علم و پژوهش

آاليندههای زيستمحیطی و مطالعات اپیژنتیک
*1،و2

علی قربانی ،1آریان زمانی دهکردی ،1یحیی سفیدبخت

چکیده
آلودگي يکي از بزرگترين مشکالتي است که محیطزيست با آن مواجه است .با رشد جمعیت جهاني ،میزان ترکیبات سمي که به
اکوسیستم وارد ميشود نیز افزايش مييابد .آاليندههای زيستمحیطي از منابع متعددی مشتق ميشوند و شناخت منابع اين آاليندهها
و همچنین اثرات سمي آنها راهي برای جلوگیری از آسیبهايي است که سالمت انسان و ساير جانداران را تهديد ميکند .سالیانه
بیش از  ۱۳میلیون مرگ ناشي از آاليندههای زيستمحیطي گزارش ميشود و حدود  %۲۴از بیماریها بهواسطهی قرارگیری در
معرض اين آاليندهها اتفاق ميافتد .سمیت ژنتیکي حاصل از آاليندهها موجب جهشزايي در سلولهای پیکری و جنسي ميشود و
اثرات مخربي روی الگوهای اپيژنتیکي خواهد داشت در اين مقاله سعي شده است اثرات مخرب برخي از مهمترين آاليندههای
محیطي که انسان روزانه با آن سروکار دارد ،بررسي شود .اين آاليندهها در تنظیمهای اپيژنتیکي اختالل ايجاد ميکنند و در
شکلگیری بیماریهای ريوی ،اختالالت هورموني ،سرطان و غیره نقش دارند .همچنین در بخش پاياني مقاله ،مختصراً توضیحاتي
پیرامون زيستپااليي اين آاليندهها عنوان شده است تا زمینهای برای کمک به حفظ محیطزيست و سالمت انسان فراهم سازد.

واژگان کلیدی :آاليندههای زيستمحیطی ،پیامدهای زيستی ،اپیژنتیک ،متیله شدن

*عهدهدار مکاتبات ،استادیار ،تلفن  ،29905021آدرس الکترونیکی y_sefidbakht@sbu.ac.ir
 1مرکز تحقیقات پروتئین ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 2آزمایشگاه نانو بیوتکنولوژی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
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 ،زيستپااليی

آالیندههای زیستمحیطی و مطالعات اپیژنتیک

آالیندههای زیستمحیطی

 -۲آاليندههای هوا

آالينده ها ماهيتي از جنس ماده يا انرژی دارند که با ورود به

تا به امروز آلودگي هوا نسووبت به سوواير آلودگيها بيشووتر مورد

طبيعت آثار مخربي را بر جای ميگذارند و منابع طبيعي را نابود

مطالعه قرار گرفته اسوووت .ترات آاليندهی موجود در هوا نظير
دیاکسيد نيتروژس 2و اوزوس موجب افزايش ابتال به بي اریهای

ميکنند .آاليندههای زي ستمحيطي د ستهای از آاليندهها ه ستند
که تغييرات نامطلوبي روی خصووواوويات اووي يايي ،فيزيکي و

ريوی مانند آ س  ،سرطاس ريه و غيره مي اوند و ه ینيا خطر

زيستي هر يک از اجزای محيطزيست (هوا ،آب و خاک) ايجاد

ابتال به بي اریهای قلبي را نيز افزايش ميدهند .در ساس 2۰۱2

ميکنند که به ادت حيات را دچار آ سيب ميکنند] .[۱آاليندهها

آلودگي هوا مسووو وس مرگ  ۷ميليوس نهر در سوووطه جهاس بوده

ميتوانند اي يايي و فيزيکي بااند که برخي از آنها عبارتند از:

ا ست و ايا نوع آلودگي اغلب باعث بي اریهای قلبي-عروقي
در سال نداس و عهونتهای ريوی در کودکاس اده است.

 -۱آاليندههای آبي

گاز دیاک سيد کربا از عوامل ا الي آلودگي هوا ا ست که منبع

ترکيبات آلي و معدني سوو ي و ه ینيا اموار راديواکتيو۱آب

ااوولي آس فعاليتهای گلخانهای و مصوورز زياد سوووختهای

را برای موجودات ز نده غير قا بل اسوووت هاده کرده و آن ها را در

فسووويلي مي بااووود .ح وووور ترات آالينده مانند گرد و غبار،

معرض خطر مرگ قرار ميدهوود .برخي از منووابع آبهووای

مونواکسووويد کربا ،فلزات سووون يا و غيره از ج له م اس های

زيرزميني اووامل عنااووری چوس آرسوونيک ،سوولنيوو و فلورايد،

دي ری هستند که عواقب بسيار زيانباری برای موجودات دارند.

کروو و اورانيوو هسوووتند که از مياس آنها آرسووونيک مه تريا

ن ودار های زير ميزاس آالي ندگي برخي از ترکي بات را طي آ مار

آلودهکننده اسووت .آرسوونيک در مناطه کوهسووتاني بهندرت از

ساس  2۰۱۵در سطه جهاني نشاس ميدهد (اکل.)2

طريه سنگهای غني از آر سنيک وارد سهرههای آب زيرزميني
مياووود و در مناطه ک آب به علت وجود اوورايط  pHباال،
آرسنيک به س ت آب غني از اکسيژس زيرزميني حرکت ميکند.
ترکيبات دارويي نيز در آب بسووويار فعاس هسوووتند و باعث آزاد
ادس ترکيبات وا سطه مي اوند که در غلظتهای ب سيار ک در
آب آاوواميدني نيز بهاوودت برای انسوواس سوو ي خواهند بود.
اکل ۱در اد آاليندههای وارد اده به آبهای دريايي را طي
آمارهای اخير نشاس ميدهد.

شکل :۲الف) هيدروکرباهای چند حلقهای آروماتيک ،ب) ميزاس
مونوکسيد کربا

شکل :۱آاليندههای منابع آبي

1

2
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 -3آلودگي خاک

جدوس :۱آاليندههای خاک

آلودگي خاک يکي از ع دهتريا مسائلي است که انساس روزانه

نام آالينده

منابع مستعد

با آس سروکار دارد و ميزاس ايا آلودگي به علت انايع مرتبط با

سرب

رنگ سرب ،معدسکاوی ،کارخانههای انايع

آس ب سيار باال ا ست .در فعاليتهای ک شاورزی از آفتکشها و

فلزی ،دود حااوول از اگزوز وسووايل نقليه،

کودهای اي يايي بسياری استهاده مي اود که آسيبهای جدی

فعاليتهای سوواخت اسسووازی ،فعاليتهای
کشاورزی

به خاک وارد ميکن ند و به ع لت کنترس پاييا در بع وووي از
جيوه

کشوووورهووا ايا آلودگيهووا بووهسووورعووت پخش مياوووود.

معودس کاوی ،سووووزا ندس ز غاسسووو نگ،
پ س اندهای پز اکي ،گدازههای آت شه شاس،

اووناختهاوودهتريا ترکيبات آلي اووامل هيدروکرباهای مشووته

انايع فلزات ،پس اندهای آزمايش اهي

اده از انعت نهت ،هيدروکرباهای چند حلقهای آروماتيک،

آرسنيک

کودها و آفتکشها اسووت و ع دهی عنااوور غيرآلي اووامل

معدسکاوی ،اوونايع بر  ،انبااووت ي طبيعي،
کشاورزی ،کارخانههای انايع فلزی

فلزات سوون يا مانند قلع ،کروو ،آرسوونيک ميبااوود .مه تريا

نيکل

آالينده های خاک که امروزه وارد محيط مياوووود در جدوس ۱

م عدس کاوی ،کار خا نه های اووو نايع فلزی،
فعاليتهای ساخت اسسازی

مشاهده مياود.

ه يدروکربن های

سووزاندس زغاسسونگ ،آاليندههای نااوي از

مروری بر علم اپیژنتیک

آرو مات يک چ ند

وسوووا يل نقل يه ،ان بااوووت ي در گ يا هاس و

اپيژنت يک م طال عهی تغييرات قا بل توارث در ب ياس ژس و در

حلقهای

سبزيجات ،ا ستع اس سي ار ،انايع فلزی
مختلف ،اسوووتخرار نهت ،توليد آسوووهالت،

نتيجه خصووواوويات موجودات زنده اسووت بهطوریکه در ايا

فعاليتهای کشاورزی و غيره

تغييرات توالي  DNAدسوووتنخورده باقي مي ما ند .مه تريا

حشرررهکشها و

مکانيس اپيژنتيکي اناخته اضافه ادس گروه متيل به ساخت اس

فعاليتهای کشاورزی و باغباني

آفتکشها

 DNAاسوووت .از سووواير م کانيسووو ها ميتواس به تغيير در
پروت ياهای مسوو وس فشووردگي  DNAو مهار بياس ژس توسووط

نقش دارند ،تداخل ايجاد ميکند و با مهار رونويسوووي بهطور

انواعي از RNAهای تنظي ي اااره کرد.

مؤثری منجر به خاموش اوودس ژسها مياووود .از طرفي دي ر،

اووناختهاوودهتريا مکانيسوو اپيژنتيکي پديدهی «نقشپذيری

 DNAمتيله اده جاي اهي برای پروت ياهای مت صل اونده به

ژنومي»۱در ن و اوليهی سلوسهای پ ستانداراس ميبا اد .در مياس

 DNAمتيله فراه ميآورد که در نتيجهی اتصاس ايا پروت ياها

مکاني س های اناخته اده ،بي شتريا مورد برر سي اده ،متيله

گروه دي ری از پروت ياها به  DNAاتصوواس مييابند و موجب

ادس  DNAا ست که در آس يک گروه متيل به کربا ا ارهی

تغيير در ساخت اس کروموزوو مياوند ].[2

پنج باز سوويتوزيا2در ناحيهی پروموتر ژسها اتصوواس مييابد که

نقش اپیژنتیک در دوران پیش از تولد و بیماری

ايا ناحيه به جزاير 3CpGمعروز اسوووت .جزاير  CpGمع والً

اپيژنوو در سراسر زندگي در معرض ايجاد اختالس در تنظي ات

وضوووعيتي غيرمتيله دارند و باز سووويتوزيا در ايا ناحيه نقش

خود ميبااووود بااياحاس گ اس ميرود که اپيژنوو بيشوووتريا

تنظي ي دارد .وقتي گروه متيل به سيتوزيا ايا ناحيه در DNA

آسووو يب پذيری را نسووو بت به فاکتور های محيطي در دورهی

ات صاس مييابد ،در ات صاس پروت ياهايي که در انجاو رونوي سي

1

حالتي که در آس نحوهی بياس ژس بسته به اياکه از پدر يا مادر به ارث برسد ،متهاوت بااد (

 :ژسهايي که فقط در آسها بسته

به والديا تنها يک آلل قابليت بياس دارد).
2
3

نشریه نشاء علم ،سال هشتم ،شماره دوم ،خرداد ماه 97

130

آالیندههای زیستمحیطی و مطالعات اپیژنتیک

جنيازايي۱از خود نشوواس ميدهد ،زيرا در ايا دوره تقسووي ات

م اس ،هجي نز 8و ه کارانش گزار اي تهيه کردند که بر ا ساس

سريع سلولي و بازآراييهای اپيژنتيکي در حاس رخ دادس است.

آس مادراني که دورهی بارداری خود را در ارايط قحطي غذايي

در هن او لقاح پسووتانداراس ،ال وهای متيله اوودس  DNAبهطور

گذراندهاند ،فرزنداني را متولد کردهاند که نسوووبت به سووواير

ع ده پاک مياوووند و در ابتدای ن و ايجاد مياوووند .بازآرايي

فرزندانشووواس با جنسووويت مشوووابه بهطور قابلتوجهي دارای

متيله اوودس ژسها در طوس تکامل اوليه جاندار در سووه سووطه

متيالسووويوس ک تری روی ژس فاکتورهای راووود ،در سووونيا

بررسي مياود:

بزرگسووالي بودهاند ] .[۱.3فاکتورهای راوود عواملي کليدی در

سوووطه اوس مربوه به سووولوس های زاينده اوليه2در هر يک از

ر اد و ن و ان ساس ميبا اند و از لحاظ ژنتيکي ،آلل مادری آنها

والديا به هن او توليد گامت و لقاح ميبااد ،سطه دوو دوراس

متح ل متيالسوويوس مياووود ،اوورايط قحطي در ابتدای دوراس

جنيني فرزنداس اسووت و سووطه آخر متيله اوودس  DNAدر

بوارداری اثراتي منهي در جنيا پوديود ميآورد کوه سوووبووب

سلوسهای پيکری3و ن و سلوسهای زاينده ميبا اد .ايا مراحل

بي اریهايي مانند اسکيزوفرني 9و بي اریهای قلبي -عروقي در

در عيا پويايي نسوووبت به ايجاد اختالس تنظي ات اپيژنتيکي

بزرگسالي مياوند ].[4

آ سيبپذير ه ستند .پس از لقاح و پيش از مرحلهی النهگزيني

4

آثار آالیندههای محیطی بر روی تنظیمات اپیژنتیکی

دروس رح  ،گروه های متيل در ژنوو جنيا بهطور ع ده حذز

بر ا ساس مطالعاتي که روی بزرگ ساالس اورت گرفته ا ست،

مياوووو ند .در روز پنج پس از ل قاح در انسووواس و ق بل از

بع ي عوامل محيطي مانند فلزات سن يا ،آلودگي هوا ،بنزس

ال نهگزيني جنيا در ديوارهی رح ( حدوداً روز ههت پس از

و آالينده های آلي پايدار ۱۱تغييرات اپيژنتيکي ايجاد ميکنند و

لقاح در ان ساس) ،ال وهای متيال سيوس در ژسهای مدنظر تو سط

اووواهد دي ری نيز وجود دارند که آاليندههای مختلهي توانايي

فرآيندهای آنزي ي مجدداً انجاو ميگيرد.

تغييرات اپيژنتيکي و افزايش خطر بي اری را در نسووول اوس و

متيالسوويوس مجدد ژسهای درگير در پديدهی اپيژنتيک با توجه

حتي گاهي ن سلهای دوو و سوو را دارند .ايا آاليندهها اامل

به جنسوويت در زماس گامتزايي(۵تقسووي گامتوسوويتها در طي
ميوز و ت شکيل ا سپرو و تخ ک) رخ ميدهد .در ردهی زاي شي

۱۰

6

آرسنيک ،دود حاال از تنباکو ،آاليندههای هوا و مواد اي يايي
مختلکنندهی غدد دروسريز ميبااند ].[۵

مرداس ايا ع ل در ز ماس پس از تو لد به هن او تقسوووي ات
ميتوزی سوولوسهای بنيادی سووازندهی اسووپرو رخ ميدهد و در

 -۱استعمال تنباکو

ردهی زايشوووي زناس در طوس راووود تخ ک ۷انجاو مياوووود

مادراني که در دوراس بارداری در معرض دود تنباکو هسوووتند يا

درحاليکه در ابتدای تقسي جنسي توقف يافته و در سلوسهای

خود آس را مصووورز ميکنند ،خطرات بسوووياری را برای جنيا

زايندهی اوليه از نسل بعد کامالً حذز مياوند ].[3

خود ايجاد ميکنند .ايا بي اری ها اوووامل اختالس در ع لکرد

بدتنظیمی اپیژنتیکی و بیماریهای بزرگسالی

ريه ،افزايش خطر ابتال به آس  ،سرطاس ،چاقي ،ديابت نوع دو و
ک بود وزس به هن او تولد ميبااوود (ک بود وزس به هن او تولد

طي تحقيقات انجاو اده اواهدی مبني بر ارتباه بي اریهای

به نوبهی خود ميتواند سوووبب نق

بزرگ سالي و نا سازگاری به ارايط محيطي-تغذيهای در مراحل

در عرو کرونری قلب،

ايجاد چاقي و ديابت نوع دو اود).

ابتدايي ر اد و ن و به د ست آمده ا ست که ايا نا سازگاریها

بر اسوواس تحقيقات ،در ژنوو بع ووي از کودکاس متيالسوويوس در

موجب بهه خوردس تنظي ات اپيژنتيکي اووده اسووت .بهعنواس

سووطه بسوويار پايياتری نسووبت به حالت طبيعي قرار دااووت.

7

1
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اگرچه در تعدادی از ژسها ن سبت به کودکاس طبيعي متيله ادس

ترکيب اوووي يايي بنزو پيرس ]8[6و سووواير گروههای مربوه به

افزايش يافته بود که ايا ال و اووباهت زيادی به ال وهای متيله

 PAHنيز مواد ژنوتوکسوويک محسوووب مياوووند (آثار مخرب

ادس دارد که پيشتر در ژنوو سلوسهای سرطاني مشاهده اده

مواد ژنوتوکسيک عبارتند از :القای آسيب به ساخت اس مولکوس

بود ].[6.۷

 ،DNAاتصوواس مخرب به  DNAتحت عنواس ترکيبات اضووافي
 ۷ DNAو جهشزايي) و ه ینيا ميتوان ند آ ثار مخربي روی

 -۲آرسنيک

ال وهای اپيژنتيکي دااوته بااوند .برخي از ترکيبات  PAHدر

اثر بلندمدت آرسوونيک در ج عيتهای انسوواني موجب افزايش

بدس به جای هورموس های اسوووتروئيدی فعاليت ميکنند و در

مرگومير نااووي از سوورطاس ريه در جنيا و کودک و مرگومير

سووويسوووت غدد دروسريز اختالالت جدی ايجاد ميکنند .ايا

نااووي از گشوواد اوودس دائ و مزما لولههای نايژه در نوجواناس

آالينده ها محلوس در چربي هسوووتند و در بافت چرب 8تج ع

مياود] .[8در مطالعهای روی موشهای آزمايش اهي ،آرسنيک

مييابند و توانايي عبور از جهت 9و سد خوني -مغزی را دارند.

در محيط رح موجب افزايش سرطاني ادس سلوسهای کبدی

پيرو مطالعات انجاو اوووده در مورد ترثير ترکيبات  PAHروی

در فرزند اد و ه چنيا بياس ژسهای درگير در تک ير سلولي و

ال و های اپيژنتيکي پيش از تو لد ،آز مايش هايي روی ژنوو

ارتباطات سلولي را تغيير داد.

گلبوسهای سووهيد موجود در بند ناز انجاو اوود که نتيجهی آس

۱

در آزمايش هايي که توسوووط فرای و ه کارانش انجاو اووود،

هيپومتيال سيوس در  DNAبود .طي آزماي شات انجاو اده ،بيش

م شاهده اد ،از بيا هر  32نوزاد متولد اده از مادراني که در

از  3۰توالي  DNAاناسايي ادند که وضعيت متيالسيوس آنها

معرض آرسوونيک بودند نسووبت به مادراني که مصوووس بودهاند،

وابسووته به سووطوح قرارگيری مادر در معرض ترکيبات PAH

تغييرات بياس ژس نااي از آرسنيک در سلوسهای خوني مشاهده

بود .يکي از ايا ژسها خانوادهی مه ي از آنزي های متابوليسوو

اوود .آرسوونيک در فعاسسووازی بالقوهی اووبکهای از مسوويرهای

چربي را کد ميک ند که ايا ژس ت حت اثر ترکي بات  PAHدر

ارتباطات سوولولي اووامل ژسهای پاسووا اي ني ،ايجاد التهاب،

ناحيهی پروموتری دچار متيالسيوس مياود.

تک ير سلولي ،ا سترس و آپاپتوز2نقش دارد .بر ا ساس مطالعات
انجاو اده بر روی افراد مبتال به سرطاس م انه3م شخ

-۴

اد که

فتاالت۱۰

قرارگيری در معرض آرسووونيک موجب متيالسووويوس نوعي ژس

فتاالتها ترکيباتي اوونعتي ميبااووند که در سووراسوور محيط

مهارکنندهی توموری4اوووده و در نهايت سووولوس های م انه را

پيراموس موجودات وجود دارند و در رقيهسوووازی و نرو کردس

سرطاني کرده ا ست .نتايج ايا مطالعه پي شنهاد داد که تغييرات

موادی ه انند رنگ ،خ ير پالسوووتيکي و غيره به کار ميروند.
۱۱

اپيژنتيکي نااوووي از مواد سووور طاسزا۵روی بدخي سوووازی

برخي از انواع فتاالت ،به علت ترثيرات ضد آندروژني و ضد

سووولوس های م ا نه ،نقش مه ي را در اي جاد ايا بي اری اي ها

پرواسووتروژني ۱2توانايي اختالس در سوويسووت غدد دروسريز را

ميکنند.

دارند .فتاالتها جهت نروسوووازی پلي وينيل کلريدها ()PVC
کاربرد ع دهای دارند و در مواردی مانند چ سبها ،مواد ک کي

 -3آالينده های هوايي /هيدروکربن های آروماتيک چند

کشوواورزی 8،مصوواله سوواخت اني ،بسووياری از لوازو اووخصووي،

حلقهای

1

مرگ برنامه ريزی ادهی سلوس که به هن او عدو ترمي سلوس به جهت جلوگيری از آسيب به ساير ارگاسها القا مياود.
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وسوووايل پزاوووکي ،اوووويندهها ۱،ملزومات بسوووتهبندی کاالها،

آرسنيک

اسباببازی کودکاس ،لوازو دارويي ،محصوالت غذايي ،پارچه و

در خاکها و سووهرههای آبي ،آرسوونيک به ااووکاس آرسوونات

غيره وجود دار ند .ف تاالت ها ميتوان ند از طريه رژي غذايي،

معدني ۷و آرسووونيت وجود دارد که آرسووونيت نوع سوووياستر و

تنهس و در ت اس با پوسوووت اثراتي را برجای ب ذارند .به نظر

سووو يتر آس اسوووت .جهت پااليش آب ها و خاک های آلوده،

مير سد ح ور فتاالت در دوراس پيش از تولد سبب مي اود

اکسيداسيوس و احيای آرسنيک ميتواند بسيار ک ککننده بااد.

طوس دورهی بارداری نسوووبت به زماسبندی طبيعي کاهش پيدا

عليرغ س ي بودس آرسنات دستهی وسيعي از ميکروارگانيس ها

کند و ه ینيا موجب اختالس در باروری اوووود .فتاالت ها از

ميتوانند از آس بهعنواس دهنده يا گيرندهی الکتروني اسوووتهاده

لحاظ اپيژنتيکي س ي ه ستند .در آزماي شي که در آس از ردهی

کرده و بنابرايا بهنوعي آس را س يت زدايي کنند .عالوه بر ايا

سوولولي مربوه به سوورطاس سووينه2اسووتهاده اوود ،پس از تي ار

د ستهی بزرگي از باکتریها تحت عنواس ميکروبهای مقاوو به

سووولوس ها با ف تاالت ناح يهی مه ي از پروموتر ژس گير ندهی

آرسوونات 8ميتوانند آرسوونات را وارد چرخههای زيسووتي خود

اسوووتروژس گروه های متيل خود را از دسوووت داد .با توجه به

کرده و بنابرايا در س يت زدايي آس سهي بااند].[8

 mRNAکد کنندهی گيرندهی اسووتروژس م کا اسووت به علت

فتاالت

ال وی متيال سيوس نادر ست در ناحيهی پروموتری3ژس مربوه به

امروزه اسووترهای فتاالت بهطور گسووترده در اوونعت اسووتهاده

ايا گيرنده بااد.

مياووند .به دليل کاربرد باالی ايا ترکيبات در اونعت ،مقدار

يافتههای حااوول ،دانشوو نداس پيشوونهاد دادند که تغيير در بياس

9

آس در محيط افزايش يافته و موجب آلودگي خاک ،آب ،هوا و

زیستپاالیی 4آالیندههای محیطی

غيره مياووود با توجه به آاليندگي بسوويار باالی ايا ماده برخي

تا اينجا مباح ي در مورد ت وری عل اپيژنتيک ،مکانيسووو های

از سازماسهای حهاظت محيطزي ست در ک شورهايي نظير چيا

بدتنظي ي آس و ارتباه آس با بي اری مطرح اووود .آالينده های

و آمريکا ،حذز آس را به ادت ضروری ميدانند .خو ابختانه

محيطي بخش مه ي از ناهن جاری های اپيژنتيکي را سووو بب

مشتقات فتاالت را ميتواس توسط برخي از ميکروارگانيس ها از

مياووووند و اگر بشووور در پي کاهش آس ها نبااووود ،آيندهی

بيا برد .امروزه انواعي از باکتری ها تجز يهکن نده اسوووتر های

موجودات زنده بهادت در خطر خواهد بود .امروزه محققاس به

فتاالت کشف و مطالعه ادهاند.

دنباس بهکارگيری روشهای زيسوووتي جهت حذز آاليندههای

امروزه وجود مقدار زياد ايزومرهای فتاالت و اسووترهای آس در

محيطي يا به حداقل ر ساندس س يت آنها ه ستند .در ايا روش

طبيعت موجب اووده اسووت که باکتریها مسوويرهايي متابوليکي

از ميکروارگانيسووو ها 6برای تجزيهی ايا آلودگي ها اسوووتهاده

جديدی را اتخات کرده تا از ايا ترکيبات بهعنواس مواد غذايي

مياوووود .زيسوووت پااليي در موارد زيادی نسوووبت به سووواير

استهاده کنند ].[9

روشهای پااليش مقروس بهارفهتر و منطقيتر است .با استهاده

هيدروکربنهای آروماتيک چند حلقهای

از روش های مهندسوووي ژنتيک ميکروارگانيسووو ها ميتوانند

(5)PAH

توانايي های ويژه و جد يدی برای از بيا بردس آالي نده ها پ يدا
کنند].[9
در ادامه ،بهطور مختصوور زيسووت پااليي آاليندههای مذکور در
ايا مقاله( ،آرسنيک ،فتاالت و ترکيبات  )PAHبررسي مياود.
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زي ست پااليي خاک و آب آلوده به  PAHبا روشهای مختلهي
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ايا نتيجه ر سيدهاند که تجزيهی زي ستي ايا ترکيبات با ا ستهاده
از ميکروارگانيسوو ها بسوويار پربازده اسووت و روش ااوولي در
حذز ايا ترکيبات محسوووب مياووود .ترکيبات  PAHبسوويار
سوو ي هسووتند ،بهطوریکه اگر محيط دارای مقادير به نسووبت
بااليي از ايا ترکي بات بااووود ،بازدهي ميکروارگانيسووو ها در
زيسوووت پااليي ايا ترکي بات بهاووودت کاهش پ يدا کرده و
مدتزماس زيسوووت پااليي بهمراتب افزايش خواهد يافت که از
لحاظ اقتصادی به مقروس ارفه نيست ].[۱۰

نتیجه
در سووواس های اخير تحقي قات ز يادی برای پي بردس به اثرات
ترکيبووات اوووي ووايي موجود در محيط ،بر روی اپيژنتيووک
موجودات زنده انجاو اده ا ست .بي شتر ايا تحقيقات پيراموس
متيالسووويوس  DNAبوده ،ولي اثرات ايا ترکيبووات بر روی
بازآرايي هيستوني و تنظي ات  mRNAهنوز در هالهای از ابهاو
اسووت .افزايش سووطه آگاهي محققاس در ايا راسووتا ،موجب
اناسايي بيشتر و دقيهتر آاليندهها و مکانيس های بي اریزايي
نااي از آنها خواهد اد .اپيژنتيک بهمانند يک اناساگر زيستي
بسوويار دقيه ميتواند ميزاس خطرآفريا بودس انواعي از ترکيبات
اي يايي را تعييا کند .بهوسيله برخي از ابزارهای آزمايش اهي،
وجود تغييرات اپيژنت يک در ژنوو انسووواس را ميتواس بهد قت
بررسي و احت اس بروز بي اریهای نااي از آس را پيشبيني کرد.
اگر س و يت نااووي از آاليندهها توسووط آزمايشهای اپيژنتيکي
م شخ

اود ميتواس به اورت هدف ند و پيش از آ سيبهای

جدی روی موجودات ز نده ،روش هايي را ج هت حذز ايا
ترکيبات از محيطزيسووت ،بکار گرفت .زيسووت پاالييهايي که
توسووط ميکروارگانيسوو ها انجاو مياوووند بسوويار مورد توجه
هسووتند بهطوریکه در کشووورهای پيشوورفته به مرحلهی اجرا
درآمده اسوووت .نکتهی قابلتوجه در مورد روشهای زيسوووت
پااليي تو سط ميکروارگاني س ها ،توانايي ا هتان يز آنها در از
بيا کردس ترکيبات با س يت باال است .ايا توانايي يا حاال از
سازگاری طبيعي ميکروارگاني س با محيط اطراز ا ست و يا با
بهکارگيری روشهای مهندسي ژنتيک حاال اده است.
1
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