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تحت الوحدة الصغرى ستخدام اتيرية فى بحيرة المنزلة بئى على المجتمعات البكيالتعرف الوراثى الجز
 (16S rRNA)من الحامض النووى الريبوزومى 

 
 

 حسام عيسى السعيد
 

  فرع المياه الداخلية–المعهد القومى لعلوم البحار 
 

 
. 16S rRNA gene  المنزلة باسـتخدام فى بحيرة الهذه أول دراسة وراثية جزيئية للتنوع البكتيرى 

 فـى  منطقتى البشتير و الجنكا      عينات الماء والتربة التى تم تجميعها من       من   ىض النوو ماحال عزلتم  

و  كلونته ثم المتسلسل البلمرة تفاعلستخدام ا ب 16S rRNA gene ال تم عزل وتكبير . بحيرة المنزلة

 األنـواع   تفـاوت فـى أعـداد     عن وجود    من كل عينة     لعدد مائة جين  أوضح التحليل الجينى    . تحليله

  نـوع    ٢٠ أنواع فى عينة الماء من منطقة الجنكا الى        ٨البكتيرية المسجلة فى كل عينة تراوح ما بين         

وقد دلت هذه النتائج على أن التنوع البكتيرى فى  عينـات            .  المدروسة من عينات التربة  فى كل عينة    

قـد  على أن عينة الماء مـن البشـتير          أظهرت النتائج األحصائية     .ات الماء ن منها فى عي   التربة أعلى 

نكـا مـا    جالموجودة فى عينة ماء ال    احتوت على انواع بكتيرية من عينة الجنكا وان األ نواع البكتيرية            

  عينات الماء  رصودة فى م معظم األنواع البكتيرية ال    .هى اال جزء من المحتوى البكتيرى لعينة البشتير       

تميزت عينة مـاء  . .Cyanobacteria, Proteobacteria and Bacteroidetesطوائف  تنتمى الى

 األنواع البكتيريـة   عدد منمن ناحية أخرى كانت    . Firmicutesالجنكا بوجود نوع ينتمى الى طائفة       

 Bacteroidetes, Chloroflexi and  تنتمى الى طوائف من المنطقتانالمرصودة فى عينات التربة

Planctomycetes  Proteobacteria .     تميزت عينة تربة الجنكا بوجود نوع ينتمـى الـى طائفـة

Fusobacteria     بوجـود نـوع ينتمـى الـى طائفـة            البشـتير   القاعية فى  تربةال بينما تميزت عينة

Actinobacteria  .          الى أى طائفـة    أظهرت الدراسة عدد من األنواع البكتيرية الجديدة والتى التنتمى

 تميز المجتمعات البكتيرية    بكتيرية جديدة أنها طوائف   المتعارف عليها وقد افترضت على      من الطوائف   

التنـوع  كـل   أثبتت هذه الدراسة نجاحها فـى تحديـد         .  بحيرة المنزلة  -فى منطقتى البشتير و الجنكا    

    .  ةالتطورى للبكتريا فى منطقتان من بحيرة المنزلة بدون استخدام طرق األستزراع البكتيرى التقليدي

 


