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Abstract 

 In this study E.coli bacteriophe isolated from kasa sou .Host range of this 

bacteriophage have been studied on both isolates  turbid and clear plugs  

.Bacteriophage tolerance  of temperature indicated that  the isolated 

phage able to  laysis  host  cells  until  40C  .bacteriophage tolerance to  

NaCl salt also included in this  study the highest salt concentration that  

the phae unable to lyse host cell was 2.0 %  
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المعزولة من مياه خاصة صو في مدينة كركوك بدرجات   E.coliتحمل عاثيات الـ 

 المختلفة ودورها في اصابة انواع  اخرى من البكتريا NaClحرارية وتراكيز من 

 زمانالدكتور : نجاة عبد القادر  

 قسم علوم الحياة –كلية العلوم –جامعة كركوك 

Ada71566@yahoo.com 

 الخالصة :

من  ماء  خاصة صو  في     E.coliخالل الدراسة الحالية تم عزل العاثي البكتيري الخاص ببكتريا  

كركوك  وتم  دراسة  مدى المضيف لهذا العاثي البكتيري من خالل القابلية على تحليل الخاليا 

البكتيرية المضيفة للعاثي وباالضافةالى دراسة القدرة التحملية للعاثي البكتيري  لدرجات حرارية 

وتبين من خالل الدراسة  ان  NaCl) مختلفة وكذلك  تحمل العاثي لتراكيز مختلفة من ملح الطعام)

اثي المعزول العاثي البكتيري يظهر بقع تحلل بكتيري بنمطين رائق وعكر وان سعة المضيف اوسع للع

من البقع العكرة مقارنة بالعاثي المعزول من البقع الرائقه اما  ما يخص تحمل العاثي البكتيري  

للحرارة فتبين من خالل الدراسة ان العاثي البكتيري  يفقد القدرة على تحليل الخاليا البكتيرية الضيفة 

 NaClي البكتيري لملح الطعام) )درجة مؤية .وقد تم دراسة تحمل العاث 40بعد الدرجة الحرارية 

 . % 2.0وتبين  انها  تفقد القدرة على تحليل الخلية المضيفة عند التركيز الملحي

 ,NaCl,درجة الحرارة  , E.coli,الكلمات الدالة : عاثيات البكتريا 
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  Introductionالمقدمة  :

كتشافها  ( تم أ1) Prokaryotes هي فايروسات لبدائية النواة   Bacteriophagesعاثيات البكتريا  

. لعاثيات البكتريا  القابلية  على تحطيم 2) ) 1915في سنة    Frederich  W  Twortمن  قبل  

الخلية البكتيرية  ) الخلية العائل ( وذلك خالل تضاعف  العاثي داخل الخلية البكتيرية مستخدما اليات 

ه الخاصة بالتضاعف والنمو وبعد  تحطم الخلية البكتيرية المصابة بالعاثي  تخرج  الخلية البكتيري

 . (   3  )العاثيات  المتضاعفة لتهاجم خاليا  جديده 

(  Siphoviridea , myovirideae , cystovirideae)   تصنف العاثي البكتيري  الى عوائل منها

(  حيث  تتمكن  جسيمة العاثي  (dsDNA,ssDNA, ssRNAوتمتلك  احماض نووية على  شكل  

من البقاء  خارج  الخلية البكترية  الى ان تصل الى خلية بكتيريه  حية    virion Particleالفايروسي

( . تشير الدراسات الى ان عملية تضاعف العاثي البكتيري يتطلب 4وتبدأ التضاعف في داخل الخلية )

ان عملية التضاعف للعاثي البكتيري تبدا (3,4) مضيفة  وجود مستقبالت على الخلية  البكتيرية ال

حيث يحدث ارتباط بين االلياف الموجودة في نهاية العاثي مع مستقبالت   Adsorbtionباالدمصاص

على الخلية البكتيرية المضيفه  وبعدها يتم حقن الحامض النووي للعاثي الى داخل الخلية البكتيرية 

penetration  عف العاثيوثم عملية  تضاreplication    من خالل  تضاعف الحامض النووي

                                وثم بناء االغلفة البروتينية من خالل عمليتي االستنساخ والترجمة اثيللع

Transcription and Translation   وكل هذه العمليات ينتج عنه تحلل الخلية المضيفه لتنطلق

اما النمط     lytic cycleالعاثيات الجديدة لتصيب خاليا بكتيريه اخرى ويطلق على هذا النوع  ب 

االخر الذي  يكون  للعاثي البكتيري  دور في نقل بعض العوامل الوراثية بين البكتريا الحية مثل عوامل 

 .   lysogenyومة للمضادات الحيوية ويطلق عليها   الضراوة او المقا

عاثيات  البكتريا تم عزلها  من خالل العديد   من المياه  سواء مياه عذبة  او مياه مجاري  او (6,5) 

لعاثيات البكتريا  دور مهم ومرغوب  فيه في مجاالت  الصناعات (7) مياه البحر في بعض االحيان 

ؤثر بشكل سلبي على تحليل  الخاليا  البكتيرية  او الفطرية ) ما يخص العاثي الغذائية  والدوائية حيث ي

لقد  تم    ( 8 )   (  في المخمرات الصناعية  مسببا خسارة اقتصاديةmycophagesالفطري   

واستعمل  بشكل واسع بعد ذلك  مما ادى الى    1928سنة     Fleming اكتشاف  البنسلين من قبل 

 لهذا المضاد  الحيوي  من قبل بعض البكتريا  . ظهور المقاومة 
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وذالك لعالج  dr . Herelleان استخدام  العاثيات  كعالج ضمن الجيش الروسي كانت من قبل  

يستخدم حاليا في  اورباالعاثي     (9)   (dysenteria and  gangreneاالسهال  والغرغرينا )

 Staphylococcus aureus  andا) ببكترياو منع تلوثها ب لعالج الحروق البكتيري

Pseudomonas aeruginosa   )      (10)       ان  من المزايا الحسنة من استخدام  العاثي البكتيري

في العالج  هو انه بديل جيد للمضادات الحيوية حيث انها التؤثر  اال بالخاليا البكتيرية دون خاليا 

كما انها حل للمقاومة البكتيرية  effect only  procaryotes  not eucaryotesالمريض    

 (11)  للمضادات الحيوىة  التي ظهرت نتيجة لالستخدام الغير علمي  للمضادات الحيوية 

  Materials and Methodsالمواد وطرق العمل :  

  Bacterial Isolatesالعزالت البكتيرية :

واقع متعدده  حيث جمعت العينات في تم الحصول  على عينات من نهر خاصة صو في  كركوك  من م

اواني معقمة لحين ايصالها الى المختبر  وتم تصفية العينات  للتخلص من الشوائب من خالل شاش 

 , Blood agar , MacConkey Agar طبي معقم ولقحت  العينات على االوساط الزرعية  ) 

Nutrient agar   بطريقة  النشر  ) Spread plate  method    . 37حضنت االطباق  على درجة  

ساعة  تم تشخيص  وعزل البكتريا النامية من خالل التعرف عليها   48 – 24درجة مؤية   لمدة 

اعتمادا على شكل المستعمرات البكتيرية واالختبارات  البايوكيميائية  حسب المقاييس المعتمدة  في 

Bergys  Manual . 

  Bacteriophagesالعاثي البكتيري 

مل  من المرق المغذي   5(  حيث  تم تحضير  12,13الحصول على العاثي البكتيري  حسب )تم 

وتم تلقيحها  بالعزالت البكتيرية  المستحصل عليها  من  عينات  خاصة   Autoclaveالمعقم بالموصدة

  24مل  المحضنة لمده  5درجة مؤية.مزارع  الـ  37ساعة على درجة   24صو  وحضنت لمدة 

مل حاوية على المرق المغذي  المعقم  وتم رجها كل    150تم اضافتها  الى دوارق  ذات سعة  ساعة  

مل من ماء  خاصه صو الى الدوارق  حيث اصبح  200ساعة    وثم  اضيف    3- 2دقيقة ولمدة  15

ساعة   ثم  3 -2دقيقه ولمدة    15(  وتم تحضين الدوارق  مع الرج  كل  200+5+ 150الحجم )
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درجة مؤية . تم عمل  طرد مركزي للخليط   37ساعة   بدرجة  24كت العينات في الحاضنة لمدة تر

 دقيقة    واخذ الرائق  من  االنابيب    لترشيحه  30لمدة   rpm  5000الموجود بالدوارق  على سرعة 

وتم    ul 0.22ذات  حجم      Millipore  membrane  filterمن خالل  مرشحات  تعرف ب 

جمع الراشح  الذي يحتوي على العاثيات البكتيرية فقط  في  قناني معقمة ومعتمة .تم مزج  جزء من 

.    Trypticase  soy  broth  (ph=7)مل  3مايكروليتر  بوسط شبه صلب  100الراشح االخير 

ة مضاف اليها العزالت البكتيرية  وتم صبها  على اطباق تحتوي اوساط صلبه معقمة لتكوين طبق

 (3للتحري عن البقع  الخاصه بالعاثي )lawne ثنائية   

 physiological properties دراسة مدى المضيف والخصائص الفسلجيةللعاثيات البكتيرية

Studying  E.coli and host range 

  Studying  E.coi host rangeدراسة مدى المظيف للعاثي

تم دراسه مدى قابلية  E. coli من خالل الدراسه والحصول على العاثي البكتيري الخاص  ببكتريا  

 clearاصابة هذا العاثي النواع بكتيرية اخرى  من خالل نقل العاثي من البقع  الرائقة او  العكره  

pluqes  or  tubid pluqes    الى وسط زرعي يحتوي عينات بكتريا ال E. coli  حضيها وت

لغرض تنشيطها  وانمائها  وثم اظافه قطره منها الى اوساط شبه صلبة تحتوي مزارع بكتيرية اخرى 

ومتابعة  النتائج ومقارنتها  باطباق سيطرة   lawneوسكبها على اوساط صلبة معقمة للحصول على 

  E . coli مزروع عليها بكتريا 

 Stability of Bacteriophage to temp استقراريةالعاثي البكتيري للحراره  

تم  الحصول على العاثي  البكتيري    Double  -Layer Techniqueبتقنية الطبقة المزدوجة   

وتم دراسة  استقرارية  هذه العاثيات البكتيرية تجاة التغير بدرجات  الحرارة   E . coliالخاص  ب  

وذالك من خالل تحضينها في حمام  .درجة مؤية ,40,45,50,55      ,درجة   , 37 ,35و ,30  25

.    مع  مقارنتها   بعينات سيطره   Trypticase  soy  broth  (ph=7)مائي   باستخدام  وسط 

 (15درجة مؤية   ) 37حضنت  بدرجة

 to NaCl Stability of Bacteriophageاستقراريةالعاثي البكتيري  للملح  
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( تم  دراسة   Double  -Layer Techniqueباستخدام  نفس التقنية الطبقة المزدوجة   

 بتراكيز  NaClاستقراريةالعاثي البكتيري لتحمل التراكيز المختلفة من  

((0.2%,0.4%,06%, 0.8%, 1.0% , 1.2%, 1.4 % ,1.6%,  1.8% 2.0%  

ى مايكرو ليتر من المحلول الحاوي عل  100وذاك باضافةهذة التراكيز  من الملح  الى انابيب  تحتوي 

  Trypticase  soy  brothالعاثي  المضاف الى انبوبة تحتوي على العزالت البكتيرية في وسط

(ph=7)  .   13,14مع مقارنتها بعينات سيطره   بدون اضافة  الملح)) 

  Resultsالنتائج : 

للعاثي البكتيري تبين ان العاثي البكتيري الخاص     host range من خالل دراسة مدى المضيف 

 , Enterobacter spله القدرة على اصابة  بعض البكتريا السالبة لصبغة جرام) E.coli ببكتريا  

pseudomonas Sp  باالضافة الى )E.coli  المعزولة من عينات سريرية  هذا مايخص العاثي

فاظهرت clear pluqes اما العاثي ذي البقع الرائقه   Turbid pluqesالبكتيري  ذي البقع العكرة 

(. اما 1المعزولة من عينات سريرية  كما موضح في الجدول رقم ) E.coliقابلية اصابة فقط لبكتريا  

المعزولة من  E.coliبخصوص  تحمل العاثي  لدرجات الحراره تبين ان العاثي  الخاص ببكتريا 

درجة  لكال العزالت ذي  البقع الرائقة والعاثي ذي   40لغاية  خاصة  صو اظهرت تحملها للحراره  

( . اما ما يخص تحمل العاثي 2البقع  العكرة ولم تظهر التحلل بعد هذه الدرجة كما موضح في جدول )

تبين  ان العزلة لها القابلة على التحمل  NaClالمعزولة من خاصة صو لملح الطعام E.coliالخاص ب 

فقد العاثي القابلة على تحليل البكتريا المضيفة  في تراكيز اكبر من هذا في كال %  وي 2.0لتركيز 

 ( .3ذي النمط الرائق والعكر كما موضح في الجدول رقم )E.coli العزلتين من  عاثي ال 
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 .  E.coli bacteriophage(: يبين مدى المضيف  للعاثي البكتيري  1جدول رقم )

Lysis ability  of bacteriophage 

 

العاثي 

 البكتيري

Types of bacteria 

Streptococcus 

pyogenes 

Staphylococ

cus aureus 

E.coli Enterobac

ter sp 

Pseudom

onas  

aeroginas

a 

No- lysis No- lysis lysis Lysis Lysis E.coli 

–

Phage 

(turbi

d 

Pluqe) 

No- lysis No- lysis lysis No- lysis No- lysi E.coli 

–

Phage 

(Clear 

 

Pluqe) 
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جدو

ل 

رقم 

(2 )

 :

يبي

ن 

تحم

ل  

للعا

ثي 

البك

 للحرارة . E.coli bacteriophageتيري  

 

للتراكيز المختلفة من  E.coli bacteriophage( : يبين تحمل  للعاثي البكتيري  32جدول رقم 

 .NaCl ملح الطعام 

Lysis ability  of bacteriophage 

 

 العاثيالبكتيري

NaCl concentration 

2.0% 1.8% 1.6% 1.4% 1.2% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2

% 

 

Lysis ability  of bacteriophage 

 

 العاثي

 البكتيري

Temperature 

45Cº 41Cº 40Cº 35Cº 30Cº 25Cº  

No-

Lysis 

No-Lysis No-Lysis lysis lysis Lysis E.coli –

Phage 

(turbid 

Pluqe) 

No-

Lysis 

No-Lysis No- Lysis lysis lysis Lysis E.coli –

Phage 

(Clear 

Pluqe) 
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No-

Lysis 

Lysis Lysis Lysis Lysis Lysis Lysis lysis Lysis lysis E.coli –

Phage 

(turbid 

Pluqe) 

No-

Lysis 

Lysis Lysis Lysis Lysis Lysis Lysis lysis lysis Lysis E.coli –

Phage 

(Clear 

Pluqe) 

 

 :المناقشة 

هناك العديد من الدراسات الجزيئية للتحلل البكتيري الناتج من قبل العاثي البكتيري  للسيطرة على 

(  ومن الممكن ان نلخص  ان 16) }  young [الضراوة البكتيرية  في اصابات االنسان والحيوان   

تعتبر    wang    (17)تحلل الخلية المظيفة  هوالناتج النهائي  للعدوى من قبل العاثي البكتيري (

الحرارة احد العوامل  المهمة  ي السيطرة على النظام الحيوي والتغيرات الحاصلة على المستوى  

لى االنماط االحيائية في المنطقة في البحث الحالي تم العالمي او المحلي له الدور الكبير  في التاثير ع

لدرجات  الحرارة وتبين انها ال تتحمل اكثر   E.coliدراسة تحمل العاثي  البكتيري الخاص ببكتريا 

وهذا يتوافق مع نتائج  37-25 درجة مؤية  وانها تحلل بصورة   جيدة  بين الدرجات الحرارية  40من 

قادر على تحليل البكتريا المظيفةفي   T-4 bacteriophage عاثي الذي وجدان ال  tajلبحث 

وعدم  تحلل البكتريا من قبل العاثي  في      Groman1962وكذالك يشابه البحث   37-25درجات

واما البحث المنشور من   pollard  1964درجةمؤية يشابه بحث   40بحثنا بدرجات حرارية فوق  

لذي يذكرفيه ان زيادة الحرارة تقلل  من الفعالية الفايروسية ا Basdew and Laing 2014قبل  

للعاثي البكتيري  لتحليل الخليةالبكتيرية المضيفة حيث بينت الدراسة ان الزيادة في نسبة تحليل الخاليا 

ذكرت  ان دراسة  Harold  Brussowدراسة  من قبل  . 39ولغاية   37البكتيرية عند الحرارة 

بينت ان العاثي  تحمل الحرارة لغاية   dry conditionتحمل العاثي للحراره  في الظروف الجافة  

درجة مؤية   وان العاثي يحتفظ بقدرته على احداث االصابة بخاليا المضيف الخاص به  عند  55

ة  لمدى مضيف العاثي ( من خالل الدراسةالحالي20شهر . )  14معاملته بعملية التجفيد  لغاية 

المعزول من بقعة عكرة قادر على  اصابة بكتريا  E   .coli  phageالبكتيري  تبين ان العاثيالبكتيري  

سالبة لصبة جرام  حتى وان كانت معزوله من عينات  مرضية  وغير قادرة على بكتريا  موجبة 

احداث اصابة  في كال النوعين   لصبغة جرام  اما بخصوص العاثي المعزول من بقع رائقة لم تظهر 

– E.coli( ان قابلية  عاثيات البكتيرية  18البكتريا السالبة والموجبة المعزولتين من عينات مرضية )

phage    ذي البقع  العكرةTurbid Pluqes    على اصابة اكثر من جنس بكتيري قديعود إلى
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اشارت   إلى ان بعضالطفرات التي   Mizogiالطفرات في هذا النوع  حيث هناك دراسة من قبل

(ان وجود  بقايا الخاليا  المتحللةمن 19تحدث في العاثي البكتيري  ويزيد  من مدى مظيف العاثي   )

لم يسبب  اي تفاعالت  غير مرغوبة بها  لدى المريض  عند  استخدامه عن طريق تناوله    E.coli ال 

ى  اوساط رخيصة يجعل عملية انماء العاثي  سهال  .دراسة عل   E.coliبالفم. وان قابلية نمو البكتريا 

من بولندا  عن عالج حاالت انتنان الدم الناتج  بشكل   1987في سنة  Slopek et al اخرى من قبل    

% من الحاالت  اعطت نتائج جيدة 90حيت بينت الدراسة ان    E.coliخاص من قبل البكتريا  

 (19يهم استجابة للمضادات الحيوية )بخصوص  المرضى الذين لم  يكن لد
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