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 چکیده
ترین مواد مختل کننده اندوکرینی در محیط زیست است. به همین علّت این ماده، به یک خطر عمده برای آ، یکی از مهمبیس فنل

که در های مختلفی برای حذف آلاینده های صنعتی وجود دارد روشاست. محیط زیست انسانی و سایر موجودات زنده تبدیل شده

مونه کنند. در این تحقیق با نای در تجزیه زیستی بیس فنل آ وارده به محیط زیست ایفا میجوامع باکتریایی نقش عمدهاین میان، 

آ  های مختلف بیس فنلبرداری از رسوبات منطقه صنعتی خور موسی بندر امام خمینی، یک گونه باکتری دریایی مقاوم به غلظت

میزان  های بیوشیمیایی شناسایی شد.و تست 16S rRNA جداسازی و به روش مولکولی، Pseudomonas putida تحت عنوان

بیس فنل ساعته بررسی گردید. راندمان تجزیه  20روز در فواصل  6و در مدت زمان بیس فنل آ های مختلف در غلظت رشد باکتری

 ردید. آتوسط باکتری با استفاده از سنجش مقدار آن در محیط کشت محاسبه گ

گرم بر لیتر بود. نتایج حاصل از رشد باکتری در محیط میلی 355و  255، 155های باکتری مذکور، قادر به رشد در غلظت

میزان  گرم بر لیتر است و به طوری که نتایج حاصل از سنجشمیلی 255نشان داد که بهینه رشد این باکتری، غلظت   MSMکشت

توان می از این باکتری،این امر را تأیید نمود.  % 5/52میلی گرم بر لیتر با  255در غلظت  HPLC توسط دستگاه BPA تجزیه زیستی

 برای بهبود بخشیدن جمعیت میکروبی مناطق آلوده به بیس فنل آ و رفع این آلاینده از محیط های ساحلی استفاده کرد.

 .Psudomonas putida تجزیه زیستی، بیس فنل آ، رسوبات خور موسی،: واژگان کلیدی
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 مقدمه .0

( یک ترکیب آلی است که C15H16O2بیس فنل آ )

-یهای پلپلاستیک، برای تولید عمدتًا به عنوان مونومر

های حرارتی ها و عایقکربناته، اپوکسی رزین

شود. بیس فنل آ باعث ایجاد اثرات میاستفاده

ژنوتوکسیک و استروژنیک بر روی انسان و دیگر جانوران 

شود و از ترکیبات مختل کننده اندوکرینی محسوب می

 ;Hu et al., 2002; Oshiman et al., 2007شود )می

Negintaji et al., 2018)های مختلف این . غلظت

و میر، کاهش فزایش مرگ ترکیبات در آبزیان باعث ا

های نابارور، رفتارهای باروری، افزایش تولید تخم

جنسیتی، تغییرات استرسی، کاهش وزن، شیوع دو

ظاهری، رشد غیر نرمال گنادها، کاهش بقای لاروها و 

گردد تغییر نسبت جنسی به سمت جنس ماده می

(Vazquez-Duhalt et al., 2005; Negintaji et al., 

قاضای روزافزون برای استفاده از این ماده در (. ت2018

صنایع مختلف در کل دنیا منجر به افزایش تولید و مصرف 

است. حجم مصرفی بالای این این ماده شیمیایی شده

ماده، سهم بسزایی در انتشار آلودگی آن در محیط 

صنایع . (Zhang et al., 2013) های مختلف داردزیست

پتروشیمی یکی از منابع آلوده کننده اکوسیستم های آبی 

 Mori Bazofti et al., 2014) رودبه شمار می

;Monavari, 2001) . مجتمع پتروشیمی خوزستان در

مجاورت خورموسی، در حال تولید و استفاده از بیس فنل 

یل دلآ برای تولید محصولات پلیمری مختلف است و به

ت مضرّی که این ماده دارد، حضور آن در محیط اثرا

 Negintaji) استزیست به عنوان یک نگرانی مطرح شده

et al., 2015 Li et al., 2007;) . به همین دلیل، توسعه

های مؤثر برای پاکسازی بیس فنل آ از محیط تکنیک

 Suzuki et al., 2004; Liu)زیست امری ضروری است 

et al., 2011های مختلفی برای حذف بیس فنل (. روش

ها، شامل روش های ترین روشآ وجود دارد که متداول

یس بهای حذف شیمیایی و زیستی است. از میان تکنیک

ای هفنل آ از محیط زیست، تجزیه زیستی به دلیل مزیت

اقتصادی و امکان تولید محصولات جانبی کم خطر، 

این نوع  .(Alexievaa et al., 2004) شودترجیح داده می

پاکسازی معمولًا با استفاده از میکروارگانیسم های بومی 

دهد که همان محل انجام گرفته و مطالعات نشان می

ا، ها و قارچ ههای مختلفی از جمله باکتریمیکروارگانیسم

قادر به تجزیه و استفاده از این ترکیب به عنوان منبع 

فنل به  (.Kang et al., 2006) کربن و انرژی هستند

های ل حذف نیست و اثر بازدارندگی بر فعالیتراحتی قاب

های ها در غلظتطبیعی بسیاری از میکروارگانیسم

مختلف دارد. همچنین، فاکتورهای مختلفی از جمله دما، 

pH دسترسی به اکسیژن محلول و ... بر سینتیک ،

 (. Agarry et al., 2008))ها تأثیر گذارندمیکروارگانیسم

یکی از  Pseudomonas های متعلق به جنسگونه

های تجزیه کننده بیس فنل آ ترین باکتریشناخته شده

هستند که قادر به استفاده از این ماده به عنوان تنها منبع 

های باکتریها  Pseudomonas کربن و انرژی هستند.

ای شکل، گرم منفی و متحرکی هستند که معمولا میله

ای و اکولوژیکی به صورت هوازی رشد کرده و تنوع تغذیه

 کنندزیادی دارند و معمولا در آب و خاک زیست می

(Haas and Défago, 2005 )های و به دفعات از محیط

جزیه تاند. به بیس فنل آ جداسازی و شناسایی شده آلوده

 های جنسزیستی فنول با استفاده از باکتری

Pseudomonas های توسط محققین زیادی در کشت

ها با جزئیات کامل مورد مطالعه خالص و مخلوط باکتری

 ,Allsop et al., 1993; Wang and Li) قرار گرفته است

ها اند مشکلی که این باکتریاین محققین دریافته(. 2007

با آن مواجه هستند بازدارندگی سوبسترا است، که به این 

طور تجزیه فنل توسط آنها در وسیله رشد آنها و همین

های استراتژیشود. های بالای فنل محدود میغلظت

متعددی برای غلبه بر بازدارندگی سوبسترا ارائه 

ها به ها شامل سازش سلولاست. این استراتژیشده

 هایهای بالاتر فنل، استفاده از میکروارگانیسمغلظت
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 ها می باشندمهندسی ژنتیک شده، و تثبیت سلول

(Agarry et al., 2008.) 

 گونه شناسایی و جداسازیق، تحقی این انجام از هدف

 جاورم رسوبات از آ فنل بیس به مقاوم بومی باکتریایی

 بررسی وموسی  خور در واقع خوزستان پتروشیمی

و سازگار کردن آن  ماده این زیستی تجزیه در آن عملکرد

به مقادیر بالای بیس فنل آ در محیط کشت بود تا بتوان 

از این باکتری برای پاکسازی مناطق آلوده به بیس فنل آ 

 استفاده کرد.

 مواد و روش ها  .0

نمونه برداری و برداشت رسوبات از منطقه خور موسی با 

 توجه به نزدیکی به تأسیسات پتروشیمی توسط گرب

van veen های جمع آوری سه تکرار انجام شد. نمونه و با

های شیشه ای استریل شده برروی یخ شده در بطری

نگهداری و به سرعت به آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشگاه 

 علوم و فنون دریایی خرمشهر منتقل گردید.

غنی سازی و خالص سازی نمونه ها در آزمایشگاه به شرح 

گرم از رسوبات  1 ذیل انجام گرفت: تحت شرایط استریل

 Marine Saltجمع آوری شده به محیط کشت مایع )

Medium)MSM   گرم بیس فنل میلی 155حاوی

آمنتقل گردید و به مدت یک هفته در انکوباتور شیکردار 

نگهداری شد.  rpm 185 و دور C°35 تحت شرایط دمای

لیتر از محیط کشت غنی شده به میلی 1پس از یک هفته

جدید منتقل گردیده و سه هفته   MSMمحیط کشت

ته ترکیبات بکار رفمتوالی فرآیند غنی سازی تکرار شد. 

 ،CL4NH، 4HPO2K شامل MSM در محیط کشت

4MgSO، 4FeSO، O2.H2CaCl و عناصر میکرو شامل 

2ZnCl ،4MnSO، 2CoCl، O2.6H2NiCl، 2CuCl، 

O2.2H4NaMoo، V، Se و HCL بود (Seoud and 

Maachi, 2003) . ،155پس از سه هفته غنی سازی 

میکرولیتر از آخرین مرحله غنی سازی، بر روی محیط 

کشت داده و  spread plate جامد، به روش MSMکشت 

ساعت انکوبه شد. پس از  05به مدت  C°35در دمای 

ساعت کلنی های باکتریایی متفاوت از نظر  05گذشت 

ظاهری بر سطح محیط کشت ظاهر شدند. به منظور 

-ها به دفعات بر روی پلیتسازی هر یک از کلنیخالص 

جامد جداگانه به صورت خطی کشت داده  MSM های

سپس، باکتری تجزیه  (.Mohandass et al., 2012شد )

 کننده بیس فنل آ شناسایی شدند. 

و  16S rRNA برای شناسایی این باکتری از آنالیز توالی

 DNA استفاده شد. بدین منظورهای بیوشیمیایی تست

ن استخراج باکتری جداسازی شده به روش جوشاند

با  16S rRNA ژن (.Ntsaluba et al., 2011) گردید

و با استفاده از ( PCR)ای پلیمراز واکنش زنجیره

مستقیم و معکوس تکثیر گردید. مشخصات  آغازگرهای

-′5)این آغازگرها شامل آغازگر مستقیم 

CCCGGGATCCAAGCTTACGGCTACCTTGT

TACGACTT-3′) 16S-F  5)معکوس و آغازگر′-

CCGAATTCGTCGACAACAGAGTTTGATC

CTGGCTCAG-3′)16S-R  بود (Weisburg et al., 

ای پلیمراز با دستگاه ترموسایکلر، واکنش زنجیره. (1991

بهینه سازی میزان مواد و دمای دستگاه و با این بر اساس 

درجه  10شرایط انجام گرفت: واسرشت اولیه در دمای 

چرخه شامل واسرشت  38دقیقه،  8سلسیوس به مدت 

ثانیه، اتصال  35درجه سلسیوس به مدت  10در دمای 

ثانیه و بسطدر  35درجه سلسیوس به مدت  86در دمای 

ثانیه و در نهایت  75درجه سلسیوس به مدت  72دمای 

درجه سلسیوس به مدت  72مرحله بسط نهایی در دمای 

 16S rRNA در نهایت، تعیین توالی دقیقه انجام شد. 15

کره انجام شد و پس از اصلاح  Bioneer توسط شرکت

های بدست آمده با قرار دادن آنها در پایگاه بانک توالی

 یزان(، شناسایی بر اساس بالاترین مNCBIجهانی ژن )

 صورت گرفت. دادهشباهت در پایگاه 

به منظور بررسی میزان رشد این باکتری در حضور بیس 

فنل آ به عنوان تنها منبع کربن و انرژی، باکتری در ارلن 
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 255، 155و غلظت های  MSM های حاوی محیط کشت

میلی گرم بر لیتر بیس فنل آ کشت داده شد.  355و 

اهد برای هر باکتری همچنین، به منظور تهیه نمونه ش

و فاقد بیس فنل آ  MSM یک ارلن حاوی محیط کشت

در نظر گرفته شد. تلقیح باکتری با استفاده از استاندارد 

ساعت  20نیم مک فارلند انجام شد. رشد باکتری، هر 

ومتر وفوترروز با استفاده از دستگاه اسپکت 6یکبار به مدت 

 Nnamchi et) سنجش گردید nm 655 در طول موج

al., 2006.)  

به منظور بررسی میزان توانایی این باکتری در تجزیه 

 های حاوی محیط کشتفنل آ، باکتری در ارلن بیس

MSM گرم بر لیتر میلی 355و 155،255های و غلظت

با دور  C° 35 روز و در دمای 6بیس فنل آبه مدت 

rpm185 گرم بر لیتر میلی 355. ارلن حاوی انکوبه شد

بیس فنل آ و فاقد باکتری به عنوان نمونه شاهد در نظر 

لیتر از هر میلی 3. در فواصل زمانی معین گرفته شد

ای منتقل شد. استخراج های شیشهمحیط کشت به لوله

ایع م -فنل آ از محیط کشت به روش استخراج مایع بیس

ا هکلرومتان انجام گرفت. نمونه استفاده از محلول دیبا 

آنالیز  HPLCپس از آماده سازی با استفاده از دستگاه 

به منظور  (.Gonzalez-Casado et al., 1998) ندشد

بررسی وجود اختلاف معنی دار بین میزان رشد این 

 از نرم افزاربیس فنل آ های مختلف باکتری در غلظت

SPSSآزمون ،One-Way ANOVA   و پس

. رسم نمودارها نیز با گردید استفاده  Tukeyآزمون

 انجام گرفت. Excell استفاده از نرم افزار

 نتایج . 3

باکتری جداسازی شده در این تحقیق،با توجه به نتایج 

درصد شباهت در پایگاه  155با  16S rRNA آنالیز توالی

 باکتریهای بیوشیمیایی و تست NCBI داده

Pseudomonas putida  .این گونه ویژگی های تعیین شد

ای گرم منفی، مثبت در تست کاتالاز باکتری شامل: میله

و اکسیداز ، متحرک توسط تاژک قطبی و منفی در تخمیر 

های به کار رفته به منظور نتایج تست کربوهیدرات است.

ارائه شده  1مطالعه در جدول  شناسایی گونه باکتری مورد

است.

 (: تولید بازK: تولید اسید، A: منفی،  -+ : مثبت، ) P.putidaباکتری  نتایج حاصل از تست های بیوشیمیایی :1جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - رنگ آمیزی گرم

 میله ای شکل سلول

 + کاتالاز

 + اکسیداز

KOH + 

 + سیمون سیترات

 - اندول

TSI A/K 

 - اوره آز

MR - 

VP + 

 - تولید سولفور

 - تحرک

 - احیای نیترات

 + رشد بر روی محیط مک کانکی
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بیس فنل آ های مختلف در غلظت P. putidaرشد باکتری 

 های ( نشان داده شده است. این باکتری در غلظت1در شکل )

رشد متفاوتی از خود نشان داد. بطوریکه حداکثر مختلف 

گرم بر لیتر میلی 355، 255، 155های جذب نوری در غلظت

( حداکثر 1بود. مطابق شکل ) 1/5، 17/5، 13/5به ترتیب 

میلی گرم بر لیتر متعلق به  255و  155های رشد در غلظت

گرم بر میلی 355روزهای ابتدایی سنجش بود. ولی در غلظت 

به کندی صورت گرفت و در نهایت در باکتری ابتدا رشد لیتر 

نشان دهد. باکتری  روز چهارم توانست حداکثر رشد خود را

 ، رشد نداشت.بیس فنل آدر نمونه فاقد 

 

 
های مختلف بیس فنل آدر غلظت P.putida روند رشد باکتری: 1شکل

های در غلظتP. putida  بررسی حداکثر رشد باکتری

 255نشان داد که این باکتری در غلظت   BPAمختلف

رشد بهتری داشت. همچنین بین میلی گرم بر لیتر 

های مختلف در غلظتP. putida  حداکثر رشد باکتری

( وجود داشت P<58/5بیس فنل آ اختلاف معنی دار )

(.2)شکل 

 

 

های مختلف بیس فنل آدر غلظت P.putida باکتریمقایسه حداکثر رشد  :2شکل 
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 اکتریتوسط بنتایج مربوط به تجزیه زیستی بیس فنل آ 

P. putida ( نشان داده شده است. 2در جدول )باکتری 

P. putida گرم بر میلی 355و  255، 155های در غلظت

ساعت غلظت بیس فنل آ را  100لیتر پس از مدت زمان 

 ±1/5، 15/33 ±28/1، 12/08 ± 57/7به ترتیب 

بیشترین درصد گرم بر لیتر کاهش داد. میلی 51/111

در آخرین روز عملکرد این  P. putida تجزیه توسط

 5/52گرم بر لیتر با میزان میلی 255باکتری در غلظت 

درصد را به خود اختصاص داد. راندمان تجزیه زیستی در 

میلی گرم بر لیتر نیز پس از پایان  355و  155های غلظت

درصد بود. 7/38و  5/88ساعت به ترتیب  100

 

 P.putida باکتریفنل آ در غلظت های مختلف توسط میزان تجزیه زیستی بیس  :2جدول

 ( mg/Lغلظت )

 زمان )ساعت(
155  255 355 

5 

05 

16 

100 

63/7 ± 16/152 

56/3 ± 58/81 

55/2 ± 77/07 

57/7 ± 12/08 

26/2 ± 81/117 

86/2 ±62/36 

5/5 ± 11/30 

28/1 ± 15/33 

67/2± 2/217 

58/7± 58/278 

05/1± 11/113 

1/5±51/111 

 7/38 5/52 5/88 راندمان تجزیه زیستی )%(

گرم میلی 255و  155های بیشترین میزان تجزیه در غلظت

-میلی 355ساعت اول صورت گرفت. در غلظت  05بر لیتر در 

ساعت اول روند تجزیه کند بود و بیشترین  05گرم برلیتر در 

نمونه ساعت دوم اتفاق افتاد. تجزیه در  05میزان تجزیه در 

 (.3شاهد مشاهده نشد )شکل 

 

 

های مختلف بیس فنل آدر غلظت P.putida میزان تجزیه زیستی باکتری :3شکل

5

85

155

185

255

285

355

385

5 05 16 100

ت 
لظ

غ
B
P
A

(
تر

 لی
بر

م 
گر

ی 
یل

م
)

(ساعت)زمان 

BPAمیلی گرم بر لیتر 255غلظت  BPAمیلی گرم بر لیتر 355غلظت 

نمونه فاقد باکتری BPAمیلی گرم بر لیتر 155غلظت 



 و همکاران نصراله زاده  …تجزیه زیستی بیس فنل آ با استفاده از باکتری بومی جدا شده از 

11 
0022دوره بیستم، شماره سوم، پاییز 

فصل نامه ی علمی پژوهشی   

 . بحث و نتیجه گیری0

تحقیق حاضر با هدف جداسازی و شناسایی باکتری بومی 

موسی انجام پذیرفت که کننده بیس فنل آ در خورتجزیه

 جداسازی و شناسایی گونه باکتریحاصل آن، 

Pseudomonas putida همچنین، قابلیت رشد و . بود

و  255، 155تجزیه زیستی این باکتری در سه غلظت 

گرم بر لیتر از بیس فنل آ مورد بررسی قرار میلی 355

از پساب خروجی کارخانه تولید et al. Ike (1995 ) گرفت.

 Psudomonas رزین باکتریکننده اپوکسی

paucimobilis سویه FJ-4  را جداسازی و شناسایی

گرم بر لیتر از میلی 155کردند که قادر به تجزیه مؤثر 

 ,.Ike et al) ساعت بود 12بیس فنل آ طی مدت زمان 

باکتریهای  Kondo و Kang . بعدها(1995

Pseudomonassp. سویه KA4 و Pseudomonas 

putida سویه KA5  را جداسازی و شناسایی نمودند که

درصد از بیس فنل  15سویه قادر به تجزیه حدود هر دو 

 Kang and) گرم بر لیتر بودندمیلی 155آ با غلظت اولیه 

Kondo, 2002 .) 

نشانگر  P. putida در این مطالعه، نمودار رشد باکتری

 155های سرعت رشد بسیار خوب این باکتری در غلظت

گرم بر لیتر از بیس فنل آ نسبت به غلظت میلی 255و 

گرم می باشد حتی به طور غیر قابل انتظاری میلی 355

گرم بر لیتر بیشتر از میلی 255سرعت رشد در غلظت 

گرم بر لیتر بود؛ که علت این امر می میلی 155غلظت 

گرم میلی 155تواند ناشی از کمبود منبع کربن در غلظت 

ع ای برای رشد سریه که به عامل محدود کنندهبر لیتر بود

باکتری تبدیل گردیده است. بالا بودن سرعت رشد 

گرم میلی 255در غلظت قابل توجه  P. putida باکتری

برلیتر نشان دهنده سازگاری بسیار خوب این باکتری با 

ماده بیس فنل آ است. کاهش رشد این باکتری در غلظت 

 تواند ناشی از بالا بودن سمیتمیلی گرم بر لیتر می 355

ای این هسترا بر باکتریبیس فنل آ و اثر بازدارندگی سوب

ده سویه مختلف  Matsumura et al.(2009) جنس باشد. 

را جداسازی، Pseudomonas  متعلق به جنس

 118شناسایی و گزارش کردند که همگی قادر به تجزیه 

 Matsumura etبودند )گرم بر لیتر از بیس فنل آ میلی

al., 2009.) 

جداسازی شده  P .putida بیشترین میزان رشد باکتری

گرم بر لیتر میلی 255در غلظت از رسوبات خورموسی، 

از بیس فنل آ ثبت شد که با نتایج حاصل از نمودار 

 HPLC دستگاهای این باکتری که توسط عملکرد تجزیه

ای که بالاترین دست آمده مطابقت داشت؛ به گونهبه

-میلی 255زیستی این باکتری در غلظت راندمان تجزیه

درصد بود. با این حال، در  5/52گرم بر لیتر و به میزان 

گرم بر لیتر راندمان تجزیه میلی 355و  155های غلظت

 Masuda شد. درصد ثبت 7/38و  5/88ای آن به ترتیب 

et al. (2007) سویه باکتریاییN-502 Pseudomonas 

monteilii  جداسازی و شناسایی کرده و نشان دادند که

گرم بر لیتر از میلی 855این سویه قادر به تجزیه کامل 

 ,.Masuda et al) روز بود 15در مدت زمان بیس فنل آ 

. در برخی گزارشات حتی از افزایش کارایی تجزیه (2007

نام برده  .Pseudomonas sp توسط باکتریبیس فنل آ 

 برای باکتریشده است که باعث افزایش سرعت تجزیه 

.Sphingomonas sp شود. در در تجزیه این ماده می

 کشید تا باکتریروز طول می 05حالیکه حدود 

Sphingomonas  گرم بر لیتر میلی 155خود به تنهایی

را تجزیه نماید، مخلوطی از هر دو گونه این بیس فنل آ از 

 بیس فنل آها قادر به تجزیه کامل این مقدار از باکتری

 .(Sakai et al., 2007)روز بودند 7مدت در 

با  Pseudomonas putida در این پژوهش باکتری

و تست های  S rRNA16 استفاده از آنالیز توالی

بیوشیمیایی شناسایی شد. این باکتری قادر به رشد در 

همچنین عملکرد های مختلف بیس فنل آ بود. غلظت

های  رشدی بهتری در غلظت های پایین نسبت به غلظت

ی راندمان تجزیه زیستبالا از خود نشان داد. این باکتری با 
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 155و  255های  در غلظتدرصد  5/88درصد و  5/52

گرم بر لیتر عملکرد تجزیه ای بهتری نسبت به میلی

درصد  7/38گرم بر لیتر با راندمان میلی 355غلظت 

شت. با توجه به عملکرد تجزیه ای قابل ملاحضه این دا

ودن خطر بدر تجزیه بیس فنل آ و نیز ارزان و کم باکتری

های پاکسازی بیس فنل  این روش نسبت به سایر روش

توان از این باکتری به طور مؤثر آ از محیط زیست می

ه آلوده ببرای بهبود بخشیدن جمعیت میکروبی مناطق 

ده نمود. فنل آ استفابیس
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Abstract 
Bisphenol-A (BPA) is one of the most important endocrine disrupters that has arrived to the environment, because of 

this reason, it has been developed into a detrimental material for human beings and other organisams. There are several 

ways for degradation or removal  of  industrial pollutants, in which the bacterial communities plays a major role in 

the biodegradation of BPA in the environment.In this study, contaminated sediments were collected in Mousa Creek. 

The isolates were identified by biochemical tests and 16S rRNA gene sequence analysis. The isolated Bacteri was 

Pseudomonas putida. Growth and degradation ability of isolated baccteri was measured in 100, 200 and 300 ppm of 

BPA in 24-hour intervals for 6 days. Bacterial growth rate was detected with spectrophotometer at 600 nm. Efficiency 

of BPA degradation was performed by Liquid-liquid extraction method and measured by HPLC. This bacteri was able 

to grow at concentrations of 100, 200 and 300 ppm of BPA. So, the biodegradation results from mineral salt medium 

(MSM) indicated that Pseudomonas putida have the best degradation efficiency at the 200 ppm of the BPA. 

Biodegredation result by HPLC method show that the percentage of the degradation efficiency at the 200 ppm was 

82.8 percent.These results demonstrated this indigenous bacteria (Pseudomonas putida) can be used to improve the 

bacterial communities contaminated by Bisphenol A and to eliminate the pollutants from the costal environment.  

Key words: Biodegredation, Bisphenol A, Psudomonas putida,Mousa Creek, sediments. 
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