
  چرخه حيات باكتريوفاژها

مواد ژنتيكي فاژ پس از اينكه فاژ بـه سـطح سـلول چـسبيد وارد      . فاژها انگل هاي درون سلولي اجباري هستند       

در طي مرحلـه ابـتال   . سلول باكتري مي شود و مواد ژنتيكي ويروس متابوليسم سلول ميزبان را در دست مي گيرد 

  . مواد ژنتيكي ويروس بارها همانند سازي مي شوندكه در حالي مواد ژنتيكي سلول تخريب مي شوند

سپس ذرات ويروس جديد در درون سلول       . مواد ژنتيكي ويروسي توليد اجزاء پروتئين مختلف را كنترل مي كنند          

ميزبان ساخته مي شوند با ترشح يك آنزيم و تركيدن سلول ميزبان صدها ذره ويروسي به خارج مي ريزنـد و بـه            

  . نمايش داده شده استزيراين چرخه حيات در شكل .  ديگر مي روندسراغ باكتري هاي

  

  

  

  :نوتركيبي 



خوانده مي  Tكه با نام سري     .coliEكارژنتيكي اصلي بر روي فاژها بوسيله يك سري متشكل از هفت فاژ             

  :شوند انجام شده است

                           ( )6,4,2: TTTevenT −                          ( )4,3,2,1: TTTToddT −  

  نيز در اين زمينه به كار گرفته شده اند  λهمچنين فاژهاي ديگري از جمله فاژ 

  

  شكل 

  

  

  . نمايش داده شده استزيردر شكل 2Tساختار پيچيده 



  

  

 يك سلول توسط رو ويريون كه از نظر ژنتيكـي متفاوتنـد فاژهـا مـي تواننـد دسـتخوش             در هنگامي كه  

بـه عنـوان مثـال در ايـن جـا          . لذا ژنوم فاژ مي تواند توسـط نـوتركيبي نقـشه بـرداري شـود              . نوتركيبي شوند 

rangehostlysisrapid −−   .جايگاه ها ديده مي شود,

)جهش يافته هاي     ) lysisrapidr evenT فاژهاي     مربوط به −  پالك هاي بزرگ با لبه هاي تيـز ايجـاد     −

edgedfussyنوع وحشي پالك هاي كوچكتر و . مي كنند   .ايجاد مي كند−

rangehostآلل هاي اصالح شده به عنوان جايگاه هاي ژني          شناخته مي شوند و سويه باكتري را كه فاژ −

را تحت تاثير قـرار  .coliEمي تواند سلول هاي 2Tبراي مثال .  روي آن تاثير گذارد را تعيين مي كند مي تواند بر  

caliETtos بنـابراين   . معرفـي شـوند   hT2+اين فاژها مي توانند براي محدوده ميزبان عادي به عنـوان            . دهد ., 



  . اشاره دارد2Tخواهد بود كه به حساسيت آن به

 rTtOجهش يافته بوجود آمده كه به فاژ عادي مقاوم است اين سـويه بـا نـام            .coliE تكامل يك در طي   

هش يافتـه اي توليـد كردنـد كـه مـي توانـست در سـلول        بعدها فاژها نيز فرم هاي ج . ناميده مي شود  2Tبراي  

caliE.rTto بند اين فاژهاي جهش يافته به نام      تكثير ياhT2  به خـاطر داشـته باشـيد محـدوده           خوانده شدند 

  . نوم باكتريايي استميزبان يك جهش در ژنوم فاژ است در حالي كه مقاومت فاژ يك جهش در ژ

تكنيك شناساگرهاي مختلط را توسعه داد كه  ) 1969برنده جايزه نوبل ( kMaxDelbruc، 1945در سال   

  مي تواند براي نشان دادن و ثابت كردن فنوتيپ چهار فاژ در يك پتري مورد استفاده قرار مي گيرد

  

  1شكل 

  

  



)در اين روش فاژهاي جهش يافته     ) lysisrapidr  پالك هاي بزرگ توليد مي كنند در حـالي كـه گونـه    −

)وحشي   )+r     فازهاي جهش يافته    . پالك هاي كوچكتري توليد مي كنند( ) rangehosth   هـر دو نـوع بـاكتري      −

rTto،sTto             1را تحت تاثير قرار مي دهند، آن ها پالك هاي واضحي توليد مي كنند كه كدر هـستند و در شـكل 

vangehosthاز آنجا كه فاژهاي حامل آلل      . نمايش داده شده اند    −





  را sTtoاز نوع وحشي فقط مـي تواننـد  +

 كـه در ايـن   rTto و غير يكنواخت مي كنند باكتري هـاي          تحت تاثير قرار دهند توليد پالك هايي در هم و برهم          

  ) سايه روشن به نظر مي رسند1اين پالك ها در شكل (  مي كنند turbidityرشد مي كنند ايجاد ها پالك 

rangehostمي توان جهش يافته هاي        از يك نمونه از فاژهـاي       rTtoرا با جستجوي براي باكتري هاي       −

 رشد خواهند كرد سپس اين فاژها مي تواننـد بـراي   hدر اين روش فقط جهش يافته هاي . نوع وحشي جدا كنيم  

. اسـازي مـي شـوند   دو جهـش جد   از اين جا جهش يافته هاي با. مورد آزمايش قرار گيرندrداشتن فنوتيپ نوع  

در دسترس باشند مي توان آن ها را در مقياس زياد به باكتريهاي    ) و نوع وحشي    دو جهشي   (هنگامي كه دو سويه     

  .حساس افزود



  

  

حمله قرار مـي گيـرد و در    مورد  به منظور اطمينان از اينكه هر باكتري حداقل با يك فاژ از هر نوع موجود                

پـس از  . ول باكتري وجود دارد از تعداد بسيار زيادي فاژ اسـتفاده مـي شـود         نتيجه امكان نوتركيبي در درون سل     

كشت داده مـي شـوند از رشـد آن هـا         ،stockinductorsDelbruckفاژها جداسازي شده و در      فاژها  تكثير  

تركيبي مستقيماً از روي پليت قابـل نتيجـه گيـري    هر فاژ بدست مي آيد درصد نو) و در نتيجه ژنوتيپ  ( فنوتيپ  

  . داريم1است براي مثال براي پليت شكل 

  



                                                                                                              52++rh                          46hr  

                                                                                                               26+hr                           34rh+  

hrrhدو مورد اول يعني      rhhrند و دو مورد بعدي يعني        ژنوتيپ اوليه فاژها هست    ++, ++ از نوتركيبي بين   ,

hrجايگاه هاي ژني      در اين ناحيه نوتركيب ها را Crossover Singleبر روي كروموزوم فاژ بوجود آمده اند يك,

  :توليد خواهد كرد درصد نوتركيبي عبارت است از 

                   % 38          or           0.38= 158/60 ) =26 + 34 + 52 + 46 / ( 26 + 34  

يك ضـريب نـسبي بـين    ) در يك يوكاريوت ( اين درصد نوتركيبي نشانگر فاصله نقشه است در حالي كه          

تر باشد ميزان نوتركيبي بيشتر خواهـد بـود و از           جايگاه هاي ژني است هر چه فاصله فيزيكي بين جايگاه ها بيش           

نو تركيـب شـده مـي      DNA 1%برابر  ) يك سانتي مورگان    ( آنجا فاصله نقشه بيشتر خواهد بود يك واحد نقشه          

  .باشد

  

 


