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الشكر والتقدير
قال رسولو الكريم (ص) ":من لم يشكر الناس ,لم يشكر اهلل عز وجل "
احمد اهلل تعالى حمدا كثي ار طيبا مباركا ممئ السموات واألرض عمى ما اكرمني بو
من إتمام ىذه الرسالة ثم أوجو آيات الشكر والعرفان بالجميل الى استاذتي الفاضمة
الدكتورة ( أالء فاهم عباس) التي منحتني الكثير من وقتيا  ,وكان لرحابة صدرىا
وسمو خمقيا و اسموبيا المميز في متابعة الرسالة اكبر األثر في المساعدة عمى إتمام
ىذا العمل ,واسال اهلل العمي القدير ان يمدىا بالصحة والعافية ويحفظيا من كل
سوء.
واتقدم بالشكر الى عمادة كمية العموم متمثال بالدكتور( سموان عمي عبيد الحمزاوي )
كما أتقدم بالشكر الى رئاسة قسم عموم البيئة واساتذتي الكرام في قسم البيئة.
وأخي ار أتوجو بالشكر الى جميع األصدقاء وكل من قدم النصح والمساعدة إلتمام ىذا
البحث2
كما ال انسى ان اتوجو بالشكر الجزيل الى ادارة معمل منظفات الوزيرية و معمل
الصابون و معمل بطاريات الرصاص و مصانع البالستيك ومصانع الجمود والدباغة
لتقديميم لي العون في جمع عينات البحث.

عمي
2222

اخلالصة
Abstract

الخالصة
اجريت الدراسة الحالية لغرض التحري والتوصيف الجزيئي لبعض السالالت البكتيرية المقاومة لمتراكيز العالية من
الرصاص من مصانع البالستيك ومعمل المنظفات ومصانع الجمود والدباغة ومصنع النسيج ومعمل البطاريات في
محافظتي بغداد والحمة وتشخيصها جزيئيا والتحري عن انتشار بعض جينات مقاومة المعادن الثقيمة فيها .تم خالل
الفترة الممتدة من تشرين االول  0202إلى شباط  0202جمع  02عينة بيئية مموثة شممت 22عينات تربة من
محطات تعبئة الوقود و 6عينات تربة من مولدات توليد الطاقة الكهربائية و 4عينات تربة من اماكن تزييت السيارات
باإلضافة الى  21عينة صرف صناعي و 20عينة صرف صحي من المستشفيات ومحطات معالجة المياه الثقيمة.
استخدم وسط االكار المغذي المجهز بالرصاص 2222ممغم/لتر لغرض العزل االولي لمبكتريا المتحممة لمرصاص،
وبينت نتائج الزرع ان  20عينة ( )%64من مجموع العينات الكمي ظهر فيها نمو بكتيري ،في حين ان  21عينة
( )% 26لم يظهر فيها اي نمو .كما اظهرت النتائج ان جميع عينات تربة محطات تعبئة الوقود ( )%222ظهر فيها
نمو بكتيري ،وان معظم عينات تربة مولدات الطاقة الكهربائية وعينات الصرف الصناعي بنسبة ( )%66,66ظهر
فيها نمو بكتيري ،ايضا ظهر النمو البكتيري في عينات الصرف الصحي بنسبة ( ،)%02في حين لم يظهر اي نمو
في جميع عينات تربة اماكن تزييت السيارات وتشحميها عند زرعها عمى وسط االكار المغذي المجهز بالرصاص
2222ممغم/لتر.
بينت النتائج ان بعض البكتريا الموجودة في عينات التربة والصرف الصحي كانت حساسة لمرصاص من خالل
االنخفاض المعنوي لمعدد الكمي لممستعمرات البكتيرية المتحممة لمرصاص النامية عمى وسط االكار المغذي المزود
بالرصاص 2222ممغم/لتر الذي تراوح بين  ،922 × 2,60 - 922 × 2,04مقارنة مع العدد الكمي لممستعمرات

I

البكتيرية النامية عمى الوسط الزرعي الخالي من الرصاص الذي تراوح بين ،922 × 2,99 – 922 × 0,06
وتراوحت النسبة المئوية لممستعمرات البكتيرية المتحممة لمرصاص بين .% 26,92 – 02,22
بعد تنقية المستعمرات البكتيرية السائدة المتحممة لمرصاص ،تم الحصول عمى  26عزلة بكتيرية نقية وشخصت
مجهريا باستخدام صبغة كرام ،واوضحت النتائج ان  09عزلة منها ( )%12,06كانت سالبة لصبغة كرام ،و 6عزالت
بكتيرية ( )%29,44كانت موجبة لصبغة كرام.
استخدمت طريقة االنتشار في الحفر

 Well diffusion methodلغرض اختبار مقاومة العزالت البكتيرية

لمرصاص .وبينت النتائج ان مقاومة العزالت البكتيرية لمرصاص تراوحت بين التراكيز  1222 – 0222ممغم /لتر ،
كما لوحظ زيادة قطر منطقة التثبيط بزيادة تركيز الرصاص حيث تراوحت اقطار مناطق التثبيط بين 02-0ممم .وقد
اظهرت بعض العزالت ال بكتيرية مقاومة لتراكيز عالية من الرصاص اذ تراوحت قيم التركيز المثبط األدنى لها بين
 9222-6222ممغم/لتر وقد تم اختيارها لمدراسة الجزيئية.
اعتمدت الدراسة الحالية عمى تحميل تسمسل القواعد النيتروجينية لجينات  16S rRNAكأداة جزيئية لتشخيص بعض

العزالت البكتيرية ال مقاومة لمتراكيز العالية من الرصاص ،وبينت النتائج وجود تطابق وراثي في تسمسل جينات 16S
 rRNAفي السالالت المحمية مع تسمسل جينات  16S rRNAلمسالالت العالمية المسجمة في موقع  NCBIبنسب
عالية تتراوح بين  99الى  ،%222وشخصت السالالت البكتيرية المقاومة لتراكيز عالية من الرصاص وتم تسجيمها

في موقع  NCBIتحت ارقام االنضمام المبينة لكل عزلة كاالتيBurkholderia contaminans strain :
Burkholderia ، )MZ520759.1( Priestia flexa strain AMAJ-2 ، )MZ520758.1( AMAJ-1
،)MZ520761.1( Burkholderia lata strain AMAJ-4 ،)MZ520760.1( sp. strain AMAJ-3

Corynebacterium mucifaciens strain ،) MZ520762.1) Burkholderia sp. strain AMAJ-5
II

،)MZ520764.1( Burkholderia contaminans strain AMAJ-7 ،)MZ520763.1( AMAJ-6

Enterococcus faecalis strain ،)MZ520765.1( Burkholderia contaminans strain AMAJ-9
 .)MZ520766.1( AMAJ-10واظهرت نتائج تحميل الشجرة الوراثية تقارب واضح بين السالالت المحمية المقاومة
لمتراكيز العالية من الرصاص مع السالالت العالمية المسجمة في موقع .NCBI
تم التحري الجزيئي عن وجود بعض جينات مقاومة المعادن الثقيمة في السالالت البكتيرية المقاومة لمتراكيز العالية
من الرصاص باستخدام تقنية  ،PCRوتمثمت في جين  pbrAالذي وجد في جميع العزالت بنسبة  ،%222وجين
 czcAوجين  czcBالمذان وجدا بنسبة  ، %62وجين  cadAالذي وجد بنسبة  ، %42و  czcDو  chrBبنسبة
 ،%22في حين وجد جين  chrAفي عزلة واحدة فقط بنسبة .%22
توصمت الدراسة الحالية

الى انتشار االنواع البكتيرية السالبة لصبغة كرام المقاومة لمرصاص مثل بكتريا

 Burkholdariaفي البيئات المموثة .كما بينت الدراسة ان بعض االنواع البكتيرية الموجبة لصبغة كرام تمتمك
مقاومة عالية لمرصاص مثل بكتريا  . Enterococcus faecalisواظهرت الدراسة انتشار بعض جينات مقاومة
المعادن الثقيمة في البيئات المموثة مثل جين الرصاص  pbrAوهو المسؤول الرئيس عن مقاومة العزالت البكتيرية
لمرصاص.
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جين  2110( czcAزوج قاعدي) : M ،الدليل الحجمي ( 222زوج قاعدي) .األرقام

92

( )22,1,6,0,4,2,2تمثل العزالت الحاممة لمجين ،واألرقام ( (9,6,0هي العزالت غير
الحاممة لمجين.
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الترحيل الكهربائي لهالم االغاروز(  )%2.0عند  60فولت لمدة  12دقيقة لناتج تضخيم

جين  2002 ( czcBزوج قاعدي) ، M .الدليل الحجمي ( 222زوج قاعدي) .االرقام

92

( )22,1,6,4,2,0,2هي العزالت الحاممة لمجين ،بينما األرقام ( )9,6,0هي العزالت
غير الحاممة لمجين.
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الترحيل الكهربائي لهالم االغاروز(  )%2.0عند  60فولت لمدة  12دقيقة لناتج تضخيم

جين  622( cadAزوج قاعدي(  M ،الدليل الحجمي ( 222زوج قاعدي) .تمثل األرقام

92

( )0,2,0,2العزالت الحاممة لمجين  ،واألرقام ( )22,9,1,6,6,4هي العزالت غير
الحاممة لمجين.
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الترحيل الكهربائي لهالم االغاروز(  )%2.0عند  60فولت لمدة  12دقيقة لناتج تضخيم

جين  291 ) czcDزوج قاعدي) : M ،الدليل الحجمي ( 222زوج قاعدي) .األرقام

90

()2,0,2هي العزالت الحاممة لمجين  ،بينما األرقام( )22,9,1,6,6,0,4هي العزالت
الغير حاممة لمجين.
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الترحيل الكهربائي لهالم االغاروز(  )%2.0عند  60فولت لمدة  12دقيقة لناتج تضخيم

جين  402( chrBزوج قاعدي) M ,الدليل الحجمي ( 222زوج قاعدي) .األرقام

90

( )22,9,6هي العزالت الحاممة لمجين  ،واألرقام (  )1,6,0,4,2,0,2هي العزالت غير
الحاممة لمجين.
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الترحيل الكهربائي لهالم االغاروز(  )%2.0عند  60فولت لمدة  12دقيقة لناتج تضخيم

جين 090( chrAزوج قاعدي (  M ،الدليل الحجمي ( 222زوج قاعدي) .العزلة ()22
هي الحاممة لمجين ،اما األرقام ( ( 9,1,6,6,0,4,2,0,2تمثل العزالت غير الحاممة

لمجين.
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المقدمة
ادى التقدم الصناعي والتحضر الى إطالق مجموعة واسعة من المموثات الى البيئة ،ومنيا المعادن الثقيمة .ومن
بين ىذه المعادن السامة ،يعد الرصاص من اخطر المموثات البيئية الثابتة ويعرف بالسم التراكمي Cumulative
 poisonولو تأثيرات ضارة كبيرة عمى الكائنات الحية والنظام البيئي .وترتبط معظم تراكيز الرصاص الموجودة
في البيئة مع األنشطة البشرية مثل تعدين المعادن وصيرىا ،إنتاج بطاريات الرصاص ،استيالك الوقود المحتوي
عمى الرصاص ،االستخدام الزراعي لحمأة الصرف الصحي ،والتخمص من النفايات الصناعية بصورة غير
صحيحة ).(Naik and Dubey, 2013; Yahaghi et al., 2018
الرصاص عنصر ليس لو دور حيوي في النشاط الخموي وسام لمخاليا البكتيرية حتى بتراكيز منخفضة
) .(Gummersheimer and Giblin, 2003; Leedjarv et al., 2008تؤثر سمية المعادن الثقيمة عمى
حجم المجتمعات البكتيرية وتنوعيا ،وتسبب انخفاض الكتمة الحيوية البكتيرية وتنوعيا في البيئة ،تحدث سمية
الرصاص بسبب تفاعمو مع االحماض النووية ،ارتباطو مع البروتينات التنفسية ،الضرر التاكسدي نتيجة تكوين
انواع االوكسجين التفاعمية ،وازاحة الكالسيوم والزنك من البروتينات ،وبالتالي قد تتعرض البكتيريا في البيئات
المموثة بالرصاص إلى تغيير في البروتينات أو الجينوم أو البيئة األيضية (Nath et al., 2012; Natasha

et al.,2012).
ان التعرض المستمر لممعادن يؤدي إلى اختيار وتكيف بعض المجتمعات البكتيرية الذي يزدىر بعد ذلك في
البيئات المموثة ( .)Chihching et al., 2008; Hemme et al., 2016فزيادة طرح الرصاص نتيجة
االنشطة البشرية المتزايدة خمق بيئات متطرفة محممة بالرصاص وولد ضغط انتخابي قوي لمقاومة الرصاص ،مما
حفز البكتريا عمى تطوير اليات المقاومة لمتخمص من سميتو ،وبالتالي نشأت بعض المجتمعات البكتيرية االصمية
المقاومة لتراكيز عالية من الرصاص دون التأثير عمى عممياتيا الحيوية ونموىا).(Naik and Dubey, 2013
1
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من اليات مقاومة البكتريا لمتراكيز العالية من الرصاص تقييد الرصاص خارج الخاليا بواسطة البوليمرات الخارجية
 Exopolymersاو الجدران الخموية  Cell wallsاو خمب الرصاص بمركبات السايدروفور ،Siderophore
وترسيب الرصاص خارج الخاليا او داخميا ،واالحتجاز داخل الخاليا بواسطة بروتينات الميتالوثايونين
 ،Metallothioneinوالتحول الحيوي لمركبات الرصاص  ، Biotransformationوضخ الرصاص بوساطة
مضخة الدفق .(Naik and Dubey, 2013) Efflux pump
يعتمد بقاء الكائنات الحية الدقيقة في البيئات المموثة بالمعادن الثقيمة عمى الخصائص الجوىرية
 propertiesالكيموحيوية والتركيبية والتكيف الفسيولوجي والوراثي

Intrinisc

;(Abou-Shanab et al., 2007

) .Chihomvu et al., 2015وتستخدم البكتريا اليات المقاومة العامة غير المتخصصة غير الموروثة المتمثمة
بالخصائص الذاتية لتقييد الرصاص خارج خالياىا ،كما تستحث اليات المقاومة النوعية الخموية استجابة لمتعرض
الى التراكيز العالية من الرصاص مثل دفق الرصاص بواسطة مضخة الدفق ،والحجز او التراكم داخل الخاليا،
والتحول الحيوي الى مركبات اقل سمية (.)George and Wan, 2020
إن زيادة تركيز المعادن الثقيمة في البيئة نتيجة العمميات الطبيعية او االنشطة البشرية ولد ضغطا انتخابيا كبي ار
لتطوير وانتشار محددات مقاومة المعادن الثقيمة ) .(Hao et al., 2021وتمثل الوراثة العمودية ،النقل الجيني
األفقي ،تكرار الجينات ،والطفرات االليات الرئيسية في تطور جينات مقاومة المعادن الثقيمة في البيئات المموثة.
حيث ان وجود المعادن الثقيمة في البيئة يمثل ميزة انتقائية لممجتمع المقاوم ،مما يؤدي إلى ازدىار ىذه
المجموعة ،كما يساىم في انتقال محددات المقاومة الموروثة الى االجيال الالحقة ،وبالتالي تصبح ىذه المحددات
متوفرة في البيئات المموثة ).(Hemme et al., 2016
تعد مضخة الدفق االلية الرئيسية واالكثر فعالية في مقاومة البكتريا لممعادن الثقيمة ،لما ليا من دور ميم في ضخ
ايونات المعادن التي تستطيع االفالت من التقييد خارج الخمية او التراكم داخميا .وىي عبارة عن ناقالت بروتينية
2
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يشفر ليا جينات محمولة عمى الكروموسومات ،ولكن اغمبيا تشفر ليا جينات محمولة عمى البالزميدات
 Plasmidsاو العوامل القافزة  .(Abou-Shanab et al., 2007) Transposonsان الكائنات الحية الدقيقة
التي تعيش في البيئات المموثة بالمعادن الثقيمة تتكيف بسرعة وتكون حساسة النخفاض تركيز المعادن الثقيمة،
لذلك يمكن استخداميا كمؤشرات حيوية لمكشف عن تموث البيئة بالمعادن الثقيمة ).(Chihomvu et al., 2015
الهدف من الدراسة:
امكانية دراسة بعض السالالت البكتيرية البيئية المقاومة لمرصاص من خالل االعتماد عمى الخطوات التالية-:
 التحري عن البكتيريا المتحممة لمرصاص من البيئات المموثة باستخدام وسط االكار المغذي المجيز
بالرصاص 0111ممغم/لتر .ودراسة تأثير الرصاص عمى البكتريا من خالل مقارنة العدد الكمي لممستعمرات
البكتيرية المتحممة لمرصاص مع السيطرة الخالي من الرصاص.
 اختبار مقاومة العزالت البكتيرية لمرصاص وتحديد التركيز المثبط االدنى

Minimum inhibition

 concentrationباستخدام طريقة االنتشار في الحفر .Well diffusion method
 التشخيص الجزيئي لبعض السالالت البكتيرية المقاومة لمتراكيز العالية من الرصاص من خالل دراسة تسمسل
القواعد النيتروجينية لجينات .16S rRNA
 الكشف عن بعض جينات مقاومة المعادن الثقيمة في السالالت البكتيرية المقاومة لمرصاص مثل جينات
 chrB ،chrA ، cadA ،czcD ، czcB ،czcA ،pbrAباستخدام .PCR
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 1-2المعادن الثقيمة Heavy metals
تعرؼ المعادف الثقيمة بصورة عامة عمى انيا عناصر كيميائية تمتمؾ كثافة نوعية اكبر مف 5غـ /سـ،3
وعددا ذريا اكبر مف  ،02تتواجد في البيئة بصورة طبيعية بتراكيز منخفضة كمكونات طبيعية في قشرة االرض
) ،(Mathuriya&Yakhmi, 2014اال اف التطور الصناعي والكيمياويات الزراعية والنمو السكاني في السنوات
تركيزىا في البيئة )  .(Manegabe et al., 2017تصنؼ المعادف
االخيرة قد تسيـ بصورة كبيرة في زيادة ا
الثقيمة كمموثات بيئية ثابتة  Persistentألنيا غير قابمة لمتحمؿ الحيوي مما يودي الى استمرارىا في البيئة،
وتميؿ إلى التراكـ في الوسط البيئي مسببة العديد مف التأثيرات السامة لمنظـ الحيوية (Ayangbenro et al.,
) .2019يعد التموث بالمعادف الثقيمة مشكمة بيئية رئيسية ،بسبب تأثي ارتيا الخطرة حتى بتراكيز منخفضة ،ألنيا
مف العناصر االنتقالية التي تتميز بقدرتيا عمى تكويف معقدات ثابتة مع مجموعة كبيرة مف المركبات العضوية
وغير العضوية المتواجدة في أجساـ الكائنات الحية ،كما تتميز بقابميتيا عمى التضخيـ الحيوي
 Biomagnificationحيث تتنقؿ عبر السمسمة الغذائية مف الكائنات التي تعمؿ كمراكمات حيوية ليذه المعادف
عف طريؽ تجميعيا في أنسجتيا بما يزيد عف عشرة أضعاؼ تركيزىا إالصمي في البيئة لتوصميا إلى االنساف
المتمقي النيائي لتراكـ ىذه المعادف في اجساـ الكائنات الحية .وتستطيع ىذه المعادف أف تدخؿ الجسـ الحي عف
طريؽ استنشاؽ اليواء المموث أو ابتالع الغذاء او المياه المموثة او عف طريؽ التالمس وتتراكـ فيو مسببة أض ار ار
صحية حادة او مزمنة كأمراض الجياز التنفسي واالوعية الدموية والجياز العصبي والسرطاف (Triassi et al.,
).2015; Kapahi and Sachdeva, 2019
تحدث عممية طرح المعادف الثقيمة الى البيئة بصورة طبيعية نتيجة عمميات التجوية وحرائؽ الغابات ورماد
البراكيف ونشاطات الكائنات الحية الدقيقة ،اال اف ىذه العممية قد تسارعت نتيجة األنشطة البشرية ،مما تسبب في
زيادة التشتت العالمي لممعادف الثقيمة وبالتالي شكمت تيديد كبير لصحة اإلنساف والنظاـ البيئي .لقد تزامف التموث
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بالمعادف الثقيمة بشكؿ كبير مع الحضارات المتقدمة في تاريخ البشرية ،فمثال استخداـ الرصاص في الكثير مف
مجاالت الحياة اليومية كانت متزامنة مع ازدىار اإلمبراطورية الرومانية قبؿ أكثر مف  0222عاـ ،والثورة
الصناعية منذ أكثر مف  022عاـ ،وكذلؾ الترويج لمبنزيف المحتوي عمى الرصاص والتخمص التدريجي منو قبؿ
أكثر مف  52عاـ ).(Hao et al., 2021
توجد المعادف الثقيمة الطبيعية في أشكاؿ غير قابمة لمذوباف مثؿ اليياكؿ المعدنية ،أو في الترسبات أو
األشكاؿ المعقدة ،كما اف ليا قدرة ادمصاص كبيرة في التربة وبالتالي فيي ليست متاحة بسيولة لمكائنات الحية،
مقارنةً مع المعادف الثقيمة مف المصادر البشرية التي تتميز بتوفرىا الحيوي  Bioavailabilityالعالي بسبب
أشكاليا التفاعمية القابمة لمذوباف والمتحركة .تشمؿ ىذه المصادر بشرية المنشأ إنتاج السبائؾ ،إنتاج البطاريات،
المواد الصمبة الحيوية ،الطالء  ،تصنيع المتفجرات  ،تكدس النفايات الصناعية الصمبة ،دباغة الجمود ،التعديف،
مبيدات اآلفات ،األسمدة الفوسفاتية ،مواد التصوير الفوتوغرافي ،اصباغ الطباعة ،الري بالصرؼ الصحي،
الصير ،الطالء الكيربائي ،المنسوجات ،األصباغ ،حفظ األخشاب ).(Ayangbenro and Babalola, 2017
تصنؼ مصادر التموث بالمعادف إلى التعديف والصير ،الصناعات ،ترسب الغالؼ الجوي ،الزراعة،
والتخمص مف النفايات ) .(El Baz et al., 2015اذ تدخؿ المعادف الثقيمة الى االنظمة البيئية المختمفة عف
طريؽ الجسيمات المترسبة مف الغالؼ الجوي او نتيجة تصريؼ المعادف الثقيمة في النفايات الصناعية السائمة
والصمبة ومياه الصرؼ الصحي ،او النواتج الثانوية لعمميات تعديف المعادف ،ونواتج استخداـ المبيدات الزراعية
ونواتج احتراؽ وقود السيارات ).(Adelekan and Abegunde, 2011
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 2-2االهمية الحيوية لممعادن الثقيمة Biological importance of heavy metals
تشغؿ بعض المعادف الثقيمة أىمية كبيرة في العمميات الحيوية ،وتصنؼ المعادف مف ناحية فسيولوجية
استنادا الى )de Lorenzo, 2002

 ( (Valls andالى المعادف االساسية غير السامة

Nontoxic

 essential metalsالتي ليا اىمية كبيرة ويحتاجيا الكائف الحي بصورة مستمرة لممحافظة عمى عمميات االيض
الغذائي ،ويعد وجودىا ضروريا كعوامؿ مساعدة لالنزيمات كالمغنيسيوـ والكالسيوـ ونقصيا يوثر سمبا عمى الكائف
الحي .وتعرؼ المجموعة الثانية بالمعادف الثقيمة االساسية السامة  Toxic essential heavy metalوىي
المعادف التي ليا اىمية في الفعاليات الحيوية بتراكيز محدودة ويؤدي استيالؾ كميات كبيرة منيا الى تأثيرات
سامة مسببة حاالت تسمـ مثؿ الزنؾ  ،الخارصيف ،المنغنيز  ،الكوبمت  ،النيكؿ ،النحاس ،والكروـ .اما المجموعة
الثالثة فتعرؼ بالمعادف الثقيمة السامة  Toxic heavy metalsوىي المعادف التي ال يحتاجيا جسـ الكائف
الحي مثؿ الرصاص ،الكادميوـ  ،الزرنيخ  ،اليورانيوـ  ،االنتيموف والفضة ،وتكوف سامة حتى عند التراكيز
المنخفضة جدا (عبدالكاظـ.)0202 ،
تحتاج الكائنات الحية المعادف الثقيمة االساسية بتراكيز منخفضة وتعرؼ بالعناصر النزرة

Trace

 elementsاو النادرة او المغذيات الدقيقة  ،Micronutrientsاذ تشارؾ ىذه المعادف في عمميات االكسدة
واالختزاؿ ،وتثبيت الجزيئات مف خالؿ التفاعالت الكيروستاتيكية  ،وتمثؿ محفزات في التفاعالت األنزيمية ،
وتنظيـ التوازف التناضحي .اما المعادف غير االساسية فتكوف سامة لمنبات والحيواف واالنساف والكائنات الحية
الدقيقة وتعرؼ بالعناصر السامة  ،Toxic elementsوتعد مواد مموثة وذات سمية عالية لمكائنات الحية
).(Nath et al., 2012
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 3-2استخدامات ومصادر التموث بالرصاص Uses and sources of lead contamination
الرصاص معدف موجود بصورة طبيعية بكميات صغيرة في قشرة األرض بتركيز يتراوح بيف 02-8
ميكروغراـ/غراـ ،يستخدـ عمى نطاؽ واسع في الصناعات المختمفة بسبب خصائصو الفريدة ،يميؿ إلى االستمرار
في البيئة النو غير قابؿ لمتحمؿ الحيوي مع نصؼ عمر تقريبا  5222سنة ،ويتراكـ ويتضخـ حيويا مف خالؿ
المستويات الغذائية المختمفة في السمسمة الغذائية ،ويعد مف المموثات البيئية الخطرة وشديدة السمية ،اذ تـ إدراجو
كمموث ذي أولوية مف قبؿ وكالة حماية البيئة االمريكية  ،US Environmental Protection Agencyكما
تـ ادراجو مف قبؿ منظمة الصحة العالمية  World Health Orginizationواحدا مف المواد الكيميائية العشر
ذات األىمية الكبرى لمصحة العامة ) .(Manegabe et al., 2017; Utami et al., 2020يستخدـ
الرصاص في العديد مف الصناعات مثؿ البتروؿ ،االلكترونيات ،البطاريات ،الدىانات ،السيراميؾ ،الزجاج
المعشؽ ،المبيدات الحيوية ،الذخيرة ،المحاـ ،درع آلة األشعة السينية ،الفخار ،األصباغ ،األلعاب ،الطباعة،
المجوىرات وبعض مستحضرات التجميؿ ،كما يستخدـ بصورة واسعة في تصنيع أنابيب المياه ،ويمكف أف تتموث
نفايات ىذه الصناعات بالرصاص والمعادف الثقيمة األخرى ،والتي بدورىا تموث البيئة المحيطة .كما يمكف العثور
عمى الرصاص كمادة مموثة مع معادف ثقيمة أخرى مثؿ الزرنيخ ( )Asوالكادميوـ ( )Cdوالكوبالت ()Co
والنحاس ( )Cuوالنيكؿ ( )Niوالزنؾ ((Naik et al., 2012b; Wani and Usmani, 2015; )Zn
).George and Wan, 2020
ينبعث غبار الرصاص مف العمميات الطبيعية كالنشاطات البركانية وتفكؾ الصخور وتآكؿ التربة وحرائؽ الغابات
اال انيا تساىـ بشكؿ طفيؼ في تموث البيئة بالرصاص وال تودي الى تراكيز مرتفعة منو في البيئة
) .(Jaroslawiecka and Piotrowska-Seget, 2014بينما تساىـ االنشطة البشرية في تدفؽ الجزء االكبر
مف الرصاص البيئي بشكؿ ايونات او مركبات الرصاص مثؿ احتراؽ الوقود األحفوري ،عمميات الصير ،انشطة
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التعديف ،حرؽ النفايات البمدية ،استخداـ مياه الصرؼ الصحي في الزراعة ،استخداـ مبيدات اآلفات ،النفايات
الصناعية السائمة ،نفايات المرآب ) .(Manegabe et al., 2017يتـ استخراج وتنقية الرصاص في جميع
أنحاء العالـ مف خالؿ الصير ،مما يؤدي إلى إطالؽ الرصاص في البيئة بصورة أبخرة خطرة وغبار ،وتسيـ
انشطة تعديف البتروؿ واستخداـ النفط الخاـ والنفايات النفطية في طرح مستويات عالية مف الرصاص الى
البيئة ) .(Utami et al., 2020ويعد البنزيف المحتوي عمى الرصاص مف المصادر الرئيسية لتموث البيئة
بالرصاص ) .(Kanwar et al., 2020حيث يضاؼ رباعي إيثيؿ الرصاص الى البنزيف بوصفو عامال مضادا
لمفرقعة داخؿ المحركات ،ويؤدي احتراقو إلى إطالؽ غبار الرصاص في اليواء الذي يعود إلى المياه السطحية
والتربة مف خالؿ مياه األمطار والجرياف السطحي ،وفي البمداف التي تستخدـ االنابيب المصنوعة مف الرصاص،
قد يؤدي تدفؽ المياه إلى تآكؿ ىذه األنابيب مما يؤدي إلى وجود جزيئات الرصاص في مياه الشرب .كما يتواجد
الرصاص بشكؿ شائع في مياه الصرؼ الصحي التي يتـ إطالقيا في مصادر المياه دوف معالجة مناسبة لمنفايات
السائمة .ويمكف أف يؤدي حرؽ النفايات الصمبة البمدية المحتوية عمى الرصاص إلى زيادة انتشار جزيئات
الرصاص في البيئة.(Manegabe et al., 2017) ،
الرصاص معدف شديد السمية لإلنساف والنبات والحيواف وحتى الكائنات الحية الدقيقة ،ويسبب تعرض االنساف
آثار صحية خطيرة ،مف خالؿ التعرض لميواء المموث والماء والغذاء والتربة والغبار
البيئي والميني لمرصاص ًا
المنزلي ،ويؤثر الرصاص عمى الجياز العصبي والجياز التناسمي والقمب واألوعية الدموية ،والعضالت الييكمية،
والغدد الصماء ويسبب امراض الكمى ،وأمراض الدـ ،والجياز اليضمي ،واالضطرابات المناعية ،ويوثر عمى
االنجاب ،والتطور ،ويتراكـ في العظاـ واالسناف ،ويمكف أف يطمؽ مف العظاـ أثناء الحمؿ الى الدـ ،كما أنو مدرج
عمى أنو مادة مسرطنة لإلنساف ).(George and Wan, 2020; Kanwar et al., 2020
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 4-2سمية وتأثير الرصاص عمى البكتريا Toxicity and effects of lead on bacteria
تعرؼ سمية المعادف الثقيمة بقدرة المعدف عمى احداث اآلثار الضارة في الكائنات الحية الدقيقة ،وتعتمد
عمى التوفر الحيوي لممعادف الثقيمة والجرعة الممتصة ) .(Igiri et al., 2018وعمى الرغـ مف اف تراكيز ضئيمة
لبعض المعادف الثقيمة مثؿ الزنؾ والنحاس والكوبمت والنيكؿ ضرورية لمفعاليات االيضية في الخاليا البكتيرية ،اال
اف المعادف األخرى مثؿ الرصاص والكادميوـ والزئبؽ والفضة والكروـ ليس ليا دور حيوي في النشاط الخموي
وىي سامة لمخاليا البكتيرية بتراكيز منخفضة (Gummersheimer and Giblin, 2003; Leedjarv et al.,
) .2008تحدث سمية المعادف الثقيمة لمكائنات الدقيقة مف خالؿ التأثيرات القاتمة المثبطة لموظائؼ األنزيمية،
تحفيز إنتاج أنواع األكسجيف التفاعمية ،Reactive oxygen species

تدمير تنظيـ األيونات  ،والتأثير

المباشر عمى تركيب االحماض النووية والبروتينات ،كما تودي الى تغيير الخصائص الفسيولوجية والكيميوحيوية
لمكائنات الدقيقة ) .(Medfu et al., 2020تؤثر سمية المعادف عمى حجـ مجتمعات الكائنات الحية الدقيقة
وتنوعيا ونشاطيا ،فضال عف تركيبيا الوراثي ،اذ تؤثر عمى شكؿ وايض ونمو البكتريا عف طريؽ تغيير تركيب
االحماض النووية ،وتعطيؿ أغشية الخاليا ،مما يسبب اختالؿ وظيفي ،وتثبيط نشاط اإلنزيمات والفسفرة
التأكسدية ،وأكسدة الدىوف ،وتغيير التوازف التناضحي ،وتمسخ البروتيف ،ويؤدي ذلؾ إلى خفض المجتمعات
ئيسيا في تدوير العناصر الغذائية في
البكتيرية وتنوعيا في البيئات المختمفة كالتربة والماء والتي تمعب ًا
دور ر ً
البيئة ،وبالتالي يؤثر س ًمبا عمى صحة وانتاجية ىذه البيئات ). (Ayangbenro et al., 2019
تدخؿ المعادف الثقيمة إلى سايتوبالزـ الخمية البكتيرية اما عف طريؽ غير متخصص وسريع خالؿ الغشاء
السايتوبالزمي ،إذ تقوـ الناقالت غير المتخصصة بنقؿ ايونات المعادف حتى في حالة وجود زيادة في تركيزىا
ويطمؽ عمييا بالبوابة المفتوحة  ،Open gateوىي السبب الرئيس لسمية ىذه المعادف ،أما الطريؽ الثاني فيو
متخصص وبطيء ويحدث فقط في حاالت ايضية خاصة ) .(Prabhakaran et al., 2016ليس لمرصاص
أي وظيفة حيوية في البكتيريا وىو ساـ حتى بتراكيز منخفضة جدا ،يدخؿ الخمية البكتيرية عف طريؽ االنتشار،
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او عف طريؽ ناقالت أيونات المعادف األساسية موجبة الشحنة ثنائية التكافؤ مثؿ المغنيسيوـ والخارصيف والمنغنيز
والحديد ،وقد يؤدي توفرىا الحيوي إلى موت الخاليا البكتيرية

(Hynninen, 2010; Jarosławiecka

)  .Piotrowska-Seget, 2014; Manegabe et al., 2017داخؿ الخمية البكتيرية  ،تسبب أيونات
الرصاص اضطراب الوظائؼ االيضية مف خالؿ إزاحة ايونات المعادف األساسية مثؿ الكالسيوـ والزنؾ والحديد
مف مواقع االرتباط الطبيعية في الخمية ،او انيا ترتبط كربيطة  Ligandsمع البروتينات األساسية واالحماض
النووية .اذ يمكف أف يرتبط الرصاص بمجموعة السمفييدريؿ في االنزيمات ويثبط وظيفتيا ،كما يمكف اف يرتبط
مع الجموتاثيوف مما يؤدي إلى تكويف ثنائي الجموتاثيوف ،فضال عف ميمو الشديد لمتفاعؿ مع مجاميع االوكسجيف
مقارنة مع المعادف االساسية مثؿ الكالسيوـ والزنؾ ).(Manegabe et al., 2017; Medfu et al., 2020
تحدث سمية الرصاص بسبب تفاعمو مع االحماض النووية ،ارتباطو مع البروتينات التنفسية ،الضرر التاكسدي
نتيجة تكويف انواع االوكسجيف التفاعمية ،وازاحة الكالسيوـ والزنؾ مف البروتينات ،وبالتالي قد تتعرض البكتيريا في
البيئات المموثة بالرصاص إلى تغيير في البروتينات أو الجينوـ أو البيئة األيضية ;(Nath et al., 2012
) .Natasha et al., 2012ويسبب الرصاص تمؼ أغشية الخاليا ،وتثبيط نشاط االنزيمات ،ويعطؿ الوظائؼ
الخموية ويسبب اضرار لبنية الحامض النووي ).(Olaniran et al.,2013
تمارس المعادف الثقيمة آثارىا السامة عمى الكائنات الحية الدقيقة مف خالؿ آليات مختمفة ،ويمكف لمبكتيريا التي
تتحمؿ المعادف الثقيمة أف تعيش في البيئات المموثة وممكف اختيارىا لتطبيقيا في المعالجة الحيوية لممواقع المموثة
).(Nath et al., 2012
اف المجتمعات البكتيرية ذات حساسية لمتموث بالمعادف الثقيمة التي تعمؿ بدورىا عمى تقميؿ الكتمة الحية
الميكروبية وتؤدي الى اضطراب األنشطة االنزيمية ،كما اف المجتمع الميكروبي يقؿ او ينخفض في البيئات
المموثة بالمعادف الثقيمة ،وبصورة عامة ،يودي التموث بالمعادف الثقيمة الى إعادة ترتيب المجتمعات الميكروبية
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كمجتمعات ميكروبية حساسة التي تقؿ او تختفي عند تعرضيا لممعادف الثقيمة ومجتمعات متكيفة ومتحممة
لممعادف الثقيمة (.)Lazzaro et al.,2008
 5-2مقاومة الرصاص في البكتيريا Lead resistance in bacteria
نظر لقدرة البكتريا عمى التكيؼ السريع لمظروؼ المختمفة ،تمثؿ ىذه الكائنات أحفوريات حية تسجؿ
ًا
التغيرات البيئية المعاصرة مثؿ التموث بالمعادف الثقيمة .فأولى التحديات التي واجيت البكتريا ىي وجود المعادف
الثقيمة في المحيطات البدائية قميمة االوكسجيف والفتحات الح اررية المائية ،فضال عف اف ىذه المعادف ىي مكونات
طبيعية في قشرة االرض مما حفز البكتريا خالؿ مراحؿ النشوء االولى عمى التكيؼ وتطوير اليات لمحفاظ عمى
التوازف المعدني  ،Metal homeostasisلضماف إمداد ٍ
كاؼ مف المعادف االساسية مع تجنب سميتيا ،وتعد
شيوعا لتعامؿ ىذه الكائنات مع المعادف الفائضة ىو دفؽ األيونات المعدنية  Effluxخارج خالياىا
الطريقة األكثر
ً
مع تحديد امتصاص المعدف في الوقت نفسو ،فضال عف ذلؾ تمتمؾ بعض انواع البكتريا آليات لتقييد المعادف
 ،Immobilizationاو قد تزيد مف ذوباف المعادف في البيئة ).(Roane et al., 2015; Hao et al., 2021
ومع ارتفاع األوكسجيف خالؿ حدث األكسدة العظيـ ظيرت أنواع مختمفة مف المعادف الثقيمة واصبحت متوفرة
حيويا ،فبادرت البكتيريا بدورىا لتطوير الياتيا وانظمتيا االنزيمية الستيعاب التغيرات الكبيرة في سمية المعادف
الثقيمة .لذلؾ اف مقاومة المعادف الثقيمة ىي نتيجة مميارات سنوات مف االنتقاء عف طريؽ المعادف الثقيمة
الجيولوجية وما بعدىا مف االنشطة البشرية ).(Hao et al., 2021
اف التعرض المستمر لممعادف يؤدي إلى اختيار وتكيؼ المجتمعات البكتيرية الذي يزدىر بعد ذلؾ في
البيئات المموثة ( .)Chihching et al., 2008; Hemme et al., 2016فزيادة تركيز الرصاص في البيئة
في العقود االخيرة الى اكثر مف  0222ضعؼ ما موجود سابقا نتيجة االنشطة الصناعية والبشرية المتزايدة قد
خمؽ بيئات متطرفة فريدة محممة بالرصاص وولد ضغط انتخابي قوي لمقاومة الرصاص ،مما حفز البكتريا عمى
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تطوير اليات حماية لمقاومة الرصاص وازالة سميتو استجابة لمتعرض المستمر لتراكيز عالية مف ىذه المعادف في
البيئة ،وبالتالي نشأت بعض المجتمعات البكتيرية االصمية المقاومة لتراكيز عالية مف الرصاص دوف التأثير عمى
عممياتيا الحيوية ونموىا ) .(Naik and Dubey, 2013تتكيؼ ىذه المجتمعات البكتيرية مع اجياد الرصاص
في البيئة مف خالؿ تطويرىا عدة آليات لممقاومة تمكنيا مف تحمؿ التراكيز العالية مف الرصاص وتقميؿ سميتو
مثؿ تقييد الرصاص خارج الخاليا بواسطة البوليمرات الخارجية  Exopolymersاو الجدراف الخموية Cell walls
او خمب الرصاص بمركبات السايدروفور  ،Siderophoreوترسيب الرصاص خارج الخاليا او داخميا،
واالحتجاز داخؿ الخاليا بواسطة بروتينات الميتالوثايونيف  ،Metallothioneinوالتحوؿ الحيوي لمركبات
الرصاص  ، Biotransformationوضخ الرصاص بوساطة مضخة الدفؽ (Naik and Efflux pump
) Dubey, 2013, George and Wan, 2020كما ىو موضح في الشكؿ (.)0-0
إف زيادة نسبة المعادف الثقيمة في بيئات التربة والماء والصرؼ الصحي نتيجة لمعمميات الطبيعية والصناعية
دفع الكثير مف الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في ىذه البيئات الى تطوير العديد مف اآلليات لمتكيؼ مع مدى
واسع مف المعادف الثقيمة ) .(El Baz et al., 2015لقد طورت البكتيريا التي تعيش في بيئة مموثة بالػرصاص
والكادميوـ آليات مختمفة لمقاومة التموث بالمعادف الثقيمة ،وتتضمف ىذه اآلليات دفؽ المعادف  Effluxالى خارج
الخمية ،وتراكـ  Accumulationوتعقيد  Complexationايونات المعادف داخؿ الخمية ،واختزاؿ ايونات المعادف
ٍ
مستقبؿ لاللكترونات في عممية التنفس الالىوائية
الى حالة اقؿ سمية ،أو حتى توظيؼ ىذه المعادف ك
).(Manegabe et al., 2017
تستخدـ البكتريا آليات تكيؼ تمكنيا مف البقاء عمى قيد الحياة في ظروؼ قاسية مثؿ البيئات المحممة بالمعادف
الثقيمة شديدة السمية ،تشمؿ ىذه االليات الخصائص الجوىرية  Intrinisc propertiesالكيموحيوية والتركيبية
والتكيؼ الفسيولوجي والوراثي ويشمؿ التغيرات المظيرية لمخاليا والتحويرات البيئية لحركية المعدف (Abou-
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) .Shanab et al., 2007; Chihomvu et al., 2015تستخدـ البكتريا الخصائص الجوىرية مثؿ
البوليمرات الخارجية  Exopolymersاو الجدراف الخموية  Cell wallsاو تفرز مواد ايضية لتقييد الرصاص
خارج الخاليا ،كما تستحث اليات المقاومة المتخصصة الخموية استجابة لمتعرض لمتراكيز العالية مف ىذه المعادف
مثؿ دفؽ الرصاص بمضخة الدفؽ والحجز او التراكـ داخؿ الخاليا و التحوؿ الحيوي الى مركبات اقؿ سمية
(.)George and Wan, 2020

شكل ( )1-2اليات مقاومة البكتريا لمرصاص )(Naik and Dubey, 2013
تميؿ مجتمعات الكائنات الحية الدقيقة عند تعرضيا الجياد المعادف الثقيمة الى تغيير تركيبيا وتنوعيا ،وتشير
الدراسات إلى وجود تنوع بكتيري قميؿ في البيئات المتأثرة بالمعادف الثقيمة ،اذ اف التموث بالمعادف الثقيمة يؤدي
إلى إعادة ترتيب مجتمعات الكائنات الحية الدقيقة فييا ،مثؿ تقميؿ أو اختفاء المجاميع الحساسة ،ويتـ استبداليا
تدريجياً بالمجتمعات االصمية التي يمكف أف تتحمؿ بصورة أفضؿ وتتكيؼ مع اضطراب الظروؼ البيئية .وتختمؼ
اليات التكيؼ باختالؼ مدة التعرض لالضطراب .فالتعرض عمى المدى القصير ،يودي الى اف تستخدـ
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مجتمعات الكائنات الحية الدقيقة الخصائص الجوىرية ،في حيف التعرض لممعادف الثقيمة لفترات طويمة ،يودي الى
تكيؼ مجتمعات الكائنات الحية الدقيقة مع البيئة المضطربة باستخداـ التكيؼ الفسيولوجي أو الوراثي (Lazzaro
).et al., 2008
اشارت الكثير مف الدراسات الى عزؿ بعض االنواع البكتيرية المقاومة لمرصاص عمى وجو الخصوص مف الترب
المموثة بالرصاص والصرؼ الصناعي والصرؼ الصحي والنباتات النامية في البيئات المموثة مثؿ االجناس
البكتيرية الموجبة لصبغة كراـ  Corynebacterium ، Arthrobacter ،Bacillusكذلؾ االجناس البكتيرية

السالبة لصبغة كراـ مثؿ  ، Ralstonia ، Alcaligenes ، Pseudomonasو Burkholderia
) .(Moghannem et al., 2015; Adekanmbi et al., 2019ومف بيف االنواع البكتيرية التي تـ عزليا

مف البيئات المموثة وتميزت بتحمميا لمستويات عالية مف الرصاص ىي Bacillus megaterium, Bacillus
cereus, Pseudomonas putida, P. marginalis, P. vesicularis, P. aeruginosa,
Aeromonas caviae, Providencia alcalifaciens, Enterobacter cloacae, Bacillus cereus,
Cupriavidus

freundii,

Citrobacter

aureus,

Staphylococcus

harveyi,

Vibrio

.(Sharma, 2017) metallidurans, Burkholderia cepacia, and Klebsiella aerogenes
إف أصؿ محددات المقاومة البكتيرية لممعادف الثقيمة يعتمد عمى التداخؿ بيف المعادف الثقيمة وخاليا ىذه الكائنات
في البيئة ) ،(laneva, 2009; Irawati et al., 2015وتصنؼ المقاومة البكتيرية لممعادف الثقيمة الى مقاومة
عامة غير متخصصة غير موروثة ناتجة عف االختالفات التركيبية والكيموحيوية بيف الخاليا البكتيرية وال تتطمب
وغالبا ما تودي اليات ىذه المقاومة وظائؼ رئيسية ،فمثال تستخدـ البكتريا طبقة متعدد
التعرض لممعادف الثقيمة،
ً
السكريد الخارجي او الطبقة المزجة او المحفظة كحاجز فعاؿ يمنع دخوؿ المعادف الى داخؿ الخمية ،اال اف
وظيفتيا الرئيسية ىو حماية البكتريا مف الجفاؼ واالفتراس والبمعمة ،وتسيؿ التصاؽ البكتريا باألسطح .اما النوع
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الثاني مف المقاومة فيو المقاومة الموروثة التي يتـ تنشيطيا عند التعرض لممعادف الثقيمة ،وظيفتيا الرئيسية ىو
حماية الخمية البكتيرية مف سمية المعادف .ويصنؼ ىذا النوع الى المقاومة الموروثة العامة غير المتخصصة بنوع
معيف مف المعادف الثقيمة ويتـ تنشيطيا عند التعرض ألنواع مختمفة مف المعادف وتساىـ في المقاومة البكتيرية
المتعددة الكثر مف معدف ،والمقاومة الموروثة المتخصصة لنوع معيف مف المعادف الثقيمة (Roane et al,
).2015
إف التعرض المستمر لممعادف الثقيمة أدى الى انتشار جينات مقاومة متخصصة ليذه المعادف في البكتريا مشابية
لجينات المقاومة لممضادات الحيوية التي تحدد عف طريؽ البالزميدات ،وقد تكوف جينات مقاومة كؿ مف
معا في البيئة
المضادات الحيوية و المعادف الثقيمة محمولة عمى نفس البالزميد في البكتيريا وبالتالي يتـ نقميما ً
) .(Ghaima et al., 2018بصػ ػػورة عػ ػػامػ ػ ػ ػػة فػ ػػإف الجينات المختصة بمقاومة المعادف الثقيمة قد تكوف محمولة
عمى الكروموسوـ ،اال اف اغمبيا محمولة عمى البالزميد او العوامؿ القافزة ،مما يسيؿ انتشارىا مف خمية الى
اخرى عف طريؽ النقؿ الجيني االفقي (Valls and de Lorenzo, 2002; Horizental gene transfer
).Klümper et al., 2017
قد تطور الكائنات الحية الدقيقة مقاومة عند مصدر المعادف الثقيمة ،حيث تكوف تراكيز المعادف الثقيمة أعمى ،أو
عف طريؽ اكتساب الجيف المقاوـ لممعادف الثقيمة او المضادات الحيوية الذي تـ نقمو عمى عنصر وراثي مشترؾ
موجودا
واكتسبو الكائف الحي عف طريؽ التعرض لمادة كيميائية مختمفة .عمى سبيؿ المثاؿ ،إذا كاف الكائف الدقيؽ
ً
في بيئة مموثة بالمعادف الثقيمة  ،فقد يكتسب عنصر وراثي مف الكائنات الحية األخرى التي تعيش معيا ألنيا
تحمؿ الجيف المسؤوؿ عف مقاومة تمؾ المعادف .واذا كاف الجيف المسؤوؿ عف مقاومة المعادف الثقيمة او
أيضا إلى الكائف الحي (Aktan et al.,
المضادات الحيوية
ً
أيضا عمى نفس العنصر الوراثي ،فسيتـ نقمو ً
موجودا ً
).2013
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تحدث عممية إعادة تجميع مجاميع الجينات  Genes clustersأو الجزر الجينومية  Genomic islandsفي
البيئات الطبيعية وبشرية المنشأ مثؿ مواقع التعديف ومزارع الماشية والمستشفيات والصرؼ الصحي ،وتحتوي ىذه
المجاميع الجينية المعاد تجميعيا عمى عوامؿ مقاومة متعددة  Operonمحاطة بعناصر وراثية متحركة ،مما
يمنح العزالت البكتيرية مقاومة قوية لمعديد مف المعادف الثقيمة ).(Li et al., 2018
 6-2اليات مقاومة البكتريا لمرصاص Mechanisms of lead resistance in bacteria
تشمؿ اليات المقاومة البكتيرية لمرصاص:
1-6-2التقييد خارج الخاليا Extracellular immobilization
عندما تتعرض الخمية البكتيرية لمرصاص في البيئة تعمؿ عمى تقميؿ توفره الحيوي لمتخمص مف سميتو مف خالؿ
تقييده لمنع دخولو الى داخؿ الخمية ،ويتـ ذلؾ باستخداـ اليات مختمفة منيا الية الحجز الخارجي الرصاص
 Extracellular sequestrationباستخداـ بوليمرات خارجية  Exopolymersمثؿ طبقة متعدد السكريد
الخارجي Exopolysaccharides

او الطبقة المزجة  Slime layerاو المحفظة  ،Capsuleاو الية

االدمصاص السطحي  Surface adsorptionبواسطة الجدراف الخموية .Cell wall

تحتوي طبقة متعدد

السكريد الخارجي عمى مجاميع وظيفية متعددة سالبة الشحنة مثؿ مجاميع الكربوكسيؿ  ،األميد ،الييدروكسيؿ،
والفوسفات تعمؿ عمى خمب المعادف موجبة الشحنة مثؿ الرصاص عف طريؽ الجذب الكيربائي المستقر
 Electrostatic attractionمما يودي الى تقييد الرصاص داخؿ طبقة متعدد السكريد ،كما في االنواع

البكتيرية Halomonas sp ، Bacillus sp ، Enterobacter cloacae ، Pseudomonas sp.
Paenibacillus jamilae

) .(Naik and dubey, 2013; George and Wan, 2020اما الية

االدمصاص السطحي  Surface adsorptionفيعزى ايضا الى المجاميع الوظيفية العضوية سالبة الشحنة
الموجودة عمى سطح الخمية البكتيرية ،ففي البكتريا موجبة الكراـ ،تشارؾ مجاميع الكاربوكسيؿ واالميف العائدة
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لمببتيدوكاليكاف  Peptidoglycanفضال عف حامض التايكويؾ  Teichoic acicوكذلؾ حامض التايكورونيؾ
 Teichouronic acidفي امتزاز الرصاص بينما في البكتيريا سالبة الجراـ تكوف مجموعة الفوسفات
والكاربوكسيؿ العائدة لعديد السكريد الدىني  Lipopolysaccharidesمسؤولة بصورة أساسية عف ذلؾ
) .(Prabhakaran et al., 2016; George and Wan, 2020اف الية االدمصاص السطحي ىي عممية
أيضا عمى
سمبية  Passiveال تحتاج الى طاقة وسريعة غير متخصصة حيث أف الخاليا البكتيرية الميتة قادرة ً
ربط أيونات المعادف ،وقد ثبت أف الخاليا البكتيرية المقتولة بالمعالجة الح اررية تمتمؾ قدرة ادمصاص الخاليا
الحية نفسيا أو حتى أعمى منيا ).(Ianieva, 2009
مف االليات االخرى لتقييد الرصاص خارج الخمية ىي تكويف معقدات الرصاص الثابتة مف خالؿ عوامؿ الخمب
 Chelating agentالتي تنتج مف البكتريا وبالتالي توثر عمى حركة المعدف في البيئة ،فمثال تنتج بكتيريا
 Pseudomonas aeruginosaالمشتتات الحيوية  Biosurfactantالتي تعمؿ عمى ربط الرصاص ،ويكوف
المعقد غير ساـ لمخمية .كما تستخدـ بكتريا
الحديد

 Streptomyces sp. ، Pseudomonasمركبات حامالت

 Sidrophoreلعزؿ الرصاص ،مثؿ مركبات  Pyochelinو  Pyoverdineالتي تنتج مف بكتريا

 Pseudomonas aeruginosaلعزؿ الرصاص بشكؿ معقدات ثابتة عمى سطح الخمية البكتيرية (Naik and
) .Dubey, 2011; George and Wan, 2020اضافة الى ذلؾ بعض الخاليا البكتيرية تنتج احماض
عضوية مثؿ حامض الستريؾ ،االوكزاليؾ ،الكمونيؾ ،الفيومارؾ  ،االكتيؾ ،وحامض الماليؾ تعمؿ عمى خمب
ايونات المعادف السامة مكونة بذلؾ معقدات تتراكـ عمى سطح الخمية البكتيرية ).(Ahayla et al.,2005
بعض أنواع البكتريا ليا القدرة عمى ترسيب الرصاص الذائب مباشرة عمى سطوح الخاليا بشكؿ معقدات غير قابمة
لمذوباف وبالتالي تستخدـ الترسيب خارج الخاليا  Extracellular precipitationكآلية لتقييد الرصاص لتقميؿ
توفره الحيوي وسميتو ،مثال تقوـ السالالت البكتيرية

alcalifaciens

،Providencia

glutini

، Vibrio harveyi ، Citrobacter freundii
،Rhodotorula
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 Staphylococcus aureusبترسيب الرصاص عمى السطح الخموي كفوسفات الرصاص (Hynninen et
).al., 2009; Heidari and Panico; 2020
2-6-2الحجز او التراكم داخل الخاليا Intracellular accumulation or sequestration
عندما يدخؿ الرصاص داخؿ الخمية البكتيرية نتيجة التعرض لتراكيز عالية مف الرصاص تتحفز اليات المقاومة
النوعية داخؿ خموية لحماية الخمية مف سمية الرصاص ،وىي دفؽ الرصاص بوساطة مضخة الدفؽ Efflux
 ،pumpوحجز او تراكـ الرصاص داخؿ الخاليا ،والتحوؿ الحيوي الى مركبات أخرى اقؿ سمية (George and
) .Wan, 2020تعتمد مقاومة الرصاص والكادميوـ في البكتريا عمى الدفؽ النشط أليونات ىذه المعادف بصورة
اساسي ،وعمى العوامؿ البروتينية الرابطة  Binding protein factorsلمتخمص مف سمية ىذه المعادف
).(Manegabe et al., 2017
تقوـ مضخة الدفؽ بنقؿ ايونات الرصاص عبر الغشاء السايتوبالزمي الى خارج السايتوبالزـ يتبعيا حجز
الرصاص مف خالؿ ترسيبو مع الفوسفات الالعضوية بشكؿ رواسب غير قابمة لمذوباف بواسطة تفاعالت األكسدة
واالختزاؿ ،وبالتالي عزؿ الرصاص في الفسحة البالزمية وحماية الخمية البكتيرية مف آثاره السامة (Hynninen
) .et al., 2009; George and Wan, 2020تعمؿ العديد مف االنواع البكتيرية عمى ترسيب الرصاص
داخؿ الخاليا بأشكاؿ مختمفة مثؿ فوسفات الرصاص بواسطة

، Burkholderia cepacia

Staphylococcus aureus؛ كاربونات الرصاص بواسطة  Enterobacter cloacae؛ ىايدروكسيباتيت

الرصاص  Lead hydroxyapatiteبواسطة  ،Bacillus cereusوكبريتيد الرصاص بواسطة Klebsiella
 aerogenesو . (Chen et al., 2015) Rhodobacter sphaeroides
العوامؿ البروتينية الرابطة ىي مجموعة مف البروتينات تزيؿ سمية المعادف الثقيمة عف طريؽ عزليا في
السايتوبالزـ ،وتتكوف مف بروتينات الربط داخؿ الخاليا  Intracellular binding proteinsالمتمثمة ببروتينات
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 Metallothioneinsوبروتينات  Metallo-chaperonesفي البكتريا ،ومكونات جدار الخمية

Cell wall

.(Hynninen, 2010) components
 Metallothioneinsىي بروتينات صغيرة ذات وزف جزيئي منخفض تعمؿ عمى خفض تركيز ايونات المعادف
الحرة في سايتوبالزـ البكتيريا وتتميز بأنيا غنية بالحامض االميني السسيستيف  ،Cysteineوىي مشابو
لمبروتينات الرابطة المعادف الموجودة في المبائف ،تتميز بالفتيا القوية لربط ايونات المعادف ثنائية التكافؤ موجبة
الشحنة مف خالؿ مجاميع السمفييديريؿ في السيستيف ،وليا دور ميـ في الحفاظ عمى التوازف المعدني الخموي
لمزنؾ .يستحث انتاج ىذه البروتينات عند التعرض لتراكيز عالية مف الكادميوـ والرصاص والزنؾ والنحاس
لمتخمص مف سمية ىذه المعادف ).(Naik and Dubey, 2013; George and Wan, 2020
يتمثؿ الدور الرئيسي لبروتينات  Metallo-chaperonesفي عزؿ المعادف السامة مثؿ الرصاص والكادميوـ
لحماية الفسحة البالزمية والبروتينات الغشائية والسماح بالتعاوف بيف البروتينات المشاركة في مقاومة المعادف
الثقيمة .وتستخدـ العديد مف األنواع البكتيرية بروتينات الربط داخؿ الخاليا وخارجيا لتجنب سمية الرصاص
)(Hynninen, 2010; Jaroslawiecka and Piotrowska-Seget, 2014
تؤثر المعادف الثقيمة عمى الجزيئات الحيوية وتسبب تغيير في خصائص الناقالت واألغشية البالزمية ،ولتفادي
ذلؾ تقوـ البكتريا بإنتاج بروتينات لحجز المعادف السامة داخؿ الخمية لتقميؿ سميتيا مثؿ  Metallothioneinو
 .Phytochleatingاف تراكـ أيونات المعادف الثقيمة بوساطة الخاليا الحية يمكف اف يحدث اوال عف طريؽ
االدمصاص السطحي السريع غير المتخصص ،ثـ النقؿ الفعاؿ اليونات المعادف إلى السايتوبالزـ
).(Chojnacka, , 2010
يرتبط تراكـ رواسب الرصاص داخؿ الخاليا البكتيرية بحدوث تغيرات في شكؿ الخاليا مثؿ اختزاؿ حجـ الخاليا
وتثخنيا في بكتريا  Pseudomonas aeruginosaعند تعرضيا لمستويات عالية مف الرصاص (Naik and
) ، Dubey, 2011وتغيير شكؿ بكتريا  Desulfotomaculum sp.الى الشكؿ الكروي ،وتكويف خيوط
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مترابطة داخمية في خاليا بكتريا  ، Providencia vermicolaكما لوحظ تغييرات مختمفة في اشكاؿ
sp

Enterobacter

aeruginosa،

Pseudomonas

،

subtilis

Bacillus

،

Bacillus

 amyloliquerfaciensنتيجة ترسيب الرصاص داخؿ الخاليا فضال عف زيادة إفراز متعدد السكريد الخارجي
مما يوفر دفاعا اضافيا ضد سمية الرصاص ). (George and Wan, 2020
3-6-2التحول الحيوي لمركبات الرصاص Biotransformation of lead compounds
عددا مف األنشطة األنزيمية التي تحوؿ بعض أنواع المعادف مف خالؿ األكسدة
تمتمؾ بعض االنواع البكتيرية ً
واالختزاؿ  ،Oxidation and reductionالمثيمة  ، Methylationواأللكمة  alkylationالى مركبات اقؿ سمية
) .(Valls and de Lorenzo, 2002تستطيع مجموعة مف البكتريا التي تعيش في التربة والمياه مف تحويؿ
مركبات الرصاص العضوية وغير العضوية إلى مركبات متطايرة ،حيث لوحظ قدرة بعض االنواع البكتيرية عمى
نقؿ مجموعة المثيؿ او االثيؿ الى الرصاص وبالتالي زيادة نفاذيتيا عبر اغشية الخاليا ،وىذه الطريقة فعالة في
ازالة الرصاص مف مياه الصرؼ والترب المموثة والمياه السطحية المموثة كما في بعض االنواع البكتيرية
مثؿ Clostridium sppالتي تحوؿ ايونات الرصاص الى ثنائي مثيؿ الرصاص (Prabhakaran et al.,
) .2016اضافة الى ذلؾ وجد قدرة االنواع البكتيرية

،Acinetobacter sp. ،Pseudomonas sp.

 ،Flavobacterium sp.و  .Aeromonas sp.مف تحويؿ نترات أو أسيتات الرصاص ثالثي ميثيؿ إلى
رباعي ميثيؿ الرصاص المتطاير ).(Jaroslawiecka and Piotrowska-Seget, 2014
 4-6-2الية مضخة الدفق  Efflux pumpودورها في مقاومة المعادن الثقيمة
تستخدـ البكتيريا مضخة الدفؽ  ،Efflux pumpوىي عبارة عف ناقالت بروتينية تقع في الغشاء السايتوبالزمي،
لضخ أيونات المعادف السامة خارج الخمية وليا دور ميـ في الحفاظ عمى التوازف المعدني ،وتعد االلية الرئيسية
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واالكثر فعالية في مقاومة البكتريا لممعادف الثقيمة ،لما ليا مف دور ميـ في ضخ االيونات التي تستطيع االفالت
مف التقييد خارج الخمية او التراكـ داخؿ الخمية ).(Jaroslawiecka and Piotrowska-Seget, 2014
تحت الظروؼ االعتيادية تنقؿ المعادف األساسية وغير األساسية عف طريؽ أنظمة دخوؿ غير متخصصة ،لكف
عند زيادة تركيز المعادف تتحفز ناقالت دفؽ متخصصة لمتخمص مف المعادف السامة (Intorne et al.,
) ،2012تعتمد ىذه الناقالت عمى النقؿ الفعاؿ  Active transportفي ضخ االيونات اما مف خالؿ استخداـ
التحمؿ المائي لجزيئة  ATPكمصدر لمطاقة او استخداـ التدرج الكيميائي .Electrochemical gradient
وتصنؼ مضخات الدفؽ باالعتماد عمى المنشأ الوراثي الى مضخات الدفؽ الكروموسومية التي تشفر ليا جينات
محمولة عمى الكروموسوـ ،ومضخات الدفؽ البالزميدية التي تشفر ليا جينات محمولة عمى البالزميد او العوامؿ
القافزة ،ويقوـ النقؿ الجيني االفقي بدور كبير في انتشار ىذا النوع مف مقاومة المعادف الثقيمة في الطبيعة
).(Ianeva, 2009; Valencia et al., 2013
كما تصنؼ مضخة الدفؽ باالعتماد عمى خصوصيتيا لنقؿ المعادف الى مضخات دفؽ عامة غير متخصصة
بمعدف معيف ويتـ تنشطييا عند التعرض لمعادف مختمفة وتعمؿ عمى تصدير اكثر مف معدف وتسيـ في المقاومة
البكتيرية المتعددة  ،او مضخات دفؽ متخصصة بنقؿ ايونات معادف معينة خارج الخمية

(Roane et al.,

).2015
تشارؾ ثالث عائالت رئيسية مف ناقالت الدفؽ في مقاومة الرصاص والكادميوـ والزنؾ وىي عائمة

P-type

 ،ATPaseوعائمة ) ،Cation Diffusion Facilitor (CDFوأنظمة دفؽ )Cassette Binding (CBA
 ATP transportersالتي تنتمي إلى عائمة (Hynninen, Resistance nodulation division family
) .2010تقوـ ناقالت  P-type ATPaseوناقالت  CDFالتي تستعرضاف الغشاء السايتوبالزمي بضخ ايونات
المعادف الثقيمة خارج السايتوبالزـ وتتنشراف في انواع بكتيرية مختمفة موجبة وسالبة لصبغة كراـ وتتميزاف بانيما
متماثمتاف بالوظيفة ويمكف اف تحؿ الواحدة محؿ االخرى وليما دور ميـ في الحفاظ عمى التوازف الخموي لممعادف،
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اما بروتينات  CBAالتي تستعرض الغالؼ الخموي ،فتقوـ بنقؿ ايونات المعادف مف السايتوبالزـ او مف الفسحة
البالزمية الى خارج الخمية ،وتتميز بانيا تمنح مقاومة ضد تراكيز عالية مف ايونات المعادف الثقيمة (Leedjarv
).et al., 2008; Prabhakaran et al., 2016

شكل ( )2-2انواع أنظمة دفق المعادن الثقيمة المتواجدة في البكتيريا )(Prabhakaran et al., 2016
1-4-6-2مضخة دفق P-type ATPases
وىي ناقالت بروتينية تقع في الغشاء السايتوبالزمي لمبكتريا تقوـ بنقؿ الرصاص والكادميوـ ضد تدرج التركيز مف
السايتوبالزـ نحو الفسحة البالزمية ،وتمعب ىذه البروتينات دوريف ميميف وأساسييف :فيي توفر المعادف الثقيمة
وثانيا تنقؿ المعادف السامة مثؿ الرصاص والكادميوـ عبر
األساسية المطموبة في نضوج البروتينات المعدنية أوالًً ،
الغشاء السايتوبالزمي مف سايتوبالزـ الخمية البكتيرية إلى البيئة ).(Manegabe et al., 2017
تقوـ بروتينات  P-type ATPasesبنقؿ األيونات ضد تدرج التركيز باستخداـ الطاقة التي يوفرىا التحمؿ
المائي لػجزيئة  .ATPويشير المصطمح " "P-typeإلى تكويف وسيط فوسفوأنزيمي في دورة التفاعؿ .وتستخدـ
الطاقة المنبعثة مف إزالة مجموعة فوسفات مف  ATPفي انتقاؿ أيونات المعادف عبر األغشية الحيوية .وتقوـ ىذه
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البروتينات بنقؿ ايونات المعادف غير العضوية ذات االلفة العالية لمجموعة السمفييدريؿ مثؿ

،Na+ ،H+ Cu+

.(Ianeva, 2009) Pb+2 ، Co+2 ، Cd+2 ، Zn+2 ، Ag+ ، Ca+2 ، Mg+2 ، K+
تقوـ ىذه البروتينات بدور رئيسي في توازف المعادف الثقيمة ويمكف تقسيـ ىذه العائمة اعتمادا عمى خصوصية
الركيزة  Substrateإلى بروتينات

 Cu+/Ag+-translocatingالمتخصصة بنقؿ ايونات المعادف غير

العضوية احادية التكافؤ ،وبروتينات  Zn+2/Cd+2/Pb+2-translocatingالمتخصصة بضخ ايونات المعادف
ثنائية التكافؤ .ومف الوظائؼ الفسيولوجية ليذه المضخات ىو الحفاظ عمى توازف المعادف األساسية مثؿ، Cu+
 ، Zn+2، Co+2فضال عف دورىا في مقاومة المعادف السامة مثؿ  .Ag+ ،Cd+2 ،Pb+2وتقوـ ىذه البروتينات
بضخ المعادف خارج السايتوبالزـ الى الفسحة البالزمية .ويتـ تحديد خصوصية بروتينات P-type ATPases
لممعادف الثقيمة بواسطة منطقة ربط المعدف ) ،Metal binding domains (MBDحيث تحتوي ىذه البروتينات
عمى منطقتيف لربط المعادف احدىما في الطرؼ االميني السايتوبالزمي والمنطقة االخرى تستعرض الغشاء
 Transmembrane domainوىي المسؤولة عف خصوصية الناقؿ .ينتشر ىذا النوع مف البروتينات في
االنواع البكتيرية السالبة والموجبة لصبغة كراـ ) .(Hynninen, 2010تعد مضخة دفؽ P-type ATPases
مف اكثر اليات مقاومة المعادف الثقيمة شيوعا في البكتريا ،ويمكف وصفيا بأنيا عائمة مف بروتينات غشائية تقوـ
بالنقؿ النشط أليونات المعادف عبر األغشية الحيوية ).(Davis, 2011
ومف االمثمة عمى مضخة الدفؽ  Zn+2 /Cd+2/Pb+2-translocatingىو بروتيف دفؽ الرصاص  pbrAيشفر
لو جيف  ،pbrAوىو عبارة عف مضخة دفؽ  P-type ATPasesيمتمؾ شكميف مرتبطيف بالمعادف الثقيمة مع
تسمسؿ األحماض األمينية  Cys-Pro-Thr-Glu-Gluبدالً مف تسمسؿ  Cys-XX-Cysالموجود في االنواع
االخرى مف بروتينات  .(Hynninen et al., 2009) ATPasesينتمي جيف  pbrAالى اوبريوف Operon
مسؤوؿ عف مقاومة الرصاص  pbrTRABCDويحمؿ عمى البالزميد ،ويتكوف ىذا االوبروف مف ستة جينات،
اال اف ادوارىا ىي موضوع نقاش لحد االف الف حذؼ ىذه الجينات لـ يضعؼ قدرة نظاـ الدفؽ في بكتريا
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 Ralstonia metalliduransعمى مقاومة االيونات السامة ) .(Adekanmbi et al., 2019وقد وجد اف ىذا
الجيف مسؤوؿ ايضا عف مقاومة الزنؾ والكادميوـ ).(Jaroslawiecka and Piotrowska-Seget, 2014
اف الية عمؿ جيف  pbrAىي تصدير ايونات الرصاص مف السايتوبالزـ ومف ثـ حجزه كامالح الفوسفات
) .(Hynninen et al., 2009وقد وجدت دراسة ) (Adekanmbi et al., 2019انتشار ىذا الجيف في بكتريا
 ،Pseudomonasكما اشارت دراسة ) (Ayangbenro and Babalola, 2020الى تواجد ىذا الجيف في
بكتريا .Bacillus cereus
مف االمثمة االخرى ىو مضخة دفؽ  cadAالمسؤولة عف مقاومة الكادميوـ ،كما تقوـ بضخ ايونات الرصاص

والزنؾ خارج السايتوبالزـ ،ويشفر ليذا النوع جينات محمولة عمى الكروموسوـ او البالزميد تعرؼ باسـ cadA
) .(Hynninen, 2010تستخدـ بكتريا  Pseudomonas putidaناقالت بروتينية مف نوع

P- type

 ATPasesجيناتيا محمولو عمى الكروموسوـ تسمى  cadAتعمؿ عمى ضخ الكادميوـ عبر الغشاء البالزمي،

كما تعمؿ عمى ضخ الرصاص والزنؾ الى الخارج  ،ومف االنواع البكتيرية االخرى التي وجد فييا جينات cadA
مماثمة ىي ،Staphylococcus aureus

Bacillus stearothermophilus ،Bacillus firmus

) .(Ianeva, 2009; George and Wan, 2020
2-4-6-2مضخة دفق Cation diffusion facilitor
وىي ناقالت بروتينية تقع في الغشاء السايتوبالزمي وتعمؿ عمى تنظيـ نقؿ أو ضخ ايونات المعادف الثقيمة،
وتوجد في الكائنات بدائية وحقيقية النواة ،وتتخصص في نقؿ  Inffluxاو ضخ  Effluxايونات المعادف الثقيمة
ثنائية التكافؤ موجبة الشحنة .وىي عبارة عف مبادالت ايوف –بروتوف  Ion-proton exchangersباالعتماد
عمى التدرج الكيميائي ،واغمبيا متخصصة في نقؿ الزنؾ ).(Leedjarv et al., 2008; Hynninen, 2010

مف االمثمة عمى ىذا النوع ىو بروتيف  czcDالذي تـ وصفو الوؿ مرة في بكتريا Ralstonia metallidurans
 ، CH34يشارؾ ىذا البروتيف في دفؽ الكادميوـ والكوبمت والزنؾ ويشفر لو جيف (Sharma, 2017; czcD
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) .Hao et al., 2021تشارؾ بروتينات  CDFفي تنظيـ دفؽ ايونات المعادف الثقيمة موجبة الشحنة ،حيث
يشارؾ جيف  czcDفي تنظيـ نظاـ دفؽ  czcالمسؤوؿ عف تصدير الزنؾ والكوبالت والكادميوـ مف السايتوبالزـ
او مف الفسحة البالزمية الى خارج الخمية ).(Legatzki et al., 2003; Medardus et al., 2014
3-4-6-2مضخة دفق Cassette Binding ATP
تنتمي ىذه المضخة الى ناقالت عائمة  Resistance nodulation division familyالمتواجدة عمى نطاؽ
واسع في البكتريا السالبة لصبغة كراـ ) ،(Guglierame et al., 2006وتشكؿ ىيكالً ثالثياً يستعرض الغشاء
الداخمي والخارجي إل ازلة السموـ مف السيتوبالزـ ،كما وجدت في  Archaeaو  ، Eukaryaمما يشير إلى
األىمية التطورية ليذه البروتينات ) .(Intorne et al., 2012وىي عبارة عف معقد يتكوف مف ثالثػة مكونات
بروتينية وىي الناقؿ البروتيني  Protein exporterويعد المكوف الرئيسي ويقع في الغشػاء السػايتوبالزمي و
بروتيف  Membrane fusion proteinالذي يقع في الفسحة البالزمية وبروتيف الغشاء الخارجي Membrane
 outer factorالذي يقع في الغشػاء الخػارجي ) ،(Hynninen et al., 2010وتنقؿ ايونات المعادف مف
السايتوبالزـ او مف الفسحة البالزمية الى خارج الخمية باالعتماد عمى التدرج الكيميائي ،كما تقوـ بنقؿ ايونات
المعادف موجبة الشحنة التي تـ تصديرىا مف السايتوبالزـ بواسطة انضمة الدفؽ االخرى .تشارؾ بروتينات CBA
في ضخ ايونات المعادف الثقيمة والمركبات الكارىة لمماء ،ويعد بروتيف  RNDالموجود في الغشاء السايتوبالزمي
المكوف الرئيسي واألىـ النظمة دفؽ  ،CBAاذ يتوسط الجزء النشط مف عممية النقؿ ،ويحدد خصوصية الركيزة
ويشارؾ في تجميع المعقد البروتيني ،وفي البكتريا الموجبة لصبغة كراـ توجد بروتينات  RNDذات المكوف الواحد
وتعمؿ كوحدة فرعية مفردة مف أنظمة الدفؽ ،ومف االمثمة عمى ىذا النوع مف البروتينات ىو مضخة الدفؽ czc
المسؤولة عف مقاومة الكادميوـ والزنؾ والكوبمت ،كما انيا تمنح المقاومة لمرصاص (Leedjarv et al.,
) .2008; Hao et al., 2021وىو نظاـ دفؽ ضخي فعاؿ يتكوف مف ثالثة مكونات czcA :وىو بروتيف
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 RNDالمسؤوؿ الرئيسي عف مقاومة المعادف الثقيمة ؛ و  czcBالذي يعمؿ كجسر رابط بيف الغشاء البالزمي
والغشاء الخارجي czcC ،وىو بروتيف الغشاء الخارجي ،وتنتمي مضخة دفؽ  czcCBAإلى عائمة ناقالت
 CBAوتعمؿ عمى تصدير أيونات الرصاص في بكتريا (Sharma, Pseudomonas putida KT2440
).2017
تقوـ البكتيريا التي تعيش تحت ظروؼ االجياد المعدني بتنشيط جينات  czcالتي تشفر لبروتينات خاصة
لغرض مواجية بعض ايونات المعادف الثقيمة الكادميوـ والكوبمت والزنؾ سوية ).(Neis and Silver 1989
وتحفز ىذه الجينات اربعة مستويات مف مقاومة المعادف الثقيمة وىي المستوى األدنى ويتـ تحفيزه بواسطة
جيف  czcAوحده ،المستوى الثاني يحفز بواسطة جيف  czcAباالشتراؾ مع الجيف  ، czcBالمستوى الثالث يتـ
تحفيزه بواسطة جيف  czcCمع جيف  czcAوالمستوى األعمى مقاومة يحفز بواسطة المعقد الكامؿ  .czcCBAاف

زيادة القوة في مقاومة الزنؾ تحدث عندما يشفر جيف  czcBمع جيف  ، czcAبينما تشفير  czcCمع جيف czcA
تؤدي الى زيادة القوة في مقاومة الكادميوـ والكوبمت .واف إضافة الجيف  czcCالى المجموعة الفرعية czcBA
تتضاعؼ مقاومة الزنؾ و الكادميوـ والكوبمت  02مرة ).(Legatzki et al., 2003
4-4-6-2عائمة مضخة دفق أيون الكرومات الفائقة CHR super family
ترتبط مقاومة الكرومات بوجود الجينات المشفرة المحمولة عمى الكروموسوـ أو البالزميد او العوامؿ القافزة
) .(Chihomvu et al., 2015وتعزى المقاومة البكتيرية لمكرومات اما الى الطفرات الكروموسوية او الى
البالزميدات ) .(Adekanmbi et al., 2019ويشفر جيف  chrAالى بروتيف دفؽ الكرومات  ، chrAوىو
الجيف المسؤوؿ عف مقاومة الكرومات ويحمؿ عمى الكروموسوـ او البالزميد او كالىما ،وينتظـ جيف  chrAفي
اوبروف  Operonمع الجينات االخرى المسؤولة عف مقاومة الكروـ ) ،(Viti et al., 2014وتنتمي مضخة دفؽ
الكرومات  chrAإلى ناقالت العائمة الفائقة  ،CHR super familyوىي عائمة بروتينية قديمة ،وتعتمد عمى
15
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التدرج الكيميائي باستخداـ القوة الباعثة لمبروتوف وتصدر الكرومات والكبريتات مف السايتوبالزـ ،وتمنح البكتريا
مقاومة عالية لمكرومات ).(Flores et al., 2012
في الساللة البكتيرية متعددة المقاومة لممعادف الثقيمة

 Ralstonia metallidurans CH4تحمؿ الجينات

المشاركة في مقاومة الكروـ عمى البالزميد  ،pMOL28حيث يتـ تنظيميا بشكؿ مجموعة chrFECAB
 ، clusterأو تحمؿ بشكؿ اوبروف كروموسوي  chr2يتكوف مف الجينات  chrB2و  chrA2و  ، chrF2بينما

في بكتريا  Ochrobactrum tritici 5bv11وفي الساللة البكتيرية Shewanella sp. strain ANA-3
يحمؿ جيف  chrAعمى البالزميد ويتواجد بشكؿ اوبروف  .(Viti et al., 2014) chrBACويمكف أف تكوف
لمجينات المرافقة لػجيف  chrAوظائؼ تنظيمية أو قد ال تكوف مرتبطة بشكؿ مباشر بنقؿ الكرومات .فجيف
 chrBيشفر الى بروتيف مرتبط بالغشاء Memmbrane bound protein

عممو تنظيـ مقاومة ودفؽ

الكرومات .اما جيف  chrCفيشفر الى بروتيف مشابو تقريبا النزيـ (Branco and Superoxide dismutase
) .Morais, 2013وجدت الجينات المسؤولة عف مقاومة الكرومات  chrAفي بكتريا

Pseudomanas

 . Arthrobacter ،Streptococcus lactis ، spp.كما وجد جيف  chrBفي العديد مف االنواع البكتيرية مثؿ
،Pseudomonas putida

، Bacillus licheniformis

،Bacillus cereus

Brevibacillus

 .،laterosporusكما تـ تحديد جينات ناقالت الكرومات  chrAعف طريؽ تحميؿ التسمسؿ الجيني في بكتريا
 ،Orthrobacterium tritici 5bvI1ووجد انيا جزء مف العناصر المتحركة  TnOtChrويتـ تنظيميا في
جدا مف الكرومات
مجموعة  ،chrBACFوالتعبير عف جيف  chrAيمنح البكتريا مقاومة لمستويات عالية ً
).(Chihomvu et al., 2015
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 7-2التطبيقات الحيوية لمبكتريا المقاومة لممعادن الثقيمة في البيئة
اف الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في البيئات المموثة بالمعادف الثقيمة تتكيؼ بسرعة وتكوف حساسة النخفاض
تركيز المعادف الثقيمة ،لذلؾ يمكف استخداميا كمؤشرات حيوية لمكشؼ عف تموث البيئة بالمعادف الثقيمة
) .(Chihomvu et al., 2015كما تمثؿ قدرة بعض االنواع البكتيرية عمى البقاء والنمو في البيئات القاسية أو
المضطربة مثؿ البيئات المموثة بالمستويات العالية مف المعادف الثقيمة ميزة مفيدة يمكف استغالليا في عممية
المعالجة الحيوية  Bioremediationالرتباطيا مباشرة مع بقاء ونمو ىذه العزالت في البيئات المموثة (Lazzaro
) .et al., 2008; Needy Aka and Babalola, 2017اف السالالت البكتيرية الطبيعية االصمية
 Indigenousالتي تمتمؾ خصائص فريدة متمثمة بقدرتيا عمى تحمؿ المعادف الثقيمة ومقاومة تراكيزىا العالية
ومقاومة اكثر مف معدف اداة ميمة ومثالية لمتطبيؽ في عممية المعالجة الحيوية لمصرؼ الصناعي حيث يوجد
اكثر مف معدف في اف واحد ) ،(Bhojiya and Joshi, 2016ويمكف استخداميا اضافة لذلؾ في استخالص
ىذه المعادف مف نفايات التعديف والنفايات الصناعية ،فضال عف ذلؾ اف وجود نظاـ متخصص لممقاومة في
البكتريا لمعظـ ايونات المعادف السامة يساىـ بشكؿ كبير في تطبيقيا في المعالجة الحيوية (Margesin et al.,
).2011
اف السالالت البكتيرية المقاومة لممعادف الثقيمة ليا العديد مف التطبيقات التكنولوجية الحيوية ،حيث يمكف
استخداميا في مفاعالت حيوية  Bioreactorsالزالة المعادف الثقيمة مف النفايات المموثة ،او استخداميا كأجيزة
استشعار حيوية  Biosensorsلمكشؼ عف وجود ايونات المعادف ،حيث يمكف استخداـ السالالت البكتيرية
المقاومة لمرصاص كاجيزة استشعار بكتيرية ذات الخمية الكاممة Whole-cell bacterial biosensors
لتحديد التوافر الحيوي لمرصاص في العينات البيئية بدقة وحساسية ونوعية كبيرة ).(Naik and Dubey, 2013
كما يمكف استغالؿ جينات مقاومة الرصاص والمعادف االخرى في تصميـ ناقالت حيوية بكتيرية Bacterial
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 Bioreporterتعتمد عمى دفؽ المعدف في الخمية لمكشؼ عف المستويات المنخفضة مف المعادف في التربة
والمياه ) .(Ayangbenro et al., 2019اذ عمى عكس طرؽ التحميؿ الكيميائي التي تحدد إجمالي تركيز
المموثات في العينة  ،تستجيب الناقالت الحيوية البكتيرية لمتركيز الحيوي فقط الذي يؤثر عمى الخمية والقادر عمى
المرور عبر اغشيتيا الخموية ،وتتنبأ ىذه الناقالت بالواقع الحقيقي الذي تتعرض فيو الكائنات الحية لممموثات
ويمكف استخداميا لرصد التغيرات في تراكيز المعادف المتوفرة حيوياً في مختمؼ العمميات وىي ذات قيمة لتقييـ
المخاطر ،وتكوف مفيدة بصورة خاصة في اختيار خيارات المعالجة الحيوية المناسبة وتقييـ كفاءتيا (George
).and Wan, 2020
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Materials and Methods المواد وطرائق العمل-3
Materials  المواد1-3
Apparatuses  االجهزة1-1-3
.) في الدراسة الحالية1-3( تم استخدام االجيزة المختبرية المبينة في الجدول
 ) االجهزة المختبرية المستخدمة1-3( جدول
 المنشأ- الشركة المصنعة

اسم الجهاز

Concord - Lebanon

Refrigerator

Wise Spin - Korea

Microcentrifuge

جياز الطرد المركزي الدقيق

BioRad - USA

Thermal cycler

جياز المدور حراري

EMC-LAB - Germany

Spectrophotometer

Marubeni - japan

Autoclave

جياز المؤصدة

Memmert - Germany

Incubater

حاضنة

Gallan Kam - England

Hot plate

صفيحة ح اررية

Marubeni- Jaban

Water bath

حمام مائي

CRYSTE - Korea

Hood

غرفة تعقيم

Karl Kolb - Germany

Vortex Mixer

مازج دوامي

Ataly - Germany

Microscopic compound

Genway - Germany

Ph meter

Sartorius - USA

Sensetive balance

ميزان حساس

Thermo scientific – USA

Electrophoresis unit

وحدة الترحيل الكيربائي

DAIHAN Scientific - Korea

Ultraviolet
Transilluminator

03

ثالجة

جياز المطياف الضوئي

مجير ضوئي مركب
مقياس الدالة الحامضية

وحدة االشعة فوق البنفسجية

الفصل الثالث..................................................................المواد وطرائق العمل
 2-1-3المعدات Equipment
تم استخدام المعدات واالدوات المختبرية المبينة في جدول ( )2-3في الدراسة الحالية.
جدول ( ) 2-3المعدات المختبرية المستخدمة
اسم االداة
اطباق بتري

الشركة المصنعة  -المنشأ
Petri dishes

AL-Hani - USA

Eppendorf tubes

Jetbiofil - Canada

Standard Macfarland tube 0.5

Biomerieus - France

Plain tube

AFMA- Jordan

Slides

Superestar - India

Tips

Promega - USA

Plastic container

AFMA- Jordan

ماصات دقيقة

Micropipettes

WATSON BIO Lab - Jaban

مسحات معقمة

Sterile swabs

AFMA- Jordan

Millipore filter 0.22

Sartorius - Germany

Wire loop

Himedia - India

انابيب ابندروف
انبوب ماكفرالند القياسي رقم 5,5
انابيب اختبار معقمة
شرائح زجاجية
طرف بأحجام مختمفة
قناني بالسيتيكية

مرشحات غشائية دقيقة
ناقل زرعي

 3-1-3المواد الكيميائية Chemical materials
تم استخدام المواد الكيميائية الموضحة في الجدول ( )3-3في الدراسة الحالية.
جدول ( )3-3المواد الكيميائية المستخدمة
اسم المادة
االيثانول المطمق %155-96
اكاروز
حامض الييدروكموريك
دارئ TBE
دارئ TE

الشركة المصنعة  -المنشأ

Absolute ethanol 96-100%

Promega - USA

Agarose

BDH -England

)Hydrochloric Acid (HCL

BDH - England

)Tris Borate EDTA Buffer (TBE

Difco - USA

)Tris-EDTA Buffer(TE

Difco - USA
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DNA ladder 100bp

Solis BioDyne - Europe

دليل الدنا الحجمي

Red safeTM

iNtRON Biotechnology - Korea

Glycerol

Fluka - England

محمول الممح الطبيعي

Normal saline

Sigma - Germany

نترات الرصاص الثنائية

Lead nitrate Pb(NO3)2

BDH - England

Potassium Hydroxide KOH

BDH – England

صبغة امنة
كميسرول

ىيدروكسيد البوتاسيوم

 4-1-3االوساط الزرعية Culture media
تم استخدام االوساط الزرعية الموضحة في الجدول ( )4-3في الدراسة الحالية.
جدول ( ) 4-3االوساط الزرعية المستخدمة
الوسط الزعي

الغرض من استخدامه

وسط االكار المغذي

استعمل كوسط عام في العزل االولي لمبكتريا والبكتريا

Nutrient agar
وسط المرق المغذي

الشركة المصنعة  -المنشأ

المقاومة لمرصاص ،وحفظ العزالت.
استعمل كوسط عام في التجارب المختمفة.

Nutrient broth
وسط مرق لوريا بريتاني

استخدم ىذا الوسط الجل تنشيط وحفظ العزالت البكتيرية.

Luria Bertani broth
وسط اكار الماكونكي

استخدم في تنمية البكتريا السالبة لصبغة كرام والتفريق بين

MacConkey agar

البكتريا المخمرة وغير المخمرة لسكر الالكتوز.

وسط اكار مولر ىنتون

استخدم في تحديد التركيز المثبط االدنى لمرصاص MIC

Muller Hinton agar
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Kits

 العدد الجاهزة5-1-3

.) في الدراسة الحالية5-3( استخدمت العدد الجاىزة المبينة في جدول
) العدد المستخدمة5-3( جدول
- الشركة المصنعة

المكونات

العدة

المنشأ
SYRBIO - France

Crystal violet Solution, Iodine Solution

Gram stain عدة صبغة كرام

Decolorizer Solution, Safranin Solution

kit

Favorgen - Taiwan FATG Buffer, FABG Buffer , W1 Buffer,

عدة استخالص الحامض النووي

Wash Buffer, Elution Buffer, FABG Mini

FavorPrepTM Blood/

Column, Collection Tube.

Cultured Cells Genomic
DNA Extraction Mini Kit

Promega- USA

GoTaq® G2 Green Master Mix, 2X

عدة مزيج تفاعل انزيم البممرة

Nuclease-free water

المتسمسل
Go Taq® G2 Green
Master Mix, 2X
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Primers  البادئات6-1-3
) في الدراسة6-3(  والمبينة في جدول، الكوريةMacrogen استخدمت البادئات المجيزة من شركة
.الحالية

) البادئات المستخدمة في الدراسة الحالية6-3( جدول
المصدر

الوزن الجزيئي

5

3

القواعد النايتروجينية

الجين

لنواتج التضخيم
Loy et al., 2002

1498 bp

27F –AGAGTTTGATCCTGGCTCA
1492R - GGTTACCTTGTTACGACTT

766 bp

F- ATGAGCGAATGTGGCTCGAAG
R- TCATCGACGCAACAGCCTCAA

1520 bp

600 bp

al., (2019)

czcD

F- GTCGTTAGCTTGCCAACATC
R- CGAAAGCAAGATGTCGATCG

1292 bp

cadA

F- CAGGTCACTGACACGACCAT
R- CATGCTGATGAGATTGATGATC

450 bp

czcA

F- GACAAGACYGGMACYMTCAC
R- GCRTGGTTRATSCGTC

398 bp

czcB

F- GTTTGAACGTATCATTAGTTTC
R - GTAGCCATCCGAAATATTCG

Ayangbenro et

pbrA

F- CTATTTCGAACAAACAAAAGG
R- CTTCAGAACAAAACTGTTGG

1885 bp

16S rRNA

chrB

F- CTTATACGCTACGCCAACTG
R- GTAATGGCATTCAGTCGCTTG

03

chrA

الفصل الثالث..................................................................المواد وطرائق العمل
 2-3طرائق العمل Methods
 1-2-3تحضير محمول الخزن لمرصاص Lead stock solution preparation
حضر محمول الخزن لمرصاص بتركيز  15555ممغم/لتر باذابة  15,99غم من نترات الرصاص
الثنائية  Pb(NO3)2في كمية من الماء المقطر الاليوني )،Deionized distilled water (ddH2O
ثم رج المحمول جيدا واكمل الحجم المطموب باضافة الماء المقطر الاليوني لمحصول عمى التركيز
المطموب ،وعقم المحمول بالترشيح باستخدام مرشحات غشائية دقيقة قطر ثقوبيا  5,22مايكروميتر
وحفظ لحين االستخدام ). (Zakaria et al., 2007
 2-2-3تحضير وسط االكار المغذي المزود بالرصاص تركيز  1111ممغم/لتر Preparation of
nutritious agar medium with lead concentration of 1000 mg/L
تم تحضير الوسط بإذابة  23غم من وسط االكار المغذي في  955مل من الماء المقطر ،ثم عقم
الوسط المذاب في جياز المؤصدة عند ضغط  15باوند ودرجة ح اررة  121م °لمدة  15دقيقة .وبعد
تبريد الوسط إلى 55 -45م °تم إضافة  155مل من محمول الرصاص  Stock solutionالمعقم
بالترشيح حسب معادلة  ، C1V1=C2V2ثم صب الوسط في أطباق بتري معقمة .استخدم ىذا الوسط
في حساب وعزل البكتريا المتحممة لمرصاص (عبدالكاظم.)2525 ،
 3-2-3تحضير االوساط الزرعية الجاهزة وتعقيمها

Preparation of ready-made

culture media and sterilization
حضرت االوساط الزرعية الجاىزة حسب تعميمات الشركة المصنعة ،وضبط الرقم الييدروجيني عند 7
 ،ثم عقمت باستخدام المؤصدة عند درجة ح اررة  121م °وضغط  15باوند ولمدة  15دقيقة ،وبعد
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تبريدىا الى  55-45م °تقريبا ،صبت في اطباق بتري او انابيب اختبار حسب االستخدام (Forbes
).et al, 2007
 4-2-3جمع العينات Samples collection
تضمنت الدراسة الحالية جمع  55عينة بيئية مموثة من محافظتي الحمة وبغداد خالل الفترة الممتدة من
تشرين االول  2525إلى شباط  .2521شممت العينات مياه صرف صناعي من مصانع ومعامل
مختمفة مثل مصانع البالستيك ومصانع المنظفات ومصنع الجمود والدباغة ومصنع النسيج ومصنع
البطاريات ،اما مياه الصرف الصحي فقد جمعت من مستشفيات مختمفة ومحطات معالجة المياه
الثقيمة ،باإلضافة إلى ذلك جمعت عينات تربة مموثة من محطات تعبئة الوقود ومولدات الطاقة
الكيربائية ومن محال تزييت السيارات .جمعت العينات من عمق  15 -15سم تقريبا في عبوات
بالستيكية معقمة ،وحفظت في حافظة مبردة ونقمت الى المختبر لغرض زراعتيا (عبدالكاظم.)2525 ،
 5-2-3زرع العينات Samples culture
استخدمت طريقة النشر  Spread plate methodلغرض عزل البكتريا المتحممة لمرصاص
) . (Gurave et al., 2015حيث حضر عالق العينة باضافة  1غم من عينة التربة او  1مل من
عينة الصرف الصحي او الصرف الصناعي الى  9مل من محمول الممح الطبيعي Normal saline
جيدا لمدة خمس دقائق باستخدام المازج  ،Vortexثم اجريت سمسمة من التخافيف العشرية
ومزج ً
لمعينات ،حيث نقل  1مل من العالق الى االنبوبة االولى التي تحتوي  9مل من محمول الممح
الطبيعي ،ثم نقل  1مل منيا الى االنبوبة الثانية وىكذا حتى التخفيف السادس .تم سحب  1مل من
التخفيف السادس ونشر عمى وسط االكار المغذي المزود بالرصاص تركيز  1555ممغم/لتر ،كما تم
نشر ا مل من التخفيف نفسو عمى وسط االكار المغذي الخالي من الرصاص كسيطرة لغرض المقارنة
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وبواقع مكررين لكل وسط .حضنت االطباق في الحاضنة بدرجة 37م °لمدة  48ساعة (Gurave et
).al., 2015; Nokman et al., 2019
 6-2-3حساب العدد الكمي لمبكتريا والبكتريا المتحممة لمرصاص

Calculate the total

number of lead-tolerant bacteria and bacteria
بعد انتياء مدة الحضانة ومالحظة نمو المستعمرات البكتيرية ،تم حساب العدد الكمي لمبكتريا النامية
عمى وسط االكار المغذي الخالي من الرصاص والعدد الكمي لمبكتريا المتحممة لمرصاص النامية عمى
وسط االكار المغذي المزود بالرصاص تركيز 1555ممغم/لتر من خالل حساب الوحدة المكونة
لممستعمرة ) Colony forming unit (CFUحسب المعادالت االتية استنادا الى (Prescott and
)-:Harley, 2002
عدد الوحدات المكونة لممستعمرة الكمي  = Total CFU/mlعدد المستعمرات × عامل التخفيف
حجم المقاح (مل)
نسبة البكتريا المتحممة لممعدن = %

عدد البكتريا المتحممة لممعدن

× 155

العدد الكمي لمبكتريا
 7-2-3التشخيص المجهري لمعزالت البكتيرية المتحممة لمرصاص Microscopic diagnosis
of lead-tolerant bacterial isolates
تم اختيار المستعمرات البكتيرية المتحممة لمرصاص السائدة المختمفة بالحجم والمون والشكل النامية عمى
وسط االكار المغذي المزود بالرصاص تركيز 1555ممغم/لتر ،ثم تم تنقيتيا مجددا عمى وسط االكار
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المغذي وحضنت لمدة  24ساعة بدرجة 37م ،°ثم نقمت مستعمرات مفردة نقية نامية بوساطة عروة
ناقل معقم الى سطح شريحة زجاجية مع وضع بضع قطرات ماء معقم وفرشت الخاليا وتركت لتجف،
ثم ثبتت بالميب وصبغت بصبغة كرام ،وتم مالحظة اشكال الخاليا وترتيبيا وتفاعميا مع الصبغة من
خالل فحصيا تحت المجير الضوئي باستعمال العدسة الزيتية ) ،(Forbes et al., 2007نميت
العزالت البكتيرية سالبة لصبغة كرام عمى وسط اكار الماكونكي لغرض التفريق بين البكتريا المخمرة
وغير المخمرة لسكر الالكتوز.
 8-2-3اختبار مقاومة العزالت البكتيرية لمرصاص وتحديد التركيز المثبط االدنى

Lead

resistance test of bacterial isolates and determination of the MIC
استخدمت طريقة االنتشار في الحفر  Well diffusion methodلغرض اختيار العزالت البكتيرية
المقاومة لمتراكيز العالية من الرصاص وتحديد التركيز المثبط االدنى ،اذ عدت العزلة البكتيرية مقاومة
عندما يكون قطر منطقة التثبيط اقل من  1ممم ) .(Hassen et al.,1998; Orji et al.,2021تم
تنشيط العزالت البكتيرية عمى وسط مرق لوريا بريتاني  Luria Bertani Brothوحضنت بدرجة 37
م لمدة  24ساعة ،بعدىا تم معادلة المزروع البكتيري باستخدام محمول الممح الطبيعي لمحصول عمى
عكورة مساوية لعكورة انبوبة ماكفرالند القياسي رقم  .5,5حضر وسط اكار المولر ىنتون

Muller

 Hinton agarوصب في اطباق بتري ،ثم نشر  5,1مل من المقاح البكتيري عمى سطح وسط اكار
المولر ىنتون ،وترك لمدة  35دقيقة حتى يجف بعدىا تم عمل حفر بقطر  8ممم وبواقع خمسة حفر
في الطبق الواحد ،ثم وضع  155مايكروليتر من كل تركيز من تراكيز الرصاص المتزايدة المحضرة
من محمول الخزن  Stock solutionفي كل حفرة مع وضع  155مايكروليتر من الماء المقطر المعقم
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في الحفرة الوسطية كسيطرة .حضنت االطباق بدون قمبيا في درجة 37م لمدة  24ساعة ،بعد انتياء
مدة الحضن تم تسجيل قطر منطقة التثبيط لكل تركيز.
 9-2-3الدراسة الجزيئية Molecular study
 1-9-2-3استخالص الحامض النووي الجينومي Genomic DNA extraction
تم استخالص الحامض النووي الجينومي  Genomic DNAمن العزالت البكتيرية المقاومة لمرصاص
حسب تعميمات الشركة المجيزة المرفقة مع عدة االستخالص Favor PrepTM Blood/ Cultured
 Cells Genomic DNA Mini Kitوعمى النحو االتي:
تحضير العينة Samples preparation
 -1نشطت العزالت البكتيرية في وسط مرق لوريا بريتاني لمدة  24ساعة بدرجة 37م .°ثم نقل  1مل
من المزروع البكتيري الى انابيب ابندروف سعة 1,5مل ،ونبذت بجياز الطرد المركزي لمدة دقيقة
واحدة بسرعة  14555دورة/دقيقة ،تم التخمص من الرائق بالماصة وترك الراسب.
 -2اضيف  255مايكرولتر من دارئ  FATG bufferالى راسب الخاليا البكتيرية سالبة الكرام
ومزجت المحتويات بوساطة المازج لمدة خمس ثواني ،ثم حضنت االنابيب بدرجة ح اررة الغرفة لمدة
 5دقائق .اما راسب الخاليا البكتيرية موجبة الكرام فقد اضيف ليا  255مايكرولتر من محمول
 ،lysozymeثم مزجت المحتويات باستخدام المازج وحضنت االنابيب بدرجة ح اررة 37م °لمدة
 15دقيقة ،مع التقميب المستمر لألنابيب خالل مدة الحضن كل  3-2دقائق.
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تحمل الخاليا Cell lysis
 -3أضيف  255مايكرولتر من دارئ  FABG bufferالى مزيج العينة ،ثم مزجت جيدا بواسطة
المازج لمدة  5ثواني.
 -4تم تحضين االنابيب لمدة  15دقائق في درجة ح اررة الغرفة مع تقميب االنابيب كل  3دقائق حتى
يصبح مزيج العينات رائق.
 -5تييئة الحمام المائي  Water bathبدرجة 75م °وتم وضع دارئ االذابة  Elution Bufferلحين
استعمالو في الخطوة االخيرة من االستخالص.
ارتباط الحامض النووي DNA binding
 -6اضيف  255مايكرولتر من كحول االيثانول المطمق  %155-96الى العينة ،ومزجت المحتويات
باستخدام المازج لمدة  15ثواني.
 -7وضع عمود  FABGفي أنبوبة تجميع

 Collection tubeسعة  2مل ونقل جميع مزيج العينة

فيو برفق ،وتم اجراء الطرد المركزي بسرعة  14555دورة /دقيقة لمدة دقيقة واحدة ،ثم نقل العمود
الى انبوبة تجميع جديد سعة  2مل.
غسل العمود Column washing
 -8اضيف  455مايكرولتر من دارئ الغسل  W1 Bufferالى عمود  ،FABGوتم اجراء الطرد
المركزي بسرعة  14555دورة /دقيقة لمدة  35ثانية  ،بعدىا وضع عمود  FABGالمجفف في
أنبوبة تجميع جديد سعة  2مل.
 -9اضيف  655مايكرولتر من دارئ الغسل  Wash Bufferالى عمود  FABGوتم اجراء الطرد
المركزي بسرعة  14555دورة /دقيقة لمدة  35ثانية .ونقل العمود الى انبوبة تجميع جديدة .وتم
اجراء الطرد المركزي لمدة  3دقائق بسرعة  14555دورة/دقيقة لتجفيف العمود.
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االذابة Elution
 -15وضع عمود  FABGالمجفف في انبوبة ابندروف جديدة سعة  1,5مل .ثم اضيف 155
مايكرولتر من دارئ االذابة  Elution bufferالمسخن مسبقا مباشرة إلى مركز غشاء عمود
. FABG
 -11حضنت االنابيب في الحاضنة بدرجة ح اررة 37م °لمدة  15دقائق.
-12

تم اجراء الطرد المركزي لمدة دقيقة واحدة بسرعة  14555دورة  /الدقيقة ،تم الحصول عمى

الحامض النووي وحفظ بالتجميد بدرجة ح اررة  25-م °لحين االستخدام.
 2-9-2-3تحضير محاليل البادئات Primer solution preparation
تم تحضير محاليل الخزن  Stock solutionsلمبادئات الوارد ذكرىا في جدول ( )6-3باالعتماد عمى
تعميمات الشركة المجيزة بتركيز نيائي  155بيكامول/مايكرولتر باضافة دارئ  TEالى البادئات
المجفدة ،وتم رجيا بمطف وحفظت بدرجة 25-م .°ولتحضير محمول العمل Working solution
بتركيز  15بيكامول/مايكرولتر تم اخذ  15مايكرولتر من محمول الخزن واكمل باضافة  95مايكرولتر
من دارئ .(Sambrook et al., 2012) TE
 3-9-2-3تحضير مزيج تفاعل البممرة المتسمسل PCR mixture preparation
حضر مزيج تفاعل انزيم البممرة المتسمسل حسب تعميمات الشركة المجيزة لعدة Go Taq® G2
 Green Master Mix, 2Xوبحجم نيائي  55مايكرولتر وكما مبينة االضافات في جدول (.)7-3
وبعد اكمال االضافات في انابيب التفاعل ،مزجت المكونات لمدة  15ثواني باستخدام المازج.
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جدول ( )7-3مكونات مزيج تفاعل انزيم البممرة المتسمسل
المكونات

الحجم بالمايكرولتر

مزيج التفاعل Go Taq® G2 Green Master

25

Mix, 2X
البادئ االمامي Forward

3

البادئ الخمفي Reverse

3

قالب الدنا DNA template

5

ماء خالي من النيوكمييز Nuclease free water

14

الحجم النيائي

55

 4-9-2-3ظروف التضخيم Amplification condition
استعمل جياز المدور الحراري لغرض تضخيم نواتج تفاعل انزيم البممرة المتسمسل قيد الدراسة ،وقد تم
ضبط ظروف التضخيم والدورات الح اررية لكل جين كما مبين في جدول (.)8-3
جدول ( )8-3ظروف التضخيم لتفاعل إنزيم البممرة المتسمسل
الجين

المسخ
االولي

16S rRNA

 95م °لمدة
 2دقيقة

czcA

 95م °لمدة
 2دقيقة

czcD

 95م °لمدة
 2دقيقة

ظروف الدورة الواحدة

االستطالة

المسخ

ارتباط البادئ

 95م °لمدة

 53م °لمدة  72 35م °لمدة

 35ثانية

ثانية

 155ثانية

 94م °لمدة

 57م °لمدة 95

 72م °لمدة

 95ثانية

ثانية

 95م °لمدة

 52م °لمدة 95

 35ثانية

ثانية
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االستطالة

الدورات

النهائية

35

 72م °لمدة
 5دقيقة

34

 2دقيقة
 72م °لمدة
 45ثانية

 72م °لمدة
 5دقيقة

34

 72م °لمدة
 5دقيقة
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czcB

 95م °لمدة
 2دقيقة

pbrA

 95م °لمدة
 2دقيقة

chrA

 95م °لمدة
 2دقيقة

chrB

 95م °لمدة
 2دقيقة

cadA

 95م °لمدة
 2دقيقة

 95م °لمدة

 57م °لمدة 65

 35ثانية

ثانية

 95م °لمدة

 65,3م °لمدة

 35ثانية

 95ثانية

 95م °لمدة

 57,3م °لمدة

 35ثانية

 35ثانية

 95م °لمدة

 66م °لمدة 35

 35ثانية

ثانية

 95م °لمدة

 57م °لمدة 65

 35ثانية

ثانية

 72م °لمدة

35

 95ثانية
 72م °لمدة

 5دقيقة
35

 75ثانية
 72م °لمدة

35

 65ثانية

 72م °لمدة
 5دقيقة

35

 55ثانية
 72م °لمدة

 72م °لمدة
 5دقيقة

 35ثانية
 72م °لمدة

 72م °لمدة

 72م °لمدة
 5دقيقة

34

 72م °لمدة
 5دقيقة

 5-9-2-3الترحيل الكهربائي لهالم اال كاروز Agarose Gel Electrophoresis
تم اجراء الترحيل الكيربائي باستخدام ىالم االكاروز حسب طريقة

(Sambrook and

) ، Russel, 2006حيث استخدم االكاروز بنسبة  %5,7لمحصول عمى فصل جيد لمحامض النووي
الجينومي المستخمص من العزالت البكتيرية ،فيما استخدم االكاروز بنسبة  %1,5لمحصول عمى دقة
كبيرة في فصل ناتج تفاعل البممرة المتسمسل  ،PCR productوكما يمي:
 -1تم اذابة الوزن المعين من االكاروز في  155مل من دارئ  TBEتركيزه( X1حضر بإضافة 55
مل من دارئ الخزن  TBEتركيزه  X15الى  455مل من الماء المقطر) باستخدام الصفيحة
الح اررية لمدة  15دقيقة حتى اصبح المحمول رائقاً.
 -2برد المحمول الى درجة ح اررة  55-55م ، °ثم اضيف  5مايكرولتر من الصبغة الحمراء
 15( RedSafeTMممغم/مل) لمحصول عمى تركيز نيائي  5,5مايكروغرام/مل ومزج جيدا.
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 -3ثبت المشط  Combباالتجاه الصحيح في القالب  ، Trayثم صب االكاروز في القالب وترك في
درجة ح اررة الغرفة حتى تصمب لمدة  35دقيقة ،بعد ذلك أزيل المشط بعناية لممحافظة عمى
الحفر.
 -4حمل  5مايكرولتر من الدليل الحجمي ) DNA ladder (100 bpالى الحفر عمى جانبي اليالم
و  25مايكرولتر من عينات ناتج التفاعل  PCRفي الحفر المجاورة.
 -5نقل القالب الى حوض جياز الترحيل الكيربائي ،وغمر سطح اليالم بدارئ  TEBالمستخدم في
تحضير ىالم االغاروز  ،وتم اغالق غطاء الترحيل الكيربائي.
 -6مرر تيار كيربائي عمى فرق جيد قدره  72فولت لمدة ساعة ونصف.
 6-9-2-3تحميل تسمسل جين

16S rRNA gene sequence analysis

بعد التأكد من وجود نواتج تضخيم جينات  16S rRNAبالحجم المطموب في العزالت البكتيرية
المقاومة لمرصاص من خالل الترحيل الكيربائي ،تم ارسال نواتج تضخيم جينات  16S rRNAإلى
شركة  Macrogenفي كوريا إلجراء تسمسل سانجر وتسمسل الحامض النووي اآللي Automated

 .DNA sequencerوبعد الحصول عمى تسمسالت القواعد النيتروجينية لنواتج تضخيم جينات 16S
 ،rRNAتم تحميل تسمسل القواعد النيتروجينية باستخدام برنامج  BioEdit 7.2لغرض تحديد درجة
التقارب او التماثل الوراثي لتمك العزالت المحمية مع السالالت العالمية المسجمة في بنك الجينات
Gene bank

التابع لممركز الوطني لمعمومات التقانة الحيوية  ،NCBIكما تم تحديد العالقة

التطورية لتمك العزالت مع السالالت العالمية في بنك الجينات.
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 11-2-3حفظ العزالت Preservation of Bacterial Isolates
 1-11-2-3الحفظ قصير االمد Short-term Preservation
نقمت عدد من المستعمرات المنفردة النقية لكل عزلة بكتيرية الى انابيب تحتوي عمى وسط االكار
المغذي بالشكل المائل  Slantوحضنت لمدة 24ساعة بدرجة ح اررة  37م ،°بعدىا حفظت بدرجة
4م ، °وكررت عممية الحفظ لتجديد حيوية العزالت كل شير).(Forbes et al.,2007
 2-11-2-3الحفظ طويل االمد Long – Period Preservation
تم نقل عدد من المستعمرات المنفردة النقية لكل عزلة بكتيرية الى انابيب تحتوي وسط مرق لوريا
بريتاني الحاوي عمى  %15كميسيرول ،وحضنت بدرجة ح اررة  37م °لمدة 24ساعة ،ثم حفظت بدرجة
ح اررة  25-لعدة شيور).(Forbes et al.,2007
 11-2-3التحميل االحصائي Statistical Analysis
استخدم البرنامج االحصائي الحزمة االحصائية لمعموم االنسانية Statistical package of
 social Sciencesاالصدار  27بيدف تحميل النتائج و تم التعبير عن النتائج كنسب مئوية واستخدم
اختبار مربع كاي  X2وكذلك تم استخدام اختبار  T-testلممقارنة بين النسب المئوية وقد حددت
االختالفات المعنوية عند مستوى احتمال . (Schiefer,1980) 5.55
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 1-4العزل األولي لمبكتيريا المتحممة لمرصاص Initial isolation of lead tolerant
bacteria
تضمنت الدراسة الحالية جمع  45عينة بيئية من محافظتي الحمة وبغداد لغرض عزل البكتريا المقاومة
لمرصاص  ،بواقع  05عينات تربة من محطات تعبئة الوقود و 5عينات تربة من مولدات توليد الطاقة
الكيربائية و 3عينات تربة من اماكن تزييت السيارات وتشحيميا و 07عينة صرف صناعي من معامل
ومصانع مختمفة و01عينة صرف صحي من مستشفيات ومحطات معالجة المياه الثقيمة .وذلك الن عممية
اضافة الرصاص الى الوقود والتخمص من النفايات الصناعية واستخدام حمأة الصرف الصحي تعد مصادر
رئيسية لطرح الرصاص الى البيئة ).(Kafilzadeh et al., 2012; Yahaghi et al., 2018
استخدم وسط االكار المغذي المجيز بالرصاص 0555ممغم/لتر لغرض العزل االولي لمبكتريا المتحممة
لمرصاص ،وقد اظيرت نتائج الزرع ان  21عينة بيئية ( )%53ظير فييا نمو بكتيري بعد  37ساعة من
الحضانة ،في حين ان  07عينة ( )%25لم يظير فييا اي نمو كما موضح في جدول ( .)0-3ان اضافة
أيونات المعادن الثقيمة الى االوساط الزرعية يوفر وسط انتقائي لنمو المجتمعات البكتيرية المتحممة لممعادن
الثقيمة ولكن بتنوع اقل )(Pal et al. 2005; Tsaiet al ., 2005; Rosewarne et al. 2010
يعزى عدم وجود النمو في بعض العينات الى التأثيرات القاتمة لمرصاص ،اذ يتداخل الرصاص مع التمثيل
الريبوسومات الذي يتسبب في موت
الغذائي والنشاط الميكروبي ،مثل التنفس ،النقل ،تكوين األغشية ،ونشاط ا
الخاليا ) .(Utami et al., 2020وعمى الرغم من ان المعادن الثقيمة تظير آثارىا السامة عمى الكائنات
الحية الدقيقة من خالل آليات مختمفة ،تتمكن البكتيريا التي تتحمل المعادن الثقيمة أن تتكيف وتعيش في
البيئات المموثة ) .(Nath et al., 2012وتعزى قدرة العزالت عمى البقاء في بيئة مموثة بالمعادن إلى تركيب
جدارىا الخموي الذي يرتبط ويتفاعل مع أيونات المعادن وتركيبيا الوراثي ).(Ayangbenro et al., 2019
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جدول ( )1-4نسبة النمو البكتيري عمى وسط االكار المغذي المجهز بالرصاص 1111ممغم/لتر
نوع النمو

عدد العينات

النسبة المئوية %

وجود نمو

21

%53

عدم وجود نمو

07

%25

العدد الكمي

45

055

قيمة مربع كاي X2

*7884

قيمة  P valueالمحسوبة

1815

* :وجود فروق معنوية
كما بينت نتائج العزل االولي لمبكتريا المتحممة لمرصاص عمى وسط االكار المغذي المزود بالرصاص
0555ممغم/لتر ان اعمى نسبة لمنمو البكتيري ( )%055سجمت في عينات تربة محطات تعبئة الوقود ،تمتيا
عينات تربة مولدات الطاقة الكيربائية وعينات الصرف الصناعي حيث ظير فييا النمو البكتيري بنسبة
( ، )% 55,56ثم عينات الصرف الصحي التي ظير فييا النمو البكتيري بنسبة ( ،)%45في حين لم يظير
اي نمو عند زرع عينات تربة اماكن تزييت السيارات وتشحمييا عمى وسط االكار المغذي المجيز بالرصاص
0555ممغم/لتر كما موضح في جدول (.)1-3
ان ظيور النمو البكتيري في جميع العينات التي تم جمعيا من تربة محطات تعبئة الوقود قد يعزى الى
اضافة الرصاص الى البنزين كونو يعمل عمى تقميل الفرقعة في داخل المحركات ،حيث يودي التعرض طويل
األمد لممعادن إلى تكيف جزء من المجتمعات البكتيرية الذي يعيش بعد ذلك في الموقع المموث بالمعدن
) ،(Domingues et al., 2020كما يودي التموث بالمعادن الثقيمة الى اختفاء المجاميع الحساسة،
واستبداليا بالمجاميع الطبيعية االصمية التي يمكن أن تتحمل بشكل أفضل وتتكيف مع اضطراب الظروف
البيئية ) .(Lazzaro et al., 2008اما ظيور النمو بنسب مختمفة في بقية العينات قد يعزى الى ان
المعادن الثقيمة قادرة عمى التأثير عمى مجاميع الكائنات الحية الدقيقة في بيئة معينة عن طريق تقميل الوفرة
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والتنوع واختيار المجموعة المقاومة ) .(Pires, 2010في حين عدم ظيور النمو البكتيري في جميع عينات
تربة اماكن تزييت السيارت وتشحيميا قد يعزى الى عدم تعرض المجتمعات البكتيرية الموجودة في ىذه البيئة
الى المعادن الثقيمة وبالتالي عدم قدرتيا عمى النمو بوجود المعادن حيث ان تركيز الرصاص المستخدم في
الوسط الزرعي سام ليذه المجتمعات ويثبط نموىا.
جدول ( )2-4نوع العينات التي اظهرت نمو بكتيري عند تركيز الرصاص 1111ممغم/لتر
نوع العينة

عدد العينات
الكمي

عدد العينات التي اظهرت نمو بكتيري
في وسط  NAالمزود بالرصاص

النسبة

المئوية %

1111ممغم/لتر
عينات تربة من محطات تعبئة الوقود

11

11

%111

عينات تربة من مولدات توليد الطاقة الكيربائية

6

4

%66.67

عينات صرف صناعي

18

12

%66.67

عينات صرف صحي من مستشفيات ومحطات

12

6

%51

عينات تربة من اماكن تزييت السيارات والتشحيم

4

1

1

المجموع الكمي

51

32

%64

معالجة

قيمة مربع كاي X2

*13883

قيمة  P valueالمحسوبة

18118

* :وجود فروق معنوية عند مستوى احتمالية 5.54
اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع عدد من الدراسات المحمية التي اشارت الى العزل االولي لمبكتريا
المتحممة لمرصاص من بيئات مموثة باستخدام االوساط الزرعية المجيزة بالرصاص ،كدراسة (عبدالكاظم،
 )1515التي اشارت الى عزل البكتريا المتحممة لمرصاص من الصرف الصناعي باستخدام وسط االكار
المغذي المزود بالرصاص ،كما اتفقت مع دراسة ) (Ghaima et al., 2018التي اشارت الى عزل البكتريا
المقاومة لمرصاص من الترب المموثة بوقود الديزل باستخدام وسط االكار المغذي المزود بالرصاص .وايضا
اتفقت مع الدراسات العالمية مثل دراسة ) (Utami et al., 2020الذي عزل البكتريا المتحممة لمرصاص
عمى الوسط الزرعي المجيز بالرصاص من المياه العادمة النفطية .ودراسة ) (Yuliani et al., 2019الذي
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عزل البكتريا المتحملة للرصاص من نفايات صناعة الدباغة والجلود باستخدام الوسط الزرعي المزود
بالرصاص .ودراسة ) (Saleem et al., 2015الذي عزل البكتريا المتحممة لمرصاص من تربة مناطق
صناعية باستخدام الوسط الزرعي المزود بالرصاص ،كما اتفقت مع دراسة )(Gurave et al., 2015
الذي استطاع عزل البكتريا المتحممة لممعادن الثقيمة من تربة محطة وقود.
 2-4العدد الكمي ونسبة البكتريا المتحممة لمرصاص Total number and percentage of lead-
tolerant bacteria
تبين نتائج الدراسة الحالية ان بعض البكتريا الموجودة في عينات التربة والصرف الصناعي كانت حساسة
لمرصاص من خالل االنخفاض المعنوي لمعدد الكمي لممستعمرات البكتيرية المتحممة لمرصاص النامية عمى
وسط االكار المغذي المزود بالرصاص 0555ممغم/لتر الذي تراوح بين ، 805×0,61 - 805×5,43
مقارنة مع العدد الكمي لممستعمرات البكتيرية النامية عمى الوسط الزرعي الخالي من الرصاص الذي تراوح
بين  805× 2.88 - 805× 1.15كما مبين في شكل ( )0-3وجدول ( .)2-3ان وجود الرصاص في
الوسط الزرعي يثبط تنوع البكتيريا وتعدادىا ) ،(Ayangbenro et al., 2019حيث يجعل الوسط الزرعي
بيئة مرىقة لنمو الكائنات الدقيقة ) ،(Das et al., 2014اذ ان بعض المسارات االيضية في الكائنات الحية
الدقيقة تكون حساسة لممعادن ،مما يؤدي إلى التثبيط االنتقائي لمنمو ،وبالتالي انخفاض أعداد وتنوع الكائنات
الحية الدقيقة باالعتماد عمى تمك المسارات ) .(Sobolev and Begonia, 2008اتفقت نتائج ىذه الدراسة
مع ) (Ayangbenro et al., 2019الذي استطاع عزل البكتريا المتحممة لمرصاص من ترب مموثة
باستخدام وسط االكار المغذي المزود بالرصاص واشار الى انخفاض العدد الكمي لممستعمرات البكتيرية
المتحممة لمرصاص مقارنة مع العدد الكمي لممستعمرات البكتيرية النامية عمى الوسط الزرعي الخالي من
الرصاص .كما اتفقت مع دراسة ) ،(Kafilzadeh et al., 2012ودراسة)(Smejkalova et al., 2003
التي اشارت الى ان عدد البكتيريا المقاومة لمرصاص في الوسط الزرعي المزود بالرصاص أقل من عدد
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البكتيريا الموجودة في وسط السيطرة الخالي من الرصاص .كما نالحظ من النتائج ان النسبة المئوية
لممستعمرات البكتيرية المتحممة لمرصاص تراوحت بين  ،% 26,80 - 12,20كانت ىذه النتيجة متوافقة
مع دراسة ) (Marzan et al., 2017التي اشارت الى انخفاض العدد الكمي لمبكتريا في الوسط المزود
بالرصاص مقارنة مع السيطرة وتراوحت نسبة البكتريا المقاومة لمرصاص المعزولة من الصرف الصناعي
لمدباغة بين . %24,67-13,43
ان وجود عدد من البكتيريا اليوائية الحية النامية عمى الوسط الزرعي المزود بالمعادن الثقيمة يدل عمى تكيف
المجتمع الميكروبي مع التموث ،كما ان البكتيريا القابمة لمزراعة ىي الجزء األكبر واألكثر نشاطًا من بدائية
تقييما مفيدا وسريعا لتأثير التموث بالمعادن الثقيمة ،وتعد طريقة التعداد
النواة  Prokaryotesفي البيئة وتوفر ً
في الطبق أكثر مالئمة لتحديد تأثير المعادن الثقيمة عمى البكتيريا مقارنة مع الطرق االخرى غير المعتمدة
عمى الزرع ).(Margesin et al., 2011; Domingues et al., 2020
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شكل (( )1-4أ)المستعمرات البكتيرية النامية عمى وسط االكار المغذي المزود بالرصاص 1111ممغم/لتر
(ب) المستعمرات البكتيرية النامية عمى وسط االكار المغذي الخالي من الرصاص بعد  48ساعة من
الحضن.

جدول ( )3-4عدد المستعمرات الكمي والنسبة المئوية لمبكتيريا المتحممة لمرصاص
رقم العينت

العدد الكلي للبكتريا المتحملت للرصاص
)(CFU×109/ ml

العدد الكلي لبكتريا السيطرة
)(CFU×109/ ml

نسبت البكتريا المتحملت للرصاص

1

1.11

N

N

2

0.60

2.55

23.52%

3

0.91

2.94

30.95%

4

0.74

2.88

25.69%

5

0.54

2.26

23.89%

6

0.89

2.43

36.62%

7

0.65

2.89

34.60%

8

0.76

2.94

25.85%
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9

1.28

3.99

32.08%

10

1.16

3.54

32.76%

11

0.86

2.93

29.35%

12

0.59

2.49

23.69%

13

1.32

3.91

33.75%

14

0.95

2.59

36.67%

15

0.85

3.34

25.44%

16

0.79

2.77

28.51%

17

1.18

3.54

33.33%

18

0.85

2.57

33.07%

19

0.95

3.32

28.61%

20

1.00

2.99

33.44%

21

1.45

3.96

36.61%

22

0.86

2.91

34.36%

23

1.13

2.98

37.91%

24

1.72

N

N

25

1.48

N

N

26

1.05

2.97

35.35%

27

0.69

2.96

23.31%

28

0.78

2.89

26.98%

29

0.72

2.53

28.45%

30

0.66

2.48

26.61%

31

0.89

2.87

31.01%

32

1.22

N

N

Mean

0.957

2.979
Calculated t= 34.369 > Critical t=2.040

 : Nعزالت ال يمكن عدىا (نمو كثيف)
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 3-4التشخيص المجهري لمعزالت البكتيرية المتحممة لمرصاص

Microscopic diagnosis of

lead-tolerant bacterial isolates
بعد تنقية المستعمرات البكتيرية النامية عمى وسط االكار المغذي المزود بالرصاص  0555ممغم/لتر ،تم
الحصول عمى  25عزلة بكتيرية نقية من  21عينة بيئية ،وعند تصبيغيا بصبغة كرام كانت العزالت البكتيرية
السالبة لصبغة كرام سائدة بنسبة  ،%75,45بينما شكمت العزالت البكتيرية الموجبة لصبغة كرام نسبة
 %08,33كما موضح في الجدول (. ) 3-3
جدول ( ) 4-4نسبة العزالت البكتيرية السالبة والموجبة لصبغة كرام بين العزالت المتحممة لمرصاص
نوع البكتيريا

العدد

النسبة المؤية %

سالبة لصبغة كرام

18

%75,45

موجبة لصبغة كرام

6

%08,33

عدد العزالت الكمي

25

%055

قيمة مربع كاي X2

*15,77

قيمة  P valueالمحسوبة

5

*توجد اختالفات معنوية عند مستوى احتمالية 5.54

اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة (عبدالكاظم )1515 ،التي اشارت الى سيادة االنواع البكتيرية السالبة
لصبغة كرام المتحممة لممعادن الثقيمة بين العزالت البكتيرية المعزولة من عينات الصرف الصناعي .كما
اتفقت مع دراسة ) )Irawati et al.,2015التي اشارت الى سيادة العزالت سالبة الكرام المقاومة لمرصاص
والزنك بين العزالت البكتيرية المعزولة من مياه الصرف الصناعي في اندونيسيا ،كما اتفقت مع دراسة (Adel
) et al.,2014التي اشارت الى ان  %53,17من العزالت البكتيرية المعزولة من مياه الصرف الصناعية
كانت سالبة لصبغة كرام في حين شكمت العزالت الموجبة نسبة  .%26,6واشار
75
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) al.,2011ان العزالت البكتيرية الموجبة لصبغة كرام المعزولة من تصريف عيادات االسنان كانت غير
متحممة لممعادن الثقيمة .في حين اشارت بعض الدراسات ان العزالت الموجبة لصبغة كرام اكثر تحمال
لممعادن الثقيمة واكثر سيادة من العزالت السالبة لصبغة كرام في البيئات المموثة ;(Marzan et al., 2017
).Ndeedy and Babalola, 2017
يعزى سيادة البكتريا السالبة لصبغة كرام بين العزالت المتحممة لمرصاص الى طبيعة التركيب الكيميائي لجدار
الخمية والذي يحتوي عمى مجاميع وظيفية متعددة سالبة الشحنة مثل مجاميع ىيدروكسيل ،كربونيل،
كربوكسيل ،سمفييدريل ،ومجموعات الفوسفوديستر  Phosphodiesterوىي تمثل مواقع ربط فعالة لممعادن
الثقيمة ) .(Prabhakaran et al., 2016ان سيادة البكتريا السالبة لصبغة كرام في البيئات المموثة
بالمعادن الثقيمة قد يعود الى الخصائص الجوىرية  Intrinsic propertiesوتركيب الغشاء الخارجي المكون
من عديد السكريد الدىني  ،Lipopolyscharideدىون فوسفاتية  ،Phospholipidوبروتينات دىنية
 Lipoproteinsوجميعيا تشكل شحنة سالبة قوية تتداخل مع المعادن الثقيمة وتزيل سميتيا (Benmalek
).and Fardeau , 2016

 4-4مقاومة العزالت البكتيرية لمرصاص وتحديد التركيز المثبط االدنى Resistance of bacterial
isolates to lead and determination of MIC
تم اختبار مقاومة العزالت البكتيرية لمرصاص من خالل استخدام طريقة االنتشار في الحفر

Well

 ،diffusion methodالتي تميزت بكونيا طريقة سيمة واقل تكمفة وجيد في تحديد العزالت البكتيرية
المقاومة لممعادن الثقيمة ،حيث تعتبر العزلة البكتيرية مقاومة عندما يكون قطر منطقة التثبيط اقل من  0ممم
) .(Hassen et al.,1998; Orji et al.,2021تشير النتائج ان مقاومة العزالت البكتيرية لمرصاص
تراوحت بين  7555 – 4555ممغم/لتر ،ونالحظ زيادة قطر منطقة التثبيط بزيادة تركيز الرصاص حيث
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تراوحت اقطار مناطق التثبيط بين 15-1ممم كما موضح في شكل ( )1-3وجدول ( .)4-3كما لوحظ أن
اعداد العزالت البكتيرية التي تنمو بوجود الرصاص انخفض مع زيادة تركيز الرصاص في الوسط الزرعي،
مما يدل عمى سمية الرصاص ) .(Neethu et al.,2015; Manegabe et al., 2017وتبين النتائج ان
بعض العزالت البكتيرية اظيرت مقاومة لتراكيز عالية من الرصاص اذ تراوحت قيم التركيز المثبط االدنى ليا
تراوحت بين  8555 -5555ممغم/لتر .
ان اختالف مقاومة العزالت البكتيرية لمرصاص قد يعزى الى اختالف طبيعة السطح الخموي بين العزالت
البكتيرية المختمفة ،والى االختالف الفسيولوجي بين العزالت ،فضال عن اختالف اليات مقاومة العزالت
البكتيرية لممعادن الثقيمة ( .)Zeid et al.,2009فالبكتيريا قد تكون متحممة او مقاومة لممعادن الثقيمة،
ويوصف التحمل بانو قدرة البكتريا عمى البقاء في بيئة مموثة من خالل الخصائص الجوىرية ،مثل إنتاج
البوليمرات الخارجية أو عديد السكريد الخارجي أو جدار خموي غير منفذ ،بينما المقاومة ىي قدرة البكتريا
عمى البقاء في تركيز عالي من المعدن عن طريق آليات إزالة السموم كاستجابة مباشرة لوجود ىذه المعادن
) ،(Prabhakaran et al., 2016ويمكن تفسير مقاومة بعض االنواع البكتيرية لمرصاص أن ىذه
الكائنات قد طورت خصائصيا التكيفية من خالل الطفرات أو عن طريق اكتسابيا جينات المقاومة المحمولة
عمى البالزميد او العوامل القافزة من خالل النقل الجيني االفقي من البكتريا االخرى المقاومة لممعادن الثقيمة
). (Ayangbenro et al., 2019
ان كمية المعادن الثقيمة وخاصةً الرصاص قد ازدادت في النظم البيئية البكتيرية بسبب التطور الصناعي،
والكيمياويات الزراعية والنمو السكاني ،ويمكن لمبكتيريا التي تعيش في مثل ىذه البيئة المموثة أن تراكم ىذه
المعادن .وعند دخوليا لمسايتوبالزم ،يؤدي الرصاص إلى اضطراب وظائف التمثيل الغذائي البكتيري كما
يمكنو إتالف أغشية الخاليا البكتيرية والخصائص اإلنزيمية وبنية الحمض النووي .وبالتالي فإن البكتيريا
ممزمة بتطوير آلية لتحمل ومقاومة وجود ىذه المعادن ).(Manegabe et al., 2017
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أن بعض العزالت لم تنمو بوجود تراكيز عالية من الرصاص عمى الرغم من ان جميعيا تم عزليا من البيئات
المموثة نفسيا ،اذ تعتمد قدرة العزالت البكتيرية عمى النمو في ظل ىذه البيئة المموثة بالمعادن عمى التكيف
الجيني او الفسيولوجي ،عالوة عمى ذلك ،قد ال تتأثر المجاميع البكتيرية الموجودة في ىذه البيئات جز ًئيا
بتركيز المعدن في البيئة .لذلك فإن وجود سالالت بكتيرية معينة غير مييأة لمعيش في بيئات مموثة بالمعادن
قد يستمر أو يتحفز بقاءىا من خالل نشاط سالالت بكتيرية أخرى ،وقد تكون المعادن الثقيمة قادرة عمى
التأثير عمى مجاميع الكائنات الحية الدقيقة في بيئة معينة عن طريق تقميل الوفرة والتنوع واختيار المجموعة
المقاومة .وقد يكون أحد أىم العوامل التي تفسر وجود أو عدم وجود مجموعة سكانية معينة ىو العالقات
الموجودة بين المجتمع البكتيري بأكممو في ىذا النوع من البيئة القاسية ).(Pires, 2010
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5555
4555

4555

5555
c

c
8555

4555

6555

7555

4555

4555

5555
5555

c
4555

c

8555

6555

7555

شكل ( )2-4نتائج تثبيط الرصاص لبعض العزالت البكتيرية بطريقة االنتشار في الحفر
تشير االرقام ( )8555-1555الى قيم تراكيز الرصاص المتزايدة .
تشير  Cالى الحفرة الوسطية التي استخدمت كسيطرة (controlالماء المقطر).
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جدول ( )5-4اقطار مناطق التثبيط وقيم التركيز المثبط االدنى بطريقة االنتشار في الحفر
تركيز الرصاص

2111

3111

4111

(ممغم/لتر)

5111

6111

7111

8111

9111

قطر منطقة التثبيط (ممم)

رقم العزلة
0

5

5

5

5

3

3

5

5

1

5

5

5

5

3

3

5

5

2

5

5

5

5

1

3

3

5

3

5

5

5

5

1

3

5

5

4

5

5

5

5

1

3

3

3

5

5

5

5

5

1

3

3

5

6

5

5

5

5

5

1

1

1

7

5

5

5

5

1

3

3

5

8

5

5

5

5

1

1

3

3

05

5

5

5

5

5

5

5

3

00

5

5

5

5

3

3

5

5

01

5

5

5

5

05

05

07

15

02

5

5

5

5

7

7

7

7

03

1

3

3

5

04

5

5

3

3

05

5

5

1

4

06

5

1

3

5

07

5

5

5

4

08

5

5

3

4

15

5

5

1

1

10

5

5

2

7

11

5

5

1

6

12

3

3

5

7
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13

3

5

5

5

14

3

4

5

5

15

1

3

4

5

16

3

3

3

3

17

3

3

5

5

18

5

05

05

15

25

1

4

5

7

20

3

4

5

5

21

1

2

3

3

22

1

7

7

8

23

1

3

3

7

24

1

3

3

5

25

3

3

5
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 5-4التشخيص الجزيئي لمعزالت البكتيرية المقاومة لمتراكيز العالية من الرصاص

Molecular

characterization of bacterial isolates resistant to high concentrations of lead
ان التشخيص المظيري يوفر امكانية دراسة خصائص معينة لمعزالت  ،ولكن في الوقت نفسو ىذه المالمح
المظيرية ،وأشكال المستعمرات ،والخصائص األيضية ومتطمبات النمو ليست ثابتة وقد تتغير مع الضغط
والتطور خصوصا في البيئات القاسية كالبيئات المموثة بالمعادن الثقيمة ،مما يدعو الى اعتماد طرق أكثر
موثوقية وحداثة في تشخيص العزالت البكتيرية مثل .(Uqab et al., 2020) 16S rRNA sequence
تم في الدراسة الحالية انتقاء عشر عزالت بكتيرية بشكل عشوائي اظيرت مقاومة لتراكيز عالية من الرصاص
وبعد استخالص الحامض النووي الجينومي  ،DNAاجري الترحيل الكيربائي ليالم االكاروز بنسبة ،%5,6
اذ يعتمد تركيز االكاروز في اليالم عمى حجم قطع الحامض النووي التي يجب فصميا ،ويستخدم بنسبة
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 91-5,4لمحصول عمى فصل جيد لمحامض النووي الجينومي ،كما يستخدم االكاروز بنسبة %1-0,4
لمحصول عمى دقة جيدة لألجزاء الصغيرة من ناتج تفاعل تقنية انزيم البممرة المتسمسل (Shirayama PCR
) .et al., 2012بعد فحص اليالم باستخدام وحدة االشعة فوق البنفسجية ظيرت حزم الحامض النووي
الجينومي  DNAكما مبين في الشكل (.)2-3

شكل ( )3-4الترحيل الكهربائي لهالم اال كاروز (  )%187عند  72فولت لمدة  45دقيقة يبين حزم
الحامض النووي الجينومي  DNAالمستخمص من العزالت البكتيرية المقاومة لمرصاص

تم اجراء تقنية تضاعف البممرة المتسمسل  PCRلمكشف عن جين  16S rRNAفي الحامض النووي
الجينومي المستخمص من العزالت البكتيرية المقاومة لمرصاص باستخدام البادئ  ،Universal primerثم
اجريت عممية الترحيل الكيربائي ليالم االكاروز بنسبة ( ،)%0,4وبعد فحص اليالم باستخدام وحدة االشعة
فوق البنفسجية ظيرت حزم بحجم جزيئي  0387زوج قاعدي من خالل مقارنتيا مع الدليل الحجمي DNA
 ladderكما موضح في الشكل (.)3-3
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شكل ( )4-4الترحيل الكهربائي لهالم اال كاروز ( )%185عند  72فولت لمدة  81دقيقة لناتج تضخيم

جين  16S rRNAبحجم  1498زوج قاعدي  11-1 ،العزالت البكتيرية المنتقاة الحاممة لجين 16S
 M ،rRNAالدليل الحجمي  111( DNA ladderزوج قاعدي).
بعد ارسال ناتج تفاعل  PCRلجينات  16S rRNAلمعزالت البكتيرية العشرة المنتقاة الى شركة
 ،Macrogenتم الحصول عمى تسمسل القواعد النيتروجينية لجينات  ،16S rRNAوتم تحميل التسمسل
باستخدام برنامج  ،BioEdit 7.2وبينت النتائج من خالل االعتماد عمى محرك البحث  BLASTفي موقع

 NCBIوجود تطابق وراثي في تسمسل جينات  16S rRNAفي السالالت المحمية مع تسمسل جينات 16S
 rRNAلمسالالت العالمية المودعة في موقع  .NCBIوقد شخصت العزالت البكتيرية بناءا عمى التطابق
الوراثي وسجمت تسمسالتيا في موقع  NCBIتحت ارقام االنضمام  Accession numberالمبينة لكل عزلة

في الجدول ( .)5-3ومن الجدير بالذكر ان العزلة الثامنة أعطت نتيجة غير واضحة لتسمسل جين 16S
 ،rRNAوكان من الصعب اجراء تحميل لمتسمسل ،وقد يعزى ذلك إلى قمة تركيز الحامض النووي ودرجة
نقاوة العينة ،او تحمل الحامض النووي اثناء النقل والتخزين لمدة طويمة او نتيجة االذابة والتجميد المتكرر
).(Nezhad et al., 2010
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جدول ( )6-4الرقم التسمسمي واسماء العزالت المحمية المقاومة لمرصاص في موقع NCBI
ت

الرقم التسمسمي لمعزلة

اسم العزلة في NCBI

1

Burkholderia contaminans strain AMAJ-1

MZ520758.1

2

Priestia flexa strain AMAJ-2

MZ520759.1

3

Burkholderia sp. strain AMAJ-3

MZ520760.1

4

Burkholderia lata strain AMAJ-4

MZ520761.1

5

Burkholderia sp. strain AMAJ-5

MZ520762.1

6

Corynebacterium mucifaciens strain AMAJ-6

MZ520763.1

7

Burkholderia contaminans strain AMAJ-7

MZ520764.1

8

نتيجة التسمسل غير واضحة

9

Burkholderia contaminans strain AMAJ-9

MZ520765.1

Enterococcus faecalis strain AMAJ-10

MZ520766.1

11

يوضح الجدول ( )6-3نتائج التطابق الجيني بين العزلة المحمية Burkholderia contaminans strain
 AMAJ-1المنتقاة في ىذه الدراسة مع العزالت العالمية المسجمة في موقع  ،NCBIاذ تشابيت العزلة
المحمية بنسبة  %055مع العزالت العالمية ،واظيرت نتائج تحميل الشجرة الوراثية تقارب واضح مع العزلة
العالمية  Burkholderia contaminans strain HA09شكل ( .)4-3ويوضح ممحق ( )0نتائج تحميل
تسمسل القواعد النيتروجينية لجين  16S rRNAلمعزلة المحمية مقارنة مع تسمسل القواعد النيتروجينية لجين

16S rRNAفي العزلة العالمية Burkholderia contaminans strain HA09

.ويشير ممحق ()05

الى تسمسل جين  16S rRNAفي العزلة المحمية  Burkholderia contaminans strain AMAJ-1في
موقع .NCBI
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Burkholderia contaminans  لمعزلة المحمية16S rRNA ) نسبة تطابق تسمسل جين7-4(جدول

 العائدة لمعزالت العالمية المسجمة في موقع16S rRNA  مع تسمسالت جيناتstrain AMAJ-1
NCBI

Max Total
Score Score

Query
Cover

E value Per. Ident

Burkholderia contaminans strain HA09 16S
ribosomal RNA gene, partial sequence

590

590

100%

1e-171

100.00%

MT565306.1

Burkholderia contaminans strain HA01 16S
ribosomal RNA gene, partial sequence

590

590

100%

1e-171

100.00%

MT565305.1

Burkholderia contaminans strain RB05 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

590

590

100%

1e-171

100.00%

MT565304.1

Burkholderia contaminans strain RB03 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

590

590

100%

1e-171

100.00%

MT565303.1

Burkholderia contaminans strain RB02 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

590

590

100%

1e-171

100.00%

MT565302.1

Burkholderia contaminans strain RB01 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

590

590

100%

1e-171

100.00%

MT565301.1

Burkholderia contaminans strain RC03 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

590

590

100%

1e-171

100.00%

MT565300.1

Burkholderia contaminans strain RC02 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

590

590

100%

1e-171

100.00%

MT565299.1

Burkholderia contaminans strain J2956 16S
ribosomal RNA

590

590

100%

1e-171

100.00%

NR_104978.1

Burkholderia multivorans strain Struelens 16S
ribosomal RNA gene, partial sequence

590

590

100%

3e-164

100.00%

Burkholderia puraquae strain CAMPA 1040 16S
ribosomal RNA gene, partial sequence

571

571

100%

4e-166

100.00%

Description
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شكل ( )5-4تحميل الشجرة الوراثية لتسمسل جين 16S rRNAلمعزلة المحمية

contaminans strain AMAJ-1

Burkholderia

يوضح الجدول ( )7-3نتائج التطابق الجيني بين العزلة المحمية Priestia flexa strain AMAJ-2
المنتقاة في ىذه الدراسة مع العزالت العالمية المسجمة في موقع  ،NCBIاذ تشابيت العزلة المحمية بنسب

تراوحت بين  %055 -88,75مع بعض العزالت العالمية ،واظيرت نتائج تحميل الشجرة الوراثية تقارب

واضح مع العزلة العالمية Bacillus flexus strain YZGR05

شكل ( . )5-3ويوضح ممحق ()1

نتائج تحميل تسمسل القواعد النيتروجينية لجين  16S rRNAلمعزلة المحمية مقارنة مع تسمسل جين 16S

rRNAفي العزلة العالمية  . Bacillus flexus strain YZGR05ويشير ملحق ( )55الى تسمسل جين

 16S rRNAلمعزلة المحمية  Priestia flexa strain AMAJ-2في . NCBI
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Priestia flexa strain  لمعزلة المحمية16S rRNA ) نسبة تطابق تسمسل جين8-4(جدول

NCBI  العائدة لمعزالت العالمية المسجمة في موقع16S rRNA  مع تسمسالت جيناتAMAJ-2
Max
Score

Total
Score

Query
Cover

E
Per. Ident
value

Bacillus flexus strain YZGR05 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

1330

1330

100%

0.0

100.00%

MN803219.1

Bacillus flexus strain APSAU197 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

1330

1330

100%

0.0

100.00%

KM251458.1

Bacillus flexus strain APSAU196 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

1330

1330

100%

0.0

100.00%

KM251457.1

Bacillus flexus strain APSAU195 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

1330

1330

100%

0.0

100.00%

KM251456.1

Bacillus flexus strain DL24 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

1323

1323

99%

0.0

100.00%

JX870410.1

Bacillus flexus strain APBSMLB187 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

1325

1325

100%

0.0

99.86%

MG705966.1

Bacillus flexus strain ZBB15 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

1325

1325

100%

0.0

99.86%

MK530199.1

Bacillus flexus DS5 gene for 16S ribosomal RNA, partial
sequence

1325

1325

100%

0.0

99.86%

LC496559.1

Bacillus sp. P5'(2012) 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence

1325

1325

100%

0.0

99.86%

JX083303.1

Bacillus flexus strain Xh8 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

1325

1325

100%

0.0

99.86%

MK012676.1

Bacillus flexus strain PBCS2 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

1325

1325

100%

0.0

99.86%

MK612408.1

Description

Accession

Bacillus flexus  ىوPriestia flexa  االسم العممي لبكتيريا
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الفصل الرابع ........................................................................النتائج والمناقشة

شكل ( )6-4تحميل الشجرة الوراثية لتسمسل جين 16S rRNAلمعزلة المحمية Priestia flexa strain

AMAJ-2

يوضح الجدول ( )8-3نتائج التطابق الجيني بين العزلة المحمية Burkholderia sp. strain AMAJ-3
المنتقاة في ىذه الدراسة مع العزالت العالمية المسجمة في موقع  ،NCBIاذ تشابيت العزلة المحمية بنسبة

 % 055مع العزالت العالمية ،واظيرت نتائج تحميل الشجرة الوراثية تقارب واضح مع العزلة العالمية
 Burkholderia sp. strain SJN3شكل ( . )6-3ويوضح ممحق ( )2تحميل تسمسل القواعد النيتروجينية

لجين  16S rRNAلمعزلة المحمية مقارنة مع تسمسل جين 16S rRNAفي العزلة العالمية Burkholderia
 .sp. strain SJN3ويشير ممحق ( )01الى تسمسل جين  16S rRNAلمعزلة المحمية Burkholderia

 sp. strain AMAJ-3في NCBI

84

 النتائج والمناقشة........................................................................الفصل الرابع

Burkholderia sp. strain  لمعزلة المحمية16S rRNA ) نسبة تطابق تسمسل جين9-4(جدول
NCBI  العائدة لعزالت العالمية المسجمة في موقع16S rRNA  مع تسمسالت جيناتAMAJ-3
Description

Max Total Query
E
Per. Ident
Score Score Cover value

Accession

Burkholderia sp. strain SJN3 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

750

750

100%

0.0

100.00%

MN936105.1

Burkholderia sp. strain A4-6 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

750

750

100%

0.0

100.00%

MH074796.1

Burkholderia sp. strain A2-7 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

750

750

100%

0.0

100.00%

MH074773.1

Burkholderia sp. strain JXDG201608-3 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

750

750

100%

0.0

100.00%

MG452798.1

Burkholderia sp. strain JXDG201608-6 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

750

750

100%

0.0

100.00%

MG452790.1

Burkholderia sp. strain JXDG201608-14 16S
ribosomal RNA gene, partial sequence

750

750

100%

0.0

100.00%

MG452786.1

Burkholderia sp. strain JXDG201608-5 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

750

750

100%

0.0

100.00%

MG452784.1

Burkholderia sp. strain JXDG201608-4 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

750

750

100%

0.0

100.00%

MG452777.1

Burkholderia sp. strain JXDG201608-7 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

750

750

100%

0.0

100.00%

MG452773.1

Burkholderia sp. strain JXDG201608-8 16S ribosomal
RNA gene, partial sequence

750

750

100%

0.0

100.00%

MG452771.1

Burkholderia sp. AH54 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

747

747

99%

0.0

100.00%

HM151939.1

84

الفصل الرابع ........................................................................النتائج والمناقشة

شكل ( )7-4تحميل الشجرة الوراثية لتسمسل جين 16S rRNAلمعزلة المحمية Burkholderia sp.

strain AMAJ-3

يوضح الجدول ( )05-3نتائج التطابق الجيني بين العزلة المحمية Burkholderia lata strain AMAJ-
 4المنتقاة في ىذه الدراسة مع العزالت العالمية المسجمة في موقع  ،NCBIاذ تشابيت العزلة المحمية بنسب
ترواحت بين  %055 -%88,73مع العزالت العالمية ،واظيرت نتائج تحميل الشجرة الوراثية تقارب واضح
مع العزلة العالمية  Burkholderia metalica strain HA38شكل ( . )7-3ويوضح ممحق ( )3تحميل
تسمسل القواعد النيتروجينية لجين  16S rRNAلمعزلة المحمية مقارنة مع تسمسل جين 16S rRNAفي
العزلة العالمية  . Burkholderia lata strain FL-7-5-30-S1-D0ويشير ممحق ( )02الى تسمسل
جين  16S rRNAلمعزلة المحمية Burkholderia lata. strain AMAJ-4في . NCBI

84

 النتائج والمناقشة........................................................................الفصل الرابع

Burkholderia lata strain  لمعزلة المحمية16S rRNA ) نسبة تطابق تسمسل جين11-4(جدول
NCBI  العائدة لعزالت العالمية المسجمة في موقع16S rRNA  مع تسمسالت جيناتAMAJ-4
Max
Score

Total
Score

Query
E
Per. Ident
Cover value

Burkholderia lata strain FL-7-5-30-S1-D0 chromosome 2,
complete sequence

1144

1144

100%

0.0

100.00%

CP013406.1

Burkholderia lata strain FL-7-5-30-S1-D0 chromosome 1,
complete sequence

1144

4532

100%

0.0

100.00%

CP013404.1

Burkholderia sp. RD_DACAR_02 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

1144

1144

100%

0.0

100.00%

KU597495.1

Burkholderia cepacia strain IHB B 1715 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

1144

1144

100%

0.0

100.00%

KF475841.1

Burkholderia metallica strain R-16017 16S ribosomal RNA,
partial sequence

1144

1144

100%

0.0

100.00%

NR_042636.1

Burkholderia sp. RD_DACAR_02 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

1144

1144

100%

0.0

100.00%

KU597495.1

Burkholderia metallica strain HA38 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

1138

1138

100%

0.0

99.84%

MT565308.1

Burkholderia metallica strain RA01 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

1138

1138

100%

0.0

99.84%

MT565298.1

Burkholderia sp. strain BIS1062 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

1138

1138

100%

0.0

99.84%

MN810235.1

Burkholderia sp. strain BIS1047 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

1138

1138

100%

0.0

99.84%

MN810189.1

Description

45

Accession

الفصل الرابع ........................................................................النتائج والمناقشة

شكل ( )8-4تحميل الشجرة الوراثية لتسمسل جين 16S rRNAلمعزلة المحمية Burkholderia lata

strain AMAJ-4

يوضح الجدول ( )00-3نتائج التطابق الجيني بين العزلة المحمية Burkholderia sp. strain AMAJ-
 5المنتقاة في ىذه الدراسة مع العزالت العالمية المسجمة في موقع  ،NCBIاذ تشابيت العزلة المحمية بنسب
تراوحت بين  %055 -88,68مع العزالت العالمية ،واظيرت نتائج تحميل الشجرة الوراثية تقارب واضح مع
العزلة العالمية  Burkholderia sp. strain ICBG1720شكل ( .)8-3ويبين ممحق ( )4نتائج تحميل
تسمسل القواعد النيتروجينية لجين  16S rRNAلمعزلة المحمية مقارنة مع تسمسل جين 16s rRNAفي

العزلة العالمية  . Burkholderia sp. IHB B 2268ويشير ممحق ( )03الى تسمسل جين 16S rRNA
لمعزلة المحمية  Burkholderia sp. strain AMAJ-5في . NCBI
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 النتائج والمناقشة........................................................................الفصل الرابع

Burkholderia sp. strain  لمعزلة المحمية16S rRNA ) نسبة تطابق تسمسل جين11-4(جدول
NCBI  العائدة لعزالت العالمية المسجمة في موقع16S rRNA  مع تسمسالت جيناتAMAJ-5
Max
Score

Total
Score

Query
Cover

E
value

Per. Ident

Burkholderia sp. BTLbbc-03 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence

900

900

100%

0.0

100.00%

KJ000477.1

Burkholderia sp. IHB B 2268 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence

900

900

100%

0.0

100.00%

HM233964.1

Burkholderia lata strain 383 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence

900

900

100%

0.0

100.00%

KX345854.1

Burkholderia sp. strain TR100 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence

894

894

100%

0.0

99.79%

MW930845.1

Burkholderia sp. strain cenocepacia strain FDAARGOS_720
chromosome 1 16S ribosomal RNA gene, partial sequence

894

894

100%

0.0

99.79%

MW775329.1

Burkholderia sp. strain SID21207 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

894

894

100%

0.0

99.79%

MW756905.1

Burkholderia sp. strain SID20378 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

894

894

100%

0.0

99.79%

MW756887.1

Burkholderia sp. strain SID20377 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

894

894

100%

0.0

99.79%

MW756886.1

Burkholderia sp. strain ICBG1720 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

894

894

100%

0.0

99.79%

MW756845.1

Burkholderia sp. strain ICBG1719 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

894

894

100%

0.0

99.79%

MW756842.1

Burkholderia sp. MS389 chromosome 2, complete sequence

894

894

100%

0.0

99.79%

CP045995.1

Description

45

Accession

الفصل الرابع ........................................................................النتائج والمناقشة

شكل ( )9-4تحميل الشجرة الوراثية لتسمسل جين 16S rRNAلمعزلة المحمية Burkholderia sp.

strain AMAJ-5

يوضح الجدول ( )01-3نتائج التطابق الجيني بين العزلة المحمية Corynebacterium mucifaciens
 strain AMAJ-6المنتقاة في ىذه الدراسة مع العزالت العالمية المسجمة في موقع  ،NCBIاذ تشابيت
العزلة المحمية بنسبة تراوحت بين  %055 - %88,12مع العزالت العالمية ،واظيرت نتائج تحميل الشجرة

الوراثية تقارب واضح مع العزلة العالمية Corynebacterium mucifaciens strain CIFRI-
 AKSHG21شكل ( .)05-3ويبين ممحق ( )5نتائج تحميل تسمسل القواعد النيتروجينية لجين 16S
 rRNAلمعزلة المحمية مقارنة مع تسمسل جين 16S rRNAفي العزلة العالمية Corynebacterium
 . mucifaciens strain CIFRI-AKSHG21ويشير ممحق ( )04الى تسمسل جين  16S rRNAلمعزلة
المحمية  Corynebacterium mucifaciens strain AMAJ-6في . NCBI
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 النتائج والمناقشة........................................................................الفصل الرابع

Corynebacterium  لمعزلة المحمية16S rRNA ) نسبة تطابق تسمسل جين12-4(جدول

 العائدة لعزالت العالمية16S rRNA  مع تسمسالت جيناتmucifaciens strain AMAJ-6
NCBI المسجمة في موقع

Description

Max Total Query
E value Per. Ident
Score Score Cover

Accession

Corynebacterium mucifaciens strain CIFRIAKSHG21 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence

477

477

100%

2e-130

100.00%

MW301107.1

Corynebacterium mucifaciens strain GXM3_11
16S ribosomal RNA gene, partial sequence

468

468

100%

1e-127

99.23%

MT254782.1

Corynebacterium mucifaciens strain RS2 16S
ribosomal RNA gene, partial sequence

468

468

100%

1e-127

99.23%

MH715174.1

Uncultured Corynebacterium sp. partial 16S rRNA
gene, isolate 210N_1037

468

468

100%

1e-127

99.23%

LT675623.1

Uncultured Corynebacterium sp. partial 16S rRNA
gene, isolate 210T_16538

468

468

100%

1e-127

99.23%

LT691122.1

Corynebacterium mucifaciens strain L44 16S
ribosomal RNA gene, partial sequence

468

468

99%

1e-127

99.61%

KU922487.1

Corynebacterium mucifaciens strain 2012426363
16S ribosomal RNA gene, partial sequence

468

468

100%

1e-127

99.23%

KJ081529.1

Corynebacterium mucifaciens strain V17
2011559 16S ribosomal RNA gene, partial
sequence

468

468

100%

1e-127

99.23%

KF926053.1

Corynebacterium sp. strain UTMC 3194 16S
ribosomal RNA gene, partial sequence

468

468

100%

1e-127

99.23%

MW426496.1

46

الفصل الرابع ........................................................................النتائج والمناقشة

شكل ( )11-4تحميل الشجرة الوراثية لتسمسل جين 16s rRNAلمعزلة المحمية Corynebacterium

mucifaciens strain AMAJ-6

يبين الجدول ( )02-3نتائج التطابق الجيني بين العزلة المحمية Burkholderia contaminans strain
 AMAJ-7المنتقاة في ىذه الدراسة مع العزالت العالمية المسجمة في موقع  ،NCBIاذ تشابيت العزلة
المحمية بنسب تراوحت بين  %055 -88,63مع العزالت العالمية ،واظيرت نتائج تحميل الشجرة الوراثية
تقارب واضح مع العزلة العالمية  Burkholderia contaminans strain J8A6SARSشكل ()00-3
 .ويبين ممحق ( )6تحميل تسمسل القواعد النيتروجينية لجين  16S rRNAلمعزلة المحمية مقارنة مع تسمسل
جين 16S rRNAفي العزلة العالمية  .Burkholderia contaminans strain J8A6SARSويشير
ممحق ( )05الى تسمسل جين  16S rRNAلمعزلة المحمية Burkholderia contaminans. strain
 AMAJ-7في . NCBI
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 النتائج والمناقشة........................................................................الفصل الرابع

Burkholderia  لمعزلة المحمية16S rRNA ) نسبة تطابق تسمسل جين13-4(جدول

 العائدة لعزالت العالمية16S rRNA مع تسمسالت جينات

contaminans strain AMAJ-7
NCBI المسجمة في موقع

Max
Score

Total
Score

Query
Cover

E
value

Per. Ident

Accession

Burkholderia contaminans strain HA09 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

701

701

100%

0.0

99.74%

MT565306.1

Burkholderia contaminans strain HA01 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

701

701

100%

0.0

99.74%

MT565305.1

Burkholderia contaminans strain RB05 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

701

701

100%

0.0

99.74%

MT565304.1

Burkholderia contaminans strain RB03 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

701

701

100%

0.0

99.74%

MT565303.1

Burkholderia contaminans strain RC03 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

701

701

100%

0.0

99.74%

MT565300.1

Burkholderia contaminans strain RC02 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

701

701

100%

0.0

99.74%

MT565299.1

Burkholderia contaminans strain J8A6SARS 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

701

701

100%

0.0

99.74%

MT409575.1

Burkholderia contaminans strain J8A5SARS 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

701

701

100%

0.0

99.74%

MT409571.1

Burkholderia contaminans strain PK5-6 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

701

701

100%

0.0

99.74%

MN428223.1

Burkholderia contaminans strain CA9 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

701

701

100%

0.0

99.74%

MK282219.1

706

706

100%

0.0

100.00%

GU951460.1

Description

Burkholderia sp. Pyr42 16S ribosomal RNA gene, partial sequence

48

الفصل الرابع ........................................................................النتائج والمناقشة

شكل ( )11-4تحميل الشجرة الوراثية لتسمسل جين 16S rRNAلمعزلة المحمية Burkholderia

contaminans strain AMAJ-7

يبين الجدول ( )03-3نتائج التطابق الجيني بين العزلة المحمية Burkholderia contaminans strain
 AMAJ-9المنتقاة في ىذه الدراسة مع العزالت العالمية المسجمة في موقع  ،NCBIاذ تشابيت العزلة
المحمية بنسبة  %055مع العزالت العالمية ،واظيرت نتائج تحميل الشجرة الوراثية تقارب واضح مع العزلة
العالمية  Burkholderia contaminans strain YK22شكل ( . )01-3ويبين ممحق ( )7نتائج

تحميل تسمسل القواعد النيتروجينية لجين  16S rRNAلمعزلة المحمية مقارنة مع تسمسل جين 16S rRNA
في العزلة العالمية  . Burkholderia contaminans strain ILQ216ويشير ممحق ( )06الى تسمسل
جين  16S rRNAلمعزلة المحمية  Burkholderia contaminans. strain AMAJ-9في . NCBI

44

 النتائج والمناقشة........................................................................الفصل الرابع

Burkholderia  لمعزلة المحمية16S rRNA ) نسبة تطابق تسمسل جين14-4(جدول

 العائدة لعزالت العالمية16S rRNA  مع تسمسالت جيناتcontaminans strain AMAJ-9
NCBI المسجمة في موقع
Max
Score

Total
Score

Query
Cover

E value Per. Ident

Burkholderia contaminans strain ILQ216 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

318

318

99%

7e-83

100.00%

MN826151.1

Burkholderia contaminans strain ILQ211 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

318

318

99%

7e-83

100.00%

MN826150.1

Burkholderia contaminans strain SRS-41-S-2018 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

318

318

99%

7e-83

100.00%

MT322942.1

Burkholderia contaminans strain J8A5SARS 16S ribosomal RNA
gene, partial sequence

318

318

99%

7e-83

100.00%

MT409571.1

Burkholderia contaminans strain BY7 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

318

318

99%

7e-83

100.00%

MN030501.1

Burkholderia contaminans strain SC138 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

318

318

99%

7e-83

100.00%

MH256524.1

Burkholderia contaminans strain CZ-1 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

318

318

99%

7e-83

100.00%

MH298779.1

Burkholderia contaminans strain BF46 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

318

318

99%

7e-83

100.00%

MK491070.1

Burkholderia contaminans strain YK22 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

318

318

99%

7e-83

100.00%

MW193383.1

Burkholderia contaminans strain CN10 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

318

318

99%

7e-83

100.00%

MW193349.1

Description

44

Accession

الفصل الرابع ........................................................................النتائج والمناقشة

شكل ( )12-4تحميل الشجرة الوراثية لتسمسل جين 16S rRNAلمعزلة المحمية Burkholderia

contaminans strain AMAJ-9

يبين الجدول ( )04-3نتائج التطابق الجيني بين العزلة المحمية Enterococcus faecalis strain
 AMAJ-10المنتقاة في ىذه الدراسة مع العزالت العالمية المسجمة في موقع  ،NCBIاذ تشابيت العزلة
المحمية بنسب تتراوح بين  %055 -88,77مع العزالت العالمية ،واظيرت نتائج تحميل الشجرة الوراثية
تقارب واضح مع العزلة العالمية  Enterococcus faecalis strain 7634شكل ( .)02-3ويبين ممحق
( )8نتائج تحميل تسمسل القواعد النيتروجينية لجين  16S rRNAلمعزلة المحمية مقارنة مع تسمسل جين
16S rRNAفي العزلة العالمية  . Enterococcus faecalis strain CE_4_3ويشير ممحق ( )07الى
تسمسل جين  16S rRNAلمعزلة المحمية  Enterococcus faecalis strain AMAJ-10في .NCBI

44

 النتائج والمناقشة........................................................................الفصل الرابع

Enterococcus faecalis  لمعزلة المحمية16S rRNA ) نسبة تطابق تسمسل جين15-4(جدول

 العائدة لعزالت العالمية المسجمة في موقع16S rRNA  مع تسمسالت جيناتstrain AMAJ-10
NCBI

Max
Score

Total
Score

Query
Cover

E
value

Per. Ident

Accession

Enterococcus faecalis strain CE_4_3 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

1561

1561

100%

0.0

100.00%

MK791593.1

Enterococcus faecalis strain 2675 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

1555

1555

100%

0.0

99.88%

MT611694.1

Enterococcus faecalis strain 2358 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

1555

1555

100%

0.0

99.88%

MT604811.1

Enterococcus faecalis strain 4369 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

1555

1555

100%

0.0

99.88%

MT544905.1

Enterococcus faecalis strain 4358 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

1555

1555

100%

0.0

99.88%

MT544896.1

Enterococcus faecalis strain 7634 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

1555

1555

100%

0.0

99.88%

MT516172.1

Enterococcus faecalis strain 7617 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

1555

1555

100%

0.0

99.88%

MT516167.1

Enterococcus faecalis strain KB-3 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

1555

1555

100%

0.0

99.88%

MT378126.1

Enterococcus faecalis strain S1-4-5 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

1555

1555

100%

0.0

99.88%

MT509943.1

Enterococcus faecalis strain G1-6-15 16S ribosomal RNA gene,
partial sequence

1555

1555

100%

0.0

99.88%

MT509898.1

Description

45

الفصل الرابع ........................................................................النتائج والمناقشة

شكل ( )13-4تحميل الشجرة الوراثية لتسمسل جين 16S rRNAلمعزلة المحمية Enterococcus
faecalis strain AMAJ-10
نالحظ من خالل تحميل الشجرات الوراثية لمسالالت المعزولة في الدراسة الحالية ان ىذه السالالت ليا أقارب
أيضا من البيئات القاسية ،كما نالحظ إن أقرب األقارب
نسبية تم عزليا من التربة ومن المواقع األخرى و ً
لبعض السالالت المعزولة في ىذه الدراسة ليا أصول متنوعة ،مثل رواسب البحر ،وجمد ولحوم الحيوانات
أيضا
ويشير ىذا إلى أن العديد من السالالت البكتيرية ال تقتصر عمى العيش في بيئات نقية ولكن يمكنيا ً
االزدىار في البيئات المموثة والتي تمثل مستودعا لمكائنات الحية المقاومة لمتموث ).(Pires, 2010
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 6-4العالقة بين التركيز المثبط االدنى  MICلمعزالت البكتيرية المقاومة لمرصاص المنتقاة واماكن عزلها
The relationship between the MIC of selected lead-resistant bacterial
isolates and their isolation sites
ان السالالت البكتيرية التي تم عزليا في الدراسة الحالية تعود ألنواع تتواجد بشكل شائع في البيئة ،ولكن
اختمفت نسبة عزل ىذه األنواع .حيث تمتمك البكتيريا مجموعة واسعة من األنشطة األيضية ،مع قدرة موروثة
عمى البقاء في البيئات المعقدة والصعبة ،وقد تفسر جينات مقاومة المعادن الموروثة او المنتشرة في الكائنات
الحية الدقيقة استعداد بعض المجاميع البكتيرية لمبقاء عمى قيد الحياة عند إضافة المموثات المعدنية بمرور
الوقت ) .(Pires, 2010وتعد السالالت البكتيرية المعزولة في ىذه الدراسة من الكائنات متغايرة التغذية
االنتيازية  ،Opportunistic heterotrophsوالتي تكيفت الستغالل مجموعة واسعة من المنافذ البيئية .وقد
امتازت بمقاومتيا لتراكيز عالية من الرصاص حيث تراوحت قيم التركيز المثبط االدنى بين 8555-5555
ممغم/لتر (جدول  ،)05 -3وقد يعزى ارتفاع قيم التركيز المثبط االدنى الى ان المواقع التي جمعت منيا
العينات قد تكون مموثة بمستوى ٍ
عال من الرصاص ،مما قد يعطي مجموعة متنوعة من البكتيريا فرصة
غالبا ما تحمل
لمتكيف مع البيئة ،إما عن طريق تطوير اليات المقاومة أو عن طريق نقل جينات المقاومة .و ً
البكتيريا مقاومة المعادن الثقيمة عمى البالزميد أو العوامل القافزة مما يسمح بالنقل الكامن في البيئة
) .(Gummersheimer and Giblin, 2003ان ارتفاع تركيز الرصاص في البيئة نتيجة استخدامو
بصورة كبيرة في مختمف الصناعات قد يكون السبب في ارتفاع مقاومة البكتريا لمرصاص (Niveshika et
).al.,2016; Jaafar, 2020
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جدول ( )16-4التركيز المثبط االدنى لمعزالت البكتيرية المقاومة لمرصاص واماكن عزلها
قيم )mg/l( MIC

مكان العزل

اسم العزلة

5555

صرف صناعي من معمل منظفات الوزيرية

5555

تربة مموثة من مولدة

6555

تربة مموثة من محطة وقود

Burkholderia sp. strain AMAJ-5

5555

صرف صناعي من معمل صابون

5555

صرف صناعي من معمل بطاريات

Corynebacterium mucifaciens strain AMAJ-

5555

Burkholderia contaminans strain AMAJ-1
Priestia flexa strain AMAJ-2

Burkholderia sp. strain AMAJ-3

Burkholderia lata strain AMAJ-4

الرصاص
تربة مموثة من محطة وقود

6

Burkholderia contaminans strain AMAJ-7

5555

تربة مموثة من مولدة

A11

5555

صرف صناعي من معمل انابيب

5555

صرف صناعي من مصنع بالستيك

8555

صرف صناعي من معمل جمود ودباغة

Burkholderia contaminans strain AMAJ-9
Enterococcus faecalis strain AMAJ-10

بينت النتائج ان غالبية السالالت المقاومة لمرصاص تعود الى جنس  Burkholdariaوتم عزليا من عينات
بيئية مموثة مختمفة .يتميز ىذا الجنس بتنوعو الوظيفي وانتشاره في جميع النظم البيئية الطبيعية ،وُيعزى
تنوعو البيئي إلى عاممين رئيسيين :أوالً  ،قوتو من الناحية األيضية بسبب قدرة التشفير اليائمة لجينوماتيا
وثانيا تحتوي جينوماتيا عمى مجموعة من تسمسالت
الكبيرة التي تتراوح في الحجم من  8 - 5ميجا بايتً ،
 Insertion sequencesالتي تعزز المدونة الجينومية والقدرة العامة عمى التكيف (O’Sullivan and
) .Mahenthiralingam, 2005وىي بكتريا شديدة المقاومة لممعادن الثقيمة ،بعض انواعيا عالية الكفاءة
في المعالجة الحيوية لممركبات اليايدروكاربونية ) ، (Revathy et al., 2015وتمتمك آليات متعددة
لمقاومة المعادن الثقيمة مثل حجز المعادن الثقيمة من خالل المعقدات ،اختزال المعدن إلى نوع أقل سمية،
والدفق المباشر لممعدن خارج الخمية ) .(Zhu et al., 2012وتتميز بكتيريا  Burkholderiaبإنتاج
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مركبات السايدروفور وىي تعتبر من اليات المقاومة تجاه المعادن الثقيمة .ان المجاميع الوظيفية سالبة
الشحنة مثل الكاربوكسل ،الييدروكسل ،الفوسفات ،األمين مسؤولة عن تقييد المعادن الثقيمة الموجبة الشحنة
مثل الرصاص في بكتيريا  .(Lu et al., 2018) Burkholderiaومن الممكن ان توفر المجتمعات
البكتيرية التي تزدىر في البيئات المموثة بالمعادن الثقيمة مصادر جيدة الزدىار أنواع  Burkholderiaوقد
تشكل مؤشرات حيوية واعدة لمناطق التموث بالرصاص او ربما التموث بالمعادن الثقيمة األخرى (Goris et
).al.,2001
كانت نتائج الدراسة الحالية اعمى من دراسة ) (Wang et al.,2021التي سجمت التركيز المثبط االدنى
 MICلبكتريا  3555 Burkholderiaممغم/لتر ،واشارت الى ان االغشية الحيوية التي تكونيا بكتريا
 Burkholderia cepaciaتمتمك اليات العزل الخموي لمرصاص .كما اشارت دراسة (Ahmed et al.,
) 2020في بنغالديش الى عزل بكتريا  Burkholderia sp.من الصرف الصناعي وكانت مقاومة لتركيز
عالي من الرصاص بمغ  05ممي موالر .كما اشارت دراسة ) ،(Goris et al.,2001الى عزل أنواع
بكتيرية تابعة ليذا الجنس من الترب الصناعية المموثة بالمعادن الثقيمة .ايضا كانت نتائج الدراسة الحالية

اعمى من نتائج دراسة ) )Jiang et al.,2008حيث بمغ تركيز  MICلبكتريا Burkholderia sp.
 0555ممغم/لتر.
 Priestia flexaوبمغ التركيز المثبط االدنى ليا

تم الحصول عمى عزلة واحدة شخصت جزيئيا

5555ممغم/لتر .تعود ىذه البكتريا الى جنس  Bacillusوىي بكتريا منتشرة في البيئة ،حيث يمكن عزليا من
اليواء والتربة أو المياه المالحة ،نفايات صمبة أو سائمة ،بيئات طبيعية أو قاسية مثل البيئات المموثة بالمعادن
الثقيمة ) .(Utami et al., 2020وتمتمك انواعيا المختمفة القدرة عمى تحمل الرصاص ومقاومة تراكيزه
العالية ،اذ تستخدم اليات عديدة ومتنوعة ميمة لتقييد الرصاص خارج الخمية ومنع حركتو
) ،(Jaroslawiecka et al., 2014فارتباط الرصاص مع البوليمرات الخارجية والمجاميع الوظيفية
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الموجودة عمى جدران الخمية البكتيرية مثل الكاربوكسيل ،الييدروكسيل والكبريتات يحول الرصاص من
الشكل السام ثنائي التكافؤ  Pb+2الى شكل غير سام (Shin et al., 2012; Utami et al., Pb0
) . 2020كذلك تستخدم ىذه البكتريا االحماض العضوية ،السايدروفور ،العوامل المخمبية األخرى ،تقييد
الفوسفات ،االكسدة واالختزال و توليد عوامل ايضية خاصة لتقييد الرصاص ).(Ji et al., 2012
كانت نتائج الدراسة الحالية اعمى من دراسة ) (Utami et al., 2020التي عزلت بكتريا  Bacillusمن
المياه العادمة النفطية وسجمت تركيز مثبط ادنى لمرصاص 3555ممغم/لتر .كما كانت النتائج اعمى من
دراسة ) )Yahaghi et al.,2018التي اشارت الى عزل بكتيريا  Bacillusمن الترب المموثة بالمعادن
الثقيمة وكانت متحممة لمرصاص بتركيز وصل  303ممغم/لتر  ،كما كانت اعمى من دراسة (Chen et
) al.,2015التي اشارت الى عزل بكتريا  Bacillusمن الترب المموثة بالمعادن الثقيمة وكانت مقاومة
لتركيز الرصاص  555ممغم/لتر ،وكذلك اعمى من دراسة ) )Nath et al .,2012حيث حصل عمى عزلة
 Bacillusو كان التركيز المثبط االدنى  0155ممغم/لتر .واشارت دراسة ) (Nath et al., 2019الى
عزل بكتريا  Bacillusالمقاومة لتراكيز عالية من الرصاص من التربة القريبة من الصرف الصناعي.
بينت النتائج ان عزلة واحدة شخصت جزيئيا  Corynebacterium mucifaciensوسجل التركيز المثبط
االدنى ليا  5555ممغم/لتر ،وتم عزليا من تربة مموثة من محطة تعبئة الوقود .تمتمك بكتيريا
 Corynebacteriumقابمية عالية لمقاومة المعادن الثقيمة والمضادات الحياتية (Dey and Paul,

) ،2014وبينت دراسة ) (Gummersheimer and Giblin, 2003مقاومة بكتريا Corynebacterium
 mucifaciensلتراكيز عالية من الرصاص بمغت  3ممي موالر/لتر وقد تم عزليا من الترب القريبة من
مصنع صير الرصاص .ان االلية الرئيسية لمقاومة ىذه البكتريا لممعادن الثقيمة ىي أنظمة الدفق Efflux
 .systemكما اثبتت ىذه البكتريا فعاليتيا في المعالجة الحيوية لمجموعة من المعادن الثقيمة ومنيا
الرصاص ).(Baba et al., 2020
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اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة ) (Kafilzadeh et al., 2012التي اشارت الى عزل بكتريا
 Bacillus sp ،Corynebacterium spالمقاومة لتراكيز عالية من الرصاص من الترب المموثة من
محطات تعبئة الوقود في ايران وكان التركيز المثبط االدنى ليا  01ممي موالر/لتر.
تميزت الساللة البكتيرية  Enterococcus faecalis strain AMAJ-10التي تم عزليا من الصرف
الصناعي لمصنع الدباغة والجمود بمقاومتيا لتركيز عالي من الرصاص ،وسجمت اعمى قيمة لمتركيز المثبط
االدنى  8555ممغم/لتر .أن العديد من سالالت المكورات المعوية  Enterococcusمقاومة لمركبات
الرصاص في وسط نموىا ) .(De Niederhausem et al., 2013واشارت دراسة

(Alvarez et al.,

) 2021الى عزل بكتريا  Enterococcus faecalisمن تربة تسقى بالصرف الصناعي في باكستان
وكانت ىذه العزلة مقاومة لتركيز عال من الرصاص في الوسط الزرعي.
تستخدم بكتيريا  Enterococcusو  Bacillusالعديد من اآلليات لتحمل ومقاومة مركبات الرصاص ،ويعد
تقييد حركة المعدن عبر جدار الخمية إحدى اآلليات التي تستخدميا البكتيريا لمنع التسمم .اذ يعمل جدار
الخمية كحاجز ضد أيونات الرصاص ،خاصة في البكتيريا موجبة الجرام ،ويرتبط الرصاص بطبقة
 Peptidoglycanباإلضافة إلى األحماض  Teichoicو  Teichuronicالموجودة عمى جدار الخمية.
أيضا بوليمرات خارج الخمية مثل طبقة متعدد السكريد الخارجي التي
عالوة عمى ذلك  ،قد تنتج البكتيريا ً
يرتبط بيا الرصاص ،وبالتالي حماية الخمية بأكمميا من التموث بالمعادن الثقيمة  ،ومن اآلليات الشائعة التي
تستخدميا انواع بكتريا  Enterococcusو  Bacillusلمقاومة الرصاص ىي استخدام مضخات الدفق من
نوع  P-type ATPasessلتنظيم حركة أيونات المعادن عبر غشاء الخمية

(Huët and Puchooa,

) . 2017وقد اشارت الكثير من الدراسات الى عزل انواع بكتيرية موجبة لصبغة كرام مقاومة لتراكيز عالية
من الرصاص من الصرف الصناعي لمدباغة والجمود مثل دراسة ) (Marzan et al., 2017في بنغالديش
ودراسة ) (Abioye et al., 2018في نيجيريا ودراسة ) (Yuliani et al., 2019في إندونيسيا.
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 7-4الكشف الجزيئي عن جينات مقاومة المعادن الثقيمة Molecular detection of heavy
metal resistance genes
تتكيف االنواع البكتيرية الطبيعية مع التغيرات البيئية عن طريق االليات الفسيولوجية والجينية التي تضفي
صفات جديدة مثل مقاومة المعادن الثقيمة وتحميل المركبات الدخيمة  ،Xenobioticوتشكل المعادن الثقيمة
في البيئات المموثة ضغطا انتخابيا قويا يحفز البكتريا المقاومة من البقاء عمى قيد الحياة واستعمار ىذه
البيئات ) .(Ayangbenro and Babalola, 2017; Uqab et al., 2020ومن المعروف أن االلية
الرئيسية لمقاومة المعادن الثقيمة ىي مضخة الدفق التي تعمل عمى تقميل أو التخمص من سمية المعادن
) .(Wei et al., 2009; Ayangbenro and Babalola, 2019في الدراسة الحالية تم التحري عن
وجود جينات مقاومة المعادن الثقيمة التي تشفر لبروتينات مضخات الدفق في السالالت البكتيرية المقاومة
لمرصاص من خالل تقنية تضاعف انزيم البممرة المتسمسل  PCRباستخدام بادئ متخصص لكل جين.
اظيرت نتائج الترحيل الكيربائي عمى ىالم االكاروز ( )%0,4لنواتج تضخيم الجين  pbrAان جميع
السالالت البكتيرية حاممة ليذا الجين من خالل ظيور حزم بحجم جزيئي  655زوج قاعدي شكل (، )03-3
اذ كانت نسبة تواجد ىذا الجين  %055جدول( . )06-3ان االلية الشائعة لمقاومة الرصاص ىي الدفق
النشط ثم الحجز كامالح الفوسفات ) .(Hynninen et al., 2009وقد تعزى قدرة جميع السالالت البكتيرية
المعزولة في ىذه الدراسة عمى مقاومة التراكيز العالية من الرصاص الى امتالكيا جين  .pbrAوقد وجدت
دراسة ) (Adekanmbi et al., 2019ىذا الجين في جميع عزالت بكتريا

Pseudomonas

 ،aeruginosaكما اشارت دراسة ) (Ayangbenro and Babalola, 2020الى تواجد ىذا الجين في
بكتريا .Bacillus cereus
اظيرت نتائج الترحيل الكيربائي عمى ىالم االكاروز ( )%0,4لنواتج تضخيم الجين  czcAان  6عزالت
كانت حاممة لمجين من خالل ظيور حزم بحجم جزيئي  0774زوج قاعدي شكل ( )04-3وكانت نسبة
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تواجد ىذا الجين  %65جدول( . )06-3كما اظيرت نتائج الترحيل الكيربائي لنواتج تضخيم الجين czcB
ان 6عزالت ايضا كانت حاممة ليذا الجين من خالل ظيور حزم بحجم جزيئي 0415زوج قاعدي شكل (-3
 )05وكانت نسبة تواجد الجين  %65جدول ( . )06-3تنتمي جينات  czcAو  czcBإلى محدد
 czcCBAالذي يشفر لناقالت  CBAالتي تتكون من مجموعة من البروتينات ذات وظائف محددة ،يعد
 czcAالبروتين الناقل الرئيسي الذي يعمل عمى دفق المعادن الحرة الموجبة ثنائية الشحنة خارج السايتوبالزم
ويرتبط بـ  czcBوىو بروتين دمج غشائي  Membrane fusion proteinالذي يمنع تحرر ىذه المعادن
في الفسحة البالزمية ) . (Intorne et al., 2012وتمنح ىذه الجينات مقاومة الكادميوم والكوبمت والزنك
).(Nies et al., 2006
اظيرت نتائج الترحيل الكيربائي عمى ىالم االكاروز ( )%0,4ان  3عزالت بكتيرية كانت حاممة لجين
 cadAمن خالل ظيور حزم بحجم جزيئي  555زوج قاعدي شكل ( )06-3وكانت نسبة تواجد ىذا الجين
 %35جدول ( . )06-3ان جين  cadAىو المسؤول الرئيسي عن دفق الكادميوم ( Ayangbenro et
 .)al.,2019كما اظيرت النتائج ان  2عزالت كانت حاممة لجين  czcDمن خالل ظيور حزم بحجم
جزيئي  287زوج قاعدي شكل ( )07-3وكانت نسبة تواجد الجين  %25جدول( ، )06-3ان ىذا الجين
مسؤول عن تنظيم مقاومة الكادميوم والزنك والكوبمت .حيث اشارت دراسات سابقة الى تواجد جينات
cadAو  czcDفي عزالت بكتيرية سالبة وموجبة لصبغة كرام مثل دراسة )(Ayansina et al., 2019
التي اظيرت امتالك العزلتين  Pseudomonasو  Pantoea sp.المعزولة من عينات تربة مناجم الذىب
في جنوب افريقيا عمى جين  ،czcDوامتالك عزلة  Pantoea sp.عمى جين  ، cadAكما اشارت دراسة
) (Ayangbenro and Babalola, 2020الى تواجد ىذه الجينات في بكتريا .Bacillus cereus
واشارت دراسة ) (Ndeddy and Babalola, 2017الى وجود جين  cadAفي االنواع البكتيرية
.Alcaligenes feacalis ،Pseudomonas ،Bacillus
44
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اظيرت نتائج الترحيل الكيربائي عمى ىالم االكاروز ( )%0,4تواجد جين  chrBفي 2عزالت من خالل
ظيور حزم بحجم جزيئي  345زوج قاعدي شكل ( )08-3وكانت نسبة تواجد ىذا الجين  %25جدول( -3
 ،)06كما اظيرت النتائج تواجد جين  chrAفي عزلة واحدة فقط  Enterococcus faecalisمن خالل
ظيور حزمة بحجم جزيئي  0181زوج قاعدي شكل (.)15-3
تعزى المقاومة البكتيرية لمكرومات اما الى الطفرات الكروموسومية او الجينات المحمولة عمى البالزميد.
ويشفر جين  chrAالى بروتين دفق ايونات الكرومات عبر الغشاء السايتوبالزمي .حيث يعمل ناقل
الكرومات  chrAكمضخة كيميائية تعمل عمى ازالة الكرومات باستخدام القوة الدافعة لمبروتون (Alvarez et
) .al., 1999اشارت الدراسات الى وجود ىذا الجين في بكتريا  Bacillusالمعزولة من مخمفات المناجم
) (Ndeddy and Babalola, 2017والسالالت البكتيرية السالبة لصبغة كرام ،Pseudomonas
 Proteusالمعزولة من الصرف الصحي لمطابع في نيجيريا) .(Adekanmbi et al., 2019اما جين
 chrBفيعمل عمى تنظيم الناقل  ،chrAوتم تحديده في السالالت البكتيرية السالبة لصبغة كرام
 Proteus mirabilis PW4c ، Providencia vermicola PWAP3و البكتريا الموجبة الكرام
 Bacillusالمعزولة من مخمفات المدابغ ).(Verma et al., 2009
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شكل ( )14-4الترحيل الكهربائي لهالم االكاروز( )%1.5عند  72فولت لمدة  81دقيقة لناتج تضخيم

جين pbrA

(  766زوج قاعدي)  ، Mالدليل الحجمي ( 111زوج قاعدي) .تمثل األرقام

( )11898887868584838281العزالت البكتيرية قيد الدراسة الحاممة لمجين.

شكل ( )15-4الترحيل الكهربائي لهالم االكاروز(  )%1.5عند  72فولت لمدة  81دقيقة لناتج تضخيم

جين czcA

( 1885زوج قاعدي) : M ،الدليل الحجمي ( 111زوج قاعدي).

األرقام

( )11888785848381تمثل العزالت الحاممة لمجين ،واألرقام ( (98682هي العزالت غير الحاممة لمجين.
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شكل ( )16-4الترحيل الكهربائي لهالم االكاروز(  )%1.5عند  72فولت لمدة  81دقيقة لناتج تضخيم
جين  1521 ( czcBزوج قاعدي) ، M .الدليل الحجمي ( 111زوج قاعدي) .االرقام
( )11888784838281هي العزالت الحاممة لمجين ،األرقام ( )98685هي العزالت غير الحاممة لمجين.

شكل ( )17-4الترحيل الكهربائي لهالم االكاروز(  )%1.5عند  72فولت لمدة  81دقيقة لناتج تضخيم
جين  611( cadAزوج قاعدي(  M ،الدليل الحجمي ( 111زوج قاعدي) .تمثل األرقام ()5838281
العزالت الحاممة لمجين  ،واألرقام ( )118988878684هي العزالت غير الحاممة لمجين.
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شكل ( )18-4الترحيل الكهربائي لهالم االكاروز(  )%1.5عند  72فولت لمدة  81دقيقة لناتج تضخيم
جين  398 ) czcDزوج قاعدي) : M ،الدليل الحجمي ( 111زوج قاعدي) .األرقام ()38281هي
العزالت الحاممة لمجين  ،بينما األرقام( )11898887868584هي العزالت الغير حاممة لمجين.

شكل ( )19-4الترحيل الكهربائي لهالم االكاروز(  )%1.5عند  72فولت لمدة  81دقيقة لناتج تضخيم
جين  451( chrBزوج قاعدي) M ,الدليل الحجمي ( 111زوج قاعدي) .األرقام ( )118986هي العزالت
الحاممة لمجين  ،واألرقام (  )8878584838281هي العزالت غير الحاممة لمجين.
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 دقيقة لناتج تضخيم81  فولت لمدة72 ) عند%1.5 () الترحيل الكهربائي لهالم االكاروز21-4( شكل
) هي الحاممة11(  العزلة.) زوج قاعدي111(  الدليل الحجميM ،) زوج قاعدي1292( chrA جين
. ( تمثل العزالت غير الحاممة لمجين98887868584838281(  اما األرقام،لمجين
) نسبة انتشار جينات مقاومة المعادن الثقيمة في العزالت المقاومة لمرصاص17-4( جدول

chrA

chrB

czcD

الجينات

cadA

czcB

czcA

pbrA

اسم العزلة

-

-

+

+

+

+

+

Burkholderia contaminans strain AMAJ-1

-

-

+

+

+

-

+

Priestia flexa strain AMAJ-2

-

-

+

+

+

+

+

Burkholderia sp. strain AMAJ-3

-

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

-

+

+

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

+

+

Burkholderia contaminans strain AMAJ-7

-

-

-

-

+

+

+

A11

-

+

-

-

-

-

+

Burkholderia contaminans strain AMAJ-9

+

+

-

-

+

+

+

Enterococcus faecalis strain AMAJ-10

%25

%25

%35

%65

%65

%05

%055
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Burkholderia lata strain AMAJ-4
Burkholderia sp. strain AMAJ-5

Corynebacterium mucifaciens strain
AMAJ-6

النسبة المؤية لمجينات

االستنتاجات والتوصيات
Conclusions and
Recommendations

االستنتاجات Conclusions
 ان البكتريا السالبة لصبغة كرام المتحممة لمرصاص اكثر انتشا ار في البيئات المموثة من
البكتريا الموجبة لصبغة كرام المتحممة لمرصاص.


انتشار بكتريا  Burkholderiaالمقاومة لمرصاص في البيئات المموثة.

 بعض االنواع البكتيرية الموجبة لصبغة كرام المعزولة من البيئات المموثة تمتمك مقاومة
عالية لمرصاص مثل بكتريا . Enterococcus faecalis

 انتشار بعض جينات مقاومة المعادن الثقيمة في البيئات المموثة مثل جين الرصاص pbrA
وهو المسؤول الرئيس عن مقاومة العزالت البكتيرية لمرصاص.
 وجود تقارب واضح بين السالالت البكتيرية المقاومة لمتراكيز العالية من الرصاص مع
السالالت العالمية المسجمة في موقع . NCBI
التوصيات Recommendations
 التحري المظهري عن اليات مقاومة البكتريا لمرصاص.
 دراسة امكانية استخدام العزالت البكتيرية المقاومة لمرصاص في المعالجة الحيوية لمرصاص
في البيئات المموثة.
 دراسة مقاومة البكتريا لمعادن ثقيمة اخرى مظهريا وجزيئيا .
 دراسة التاثير التازري في مقاومة البكتيريا لممعادن الثقيمة .
 دراسة التعبير الجيني  gene expressionلجينات المقاومة المشفرة عن بروتينات انظمة
الدفق باالعتماد عمى تقنية . real time PCR
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املالحق
Appendixes

Burkholderia

 في العزلة المحمية16S rRNA ) نتائج تحميل تسمسل جين1( ممحق

 العائد لمعزلة العالمية16S rRNA  مقارنة مع تسمسل جينcontaminans strain AMAJ-1
.(ID: MT565306.1) Burkholderia contaminans strain HA09
Score

Expect

Identities

Gaps

Strand

590 bits(319)

1e-171

319/319(100%)

0/319(0%)

Plus/Plus

Query

1

TGCAAGTCGAACGGCAGCACGGGTGCTTGCACCTGGTGGCGAGTGGCGAACGGGTGAGTA

60

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

33

TGCAAGTCGAACGGCAGCACGGGTGCTTGCACCTGGTGGCGAGTGGCGAACGGGTGAGTA

92

Query

61

ATACATCGGAACATGTCCTGTAGTGGGGGATAGCCCGGCGAAAGCCGGATTAATACCGCA

120

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

93

ATACATCGGAACATGTCCTGTAGTGGGGGATAGCCCGGCGAAAGCCGGATTAATACCGCA

152

Query

121

TACGATCTACGGATGAAAGCGGGGGACCTTCGGGCCTCGCGCTATAGGGTTGGCCGATGG

180

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

153

TACGATCTACGGATGAAAGCGGGGGACCTTCGGGCCTCGCGCTATAGGGTTGGCCGATGG

212

Query

181

CTGATTAGCTAGTTGGTGGGGTAAAGGCCTACCAAGGCGACGATCAGTAGCTGGTCTGAG

240

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

213

CTGATTAGCTAGTTGGTGGGGTAAAGGCCTACCAAGGCGACGATCAGTAGCTGGTCTGAG

272

Query

241

AGGACGACCAGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTG

300

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

273

AGGACGACCAGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTG

Query

301

GGGAATTTTGGACAATGGG

319

|||||||||||||||||||
Sbjct

333

GGGAATTTTGGACAATGGG

351

111

332

Priestia flexa strain  في العزلة المحمية16S rRNA ) نتائج تحميل تسمسل جين2( ممحق

Bacillus flexus strain  في العزلة العالمية16S rRNA  مقارنة مع تسمسل جينAMAJ-2
(ID: MN803219.1) YZGR05

Score

Expect

Identities

Gaps

Strand

1330 bits(720)

0.0

720/720(100%)

0/720(0%)

Plus/Plus

Query

1

TGCAGTCGAGCGACTGATTAGAAGCTTGCTTCTATGACGTTAGCGGCGGACGGGTGAGTA

60

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

1

TGCAGTCGAGCGACTGATTAGAAGCTTGCTTCTATGACGTTAGCGGCGGACGGGTGAGTA

60

Query

61

ACACGTGGGCAACCTGCCTGTAAGACTGGGATAACTCCGGGAAACCGGAGCTAATACCGG

120

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

61

ACACGTGGGCAACCTGCCTGTAAGACTGGGATAACTCCGGGAAACCGGAGCTAATACCGG

120

Query

121

ATAACATTTTCTCTTGCATAAGAGAAAATTGAAAGATGGTTTCGGCTATCACTTACAGAT

180

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

121

ATAACATTTTCTCTTGCATAAGAGAAAATTGAAAGATGGTTTCGGCTATCACTTACAGAT

180

Query

181

GGGCCCGCGGTGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCAACGATGCATAG

240

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

181

GGGCCCGCGGTGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCAACGATGCATAG

240

Query

241

CCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGA

300

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

241

CCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGA

300

Query

301

GGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGACGAAAGTCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGT

360

Sbjct

301

GGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGACGAAAGTCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGT

360

Query

361

GATGAAGGCTTTCGGGTCGTAAAACTCTGTTGTTAGGGAAGAACAAGTACAAGAGTAACT

420

Sbjct

361

GATGAAGGCTTTCGGGTCGTAAAACTCTGTTGTTAGGGAAGAACAAGTACAAGAGTAACT

420

Query

421

GCTTGTACCTTGACGGTACCTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCG

480

Sbjct

421

GCTTGTACCTTGACGGTACCTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCG

480

Query

481

GTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTATCCGGAATTATTGGGCGTAAAGCGCGCGCAGGCGGT

540

Sbjct

481

GTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTATCCGGAATTATTGGGCGTAAAGCGCGCGCAGGCGGT

540

Query

541

TTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCACGGCTCAACCGTGGAGGGTCATTGGAAACTGGGGA

600

Sbjct

541

TTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCACGGCTCAACCGTGGAGGGTCATTGGAAACTGGGGA

600

Query

601

ACTTGAGTGCAGAAGAGAAAAGCGGAATTCCACGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATGT

660

Sbjct

601

ACTTGAGTGCAGAAGAGAAAAGCGGAATTCCACGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATGT

660

Query

661

GGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTTTTGGTCTGTAACTGACGCTGAGGCGCGAAAG

720

Sbjct

661

GGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTTTTGGTCTGTAACTGACGCTGAGGCGCGAAAG

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

111

720

Burkholderia sp. strain  في العزلة المحمية16S rRNA ) نتائج تحميل تسمسل جين3( ممحق

Burkholderia sp. strain  في العزلة العالمية16S rRNA  مقارنة مع تسمسل جينAMAJ-3

(ID: MN936105.1) SJN3

Score

Expect

Identities

Gaps

Strand

750 bits(406)

0.0

406/406(100%)

0/406(0%)

Plus/Plus

Query

1

TGCAGTCGAACGGCAGCACGGGTGCTTGCACCTGGTGGCGAGTGGCGAACGGGTGAGTAA

60

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

1

TGCAGTCGAACGGCAGCACGGGTGCTTGCACCTGGTGGCGAGTGGCGAACGGGTGAGTAA

60

Query

61

TACATCGGAACATGTCCTGTAGTGGGGGATAGCCCGGCGAAAGCCGGATTAATACCGCAT

120

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

61

TACATCGGAACATGTCCTGTAGTGGGGGATAGCCCGGCGAAAGCCGGATTAATACCGCAT

120

Query

121

ACGATCTACGGATGAAAGCGGGGGACCTTCGGGCCTCGCGCTATAGGGTTGGCCGATGGC

180

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

121

ACGATCTACGGATGAAAGCGGGGGACCTTCGGGCCTCGCGCTATAGGGTTGGCCGATGGC

180

Query

181

TGATTAGCTAGTTGGTGGGGTAAAGGCCTACCAAGGCGACGATCAGTAGCTGGTCTGAGA

240

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

181

TGATTAGCTAGTTGGTGGGGTAAAGGCCTACCAAGGCGACGATCAGTAGCTGGTCTGAGA

240

Query

241

GGACGACCAGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGG

300

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

241

GGACGACCAGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGG

300

Query

301

GGAATTTTGGACAATGGGCGAAAGCCTGATCCAGCAATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCT

360

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

301

GGAATTTTGGACAATGGGCGAAAGCCTGATCCAGCAATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCT

Query

361

TCGGGTTGTAAAGCACTTTTGTCCGGAAAGAAATCCTTGGTTCTAA

406

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

361

TCGGGTTGTAAAGCACTTTTGTCCGGAAAGAAATCCTTGGTTCTAA

111

406

360

Burkholderia lata strain  في العزلة المحمية16S rRNA ) نتائج تحميل تسمسل جين4( ممحق

Burkholderia lata FL-7-  في العزلة العالمية16S rRNA  مقارنة مع تسمسل جينAMAJ-4
(ID: CP013406.1) 5-30-S1

Score

Expect

Identities

Gaps

Strand

1144 bits(619)

0.0

619/619(100%)

0/619(0%)

Plus/Minus

Query

1

GCAAGTCGAACGGCAGCACGGGTGCTTGCACCTGGTGGCGAGTGGCGAACGGGTGAGTAA

60

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

3003302

GCAAGTCGAACGGCAGCACGGGTGCTTGCACCTGGTGGCGAGTGGCGAACGGGTGAGTAA

3003243

Query

61

TACATCGGAACATGTCCTGTAGTGGGGGATAGCCCGGCGAAAGCCGGATTAATACCGCAT

120

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

3003242

TACATCGGAACATGTCCTGTAGTGGGGGATAGCCCGGCGAAAGCCGGATTAATACCGCAT

3003183

Query

121

ACGATCTACGGATGAAAGCGGGGGACCTTCGGGCCTCGCGCTATAGGGTTGGCCGATGGC

180

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

3003182

ACGATCTACGGATGAAAGCGGGGGACCTTCGGGCCTCGCGCTATAGGGTTGGCCGATGGC

3003123

Query

181

TGATTAGCTAGTTGGTGGGGTAAAGGCCTACCAAGGCGACGATCAGTAGCTGGTCTGAGA

240

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

3003122

TGATTAGCTAGTTGGTGGGGTAAAGGCCTACCAAGGCGACGATCAGTAGCTGGTCTGAGA

3003063

Query

241

GGACGACCAGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGG

300

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

3003062

GGACGACCAGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGG

3003003

Query

301

GGAATTTTGGACAATGGGCGAAAGCCTGATCCAGCAATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCT

360

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

3003002

GGAATTTTGGACAATGGGCGAAAGCCTGATCCAGCAATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCT

3002943

Query

361

TCGGGTTGTAAAGCACTTTTGTCCGGAAAGAAATCCTTGATTCTAATACAGTCGGGGGAT

420

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

3002942

TCGGGTTGTAAAGCACTTTTGTCCGGAAAGAAATCCTTGATTCTAATACAGTCGGGGGAT

3002883

Query

421

GACGGTACCGGAAGAATAAGCACCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAG

480

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

3002882

GACGGTACCGGAAGAATAAGCACCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAG

3002823

Query

481

GGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGTGCGCAGGCGGTTTGCTAAGACC

540

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

3002822

GGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGTGCGCAGGCGGTTTGCTAAGACC

3002763

Query

541

GATGTGAAATCCCCGGGCTCAACCTGGGAACTGCATTGGTGACTGGCAGGCTAGAGTATG

600

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

3002762

GATGTGAAATCCCCGGGCTCAACCTGGGAACTGCATTGGTGACTGGCAGGCTAGAGTATG

Query

601

GCAGAGGGGGGTAGAATTC

619

|||||||||||||||||||
Sbjct

3002702

GCAGAGGGGGGTAGAATTC

3002684

111

3002703

Burkholderia sp. strain  في العزلة المحمية16S rRNA ) نتائج تحميل تسمسل جين5(ممحق

Burkholderia sp. IHB B  في العزلة العالمية16S rRNA  مقارنة مع تسمسل جينAMAJ-5
.(ID: HM233964.1) 2268

Score

Expect

Identities

900 bits(487)

0.0

487/487(100%) 0/487(0%)

Query

1

Gaps

Strand

Plus/Plus

CCTGGTGGCGAGTGGCGAACGGGTGAGTAATACATCGGAACATGTCCTGTAGTGGGGGAT

60

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

80

CCTGGTGGCGAGTGGCGAACGGGTGAGTAATACATCGGAACATGTCCTGTAGTGGGGGAT

139

Query

61

AGCCCGGCGAAAGCCGGATTAATACCGCATACGATCTACGGATGAAAGCGGGGGACCTTC

120

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

140

AGCCCGGCGAAAGCCGGATTAATACCGCATACGATCTACGGATGAAAGCGGGGGACCTTC

199

Query

121

GGGCCTCGCGCTATAGGGTTGGCCGATGGCTGATTAGCTAGTTGGTGGGGTAAAGGCCTA

180

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

200

GGGCCTCGCGCTATAGGGTTGGCCGATGGCTGATTAGCTAGTTGGTGGGGTAAAGGCCTA

259

Query

181

CCAAGGCGACGATCAGTAGCTGGTCTGAGAGGACGACCAGCCACACTGGGACTGAGACAC

240

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

260

CCAAGGCGACGATCAGTAGCTGGTCTGAGAGGACGACCAGCCACACTGGGACTGAGACAC

319

Query

241

GGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATTTTGGACAATGGGCGAAAGCCTGAT

300

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

320

GGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATTTTGGACAATGGGCGAAAGCCTGAT

379

Query

301

CCAGCAATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTTGTCCGGAAAG

360

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

380

CCAGCAATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTTGTCCGGAAAG

439

Query

361

AAATCCTTGGCTCTAATACAGTCGGGGGATGACGGTACCGGAAGAATAAGCACCGGCTAA

420

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

440

AAATCCTTGGCTCTAATACAGTCGGGGGATGACGGTACCGGAAGAATAAGCACCGGCTAA

499

Query

421

CTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGTG

480

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

500

CTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGTG

Query

481

TAAAGCG

487

|||||||
Sbjct

560

TAAAGCG

566

111

559

Corynebacterium

 في العزلة المحمية16S rRNA ) نتائج تحميل تسمسل جين6( ممحق

 في العزلة العالمية16S rRNA مقارنة مع تسمسل جين

mucifaciens strain AMAJ-6

.(ID: MW301107.1) Corynebacterium mucifaciens strain CIFRI-AKSHG21

Score

Expect

Identities

Gaps

Strand

477 bits(258)

2e-130

258/258(100%)

0/258(0%)

Plus/Plus

Query

1

CATGCAGTCGAACGGAAGGCCCAAGCTTGCTTGGGTACTCGAGTGGCGAACGGGTGAGTA

60

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

20

CATGCAGTCGAACGGAAGGCCCAAGCTTGCTTGGGTACTCGAGTGGCGAACGGGTGAGTA

79

Query

61

ACACGTGGGTGATCTGCCCTGCACTTCGGGATAAGCCTGGGAAACTGGGTCTAATACCGG

120

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

80

ACACGTGGGTGATCTGCCCTGCACTTCGGGATAAGCCTGGGAAACTGGGTCTAATACCGG

139

Query

121

ATAGGACGATGGTTTGGATGCCATTGTGGAAAGTTTTTTCGGTGTGGGATGAGCTCGCGG

180

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

140

ATAGGACGATGGTTTGGATGCCATTGTGGAAAGTTTTTTCGGTGTGGGATGAGCTCGCGG

199

Query

181

CCTATCAGCTTGTTGGTGGGGTAATGGCCTACCAAGGCGTCGACGGGTAGCCGGCCTGAG

240

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

200

CCTATCAGCTTGTTGGTGGGGTAATGGCCTACCAAGGCGTCGACGGGTAGCCGGCCTGAG

Query

241

AGGGTGTACGGCCACATT

258

||||||||||||||||||
Sbjct

260

AGGGTGTACGGCCACATT

277

111

259

Burkholderia

 في العزلة المحمية16S rRNA ) نتائج تحميل تسمسل جين7( ممحق

 في العزلة العالمية16S rRNA مقارنة مع تسمسل جين

contaminans strain AMAJ-7

.(ID: MT565306.1) Burkholderia contaminans strain J8A6SARS

Score

Expect

Identities

Gaps

Strand

701 bits(379)

0.0

381/382(99%)

0/382(0%)

Plus/ Plus

Query

1

GATGTGGATTAATTCGATGCAACGCGAAAAACCTTACCTACCCTTGACATGGTCGGAATC

60

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

891

GATGTGGATTAATTCGATGCAACGCGAAAAACCTTACCTACCCTTGACATGGTCGGAATC

950

Query

61

CTGCTGAGAGGTGGGAGTGCTCGAAAGAGAACCGGCGCACAGGTGCTGCATGGCTGTCGT

120

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

951

CTGCTGAGAGGTGGGAGTGCTCGAAAGAGAACCGGCGCACAGGTGCTGCATGGCTGTCGT

1010

Query

121

CAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGTCCTTAGT

180

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

1011

CAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGTCCTTAGT

1070

Query

181

TGCTACGCAAGAGCACTTTAAGGAGACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGA

240

||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

1071

TGCTACGCAAGAGCACTCTAAGGAGACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGA

1130

Query

241

CGTCAAGTCCTCATGGCCCTTATGGGTAGGGCTTCACACGTCATACAATGGTCGGAACAG

300

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

1131

CGTCAAGTCCTCATGGCCCTTATGGGTAGGGCTTCACACGTCATACAATGGTCGGAACAG

1190

Query

301

AGGGTTGCCAACCCGCGAGGGGGAGCTAATCCCAGAAAACCGATCGTAGTCCGGATTGCA

360

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

1191

AGGGTTGCCAACCCGCGAGGGGGAGCTAATCCCAGAAAACCGATCGTAGTCCGGATTGCA

Query

361

CTCTGCAACTCGAGTGCATGAA

382

||||||||||||||||||||||
Sbjct

1251

CTCTGCAACTCGAGTGCATGAA

1272

111

1250

Burkholderia

 في العزلة المحمية16S rRNA ) نتائج تحميل تسمسل جين8( ممحق

 في العزلة العالمية16S rRNA مقارنة مع تسمسل جين

contaminans strain AMAJ-7

.(ID: MN826151.1) Burkholderia contaminans strain ILQ216

Score

Expect

Identities

Gaps

318 bits(172)

7e-83

172/172(100%)

0/172(0%)

Query

2

Strand

Plus/Plus

TGCAGTCGAACGGCAGCACGGGTGCTTGCACCTGGTGGCGAGTGGCGAACGGGTGAGTAA

61

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

1

TGCAGTCGAACGGCAGCACGGGTGCTTGCACCTGGTGGCGAGTGGCGAACGGGTGAGTAA

60

Query

62

TACATCGGAACATGTCCTGTAGTGGGGGATAGCCCGGCGAAAGCCGGATTAATACCGCAT

121

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

61

TACATCGGAACATGTCCTGTAGTGGGGGATAGCCCGGCGAAAGCCGGATTAATACCGCAT

Query

122

ACGATCTACGGATGAAAGCGGGGGACCTTCGGGCCTCGCGCTATAGGGTTGG

120

173

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

121

ACGATCTACGGATGAAAGCGGGGGACCTTCGGGCCTCGCGCTATAGGGTTGG

172

Enterococcus faecalis  في العزلة المحمية16S rRNA ) نتائج تحميل تسمسل جين9( ممحق

Enterococcus  في العزلة العالمية16S rRNA  مقارنة مع تسمسل جينstrain AMAJ-10
.(ID: MK791593.1) faecalis strain CE_4_3

Score

Expect

Identities

Gaps

Strand

1561 bits(845)

0.0

845/845(100%)

0/845(0%)

Plus/Plus

Query

1

ACATGCAGTCGAACGCTTCTTTCCTCCCGAGTGCTTGCACTCAATTGGAAAGAGGAGTGG

60

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

6

ACATGCAGTCGAACGCTTCTTTCCTCCCGAGTGCTTGCACTCAATTGGAAAGAGGAGTGG

65

Query

61

CGGACGGGTGAGTAACACGTGGGTAACCTACCCATCAGAGGGGGATAACACTTGGAAACA

120

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

66

CGGACGGGTGAGTAACACGTGGGTAACCTACCCATCAGAGGGGGATAACACTTGGAAACA

125

Query

121

GGTGCTAATACCGCATAACAGTTTATGCCGCATGGCATAAGAGTGAAAGGCGCTTTCGGG

180

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

126

GGTGCTAATACCGCATAACAGTTTATGCCGCATGGCATAAGAGTGAAAGGCGCTTTCGGG

185

Query

181

TGTCGCTGATGGATGGACCCGCGGTGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAG

240

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

186

TGTCGCTGATGGATGGACCCGCGGTGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAG

111

245

Query

241

GCCACGATGCATAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCC

300

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

246

GCCACGATGCATAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCC

305

Query

301

AGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCGGCAATGGACGAAAGTCTGACCGAGC

360

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

306

AGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCGGCAATGGACGAAAGTCTGACCGAGC

365

Query

361

AACGCCGCGTGAGTGAAGAAGGTTTTCGGATCGTAAAACTCTGTTGTTAGAGAAGAACAA

420

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

366

AACGCCGCGTGAGTGAAGAAGGTTTTCGGATCGTAAAACTCTGTTGTTAGAGAAGAACAA

425

Query

421

GGACGTTAGTAACTGAACGTCCCCTGACGGTATCTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACG

480

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

426

GGACGTTAGTAACTGAACGTCCCCTGACGGTATCTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACG

485

Query

481

TGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGATTTATTGGGCGTAAAG

540

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

486

TGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGATTTATTGGGCGTAAAG

545

Query

541

CGAGCGCAGGCGGTTTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCCCGGCTCAACCGGGGAGGGTCA

600

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

546

CGAGCGCAGGCGGTTTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCCCGGCTCAACCGGGGAGGGTCA

605

Query

601

TTGGAAACTGGGAGACTTGAGTGCAGAAGAGGAGAGTGGAATTCCATGTGTAGCGGTGAA

660

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

606

TTGGAAACTGGGAGACTTGAGTGCAGAAGAGGAGAGTGGAATTCCATGTGTAGCGGTGAA

665

Query

661

ATGCGTAGATATATGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTCTCTGGTCTGTAACTGACG

720

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

666

ATGCGTAGATATATGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTCTCTGGTCTGTAACTGACG

725

Query

721

CTGAGGCTCGAAAGCGTGTGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAA

780

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

726

CTGAGGCTCGAAAGCGTGTGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAA

785

Query

781

ACGATGAGTGCTAAGTGTTGGAGGGTTTCCGCCCTTCAGTGCTGCAGCAAACGCATTAAG

840

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct

786

ACGATGAGTGCTAAGTGTTGGAGGGTTTCCGCCCTTCAGTGCTGCAGCAAACGCATTAAG

Query

841

CACTC

845

|||||
Sbjct

846

CACTC

850

111

845
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Abstract
The current study was conducted for the identification and molecular
characterization

of

some

resistance

bacterial

strains

to

high

concentrations of lead from plastic factories, detergent labs, leather and
tanning factories, textile factory and battery lab in the governorates of
Baghdad and Hilla, and detect some heavy metals resistance genes.
During the period from October 2020 to February 2021, Fifty
contaminated environmental samples were collected including 10 soil
samples from fuel filling stations, 6 soil samples from electric power
generators, 4 soil samples from car lubrication places, in addition to 18
industrial wastewater samples and 12 sewage samples from hospitals and
heavy water treatment plants.
A nutrient agar supplemented with lead 1000 mg/L was used for primary
isolation of lead tolerant bacteria, and the results showed 32 samples
(64%) had bacterial growth after 48 hours of incubation, while 18
samples (36%) did not show any growth. In addition, the results of the
initial culture showed the highest percentage of bacterial growth (100%)
was in the soil samples of the fuel filling stations, followed by the soil
samples of electric power generators and industrial wastewater samples,
where bacterial growth appeared at a percentage (66.67%), then the
sewage samples that showed bacterial growth at a percentage (50%),
while no growth appeared in soil samples collected from the car
lubrication places.
The results showed that some bacteria in soil, waste water, and sewage
samples were sensitive to lead through a significant decrease in the total
number of lead tolerant bacterial colonies growing on nutrient agar
supplied with lead 1000 mg/L, which ranged between 0.54 x 109 - 1.72 x

109, compared with the total number of bacterial colonies grown on leadfree nutrient agar which ranged between 2.26 x 109 - 3.99 x 109, and the
percentage of lead tolerant bacterial colonies ranged between 23.3137.91%.
After purification the dominant lead tolerant bacterial colonies, 36 pure
bacterial isolates were obtained and subjected to Gram stain. The results
showed 29 isolates (80.56%) were Gram negative, and 7 bacterial isolates
(19.44%) were Gram positive.
Well diffusion method was used to test the resistance of bacterial isolates
to lead and determine the minimum inhibitory concentration. The results
showed the resistance of bacterial isolates to lead was ranged between
5000-8000mg/l. It was also observed that diameters of the inhibition
zones increased with increase in lead concentrations and were between 220 mm. Some bacterial isolates were resistant to high concentrations of
lead with minimum inhibitory concentrations ranged between 6000-9000
mg/L and selected for molecular study.
The current study relied on 16S rRNA gene sequencing analysis as a
molecular tool for diagnosing some bacterial isolates resistant to high
concentrations of lead. BLAST(Basic Local Alignment Search Tool)
results showed 99 - 100% identity between 16s RNA gene sequences of
the local strains with 16s RNA gene sequences of NCBI reference strains.
Bacterial strains resistant to high concentrations of lead were identified
and deposited in NCBI under the accession numbers shown for each
isolate

as

follows:

(MZ520758.1),

Burkholderia

Priestia

flexa

contaminans

strain

AMAJ-2

strain

AMAJ-1

(MZ520759.1)

,

Burkholderia sp. strain AMAJ-3 (MZ520760.1), Burkholderia lata strain
AMAJ-4

(MZ520761.1),

Burkholderia

sp.

strain

AMAJ-5

(MZ520762.1)),

Corynebacterium

mucifaciens

strain

AMAJ-6

(MZ520763.1),

Burkholderia

contaminans

strain

AMAJ-7

(MZ520764.1),

Burkholderia

contaminans

strain

AMAJ-9

(MZ520765.1), Enterococcus faecalis strain AMAJ-10 (MZ520766.1).
The results of phylogenetic tree analysis showed a clear convergence
between local strains with NCBI reference strains.
Polymerase chain reaction technique was used for detecting some heavy
metals resistance genes in the selected lead resistant bacterial strains and
the results were as follow: pbrA (100%), czcB (70%), czcA (70%),
cadA(40%), czcD and chrB (30%), chrA (10%).
The current study found the prevalence of gram-negative bacterial species
such as Burkholdaria in polluted environments. The study also showed
that some gram-positive bacteria have high resistance to lead, such as
Enterococcus faecalis. The study showed the prevalence of some heavy
metal resistance genes in polluted environments, such as the lead gene
pbrA, which is the main responsible for the resistance of bacterial isolates
to lead.
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