
  الحٌوٌة المقاومة السابعة المحاضرة

  الحٌوٌة المقاومة فً الفٌروسات دور

 

 تنمو ال المسببات هذه ومن.  الحشرات من مختلفة مجامٌع ضد الفاعلٌة والشدٌدة الهائلة بامكاناتها الفٌروسات تمتاز

 RNA ٌكون ان واحداما نووي وحامض البروتٌن من وتتكون البكترٌا من حجما اصؽر وهً.  الحٌة االنسجة فً اال

OR DNA  ؼالؾ بدون اي عار نووي حامض بشكل توجد التً الفاٌروسات بعض باستثناء هذا معا االثنٌن ولٌس 

  االعتٌادٌة الفٌروسات من لها تمٌٌزا viroid فاٌروٌد اسم علٌها ٌطلق والتً بروتٌنً

 الؽطاء بانه ٌعتقد الذي البروتٌنً بالؽالؾ جوانبه جمٌع م محاطا الفاٌروس جسٌمة داخل النووي الحامض موقع ٌكون

 ةقد nuclease انزٌم مثل النووٌة لالحماض المحللة االنزٌمات خاصة االنزٌمات تاثٌر من النووي للحامض الواقً

  virion فٌرٌون كلمة الكاملة الفاٌروس جسٌمة من الفاٌروس ٌتكون

 : الى تبعا مجامٌع اربعة الى الطبٌعة فً الحشرات تصٌب التً الفاٌروسات وتصنؾ

  الفاٌروس لجسٌمة واق ؼطاء وجود عدم او وجود -1

 المحدد الفاٌروس جسٌمة شكل -2

 منه ٌتكون الذي النووي الحامض نوع -3

  العائل داخل الفاٌروس فٌها وٌتطور ٌنمو التً المنطقة -4

 

  وهً

 .  The poly hedrosis v هٌدروسز البولً فٌروسات -1

 داخل مطمورة توجد حٌث  العائل انسجة فً حبٌبٌة اجسام بتكون عامة بصورة هٌدروسز البولً مجموعة وتوصؾ

 : وهً هٌدروسز البولً فٌروسات من نوعان وٌوجد  كروٌا او عصوٌا اما الفاٌروس جسم وٌتكون.  الخالٌا

 . Thenuclear poly h. V النووٌة هٌدروسز البولً فٌروسات - أ

 الهوائٌة والقصبات  epidermis البشرة خالٌا خاصة للعائل المصابة الخالٌا نوى فً الفاٌروسات من النوع هذا ٌتكاثر

 االعضاء وبعض الوسطى الهضمٌة القناة خالٌا ٌصٌب االحٌان بعض وفً fat cells الدهنٌة والخالٌا الدم وخالٌا

 وٌتركب malpighian tubes مالبٌجً انابٌب او silk glands اللعابٌة الؽدد خالٌا فً تشاهد لم حٌن فً,  االخرى

 تذوب لكنها االسٌتون او الكحول او بالماء للذوبان قابلة ؼٌر وهً nucleoproteins النووٌة البروتٌنات من كٌمٌائٌا

 االن لحد ٌوجد ولم DNA نووي حامض على الفاٌروس جسٌمة تحتوي.  والقلوٌة الحامضٌة المحالٌل فً بسرعة

 . فٌها RNA النووي الحامض

 هٌدرا البولً جدار ٌوفر حٌث اكثر او سنة 25 الى ٌمتد قد السنٌن من لعدد حٌوٌته على ٌحافظ ان للفاٌروس ٌمكن

 من ةكذلك المرتفعة والحرارة الشمس اشعة او الجفاؾ او الكٌمٌائٌة المواد فعل من لها الكافٌة الحماٌة ابوتٌنً

 . العوامل تلك تحمل الحرة الفاٌروس لجسٌمة ٌمكن ال حٌن فً الضارة االنزٌمات

 داخل صؽٌرة حبٌبات شكل على تشاهد حٌث ٌوما 22-5 بٌن تتراوح اذ العائل باختالؾ الفاٌروس فترةحضانة وتختلؾ

 تمزق الى ٌؤدي مما الحجم فً ٌكبر الذي النواة جسم معظم تشؽل حتى الجسم فً تدرٌجٌا تكبر ثم المصابة النواة

 المصابة الٌرقات ان وٌالحظ.  اخرى خالٌا وتصٌب الفٌروسات تتحرر وبذلك الخلٌة ؼشاء ثم ومن النووي الؽشاء

 موتها وقبل  قلٌال جسمها ٌنتفخ وقد الشاحب او االصفر الى لونها ٌتؽٌر التؽذٌةكما عن وتتوقؾ بطٌئة حركتها تكون



 الشكل البلورٌة هٌدرال البولً بحبٌبات الملئة الجسم محتوٌات منه لتسٌل التمزق سهل للؽاٌة رقٌقا الجسم جدار ٌصبح

  لالسفل الجسم باقً ٌتدلى بنما البطنٌة الخلفٌة ارجلها بواسطة المٌتة الٌرقات تعلق وٌالحظ.  الخارج الى

 فٌها ٌوجد اذ عددا واكثرها الجرثومٌة الحٌوٌة المقاومة برامج فً شٌوعا االكثر الفٌروسات من المجموعة وتعدهذه

 مهمة اقتصادٌة افات على ٌتطفل نوعا 172 حوالً

  الساٌتوبالزمٌة هٌدروسز البولً فاٌروسات - ب

Cytoplasmic poly hedrosis v . 

 

 من النوع هذا على تتخصص انها وٌبدو الوسطى الهشمٌة للقناة الطالئٌة الطبقة خالٌا ساٌتوبالزم الفٌروسات تصٌبهذه

 استعدادا اكثر انها اال السابق النوع تشبه وهً السابق النوع من وتفشٌا شهرة اقل بانها وتعد ؼٌرها دون الخالٌا

 DNA من بدال RNA نووي حامض على تحتوي الشكل كروٌة الفاٌروس جسٌمة,  االزرق المثٌل بصبؽة لالصطباغ

 انه اال عادة رخوا الجسم كما.  المعتم االبٌض او االبٌض الى المصابة الٌرقات لون ٌتحول.  السابق النوع ٌحوٌه الذي

 . السابق النوع فً هو كما ٌنفجر ال

  Granulosis viruses الحبٌبٌة الفٌروسات -2

 صؽٌرة حبٌبٌة اجساما الحظ حٌث Pieris brassicae اللهانة اوراق فراشة ٌرقات على  Paillot الباحث اكتشفها

 من مناطق عدة فً االجنحة حرشفٌة ٌرقات من مختلفة انواع على اصابة 32 من اكثر بعد فٌما سجلت ثم.  العدد كثٌرة

 . الفٌروسات لهذه حساسة االجنحة حرشفٌة من اجناس شوهدت وقد العالم

 

 اكثر تكون كما السلسمة عن المصابة الٌرقات نشاط ٌقل عامة وبصورة العائل نوع حسب االصابة اعراض وتختلؾ

 تصٌب.  ٌوما 22-6 بٌن الٌرقة موت الى االصابة بداٌة من الفترة وتتراوح.  شفاؾ ابٌض او شاحب لون وذات لزوجة

 او نوى تصٌب كانت اذا فٌما االتفاق عدم من شٌا هناك ٌزال وال.  الدم وكرٌات الهوائٌة والقصٌبات البشرة خالٌا

 الفٌروسات احٌانل علٌها ٌطلق لذلك  Dicotomy.  معا االثنان تصٌب انها االخر البعض وٌعتقد الخالٌا ساٌتوبالزم

 ٌطلق المصابة الخلٌة فً صؽٌرة حبٌبٌة اجسام وجود وٌالحظ.  الساتوبالزمٌة الحبٌبٌة الفٌروسات او النووٌو الحبٌبٌة

 تشبه الشكل عصوٌة واحدة جسٌمةفٌروس على داخلها فً كبسولة كل تحتفظ,  Capsule كلمة مفردها على

 . النووٌة الفٌروسات

  الؽالؾ عارٌة او االمتجمعة الفاٌروسات -3

Non inclusion v . 

 ؼٌر الكروٌة االجسام من كبٌرة اعداد مشاهدة ٌمكن حٌث الدهنٌة الخالٌا ساٌتوبالزم فً وتنمو الفٌروسات هذه تتكاثر

 . الساٌتوبالزم داخل المنتظمة

 انسجة داخل منها جدا كبٌرة كمٌات عادة وتنتج لخارج من السداسً الشكل تاخذ فقد المجففة الفٌروس جسٌمة اما

 االمشاج بواسطة االنتقال على القدرة وللفٌروس للحشرة الجسم وزن من% 25 نسبة تشكل وقد المصا العائل

gametes حٌاتها من وجٌزة زمنٌة فترة خالل ذرٌتها من% 22 الى العدوى نقل ٌمكنها المصابة االصناؾ فان لذلك . 

 اخر نوعا هناك ان كما sac brood الكٌسً الحضنة مرض لها وٌسبب النحل ٌرقات الفٌروسات من النوع هذا ٌصٌب

 العائل ٌرقات انSteinhaus (1951 ) واوضح الشلل لها وٌسبب النحل بالؽات ٌصٌب الالمتجمعة سات الفٌرو من

 ,  السلٌمة الٌرقات من لونا وادكن انتفاخا اكثر تكون المصاب

 حساسٌة زٌادة فً الدروسفال ذبابة ٌصٌب والذي.  Sigma v اسم علٌها ٌطلق الفٌروسات من اخر نوع ٌتسبب بٌنما

 مدة خالل المصابة الحشرات وتموت اٌضا الشلل لها ٌسبب كما عادة السلٌمة الحشرات تتحمله الذي co2 لؽاز الحشرة

 الفٌروسات هذه من فقط انواع 8 عزل االن لحد تم ولقد االصابة من ٌوم 6-14



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محاضرة المقاومة الحٌوٌة الثامنة 

 

 استخدام الدٌدان الثعبانٌة )النٌماتودا( فً المقاومة الحٌوٌة 

  Nematoda deseasesواالمراض التً تسببها 

النٌماتودا دٌدان اسطوانٌة الشكل قسم منها ٌعٌش حر المعٌشة والؽالبٌة متطفلة ٌكاد ال ٌخلو منها نبات او حٌوان . 

منها ٌصٌب الحشرات وٌسبب عقم او ضعؾ المالٌن من االنواع المختلة للحشرات مثل البعوض والذباب االسود  فقسم

 والهاموش والجراد وانواع الفراشات والنحل وؼٌرها من الحشرات واالفقرٌات االخرى . 

 ph:Nematodaتعود الدٌدان الثعبانٌة الدائرٌة الى شعبة ال 

                                Class: nematoda  

                                 Class: nematomorpha 

                                Class: acanthcephala  

لكن حجمها ٌتباٌن حسب   ussegmentedوجمٌعا دٌداد  اسطوانٌة مستدقة الطرفٌن وخالٌة من التقسٌم الحلقً 

ها بطول القدم وبعضها ٌتصلرؾ كالطفٌلٌات ؼٌر الحقٌقٌة بحكم معٌشة طورها الٌرقً االنواع المختلة فقد ٌصل بعض

البكترٌا داخ  neoplictana dutkyiفقط معٌشة طفٌلٌة اما البالؽات فهً حرة المعٌشة وٌحمل بعض الدٌدان مثل 

ثبت فً االاونة االخٌرة ان جسمها ثم تطلقها داخل السائل الدموي للعائل مما ٌتسبب فً تسمم دم العائل وموته وقد 

بعض انواع النٌماتودا ٌحمل انواع من الفٌروسات التً تصٌب الحشرات اٌضا , تتمثل دورة حٌاة النٌماتودا بوجود 

والطور البالػ . والٌرقة اربعة اعمار تعٌش الصؽٌرة منها بصورة   junenileثالثة اطوار ٌرقٌة هً البٌضة والٌرقة 

محٌط المائً او الرطب نوعا ما اما االعمار الٌرٌقٌة االخرى فانها تعٌش متطفلة داخل جسم حرة لفترة قصٌرة فً ال

العائل او تهاجم اجزاء الجسم المختلفة قالقناة الهضمٌة او التجوٌؾ الجسمً حٌث تحصل على االحماض االمٌنٌة 

 والمواد الؽذائٌة االخرى مباشرة من السائل الدموي  للحشرة المضٌفة .

 عادة وٌنتج االناث البٌض المخصب بعد عملٌة التزاوج .  bisexualز النٌماتودا بانها ثنائٌة الجنس وتمتا

 



 العالقات الحٌوٌة بٌن النٌماتودا والحشرات 

Bhological relations between unsects and nematoda  

 هناك ثالث مجامٌع من العالقات هً : 

  commensal associationعالقات تعاٌشٌة  -1

 ةهً النٌماتودا التً تعٌش بصورة طبٌعٌة داخل القناة الهضمٌة للحشرات 

  semi-prasaticعالقة شبه طفٌلٌة  -2

  N.glasiriوخاصة  Neoplictanaوتشمل انواع النٌماتودا الطفٌلٌة والمترممة معا وتعود اشهر انواع النٌماتودا الى 

وؼٌرها من الخنافس المختلفة . تدخل ٌرقات العمر الثانً عائلها  Popillia japanica الذي ٌصٌب الخنافس الٌابانٌة

عن طرٌق الفم حٌث تنمو وتتطور الى اناث وذكور كاملة وبعد التزاوج ٌضع االناث البٌض الذي ٌفقس الى طفٌلٌات 

ٌر لون الجسم الى اللون الصدئً جدٌدة  وباعداد كبٌرة تتسبب فً موت العائل الذي ٌقل نشاطه وتقل شٌهٌته كما ٌتؽ

وبعد موت العائل تهاجم ٌرقات النٌماتودا اجزاء الجسم المختلفه وتكمل جٌال اواكثر فً جثته حٌث ٌستمر نموها الى ان 

ٌتحلل جسم الضحٌة كلٌا او جزئٌا عندئذ تؽادره الى التربه وتبقى حرة المعٌشه فً الوسط الجدٌد لحٌن تناولها من قبل 

التً تنقل البكترٌا الممرضه وٌعد  Neoplictana dutkiوهناك نوع اخر من هذه الطفٌلٌات والذي عرؾ ب  عائل اخر

طورها الٌرقً الثانً المؽلؾ هو الطور الممرض حٌث تخترق الٌرقه بعد تناولها عن طرٌق الفم جدار معدة العائل ثم 

تطلق بكرٌا سالبه لصبؽه كرام فً تجوٌؾ الجسم مسببه تسمم دم وموت العائل وتستخدم البكترٌا اضافه الى قتل العائل 

ادات حٌوٌة اٌظا تمنع تفسخ الجسم مماٌسمح للنٌماتودا للتاكثر والنمو فترة اطول لكً تكمل دورة حٌاتها فً انتاج مض

.ثم تهاجم النٌماتودا البكترٌا لؽرض التؽذٌة وبذلك تدخر ؼذاءا اضافٌا لها وقد وجد ان النٌماتودا هذه تتكاثر بسرعه 

بامكانها اسناد وتربٌه مئات االالؾ من النٌماتودا الممرضه  wax mothوان ٌرقه واحدة من الدورة دودة الشمع      

ونظرا لطبٌعه الطور الٌرقً الثانً المؽلؾ فانها تستطٌع ان تعٌش لفترة طوٌله بؽٌاب العائل المفضل لها لمدة قد تصل 

افحة المتكاملة امر سنة او اكثر وتقاوم انواع المبٌدات لذلك فان امكانٌة خلطلها مع المبٌدات فً برامج المك 11الى 

محتمل ولم تثبت لحد االن ضررها على النبات والحٌوان . ثم استخدم انواع من هذه النٌماتودا فً ٌرقات الفراشات 

ودودة التفاح  فقد وضعها قسم من الباحثٌن داخل اربطة تحزم على االشجار المصابة بالحشرة هذه تهاجم الحشرات 

 تسخدم فً مقاموة اربعٌن نوعا من الحشرات .  N. Dutkyi. واالن فان عند بحثها عن اماكن للتعذر داخل 

   obligatory parasitic associationالنٌماتودا الطفٌلٌة  -3

تعد الكثٌر من النٌماتودا من الحشرات الطفٌلٌه اجبارٌة فهً تبحث بنشاط عن عوئلها المفضله سواء كانت ٌرقات او 

فانها تتمكن من اختراق جسم العائل خالل دقائق محدودة  styletesمها الرمحٌةعذارا او بالؽات وبمساعدة اجزاء ف

ٌساعدها فً ذلك بعض االفرازات االنزٌمٌة الؽزٌرة من ؼدتها البلعومٌة المتضخمة وبدخولها لتجوٌؾ العائل تبدا 

طرٌق الزؼٌبات ومن  بالحصول على المواد الؽذاٌة من السائل الدموي عن طرٌق االنتشار عبر جولٌد جسمها او عن

التً   T. Plicanusحٌث تظم هذه العائلة عدد محدود من االجناس اهمها  Tetradonamatidaeاشهر عوائلها 

تتطفل على افراد ثنائٌة االجنحة خاصة الذباب . تضع االناث البٌض الدي ٌاخذ عن طرٌق الفم )الٌرقة ( او بعد فقسه 

الى تجوٌؾ الجسم وتتؽذى على محتوٌاتها حتى تكمل دورة حٌاتها وتتمٌز افراد  بالتربة مخترقة الٌرقة كٌوتكل الحشرة

 هذه العائلة بوجود اربعة خالٌا بلعومٌة كبٌرة 

فهً من العوائل الكبٌرة وتظم انواعا عدٌدة ذات اهمٌة فً المقاومة الحٌوٌة .  Mermithidaeاما العائلة الثانٌة 

بلعومٌة كما انها التكمل دورها البالػ فً تجوٌؾ جسم العائل ,من اشهر افرادها النوع تمتاز افرادها بافتقارها للخالٌا ال

Mermis nigrescenns  الذي ٌتطفل على انواع الجراد بصورة اجبارٌة وبعد تزاوج االناث فً التربة تتجه نحو

بعد سقوط االمطار ثم تضع المئات السطح وتتسلق النباتات الورقٌه فً الصباح الباكر بعد تجمع الندى بكمٌات كبٌرة او 

 preمن البٌض على االوراق لتعود بعدها ثانٌة الى التربة ,عندما ٌفقس البٌض بسرعه تخترق ٌرقات ماقبل التطفل 

prasitic larvae  القناة الهظمٌة للعائل تجاه تجوٌؾ الجسم حٌث تنمو وتتطور فٌه الى ان تكمل نموها وبعدها تبدا

بمؽادرة جسم العائل بعد ان تعمل به ثقبا واسعا بمساعدة اجزاء فمها  post parasitc larvaeفل ٌرقات ما بعد التط



الرمحٌة متجهة الى التربة حٌث تنسلخ االنسالخ االخٌر لتتحول الى الطور البالػ ثم تتزاوج وتعٌد دورة الحٌاة من 

 جدٌد,اما الذكور فتموت عادة بعد عملٌة التزاوج بفترة القصٌرة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


