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 انًــعًم انخايش

   Bacteriophageانذٍة انذقٍقة عالقة انتطفم بٍٍ انكائُات 



 (. انبكتٍشٌىفاج)  انبكتٍشٌةانفٍشوصات  -

 .خىاص انفٍشوصات انبكتٍشٌة -

  .عزل وتًٍُة فٍشوصات انبكتٍشٌا -

  اصتعشاع انتجشبة -

انفٛزٔسٙ ثى تطبٛك انزاشخ تذعٛز  :غزٚمت انؼًمتتعًٍ  -

 .ػهٗ إَٔاع بكتٛزٚت ُيختبرة انتجزبت

 

 

 

 

Bacteriophage λ 



 انفٍشوصات

ًانظغش فً يتُاهٍة خهىٌة غٍش كائُات ه non-cellular ultra microbes. 

انبكتٍشي انفٍشوس ٌُضتخذو يعًهٍا   انفٍشوصات نذساصة Phage Lambda كًُىرج: 

 

 

 .نإلَسبٌ يًزض غٛز أل1َّ.

  انؼبئم انبكتٛزٚب ًَٕ نسٕٓنت َظزا   بسزػت تًُٛتٓب ًٚكٍ انتٙ انبكتٛزٚت انفٛزٔسبث يٍ أَّ كًب 2.

Host ْٙٔ ٙانمٕنٌٕ بكتٛزٚب انذبنت ْذِ ف Escherichia coli. 



 انفٍشوصات انبكتٍشٌة 

انعانى قبم يٍ وتأكٍذها 1890 عاو فً اكتشافها تى d’Hérelle يضًى نها اعطى دٍث 

bacteria-eater انٍىَاٍَة نهكهًة اطم وهً نهبكتٍشٌا انفٍشوس فعم عهى بُاء phagein 

 .انتضًٍة جاءت هُا ويٍ  to eat تعًُ انتً

انبكتٍشٌا تظٍب انتً انفٍشوصات وهً انفاجات باصى أٌضا تعشف انبكتٍشٌىفاج. 

 نهتضاعف ثى نهتطفم انبكتٍشٌا يٍ عائم انفاجات هزِ تتطهب. 

ٌانُىوي نذًغا و انبشوتٍُات يٍ تتكى DNA or RNA. 

وتعقٍذا تفظٍال أكثش إنى انبضٍظ بٍٍ تتشاوح وانتً انهٍكم، فً أٌضا انفاجات تختهف. 



 البكتيرية الفيروسات خواص 

 ًٌكٍ وتذههها يىتها فتضبب انبكتٍشٌا خالٌا عهى  Obligate parasiteإجباسٌا يتطفهة -1

 . يعًهٍا   عُها انكشف

  : انفاج َىع عهى بُاء يضهكٍٍ نذٌها

  

Life Cycle 

Lytic  

Lysogenic  





 :انتخظض عانٍة -2

 انبكتٍشٌا يجًىعة عهى بُاء تضًى دٍث انبكتٍشٌا يٍ يذذود عذد او وادذ عهى تتطفم•

 :رنك عهى يثال عهٍها انًتطفهة

 .Enterobacteria phage λ and colphage λ ٚسًٗ انمٕنٌٕ بكتٛزٚب ػهٗ انًتطفم انفبج 

    يثم انذهىي انجذاس اختشاق ثى اإلديظاص عهى تضاعذها خاطة تشكٍبات وجىد  •

Fibers  استمببل يُبغك فٙ انبكتٛزٚت انخهٛت جذار ػهٗ انفٛزٔص ٚهتصك اإلصببت فؼُذ 

 انُٕٔ٘ انذًط دمٍ نٛتى انؼُك ُٔٚعغػ Tail fibers انذٚم أنٛبف غزٚك ػٍ انفٛزٔص

   .ٔدذاتّ يٍ ٔٚشٚذ انبكتزٚت انخهٛت داخم انفٛزٔص ٚتعبػف ثى ببنفٛزٔص انخبص

 

  





 (انبكتٍشٌىفاج)انهذف يٍ تجشبة عزل وتًٍُة فٍشوصات انبكتٍشٌا  

 .انتطفهٍة نهفٍشوس عهى انبكتٍشٌاانعالقة دساصة  

 



 األدوات

 فٍشوصً ساشخ 1.

.2Millipore filter (Syringe Filter Assemblies). 

 .  Nutrient brothَذتىي عهى اَابٍب    34.

 Staphylococcus , E.coli , Bacillius , Psedomonasتذىي كم اَبىبة ًَى بكتٍشي 

.44 Nutrient Agar plates   

.5Swab cotton 

.6Syringe 

 ظشوف انتعقٍى 7.

  

 



 تذضٍش انشاشخ انفٍشوصً 

 Centrifuges 3500 نجٓبس ٚؼزض ( يبء يم9 + انتزبّ يٍ جى1 ) انتزبت يؼهك اَبٕبت •

   .دلٛمت / نفت

  .اخذ انزائك بٕاسطت ابزة ٔٚتزن انزاسبٚتى • 

 .ألَبٕبت يؼمًت ٔبٓكذا دصهُب ػهٗ انزاشخ Millipore filterانزائك بٕاسطت ٚزشخ • 

 

 

 





 طشٌقة انعًم



 :  طـــشٌقة انعًم

 .انتؼمٛى ظزٔف بإػذاد انؼًم ٚتى•

  .( انخ... انتجزبت تبرٚخ _ انبكتٛزٚب اسى) بتز٘ اغببق ػهٗ بٛبَبث تسجم•

 .ببنبكتٛزٚب كبيم تخطٛػ غبك كم تخطٛػ ٚتى انمطُٛت األػٕاد بٕاسطت•

 .( دلٛمت 45 - 15 ) تتزأح  نًذة و  37 درجت بذعبٌ األغببق تٕظغ•

   .انذمٍ ابز ببستخذاو انفٛزٔسٙ انزاشخ أخذ ٚتى•

 ايبكٍ فٙ اٜجبر غبك ػهٗ انزاشخ تٕسٚغ ٚتى انتذعٍٛ يذة اَتٓبء بؼذ•

  .يتفزلت

  .سبػت 24 نًذة انذعبٌ فٙ األغببق أخزٖ يزة تؼبد اخٛزا•

 



 انُتٍجة

انفٛزٔص ػهٗ بٛئت اجبر يغذ٘ فأٌ يظٓز دذٔث اإلصببت ْٕ بكتٛزٚت يغ بؼذ تًُٛت انًشرػت 

 . plaquesظٕٓر يُبغك رائمت خبنٛت يٍ انًُٕ انبكتٛز٘ ٔتسًٗ 

 



 انُتٍجة

Plaques of Lambda Phages on E. coli 



 َهاٌة انًعًم انخايش

  


