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شِي ِغيلﱠة ﻓﻲ الحليب البقري الخام باستخدام تفاعل البلمرة المتسلسل
ّ الكشف عن ال
 و ﻓائزة اﻷطرش٢ أيمن المريري،١نور سليمان

١

 سورية، دمشق، الطاقة الذرية السورية، قسم البيولوجيا الجزيئية والتقانة الحيوية٢ ، جامعة دمشق، كلية العلوم،قسم علم الحياة النباتية١
(٢٠١٩  أب٢٩  القبول،٢٠١٩  كانون الثاني١٣ )اﻻستﻼم
الخﻼصة

 تُسبب بعض اﻷنواع التابعة لها وبخاصة ال ّشِي ِغيلﱠة ﱡ.ال ّشِي ِغيلﱠة جراثيم داخل خلوية قادرة على إصابة كل من اﻹنسان والحيوان
،حاريﱠة
ِ الز
 الهدف. مليون حالة من حاﻻت اﻹسهال الشديد ال ُمدمم والبراز المخاطي١٦٥ دا ُء ال ّشِي ِغيﻼﱠت ال ُمستوطن في جميع أنحاء العالم ومسؤول عن
، ومن أجل تحقيق هذا الهدف.من هذه الدراسة هو ايجاد طريقة سريعة وحساسة للتحري عن ال ّشِي ِغيلﱠة في الحليب البقري الخام ال ُملوث بها
 وتحديد صفاتها، عينة من عينات الحليب البقري الخام في أوعية معقمة وذلك لعزل ال ّشِي ِغيلﱠة وزراعتها على أوساط انتخابية٧٠ جمعﺖ
 قارنﺖ هذه الدراسة ثﻼث تقنيات مختلفة ﻻستخﻼص الدنا من أجل إجراء تفاعل البلمرة المتسلسل.الشكلية والكيميا حيوية والجزيئية
 أظهرت نتائجنا أن تقنية تفاعل البلمرة.( ترشيح الحليب، استخﻼص الدنا بالطريقة القلوية،)استخﻼص الـدنا باستخدام عدة التشخيص
 أي أنه يمكن أن تُعت ﱠمد تقنية ال ُمرشح، بعد أن ت ﱠم ترشيح عينات الحليب١٥  حالة من أصل١٥ المتسلسل استطاعﺖ الكشف عن ال ّشِي ِغيلﱠة في
.للكشف عن ال ّشِي ِغيلﱠة في الحليب ال ُملوث في المستقبل

Detection of Shigella in raw bovine milk by polymerase chain reaction
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Abstract
Shigella is an intracellular bacterium can infect both human and animal. Its species especially Shigella dysenteriae cause
shigellosis worldwide, with 165 million cases of severe bloody diarrhea and mucoid feces. The aim of this study was to find a
rapid, sensitive and specific method for screening Shigella in raw bovine contaminated milk. For this goal, 70 samples of milk
collected in sterile containers for isolating of Shigella and culturing it on selective media to identify and characterize its
morphology, biochemical and molecular characteristics. This study was compared between three different DNA extraction
techniques for polymerase chain reaction (direct DNA extraction using a kit, alkaline DNA extraction, and filtrated milk). Our
results showed that PCR was able to detect Shigella in 15 out of 15 cases after the milk samples filtered. In other words, the
filter technique can be used to detect Shigella in contaminated milk.
Keywords: Raw Milk, Shigella dysenteriae, Filtration, Polymerase chain reaction, PCR
Available online at http://www.vetmedmosul.com, © 2020, College of Veterinary Medicine, University of Mosul.
This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

،B12 ،B6 ،B2 ،B1 ،C ،E ،D ،A الفيتامينات العديدة
، السيلنيوم، المغنيسيوم، الكالسيوم، الدهون،البروتينات
 لهذا.(٢،١)  وحامض الفوليك، حامض البانتوثنيك،الرايبوفﻼفين
يؤدي الحليب دورا ً هاما ً بالنسبة لﻸطفال خاصةً وللسكان الذين

المقدمة
 حيث يحوي أكثر من،يوفر الحليب العناصر الغذائية اﻷساسية
، ماء مع عناصر أخرى مذابة أو مستحلبة مثل السكريات%٨٧
٩

المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٣٤العدد (١٦-٩) ٢٠٢٠ ،١
يعانون من دخل منخفض جدا ً وﻻ يستطيعون تناول اللحوم ).(٣
تؤثر العديد من العوامل على مكونات الحليب اﻷساسية مثل
)العمر ،الحالة الصحية للحيوان ،والظروف المناخية والبيئية(.
إضافة إلى ذلك يوفر الحليب بيئة مناسبة لنمو الكائنات الحية
الدقيقة ) .(٤حيث يسمح بنمو العفن والخمائر وطيف واسع من
الجراثيم ،وخاصة في درجات الحرارة فوق º ١٦م .يتلوث
الحليب بوساطة الميكروبات المنتشرة في الهواء واﻷعﻼف
ومعدات الحﻼبة وأدوات تخزين الحليب وعلى جلد الحيوان )(٥
وتعد الس ْﱠلمونيلَة والبروسيلَة وال ّشِي ِغيلﱠة من الجراثيم ال ُملوثة للحليب
واﻷكثر تكرارا ً وذلك تبعا ً لمركز الوقاية من اﻷمراض والسيطرة
عليها ).(٧،٦
هناك اهتمام كبير عند حدوث اﻷمراض بسبب ال ّ
شِي ِغيلﱠة ،حيث
تمتلك آليات خاصة للدفاع كونها من مسببات اﻷمراض داخل
الخلوية ،وعلى الرغم من وجود أنزيم البروتييز Protease
وانخفاض اﻷس الهيدروجيني للسوائل في اﻷمعاء إﻻ أنها يمكن
أن تبقى على قيد الحياة ساعة على اﻷقل في درجة الحموضة
 .(٨) ٢٫٥تحدث العدوى بشكل مباشر بال ّشِي ِغيلﱠة عن طريق تماس
اﻷيدي ال ُملوثة بالبراز للفم وبشكل غير مباشر عن طريق تلوث
الغذاء والماء بها ) (٩ويمكن أن تحدث العدوى طوال العام ،مع
مﻼحظة ازدياد تكرار اﻹصابة في الطقس الحار والجاف ،أو
المناخ عالي الرطوبة .تسبب بعض اﻷنواع التابعة لجنس ال ّشِي ِغيلﱠة
دا ُء ال ّ
شِي ِغيﻼﱠت  Shigellosisالمستوطن في جميع أنحاء العالم
والمسؤول عن  ١٦٥مليون حالة من حاﻻت اﻹسهال الشديد
المدمم والبراز المخاطي وذلك تبعا ً لمنظمة الصحة العالمية
) (١١،١٠فترة الحضانة تعتمد على النمط المصلي وتتراوح ما
بين  ١٢ساعة إلى سبعة أيام ،لكن عادة ما يكون من يوم إلى ثﻼثة
أيام ).(١٢
ُ
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 flexneriوبائية في البلدان النامية وغالبا ً لدى اﻷطفال الذين تقل
أعمارهم عن خمس سنوات فهي المسؤولة عن  ٥إلى  %١٠من
حاﻻت اﻹسهال لديهم وخاصةً في مناطق السكن العشوائي،
واﻷخطر من ذلك أن  % ٢٥من جميع الوفيات المرتبطة
باﻹسهال سببها داء ال ّشِي ِغيﻼﱠت ) .(١٣بينما تتواجد ال ّشِي ِغيلﱠةُ
السﱡو ِنيﱠة  S. sonneiو ال ّ
شِي ِغيلﱠةُ البُوي ِديﱠة  S. boydiiفي البلدان
المتقدمة وهي أقل إمراضيه لﻺنسان من تلك المستوطنة في
البلدان النامية ) .(١٤أعراض اﻹصابة تتمثل بفقدان الشهية الشديد
المترافق بفقدان الوزن وسوء التغذية ،ونقص البروتينات وأمﻼح
الصوديوم في الدم ،وإسهال مست ّمرا ً مصحوبا ً بالدم والمخاط
والقيح يرافقه الحمى وتشنجات في المعدة ) .(١٥كما وتسبب
تقرح في بطانة اﻷغشية المخاطية لﻸمعاء أو المستقيم مع التهاب
وتلف اﻷنسجة .تست ﱠمر اﻷعراض الحادة لمدة أسبوعين تقريبًا،
يحد العﻼج بالمضادات الحيوية المرض ويمنع حدوث العدوى
) .(١٦لُوحظ أن مسببات اﻷمراض التي تنقلها اﻷغذية تؤدي إلى
تفشي العدوى بغض النظر عن المنطقة التي جاءت منها.
وبالتالي ،يصبح الكشف السريع مهما ً للحد من خطر انتشار

العامل الممرض قبل حدوث الوباء .وقد تطورت تقنيات مختلفة
لتحسين طرائق الكشف عنها ،حيث يمكن دراسة اﻷحياء الدقيقة
بطرائق تقليدية وأخرى كيميائية أو استخدام طرائق البيولوجيا
الجزيئية )تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل( .لذا كان الهدف من
دراستنا هو إيجاد طريقة موثوقة وسريعة وحساسة ونوعية وفعّالة
للتحري عن ال ّشِي ِغيلﱠة ﱡ
حاريﱠة في عينات الحليب البقري الخام
الز ِ
ال ُملوث بها.
المواد وطرائق العمل

اﻷوساط الزرعية
الشركة ال ُمصنعة ) -HImediaالهند -Roth ،ألمانيا( ،ماء
الببتون الدارئ  ،(BPW) Buffered Pepton Waterدارئ
الفوسفات الملحي  ،(PBS) Phosphate buffered salineوسط
إيوزين المثيلين اﻷزرق ،(EMB) Eosin Methylen blue Agar
وسط لوريا بيرتان أكار ) ،Luria Bertani Agar (LB Agarوسط
السالمونيﻼ-ال ّ
شِي ِغيلﱠة أكار .(SS Agar) Sallmonella & Shigella
مواد الفحص المجهري والحركة
الشركة ال ُمصنعة ) -Merckألمانيا( ،صبغة غرام ،وسط
اختزال الكبريﺖ -إنتاج اﻷندول -الحركة (SIM) Sulfur
.reduction-Indole production-Motility
مواد اﻻختبارات الكيمياحيوية
الشركة ال ُمصنعة )-BDالوﻻيات المتحدة اﻷمريكية(،
اﻷوكسيداز
شرائط
،%٣
الهايدروجين
بيروكسيد
) ،(BBLTMDrySlideTMهايدروكسيد البوتاسيوم  ،KOHألفا
نفثول ،وسط المثيل اﻷحمر -الفوكس برسكاور  ،MR-VPكاشف
اﻷندول ) ،Indole test reagent (Kovacsوسط مولر
هنغتون  ،Mueller Hinton mediumوسط يوريا  ،Ureaالسكريات
)الكلوكوز ،السكروز ،الﻼكتوز ،المالتوز ،المانوز ،التريهالوز،
اﻷرابينوز ،السيليبوز ،الرافينوز(.
مواد استخﻼص الجينوم الجرثومﻲ
الشركة ال ُمصنعة ) -Sigmaالوﻻيات المتحدة اﻷمريكية(،
 ،Tris-HCL/pH 8.0 ،%10 SDS ،EDTAمحلول اﻻستخﻼص
القلوي ) ٠٫٥مول/لتر هيدروكسيد الصوديوم و ٠٫٠٥مول /لتر
من سيترات الصوديوم( ،بروتينيز  .Kالدارئ 10 mM Tris-) TE
 .(HCl pH 8.0, 1mM EDTA pH 8.0دارئ اﻻنحﻼل Lysis
.(8M Urea, 0.3M NaCl, 10 mM Tris HCl) solution
مواد تفاعل البلمرة المتسلسل والرحﻼن
الشركة ال ُمصنعة ) -Fermentas ،Thermoالوﻻيات المتحدة
اﻷمريكية( ،نكليوتيدات ) ،(dCTP, dATP, dTTP, dGTPأنزيم
 DNAبوليميريز ،MgSO4 ،بادئات نوعية الجدول  ،١هﻼمة
١٠

المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٣٤العدد (١٦-٩) ٢٠٢٠ ،١
الهيدروجين  ،H2Sأختبار نزع الكربوكسيل من اﻷحماض
اﻷمينية ) ،(Orinithene decarboxylaseاختبارات تخمر
الســكريات ،اختبار المثيل اﻷحمر  MRوالفوكس
بروســكاور.VP

اﻷكاروز  .(W/V) %٢دارئ 200 mM Tris-HCl ) :10X PCR
pH8.8, 100 mM KCl,100 mM (NH4)2SO4, 1mg/ml BSA,
 ،(%1 Tritonالدارئ  1X TAEالمحضر من الدارئ :50X TAE
) 0.4M Tris-Base, 10 mM EDTA pH 8.0, 57.1 ml Glacial
.(Acetic Acid

ترشيح الحليب
أجري ت ﱠمرير لعينات الحليب عبر ُمرشح )فلتر( ذي مسامية
 ٠٫٤٥مايكروليتر ) ،(٢٠ث ﱠم زرع ال ُمرشح على الوسط اﻻنتخابي
ضعَﺖ هذه اﻷوساط في الحاضنة في الدرجة ٣٧
 ،SS-Agarث ﱠم ُو ِ
̊م لمدة  ١٨ساعة .أيضا َ مررت عينة ال ّ
شِي ِغيلﱠة على ال ُمرشح ث ﱠم
ُز ِر َعﺖ على اﻷوساط كما ذ ُ ِكر سابقا ً كشاهد إيجابي .وكشاهد
سلبي اختيرت عينة حليب خالية من ال ّ
شِي ِغيلﱠة .ث ﱠم أ ُخذت مستعمرة
من المرشح الذي على الوسط اﻻنتخابي وذوبﺖ في دارئ
اﻻنحﻼل وخضعﺖ العينة إلى ثﻼث دورات متتالية من التجميد-
اﻹذابة ،ث ﱠم أضيف لها  ٠٫٦ملغرام من بروتينيز  Kو ُحضنﺖ لمدة
ساعة عند الدرجة ̊ ٣٧م ث ﱠم ت ﱠم غلي العينة لمدة  ١٠دقائق ).(٢١

العينات المشمولة بالدراسة
ُج ِمعَﺖ  ٥٠عينة من الحليب البقري الخام من محافظتي دمشق
وريفها ،كما ُجمعﺖ  ٢٠عينة غير ملوثة من بعض المراكز
الحكومية في الفترة الواقعة ما بين  ٢٠١٥/٩/١حتى
 .٢٠١٧/٩/١حيث وضعﺖ كل عينة بعد أخذها مباشرة في أنبوب
معقم سعة  ١٥مل مع حافظة ثلجية ،ث ﱠم أ ُرسلﺖ إلى المختبر
مباشرة من أجل العمل .تم حقن  ٠٫٥مل من عينة الحليب البقري
الخام في  ٤٫٥مل وسط ماء الببتون الدارئ ) ،(BPWو ُحضنﺖ
بدرجة º ٣٧م لمدة  ٢٤ساعة ،مع الهز بسرعة  ١٨٠دورة /
دقيقة .حقن  ١٠مايكوليتر من الوسط السابق وزرع على أوساط
انتخابية )وسط  ،EMBووسط  (SS-Agarث ﱠم حضنﺖ بالدرجة ٣٧
ºم لمدة  ١٨ساعة .ظهرت جراثيم ال ّشِي ِغيلﱠة النامية على وسط
 EMBظهرت بشكل مستعمرات عديمة اللون أو بلون أصفر
ِيغيلﱠة النموذجية على وسط
خفيف ) .(١٧وظهرت مستعمرات ال ّش ِ
 ،SS-Agarواضحة ،عديمة اللون وشفافة .نقيﺖ هذه المستعمرات
من أجل تصبيغها .ت ُحضر المسحة الجرثومية ث ﱠم تصبﻎ بصبغة
غرام.

استخﻼص الـدنا )من الحليب(
أ ُخذ  ٥مل من الحليب من أجل استخﻼص الدنا منها ،حيث تم
إجراء الطرد المركزي للعينات على السرعة  ٦٠٠٠دورة  /دقيقة
لمدة  ١٠دقائق .ت ﱠم التخلص من الجزء الحاوي على مصل الحليب
ي استخﻼص الـدنا باستخدام
بواسطة الماكروبايبيﺖ ،ث ﱠم أُجْ ِر َ
طريقتين مختلفتين وذلك للراسب الباقي أسفل اﻷنبوب.

دراسة الحركة الجرثومية
أُجري باستعمال وسط  ،SIMوهو وسط يتكون من الببتون
الدارئ ال ُمضاف إليه كمية من اﻷكار ويضاف إليه أمﻼح
التترازوليوم ) Tetrazolium Saltsوهو ملون حيوي يحافظ على
الخﻼيا الجرثومية ويصبغها باللون اﻷحمر وﻻ يصبﻎ الوسط(،
حيث يت ﱠم التلقيح بطريقة الوخز ،فإذا كان الجرثوم متحرك يُﻼحظ
تفشي اللون اﻷحمر بالوسط حسب حركة الجرثوم ،أما إذا كان
الجرثوم غير متحرك فيﻼحظ اللون اﻷحمر مكان الوخز فقط
).(١٨

اﻻستخﻼص المباشر للـدنا باستخدام عدة التشخيص
يُحل الراسب في  ٨٠٠مايكروليتر من دارئ اﻻنحﻼل و٥٠٠
مايكروليتر من  ،%١٠ SDSويُ ْك َمل الحجم إلى  ٣٫٦مل باستخدام
دارئ اﻻنحﻼل .تُحضن العينات أفقيا ً في حمام مائي حرارته ٣٧
ºم واهتزازه  ٢٠٠دورة  /دقيقة لمدة  ٣٠دقيقةُ .رسبﺖ العينة
بسرعة  ٥٠٠٠دورة  /الدقيقة لمدة  ٣٠دقيقة في حرارة الغرفة
باستخدام جهاز الطرد المركزي ،ويُعاد حل الراسب في  ٣٫٢مل
من موقي الـ  PBSوتُحضن أفقيا ً في حمام مائي حرارته º ٣٧م
واهتزازه  ٢٠٠دورة  /دقيقة لمدة  ٣٠دقيقةُ .رسبﺖ العينة بسرعة
 ٥٠٠٠دورة  /الدقيقة لمدة  ٣٠دقيقة في حرارة الغرفة ،ويزال
الراشح بحذر .يُحل الراسب في  μl ٥٠٠من الـ  PBSويُنقل إلى
أنبوب إبندورف من أجل الغسيلُ .رسبﺖ بسرعة  ٨٠٠٠دورة /
الدقيقة لمدة  ٥دقائق ويزال الراشح وتُعاد هذه الخطوة مرة ثانية.
يُزال الراشح ويُحل الراسب في  ٥٦٧مايكروليتر من TE
ويُستكمل اﻻستخﻼص كما هو موضح ضمن النشرة الخاصة بهذه
العدة التشخيصية .أخيرا ً يٌحل الـ  DNAفي  ٥٠مايكروليتر من
الدارئ .TE

الخصائص الكيمياحيوية
ُ
جريَﺖ هذه اﻻختبارات بعد أن نقيﺖ المستعمرات النموذجية
أُ ِ
لل ّشِي ِغيلﱠة النامية على الوسط اﻻنتخابي ،وتأكيدها بالفحص
المجهري ودراسة الحركةُ ،مستخدمين شاهد ايجابي لل ّ
شِي ِغيلﱠة في
كل اختبار )ت ﱠم الحصول على السﻼﻻت العيارية ال ُمستخدمة في
هذه الدراسة من مختبر اﻷحياء المجهرية والمناعيات في هيئة
صنفﺖ هذه اﻻختبارات تبعا ً لدليل
الطاقة الذريّة السورية( .و ُ
بيرجي في تنميط الجراثيم .اﻻختبارات ال ُمنجزة هي ):(١٩
اختبار اﻷوكسيديز  ،Oxidaseاختبار الكاتاليز  ،Catalaseاختبار
تحلل اليوريا  ،Ureaseاختبارات التحلل البروتيني )اختبار إنتاج
اﻷندول  ،Indole Production Testاختبار إنتاج غاز كبريتيد

استخﻼص الـدنا بالطريقة القلوية
أجريﺖ الطريقة القلوية ﻻستخﻼص الـدنا المقترحة من قبل
 Dalyوزمﻼؤه )ُ ،(٢٢حل راسب الحليب في  ١مل من محلول
١١

المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٣٤العدد (١٦-٩) ٢٠٢٠ ،١
اﻻستخﻼص القلويُ .ر ﱠج المزيج لمدة  ١٠دقائق ،ث ﱠم رسب لمدة ٥
دقائق بسرعة  ١٣٠٠٠دورة  /دقيقة .ذوب الراسب وجرى تعليقه
في  ٥٠٠مايكروليتر من  ٠٫٥) Tris-HCL/pH ٠٫٨مول /لتر(.
ُرسب المزيج لمدة  ٥دقائق بسرعة  ١٣٠٠٠دورة  /دقيقة،
علق الراسب النهائي في ١٠٠
أعيدت هذه المرحلة مرة أخرىُ .
مايكروليتر من  ١٠) Tris-HCL/pH ٠٫٨ميلي مول /لتر( ،و
ض َع المزيج في حمام
 ١) EDTA/ pH ٠٫٨ميلي مول /لتر(ُ .و ِ
جاف في الدرجة º ١٠٠م لمدة ساعة كاملة .في النهاية ،خضعﺖ
العينة إلى دورتين متتاليتين من التجميد  -اﻹذابة ،ورسبﺖ لمدة
 ١٥دقيقة بسرعة  ١٣٠٠٠دورة  /دقيقة أ ُ ِخذ َ الراشح ﻹجراء
اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل.

تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل
ُحضر مزيج التفاعل بحجم  ٢٥مايكروليتر يحتوي على
مايكروليتر من الدنا وبإضافة  ٢٫٥مايكروليتر من موقي التفاعل
 ١٫٥مايكروليتر من شوارد  (50 mM) MgSO4و ٠٫٥
مايكروليتر من  (mM ٢٠) dNTPsو  ١مايكروليتر من البادئات
النوعية الموضحة في الجدول  ١و  ٠٫٢مايكروليتر من أنزيم
 ،Taq DNA polymeraseثم اُكمل الحجم باستخدام الماء المقطر.
تم اختيار المورثتين  virBو  rfpBمن أجل تميز جنس ال ّشِي ِغيلﱠة
ونوع ال ّشِي ِغيلﱠة ﱡ
جري تفاعل البلمرة
حاريﱠة على التوالي .أ ُ ِ
الز ِ
المتسلسل على العينات التي ت ﱠم تحضيرها أعﻼه باستخدام البادئات
النوعية الموضحة في الجدول .١

الجدول  :١البادئات النوعية المستخدمة لتحديد ال ّشِي ِغيلﱠة
المرجع

الهدف

٢٤

٢٣

الطول

المورثة

Shigella spp.

504 bp

virB

S. dysenteriae

211 bp

rfpB

التسلسل )(5′-3′
AAG TTC TGA CGC GAT TGG
TGT ACG CGA TCA AGA ATC CC
TCT CAA TAA TAG GGA ACA CAG C
CAT AAA TCA CCA GCA AGG TT

electrophore

RB89-F
RB90-R
SdysD-F
SdysD-R

المستعمرات النموذجية لل ّ
شِي ِغيلﱠة على وسط الـ  EMBبلون أصفر
خفيف ،وأحيانا ً عديمة اللون ولم تأخذ اللون اﻷحمر البنفسجي
وذلك ﻷنها لم تخمر أي من الﻼكتوز أو السكروز ،كما ونمﺖ
على الوسط اﻻنتخابي السالمونيﻼ -ال ّشِي ِغيلﱠة أكار بشكل
مستعمرات شفافة غير ملونة وغير حاوية على مركز أسود ،وهذا
يدل على أنها غير مخمرة لسكر الﻼكتوز وغير منتجة لغاز
كبريتيد الهيدروجين  .H2Sنُقيﺖ المستعمرات النموذجية من أجل
تصبغها وإجراء اﻻختبارات الكيمياحيوية عليها.

توضع العينة بعد تحضيرها في الجهاز المخصص ﻹجراء
التفاعل وفق ما يلي :خطوة التهيئة  :Initialization Stepترفع
درجة حرارة العينة إلى º ٩٥-٩٤م مدة  ١٠- ٥دقائق .خطوة
تمسخ الدنا  :DNA Denaturation Stepيُحافظ على درجة حرارة
العينة º ٩٥م مدة  ٦٠- ٣٠ثانية .خطوة تشافع الدنا DNA
 :Annealing Stepتُخفض درجة الحرارة حتى º ٥٠م لمدة ٣٠
ثانية .خطوة استطالة الدنا  :DNA Extension Stepتضبط درجة
الحرارة في هذه الخطوة على º ٧٢م مدة  ٦٠ثانية )تم إعادة
الخطوات السابقة  ٣٥مرة( .خطوة اﻻستطالة النهائية Extension
 :Stepضرورية لضمان حصول استطالة لكامل سلسلة الدنا
المنفردة وتستمر لمدة  ١٠دقائق بالدرجة º ٧٢م .إيقاف التفاعل:
تُخفض درجة التفاعل حتى º ٤م.
الترحيل الكهربائﻲ للـدنا على هﻼمة اﻷكاروز

اسم البادئة

دراسة الشكل والحركة
استخدم المجهر الضوئي لفحص الخﻼيا المأخوذة من
المستعمرات النموذجية بعد تصبيغها بصبغة غرام .بدت ال ّشِي ِغيلﱠة
تحﺖ المجهر الضوئي بشكل عصيات سالبة الغرام ،غير متبوغة.
وبعد الزرع على اﻷكار نصف الصلب المضاف إليه أمﻼح
التترازوليوم لدراسة الحركة ،تبين أن جميع العزﻻت النموذجية
التي ت ﱠمﺖ دراستها غير متحركة.

Agarose gel-

أُجري اﻻختبار حسب طريقة  Leeوزمﻼؤه ) (٢٥وثم ت ﱠم
اﻻحتفاظ بالمستعمرات المؤكدة في ماء الببتون الدارىء مع
الغليسيرول  ،%٥٠ومن ث ﱠم ُح ِفظﺖ بالدرجة º ٨٠-م من أجل
الدراسات الﻼحقة.

اﻻختبارات الحيوية الكيميائية
أُجريﺖ اﻻختبارات الكيمياحيوية على  ١٥عزلة والتي نمﺖ
على الوسط اﻻنتخابي .تشير نتائج هذه اﻻختبارات إلى أن
ال ّ
شِي ِغيلﱠة المعزولة تابعة ﻷكثر من نوع .وهذا ما يتفق مع دليل
بيرجي Bergey's Manual of Determinative Bacteriology
والذي يُعدّ المرجع المعياري لتحديد هوية الجراثيم في
المختبرات .يُوضح الجدول  ٢نتيجة هذه اﻻختبارات لمستعمرات
نموذجية معزولة من الوسط اﻻنتخابي لل ّ
شِي ِغيلﱠة.

النتائج

شِي ِغيلﱠة
تلوث الحليب الخام البقري بال ّ
عزلﺖ ال ّشِي ِغيلﱠة بعد تشخيصها في  ١٥عينة من أصل ٥٠
وذلك على أساس شكلها على الوسط اﻻنتخابي ،حيث ظهرت
١٢

المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٣٤العدد (١٦-٩) ٢٠٢٠ ،١
السلبية الكاذبة  ١٥/٣ ،١٥/٢ ،١٥/٠عند استخدام ترشيح
الحليب ،استخﻼص الـدنا مباشرة باستخدام عدة تشخيص،
الطريقة القلوية ﻻستخﻼص الـدنا على التوالي .وكانﺖ نتائج
تفاعل البلمرة المتسلسل سالبة لجميع عينات الحليب البقري الخام
)غير ملوث( حيث توافقﺖ مع نتائج الزرع على اﻷوساط
اﻻنتخابية والتي لم تنمو عليها أي مستعمرة جرثومية نموذجية
لل ّ
شِي ِغيلﱠة )الجدول .(٣

تفاعل البلمرة المتسلسل
يُظهر الجدول  ٣أن تقنية الـ  PCRاستطاعﺖ الكشف عن
ال ّ
شِي ِغيلﱠة في  ١٥حالة من أصل  ١٥بعد أن رشحﺖ عينات
ُ
الحليب ،بينما شخصﺖ  ١٣عينة من أصل  ١٥عينة عندما
استخلص الـدنا  DNAباستخدام الطريقة المباشرة بواسطة عدة
التشخيص ،وعندما اُستخدم طريقة استخﻼص الدنا بالطريقة
القلوية كشف عن ال ّشِي ِغيلﱠة في  ١٢حالة من أصل  ،١٥حيث بلغﺖ
الحساسية نسبة  ٨٦٫٧ ،١٠٠و %٨٠على التوالي .وكانﺖ النتائج

الجدول  :٢نتائج اﻻختبارات الكمياحيوية للعزلة رقم  1المعزولة من الحليب
اﻻختبارات الحيوية الكيمائية

الحركة

اﻷوكسيداز

الكاتاﻻز

االيوريز

غاز كبريﺖ الهدروجين

اﻷندول

نزع الكربوكسيل

فوكس بروسكاور

المثيل اﻷحمر

الﻼكتوز

الكلوكوز

المالتوز

السكروز

أرابينوز

المانوز

تريهالوز

سيليبيوز

C+* Shigella
العزلة ١
 : C+شاهد إيجابي )عزلة عيارية(.

-

-

-

+

-

-

-

+
+

-

-

+

+
+

-

رافينوز

العزلة

السكاكر

+
+

+
-

-

-

الجدول  :٣نتائج تفاعل البلمرة المتسلسل للتحري عن ال ّشِي ِغيلﱠة في عينات الحليب البقري الخام

٢
١
اﻻختبارات
الحساسية
عينة سلبية
عينة إيجابية
ترشيح الحليب
%١٠٠
١٥/٠
١٥/١٥
استخﻼص الدنا مباشرة باستخدام عدة التشخيص
%٩٠
١٥/٠
١٥/١٣
الطريقة القلوية ﻻستخﻼص الدنا
%٨٦
١٥/٠
١٥/١٢
 ١نتائج زرع عينات محافظة دمشق وريفها على اﻷوساط اﻻنتخابية ظهرت بنتيجة إيجابية.
 ٢نتائج زرع عينات المركز الحكومي على اﻷوساط اﻻنتخابية ظهرت بنتيجة سلبية.

بادئاتها النوعية والتي يقارب طولها إلى  ٢١١زوج قاعدي،
شِي ِغيلﱠة ﱡ
والعينة رقم  ٨بنفس الطول لدنا ال ّ
حاريﱠة العيارية بعد
الز ِ
ترشيحها بمرشح ذو مسامية  ٠٫٤٥مايكروميتر )شاهد إيجابي(.
بينما العينات  ١١-٩نتيجة تضخيم دنا ل ّ
شِي ِغيلﱠة زحارية المعزولة
من الحليب الخام البقري باستخدام الطرائق الثﻼثة السابقة.
والعينات  ٦و ١٢هي عينتين خاليتين من الدنا مع بادئات كل من
شِي ِغيلﱠة ﱡ
جنس ال ّشِي ِغيلﱠة ونوع ال ّ
حاريﱠة )شاهد سلبي( لتقانة تفاعل
الز ِ
البلمرة المتسلسل.

يُوضح الشكل  ١نتائج تفاعل البلمرة المتسلسل على
المستعمرات النموذجية لل ّشِي ِغيلﱠة في عينة الحليب ال ُملوثة ،وذلك
باستعمال البادئات النوعية لجنس ال ّشِي ِغيلﱠة والبادئات النوعية
لت ﱠمييز ال ّشِي ِغيلﱠة ﱡ
حاريﱠة.
الز ِ
يُﻼحظ في العينة رقم  ١ناتج تفاعل البلمرة المتسلسل لدنا
ال ّشِي ِغيلﱠة العيارية )شاهد إيجابي( والتي يقارب طولها  ٤٥٠زوج
قاعدي ،بينما العينة رقم  ٢لدنا ال ّشِي ِغيلﱠة العيارية بعد ترشيحها
بمرشح ذو مسامية  ٠٫٤٥مايكروميتر )شاهد إيجابي( .بينما
العينات  ٥-٣هي لدنا ال ّشِي ِغيلﱠة المستخلصة من عينات الحليب
الخام البقري باستخدام ثﻼثة طرائق مختلفة ،طريقة ت ﱠمرير العينة
على ال ُمرشح ،الطريقة المباشرة باستخدام عدة التشخيص
ﻻستخﻼص الدنا ،الطريقة القلوية ﻻستخﻼص الدنا على التوالي،
العينة رقم  ٧ناتج التفاعل لدنا ال ّشِي ِغيلﱠة ﱡ
حاريﱠة العيارية مع
الز ِ
١٣

المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٣٤العدد (١٦-٩) ٢٠٢٠ ،١
هناك طلب كبير ﻹيجاد طرائق سريعة وحساسة ومحددة
ودقيقة للكشف عن مسببات اﻷمراض التي تنتقل عن طريق
اﻷغذية .كانﺖ الطرائق التقليدية القائمة على زراعتها من
البروتوكوﻻت القياسية الذهبية .ومع ذلك ،فإنها تستغرق ما يصل
إلى أسبوع ﻹعطاء النتيجة المطلوبة .كما ويمكن للتقنيات
الجزيئية مثل تفاعل البلمرة المتسلسل أن تساعد في الكشف عن
هذه الممرضات وتحديد أنواعها ومع ذلك ،فإن هناك عيب رئيس
في  PCRوهو عدم قدرته على التمييز بين الحمض النووي
للخﻼيا الميتة أو الخﻼيا القابلة للحياة ،وهذا هو عامل حاسم
بالنسبة لصناعة المواد الغذائية وللمستهلك ) .(٢٩العديد من
اﻷبحاث استخدمﺖ مورثات الفوعة لل ّ
شِي ِغيلﱠة عند التحري عنها
باستخدام تفاعل البلمرة المتسلسل مثل virA, virB, set1A, set1B,
 (٣٢-٣٠) ipaH, ial, rfpBوقد تم اختيار المورثتين  virBو rfpB
شِي ِغيلﱠة كجنس ونوع ﱡ
لتشخيص ال ّ
حاريﱠة على التوالي .بشكل
الز ِ
عام ،تت ﱠمثل المزايا الرئيسية لتفاعل البلمرة المتسلسل في أنها تقنية
سريعة وحساسة حيث يمكن أن تصل حدود كشف الدنا إلى حد
الفيمتوغرام ١٠١٥-) Femtogramsغ( ) .(٣٣أوضح Dutta
وزمﻼؤه ) (٣٤والباحث  (٣٥) Lindqvistأن تقانة تفاعل البلمرة
المتسلسل التقليدية لها حدود كشف أقل من طرائق الزرع
التقليدية ،لذلك حاولنا في دراستنا دمج الطريقتين لنصل لحساسية
ونوعية .%١٠٠
في دراستنا الحالية حاولنا استخدام طريقة تعتمد على ترشيح
العينة عبر ُمرشح ذو مسامية  ٠٫٤٥مايكروميتر ومن ث ﱠم الزرع
على وسط انتخابي وإجراء تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل
شِي ِغيلﱠة ونوع الشيغلة ﱡ
باستخدام بادئات نوعية لجنس ال ّ
حاريﱠة،
الز ِ
وذلك للوصول لطريقة بسيطة وسريعة ومحددة الغاية ذات نوعية
وحساسية  %١٠٠والتي يمكن لها التحري عن أنواع ال ّشِي ِغيلﱠة
بعينات الحليب مهما كان تركيزها منخفضا ً بدون نتائج إيجابية
كاذبة أو سلبية كاذبة .هذه الطريقة التي ﻻ ينتج عنها أي نتيجة
سلبية خاطئة تسمح للتحري عن ال ّشِي ِغيلﱠة ولو بعينة واحدة إن
ُوجدت ،وخاصةً إذا علمنا أن منظمة الفاو تعتبر جميع العينات
إيجابية إذا كانﺖ عينة وحيدة إيجابية ) .(٣٦ت ﱠمكننا هذه الطريقة
من التحري عن ال ّشِي ِغيلﱠة ﱡ
حاريﱠة بنسبة  %١٠٠وموثوقة بدون
الز ِ
نتائج إيجابية كاذبة.

الشكل  :١الترحيل الكهربائي لهﻼمة ﻷكاروز  %١٫٥المضاف
إليها اثيديوم برومايد وتظهر نتائج اختبار تفاعل البلمرة
المتسلسل .الرقم  :١دنا لعينة ِ ّ
شي ِغيلﱠة عيارية ،الرقم  :٢دنا لعينة
ِ ّشي ِغيلﱠة بعد ت ﱠمريرها على ال ُمرشح  ،الرقم  :٥ ،٤ ،٣عينات دنا
ل ّشِي ِغيلﱠة معزولة من عينات حليب باستخدام ثﻼثة طرائق مختلفة
)طريقة ت ﱠمرير العينة على ال ُمرشح والطريقة المباشرة باستخدام
عدة التشخيص والطريقة القلوية ﻻستخﻼص الدنا ،الرقم  :٦عينة
بدون دنا )شاهد سلبي( :MW ،عبارة عن الدليل الحجمي لعينة دنا
ذات الوزن  ،100-bpالرقم  :٧دنا لعينة ِ ّ
شي ِغيلﱠة زحارية عيارية،
الرقم  :٨دنا لعينة ِ ّ
شي ِغيلﱠة زحارية بعد ت ﱠمريرها على ال ُمرشح ،
ﱠ
ﱡ
ّ
حاريﱠة المعزولة من
الرقم  :١١ ،١٠ ،٩عينات دنا للشِي ِغيلة الز ِ
عينات حليب باستخدام الطرائق السابقة ،الرقم  :١٢عينة بدون دنا
)شاهد سلبي(.
المناقشة
إن مسببات اﻷمراض التي تنتقل عن طريق اﻷغذية تسبب
عدد كبير من اﻷمراض في جميع أنحاء العالم وبتكرار أعلى في
البلدان النامية .فهي ذات تأثير اقتصادي وصحي لذلك من المهم
الحد من انتشارها ،بواسطة الكشف المبكر عنها ) .(٢٦الجهاز
الهضمي هو أحد أكثر اﻷجهزة التي تدخل عبرها الجراثيم إلى
جسم اﻹنسان لتسبب العديد من اﻷمراض المنقولة بالغذاء .يمكن
لهذه الممرضات أن تدخل من خﻼل اﻷطعمة والمياه الملوثة أو
الحليب غير المبستر .وبالتالي ،من المهم اكتشاف وجودها قبل
دخولها إلى الجسم وحدوث عدوى خطيرة ) .(٢٧ال ّشِي ِغيلﱠة ُمعدية
بدرجة عالية حيث تُسبب العدوى بجرعة صغيرة جداً ،وقُدّرت
جرعة العدوى ) infectivity dose (IDبعدد قليل من الجراثيم قد
يصل إلى  ١٠٠-١٠جرثومة ) (٢٨والتي عند وصولها الى
الجهاز الهضمي لﻺنسان ،تتكاثر في اﻷمعاء وبعدها تغزو بطانة
القولون ُمحدثة اﻻلتهابات المعوية بإنتاجها للذيفانات الداخلية ،وﻻ
تزال العدوى بها واسعة اﻻنتشار في بلدان العالم النامي ومن بينها
عدد من البلدان العربية ،أما في البلدان الصناعية المتقدمة فقد
أصبحﺖ حاﻻت نادرة الحدوث ومستوردة من البلدان النامية أثناء
السفر أو اﻹقامة بها.
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هي طريقة موثوقة للتحري عن ال ّشِي ِغيلﱠة ﱡ
حاريﱠة وﻷول مرة
الز ِ
بسورية )على حد علمنا( .هذه الطريقة تسمح لنا بالتحري عن
العامل الممرض خﻼل  ٤٨ساعة بحساسية ونوعية .%١٠٠
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