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التربــة إنتشــارًا واســعًا لمــا لهــا مــن  فــيتنتشــر أفــراد جــنس بكتریــا البســیدوموناس 
 .ویة كمصــدر للكربــون أو النیتــروجینقــدرة علــى اســتخدام مجــال واســع مــن المــواد العضــ

وهنـاك مجموعــة هامـة مــن أنــواع البسـیدوموناس تفــرز صــبغة فلورسـنتیة خضــراء مصــفرة 
  .بالبسیدوموناس الفلورسنتیة على بعض البیئات وتعرف 

بسـیدوموناس بیوتیـدا ، واحـدًا مــن أنـواع مجموعـة البســیدوموناس الفلورسـنتیة الـذى یلعــب 
التربـــة الزراعیـــة حیـــث وجـــد أنـــه یزیـــد بدرجـــة معنویـــة نســـبه إنبـــات البـــذور  فـــيدورًا هامـــًا 

رة ، ویزیـــد معـــدل النمـــو والـــوزن الجـــاف لـــبعض النباتـــات كـــالخس والطمـــاطم والقمـــح والـــذ
ذلــك فقــد  إلــىعــالوة علــى أنــه یزیــد معــدل امتصــاص الفوســفات مــن التربــة ، وباإلضــافة 

  .مجال مقاومة بعض فطریات منطقة الریزوسفیر حیویًا  فيدورًا هامًا  ثبت أن له

البكتریوفاجــــات أو (تهــــاجم بكتریــــا بســــیدوموناس بیوتیــــدا بالفیروســــات البكتیریــــة   
 التــيبقایــا وأشــالء أو الهادئــة  إلــىتحطمهــا وتحولهــا  التــيالعنیفــة ) ختصــارلال الفاجــات

أن یحــدث  إلــىالكروموســوم وتتــوارث مــع األجیــال البكتیریــة  فــيتتخفــى داخلهــا مندمجــة 
التحلــل  هــيفاجــات عنیفــة وتكــون النتیجــة الحتمیــة  إلــىلهــا تحفیــزًا بــأى محفــز ویحولهــا 

إصــابة تلــك  فــيخصصــة وعلــى ذلــك فــإن فیروســات البكتریــا أو الفاجــات المت.  البكتیــري
البكتریــــا النافعــــة تعتبــــر عــــامًال حیویــــًا یــــؤثر علــــى أعــــداد ونشــــاط خالیاهــــا ، ولــــذا فمــــن 

أو علـى األقـل تقلیـل خطورتـه ،  الحیـويالضرورى العمل على القضاء على ذلك المـؤثر 
  .ویتأتى ذلك بدراسة خواصه لمعرفة مواقع التدخل للتأثیر علیه 

وهـو الكشـف عـن تواجـد فیروسـات متخصصـة  من هنا جاء هدف هـذه الدراسـة 
التربـــة المصـــریة وعـــزل بعضـــها ودراســـة  فـــيإصـــابة بكتریـــا البســـیدوموناس بیوتیـــدا  فـــي

بعــض خــواص الجزیئــات أو كلهــا إن أمكــن ، الســیما وأن مثــل هــذه الدراســة قلیلــة لدرجــة 
  . مصر  فيالندرة 

  :لتحقیق الهدف من الدراسة تم إجراء مایلى   
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  . مصر  فيعینات من التربة الزراعیة من بعض المناطق  الحصول على – ١
إصـابة بكتریـا بســیدوموناس  فــيالكشـف عـن تواجـد فیروســات البكتریـا المتخصصـة  – ٢

  . بیوتیدا باستخدام اختبار البقعة 
  .تكونها  التيعزل فیروسین إعتمادًا على الخواص المورفولوجیة للبالكات   - ٣
ـــ – ٤ بیئـــة ســـائلة ثـــم تنقیتهـــا وتركیزهـــا  فـــية بطریقـــة اإلكثـــار إكثـــار الفیروســـات المعزول

ــتخدام نظــــام الطبقتــــین الســــائلتین المتبــــوع بتنــــاوب الطــــرد المركــــزى المــــنخفض  باســ
  . السرعة والعالى السرعة 

الفیروســین علــى أســاس شــكلهما الظــاهرى عنــد  إلیهــا ینتمــي التــيتحدیــد المجــامیع  – ٥
  .  اإللكترونيالفحص بالمیكروسكوب 

مجـــال مـــن  فـــيدراســة خـــواص الفیروســـات اإلدمصاصـــیة لألشـــعة الفــوق بنفســـجیة   - ٦
  . نانومیتر  ٣٠٠-٢٣٠

  . دراسة المجال العوائلى للفیروسات على مستوى األنواع والسالالت  – ٧
ــل المحتــــوى البروتینــــى للفیروســــات مــــن حیــــث تقــــدیر تركیــــزه وتحدیــــد أعــــداد  – ٨ تحلیــ

  . زیئیة البروتینات التركیبیة وأوزانها الج
  .تقدیر الوزن الجزیئى لجینوم كل فیروس  – ٩

الحصــول علـــى الســیرم المضـــاد لكــل فیـــروس واختبــار مـــدى القرابــة الســـیرولوجیة  – ١٠
  . بینهما 

  : وقد أوضحت النتائج المتحصل علیها ما یاتى     

عینـة  فـيإصابة بكتریا بسـیدوموناس بیوتیـدا  فيتواجدت الفیروسات المتخصصة   )١( 
ة طمییة طینیة منزرعـة بنباتـات البطـاطس تـم الحصـول علیهـا مـن مزرعـة كلیـة ترب

، وذلـــك مـــن بـــین  بمحافظـــه القلیوبیــه الزراعــة جامعـــة عـــین شــمس بشـــبرا الخیمـــة
  .  من مناطق مختلفه بمصر عشرین عینة تربة مختلفة القوام والنباتات القائمة بها
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إعتمادًا على خواص البالكات ومن األطباق الناتجة أثنـاء تقـدیر أعـداد الفاجـات تـم  (2)
مـم  ٢یتمیز األول بتكـوین بالكـات مسـتدیرة صـافیة قطرهـا ) فاجین(عزل فیروسین 

مــم مركزهــا صــافى  ٧ویتمیــز الثــانى بتكــوین بالكــات مســتدیرة قطرهــا  PP1وســمى 
األول هــو الحــرف  Pن حــرف علــى أســاس أ PP2ومحاطــة بهالــة وســمى الفیــروس 

الثـــانى هـــو الحـــرف األول مـــن اســـم النـــوع  Pاألول مـــن اســـم جـــنس العائـــل وحـــرف 
  .للتفرقة بینهما  ٢،  ١للعائل واألرقام 

تـم إكثــار الفیروسـات للحصــول علـى كمیــات كبیـرة منهــا وبتركیـزات مرتفعــة وصــلت  ) (3
  . جزىء فیروسى لكل مللیلتر واحد  ١٢١٠الى 

  .الفیروسات المكثرة للحصول على جزیئات فیروسیة متماثلة ومركزة  تم تنقیة ) (4
فحصـت الفیروسـات النقیــة بالمیكروسـكوب اإللكترونــى بعـد صــبغها بصـبغة خــالت  ) (5

ــــوجى وأبعادهــــا ، وأتضــــح أن الفیروســــین %) ٤(الیورانیــــل  ــــد شــــكلها المورفول لتحدی
ضـــمن  PP1اج مختلفــین فـــى الشـــكل واألبعـــاد وعلـــى أســـاس ذلـــك یمكـــن وضـــع الفـــ

  . Styloviridaeضمن أفراد عائلة  PP2وفاج  Siphoviridaeأفراد عائلة 
یختلــف الفیروســان فــى خواصــهما االدمصاصــیة لألشــعة الفــوق بنفســجیة إذا عرضــا (6) 

نــانومیتر حیـث جــاءت نسـبة اإلمتصــاص عنــد  ٣٠٠الـى  ٢٣٠لهـا فــى مجـال مــن 
فى حـین كانـت  ١,٧٢ PP1نانومیتر لفاج  ٢٨٠نسبة االمتصاص عند  إلى ٢٦٠
ویعنـــــى ذلـــــك أن الفیروســـــین یحتویـــــان علـــــى نســـــبة عالیـــــة مـــــن  PP2لفـــــاج  ٢,١٥

كمـا أن النسـبة . PP2یحتـوى علـى نسـبة أعلـى مـن فـاج  PP1البـروتین إال أن فـاج 
 ١,٠٧٥و   Pp1لفــاج  ٠,٧٦كانــت  (Amax/Amin)بــین أقصــى امتصــاص وأدنــاه 

حــامض نــووى نســبة أعلــى مــن یحتــوى علــى  PP2وهــذا یعنــى أن فــاج  PP2لفــاج 
  .  PP1فاج 

مجـــال عـــوائلى ضـــیق ، فكلیهمـــا ال یصـــیب إال ســـالالت  PP2و  PP1للفیروســـین   (7)
ومـــن بـــین ســـبعة ســـالالت تفاعـــل خـــارج  . النـــوع بیوتیـــدا مـــن جـــنس بســـیدوموناس 
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PP1  إیجابیـــًا مســـببًا التحلـــل البكتیـــرى مـــع ثالثـــة ســـالالت ، فـــى حـــین تفاعـــل فـــاج
PP2 ًا التحلل لساللتین إثنتین فقط إیجابیا مسبب .  

یحتــوى علــى ســتة عشــر بروتینــًا  PP1أوضــحت نتــائج تحلیــل البــروتین أن فیــروس (8) 
تركیبًا معلومـًا ومتوقعـًا حسـب برنـامج الحاسـب اآللـى وتتفـاوت أوزانهـا الجزیئیـة مـن 

ــــى ١,٧٣ ــــو دالتــــون  ١١٢,٤١ إل ــــى ثالثــــة عشــــر  PP2ویحتــــوى فیــــروس . كیل عل
ـــــة ببروتینـــــات معلومـــــة وباســـــتخدام بروتینـــــًا تركیب ـــــًا قـــــدرت أوزانهـــــا الجزیئیـــــة مقارن ی

  .كیلو دالتون  ١١٧,٦٦ إلى ٣,٢٣الحاسب اآللى من 
مــل فیــروس /ملجــم ٠,٠٨٠٣یحتــوى علــى  PP1كمــا أوضــحت النتــائج أن فیــروس   

  .مل فیروس نقى /ملجم ٠,٠٧٧على  PP2حین یحتوى فیروس  فينقى 
بحــوالى ألفـــین ومـــائتین ثالثـــة وعشـــرین زوج  PP1اج قــدر الـــوزن الجزیئـــى لجینـــوم فـــ(9) 

  .PP2قاعدة ، وبحوالى ألفین وخمسمائة وتسع وخمسین زوج قاعدة لفاج 
أمكـــن الحصـــول علـــى المصـــل المضـــاد لكـــل فیـــروس علـــى حـــده بتحصـــین أرانـــب (10) 

وقــــد . نیوزیالنــــدى بجزیئــــات نقیــــة مــــن الفیروســــات وفقــــًا لبرنــــامج تحصــــین محــــدد 
) اآلجـار فـيأخترلونى أو اإلنتشار المنـاعى (ختبار السیرولوجى أوضحت نتائج اال

أن المصــــــل المضــــــاد المتحصــــــل علیــــــه متخصــــــص للفیــــــروس النــــــاتج عنــــــه وأن 
  .بینهما قرابة سیرولوجیة   PP1و   PP2الفیروسین 

إصــابة بكتریـــا  فـــيالفاجــات المتخصصــة  أن إلـــىعمومــًا فــإن الدراســـة خلصــت   
بعـــض أنـــواع التربـــة المصـــریة ، وقـــد تـــم عـــزل وتنقیـــة  فـــيبســـیدوموناس بیوتیـــدا تتواجـــد 

فیروسـین أوضـحت نتـائج دراسـة خواصـهما المورفولوجیـة والكیمیائیـة والسـیرولوجیة أنهمــا 
 .  یختلفان عن بعضهما ، یتبع أحدهما عائلة سیفوفیرى ویتبع اآلخر عائلة إستیلوفیرى 


