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التوصيف الجزيئي لعزالت المتبرعمة الكيسية من االنسان واألبقار والضأن باستخدام
تحليل تعدد أطوال جزء الحصر لجين الوحيدات الصغيرة للحامض النووي الريبوزي
الريبوسومي
ھيثم صديق البكري وعبد العزيز جميل العاني
 العراق، الموصل، جامعة الموصل، كلية الطب البيطري،فرع األحياء المجھرية
(٢٠١٦  أيلول٢١ ؛ القبول٢٠١٦  أب١٥ )اإلستالم
الخالصة
 من األوالي الطفيلية المعوية أحادية الخلية والالھوائية والتي تعزل من اإلنسان والعديدBlastocystis sp. يعد جنس المتبرعمة الكيسية
 ھدفت الدراسة الحالية إلى توصيف المتبرعمة الكيسية. باإلضافة إلى القوارض والزواحف والحشرات،من الحيوانات الداجنة والبرية
 حيث تم إختيار أعداد محددة من العينات لكل.المعزولة من براز اإلنسان واألبقار والضأن وذلك باستخدام تحليل تعدد أطوال جزء الحصر
من اإلنسان واألبقار والضأن والتي أظھرت نتيجة موجبة بطريقة تفاعل البلمرة المتسلسل لجين الوحيدات الصغيرة للحامض النووي
 وتحديد األنماط الجزيئيةHinfI الريبوزي الريبوسومي وفحصت بطريقة تحليل تعدد أطوال جزء الحصر وذلك بھضمھا باستخدام انزيم
 وأظھرت نتائج تحليل تعدد أطوال جزء الحصر وجود ثالث أنماط جزيئية متباينة لعينات اإلنسان والتي أظھرت إختالفا ً عن.الخاصة بھا
 يتضح من الدراسة. في حين أظھرت الضأن نمطاَ جزيئيا ً واحداً فقط،أنماط عينات األبقار التي أظھرت ايضا ً ثالث أنماط جزيئية متباينة
الحالية أن تحليل تعدد أطوال جزء الحصر ھي تقنية بسيطة وسريعة والتي من الممكن إستخدامھا في توصيف وتفريق المتبرعمة الكيسية
.في اإلنسان والحيوانات

Molecular characterization of Blastocystis sp. isolates from human, cattle and sheep
by restriction fragment length polymorphism (RFLP) analysis of the small subunit
ribosomal RNA gene
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Abstract
Blastocystis sp. is an enteric unicellular, anaerobic, protist that could be isolated from humans and many other farm and
wild animals, in addition to rodents, reptiles and insects. This study aimed to characterize Blastocystis isolated from fecal
samples of human, cattle and sheep using restriction fragment length polymorphism (RFLP) analysis. Pre-determined samples
were selected from human, cattle and sheep that showed to be positive by polymerase chain reaction (PCR) targeting the small
subunit ribosomal RNA gene (SSU-rRNA) then examined by RFLP analysis using HinfI enzyme to determine the molecular
patterns. The results of RFLP analysis revealed the presence of three different patterns of human isolates which were in
difference with the other three patterns of cattle isolates. However, sheep isolates showed only one pattern. This study shows
that RFLP analysis is a simple and rapid technique that could be used to characterize and differentiate Blastocystis sp. in
humans and animals.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs
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أھم الجينات التي استخدمت أساسا ً لتوصيف المتبرعمة الكيسية
وتصنيفھا فعلى سبيل المثال فقد اختبر كل من كالرك ) (21و
كنيدا وجماعته ) (22البادئ العامة  RD5و RD3لتضخيم جين
الوحيدات الصغيرة بحجم  ١٨٠٠bpللمتبرعمة الكيسية .أما
يوشيكاوى وجماعته  (23) Yoshikawaوريفيرا وجماعته Rivera
) (24فقد اختبروا زوجا ً آخر من البادئات العامة ھما SR1 R
و SR1 Fعلى نفس الجين وبحجم  .1780 bpوعليه ففي ھذه
الدراسة تم توصيف المتبرعمة الكيسية المعزولة من عينات بزار
اإلنسان ومقارنتھا مع عزالت األبقار والضأن وذلك بتوصيف
جين الوحيدات الصغيرة للحامض النووي الريبوزي الريبوسومي
باستخدام تحليل تعدد أطوال جزء الحصر Restriction fragment
.length polymorphism (RFLP) analysis

المقدمة
يعد جنس المتبرعمة الكيسية  Blastocystis sp.من األوالي
الطفيلية المعوية أحادية الخلية والالھوائية والتي تعزل من
اإلنسان السليم والمريض والحيوانات مثل حيوانات المزرعة
كاألبقار والضأن والماعز والخنازير والقطط والكالب والطيور
الداجنة والحيوانات البرية كالقردة والفيلة والنمور والطيور البرية
وأنواع أخرى كثيرة من الحيوانات ،وبشكل أقل من القوارض
والزواحف والسحالي والحشرات ).(6-1
حتى وقت قريب كان ال يعرف عن المتبرعمة الكيسية سوى
القليل من حيث علم االمراض المشتركة واألوبئة واالمراضية
والعالج ،والزال الجدل مستمراً حول الدور الذي يلعبه ھذا
الطفيلي في ما يسببه من أعراض مرضية للجھاز الھضمي في
اإلنسان ) .(10-7وقد جرت العادة في التشخيص السريري أو في
الدراسات المظھرية للطفيلي على استخدام المجھر الضوئي
بطريقة المستحضر الرطب ،أو الشرائح المصبوغة ،أو طريقة
الزرع ) ،(13-11ولكن وبسبب تنوع الشكل المظھري للمتبرعمة
الكيسية واجھت ھذه الطرق تحديدات كثيرة لتشخيص الطفيلي
مظھريا وذلك لعدم امكانية تفريقه شكليا ً Morphologically
 ،indistinguishableوعليه فقد استخدمت طرق اكثر تطورا مثل
المجھر االلكتروني النافذ Transmission electron microscopy
) (14) (TEMوالمجھر االلكتروني الماسح Scanning electron
) (15) microscopy (SEMوغيرھا من المجاھر ) (16-14وعلى
الرغم من تطور تقنيات ھذه الطرق إال أنه ال يمكن بواسطتھا
ايضا ً التمييز بين تحت األنواع للمتبرعمة الكيسية ،لذلك وعلى
مدى عقود ،بقي تصنيف ھذا الطفيلي والتمييز بين أنواعه
ث
المعزولة من اإلنسان وباقي المضائف بھذه الطرق محل بح ٍ
واسع .ولكن في الثالث عقود االخيرة أدى استخدام تقنيات
البايولوجي الجزيئي  Molecular biology methodsإلى تطوير
تقنيات متميزة مثل تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل Polymerase
) chain reaction (PCRللكشف وتصنيف المتبرعمة الكيسية ومن
ثم دراسة التباين الجيني لھا مما أدى للحصول على معلومات قيمة
حول األنماط الجينية واألھمية السريرية لھا ) .(20-17وقد أعتبر
جين الوحيدات الصغيرة للحامض النووي الريبوزي الريبوسومي
) Small subunit ribosomal RNA gene (SSU-rRNAكواحد من
للحصول على عدد كافي من خاليا المتبرعمة الكيسية تم
إجراء طريقة الزرع بحسب دوغرومان وجماعته ) (25وذلك
بوزن  ٥٠ملغم من البراز ،ثم وضعت في أنبوبة بالستيكية معقمة
سعة  3مل ،وأضيف  ١مل من محلول رنكر مع  %١٠مصل
الخيول لغرض المجانسة األولية ،بعدھا تم إضافة محلول رنكر
مع  %١٠مصل الخيول إلى حد االمتالء ،ثم قفل األنبوب بشكل
محكم ووضع في الحاضنة ) ،Memmertالمانيا( بدرجة حرارة
تم إستخالص الدنا فقط من عينات البراز المزروع على
محلول رنكر مع  %١٠مصل الخيول والتي أعطت نتائج موجبة
باستخدام صبغة الوكال ايودين وصبغة الترايكروم وذلك من

المواد وطرائق العمل
جمع العينات
تم جمع ) (٦٢عينة براز من اإلنسان خالل الفترة من تموز
 ٢٠١٥إلى شباط  ٢٠١٦ومن أشخاص على تماس مباشر مع
الحيوانات باإلضافة إلى الذين ليسوا على تماس مع الحيوانات .تم
إعطاء االشخاص قنينة بالستيكية سعة  ٥٠مل معقمة لجمع العينة
واعطيت رقم تسلسلي وسجلت المعلومات الخاصة بھا .أما عينات
براز الحيوانات فقد جمعت ) (٨١عينة من األبقار و ) (٧٨عينة
من الضأن خالل نفس الفترة السابقة وبشكل عشوائي من مناطق
مختلفة من مدينة اربيل كالمزارع وسوق الماشية والحاالت
القادمة للمختبر البيطري المركزي في أربيل .اخذت العينة من
مستقيم الحيوان باستخدام قفازات ذات االستخدام الواحد وبواقع
 ٢٠-١٠غم لكل عينة ووضعت كل عينة في قنينة بالستيكية سعة
 ٥٠مل معقمة خاصة بجمع عينات البراز وأعطيت كل عينة رقم
تسلسلي وسجلت المعلومات الخاصة بھا .حفظت جميع عينات
البراز بعد الجمع مباشرة بحاوية تحتوي على الواح تبريد Plastic
 ice box with cooling elementبدرجة حرارة ° ٨-٤م ،بعدھا
نقلت العينات إلى المختبر البيطري المركزي في أربيل ،مختبر
الطفيليات إلجراء الفحوصات الالزمة وكما يلي.
طريقة الزرع
° ٣٧م لمدة  ٤-٣أيام .بعد إكمال مدة الحضن تم فحص األنابيب
الخاصة بالزرع للكشف عن المتبرعمة الكيسية باستخدام صبغة
الوكال ايودين ،بعدھا استخدمت صبغة الترايكروم مرة أخرى
لتأكيد النتائج الموجبة.
إستخالص الحامض النووي الرايبي منقوص األوكسيجين
)الدنا( من البراز
خالل استخدام العدة الخاصة الستخالص الدنا QIAamp DNA
 ،Qiagen) Stool Mini Kitأمريكا( وبحسب خطوات الشركة
المصنعة .بإختصار تتضمن الطريقة وزن  ٢٢٠-١٨٠ملغم من
٢
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خال من انزيمات
لكل عينة وكما يلي ٨ :مايكروليتر ماء مقطر
ٍ
 DNAو  12.5 ،(DNase/RNase free water) RNAمايكروليتر
من المحلول الرئيس لتفاعل البلمرة المتسلسل 2XGoldstar PCR
) ،Red Master mix eurogeneticsبلجيكا( و 1.0مايكروليتر لكل
من البادئ األمامي  ١٠) Forward primerبيكومول/مايكروليتر(
والبادئ الراجع  ١٠) Reverse primerبيكومول/مايكروليتر(،
 ٢,٥مايكروليتر من الدنا المستخلص من العينة ليكون الحجم
النھائي  ٢٥مايكروليتر لكل أنوبة  .PCR tubeبعد ذلك تم وضع
األنابيب في جھاز الثيرموسايكلر Thermocycler (Master cycler
) gradient, Eppendorfباستخدام برنامج يشمل على دورة واحدة
من تمسخ أولي  Initial denaturationبدرجة حرارة ° ٩٤م١٢٠/
ثانية بعدھا  ٣٠دورة من التضخيم  PCR amplificationوكل
دورة متضمنة على ثالث خطوات ھي خطوة التمسخ
 Denaturationدرجة حرارة ° 94م ٤٠ /ثانية و الخطوة الثانية
الصلب  Annealingبدرجة حرارة ° ٥٧م ٦٠ /ثانية والخطوة
الثالثة االستطالة  Extensionبدرجة حرارة ° ٧٥م ٦٠ /ثانية،
أخيراً دورة واحدة من االستطالة  Final extension stepبدرجة
حرارة ° ٧٥م ١٢٠ /ثانية ثم تبرد األنابيب بدرجة حرارة )٨-٤
°م( لحين إجراء الترحيل الكھربائي للكشف عن نواتج عملية
تضخيم الدنا .جب مالحظة أن في كل بروتوكول من تفاعل
البلمرة المتسلسل لفحص الدنا المستخلص من عينات البراز
استخدم فيھا عينة السيطرة لتحت األنواع  ST1أو  ST2أو  ST3أو
 ST4المرسلة من قبل الدكتور  Christen Rune Stensvoldقسم
الفطريات والطفيليات ،فرع األحياء المجھرية والسيطرة على
العدوى ،معھد ستاتينس للمصول ،كوبنھاكن ،الدنمارك Unit of

البراز في أنبوبة أبندورف  Eppendorf tubeسعة  ٢مل ،تم
إضافة  ١.٤مل من الدارئ  ASL bufferثم وضعت األنبوبة في
حمام جاف  ،Biosan) Dry thermal blockالتيفيا( وبدرجة حرارة
° ٧٠م لمدة  ٥دقائق مع استخدام الحرارة الجافة من اجل اتمام
عملية تحلل الخاليا وتحرير الدنا  DNAمنھا .بعدھا تم استخدام
نصف حبة من  InhibitEXلكل عينة وذلك للتخلص من المواد
المثبطة الموجودة في محلول البراز باالمتصاص بواسطة حبة
 .InhibitEXبعدھا اخذ  ٢٠٠مايكروليتر من السائل الطافي بعد
اجراء عملية الطرد المركزي واضيف اليه  ١٥مايكروليتر من
انزيم البروتينيز ك  ،Proteinase Kثم أضيف اليه ٢٠٠
مايكروليتر من دارئ  AL bufferومزجت العينة بجھاز مزج
العينات لمدة  ١٥ثانية ،ومن ثم حضنت بدرجة حرارة ° ٧٠م
لمدة  ١٠دقائق في الحمام الجاف .بعدھا تم اضافة ٢٠٠
مايكروليتر من االيثانول ) (%١٠٠-٩٦ومزجت بجھاز مزج
العينات لمدة  ١٥ثانية .تم نقل المحلول إلى أنبوب عامود الطرد
المصغر الحاوي على غشاء السيليكا Silica membrane mini
 spin columnوالموضوع في أنبوبة جمع  Collection tubeثم
وضعت األنبوبتان معا ً في جھاز الطرد المركزي .تم إھمال أنبوبة
الجمع التي تحتوي على الراشح واستبدالت بأنبوبة أخرى جديدة،
وبعدھا أضيف  ٥٠٠مايكروليتر من دارئ  Buffer AW1ثم
وضعت األنبوبتان معا في جھاز الطرد المركزي .اھملت األنبوبة
التي تحتوي على الراشح واستبدالت بأنبوبة أخرى جديدة ،لجمع
الراشح .تم تكرار العملية السابقة ولكن ياستخدام  ٥٠٠مايكروليتر
من دارئ  Buffer AW2ثم وضعت األنبوبتان معا في جھاز
الطرد المركزي .تم نقل عمود الطرد المصغرة الحاوية على
غشاء السيليكا إلى أنبوبة إبندورف معقمة سعة  ١,٥مل ،ثم وضع
 ٢٠٠مايكروليتر من دارئ  Buffer AEإلى عامود الطرد
المصغر الحاوي على غشاء السيليكا ،ثم حضنت األنبوبتان معا
بدرجة حرارة الغرفة لمدة  ١دقيقة .بعدھا وضعت األنبوبتان معا
في جھاز الطرد المركزي وذلك للحصول على الدنا من غشاء
السيليكا .بعدھا حفظت أنبوبة إبندورف الحاوية على الدنا
المستخلص بدرجة حرارة  ٢٠-م لحين اجراء االختبارات
الالزمة.

Mycology and Parasitology, Department of Microbiology
and Infection Control, Statens Serum Institut, Copenhagen,
.Denmark

الترحيل الكھربائي باستخدام ھالم األكاروز
تم تحضير ھالم األكاروز Agarose gelبتركيز  %1.2من
مسحوق األكاروز ) ،Sigmaالمملكة المتحدة( .في  100مل من
دارئ ) ، TAE Buffer GeNet Bioأمريكا( قوة  1Xالمخفف
والحاوي على  5مايكروليتر من بروميد االثيديوم Ethidium
) ،Bromide Promegaأمريكا( .وضع ھالم األكاروز المحضر
والمتصلب في حوض الترحيل الكھربائي الحاوي على  500مل
من دارئ  TAE Bufferقوة  ،1Xتم وضع  ٦مايكروليتر من كل
عينة لنواتج تضخيم العينات وكذلك السيطرة الموجبة والسالبة
)الناتجة من تفاعل البلمرة المتسلسل( في الحفر الخاصة
والموجودة في ھالم األكاروز ،كما استخدم  ٢مايكروليتر من
المؤشر ) ،Bioneer) ،DNA Ladder (1Kbكوريا الجنوبية( .تم
تسليط فرق جھد كھربائي بجھاز الفولتية الخاص بمقدار 80
فولت ٥٥/ملي أمبير ٤,٥/واط لمدة  ٩٠دقيقة بعد إتمام عملية
الترحيل ،تم وضع ھالم األكاروز على جھاز األشعة فوق
البنفسجية  ،Cleaver Scientific) ،UV transilluminatorالمملكة

الكشف عن دنا جنس المتبرعمة الكيسية
استخدمت تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل للكشف عن وجود دنا
المتبرعمة الكيسية في العينات عن طريق زوج من البادئات
العامة  ،Universal primersالبادئ األمامي Forward primer
'5) (SR1 Fتسلسل القواعد النايتروجينية له
'GCTTATCTGGTTGATCCTGCCAGTAGT-3
والبادئ
الراجع  (SR1 R) Reverse primerتسلسل القواعد النايتروجينية
له ' 5'-TGATCCTTCCGCAGGTTCACCTA-3وحسب
DNA
يوشيكاوى وجماعته ) (23وذلك لتضخيم الدنا
 amplificationبحجم  ١٧٨٠bpبغض النظر عن المضيف .تم
تحضير المزيج الرئيس  Master Mixلتفاعل البلمرة المتسلسل
٣
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المتحدة( .للكشف عن نواتج التضخيم .أما المتبقي من مزيج نواتج
تضخيم العينات فقد تم حفظه في التبريد بدرجة حرارة ° ٢٠ -م
ليستخدم الحقا ً في تحليل تعدد أطوال جزء الحصر بالخطوة
التالية.

bp

التوصيف الجزيئي لدنا المتبرعمة الكيسية بتحليل تعدد أطوال
جزء الحصر
اعتمدت طريقة تحليل تعدد أطوال جزء الحصر لتصنيف
المتبرعمة الكيسية وتحديد الصفات الجزيئية لدنا وذلك باستخدام
نوع من االنزيمات الحصر  Restriction enzymeھو انزيم Hinfl
الذي يعمل على تقطيع الناتج المتبقي بعد الترحيل الكھربائي
لتفاعل المتبرعمة الكيسية والبالغ حجمه  bp١٧٨٠ولجميع
المضائف وذلك بعمل مزيج لكل عينة يحتوي على  ٣مايكروليتر
ماء مقطر خالي من االنزيمات  DNAو  RNAو ٢٢مايكروليتر
من ناتج تفاعل البلمرة المتسلسل و  ١,٠مايكروليتر من انزيم
 ،Fermentas) HinfIالمانيا( و  ٣مايكروليتر من دارئ الخاص
باالنريم ليكون الحجم النھائي  ٣٠مايكروليتر ثم بعد ذلك حضنت
األنابيب في الحاضنة وبدرجة حرارة ° ٣٧م لمدة ساعتين ثم
رحلت على ھالم األكاروز بتركيز  .%١,٢مع المؤشر DNA
 ،Ladderوبجھد كھربائي وكما ذكر سابقا ً لمدة 90دقيقة .بعدھا
فحص ھالم األكاروز بجھاز األشعة فوق البنفسجية وتم تحديد
النمط  Patternأو األنماط  Patternsلكل نوع من المضائف.
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الشكل  :١يوضح حجم ناتج تفاعل البلمرة المتسلسل للمتبرعمة
الكيسية  1780 bpلزوج البادئات العامة  SR1 Rو  .SR1 Fالممر
) (Mالمؤشر ) ،Bioneer) ،DNA Ladder (1Kb) (Markerكوريا
الجنوبية( (1) .السيطرة السالبة (٢) ،السيطرة الموجبة ٣) ،و (٤
عينات اإلنسان ٥) ،و  (٦عينات األبقار ٧) ،و  (٨عينات
الضأن.

النتائج
تم تحديد أعداد العينات الموجبة للمتبرعمة الكيسية في كل
مضيف من المضائف المشمولة بالبحث بطريقة الزرع فكانت ٢٨
و  ٣١و  ٢٥عينة موجبة لكل من اإلنسان واألبقار والضأن على
التوالي .وتم إختيار  ١٨و  ٢٠و  ١٦عينة عشوائيا ً من بين
العينات الموجبة بطريقة الزرع وذلك لفحصھا بتقنية تفاعل
البلمرة المتسلسل باستخدام البادئات  SR1 Fو SR1 Rفكانت
جميعھا موجبة وبنسبة  %١٠٠وبحجم ) 1780 bpشكل ،١
الجدول  .(١تم بعد ذلك إختيار  ١٠و  ١٢و  ٨من العينات
الموجبة بطريقة تفاعل البلمرة المتسلسل لكل من اإلنسان واألبقار
والضأن ،على التوالي ،وثالث عزالت سيطرة ھي ST2و  ST3و
 ST4وذلك لفحصھا بطريقة تحليل تعدد أطوال جزء الحصر
وذلك بھضمھا بانزيم  HinfIوتحديد األنماط الجزيئية لھا ويبين
الجدول  ١ھذه األنماط وأحجامھا أما الشكل ) (٢و الشكل )(٣
يظھر جميع األنماط المذكوره في الجدول  ١على ھالم األكاروز
بنسبة .%١,٢

الشكل  :٢يوضح أنماط patternsھضم ناتج تفاعل البلمرة حجم
 ١٧٨٠ bpبانزيم  HinfIالممر ) (Mالمؤشر GeneRuler DNA
) ،Thermo Scientific) Ladder (50 bp) (Markerالمانيا((٤-١) .
عينات اإلنسان ،الضأن ،اإلنسان ،األبقار (٧-٥) ،السيطرة
الموجبة  ST3و  ST4و .ST5

٤

المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٣٠العدد (٧-١) ٢٠١٦ ،١

الجدول ) (١يوضح األنماط الجزيئية للعينات الموجبة لتفاعل البلمرة المتسلسل بحجم ١٧٨٠ bpلعينات اإلنسان واألبقار والضأن
للمتبرعمة الكيسية وأعداد العينات المفحوصة بتحليل تعدد أطوال جزء الحصر
المضيف

عدد العينات المفحوصة
بتفاعل البلمرة المتسلسل
) (١٧٨٠bp

عدد العينات
المھضومة
بانزيم HinfI

اإلنسان

١٨

١٠

األبقار

٢٠

١٢

١٦

٨

الضأن
3
السيطرة
ثالث عزالت سيطرة ھي  ST2و  ST3و .ST4
1

عدد الحزم
على ھالم
األكاروز

النمط
الجزيئي

3
3
3
2
4
5
3
4

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

3

حزمة
١
1400
900
1300
1350
900
1100
950
750

حجم الحزمة بالـ bp
حزمة حزمة حزمة
٤
٣
٢
280
380
280
500
450
750
600
600

67
67
120
250
500
300
300

-

حزمة
5
-

-

-

140
320
150

220
-

-

الوحيدات الريبوزي الصغير Small-subunit ribosomal RNA
) gene (SSU-rDNAمفيداً جداَ إلثبات أن المتبرعمة من صنف الـ
 .(23) Stramenopile protistاختبر كل من يوشيكاوى وجماعته
 (23) Yoshikawaوريفيرا وجماعته  (24) Riveraزوج البادئات
العامة  SR1 Rو SR1 Fعلى جين الوحيدات الصغيرة للحامض
النووي الريبوزي الريبوسومي فكان الناتج حجم  1780 bpوقد

استخدم ھذا البادئ في البحث الحالي وقد اعطت تفاعال موجبا
لجميع العزالت لعينات للدنا المفحوص ولكل المضائف )الشكل ١
و الجدول  .(١إن توصيف جين الوحيدات الصغيرة للحامض
النووي الريبوزي الريبوسومي بتحليل تعدد أطوال جزء الحصر
والتي تعرف ايضا ً بـ  Riboprintingوھي تقنية عامة وسريعة
وغير مكلفة نسبيا حيث يتم ھضم ناتج الـتفاعل البلمرة المتسلسل
بانزيمات الحصر والذي يظھر على شكل حزم متباينة االحجام
على ھالم االكاروز).(31-29
وقد أظھرت النتائج أن انزيم  Hinf Iھو واحد من أفضل
االنزيمات التي يمكن ان تستخدم للتمييز والتصنيف بين عزالت
المتبرعمة الكيسية وھذا ما ذكره كالرك وجماعته ) (21و
) .(32,29,3لذلك تم استخدام انريم  Hinf Iفي دنا المتبرعمة
الكيسية المعزرلة في البحث الحالي وقد أظھرت النتائج تصنيف
المتبرعمة الكيسية للمضائف المفحوصة إلى سبع أنماط جينية
حيث أخذت عزالت اإلنسان ثالث أنماط مختلفة ھي  Iو  IIو III
أما األبقار فقد أظھرت كذلك ثالث أنماط مختلقة ھي  IVو Vو VI
أما عزالت الضأن فأظھرت العزالت جميعھا نمط جيني واحد ھو
 VIIوبھذا يكون عزالت المتبرعمة الكيسية لالنسان واألبقار قد
أظھرت أنماط وراثية متعددة يمكن من خاللھا تمييز عزالت
اإلنسان عن باقي عزالت األبقار والضأن وأنه ال يوجد عالقة بين
األنماط ھذه )جدول  ١و الشكل  ٢و  .(٣وفقد استخدمت دراسات
سابقة أنواع من انزيمات الحصر المختلفة والعديد من البادئات
المختلف التي تضخم الجين ،فقد استخدم كالرك وجماعته )(21

الشكل  :٣يوضح أنماط patternsھضم ناتج تفاعل البلمرة حجمbp
 ١٧٨٠بانزيم  HinfIالممر ) (Mالمؤشر )(GeneRuler (Marker
) (١) .Mix, Fermentas life sciencesعينة إنسان (٢) ،عينة

أبقار (٣) ،عينة أبقار مخلوطة تحتوي على نوعين من تحت
النوع .ST
المناقشة
تعد المتبرعمة الكيسية من األوالي األكثر شيوعا في الجھاز
الھضمي لالنسان وقد عزلت من مختلف المضائف الحيوانية
) (27-26, 6, 3وحتى وقت قريب كان ال يعرف سوى القليل عن
ھذا الطفيلي من حيث علم األوبئة ،والمرضية والعالج وعلى
مدى عقود عدة بقي تصنيف المتبرعمة الكيسية والتمييز والتفريق
بين أنواعھا المعزولة من اإلنسان وباقي المضائف بالطرق
التقليدية محل جدالً واسعا ً ) .(28, 12-11وقد اثبت تحليل جين
٥
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١,٨  بحجمrDNA SSU  لتضخيم جينRD3 وRD5 زوج البدئات
كيلوبايت لثالثون عزلة للمتبرعمة الكيسية معزولة من اإلنسان تم
HaeIII, ھضمھا بأحد عشر نوع من انزيمات الحصر شملت
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TaqI, DdeI, Sau3AI, Sau96I, HhaI, HinfI, RsaI, MspI, AluI
RsaI وHinfI  وقد كانت النتائج ناجحة لكل من أنزيم،BstUI,

 أنماط جينية يمكن من خاللھا تمييز وتصنيف٧ حيث أظھرت
(23) Yoshikawa  أما يوشيكاوى وجماعته.العزالت المفحوصة
 لھضمRD3  وRD5  بدلSR1F  وSR1R فأنه استخدم البادئات
 وأظھرت النتائج أن أنزيمRsaI وHinfI ناتج التفاعل بأنزيم
 في، أنتج خمسة أنواع من األنماط الجينية البشريةHinfI الحصر
 أربعة أنواع من األنماط الجينيةRsaI حين أظھر أنزيم الحصر
SR1 R ( زوج البدئات3)  كذلك استخدم أبي وجماعته.البشرية
 كيلوبايت لتحليل١,٨٧  بحجمrDNA SSU  لتضخيم جينSR1 Fو
 عزلة١٢ تعدد أطوال جزء الحصر في التمييز والتفريق بين
 وتم ھضمprimates للمتبرعمة الكيسية عزلت من الرئيسيات
 وأظھرت الدراسةRsaI  وHinfI العزالت بانزيمات الحصر
التشابه الجيني بين عزالت الرئيسيات والتراكيب الوراثية من
 جماعتهAbe  وفي بحث آخر استخدم.المتبرعمة الكيسية البشرية
( كذلك نفس التحليل في التوصيف الجزيئي لسبع عزالت29)
للمتبرعمة الكيسية المعزولة من الطيور وقد ايضا ً بانزيمات
 وأظھرت استخدم نفس زوج البدئاتRsaI  وHinfI الحصر
 وقد تم ھضم العزالت الدراسةrDNA SSU السابق لتضخيم جين
تقسيم العزالت الطيرية السبعة إلى ثالث أنماط جينية وراثية
 لذلك تظھر الطيور االصابة باألنماط الوراثية المتعددة.مميزة
وھذا ما سجل ايضا ً في الدراسة الحالية في عزالت اإلنسان و
 في ھذا البحث إلى أنه من. واخرونAbe  وأشار الباحث.األبقار
غير الواضح ما إذا كانت العزالت الطيرية ھذه ھي حيوانية
( دراسة التراكيب الوراثية32)  كذلك في بحث آخر.المنشأ أم ال
الحيوانية المتبرعمة الكيسية المعزولة من األبقار والخنازير
 وقدrDNA SSU استخدم نفس زوج البدئات السابق لتضخيم جين
HaeIII  وRsaI  وHinfI  عزلة بانزيمات الحصر٢٢ تم ھضم
وأظھرت الدراسة تقسيم العزالت إلى إثنين من التراكيب الوراثية
 في اثنين٣  والنمط، في عزلة بقرية واحدة١ المتميزة ھي النمط
.من عشرة من األبقار
يتضح من كل ما تقدم سواء من نتائج البحث الحالي او
الدراسات السابقة أن تحليل تعدد أطوال جزء الحصر يعطي نتائج
متباينة لوجود األنماط الوراثية المتعددة ضمن المضيف الواحد او
بين المضائف إال أنه يجب االنتباه إلى أن نوع البادئ المستخدم
الذي يعطي بعد ذلك حجم ناتج التفاعل ونوع االنريمات
 تعد ھذه.المستخدمة عامالن سيحددنا نتاج األنماط الوراثية
الدراسة األولى في القطر باستخدام تحليل تعدد أطوال جزء
الحصر التي من الممكن من خاللھا التمييز والتفريق بين عزالت
.المتبرعمة الكيسية المعزولة من اإلنسان واألبقار والضأن
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