام شد .ول اژ م نیاوبی بیا دامنیۀ

نگار آماد شدند .میکروالک رودهیای میدنتر بهمیدت

 10میلیولییت و فرکییانس  100کیلییوهرت توسییط مولیید

 45دقیقییه در گلوتارآلد ییید  3درصیید (گلوتارآلد ییید

) SR830 Lock-in, Stanford research systemبییه

والصشییییدۀ مخصییییو

تتبیییییتکردن نمونییییههای

میکروالک رودهییای مرکییط و ِسیل الک روشیییمیایی اعمییا

میکروسکوپ الک رونی و هور شدند؛ سیپس مرحلیۀ

شد .پساز ثابتشدن سیگنا وروجی ،مقادیر مخ ل یی از

آبگیری انجام شد؛ به وریکیه ،میکروالک رودهیا در

هر پیشماد به ِسیل الک روشییمیایی ت رییا و نمودارهیای

اتانو  -آب با درصد بیهترتیط  80 ،60 ،40 ،20و 100

تیپیییک پاسییخ هدایتسیینجی توسییط دس ی گا ثبییت شیید.

و هرکدام بهمدت  10دقیقه و یهور شیدند .در مرحلیۀ

نمودارهای تیپیک پاسیخ باتوجهبیه نمودارکالیبراسییون بیه

پایانی ،میکروالک رودها در دمای اتاق کیامتً وشیک و

دست آمدند .با توجهبه ایا نمودارها ،میی ان حساسییت در

برای بررسی میکروسکوپی اس اد شدند (. 11
بررسی ولتامتری مرو مربعری :تج ییهوت لیلهای

برابر پاسخگویی ،زمان پاسخ و حیداقل میی ان شناسیایی
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هر پیشماد توسط باک ریهای مدنتر م اسبه شد.

ول ام ری موج مربعی به کمک دس گا پ انسیواسی ات )

بررسررری میرررزان انتخابپرررییری 25کیستحسرررگر

 Ultra Lab Micro System.Coمجهی بیه نرمافی ار

هدایتسنجی باکتریایی به پیشماد های مشرابه فنرل برا

 Ultrateklabانجام شد .سِل بهکاررف ه از نوع سیِلهای

ساختار آرومامی  :بهمنتور بررسیی میی ان ان خابپیذیری

الک روشیییمیایی سییه الک ییرودی شییامل الک ییرود مرجییع

زیستحسگر راحیشد بر اسیا

روش هدایتسینجی،

ازجیینس کلریییدنقر  ،Ag/AgClالک ییرود کمکییی از

پیشماد هیای دیگیری ازجملیه  6-4-2تریکلروفنیل-2 ،

جییینس گرافییییت و الک یییرود کیییار کیییربا شیشیییهای

 6-3تریکلروفنل 4 ،کلروفنیل ،بیسفنیلآ و پارانی روفنیل

اصت شیید بییا پلیییآنیلیا -کی وسییان و دارای بییاک ری

نیی بهشییکل مجی ا بییه ِسیل الک روشیییمیایی ت ریییا شییدند.

بییود .در ایییا روش ،انییداز گیریهییا بییا ت ریییا مقییادیر

م لو ذویر از پیشماد های یادشد تهیه شد و با ت رییا

م ییاوتی از م لییو ذویییرۀ پیشمییادۀ فنییل بییه سییِل

مقیییادیر معییییا ،لتتهیییایی در م یییدودۀ لتتهیییای

الک روشیییمیایی  5میلیلی ییری حییاوی بییافر فسیی ات 5

بررسیشد برای فنل ( 1تا  300میلیگرمدرلی ر بیه دسیت

میلیموالر (اسیدی ۀ  7انجام شد.

آمد.

هر الک رود کار در م لو الک رولیت (بافر فسی ات
 5میلیموالر (اسیدی ۀ  7قرار گرفیت و پیساز ت رییا
فنل ،مقدار پ انسیل در بازۀ  -500تیا  1000میلیولیت و
فرکانس  88هرت اسکا شد.

نتایج.

شکل  1می ان رشد و تج یۀ فنل باک ری سودومونا
 GSN23را نشان میدهد .همان ور کیه در شیکل دیید
میشیییود ،سیییرعت رشییید اییییا بیییاک ری کیییه مراحیییل
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سازگارشدن با فنل را پشتسر گذاش ه است ،در حضیور

میلیولت با ایا مراجع تطابا دارد و با فعالیت باک ری

پیشمییادۀ فنییل (تنهییا منبییع کییربا و انییرژی زیییاد اسییت؛

روی سطح الک رود مرتبط نیست ( 10و  12؛ از سویی،

به وریکییه در سییاعت  ،32ایییا بییاک ری  73درصیید از

با بررسی دقیا سطح الک رودها پساز آزمونهای مکرر

لتت اولیۀ فنل را مصرح کرد و در ساعت  ،48میی ان

مشخص شد شای قرارگرف ه روی سطح الک رود ثبات

فنل باقیماند در م یط بیه حیداقل ممکیا و ن دییک بیه

ندارد و به مرور در م لو الک رولیت شس ه وواهد شد.

ص ر رسید است.

باتوجهبه مشاهد های یادشد و بررسی الک رودهای
کربا شیشهای بهتنهایی در حضور فنل ،ول اموگرام
مشاهد شد در شکل  2حاصل فعالیت باک ری در

فنل باقیماند (میلی گرم در لی ر

می ان جذب نوری در و موج  600نانوم ر

1000
900
800
700
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500
400
300
200
100
0

1/2
1
0/8
0/6
0/4
0/2
0
16 24 32 40 48 56 64 72

8

واکنش الک رود کریا شیشهای با فنل است.
 10میلی گرم در لی ر فنل
 50میلی گرم در لی ر فنل

12
10

0

8

زمان (ساعت

شکل  -1می ان رشد و تج یه فنل باک ری سودومونا

6

GSN23.

4

جریان (میکرو آمپر

می ان فنل باقیماند (میلی گرم درلی ر

می ان جذب نوری در و …

حضور پیشمادۀ مدنتر (فنل نیست ،بلکه حاصل

2

ولتامتری مو مربعری :در اییا روش ،انیداز گیریها بیا

0
700

ت ریا مقادیر م اوتی از م لو ذویرۀ پیشمادۀ فنیل بیه

650

600

550

500

450

پ انسیل(میلی ولت

سِل الک روشیمیایی  5میلیلی ری ( ِسیل سیه الک یرودی بیا

شکل  -2ول اموگرام بهدستآمد از الک رود کربا شیشهای

الک رود مرجیع کلرییدنقر  ،Ag/AgClالک یرود کمکیی

اصت شد با پلیآنیلیا -کی وسان در حضور فنل

گرافی ی و الک یرود کیار کیربا شیشیهای اصت شید بیا

پلییییآنیلیا -کی وسیییان و دارای بیییاک ری سیییودومونا

هدایتسررررررررنجی :در روش هدایتسیییییییینجی،

 GSN23حاوی بافر فسی ات  5میلیمیوالر (اسییدی ۀ 7

انداز گیریها با سِل الک روشیمیایی  5میلیلی یری حیاوی

انجام شد.

بافر فس ات  5میلیموالر (اسیدی ۀ  7و بیا ت رییا مقیادیر

شکل  2ول اموگرام موج مربعی مربوض به لتتهای 10

مخ ل ی از پیشمادۀ فنیل انجیام شیدند .ول یاژ م نیاوبی بیا

و  50میلیگرمدرلی ر فنل را نشان میدهد ،قلۀ

دامنۀ  10میلیولت و فرکانس  100کیلوهرت توسط مولد

مشاهد شد در هر دو لتت ،ول اژ حدود 550

) (SR830 Lock-in, Stanford research systemبیه

میلیولت است .باتوجهبه پژوهشهای انجامشد در

میکروالک رودهای مرکط و ِسیل الک روشییمیایی اعمیا

حوزۀ سنسورهای شیمیایی ،قلۀ مشاهد شد در 550

شد.
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مقییادیر م ییاوتی از بییاک ری سییودومونا

GSN23
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اب دا الک رودهای بدون باک ری تتبیتشد با اعما

باتوجهبه اس اندارد میک فارلنید در فیاز نمیایی بیه همیرا

ول اژ م ناوبی با دامنۀ  10میلی ولت و فرکانس 100

پروتئیا آلبومیا سرم گیاوی روی سیطح میکروالک یرود

کیلوهرت در سِل الک روشیمایی بهعنوان شاهد من ی

(شییکل  3در حضییور بخییار گلوتارآلد ی ید تتبی یت شیید؛
تعداد باک ریهیای موجیود روی سیطح الک یرود ،عامیل
بسیار مهمی در پاسخ ِسیل الک روشییمیایی اسیت .پیساز
تکرارهای م عدد از الک رودهای مخ لا ،میی ان مناسیط
تعداد باک ریها برای داش ا پاسخ هدایتسنجی مناسط،
اس اندارد  4مک فارلند با جذب نوری  0/6در و موج
 600نانوم ر برآورد شد .تصویر میکروسکوپ الک رونیی

بررسی و مقادیر م اوتی از فنل به سِل الک روشیمیایی
ت ریا شدند .در مرحلۀ بعد ،الک رودهایی بررسی شدند
که باک ری نداش ند ،اما در حضور بخار گلوتارآلد ید
قرار گرف ه بودند .در هر دو مورد ،از لتت نخست فنل
تا لتتهای نهایی ایا پیشماد  ،پاسخ دروور گ ارشی
مشاهد نشد؛ درن یجه ،الک رودها بهتنهایی پاسخی با
پیشماد ایجاد نمیکنند .در مرحلۀ بعد ،الک رودهای
دارای باک ری تتبیتشد آزمایش شدند .نمودار تیپیک

نگار از سطح الک رود کیار در شیکل  ،4تیراکم مناسیط

پاسخ هدایتسنجی برای باک ری سودومونا

باک ریها روی سطح الک رود را نشان میدهد.

درشکل  5دید میشود .مطابا شکل ،ت ریا مقادیر

GSN23

مخ ل ی از فنل بهشکلی انجام شد است که لتتهای
نهایی  250 ،150 ،100 ،80 ،60 ،40 ،20 ،10 ،1و 300
میلیگرمدرلی ر را در سِل ایجاد کند و پساز هر ت ریا
به سِل الک روشیمیایی زمان داد شد است تا نمودار به
حالت ثابت درآید و سپس ت ریا بعدی برای
بهدستآوردن لتت بیش ر انجام شد است .در مقادیر
کم ر و بیش ر از مقادیر یادشد  ،پاسخ دروور گ ارشی
در سِل ایجاد نشد و م دودۀ  1تا  300میلیگرمدرلی ر،
شکل -3آرایش م ل قرارگیری نمونه روی الک رودهای مرکط

م دودۀ وطی پاسخ به حضور فنل در سِل گ ارش شد.
بررسیها به کمک  12میکروالک رود مشابه که
درصد ان راح معیار نسبی

26

حساسیت زیستحسگر

برای آنها  8/41درصد م اسبه شد بود ،انجام و سه
تکرار برای هر لتت در نتر گرف ه شد .حد تشخیص با
اس اد از رابطۀ مربو ه م اسبه و زمان پاسخ به
پیشمادۀ فنل تخمیا زد شد .بهمنتور بهدستآوردن
حد تشخیص ،سه برابر می ان نوی بر حساسیت (شیط
وط نمودار کالیبراسیون بهدستآمد
شکل  -4تراکم مناسط باک ری سودومونا
الک رود

 GSN23روی سطح

تقسیم و عدد

بهدستآمد  0/2میلیگرمبرلی ر و زمان پاسخ  120ثانیه
تخمیا زد شد.
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هدایت الک ریکی -میکروزیمنس

70

نی به ور مج ا به سِل الک روشیمیایی ت ریا شدند.
م لو ذویر از پیشماد های یادشد تهیه شد و با
ت ریا مقادیر معیا ،لتتهایی در م دودۀ لتتهای
بررسیشد برای فنل به دست آمد .بررسیها در سه
تکرار برای هر پیشماد انجام شدند .نمودار کالیبراسیون
برای پیشماد های کلرینۀ فنل وطی بود ،اما می ان

0

لتت فنل)میلی گرم در لی ر(

حساسیت در برابر فنل بسیار کم ر مشاهد شد .نمودار
کالیبراسیون برای پیش ماد های پارانی روفنل و بیسفنلآ

هدایت الک ریکی (میکروزیمنس

165

تا لتت  100میلیگرمدرلی ر وطی بود و در لتتهای

155
145

بیش ر از 100میلی گرمدرلی ر ،وجود پیشماد گ ارش

135

نشد .درصد حساسیت نسبی ایا زیستحسگرها (در

125

مقایسه با فنل  25 ،درصد برای پیشمادۀ پارانی روفنل و

115

 16درصد برای پیشمادۀ بیسفنلآ برآورد شد.

105
2000

3000

زمان (ثانیه

1000

0

درصد حساسیت نسبی در زمینۀ پیشماد های

شکل  -5نمودار کالیبراسیون زیستحسگر فنل بر پایۀ سلو

باک ریایی سودومونا

دیگری مانند  -6-4-2تریکلروفنل-6-3-2 ،

( GSN-23شکل باال و نمودار تیپیک

تریکلروفنل و  4کلروفنل بهترتیط 22 ،20و  26درصد

هدایتسنجی (شکل پاییا

م اسبه شد .در جدو

 ،1شاوصهای مخ لا

زیستحسگر مدنتر بر اسا

.بررسی میزان انتخابپییری کیستحسگر باکتریایی

سودومونا

به پیشماد های مشابه فنل با ساختار آرومامی  :بهمنتور

سلو

باک ریایی

 GSN-23برای سایر پیشماد های

بررسیشد ارا ه شد است.

بررسی می ان ان خابپذیری زیستحسگر راحیشد ،
پیشماد های دیگری ازجمله  6-4-2تریکلروفنل-2 ،
 6-3تریکلروفنل 4 ،کلروفنل ،بیسفنلآ و پارانی روفنل

جدو  -1مقایسۀ شاوصهای مخ لا در زیستحسگر فنل در حضور پیشماد های آروماتیک
پیشمادۀ بررسیشد

م دودۀ وطی نمودار

م دودۀ تشخیص

می ان حساسیت

فریط همبس گی نمودار
کالیبراسیون (در م دودۀ

زیستحسگر (( mg L-1

) (µS ppm

فنل

1-300

1-300

0/5423

0/9781

 6-4-2تریکلروفنل

1-300

1-300

0/0475

0/9815

 6-3-2تریکلروفنل

1-300

1-300

0/0437

0/9678

 4کلروفنل

1-300

1-300

0/0551

0/9877

بیسفنلآ

1-100

1-80

0/1019

0/9615

پارانی روفنل

1-100

1-80

0/15

0/9599

)(mg L-1

-1

وطی نمودار

کاربرد باک ری سودومونا  GSN23 .و روشهای الک روشیمیایی در شناسایی آالیندۀ فنل /تم سیا ابراهیمیپور و همکاران

بحث و نتیجهگیری.
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بییهکاربردن الک ییرود کییار کامپوزییت گرافییت اپوکسیی

ترکیبات آروماتیک موجود در پساب کاروانههای

اس ی اد کردن ید ( Timur . 15و همکییاران نی ی بییاک ری

پ روشیمی بیش ر شامل ترکیبات فنلی و مش قات بن ن

سییودومونا

پوتیییدا .DSM 50026 .را در مطالعییههای

است .ازآنجاکه فنل در بافتهای بدن انسان و دیگر

آمپروم ییری وییود مییدنتر گرف نیید و الک ییرود کییتر ،

موجودات زند تجمع مییابد ،ح ی مقادیر بسیار ناچی

اسکریا پرینت الک رودهیای گرافی یی و الک یرود ومییر

آن در وروجی پساب صنایع مخ لا مشکلی جهانی

کربا را بهعنوان الک رود کار اس اد کردند (. 19-16

تعبیر میشود و ف ونسازی زیس ی 27در زنجیر های

در زیستحسگرهای راحیشد برای تشخیص فنل

ذایی سبط تشدید نگرانیهای مجامع بیاالمللی در ایا

و با اس اد از باک ریها ،روشهای جذب سط ی (-15
 ، 17بهداماندازی در میکروکپسو ها با اس اد از

زمینه شد است (. 13
در زیستحسیییگرهای تشیییخیص فنیییل بیییر اسیییا

اس اتسلول و ژالتیا ( 18و  19و اتصا عرفی با

سلو های باک ریایی ،تمرکی پژوهشیگران روی کیاربرد

اس اد از گلوتارآلد ید برای ثابتکردن ج ء زیس ی

بیود

روی مبد کاربرد داش هاند ( . 19در جذب سط ی،

است Skla´dal .و همکاران در سا  ،2002باک ریهایی

پیوندهای فی یکی ایجادشد بیا سطح مدنتر و ج ء

را بیییرای بررسیییی آمپروم یییری

پیوندهای واندروالس،

باک ریهای گرم من ی و بهویژ جنس سودومونا
از جییینس سیییودومونا

زیس ی فعی ند و بر اسا

وتشیخیص فنییل اسی اد کردنید و ن یجییه گرف نیید از بییا

میانکنشهای یونی یا پیوندهای هیدروژنیاند .در

تعداد م عددی از ایا باک ریها ،تنها سیه گونیه میتواننید

پژوهش حافر ،روش جذب سط ی روی الک رودهای

در بررس یی آمپروم ییری روی اسییکریا پرینییت الک ییرود

بر پایۀ کربا اس اد شد .در روش جذب سط ی،

کربنیی 28و بییا اسی اد از مییانجی فروسییا ،پاسییخ متبییت

فعالیت ج ء زیس ی به می ان زیادی ح ظ میشود ،اما

داشییی ه باشیییند؛ در مطالعیییههای اییییا گیییرو  ،میییی ان

اتصا فعیا است و بسیار تابع دما ،اسیدی ۀ م یط و

او صاصیت زیستحسیگر راحیشید نسیبت بیه سیایر

حضور

است.

ترکیبییییات آروماتیییییک در لتییییت مشییییخص (0/5

زیستحسگرهای راحیشد با ایا روش تتبیت را

میلیمییوالر نیی بررسیی شیید ،ترکیبییاتی ماننیید ک کییو ،

نمیتوان بلندمدت نگهداری کرد که فعا ب رگی

وانیلیا ،پن افلو وروفنیل و ترکیبیات کلرینیۀ فنیل بررسیی

برای ایا روش به شمار میآید؛ زیرا پساز چندیا بار

شدند و درصد پاسیخ نسیبی در مقایسیه بیا فنیل گی ارش

اس اد از زیستحسگر ،آن یم یا ج ء زیس ی بهعلت

شد .در تمام موارد (بهج وانیلییا و در هیر سیه بیاک ری

اتصا فعیا از روی سطح مدنتر شس ه میشود (. 16

(سیییییییودومونا  ،29394 .سیییییییودومونا ،3083-IV .

ایجاد اتصا عرفی توسط یک مادۀ دو عاملی ماننید

پاسییخ زیستحسییگر بییه فنییل

34

سییودومونا .

31 74-III

.

یونهای

مخ لا

در

م یط

گلوتارآلد ییید ،گلیاکسییا  33یییا هگیی ام یلادیآمیا

بیشیی ر از سییایر پیشماد هییا بییود ( . 14در سییا ،2006

باعث ایجاد شبکهای ثابت و یرم لو میشیود؛ در اییا

 Kirgőzو همکییییییاران از بییییییاک ری سییییییودومونا

روش ،ج ء زیس ی به ور مس کم در شیبکۀ ایجادشید

پوتییییدا 32DSM 50026.در روش آمپروم یییری و بیییا

قرار میگیرد و امکان نشت آن در م لو بسیار فیعیا

فصلنامه علمی زیستشناسی میکروارگانیسمها ،سا هش م ،شمار  ،31پا ی 98

30

است .اکتراً پروتئینیی ونتیی ماننید سیرم آلبیومیا گیاوی

بیش ری دارد .زیستحسگر راحیشد بیر پاییۀ بیاک ری

برای تشکیل شبکه با ج ء زیس ی به کار میرود (. 20

گییییرم من ییییی سییییودومونا  ،GSN23 .پاسییییخهای

.در پییییییییژوهش حافییییییییر نییییییییی بییییییییاک ری

تکرارپیییییذیری در گسییییی رۀ تشیییییخیص  1تیییییا 300

آلیود

میلیگرمدرلی ییر ( 10تییا  3187میکرومییوالر نشییان داد.

به پساب پاالیشگا ن ت تهران ( - 21برای تشخیص فنیل

پاسییخ بییاک ری سییودومونا  GSN23.نسییبت بییه سییایر

اس اد شد .ایا باک ری قابلییت اسی اد از فنیل بیهعنوان

پیشماد های آروماتیک ( 6-4-2تریکلروفنیل6-3-2 ،

تنها منبع کیربا و انیرژی را از ویود نشیان داد و قیادر بیه

تریکلرو فنل 4،کلروفنل ،بیسفنیلآ و پارانی روفنیل بیه

تج یۀ فنیل در لتتهیای زییاد بیود .در روش نخسیت،

مراتط کم ر از فنل ( 5برابر گ ارش شید کیه بیا مطالعیه

اب دا ول ام ری موج مربعی با الک رود کیار بیر پاییۀ کیربا

هیییای  Skla´dalو همکیییاران روی سیییایر گونیییه هیییای

(کییربا شیشییهای و بس ی ر تتبیییت پلیییآنیلیا -کی وسییان

سودومونا

سودومونا  -GSN23.جداسازیشید از ویا

همخوانی دارد (. 14

ان خاب شد .در ایا روش ،الک رودهای کربا شیشهای بیا

کییاربرد سییلو های میکروبییی یکییی از گ ینییههای

پیشمادۀ فنل واکنش دادنید و از سیوی دیگیر ،باتوجهبیه

جایگ یا آن یمها در زیستحسگرها به شیمار میآیید و

پیونییدهای فییعیا جییذب سییط ی بییاک ری و شییای

از آنجاکییه صییرفۀ اق صییادی بسییار زیییادی در مقایسییه بییا

قرارگرف یییییه روی الک یییییرود ،ثبیییییات و مانیییییدگاری

آن یمها دارد ،مدنتر پژوهشیگران قیرار گرف یه اسیت .بیا

والنیمیییدت نداشیییت .در مرحلیییۀ بعییید ،بررسییییهای

سازگارکردن ری موجیودات بیا پیشمیادۀ موردسینجش،

هدایتسنجی مدنتر پیژوهش حافیر قیرار گرف نید .اییا

می ی ان حساس ییت ای یا گونییه زیستحسییگرها بییه می ی ان

سیس مها م یتهایی ازجمله ه ینۀ اس اد و انیرژی الزم

زیادی اف ایش مییابد.

کم ،تشیخیص ییا گسی رد ای از میواد در م یطهیای

راحیییی زیستحسیییگرهای بیییر پاییییۀ سیییلو های

گونییییاگون ،اسیییی اد از الک رودهییییای مینیییییاتوری و

پروکاریوتی عتو بیر کیاربرد در مقییا

آزمایشیگاهی،

نیازنداش ا بیه الک رودهیای مرجیع دارنید ( . 22بیا ت یییر

گ ینیییهای نوییییدبخش در راحیییی زیستحسیییگرهایی

می ان یونها ،هدایت الک ریکی در م لو واکنش ت یییر

پیچید تر و با همراهیی سیسی مهای میکروفلو ییدیک بیه

میکند که قابلانداز گیری است؛ از سوی دیگر ،کار بیا

شمار میرود.

الک رودهییای بههمج تشیید  35کییه از آنهییا بییا عنییوان
الک رودهای مج مع یا مرکیط نیی ییاد میشیود ،به یریا

ستاسگزاری.

راحییی در سیینجشهای هدایتسیینجی اسییت ( 11 ،6و

نویسندگان مقالۀ حافر از همکاری اعضای م رم

 . 23در پژوهش حافر ،از گلوتارآلد یید بیهعنوان میادۀ

گرو وانم پروفسور نیکو جافرزیک -رنو (مؤسسۀ

دو عاملی برای ایجاد شبکهای ثابت و یرم لو اسی اد

علوم آنالی  -دانشگا کلودبرنارد لیون  -1فرانسه در

شد ( . 17ن ایج و تصویر میکروسکوپ الک رونی ،ایجیاد

بخش الک روشیمی و بخش علوم و سطو برای تهیۀ

شییبکهای پایییدار را روی سییطح میکروالک رودهییا نشییان

تصویر میکروسکوپ الک رونی نگار سپاسگ اری

میدهنید کییه در مقایسییه بییا روش جییذب سییط ی ثبییات

میکنند.
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