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Abstract
Background and purpose: Access to safe drinking water is of the utmost importance in public
health around the world. Presence of contaminants, such as secondary bacterial growth and endotoxins could
reduce the quality of water resources. This study aimed at investigating the occurrence, seasonal variation, and
removal of endotoxins in a conventional water treatment plant (WTP) in Tehran, Iran.
Materials and methods: A total of 36 samples was collected on a monthly basis from raw
water and treated water in each uint of Tehran-pars drinking WTP during summer and fall (2015).
Endotoxin concentrations were assessed using the Endpoint Chromogenic Limulus Amebocyte Lysate
(LAL) detection method. Furthermore, turbidity, heterotrophic plate count (HPC) and pH measurements
were done to assist in the analysis of data.
Results: The mean values for the total endotoxin activities in summer and fall in the raw water
were 44-54.5 and 17.62-54.5 Eu/ml, respectively. The results demonstrated a 34% decrease in endotoxin
activity following the full-scale treatment process at the WTP. The highest concentration of endotoxin
was detected in summer. Coagulation, clarification and sand filtration resulted in the highest endotoxin
removal (38.16 %), while chlorination contributed to the concentration of total endotoxins by 5.6-6.7%.
Conclusion: Water treatment processes aiming at the removal of particulate matter in the WTP
revealed the most effective removal rates of total endotoxins. However, endotoxin contamination exists in
the drinking water treated.
Keywords: endotoxin, water treatment plant, LAL test, cyanobacteria, gram negative bacteria
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چكیده
سابقه و هدف :دسترسی به آب آشامیدنی سالم یکی از جدیترین بحرانهای بهداشت عموممی در سراسور جهوان بوه
شمار میرود .حضمر انماع آلمدگیها از جمله آلمدگیهای میکروبی ثانمیه و اندوتمکسینها میتمانود اتوت کیتیوت معواب
آبی را در پی داشته باشد .هدف از این مطالعه ارزیابی میزان بروز و تغییورا تلولی اندوتمکسوینهوا در یوت تلوتیهخانوه
متداول آب آشامیدنی در شهر تهران است.
مواد و روشها :مجممعا تعداد  63نممنه بلمر ماهانه از آب خام و آب تلوتیه شود هور واحود تلوتیه خانوه آب
تهران پارس در طی تابستان و پاییز  4631جم آوری گردید .غلظت اندوتمکسین با استتاد از روش نقطه پایانی کرممژنیت
آزممن لیمملمس آمبمسیت الیست  (LAL) Endpoint Chromogenic Limulus Amebocyte Lysateتعیین شد .همچعین
سعجش کدور  ،شمارش باکتریهای هتروترف) ،(HPCکلرباقیماند و  pHبرای کمت به آنالیز نتایج انجام گردید.
يافتهها :متمسط تعالیت اندوتمکسین کل در ورودی تلتیهخانه در تلول تابسوتان  11-51/5و در پواییز -51/5 Eu/ml
41/36بمد .راندمان کاهش غلظت اندوتمکسین در طی ترآیعد تلتیه آب در تلتیهخانه  61درصد به دست آمد .بیشترین
غلظلت اندوتمکسین در تلل تابستان بمد .بیشترین کاهش اندوتمکسین در طی ترآیعدهای انعقواد ،زاللسوازی و تیلتراسویمن شوعی
( 63/43درصد) رخ داد ،در حالیکه ترآیعد کلرزنی باعث اتزایش  5/3تا  3/1درصدی در غلظت اندوتمکسین کل گردید.
استنتاج :ترآیعدهای تلتیه آب مرتبط با حذف مماد ذر ای در تلتیهخانه آب ،حوذف مومثرتر اندوتمکسوین کول را
نشان دادند .با این حال ،آلمدگی اندوتمکسین در آب آشامیدنی تلتیه شد همچعان وجمد دارد.
واژه هاي کلیدي :اندوتمکسین ،تلتیهخانه آب ،آزممن  ، LALسیانم باکترها و باکتریهای گرم معتی

مقدمه
دسترسی به آب آشامیدنی سالم به یکی از جدیتورین
بحرانهای بهداشت عمممی در جهان تبدیل شد اسوت(.)4
طبق گزارشا معتشر شد  ،WHOآب ملرتی بویش از

یت میلیوارد نتر ،و یا به عبار دیگر یت نتر از هر پعج
نتر بر روی زمین ،ناسالم بمد و به طمر بالقم معجور بوه
بیماری و مرگ میشمد( .)6کعترل آلمدگی آب در دو

E-mail: asmaaliyari@yahoo.com
مولف مسئول :علی یاری -تهران :دانشگا علمم پزشکی شهید بهشتی ،دانشکد بهداشت
 .4استاد ،گرو مهعدسی بهداشت محیط ،مرکز تحقیقا ارتقای ایمعی و پیشگیری از ملدومیت های ،دانشکد بهداشت ،دانشگا علمم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .6استادیار ،مرکز تحقیقا کعترل عمامل زیان آور محیط و کار ،گرو مهعدسی بهداشت محیط ،دانشکد بهداشت ،دانشگا علمم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .6استادیار،گرو بیملمژی ،پژوهشکد گیاهان و مماد اولیه دارویی ،دانشگا شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .1دانشجمی دکتری مهعدسی بهداشت محیط ،دانشکد بهداشت ،دانشگا علمم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .5دانشجمی کارشعاسی ارشد ،گرو مهعدسی بهداشت محیط ،دانشکد بهداشت ،دانشگا علمم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
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 تاریخ دریاتت 4635/6/63 :
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بررسی میزان اندوتوکسین و کاهش سطح آن طی روش های
تصفیه در یک تصفیه خانه آب آشامیدنی در شهر تهران

پژوهشی

محمدرضا مسعودی نژاد و همکاران

دهه گذشته بیشتر بر روی عمامل شیمیایی متمرکز بومد ،

(ویا دقیق تر تعالیت اندوتمکسین) در واحد اندوتمکسین

و هور چعود اقوداما مهموی در ایون رابطوه انجوام شوود ،

) (Euبه جای واحد وزن (عممماً  ( ng/mlبهکار مویرود

خطرا

مرتبط با آالیعد های میکروبوی هعومز بوه قوم

که نشان دهعد این واقعیت است که قدر اندوتمکسین

آلمدگی آب با میکروارگانیسمهوا ،بورای یوت پوعجم از

دسته ای که اندوتمکسین از آن جدا شد اسوت ،بسوتگی

جمعیت جهان ،این آب برای شرب ناسالم بمد و بعوابراین

دارد( .)3در حووال حا وور بووه علووت کمبوومد اطالعووا در

حتظ کیتیت و سالمت آب آشامیدنی نسبت به قبل اهمیت

ممرد پیدایش اندوتمکسین ،اثرا احتمالی و حوذف آن

بیشتری پیدا کرد است .طی ایون سوالهوا تحقیقوا و

در طی ترایعدهای تلتیه ی آب ،مقادیر رهعمومدی نیوز

مباحث مرتبط با آب عمدتاً بر روی کمیوت آن متمرکوز

برای آن تعظیم و اعوالم نشود اسوت( .)43،41ورود موماد

بمد اند ،اما انتظار میرود تاسیسا آب آشامیدنی در آیعد

مغذی یکی از مهمترین دالیل اتت کیتیت در معاب آب

با چالشهای متعدد کیتیت مماجه گردند .بر این اساس،

است .این مماد باعث رشد میکروارگانیسومهوا و عمامول

حذف عمامل بیماریزا در آب خام از نگرانیهوای بوزرگ

تتمسعتز کععد مثل سیانمباکترها مویشومند ،کوه خومد از

بمد اسوت .بوا ایون حوال ،هعومز در مومرد اجوزای مضور

عمامل مهم تملید و ورود مماد سمی از جملوه اندوتمکسوین

میکروارگانیسمها مانعود اندوتمکسوین اطالعوا زیوادی

در معاب آب هستعد .همچعین برخی از میکروارگانیسمها

وجمد ندارد( .)4-6در علم باکتری شعاسی واژ اندوتمکسین

می تمانعد در طی ترآیعودهای تلوتیه آب زنود مانود و

به ترکیب پیچید لیپمپلی ساکاریدی کوه بششوی از دیومار

اندوتمکسین آزاد کععد .حضمر اندوتمکسین در محیطهوای

سلملی خارجی بسیاری از باکتریهای گورم معتوی و برخوی

آبی ممکن است خطر جودی بورای ایمعوی آب شورب و

سیانمباکترها را تشکیل میدهود اختلواد دارد( )1و در

بهداشت عمممی ایجاد نماید .اغلب باکتریهای تشوکیل

پزشکی نیز گاهی برای اشوار بوه هور گمنوه سوم نشوا

دهعد بیمتیلم در معاب آبی و شوبکههوای آبرسوانی بوه

گرتته از درون سلمل استتاد میشمد( .)5-1اندوتمکسین

گرو باکتریهوای گورم معتوی تعلوق دارنود کوه دیومار

جدا شد از جدار خارجی باکتریهای گرم معتی از نظر

سلملی آنها حاوی اندوتمکسین است .مطالعا محودودی

شوویمیایی حوواوی سووه قسوومت اصوولی لیپیوود  ،Aهسووته

در ممرد تعالیت اندوتمکسین ممجمد در آبهای سطحی،

پلیساکارید و آنتوی ژن  Oاسوت( .)3،3زموانی کوه دیومار

زیرزمیعی ،آب لملهکشی و خروجی تلتیهخانههای آب

سلملی باکتریهای گرم معتی در طی تکثیر ،مرگ یا لیز

شرب معتشر شد است .نتایج این مطالعا نشان میدهعد

شدن صدمه میبیعد این اندوتمکسین در مقادیر زیاد آزاد

غلظووت اندوتمکسووین در آبهووای خووام از  >4تووا ngml

میشمد .اندوتمکسینها در برابر حرار نسبتا پایدار بومد

 4113متغییوور اسووت و در آبهووای زیرزمیعووی در محوودود

( 464درجه سوانتیگوراد بوه مود  4سواعت) و تمسوط

 4-611 Eumlقرار دارندکه بیشتر در محودود -61 Euml

استریلیزاسیمن مرطمب (اتمکالو) از بین نمویرونود(.)41-46

 4قرار دارنود( .)45،41،3مطالعوهای جهوت بررسوی تشریوب

یکی از مشهمرترین اثرا اندوتمکسین تب زائی اسوت،

اکسوویداتیم اندوتمکسووین تمسووط ترآیعوود اکسیداسوویمن

لیکن زمانیکه از دوز کاتی برخمردار باشود سوبب اسوهال،

پیشرتته ) (O3/H2O2 ,UV/H2O2در سال  6141در کور

اسووتترا  ،کوواهش تشووارخمن سیسووتملیت ،تعووال شوودن

جعمبی انجام شود .نمیسوعدگان گوزارش کردنود ترآیعود

سیستمهای انعقاد خمن ،تغییر متابملیسم قعدها و چربیها،

اکسیداسووویمن پیشووورتته بوووه دلیووول ایجووواد رادیکوووال

ایجاد التهاب ،خمنریزی ،شمک سپتیت و نهایتواً مورگ

هیدروکسیل ،یت روش مومثر و معتودل بورای تشریوب

میشمد( .)46-45از اواخر دهه  4331غلظت اندوتمکسین

اندوتمکسووین در سیسووتمهووای آبووی اسووت( .)5ر ووایی و
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بواکتری ،گمنوه ،زیرگمنوه و در مومارد خواد

ميزان اندوتوکسين و کاهش سطح آن

غیرهمگن در حضمر خاکستر استشمان باعث حذف 31

اندوتمکسین ،مدنظر قورار گرتوت .آزمومن نقطوه پایوانی

درصدی اندوتمکسین گردید( .)41نتایج تحقیق اندرسمن

کرممژنیت لیمملمس آمبمسویت الیسوت ) ،(LALیوت

و همکاران نشان داد کواربرد  UVتوا  511 mj/cm2باعوث

تست کمی برای انداز گیری اندوتمکسین است.

غیرتعالسازی کامل و ممثر اندوتمکسین در آب آشامیدنی

در ایوون مطالعووه کیووت انووداز گیووری اندوتمکسووین

میگردد .اگرچه امکانسعجی اقتلادی چعوین دوزهوای

™ Endpoint Chromogenic LAL QCL-1000از شورکت

باالیی برای یت تلتیه خانه ،باید در نظر گرتته شمد(.)43

 Lonzaخریووداری و مراحوول انجووام آزمایشووا مربمطووه

حضمر و غلظت اندوتمکسین را میتمان با اسوتتاد

مطابق با دستمرالعمل ارایه شد در کیت تهیوه شود و بوا

از سلملهای خمنی خرچعگ نعل اسوبی (آزمومن) LAL

استتاد از دسوتگا

تعیین کرد .تلتیه خانههای سمم و چهارم (تهرانپوارس)

انجام شود .وجومد اندوتمکسوین در نممنوه سوبب ایجواد

در شمال شرقی تهران واق شد اند .تلتیه خانه شمار 6

رنگ زرد میشمد .جذب نممنوه تمسوط اسوپکتروتتممتر

در سال  4613و تلتیهخانه شمار  1در سوال  4636هجوری

در  115-141نووانممتر تعیووین و غلظووت اندوتمکسووین از

شمسی هر کدام با ظرتیت طراحی  1مترمکعوب در ثانیوه بوه

معحعوووی اسوووتاندارد محاسوووبه گردیووود .بطوووریهوووای

بهر برداری رسید اند .آب خام ورودی این تلتیهخانههوا

شیشهای نممنهبرداری حداقل به مد  4ساعت در دمای

از سوود لتیووان و از طریووق تمنوول تلووم بووه طوومل حوودود 41

 651 °Cدر آون قوورار گرتتووه و عوواری از اندوتمکسووین

از انجام ترآیعدهای

گردیدند( .)43،5شمارش بشقابی باکتریهای هتروتروف

مشتلف تلتیه متداول (تیزیکی -شیمیایی) ،آب معواطق

) (HPCنیوز براسواس دسوتمرالعمل ذکور شود در کتواب

شرقی و بششهایی از شمال ،مرکز و جعمب شهر تهران

روشهای استاندارد برای آزمایشهوای آب و تا والب

را تامین میکععد .شعاسایی و تمسعه را کارهوای معاسوب

(نسشه  )61و در شرایط انکمباسویمن  65◦Cبوه مود 13

جهت حذف آالیعد ها از معاب آبهای سطحی ،زیرزمیعوی

ساعت انجام گرتت .از دستگا کودور سوعج شورکت

و آب لملهکشی شد بهمعظمر تامین آب آشامیدنی سالم

 HACHمدل  2100ANبرای سعجش کدور

نممنههوا

و حتظ بهداشت عمممی امری اجتعاب ناپذیر است.

و از دسوووتگا  pHمتووور  CORNINGمووودل  461بووورای

کیلممتر و قطر  6/1مترتامین شد و پ

میکروپلیوت  XS2شورکت BioTek

از اینرو ،ارزیابی غلظت اندوتمکسین سیانمباکترها

سعجش  pHاستتاد گردیود( .)61بورای تجزیوه و تحلیول

و باکتریهوای گورم معتوی در طوی ترآیعودهای متوداول

داد ها از نرماتزار آماری  SPSSنسوشه  66اسوتتاد شود.

تلووتیه آب آشووامیدنی در دو تلوول تابسووتان و پوواییز در

آزممن شاپیرو ویلوت بورای سوعجش نرموالیتی داد هوا و

تلتیهخانه آب تهرانپارس و آب خروجی از آن در این

آزممن تی زوجی برای تعیین اثر واحودهای مشتلوف بور

پژوهش ممرد تمجه قرار گرتته است.

غلظووت اندوتمکسووین در ورودی و خروجووی هوور واحوود
تلتیهخانوه اسوتتاد گردیود .جهوت تعیوین ارتبوا بوین

مواد و روش ها
نممنهبرداری از آب بهصمر لحظهای در دو تلل
تابستان و پاییز از آب خام ورودی به تلوتیه خانوه ،آب
خروجی از واحدهای پیشکلرزنی ،زاللساز ،تیلتراسویمن
شعی ،کلرزنی نهایی و یت نقطه از شبکه تمزی (نزدیت
به تلتیه خانوه) انجوام گردیود .هومچعوین سوعجش ،pH
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همکاران گوزارش کردنود ترایعود ازن زنوی کاتوالیتیکی

 HPCو کدور جهت بررسی رابطه احتموالی آنهوا بوا

پژوهشی

محمدرضا مسعودی نژاد و همکاران

تلتیهخانوه آب تهوران پوارس و ویژگویهوای آب خوام

تلتیه خانه ،مجممعاً کاهش  61/14درصدی در غلظت

ورودی به تلتیه خانه را نشان میدهعد.

اندوتمکسین را نشان میدهعد .تغییرا غلظت اندوتمکسوین
کل در طی ترآیعدهای تلتیه در دو تلل تابستان و پواییز

تلتیه خانه
محل برداشت آب
سال بهر برداری
ظرتیت اسمی ()m3/s

شمار 6

شمار 1

سد لتیان

سد لتیان

4613

4636

1

1

حداکثر ظرتیت بهر برداری ()m3/s

1/5

1/5

تمری آشغالگیر

ندارد

دارد

گاز کلر

گاز کلر

ندارد

دارد

پیش کلرزنی
استشر ته نشیعی مقدماتی
نمع دستگا زالل ساز
صاف سازی

پملساتمر

پملساتمر

ماسه ای تعد ثقلی

ماسه ای تعد ثقلی

(آکمازور)T

(آکمازور)V

کلرور تریت

کلرور تریت

شیر آهت

شیر آهت

گاز کلر

گاز کلر

ماد مععقد کععد
ماد تعظیم کععد pH
ماد گعدزدا

نمودار شماره  :1میانگین غلظت اندوتمکسین کل در خروجی واحودهای
مشتلف تلتیه و شبکه تمزی (نزدیت تلتیه خانه) در تلل تابستان

جدول شماره  :2ویژگی های آب خام ورودی به تلوتیه خانوه آب
تهرانپارس در تلمل تابستان و پاییز
واحد

میانگین تابستان

میانگین پاییز

اندوتمکسین کل

EU/ml

51/15±5/36

14/43±61/11

HPC

CFU/ml

3616/66±43451/6

41/66±1/11

کدور

NTU

3/15±1/56

44/14±6/31

-

1/35±1/465

1/35±1/61

mg/L

1/66±1/44

1± 1

pH

کلر باقیماند

نمودار شماره  :2میانگین غلظت اندوتمکسین کل در خروجی واحودهای
مشتلف تلتیه و شبکه تمزی (نزدیت تلتیه خانه) در تلل پاییز

براسوواس نتووایج بووه دسووت آموود  ،کوودور در آب

هموانگمنوه کوه در ایوون نممدارهوا نشوان داد شوود

ورودی تلتیه خانه از  6/6توا  41/1NTUمتغیور بومد و

اسووت ،غلظووت اندوتمکسووین بعوود از واحوودهای انعقوواد،

با کاهش آن در آب خروجی تلتیهخانه بوه ،1/41 NTU

زاللسووازی و تیلتراسوویمن شووعی کوواهش یاتتووه و در طووی

راندمان کاهش  33/3درصدی کدور مشاهد گردید.

ترآیعوود کلرزنووی و هوومچعووین در شووبکه تمزی و غلظووت

همچعین  pHبین  1/5تا  1/3متغیر بمد .تغییرا  HPCدر

اندوتمکسووین اتووزایش مووییابوود .هوومچعووین غلظووتهووای

ما های نممنه بورداری بسویار متغیور بومد و غلظوتهوای

انداز گیری شد اندوتمکسین در تلل تابستان بیشتر از

صووووتر تووووا  63111CFU/mlدر آب ورودی مشوووواهد

مقووادیر انووداز گیووری شوود در تلوول پوواییز اسووت .رونوود

گردید .این غلظت در خروجی تلتیهخانه نیز از صتر تا

تغییرا غلظت اندوتمکسین با  ،HPCکدور

و  pHبه

 111CFU/mlمتغیر بمد .غلظت اندوتمکسین در ورودی

ترتیب در نممدارهای  6 ، 6و  1نشان داد شد است.

تلتیه خانه  41/36-51/5 Eu/mlو در آب تلوتیه شود

روند تغییرا غلظت کلر باقیماند  ،کدور

و pH

خروجی تلتیه خانه  46/3-63/3 Eu/mlبمد .هومچعوین

در خروجی واحودهای مشتلوف تلوتیه و شوبکه تمزیو

غلظت اندوتمکسین در نقطهای از شبکه تمزی (نزدیوت

(نزدیووت تلووتیه خانووه) در تلوومل تابسووتان و پوواییز در

تلتیه خانه)  41/6-16/43 Eu/mlبه دست آمد .بور ایون

نممدارهای  6و  1و همچعوین تغییورا  HPCدر تلومل

اساس ،ترآیعدهای تلتیه آب بهکار گرتته شد در ایون

تابستان و پاییز در نممدار  5نشان داد شد است.
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جدول شماره  :1خلمصیا ترآیعدی تلتیه خانه های آب تهرانپارس

در نممدارهای  4و  6نشان داد شد است.

ميزان اندوتوکسين و کاهش سطح آن

بحث
نتایج بوه دسوت آمود از ایون مطالعوه حواکی از آن
است کوه غلظوت اندوتمکسوین در ورودی تلوتیه خانوه
تلتیه خانوه  46/3-63/3 Eumlبومد .مجممعواً غلظوت
اندوتمکسین پ

از عبمر از ترآیعودهای تلوتیه کواهش

نمودار شماره  :3روند تغییرا غلظوت کلور باقیمانود  ،کودور و  pHدر

 61درصد داشت .کن و همکاران تعالیوت اندوتمکسوین

خروجی واحدهای مشتلف تلتیه و شبکه تمزی (نزدیت تلوتیه خانوه)

کل در آب خام تلتیه خانه را  44-43 Eu/mlو در آب

در تلل تابستان

نهایی تلتیهخانه در دامعوه  1-41 Eu/mlگوزارش نممدنود
که کاهشی  13درصود در اثور ترآیعود کامول تلوتیه در
تلتیهخانه آب را دارا میباشد( .)41غلظت اندوتمکسین
در آبهای تلتیه نشد جزیر ممنترال در سال  6113از
 66 Eu/mlتا  4433 Eu/mlمتغیر بمد( .)64همچعین راتاال
و همکوواران دامعووه غلظووت اندوتمکسووین در آب خووام را
 43-653 Eu/mlگووزارش کردنوود و ترآیعده ووای تلتیوووه

نمودار شماره  :4روند تغییرا غلظت کلور باقیمانود ،کودور و  pHدر
خروجی واحدهای مشتلف تلتیه و شبکه تمزی (نزدیت تلوتیه خانوه)
در تلل پاییز

 53-13درصد تعالیت اندوتمکسین را کواهش دادنود .رنوج
غلظووت اندوتمکسووین درآب تلووتیه شوود 6-45 Eu/ml
بمد( .)66تتاو

غلظت مشاهد شد اند اندوتمکسوین در

آب خام ممرد مطالعه در این پژوهش در مقایسه با دیگر
همانطمر که در نممدار شمار  5نیوز قابول مشواهد

مطالعا میتماند به عمامل مشتلتوی از جملوه نومع معبو

است ،تغییرا  HPCدر نمبتهای مشتلف نممنه بوردای

تامین کععد آب و خلمصیا آن ،شرایط آب و همایی

بسیار زیادی داشته است که این تغییرا عممماً

معطقه ،مسیر انتقال آب از معب تا تلوتیه خانوه و شورایط

میشمد .هومچعوین میوانگین HPC

انتقال آب ،تلمل مشتلف نممنهبرداری و ...وابسته باشد.

تغییرا

در تلل تابستان مشاهد

نیز در تلل تابستان بسیار بیشتر از پاییز میباشد.

همچعین تتاو در میزان کاهش غلظت اندوتمکسین در
تلتیهخانههای مشتلف عالو بر نمع ترآیعدهای تلتیه،
می تماند به کیتیوت و شورایط راهبوری بهیعوه واحودهای
تلتیه خانه ،میزان بارگذاری سطحی و هم چعین غلظت
اولیه و ماهیت اندوتمکسین و  ...بستگی داشته باشد.
در ایوون مطالعووه بوویشتوورین کوواهش در غلظووت
اندوتمکسین در طی مراحل اولیوه تلوتیه توا تیلتراسویمن
شعی ( 63/43درصد) مشاهد شد .راتاال و همکواران نیوز
بیشترین کاهش تعالیوت اندوتمکسوین در طوی مراحول

نمودار شماره  :5میانگین  HPCدر واحدهای مشتلف تلتیه و شوبکه

اولیه تلتیه آب ،در طی انعقاد ،ته نشویعی ،و تیلتراسویمن

تمزی (نزدیت تلتیه خانه) در تلمل تابستان و پاییز

شعی گزارش گردند که با نتوایج حاصول از ایون مطالعوه
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 41/36-51/5 Eu/mlو در آب تلووتیه شوود خروجووی

پژوهشی

محمدرضا مسعودی نژاد و همکاران

ترآیعدهای متداول تلتیه آب (انعقواد ،رسومب دهوی و

کاهش دهود .ایون محققوان نتیجوه گرتتعود کوه کلرزنوی

تیلتراسوویمن) مقووادیر قابوول توومجهی از اندوتمکسووین کوول

ممکن اسوت تعالیوت اندوتمکسوین را در تا والب و در

(باالی  36درصد) را حوذف مویکعود( .)41اموا گوزارش

آبهایی با تعداد زیادی باکتریهای گرم معتی ،اتزایش

گهر 4و همکاران حذف جزئی اندوتمکسین طی ترآیعود

دهوود( .)6کوون و همکوواران نیووز نتیجووه گرتتعوود تعالیووت

تیلتراسیمن شعی را نشان میدهد( .)64این تتاو میتماند

اندوتمکسین بعد از کلرزنی اتزایش مییابد( .)41ر وایی

در ارتبا با ماهیت (محلمل یا معلق بمدن) اندوتمکسوین

و همکاران در مطالعه خمد بر روی بررسی اثر گعدزدایی

در معاب آب مشتلف باشد .اندوتمکسین در هر دو شکل

آب با کلر بر رها سازی و حذف اندوتمکسوین گوزارش

آزاد و باندی (متلل به ذرا و دیمار سلملی بواکتری)

نممدند که کلر به ععمان یت گعودزدای متوداول ،باعوث

در سیستمهای آبی وجمد دارد و در هر دو شکل مویتمانود

گعوودزدائی عماموول باکتریووایی گوورم معتووی و رهاسووازی

تعالیووت بیملوومژیکی داشووته باشوود .بووا تمجووه بووه ایوونکووه

اندوتمکسین میگردد ولوی کلور آزاد ممجومد در مود

اندوتمکسین یت ترکیب آبگریز است ،بعوابراین تمایول

زمان متداول گعدزدایی ( 45-61دقیقه) تاثیری بر حذف

بووه تشووکیل لشتووه در محوویط دارد( .)45،41هوومچعووین در

اندوتمکسین ندارد( .)43مجممعواً مویتومان چعوین نتیجوه

واحدهای اولیه تلوتیه توا تیلتراسویمن شوعی رانودمان 36

گرتت که ترآیعد کلرزنی کوه بوا هودف بهبومد کیتیوت

درصدی حذف کدور به دست آمد است ،مویتومان

میکروبی آب آشامیدنی به کار میرود ،عالو بر ایونکوه

نتیجه گرتت در طی ترآیعدهایی از تلتیه آب که معجر

نمیتماند اندوتمکسین را بهطمر ممثری حوذف کعود ،حتوی

بووه کوواهش مووماد ذر ای در ترآیعوود تلووتیه مووی شوومند،

ممکن است باعث اتزایش غلظت اندوتمکسین نیز گردد.

اندوتمکسین بهطمر ممثرتری حوذف مویگوردد .هومچعوین

بهطمر کلی در این مطالعه تتاو غلظت اندوتمکسوین

نتایج این مطالعه نشان داد که پیش کلرزنی باعث اتزایش

در دو تلل تابستان و پاییز از لحاظ آماری مععیدار نبمد

 5/3وکلرزنی باعث اتزایش  3/1درصودی اندوتمکسوین

براساس آزممن تی زوجی تغییرا غلظت اندوتمکسوین در

کل میشمد .آزممن تی زوجی رابطوه مععویدار را بورای

واحدهای پیشکلرزنی ( ،)p=1/163زاللساز ()p=1/163

این تغییورا تقوط در واحود پویش کلرزنوی ()p=1/163

و تیلتراسیمن شعی ( )p=1/163مععویدار بومد اسوت .اموا

نشان داد و تغییر در کلرزنی نهایی مععیدار نشد (.)p> 1/15

این تغییرا در سایر واحدها مععویدار نبومد (.)p> 1/15

کلرزنی سبب مرگ باکتریها میشمد و در نتیجه صدمه

عالو بور ایون داد هوای بوهدسوت آمود در ایون مطالعوه

ایجاد شد به دیمار سلملی ،اندوتمکسوین آزاد و سوط

ارتباطی مععیدار بین غلظت اندوتمکسین کل و کدور

آن اتزایش می یابد .گهر و همکاران نیزگزارش کردنود

( )r=1/133مشاهد شد اما ارتبا اندوتمکسوین بوا سوایر

کلرزنی در غلظتهوای کوه بطومر معمومل در تاسیسوا

پارامترهای انداز گیری شد مشاهد نشد .این در حوالی

تلتیه آب استتاد میشمند ،کمترین اثر را روی سوط

است که راتاال و همکاران ارتباطی هرچعود وعیف اموا

اندوتمکسووین دارد ( 44-65درصوود)( .)64در حووالیکووه

مععوویدار ،بووین غلظووت اندوتمکسووین در نممنووه آب و

همانووگ 6و همکوواران گووزارش کردنوود کلرزنووی تحووت

شوومارش بوواکتریهووای هتروتووروف ( )r=1/13گووزارش

شرایط به کار رتته در مطالعه آنهوا ،نمویتمانود تعالیوت

کردند( .)66علت این تتاو میتماند معاب آب مشتلف،

اندوتمکسین را در خروجی ثانمیه ،بهطمر ممثری کاهش

تتاو در جمعیت میکروبی غالب در نممنوه آب ،تواثیر

دهوود .اتووزایش زمووان تموواس و اتووزایش دوز کلوور نیووز

روشهای مشتلف تلتیه ،وجومد یوا عودم وجومد پویش

1. Gehr
2. Huang

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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مطابقت دارد( .)66همچعین طبق گزارش کن و همکاران

نموویتمانوود تعالیووت اندوتمکسووین را در خروجووی پسواب
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ميزان اندوتوکسين و کاهش سطح آن

 میتومان نتیجوه گرتوت، با تمجه به این یاتتهها.میگردد

در پایان میتمان نتیجهگیری کرد که این مطالعه بورای

که در تلتیه خانوههوای متوداول آب بوا حوذف مومثرتر

تعیین میزان آلومدگی آب خوام بوا اندوتمکسوین و تواثیر

وکاراتر ذرا درشت میتمان به میزان باالتری از حذف

 غلظتهای.ترآیعدهایتلتیه آب برحذف آن انجامگرتت

 ترآیعودهای غیور، با این وجمد.اندوتمکسین دست یاتت

اندوتمکسووین در آب خووام و خروجووی تلووتیه خانووه بووه

تعالسازی میکروبی ممثر همانعد ترآیعودهای گعودزدایی

 بمد و46/3-63/3 Eu/ml  و41/36-51/5 Eu/ml ترتیب

و کلرزنی متداول در تلتیهخانهها نه تعها قادر به حوذف

 درصود اندوتمکسوین61 ترآیعدهای تلتیه باعث کواهش

ممثر اندوتمکسین نیستعد بلکه حتی ممکون اسوت باعوث

 به نظر میرسد در طی ترآیعدهایی از تلوتیه آب.شدند

.اتزایش آن نیز بشمند

که معجر به کاهش جامدا معلق و کلمئیدی در ترآیعد
 اندوتمکسین بوهطومر مومثرتری حوذف،تلتیه میشمند
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