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 فيرَسبد الجكتيريب

Bacteriophage 



ُااٖ زاارص  بطااخ هااي الا٘رّ اابد الزااٖ  الجكزرٗااب القواابدأّ   Bacterio-phages)) الجكزرْٗفبجاابد•

 .او إذابتهارزطال علٔ الجكزرٗب  فزعول علٔ اًحاللِب ّرسجت هْرَ  

ّالعاااابلن  Twort (1915)  ارًجل٘اااا ّٕجااااَ ارًإاااابه الاااأ ُاااامٍ الا٘رّ اااابد  اااال هااااي العاااابلن •

 .D’Herelle (1917) الارًسٖ

ٌااظ ظاابٌرح الت  ااال  Twort and D’Herelle phenomenen  ديااا ر ظاابٌرح واا ُ د َ  •

رزوضاال ُاامٍ الإاابُرح فااٖ أى الجكزرٗااب رلاابه ًز٘جااخ لوسااجت هرالااٖ ف٘رّ ااٖ ٌٗااام  ااال   :الجكتياار 

اللحاان الوياامٕ جاا   لواار    D’Herelle  أالااب عٌاااهب Filtrable virus الورشااحبد الجكز٘رٗااخ 

طااي٘ر هااي ثااراص هاارٗا هظاابة ثبل  اابه صاان هااره ُااما الراشاات  ااال  هرشاات ثكز٘اارٕ للااز لض هااي 

ٗحزاإْ علاأ عبهاال لااَ ال اااهح علاأ الجكز٘رٗااب الرائااو ّال اابلٖ هااي Filtrate الجكزرٗااب ّجااا أى الراشاات

 .الاّ ٌزبهٗبثكز٘رٗب راه٘ر 

 



 فال الاّ ٌزبهٗب ثكزرٗب هي  اٗضخ لو هعخ الراشت ُما هي لليبٗخ الئ٘لخ  و٘خ أال٘اذ اذا •

 طبف٘خ قل٘لخ  بعبد هآ فٖ الو هعخ ّرظجت جو٘عِب رماة أى هي الجكزرٗب  الٗب رلجش

 . ض٘اخ عكرح قجل هي  بًذ أى ثعا شابفخ

 الو اهع الٔ للجكزرٗب الومٗت الوجِْ  العبهل ُما االبفخ ثب زوراه الحبلخ ُمٍ ركراه ٗوكي •

 .الويمٕ الور  فٖ الٌبه٘خ الحاٗضخ الجكز٘رٗخ

 



 الاّ ٌزبهٗب ثكزرٗب الوجِْ  العبهل علٔ الوحزْٕ الراشت هي ً طخ الهسذ اذا أًَ لْ ع  ملك •

 الوسب بد ُمٍ فٖ الِالك الجكزرٗب هآ  ّٗكْى طبف٘ب   شابفب   ٗظجت الٌوْ فبى آجبه ث٘ئخ علٔ الٌبه٘خ

 .الشابفخ

 الجكزرٗب علٔ ٗزطال هٌإْه غ٘ر  ٖ ه٘كرّة عي عجبهح ّجاٍ هب أى D’Herelle  أعز ا •

 Bacteriophagum intestinal الوعْٕ الجكزرٗب القـن ا ن هجِرٕ الاْ  الكبئي ُما علٔ أزلو •

 أًْاع علٔ ٗؤصر ثل فحست الوعْٗخ الجكزرٗب علٔ رطالَ ٗ زظر ال الكبئي أى العبلن ُما ا زشف  وب •

 الجكزرٗب هي أ رٓ

 هب ّغبلجب   الوعْٕ الجكزرٗب القن ال اٗن اال ن هي ثاال   الجكزرْٗفبط أّ الجكزرٗب القن ا ـن أزلو ف ا لملك •

 .((Phage فـبط لاع الٔ ٗ زظر

 



 -: مه الجكتيرَفبج وتكُن

 .(DNA-RNA)  اللت1.

 .الجرّرٌٖ٘ اليطب  الوحاإخ2.

 .عظْٕ اّ  ٘طٖ ّثعلِب ارّجَ هزعادح ركْى الجكز٘رٗب ف٘رّ بد هعإن

 ّذلك ر ظض ّأ ضرُب الجكز٘رٗب  الٗب علٔ اججبهٗب   الوزطاالد هي الجكز٘رٗب ف٘رّ بد رعزجر

  ٘ش fibers هضل ال لْٕ الجااه ّا زرا  اإلدهظبص علٔ رسبعاُب  بطخ رر ٘جبد لْجْد

 الا٘رّس ٗلبعف صن الجكز٘رٗخ ال ل٘خ دا ل ثبلا٘رّس ال بص الٌّْٕ الحوا   ي ٗزن

  .ثِب رعاادٍ ّٗ داد ثاا لِب



   الفاجاتيمكن رؤية 

 البيئات الصلبة
عن طريق تكوين مناطق 

 خالية من النمو

 البيئات السائلة 
إزالة التعكير من البيئة 

تعمل على ترويق )أو
 (. المزرعة السائلة



 عس  فيرَسبد الجكتيريب
Bacteriophage 



 الجكتيريبعس  فيرَسبد 

 الطبيعية الموجودة في الوسط الفلوراعلى حسب  الفاجاتتختلف 

 .ميبي األوٍب  .ميبي المجب   .ثراز اإلوسبن َال يُان .الترثخ

 العينات المطلوبة للدراسة

العس  مه ال جه السثبد  
Streptococcus,
Lactobacillus. 

 العس  مه الميبي

(E.coli  .) 

العس  مه الترثخ 
(Rhizobium  
,Azotobacter .) 



 العملطريمخ 



 . مل500 حجمً دَ ق فظ (مغذ  مرق) الجكتيريب إلكثب  مىبسجخ ثيئخ مه مل  25 و ضير يتم1.

 َال جه المجب   ميبي أمب, جم 1 مىٍب وُزن الترثخ عيىخ فمثال , ل ذ اسخ المط ُثخ ثبلعيىخ الجيئخ و مح2.

 .المعممخ المبصخ ثبستخذام مل 1 مىٍب فىىمل السثبد 

 . shaker ٌساز جٍبز ع ى سبعخ 24 لمذح م 37 عىذ الذَ ق ي ضه الت ميح عم يخ ثعذ3.

 الترثخ حجيجبد وترست حتى دليمخ 15 لمذح الغرفخ حرا ح د جخ فظ الذَ ق يترن الت ضيه ثعذ4.

 .المت   خ الجكتيريب َجذ  َالشُائت

 



 الذليمخ فظ لفخ 7000 عىذ الطرد عم يخ وتم ثم المركس  الطرد أوجُة إلى معممخ مبصخ ثبستخذام الرائك يىمل5.

 .دليمخ 30 لمذح

  (supernatant)َ ال جم كجيرح المتٍتكخ الجكتيريخ الجذ pellet) ) الراست الطرد عم يخ ثعذ يتكُن6.

 مبصخ ثبستخذام  (supernatant)ال  ومل يتم (صغيرح ميكرَثبد إلى ثبإلضبفخ الفبج فيً مع ك) الراشح

 الك ُ َفُ م مه مل 1 أ ) األوجُثخ غ ك َي كم 10:1  ثىسجخ ك ُ َفُ م لٍب َيضبف أوجُثخ إلى معممخ

 .دلبئك 5 لمذ جيذا َورج ( العيىخ مه مل  10 إلى

 .دلبئك 10 لمذح الذليمخ فظ لفخ 3000 عىذ السبثمخ لألوجُثخ مركس  طرد عمل يتم7.

 .م 4 عىذ َي فع معممخ أوجُثخ إلى معممخ مبصخ ثبستخذام (الفبج) المع ك يىمل الطرد عم يخ ثعذ8.

 



 الفبجالكشف عه َجُد 

Spot test 

 Base layerال  و ضير :أَال

 .الغذائيخ المبدح مه كبفيخ ثكميبد الميكرَثبد إمذاد ٌُ الجيئخ ٌذي و ضير مه الغرض

  ثزرٕ أزجب  فٖ رظت صن م 45 عٌا رجرد صن رع ن صن (هل 500) هيمٕ أجبه ث٘ئخ رحل٘ر1.

 . الزع ٘ن ظرّ  رحذ العول٘خ ُمٍ ّرزن ( زجو  ل فٖ هل 40 الٔ 30 هي)

 . رزظلت  زٔ الوعول  راهح دهجخ فٖ ارزجب  رزرك2.

 

http://www.formedium.com/products/escherichia-coli-media/m13-phage-and-ssdna-bacteriophages-medium-formulations.html


 Over layerال و ضير : ثبويب

 .طلجخ ًظف ث٘ئخ عي عجبهح ُّٖ

 .الرزجخ ثبلحراهح رع ن صن لزر /اٙجبه هي جن 7 ْٗصى1.

 .هل 3 أًجْثخ  ل فٖ هع وخ أًبث٘ت فٖ الج٘ئخ ُمٍ رْصع2.

 .ال٘ا ها زٖ ث٘ي ررط صن ثكز٘رٕ هعلو هي هل 1ة أًجْثخ  ل رل ت الج٘ئخ رجرٗا ثعا3.

  لزْصٗع الطجو رحرٗك ّٗزن (Base layer) الزحل٘ر السبث خ ارزجب  فٖ رظت ذلك ثعا4.

 . رزجوا  زٔ فزرح رزرك صن ثزجبًس (Over layer)ا 



 الكشف ع ه َجُد الفبج: ثبلثب

رْالع قطرح هي هعلو الابط الوراد الكشف عٌَ علٔ ارزجب  السبث خ ّرزرك لواح هثع 1.

 .لل طرح ادهظبص بعخ فٖ دهجخ  راهح الوعول  زٔ ٗحاس 

 . بعخ 48م لواح  37رحلي ارزجب  عٌا 2.

 .للو بهًخ(  ٌزرّ )رحلي أزجب  ثاّى رل ٘ت هي هعلو الابط 3.

 . plaqueٗكشف عي الابط ثزكْى هٌبزو هائ خ 4.

https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq4t-J2vXLAhWDORQKHTvvAdEQjRwIBw&url=https://www.asm.org/division/m/foto/T4Mic.html&psig=AFQjCNHQI5-SBk_1FvrAW9XQe7oR3t2tTA&ust=1459882283065965


https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq4t-J2vXLAhWDORQKHTvvAdEQjRwIBw&url=https://www.asm.org/division/m/foto/T4Mic.html&psig=AFQjCNHQI5-SBk_1FvrAW9XQe7oR3t2tTA&ust=1459882283065965


https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq4t-J2vXLAhWDORQKHTvvAdEQjRwIBw&url=https://www.asm.org/division/m/foto/T4Mic.html&psig=AFQjCNHQI5-SBk_1FvrAW9XQe7oR3t2tTA&ust=1459882283065965


 (: قياس درجة التعكر)أخرى للكشف عن الفاج طريقة 

 الوراد للابط الوز ظض ثبلو٘كرّة ّرل ت  بئلخ ث٘ئخ علٔ رحزْٕ أًجْثز٘ي ًحلر1.

 . بعخ 24 عور عي عٌَ الكشف

 هب  هي هل1ة ار رٓ ّارًجْثخ الابط هعلو هي هل1ة ّا اح أًجْثخ رل ت صن2.

 .للو بهًخ ( ٌزرّ ) هع ن ه طر

 . بعخ 24 لواح م37 عٌا ارًبث٘ت رحلي3.

 .الٌز٘جخ ّرسجل الزعكر دهجخ ق٘بس جِبص فٖ ارًبث٘ت رْالع الزحل٘ي ثعا4.

 .هع ن هب  االبفخ  بلخ فٖ ّالعكس هائ خ ركْى الج٘ئخ الابط ّجْد  بلخ فٖ :الىتيجخ





 وٍبيخ المعمل األخير

   


