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 Pseudomonasفي بكتريا  DNAالكشف عن انظمة اصالح الخطا في الــــ       

aerugenosa   
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التتاكاعهتتوقكاتتنفكاله بطتت مقكت تتناكهتتن  كه تت ا  ككPseudomonas aeruginosaعرضتتبكترير تت ك 
(254 nm)ث نمتتقوكرعتترءك تتالكهتت كالهععتت كال  تتووقكالتتاكك50 ،100 ,150 ,200لبيتترازكنه متتقكههي)بتتقك ك

ل  سكاكثركهتت كك كنبكنطبةكت  لكالهعع كال ورضقكالاكضنلكاك.رءك الكاخركالاكالظعمكضنلكال  سكرع
ل)يحريكع كر ندكنظ مكاعصتتعحكك. كاهيعككالبرير  كل ظ مكاعصعحكالضنئ نطبةكت  له كا كالظعمكه  كيؤك

 ,20ياكههي)بقكه قك بيور ضكالبرير  كالاكتراككcaffeineت عسيئص اكتمكد اسةكاليركياكال ثبطكاعدناكل  دةك

ثتتمكعرضتتبكالبرير تت كالتتاك تتر كههي)بتتقككه)تت كهتتنع ك20نتتاكه) كهنع وكرك نكاليركياكال ثبطكاعدك25,ك10 ,15
راثهيبكال  اسقكانكنطبةكت  لكالهعع كاتت كالنستتطكالا عتت كبن تتندككcaffeineه كاعهوقكانفكاله بط مقكبن ندكك

caffeineهتتيعككالبرير تت كل ظتت مكاعسيئصتت اكل)ظ تت كعتت كنظتت مككتت نكا تتهكه تتقكتوتت مكر تتند كه تت كع تتيركالتتاكاك
كacriflavineهتت عررراراممكه))يتتركهتت كهتتت دةك.،.2..,3..,0.4بكالبرير تت كالتتاكاليراكيتتااعصتتعحكتتت ليظرا كعرضتتك

ثتتمكعرضتتبكالبرير تت كالتتاك تتر كههي)بتتقكهتت كاعهتتوقكاتتنفككهتت عرررارامكمه))يتترك3..ركتت نكاليركيتتاكال ثتتبطكاعدنتتا
ا هككacriflavineرك نبكنطبةكت  لكالهعع كا كالنسطكالح ريكع)اكه دةككacriflavineاله بط مقكبن ندكه دة

عرضتتبكالبرير تت ككSOSه تتقكتامتت كتتتقكه تت كيؤكتت كاهتتيعككالبرير تت كلدتتساكال ظتت مك.كل  استتةكنظتت مكاعصتتعحكت عن تت  ك
مقكلوتتااكالتتاكه بتترازكهب هتتر كهي ث)تتقكتحتت هضكال يتتررنكره بتترازكايتتركهب هتتر كهي ث)تتقكت عهتتوقكاتتنفكاله بطتت 

يتتتبكال  استتتقك ط ستتتمةكلدتتت كراثهكالحط ستتتقكRifampicinكركChloramphenicolطبتتترازكه  رهتتتقكل) ضتتت داز
ك.كSOSالبرير  كل)ي بيركت ل  برازكه  كيؤك كاهيعككالبرير  كل ظ مكاعصعحكت عن   ك

 

 الكلمات المفتاحية: 
 انظمة اصالح الخطا ، 

DNA ، 

Pseudomonas aerugenosa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمه 
التتتتتاكه  نعتتتتتةككDNAع تتتتتيركنظتتتتت مكاصتتتتتعحكاله تتتتت كاتتتتت كاا

يياكرتصحمحكالضتتر كالتتسيكناس يد كتي ر كاله)مقكه كت الو )م زكالي كبك
,كتطتتهجكالبو لمتت زكاععضتتمقكاععيم دعتتقكرالوناهتتهك.DNAعصتتيجك ا ئتتةك

كDNAالهيئمتتقكهثتتهكالضتتنلكاتتنفكاله بطتت  كراعهتتو  كضتتر كاتت ك ا ئتتةك
هوظتتمكهتتس كاعاتت زكك.[1]خ)متتقكاتت كاليتتنمككب طتتبةكه)يتتننكااتتقك ا ئمتتقكلظتته
تطتتتي مسكاستتتيه ااكارك تتتس كيتتت كالكDNAتطتتتهجكضتتتر كتركيهتتت كل ا ئتتتةك

  ب)متتتتةكالهععتتتت كع)تتتتاكاسي طتتتت ركال تتتتي كرااتتتت زكاخر يطتتتتهجكطبتتتترازكه دتتتت ك
رال بتتترازكال  ييتتتقككالنظمفمتتتةرطبتتترازكالا تتت د ككالنظمفمتتتةطبتتترازكالهطتتت   ك

ككك.مةكاعن ط مرالي كتؤثركع)اكت  لكالهعع كاله ن قكتو كع )
ك
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ناكستتتتتتريقكع تتتتتت ه كعب تتتتتتهكنظتتتتتت مكاعصتتتتتتعحكاععيمتتتتتت ديكر صتتتتتتك
ر  تت  كالمتتقككاتت نكالضتتر كييوتتس كاصتتع قكcellular apoptosisخ)ن تتق

Irreparable DNA Damageك تت كاتت ك  لتتةك تت ر ككطتتركاتت ككتتعكك
ك.[2]راع تب طكال طيورءكلد  كككDNA كهر  

ع)تتتتتاك  )تتتتتقكهتتتتت كDNAعوي تتتتت كهوتتتتت اكاصتتتتتعحكاله تتتتت كاتتتتت كك
متتتقكرانكع تتتركاله)متتتقكرالظتتترر كالهيئمتتتقكاله   ك،الوناهتتتهكه دتتت كنتتتن كاله)متتتق

اركاليتت كعكت )تت ككDNAالهعع كاليتت كتحتت  كايدتت كتراك تت زكهتت كالضتتر ا 
لتت خناكع رتت كانكتتت خهكاتت كا تت وكثتتع كاهتتن كه دتت كاككنظ مكاصتتعحكاوتت ا

اركهتتتتتتتت كعوتتتتتتتتر ككdormancyاتتتتتتتت ك  لتتتتتتتتقكايتتتتتتتترك   متتتتتتتتقكهتتتتتتتت كالطتتتتتتتترننك
اركانيحتتتتتتتتتتتتتتتت  كخ)تتتتتتتتتتتتتتتتنيكاركهتتتتتتتتتتتتتتتت كعوتتتتتتتتتتتتتتتتر ككsenescenceت ل تتتتتتتتتتتتتتتتمهنخق

هتتتتتترهصكاركاصتتتتتت بيد كتتتتتتت ر امكاركال تتتتتتنزكاله)تتتتتتنيكال كapoptosisت لطتتتتتتريق
كك[3]سرط نمقك

ك
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ه دتتتتت ككDNAه تتتت ككعتتتتت ةكهصتتتت د كع تتتتت ا كالضتتتتر كاتتتتت كاا
اعركطتتتت ي ككتي ثتتتتهكت  تتتت همسdamageكendogenousهصتتتت د كداخ)متتتتق

بو لتتتتتتتتتتتتتتقكال  ت تتتتتتتتتتتتتتقكعتتتتتتتتتتتتتت كع )متتتتتتتتتتتتتت زكاععتتتتتتتتتتتتتتضكهح ثتتتتتتتتتتتتتتقكطبتتتتتتتتتتتتتترازكال
رخصنصتت كع )متت زكنتتا كه  نعتتةككspontaneous mutationت)  ئمتتق

ت عضتت اقكالتتاكاخ تت لككoxidative deaminationاعهتتي كالي كطتت عقك
تيطتتهجككexogenous damageاليضتت ع كرهصتت د كخ   متتقكل)ضتتر 

 UV) تت دمكهتت كال تت سكتوناهتتهكخ   متتقكه دتت كالضتتنلكاتتنفكاله بطتت  كال

200-300 nm )راهتتوةكك هتت كاعهتتو ع زكاعختتروكهثتتهكاهتتوةكاكتتسكركك
نادكراليح)تتتتهكال تتتت ئ كاركالتتتتيح مكالحتتتترا يكل) ناعتتتت كرالطتتتت نمكال ب تمتتتتقكرال تتتتك

الظم م ر تتقكال طتترط قكال صتت نعقكهتت ك هتتهكاعنطتت نكرخصنصتت كال ركبتت زك
ع متتقكرال تتنادكالوDNAهتتسك ا ئتتةاع ره تمتتقكاليتت كتتتؤثرككوناهتتهككعبمتتقك

ك.ك[4]م ر قكراه وقكالطرط نمقكت عض اقكالتتاكاعصتت تقكت لبيررستت زكالظم 
نيم تتتةكالو )متتت زككDNAه تتت ككا  وتتتةكانتتتنا كهتتت كالضتتتر كالتتتسيكعصتتتيجك

-oxo-8ل)هععتتتتتتتتتتتتتتتتت كه دتتتتتتتتتتتتتتتتت كاكطتتتتتتتتتتتتتتتتت ةكال ناعتتتتتتتتتتتتتتتتت كهثتتتتتتتتتتتتتتتتتهككال اخ)متتتتتتتتتتتتتتتتتق

7,8dihydroguanine (8-oxoG)راضتت اةكه  نعتتةكالظيتتهكل) ناعتت كك
 ,o-methylguanine-6لةكتظن  رخصنص كه  نعةكهثيهكك  كا ك  

1-methyladenine, 7-methylguanineراليح)تتتهكال تتت ئ كل) ناعتتت كك
ةكه  نعتتتةكهثتتتهكانالتتتةكه  نعتتتةكاهتتتي كاركانالتتتةكه  نعتتتةكبيتتتن   كاركانالتتتك

ا كاندراجكال ناع نيم تتةك تت ر ككmismatchراخ  لكهي  ضر ككك،برهي ي 
ك.كDNAاخ  لكا كتض ع ك

خ   مقكفمرننكع)اكعتت ةكاه كالضر كالسيكع ت كه كهص د ككك
ك، ك  لتتتةكتظتتتن  ك راتتتتطكهطيورضتتتقكبتتتي كال ناعتتت كال يرر ي متتتتقاهتتتر اكه دتتتك

كpyrimidine dimerالط يينسي كرالث ع ي كال ي تت ر  كهرننتتقكهتت كعوتتر ك
رهتتنكنتتن كهب هتتركل)ضتتر  ح  كتبوتتهكاعهتتوقكاتتنفكاله بطتت مقكاليتت كع رتت ك

اركرهتتنكضتتر كايتتركهب هتترككضتتر كتطتتهجكتظن  دتت ك تتسر ك تتر كتحتت  انك
تبوهكاعهوقكالظننمقكال ي ي قكارك  لةكاليح ممككDNAا  ا ككطن كا كك

كDNAل) ناعتتت كاليتتتاكتا تتت كهتتت كهوتتت اكانالتتتةكالهيتتتن   كهتتت كب متتتةككالحتتترا يك
ك تت كاتت ك  لتتةكاليح)تتهكال تت ئ ككDNAطتتن كاتت كا تت وكهتتر   را تت ا كك

 Thermusرانالتتتتتتتتتةكالهيتتتتتتتتتن   كهتتتتتتتتت كالبرير تتتتتتتتت كال حبتتتتتتتتتقكل)حتتتتتتتتترا  ك

thermophilusمكك250-ك85ك  كتيتترارحكبتتي  كد  تت زك تترااليتت كت  تتنكاتتك
ك  عتتت  كبين   متتتقكهتتت كال   تتتن كالظ)تتت كل) تتت د كالن اثمتتتقكلظتتته300 يتتتفكتب تتت 

كك.ك[5] يه
هد كالهعع كعنالةكالضر كالسيكه  ككثع كهمر نمرم زكتطيه ك

ا كككDNAكم م ئم كدرنكال) نلكالاكاسيه امك  لجككككDNAعح  كا كك

ال ناع ا  ك اسيد  ك الضر ك  ك كننك درنك  لةك اع  وقك ال يرر ي مقك  ك
ا كك كطرك ا ك  لةككا  ا ك ك  ك اعسيرك ث  ئمةك البنسب تمقك اعصر ك ب مةك
الث ع ي  الضنكككوكك(thymine dimmerهطيورءك ع ك انفكال  تصك لك

ه كككاله بط   هي  ر تي ك بي ك  ع تي ك تط ه مقك اصر ك عرننك رالسيك
اعصعحككك.الث ع ي ك طر قك ع ك الضر ك ه ك ال ن ك هساك اصعحك ييمك

كضنئ ال كphotoreactivation repairك او لمةكك طر قك ع ك
السيكييحباكع كطر قكال   قكال  يصقكه كالضنلكككphotolyaseاعنا م

ال ن   ال ناك ع  ك الث نمقكككك.[6] (nm 500-300)اعن فك ال مر نمرمقك
هثيه ه  نعةك اض اةك ع ك ال يطهجك الضر ك تا هك الاك  ع ةكككالي ك

اعنا م تبو لمةك تي ثهك  methyl guanine methyl [7]ككالظناني ك

transferase (MGMT)ت ض اةكككك.كك يي ثهك الضر ك ه ك الث لفك رال ن ك
 ةكاعنا مكه  نعةكهثيهكالاكال ناع كس يينسي كرادني كييمكاصع قكبناس

[8] alkylation repair enzyme.السيكيؤديكالاكتظطركاه كالضر كك
اا هر   ك كعك ارك نظ مكككDNAا  وك طر قك ع ك اصع قك اييمك

الغيركككExcision repairسيئص اككاع ال د ع زك لحمك طر قك ع ك ارك
ع كككnon-homologous end joining (NHEJ) [9]ككهي  ث)ق ارك

ال د  لحمك همر نمرمةك تنسطك ال قم قطر قك ال ي  ث)قك  [10]ع زك

microhomology-mediated end Joining(MMEJ)ع ككك ارك
 homologousرا وطر قكاع دةكاع تب طكال ي  ثهك نظ مكاعصعحكت ليظ

recombination الع مكككك اعنا مك ره كككDNA ligase [7]ت ط ع ةك
اله  ك ه ك خ لمقك نظ مكككerror free repairانظ قك طر قك ع ك ارك

ا ل)ه  اعصعحك ييض  كerror prone repair (SOS)ل م اك السيك
   [11]اض اةنينك)ينتي ازكالاكه   ةكالضر كتصن  كع نائمق

 
 المواد وطرق العمل  

ك كع كنظ مكاعصعحكالضنئ ظ ال
ك البرير  ك كPseudomonas aerugenosaعرضبك ال وارلقككك

ال رضمق البرير  ك ههيهرك ا ك الو)نمكككك-رال  هصقك اعنب  –ك)مةك ك  هوةك
ث نمقكثمككك200,150,100,50ل)بيرازكككك(254nm)لعهوقكانفكاله بط مق

الظعمكركككك1ترككككك.ههكه ككهكهو ه)قكك2اخسكك ههكا ككك1ههكه د كا ك
سالض ل  ةك ع)اكنلك رن عبك لد ك اليه فمفك ه ك س)ط)قك ا ر بك ثمك  عقك

ب   ةكك ر ض بك اعل  ينمك بن فك اعطب فك را يبك ال غسيك اعك  ك
ك[12]س عقك24ل  ةكك37C را ة

ككالظ  كع كنظ مكاعسيئص ا
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ه دة ه ك ههي)بقك تراكياك الاك البرير  ك ككcaffeineعرضبك
ثبطكاعدناكثمكه) كهنع كه كا هكتح ي كاليركياكال كك(25,20,15,10)

ايرك الاك البرير  ك اله بط مقكعرضبك انفك اعهوقك ه ك ههي)بقك نه مقك ازك
اكرن عبكع)اكاعك  كال غسيكالح ريكع)اكاليراكياكتحبكال ثبطكاعدن

ه دةكك ب   ةكككcaffeineه ك اعل  ينمكر ض بك بن فك اعطب فك را يبك
ككك[13]س عقكك24ل  ةكك37C را ة

كالظ  كع كنظ مكاعصعحكت ليظرا ك
ه دةكركعك ه ك ههي)بقك تراكياك الاك البرير  ك ككضبك

acriflavine..4,0.3,0.2,0.1)ه عرررارامكمكه))يركه كا هكتح ي كككوككك
ير  كالاكايرازكنه مقكههي)بقكه كاليركياكال ثبطكاعدناكثمكعرضبكالبر

ع)اك الح ريك ال غسيك اعك  ك ع)اك رن عبك اله بط مقك انفك اعهوقك
ه دة ه ك اعدناك ال ثبطك تحبك اعطب فكككacriflavineككاليراكياك را يبك

كك[13]س عقك24ل  ةكك37Cبن فكاعل  ينمكر ض بكب   ةك را ة
كككالظ  كع كنظ مكاعصعحكت عن   

رازكهب هر كهي ث)قكتح هضكال يررنككعرضبكالبرير  كالاكه بك
طبرازك لوااك اله بط مقك انفك ت عهوقك هي ث)قك هب هر ك ايرك ره برازك

الحم تمق ل) ض دازك كه  رهقك ك،Chloramphenicolك كRifampicinك
كك[14] [15]الحط سقكلد ك

  
 النتائج 

كالظ  كع كنظ مكاعصعحكالضنئ 
بط مقكا ككه ح اكالب  لكل)برير  كتو كاليور ضكلعهوقكانفكاله كك

ك80 يفكانكنطبةكت  لكالبرير  كك نبكككك(1)الضنلكرالظعمكيهي د كهرهكك
ال طبقكككث نمقكرانهبضبكهس 50ا كالظعمكتو كك%كك40ا كالضنلكركك%
ث نمقكا ك ي كك نبك100تو ككككا كالظعمكك%25ا كالضنلكركك%50الا

ه   نةكب طبةكت  لكه  ا ه ككك%كك25ث نمقكككك150نطبةكالب  لا كالضنلكتو 
كالظعمكه  كيثهبكاهيعككالبرير  كل ظ مكاعصعحكالضنئ كا كك10%

كككالظ  كع كنظ مكاعسيئص ا
ه) كهنع ككك(20)ككcaffeineك نكاليركياكال ثبطكاعدناكل  دةككك

ت ليراكيا البرير  ك تي ثرك لمك هنعكك15,10ا ك ي ك ت  لككك ه) ك ه ح اك
الح ريكالبرير  كتو كاليور ضكلعهوقكانفكاله بط مقكا كاعك  كال غسيكك

ه دةكك تو ككككcaffeineع)اك ت رهك  دك الاكككث نمقكك50انهبضك لمصهك
ت  لكه  ا ه كككك%10%كركك30 ب طبةك اله ل ككك%كك80ه   نةك النسطك ا ك
ك%ككك2ث نمقكالا100رال  وسكل بسكالبير كلمصهكتو ككcaffeineه دةككككه 

ه  ا ه كك.ككر ت  لك ب طبةك ه دةككك50ه   نةك ه ك اله ل ك النسطك ا ك %ك
caffeineلكك البير ك كهرهككرال  وسك تؤك كر ندككك0وكك2 بسك ال ي ئصك هس ك

كنظ مكاعصعحكت عسيئص اكا كالبرير  كك
كالظ  كع كنظ مكاعصعحكت ليظرا ك

ه عرررارامكمكككك0.2,0.1 كع  كتور ضد كل)يراكياالبرير كككلمكتي ثرك
كه عرررارامكمكه))ير0.3ا ك ي كك نكاليركياكacriflavineه كه دةكه))ير

ل)برير   ادناك اله بط مقكككك.تركياكهثبطك انفك البرير  كلعهوقك تور ضك تو ك
الب  لكك50ل  ةككacriflavineبن ندكك نطبةك %ككك25%كركككك50ث نمقكك نبك

رال  ووقكل بسكككacriflavineت  لكل)برير  كب رنكك%ك طبةكككك80ه   نةكبكك
ث نمقكه   نةكب طبةكككك100%كتو كك10%كركك20البير كلمصهكتو ك ل كالاكك

ل ه  ا ه ككت  لك ب رنكك50)برير  ك البير كككacriflavine%ك ل بسك رال  ووقك
الا الب  لك نطبةك رص)بك انك ك0الاك ك150تو ك الي  مسكك ه ك ث نمقك

بكككacriflavineبن ند ه  ا ه ككه   نةك ل)برير  ك ت  لك ب رنك25 طبةك %ك
acriflavineهرهكككك البير ك ك ل بسك تهره ككك0وكك3رال  ووقك ال ي ئصك هس ك

كاعصعحكت ليظرا ككاهيعككالبرير  كل ظ مك
ككك(SOS)ككالظ  كع كنظ مكاعصعحكت عن   

ك نبكالبرير  ك ط سقكل)ي بيركت سيه امكاعهوقكانفكاله بط مقكك
عااكك ا ك ال يررنك ل) ض دازر  هضك ه  رهقك ركككrifampicinطبرازك

chloramphenicolتو كا رالكاخيب  الحط سمقكل)برير  كت   كال ض دازككك
كهيعككالبرير  كلدساكال ظ مكالحط سقكلد كه  كيثهبكا

 
 المناقشه
اا  تورءك كDNAتو ك در ةكك تبيمشك ن  طك تي  طك ل)ضر ك

لهكككcell cycle checkpointsاله)مق اله)مقك در ةك تن  ك ه كرالي ك رهقك
الاه كليو  كاله)مقكر بكعصعحكالضر ك ههكاعسي را كت عن ط مكرت سك

اعطنا  الككG2/M0رككG1/Sع  ك  ردك ن  طك بي  مطك يبيمشكع كييحرمك
البنسب زكك ل   نعةك ال   )قك اعنا   زك ه ك ننعي ك الضر ك

phosphorylate kinaseك كATM) ك ك.(ATR)رك كATMك عطي يجككك
هرك كعك ا ك كطن ك ع ك ال يطهجك اال)ضر ك الضر كككDNA   ك رع ك

بي   كتحصهككك[16]الح صهكا كهر )ةكاعني   كه كتظن  كالظرره تي كك
ههصبكككك.DNA ع كااككلين  كهنكةكاليظرا كاث  لكتضككATRاسي  تةكك

تيض  ك اليبيمشك ن  طك تينسطك الي ك الهررتي  زك ه ك اخروك اص   ك
BRCA1رككMDC!53رككككBP1الاككك اه  ازك ا س اك ع)اك تو هك
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ال   )قكك ع كاعنا   زك اليبيمشك ن  طك ت  طك الي ك البنسب زك ل   نعةك
ك.[17]الضر ك

-errorعويهركنظ مكاعصعحكالضنئ كنظ مكخ ل كه كاله  ككك
free repairل) )ن قكرككك ال يح )قك البرير  ك ا   سك توضك ا ك   ك

Micrococcus spانا مككك[12]كك بن ندك اعن فك الضنلك تطيه مك الي ك
photolyaseالث ع ي كك هطيورض زك الي كككthymine dimerعصعحك

خ)نك ر  ك ك  ك اله بط مقك انفك اعهوقك تبوهك تيظننك
هساكككDeinococcus radioduransالبرير   ه ك لعهو  ك ال   رهقك

كك[18]ظ مكال ك
ااككك هسككككacriflavineرككككcaffeineعو هك ت ن ك اع تب طك ع)اك

السيكعو هكع)اكككendonucleaseال  وسكفم  سكع هكانا مككككDNAاا
ال طيورض زكك ا  ك نانجكككdimersت يياك ع  ك كطرك عح  ك ثمك

ك كdimerال طيورءك هثهكك اخروك انا   زك بناس ةك لييح مك
exonucleaseثمكييمكب  لككككDNAمكاعسيئص اكرنظ مكر  كنظ كك.  ي كك

ترير   ا ك ت ليظرا ك البرير  كككEscherechia coli [13]اعصعحك را ك
كك[12]كMicrococcusال يح )قكل) )ن قك

ت عك اعصعحك نظ مك ب ائمةكككك(SOS)ن   ككي ظمك الظ ئ  زك ا ك
ه  كك الهررتي  زك ه ك ننعي ك بناس ةك ي ظمككك.RecAرككككLexAال ناةك

ك كLexAالهررتي ك كك ه ك ع ربك ه ك ترير  كك48اسي ط رك ا ك  ي ك
Escherechia coliبي د ك ي  زكك ال ي كككrecAرككlexAه ك عو هك .ك

lexAع)اكات  لكاعصعحكا ك  لةككبحكا ك  لةكع مكر ندكضر كا ككك
ااككDNAاا ا ئةكك ل ا ئةك ضر ك ا ك  لةك  ر ك عح  كككDNA.ك

 اعنا مكككRecAه ي  كالهررتي ككككrecAر  رهكايركهورر كتوهيركل) ي 
ل)هررتي   كال ح)هك ال ي كproteaseزك ن تصك عح)هك رالسيك كlexAوك

اعصعحككLexA بررتي  ك نظ مك بسل ك هحبااك نظ مككك0[19]وك ي ي رك
البرير  كاعكك ت عن   كت رهكراسسكا ك انكه  ككد اس زك  يثقكاعصعحك

الح)ارنمقك البرير  ك ا ك ك  ك البرير  ك ه ك اخروك اننا ك ا ك غم تقك اثهيبك
spirochetesكك[20]ك
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بعد التشعيع   Pseudomonas aeruginosa( منحنى بقاء البكتريا 1شكل ) 

 .بالضوء فوق البنفسجي في الضوء والظالم

 ضوء ____♦____

 ظالم  ____▲____
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في تراكيز   Pseudomonas aeruginosa( منحنى بقاء البكتريا 2شكل ) 

 ضوء فوق البنفسجي.بعد التشعيع بال caffeine مختلفه من مادة

 

 mM .: 1متسلسله 

 mM 10:  2متسلسله 

 mM 15:  3متسلسله 
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في تراكيز   Pseudomonas aeruginosa( منحنى بقاء بكتريا  3شكل ) 

 . بعد التشعيع بالضوء فوق البنفسجي acriflavineمختلفه من مادة 

 

 µg /ml .: 1متسلسله 

 µg /ml 1..: 2متسلسله 

 µg /ml 2..: 3متسلسله 
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DETECTION OF DNA REPAIR SYSTEMS OF THE BACTERIUM 

PSEUDOMONAS AERUGENOSA 

KHALAF JASIM MOHAMMED 

ABSTRACT: 

 The bacterium Pseudomonas aeruginosa was irradiated with ultraviolete light with wave length ( 254 nm ) for 

different periods ( 50، 100 ، 150، and 200 sec ) . part of irradiated bacterial culture was exposed to sun light and the 

other part was kept in the dark . The survivors of the cells exposed to the sun light was more than in the dark and this 

ensure possessing the bacterium photoreactivating repair system To investigate the excision repair system, the 

minimal inhibitory concentration ( MIC)of caffeine against bacteria was studied by exposing the bacterium to 

different concentrations of caffeine ( 10، 15، 20 and 25 mM ) and the MIC was 20 mM، then the bacterium was 

exposed to different doses of U.V. light in the presence of caffeine and the study ensured the survivors of the cells in 

the medium with caffeine was less than the medium with absence of caffeine and this refers to possess the bacterium 

excision repair system. To detect the recombination repair system، the bacterium was exposed to the 

concentrtions..1،0.2،..3،..4 µg / ml of acrivlavine and the MIC was..3 µg / ml، then the bacterium was exposed to 

different doses of U.V. light in the presence of acrivlavine . The survivors of the cells in the medium with acrivlavine 

was less compared with the absence of acrivlavine and this indicate possessing bacterium recombination repair system 

. To study SOS repair system the bacterium was mutated with direct mutagens represented with nitrous acid and 

indirect mutagens represented with U.V. light to isolate rifampicin and chloramphenicol mutants. The study ensured 

the sensitivity of bacterium for mutagenesis then possessing SOS repair system . 


