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 زیستمحیطبر  هابیوتیکآنتیناشی از  آلودگی
 2و1حسن کوچک زاده، 2و1،*سفیدبختیحیی  ،1ثمین حقیقی پوده

 چکیده 
  باعث که این مسئله  در حال افزایش است؛ تن در سال)  106(حدود سایر موجودات  توسط انسان و  بیوتیکآنتیمصرف ساالنه 

توسط انسان و سایر جانداران  شدهمصرف هاي بیوتیکآنتی است. ها شدهبیوتیکآنتیتوسط  تزیسمحیط  آلودگی روزافزوناهمیت 
. اخیراً  کندمی انتقال پیدا  زیستمحیطشود و از طریق فاضالب یا ضایعات بیمارستانی به کامل در بدن آنها تجزیه نمی  صورتبه

گیري ها در خاك و آب اندازه بیوتیکرمی، میزان حضور آنتیج سنجیطیفحساس کروماتوگرافی مایع و همچنین  هايروش توسط 
از چند نانوگرم تا صدها نانوگرم بر کیلوگرم یا لیتر متغیر است که در فصل    زیستمحیط دهد غلظت این ترکیبات در  شده که نشان می 

بیوتیک در ، غلظت آنتیشدهانجام عات مطال  بر اساس. یابدمینیز افزایش  آلودگیبیوتیک، حجم زمستان با افزایش حجم مصرف آنتی
میکروگرم در لیتر و   50آفریقایی    کشورهايمیکروگرم در لیتر،    15میکروگرم در لیتر، قاره آمریکا تا    10منابع آبی کشورهاي اروپایی  

 میکروگرم در لیتر است.  450  بربالغدر کشورهاي آسیایی 
هاي اکوسیستم مانند چرخه  هاي دخیل در چرخه مستقیم بر باکتري صورتبه ممکن است  وخاكآب ها در بیوتیکآنتیحضور این 

 ،انتقال افقی ژنتیکی مستقیم توسط پدیده غیر  صورتبه تثبیت نیتروژن، متانوژنز، احیاي سولفات، چرخه نیترات و غیره اثر بگذارد یا
هاي فعالیت یا بر روي    قاومت، تغییرات ژنتیکی و فنوتیپیم  بیوتیک در محدوده میکروگرم بر لیتر منجر به ایجادهاي پایین آنتیغلظت

باشد.  مؤثر هاباکتري در  مختلف فیزیولوژیکی
مانند انعقاد، انجماد،    هاییروش دهد که  است، نشان می   شدهانجام   زیستمحیطهاي وارد شده به  بیوتیکآنتیمطالعاتی که جهت حذف  

اکسایش پیشرفته صورت گرفته    هايروش توسط    آلودگیمطالعاتی مبنی بر حذف    یتازگبه اند.  ناکام بوده  شدن  یلترفو    يگذاررسوب 
 باشد. تري می نیاز به مطالعات پیشرفته  حالین بااباشد ولی  کارآمد یدشااست که 

 زیستمحیط بیوتیک، فاضالب، مقاومت به آنتی بیوتیک، تصفیهآنتیي: کلید واژگان

 
 y_sefidbakht@sbu.ac.ir الکترونیکیپست  ،29905021 استادیار، تلفن: دار مکاتبات،*عهده

 ، ایرانتهران مرکز تحقیقات پروتئین، دانشگاه شهید بهشتی، 1
 تهران، ایران، آزمایشگاه نانو بیوتکنولوژي، دانشگاه شهید بهشتی 2
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 مقدمه

وهایی هســتند که موجب مرگ و یا ها از دســته داربیوتیکآنتی
اکتري ــد ـب ا میتوقف رشـ د و در غلـظتـه ــوـن اي مختلفی شـ ـه

ــتفاده می ــوند. انواع مختلفی از  اس ها وجود دارند بیوتیکآنتیش
بندي که بنا بر ســازوکار عمل آنها و یا ســاختار شــیمیایی گروه

ــده ـها براي چـندین دـهه در مـقادیر ـباال مورد بیوتـیکآنتیاـند. شـ
ــتف  عنوانبهها بیوتیکآنتیاند، درنتیجه مقاومت  اده قرار گرفتهاس

ــئله ــالي تحقیقات بالینی و در  ي مهم در حوزهیک مس  هايس
 .]1[اخیر تحقیقات زیستی قرار گرفته است

ال  ت در ـس ازمان جهانی بهداـش الوه بر لزوم محدود ع  2014ـس
ــرف  کآنتیکردن مصـ ه  ،بیوتـی ت ـب ـــب ت دارویی نسـ اوـم از مـق

یک تـهدید بزرگ جـهانی یاد کرد و در روز   عنوانبه بیوتـیکآنتی
ــی اعالم کرد  2014آوریل    30 ــار گزارش جهان وارد  که  با انتش

ــا  «دوره  ــت، دوره »بیوتیکآنتیپس ــده اس هاي اي که عفونتش
ــاده ــالـیان طسـ  اکنون د،انـ بوده درـمانـقاـبلوالنی اي ـکه براي سـ
 از آن بازـسازي جامعه به وـضعیت قبل متأـسفانه.  اندـشدهکـشنده  

 .]2[ستا غیرممکن تقریباً
ــوصبــهوجود ترکیبــات دارویی،  هــا، در بیوتیــکآنتی خصـ

اســت.  ســال اســت که شــناخته شــده  30اکوســیســتم به مدت  
ــط دـهه  ـحالـبااین ــتـفاده از این  میالدي، زـمانی 90اواسـ ـکه اسـ

ــد و   ــترده ش تجزیه و تحلیل  هايفناوري  زمانهمترکیبات گس
ه ــرفـت اتپیشـ ت این ترکیـب د، افزایش غلـظ داع شـــدـن در  تر اـب

 .]3[اکوسیستم تبدیل به یک معضل شد
ها اختصاصی براي درمان عفونت  طوربهها  بیوتیکاگرچه از آنتی
ها در بدن موجودات بیوتیکآنتی حالبااینشـــود، اســـتفاده می

درصـد   90الی    10کامل تجزیه نشـده و حدود    صـورتبهزنده 
هاي وابـسته یا متـصل به دیگر ترکیبات، متابولیت  ـصورتبهها  آن

ط ادرار و مدفوع ب لی توـس ونده محیط دفع میترکیب اـص  .] 4[ـش
ــهري یکی از حامل ــالب ش ــتم فاض ــیس ــلی  ینبنابراین س اص

کآنتی ــتمحیطبراي  بیوتـی ان می زیسـ ه در این مـی ــد ـک اشـ ـب
 آلودگیاي در تولید و گسترش این نوع  ها نقش عمدهبیمارستان

 یفاضــالب معمول  تصــفیه  هايروشکارایی   .]5,  1[نندکایفا می
ها براي از کم اسـت، زیرا این سـیسـتم بیوتیکآنتیبراي حذف  

 
بدون داشتن رابطه والد فرزندي و یا رابطه سلول مادري  هاسمیارگان ) به انتقال ماده ژنتیکی بین Horizontal gene transfer( نانتقال افقی ژ  1

 .شودمی ي گفتهسلول دختر

ــدهـطراـحیهــاي ـمـعـمول ـبـین ـبردن آـلودـگی ــا دـفع انــدشــ . ب
کآنتی د  هـابیوتـی انـن ه محیط، موجودات غیر هـدف آنهـا ـم ـب

ا، (پالنکتونموجودات آبزي  افیتوپالنگتونـه ) و دیگر و غیره ـه
ـهاي تثبـیت مواد ـهاي دخـیل در چرـخه، ـباکتريگـیاـهانـجانواران، 

ــایرآالینده کنـندهتخریبمـغذي خاك،  هاي خاکی ارگان ها و سـ
أثیرتـحت  کآنتی ـت ا قرار میبیوتـی دـه ن، . عالوه بر ای ]6, 1[گیرـن

شــوند که ها میباعث تشــکیل مقاومت در باکتري اتاین ترکیب
 مقاوم در برابر  هايزاییبیماريحتی ممکن اســـت باعث ایجاد 

ـــیل  بیوتـیکآنتیچـند  ــان و ـباال ـبا پـتانسـ براي آلوده کردن انسـ
 هايغلظتوند. از طرف دیگر این ترکیبات حتی در  حیوانات ش

ــمی دارند،  ــیار پایین هم اثر س ــور چندین   کهوريطبهبس حض
کآنتی ــدن اثر در محیط می بیوتـی ال شـ اـعث فـع د ـب  افزاهمتواـن

ت  ه میزان غلـظ اتی راجع ـب االت اخیر اطالـع ــود. مـق  MICشـ
 ها ـشود)که تنها باعث مهار رـشد باکتري بیوتیکآنتی(غلظتی از  

ت و همچنین غلظتی از آنتی اوـم ه هیچ اثري بر مـق ک ـک بیوتـی
دارد اکتري ـن در ـحدود  PNECs. اـنددادهزارش )، گPNECs( ـب

ــت. میکروگرم بر لیتر  64تـا  008/0  بیوتیـکآنتیمتغیر اســ
هاي انســانی و حیوانات در تتراســاکلین با کاربرد درمان عفونت

ایین در ـحد غلـظت ال افقی میکروگرمـهاي ـپ اـعث انتـق  1بر لیتر ـب
که شــود  می E.coliهاي مقاوم به تتراســایکلین در باکتري  ژن
 یکی از سه خطر بزرگ توسط سازمان بهداشت جهانی  عنوانبه

 .]7[در نظر گرفته شده است
لی   یر اـص تفاده از  بهها بیوتیکآنتی ورودمـس محیط، از طریق اـس

باالیی از  مقادیر .کشـــاورزي اســـت  هايزمینروي   کود آلوده
در کیلوگرم و  گرممیلی  1420ـها در کود حیوانی ـتا بیوتـیکآنتی
براي شــود که  یافت میدر لیتر در ســراســر جهان    گرممیلی  66
ــاملی، بیوتیکآنتیمختلف   هايرده ــولفونامید  شـ )، SAs( هاسـ

 .]5[باشدمی هاها، تتراسیکلینفلوروکینولون
ال تن تخمین زده   2×106تا   106از   هابیوتیکآنتی یانهمـصرف ـس

ــودمی ـتازه  ـهايآبدر  ـهابیوتـیکآنتی. در آمریـکا غلـظت ]8[شـ
اشــــد (می میکروگرم بر لیتر 2 حـدود کآنتیعلیرغم ـب  بیوتـی

گزارش میکروگرم بر لیتر   15ســولفادیمتوکســین که در غلظت  
در کـشورهاي  هابیوتیکآنتی  آلودگیداده اـست). بیـشترین میزان  

یایی  ورهاي  خـصوصبهآـس ده اـست که   درآمدکم  کـش گزارش ـش
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ــالب  ــتم فاض ــیس ــت و س ــت به دلیل کمبود بهداش ممکن اس
د. غلظت   اکلین تترااکـسی میکروگرم بر لیتر  484نامناـسب باـش ـس

ــولفامتازین میکروگرم بر لیتر   19، غلظت  Xiaoدر رودخانه  سـ
میکروگرم بر لیتر   8/53در ویتنام همچنین در قاره آفریقا غلظت  

ول یکـس وزول و نالیدیکـس ید فامتوکـس و میکروگرم بر لیتر   23اـس
 ـصورتبه  اند.ـشدهگزارش میکروگرم بر لیتر    14  ـسیپروفالکـسین

سـیه  اقیانو-آسـیا هايقارهها در بیوتیکمیانگین غلظت آنتی کلی
ب  ه ترتـی ا ـب میکروگرم  11/3میکروگرم در لیتر و  7/17و آفریـق

ه میزان  ا ـب ا و اروـپ میکروگرم در لیتر و  9/0در لیتر و در آمریـک
ــتر این مـطالـعات در میکروگرم در لیتر    4/0 ــد. بیشـ گزارش شـ

ت و در مورد  ترالیا و اروپا انجام گرفته اـس مالی، اـس آمریکاي ـش
ــورهاي   ــعهدرحالکش ــترس اطالعا  توس ــیار کمی در دس ت بس

 .]1[است
ه از طرف دیگر، ایران اي  ترینبزرگیکی از  عنوانـب ــورـه کشـ

رف رفکنندهمـص ی دو برابر   بیوتیک با بیش ازآنتی  ، با مـص بعـض
ها در ایران بیوتیکآنتیتجویز    باشد.می  ااسترالی مانند  کشورهااز  

ــی ــامل آموکس ــیلین (ش ــد  65/5س  4/ 71(  مترونیدازول  ،)درص
د ف  ،)درـص یم (ـس د  65/4لیکـس یلینپنی  ،)درـص د  4/1( ـس  ،)درـص

ین د  77/3(  آزیترومایـس ین  ،)درـص اـس د  3.07(  نورفلوکـس  ،) درـص
ــایکلین ــد  2.80( تتراس ــین  ،)درص ــفالکس ــد  73.2( س  و) درص

 آوريجمع  ،روازاین.  ]9[باشــدمی  )درصــد  1.5( اریترومایســین
اداده ــتجوي و ـه ات جسـ ه مربوط اطالـع ــرف و توزیع ـب  مصـ
ت.ختلف م نواحی در هابیوتیکآنتی مقادیر محدودي   الزامی اـس
در منـابع آبی تهران و کرج در ایران  بیوتیـکآنتی آلودگیاز 
ده اـس  ،حالتابه قاتی دیگر بر روي ت و یک تیم تحقیگزارش ـش
ايآب ارسخلیج ـه هنیز  ـف ازگیـب ام  ـت اتی انـج ددادهتحقیـق ا اـن . ـب

ت حـدود  ه جمعـی ــور ایران و  75توجـه ـب میلیون نفري کشـ
میلیون نفر از مردم در پایتخت باعث شــده اســت   12ســکونت 

تقاضـا براي منابع آبی نسـبت به گذشـته افزایش یابد، مطالعات 
ــیار  ــند. از طرفی با توجه به  بامی  مهمدر این حوزه بس  کهاینش

ور ایران درگیر بحران   الیخـشککـش فیه می  ـس د تـص  هايآبباـش
ــتفاده از آن ــالبی و اس آب در آینده   تأمینهاي ها، از گزینهفاض

ــوع لزوم ـحذف  ه این موضـ د بود ـک ــی از  آلودگیخواـه اشـ ـن
 .]10, 9[دهد را نشان می هابیوتیکآنتی

 
1 Activated Sludge 

کروماتوگرافی مایع   هايروشها بر اـساس بیوتیکـشناـسایی آنتی
نجیطیفو  ت. ـس ی   هايروشاز  جرمی اـس ناـس کارآمد براي ـش

 UHPLC-QTOF M ـبه توانمیدر آب  بیوتـیکآنتیترکیـبات 
اره کرد یاري براي حذف این نوع   هايتیم  .]11[اـش تحقیقاتی بـس

ــتم   آلودگی ــیس ــکیل تاکنوناز اکوس ــدهتش  هايروشکه    اندش
 بندي شده است:در جدول زیر دسته پیشنهادي آنها

 هاهاي پیشنهادي جهت حذف آلودگیوشر :1جدول

  طبیعی  فرآیندهاي

 
 

 اکسایشی  فرآیندهاي

chlorination 
 اکسایش پیشرفته 

photolysis 
Semiconductor 
photocatalysis 

Ozonation 
Fenton 

 فرآیندهاي الکتروشیمیایی 

  جذبی  فرآیندهاي

 Reverse osmosis غشایی  فرآیندهاي
Ion exchange 

Nano and ultra-filtration 

  ترکیبی  فرآیندهاي

 رایج  فرآیندهاي

اي دـه د  فرآیـن انـن ــتی ـم اد فیلتر شــــدنزیسـ اد -انعـق و انجـم
بیشـترین کاربرد را در تصـفیه دارند. با توجه به   گذاريرسـوب

ورتبهها  از لجن  کهاین ترده  ـص تفاده میگـس ود، اي اـس فرآیند ـش
ــفیه  براي  هوازي زیســـت فرآیند یک  عنوانبه 1للجن فعا تصـ

الب  تفاده میفاـض وداـس ال پیش   100. این فرآیند از حدود  ـش ـس
شهري   هايفاضالبانواع براي تصفیه   ايگستردهو   مؤثر  طوربه

یار خوب  ت. با اثبات کارایی بـس ده اـس نعتی بکار گرفته ـش و ـص
یاین فرایند مطالعات و  تر    هاییبررـس  آنبراي بهبود هر چه بیـش

انواع مختلفی از این فرایند   تدریجبهکه  طوريهب ه،به انجام رسید
دهطراحی ت. در طی اجرا درآمد  يمرحله  و به  ـش ال   10ه اـس ـس

تنها در  هابیوتیکآنتیرایج گذشـته براي حذف    هايوشراخیر 
ناشـی از  آلودگیصـورت حضـور مقادیر پایین موفق به حذف  
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 2008و   2006  هايـسال. همکاران در  ]12[اندـشدهاین ترکیبات 
اده از  ــتـف ا اسـ ايـب دـه ا و هوازيبی فرآیـن دـه ذف میکرولـی ، ـح

تتراســـاکلین را مورد بررســـی قرار دادند که به ترتیب شـــاهد 
, 13[شدند هابیوتیکآنتی  آلودگیدرصد    75درصد و    90کاهش  

14[. 

 :فرآیندهاي اکسایشی
 گاز کلر
ه  ا توـج هـب هـب ــرـف ــادي  يصـ ت در اقتصـ ا هیپوکلرـی از کلر ـی ـگ
بـسیار به تـصفیه آب آـشامیدنی  تأـسیـسات در ، این گازگندزدایی

ــر.  رودمیـکار  ــفـیه در ـحال ـحاضـ  اولـیه از این ـگاز پس از تصـ
توزیع  هايســیســتمدر شــده   ضــدعفونی  ححفظ ســط  منظوربه

شـیمیایی را با   ایشـیاز مطالعات اکـس برخی    .شـودمیاسـتفاده 
تفاده از  فیهکلر در    هايگونهاـس الب ارزیاب تـص و   اندکردهی فاـض

ت که   ده اـس ان داده ـش تفاده نـش حذف و یا ش براي  رون ای  ازاـس
آنها ایش اکـس   ، موجبهاپـسابموجود در داروهاي  کردن    اثربی

 کمتر با ســمیت  پذیرتخریبزیســتترکیبات تبدیل به   شــده و
 .]3[شوندمی

 :فرآیندهاي اکسایش پیشرفته

تولید رادیکال گروه هیدروکسـیل و   فرآیندهاپایه و اسـاس این 
ــط  هايرادیکال ــبت به گازهاي دیگر می  حد واس ــد که نس باش

بوده و قــدرت انتخــابی  پــذیرترواکنش و غیره) اوزون (کلر،
ایین د. تريـپ دهاز عواـمل  ـهارادیـکالاین  دارـن دکنـن ـــی د  اکسـ انـن ـم

 در حضور  که اغلب  شوندمیمشتق   کـسید هیدروژنپراوزون یا ا
تولید   ماوراءبنفشو / یا اشــعه   هادينیمهکاتالیزورهاي فلزي یا 

که ترکیبات آلی   رودمییندها، انتظار آفر ـشوند. بر اـساس اینمی
 ـسمیت کمتر(  ترکیبات حد واـسطی که مقاومت کمتري دارندبه 
ــتو  ــترپذیرتخریبزیس ــیدديکربن   ) یا حتی بهي بیش و   اکس

پتانـسیل به  حاـصلهاي  گاهی اوقات متابولیت .تبدیل ـشوند آب
 .] 15[ دارندترکیب اصلی  زایی نسبت بهخطرناك باالتري در

 :اوزون  فرآیندهاي بر مبناي

گازي که   باشــدمییکی از اشــکال آلوتروپی اکســیژن    اوزون
گآبی د و رـن ا بوي تـن دار می ـب اـی اـپ ک ـن ب ـی ــد. این ترکـی اشـ ـب

ــیدکننده ــیار قوي قوي بوده و  اکس ــید هیپوکلرو بس  ستر از اس
ن در وزو. حاللیت اباشــدمی  )کلر در آب گندزدایی  مؤثرماده (

ت کلر بوده و 12آب  ه کمتر از حاللـی محلول آبی آن نیز  مرتـب
دار  اـی اـپ ــدمیـن اشـ اتی بر پـ  .ـب الـع همـط ابیوتـیکآنتیـحذف  اـی ي ـه

موجود در آب توـسط اوزون ـصورت گرفته اـست که اغلب آنها 
ی قرار داده بیوتیکآنتی اسبتاالکتام را مورد بررـس  اند که بر اـس

ه د موـجب تجزـی ام میاین فرآیـن االکـت ــود، همچنین این ي بـت شـ
که در نتیجه آن تشکیل   pHاند که با افزایش  مطالعات نشان داده

ط ازون افزایش میرادیکال یابد بر روي باال رفتن هاي آزاد توـس
ــابهی بر روي ]3[گذاردبازده واکنش اثر مثبت می . مطالعات مش

از جملـه لینکوســــامیـدهـا،  هـابیوتیـکآنتیهـاي دیگر گروه
اکلینکوئینولون ولفونامیدها و تتراـس دهانجامها ها، ـس ت که   ـش اـس
درـصد تجزیه رخ   %76ها حدود  دهد براي تمامی گروهنـشان می

ــت  توانمی، آزـمایشبهبود عملکرد این   منظورـبه. ]16[داده اسـ
در حضـور کاتالیزورها   سـایر با پراکسـید هیدروژن یا را  نوزوا

 این روش بـسیار وابـسته به  .] 17[ترکیب کرد ماوراءبنفشاـشعه  

pH هزینه باالي تجهیزات و به همین علت با توجه به باشد،  می
ــه فرآینــد، این روش براي  يانرژي مورد نیــاز براي عرضــ

 .] 3[آب آلوده مناسب نیست سازيپاك

 :فرایند فنتون

ی  اکـس   هايروشروش فنتون از  نتی ایـش دمیـس طی که در   باـش
غیرانتخابی از طریق واکنش   لهیدروکسـی يهارادیکالتولید    آن

ـــید هـیدروژن و نـمکابین پر  عنوانـبه دو ظرفیتیـهاي آهن کسـ
ورت  تگی به غلظت  این . انجامگیردمیکاتالیزور ـص واکنش، بـس

 .هاي هیدروکسیل تولید شده در واکنش داردرادیکال

قابلیت از دـست پراکـسید هیدروژن، به علت وـضعیت ناپایدار و 
ت ــیژن اضـــافی اتمی دادن راـح ه ،اکسـ ک  عنوانـب بـی  ترکـی
عالی شــناخته شــده اســت که براي اکســید کردن   اکســیدکننده

، یکاتالیسـتهیچ ها بدون اسـتفاده از یدها و سـیانیده، آلدهاآمین
ــت.  ه اسـ اده قرار گرفـت ــتـف ايیونمورد اسـ دو ظرفیتی  آهن ـه

 هايآالینده  ایشکاتالیسـت اسـتفاده شـده براي اکـس   ترینعمده
ــخ ــید هیدروژن  س ــدمیت تجزیه به همراه پراکس ؛ که این باش

ناخته میفنتون تحت عنوان فرایند  ودـش . فرایند فنتون یکی از ـش
ــتفاده ترین فرایندهاي اکســ و قوي ترینقدیمی ــی مورد اس ایش

یا  ســـولفات آهن باپراکســـید هیدروژن    از ترکیب.  باشـــدمی
اينـمک ایین ( pH آهن دو ظرفیتی، در ي ازدیگر ـه ا  2ـپ )، 4ـت
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، (II) آهن هايیونتجزیه کاتالیتیکی پراکـسید هیدروژن، توـسط 
 .]19, 18[دهدرخ میهیدروکسیل  هايرادیکالبه 

آهن و کاربرد آسـان و  هايیون  عدم سـمیتبه علت فراوانی و 
ــید هیدروژن بر  بارزیاننبود آثار  ــتمحیطپراکسـ ، فرایند زیسـ

. باـشد می  زیـستمحیطو ـسازگار با   ـصرفهبهمقرونروـشی  فنتون 
ــیاري از   ــید کردن بس آلی از   هايآالیندهفرایند فنتون براي اکس

ــالبرـنگ،  ـیلقب زیرزمینی،   ـهايآبویی، و دار پرـبار ـهايـفاضـ
ان الومـت ا، تري ـه کآمینـه اتـی ک، آلـف اتـی اي آروـم ه، ـه اي کلریـن ـه

و مواد آلی مقاوم به تجزیه مورد   هاکشحشــره،  هازبالهشــیرابه 
 توانمیاین روش معایبی هم دارد که   .اـستفاده قرار گرفته اـست

ه  ابعـب ااینعلمی رجوع کرد  مـن ت حـالـب ه اهمـی  این روش ـب
میتعفراوانی و  ان   دم ـس یدآهن، کاربرد آـس و   هیدروژن پراکـس

 .]21, 20[باشدمیآن  محیطیزیستایمنی 

 :فرایند فتوفنتون

ا ا UV يافزودن پرتوـه ب افزایش احـی ـــب د فنتون سـ ه فرایـن  يـب
ل  ـــی دروکسـ ال هـی د رادیـک ــت و نیز تولـی الیسـ اـت ه  گرددمیـک ـک

. در فرایند ـشودمیایـشی  اکـس  بازدهی درباعث افزایش   درنهایت
از مزایاي روش   .گرددمیفتوفنتون رادیکال هیدروکســیل تولید  

 .]3[باشدمیفتوفنتون راندمان باالتر نسبت به فرایند فنتون 
ــورت بیوتـیکي ـحذف آنتیتحقیـقاتی ـکه در زمیـنه ـها از آب صـ

ها بیوتیکهاي مختلفی از آنتیگرفته اسـت که بر اسـاس آن رده
ــولـفانـ ـها، کینولونـها، ایمـیدوزالاز جمـله بـتاالکـتام امـیدـها و ـها، سـ

ــاکلین ا تتراسـ االت میرا در برـه ام این مـق هگیرد. در تـم  خوبیـب
ها توســـط فتوفنتون بیوتیکشـــود که حذف آنتیمشـــاهده می

بوده اـست و نـسبت به روش فنتون، درـصد باالتري   آمیزموفقیت
تبیوتیک تجزیه از آنتی ده اـس . عالوه بر این فرآیند فنتون ]3[ـش

ــت اما این روند  منجر به   مروربهدر مراحل اولیه موفق آمیز اسـ
 .]22[شودتولید ترکیبات سمی می

 :کاتالیستیفرایندهاي فتو

فتوکاتالیسـت در اصـل به معنی شـتاب بخشـیدن به یک   يواژه
، کاتالیـست تردقیق  طوربهواکنش فتونی توـسط کاتالیـست اـست.  

در شــرایط تهییج شــده یا عادي خود از طریق میانکنش با مواد 
واکنشـگر یا محصـوالت اولیه، واکنش فتونی را تسـریع خواهد 

ــت بهترین راه براي تمیز و  دارـند یانواع مختلف  ـهاکرد. ـکاـتالیسـ
ت که براي تعداد   هايآبکردن   تفاده از کاتالیسـتی اـس آلوده اـس

ــد.    هاآالیندهزیادي از  ــته باشـ مورد   هايهادينیمهکاربرد داشـ
از قبیل ی عنوان فتوکاتالیســت باید داراي خصــوصــیات اســتفاده

نور، غیر  در مقابل  قبولقابلشـــکاف انرژي مناســـب، پایداري 
این روش  .]3[و غیره باشــند ي اقتصــاديصــرفهســمی بودن، 

 فایدهبی  نسبتاًها  بیوتیکدیگر در حذف آنتی  هايروشنسبت به  
ــاس به نور را میبیوتیکبوده و تنـها آنتی تواند تجزیه هاي حسـ

 کند.

 هادينیمهفوتوکاتالیست 

 شود طالقا فرآیندهایی  به ـهادينیـمه فوتوکاتالیستی ـهايواکنش
 الیندهآ ــادهمــ  شامل)  سیال(و   کاتالیست  جامد فازدر آن دو   که
 با فوتوکاتالیست کنش،وا ینا طی در دارد. جودو محصوالتو 

 يواژه میشود. هیدروکسیل یکالراد تولید موجب نور جذب
 نقشو  بوده کاتالیستو  فتو يواژهاز دو  ترکیبی فتوکاتالیست

ــهرا  کاتالیستو  نور  کنشوا یک تسریعدر  زمــانـهم ـطورب
 در این فتوکاتالیستو  لیستکاتا تفاوت  .هددمی نشان شیمیایی

 پیشرفت باعث سطوا حد یک تشکیل کاتالیستدر  که ستا
ــودمی کنشوا  یک نور تابش ثردر ا فتوکاتالیستدر  لیو ،شـ

ــودمی یجادا حفره لکترونا جفت  تسریع سبب مرا ینا که شـ
 فعال  نوري  نظر  از  خوب باید  فتوکاتالیست  یک  .گرددمی  کنشوا

تفادهقابل باشد،  فرابنفش نور به نزدیکو  مریی  نور احیهندر  اـس
رفهبه باشد، باشد، غیرسمی  نوري پایدار باشد، د و  ـص نظر از باـش

ــتی ه اثر این نوع از  باشد. خنثی شیمیاییو  زیسـ انی ـک محقـق
اند، آن را بیوتیک بررـسی کردههاي مختلف آنتیتـصفیه را بر رده

 اند. بر اســاس بهترین نتایج، حذفروشــی مناســب دانســته
تا  رسـانانیمهها توسـط فرآیند فتوکاتالیتی بیوتیک از پسـابآنتی

هرچند این فرآیند  درـصدي ـسولفانامیدها نـشان داد.  80ي  اندازه
ت اما به   هايدههطی  یار مورد مطالعه قرار گرفته اـس ته بـس گذـش

ــنعتی علت انرژي الکتریکی آن به نظر نمی ــد در مقیاس ص رس
 .]3[باشد کارآمد

 :فرآیندهاي الکتروشیمیایی

ذف  البی براي ـح اي ـج دـه ایی فرآیـن ــیمـی اي الکتروشـ دـه فرآیـن
می و همچنین  رفهبهمقرون،  هزینهکم،  مؤثرترکیبات آلی ـس و   ـص

 .]3[ آسان هستند
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 :آیندهاي جذبیفر

ــترده  طوربه  یفرایـندهاي جذب ــنـعت براي حذف گسـ اي در صـ
ــتفاده میآالینده ــودها اس  هايمولکول  معموالً. در این روش ش

ــطح ـجاـمد  موجود در ـیک محلول ـمایع تـماـیل دارـند ـبه ـیک سـ
وند. از مزایاي  ل ـش هاي حد ین روش عدم تولید متابولیتامتـص

ــت. هرچند این روش در حذف آالینده ــط خطرناك اس ها واس
د و تنها منجر به تمرکز آن  مؤثرممکن اـست خیلی  ها روي نباـش

 .]23, 3[ یک سطح بشود

 :هاي غشاییفرآیند

جداسـازي اسـتفاده   هتجاي فزاینده  طوربهیندهاي غشـایی آفر
ودمی  آلودگیباعث حذف یا تخریب   فناوري  ، اینحالبااین.  ـش

اء)نمی ود، بلکه تنها انتقال آن به یک فاز جدید (غـش را منجر   ـش
 .وجود دارد يمتمرکزتر به شکل اي کهدر ناحیه شود،می

 :فرآیندهاي اسمز معکوس

 آن از فـشار براي معکوس طیاـسمز معکوس فرآیندي اـست که  
استفاده  تراوانیمهمودن جریان اسمزي آب از درون یک غشاي  ن

ــودمی ــاس مـطالـعاتی ـکه براي ـحذف آنتی .شـ بیوتـیک از بر اسـ
دهانجام هاپـساب د که این فرآیند توانایی   ـش ان داده ـش اـست، نـش

 .]24[ درصد را داشته است 90ها تا بیوتیکحذف آنتی

 :فرآیند تعویض یونی

کال پدیده ت يفرایند تبادل یونی یکی از اـش طحی اـس  جذب ـس
ــیال در تماس با فاز جامد جاذب قرار می گیرد. که در آن فاز س

ز اجزاي موجود در فاز ســیال جذب فاز ا طی این تماس برخی
 گردند.جامد شده و از سیال جدا می

نتیجه گرفت  توانمیاسـت،   شـدهانجامبا توجه به تحقیقاتی که  
ها نیـست بیوتیک _براي حذف آنتی  مؤثريکه این روش، روش  
ــاخـتاربیوتـیکو فقط در مورد آنتی یونی در  ـهایی ـکه دارایی سـ

 .]3[اهد داشتخوساختار خود هستند، اثر 

 :فرآیند ترکیبی

باید در ـسطوح ـصنعتی اجرا   کنندهتـصفیهفرآیندهاي   کهازآنجایی
رفه   وند و ـص اديـش ت این روش اقتـص ند الزم اـس ته باـش ها داـش

ه د و  ســـازيبهیـن ــوـن اي ترکیبی تعریف  ورازاینشـ دـه فرآیـن
ــوـند.می ــتر مـطالـعات  شـ ــدهانـجامبیشـ ــاس  شـ ـتاکنون بر اسـ

یون با اوزون و فنتون بوده اـست، یداـس  هاییروش حالینباا  اکـس
یون، الترا   دنچون نانوفیلتراـس مز معکوس نیز   فیلتر ـش  مؤثرو اـس

 .]3[اندواقع شده

 گیرينتیجه

ــاببا توجه به اینـکه  ــده به   پسـ ــتمحیطوارد شـ حامل   زیسـ
م ت براي میکروارگانیـس ت که ممکن اـس ایر ترکیباتی اـس ها و ـس

وي دیگر با توجه به جمعیت رو  د و از ـس موجودات مضـر باـش
، زـمانمه طورـبهو ـکاهش مـنابع آب ـتازه  ي زمینـبه افزایش کره
این  يکنندهجبرانهاي یکی از گزینه شــدهتصــفیهمصــرف آب  

 آلودگیباشـــد که ملزم به عاري بودن آب از هرگونه  کمبود می
انمی د، در نتیجه نـش ابي  دهد که اهمیت تصـفیهمی باـش  هاپـس

 افزایش یافته است.
دامهیچ ايروشاز  ـک ه ذکرشـــده ـه اییـب ذف  تنـه ه ـح ادر ـب ـق
کیبات حدواســط آنها نیســتند، در نتیجه نیاز ترها و بیوتیکآنتی

اـست که از چندین روش در این مـسیر اـستفاده ـشود تا بیـشترین 
از فرآیندهاي اکسایش   توانمیاین منظور،    به  بازده حاصل شود.

رفته  تفاده کرد تا آنتیمرحله  عنوانبهپیـش بیوتیک به ي ابتدایی اـس
ــط تجزیهمتابولیت ــمهاي حدواسـ کمتر تبدیل   یتپذیر و با سـ

استفاده کرد  توانمیـشوند. در ادامه نیز از فرآیند اسمز معکوس  
ــت. همچنین  که این روش با فیلترهاي کربنی ــده اس ترکیب ش

ــایش  ار فرآیـندـهاي اکسـ ــتـفاده از فرآیـندـهاي ـجذبی در کـن اسـ
باشـد ها میبیوتیکپیشـرفته نیز روش مناسـبی براي حذف آنتی

ها ها توسـط غشـا یا جاذببیوتیکیکه در طی این فرآیندها آنت
براي حذف این ترکیبات  درنهایتشــود و حذف می  پســاباز 

 ها نیز الزامی است.استفاده از سایر روش

 منابع و مؤاخذ

[1]. Danner, M.C., Robertson, A., Behrends, V. and 
Reiss, J. (2019). Antibiotic pollution in surface fresh 
waters: Occurrence and effects. The Science of the 
Total Environment, Vol 664, pp. 793-804. 
[2]. Ventola, C. Lee. "The antibiotic resistance 
crisis: part 1: causes and threats." Pharmacy and 
Therapeutics 40.4 (2015): 277. 
[3]. Homem, Vera, and Lúcia Santos. (2011). 
Degradation and removal methods of antibiotics 
from aqueous matrices–a review. Journal of 
Environmental Management, Vol 92, no 10, pp. 
2304-2347. 
[4]. Zhang, Hanmin, Pengxiao Liu, Yujie Feng, and 
Fenglin Yang. (2013). Fate of antibiotics during 



 

 زیستبر محیط هابیوتیکآنتیآلودگی ناشی از 

 
 98ماه    خرداد  ،دوم، شماره  نهمنشریه نشاء علم، سال  

88 

 

wastewater treatment and antibiotic distribution in 
the effluent-receiving waters of the Yellow Sea, 
northern China. Marine Pollution Bulletin, Vol 73, 
no 1, pp. 282-290. 
[5]. Ngigi, A. N., Yong Sik Ok, and S. Thiele-
Bruhn. (2019). Biochar-mediated sorption of 
antibiotics in pig manure. Journal of Hazardous 
Materials, Vol 364, 663-670. 
[6]. Thiele-Bruhn, Sören, and Iris-Constanze Beck. 
(2005). Effects of sulfonamide and tetracycline 
antibiotics on soil microbial activity and microbial 
biomass. Chemosphere, Vol 59, no 4, pp. 457-465. 
[7]. Grenni, Paola, Valeria Ancona, and Anna Barra 
Caracciolo. (2018). Ecological effects of antibiotics 
on natural ecosystems: A review. Microchemical 
Journal, Vol 136, pp. 25-39. 
[8]. Zuccato, E., Castiglioni, S., Bagnati, R., Melis, 
M. and Fanelli, R. (2010). Source, occurrence and 
fate of antibiotics in the Italian aquatic environment. 
Journal of Hazardous Materials, Vol 179, no 1-3, pp. 
1042-1048. 
[9]. Kafaei, R., Papari, F., Seyedabadi, M., Sahebi, 
S., Tahmasebi, R., Ahmadi, M., Sorial, G.A., 
Asgari, G. and Ramavandi, B. (2018). Occurrence, 
distribution, and potential sources of antibiotics 
pollution in the water-sediment of the northern 
coastline of the Persian Gulf, Iran. Science of the 
Total Environment, Vol 627, pp. 703-712. 
[10]. Mirzaei, R., Yunesian, M., Nasseri, S., 
Gholami, M., Jalilzadeh, E., Shoeibi, S., & 
Mesdaghinia, A. (2018). Occurrence and fate of 
most prescribed antibiotics in different water 
environments of Tehran, Iran. Science of the Total 
Environment, Vol 619, pp. 446-459. 
[11]. Dinh, Q.T., Alliot, F., Moreau-Guigon, E., 
Eurin, J., Chevreuil, M. and Labadie, P. (2011). 
Measurement of trace levels of antibiotics in river 
water using on-line enrichment and triple-
quadrupole LC–MS/MS. Talanta, Vol 85, no 3, pp. 
1238-1245. 
[12]. Wilén, B. M., Liébana, R., Persson, F., Modin, 
O., & Hermansson, M. (2018). The mechanisms of 
granulation of activated sludge in wastewater 
treatment, its optimization, and impact on effluent 
quality. Applied Microbiology and Biotechnology, 
Vol 102, no. 12, pp. 5005-5020. 
[13]. Chelliapan, S., Wilby, T., & Sallis, P. J. (2006). 
Performance of an up-flow anaerobic stage reactor 
(UASR) in the treatment of pharmaceutical 
wastewater containing macrolide antibiotics. Water 
Research, Vol 40, no 3, pp 507-516. 
[14]. Arikan, Osman A. (2008). Degradation and 
metabolization of chlortetracycline during the 
anaerobic digestion of manure from medicated 
calves. Journal of Hazardous Materials, Vol 158, no 
2-3, pp. 485-490. 

[15]. Miklos, D. B., Remy, C., Jekel, M., Linden, K. 
G., Drewes, J. E., & Hübner, U. (2018). Evaluation 
of advanced oxidation processes for water and 
wastewater treatment–a critical review. Water 
Research, Vol 139, pp. 118-131. 
[16]. Lange, F., Cornelissen, S., Kubac, D., Sein, 
M.M., Von Sonntag, J., Hannich, C.B., Golloch, A., 
Heipieper, H.J., Möder, M. and Von Sonntag, C. 
(2006). Degradation of macrolide antibiotics by 
ozone: a mechanistic case study with 
clarithromycin. Chemosphere, Vol 65, no 1, pp. 17-
23. 
[17]. Hernandez, R., Zappi, M., Colucci, J. and 
Jones, R. (2002). Comparing the performance of 
various advanced oxidation processes for treatment 
of acetone contaminated water. Journal of 
Hazardous Materials, Vol 92, no 1, pp. 33-50. 
[18]. Andreozzi, R., Caprio, V., Insola, A. and 
Marotta, R. (1999). Advanced oxidation processes 
(AOP) for water purification and recovery. Catalysis 
Today, Vol 53, no 1, pp. 51-59. 
[19]. Arslan-Alaton, I., and F. Gurses. (2004). 
Photo-Fenton-like and photo-fenton-like oxidation 
of Procaine Penicillin G formulation effluent. 
Journal of Photochemistry and Photobiology A: 
Chemistry, Vol 165, no 1-3, pp. 165-175. 
[20]. Jiang, Cheng-chun, and Jia-fa Zhang. (2007) 
Progress and prospect in electro-Fenton process for 
wastewater treatment. Journal of Zhejiang 
University-SCIENCE A, Vol 8, no 7, pp. 1118-
1125. 
[21]. Matavos-Aramyan, Sina, and Mohsen 
Moussavi. (2017). Advances in Fenton and Fenton 
based oxidation processes for industrial effluent 
contaminants control—a review. Int. J. Environ. Sci. 
Nat. Resour Vol 2, no 4, pp. 1-18. 
[22]. Guinea, E., Brillas, E., Centellas, F., Cañizares, 
P., Rodrigo, M.A. and Sáez, C. (2009). Oxidation of 
enrofloxacin with conductive-diamond 
electrochemical oxidation, ozonation and Fenton 
oxidation. A comparison." Water Research, Vol 43, 
no 8, pp. 2131-2138. 
[23]. Chen, Wan-Ru, and Ching-Hua Huang. 
(2010). Adsorption and transformation of 
tetracycline antibiotics with aluminum oxide. 
Chemosphere, Vol 79, no 8, pp. 779-785. 
[24]. Gholami, M., Mirzaei, R., Kalantary, R.R., 
Sabzali, A. and Gatei, F. (2012). Performance 
evaluation of reverse osmosis technology for 
selected antibiotics removal from synthetic 
pharmaceutical wastewater. Iranian journal of 
Environmental Health Science & Engineering Vol 
9, no 1, pp. 19. 

 



 

Science and Education

 
 
 
 

Science Cultivation-Vol 9, No.2, June 2019 
12 

 

 

 

 

Environmental Pollution Caused by Antibiotics 

Samin Haghighi Poodeh1, Yahya Sefidbakht*,1,2 and Hassan Kouchakzadeh1,2 

 
The annual global consumption of antibiotics by humans and other organisms is estimated about 106 
tons per year, which is an issue of the increasing importance of environmental contamination by 
antibiotics. Consumed antibiotics by humans and other organisms do not completely degrade in their 
bodies, and are transmitted through the sewages or hospital wastes back to environment. Recently, the 
amount of antibiotics in the soil and water has been measured by liquid chromatography and mass 
spectrometry techniques, which indicates the concentration of these compounds in the environment 
varies from a few nanograms to the hundreds of nanograms per kilogram, which the level of 
contamination increases due to the increasing usages of antibiotics in the winter. According to studies, 
the antibiotic concentration in American aquatic resources is up to 15 micrograms per liter, European 
and African countries are more than 10 micrograms per liter and 50 micrograms per liter, and in the 
Asian countries, this is over than 450 micrograms per liter. The presence of these antibiotics in the water 
and the soil may directly affect the bacteria involved in ecosystem cycles such as nitrogen fixation cycles, 
methanogenesis, sulfate reduction, nitric cycle, or indirectly by the horizontal gene transfer phenomenon, 
low antibiotic concentrations in the range of micrograms per liter lead to resistance, genetic and 
phenotypic changes, or various physiological activities in bacteria. Studies that have conducted to remove 
released antibiotics into the environment indicate that methods such as coagulation, freezing, 
sedimentation, and filtration have failed. New inquiries have carried out in order to the removal of 
contamination by using advanced oxidation methods, which seem to be effective methods; however, 
more advanced studies are needed. 
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