
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 جامعة ديالى         

 كمية التربية لمعموم الصرفة  

 قسم عموم الحياة      

 

 للدودة الشريطية القزمة والوراثي التغاير المظهري

Hymenolepis nana ن الجرذان والفئرا المعزولة من 

 في محافظة ديالى

 

  رسالة مقدمة الى

 جامعة ديالى في كمية التربية لمعموم الصرفة  مجمس

 الماجستير في عموم الحياة جزء من متطمبات نيل درجةك 

 

 من قبل الطالب
 علي مطلك نوار

 
 / جامعة ديالى 2012-2011بكالوريوس عموم حياة 

 بأشراف

                     خنساء سلمان فرمان  أ. م. د.                      اتي                  نغم ياسين البيأ. د. 

 م 1049 / 9                                                            هــ     4114



 

 

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 (عَلِيمٌ عِلْمٍ ذِي كُلِّ وَفَوْقَ ۗ   نَّشَاءُ مَّن دَرَجَاتٍ نَرْفَعُ)
 العظٌم هللا صدق

 (76آٌةجزء من  – ٌوسف سورة)

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلهداء

 

لوجهك أللهم خالصا . . . اقدم عملً قاصدا نٌل رضوانك وبلوغ 

 عفوك وغفرانك

 لى الحبٌب المصطفى رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلمٳ

 لى ٌنبوع العطف والحنان . . . والديِّ ٳ

 لى سندي وبهم أكون . . . أخوتًٳ

 بسمتً وزهور حٌاتً . . . زوجتً واوالدي لىٳ

 الى الشموع التً تنٌر دربً .  .  .اساتذتً

 

                                      



 والتقديرشكر ال

الحمد هلل القائل " ولئن شكرتم ألزيدنكم " ، فمو الحمد و لو الشكر عمى فضمو و نعمائو، الذي أمدني 

 عمي بالصبر و القوة ، إلنجاز ىذا البحث.بالصحة و العافية ، و منَّ 

الدكتور االستاذ المساعد التربية لمعموم الصرفة المتمثمة كمية  الفضل، عمادةثم يأتي الفضل ألىل 
كما أتقدم بالشكر إلى رئيس قسم عموم الحياة  كمية التربية لمعموم الصرفة،عميد ادريس عطية غالب 

 .إلكمال دراستيالفرصة لي  التاحتوسمطان األستاذ المساعد الدكتور عمار احمد 

األستاذ الدكتور نغم ياسين  البحث وىماوأتقدم بعظيم الشكر والعرفان الى من اشرف عمى انجاز 
ومتابعتيما المستمرة خالل  ةفرمان عمى جيودىما المبذول سممان دكتور خنساءالالبياتي واالستاذ المساعد 

 خيرًا.اهلل عني  مافترة البحث فجزاى

ب خالل فترة الدراسة كما وال يفوتني أن اشكر كل من مد لي يد العون وسيل لي الكثير من الصعا
الحياة / كمية التربية لمعموم المدرس المساعد لؤي قاسم عبد الحميد مقرر قسم عموم  واخص بالذكر

   الصرفة.

المتواصل لي  تشجعييملتي الكريمة مامتناني إلى جميع أفراد عائكذلك أتقدم بخالص شكري و 
، شكري وتقديري إلى كل إلتمام الدارسة والبحث يمزممعي من اجل إكمال دراستي وتوفير ما  يمولتعاون

 .من ساندني أو قدم لي نصيحة أو مشورة وفاتني ذكره  واهلل ولي التوفيق

 

 الباحث

 

 

 

 

 



 إقرار لجنة المشرفين وترشيح لجنة الدراسات العميا

للدودة الشريطية  التغاير المظهري والوراثي)ىذه الرسالة الموسومة بـــإعداد نشيد بأن 

 ( التي قدميا طالبفي محافظة ديالى نالمعزولة من الجرذان والفئرا Hymenolepis nanaالقزمة
( قد جرت تحت إشرافنا في قسم عموم الحياة / كمية التربية لمعموم الصرفة / جامعة الماجستير)عمي مطمك نوار

 ديالى وىي جزء من متطمبات نيل درجة الماجستير في عموم الحياة .

 

 التوقيع:                                                       التوقيع:       

 فرمان  سممان د. خنساء م. أ. د. نغم ياسين كاظم البياتي                 المشرف: :أ. المشرف 

 كمية التربية لمعموم الصرفة/جامعة ديالى              كمية الترببة لمعموم الصرفة /جامعة ديالى

  9201/   التاريخ    /                                   9201التاريخ    /  /    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 توصية رئيس قسم عموم الحياة

 بناءًا عمى التوصيات المتوافرة نرشح ىذه الرسالة لممناقشة

 التوقيع:

 عمار احمد سمطان :االسم

 الدكتور مساعدالستاذ اال المقب العممي:

 رئيس قسم عموم الحياة –رئيس لجنة الدراسات العميا 

 2019/  /   التاريخ:

 

 

 

 



 إقرار المقوم المغوي
 

للدودة الشريطية  التغاير المظهري والوراثي) أن ىذه الرسالة الموسومة بــ شيدأ      

التي قدميا طالب (في محافظة ديالى نالمعزولة من الجرذان والفئرا Hymenolepis nanaالقزمة
( قد تمت مراجعتيا من الناحية المغوية، وُصَحَح ما ورد فييا من أخطاء لغوية )عمي مطمك نوارالماجستير

 وتعبيرية، وبذلك أصبحت الرسالة مؤىمة لممناقشة بقدر تعمق األمر بسالمة االسموب وصحة التعبير.

 
 

 
 

 

                                                التوقيع :                                                                               

                  لؤي صييود فوازاألسم :                                                                 

                     االستاذ المساعد دكتورالمقب العممي :                                                                 

     2019/  التاريخ      /                                                                   

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 إقرار المقوم العممي
 

للدودة الشريطية  التغاير المظهري والوراثيأشيد أن ىذه الرسالة الموسومة بــ )       

 التي قدميا طالب( في محافظة ديالى نالمعزولة من الجرذان والفئرا Hymenolepis nanaالقزمة
( قد تمت مراجعتيا من الناحية العممية، وبذلك أصبحت الرسالة مؤىمة )عمي مطمك نواررالماجستي
 لممناقشة.

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 التوقيع :                                                                                                                              

                 بشير عبداهلل نصراهللاألسم :                                                                  

                     االستاذ المساعد دكتورالمقب العممي :                                                                 

      2019/   التاريخ      /                                                                   

 

 

 

 

 



 لجنة المناقشةإقرار 

التغاير المظهري بــ )أعضاء لجنة المناقشة، أننا اطمعنا عمى ىذه الرسالة الموسومة رئيس و  نشيد نحن      

في محافظة  نالمعزولة من الجرذان والفئرا Hymenolepis nanaللدودة الشريطية القزمة والوراثي
( وقد ناقشنا الطالب في محتوياتيا وفيما لو عالقة بيا الماجستير)عمي مطمك نوار التي قدميا طالب ( ديالى

      بالقبول لنيل شيادة الماجستير في عموم الحياة وبتقدير( ونعتقد إنيا جديرة 2019وذلك بتاريخ )   /   / 
. )      ( 

 رئيس المجنة                              
 التوقيع :                              

 منذر حمزة راضياألسم :                               
 اذ الدكتوراالستالمرتبة العممية :                               
 2019/   /     التاريخ :                              

 عضو المجنة                                        :عضو المجنة 
 التوقيع:                                                يعالتوق

 عمار احمد سمطاناألسم :                                 وحيدة رشيد عمياالسم: 
 االستاذ المساعد الدكتورالمرتبة العممية:                االستاذ المساعد الدكتور المرتبة العممية :

  2019/  /  التاريخ :                                 2019/   /  التاريخ :  
 

 المشرفعضو المجنة                 شرف                  عضو المجنة الم
 التوقيع :                                     التوقيع :          

 األسم : خنساء فرمان سممان                  ين كاظم البياتي      األسم : نغم ياس
 الدكتور مساعدالستاذ األالمرتبة العممية :                        الدكتورستاذ األالمرتبة العممية : 

 2019/ /     التاريخ :                                 2019/  / التاريخ :   
 مصادقة عمادة كمية التربية لمعموم الصرفة                            

 أصادق عمى ما جاء في قرار المجنة أعاله                            
 التوقيع :                            

 األسم : د. غالب ادريس عطية                            
 الدكتور مساعدالستاذ األالمرتبة العممية  :                             

 2019/  التاريخ :    /                            



I 

  Abstract  الخالصة

الديدان الشريطية القزمة  بينالجزيئية والكمية )المظيرية( دراسة التغايرات الوراثية  تم

إذ استخدم في  والتي جمعت عيناتيا من محافظة ديالى,)الجرذان والفئران (  القوارضالمعزولة من 

ىذه الدراسة الطرق الحياتية الجزيئية من أجل الكشف عن التنوع الوراثي الجزيئي والكمي ليذا النوع 

الجين  مؤلفة من mitochondrial DNAمن الديدان وقد تم تضخيم قطعة من الــ 

Cytochrome Oxidase I   وNADH dehydrogenase subunit 5  باستخدام تقنية تفاعل

اذ ,  لكل مضيف 5عينة وبواقع  01ثم جرت دراسة التسمسل التتابعي لــ ,  PCRة المتسمسل البممر 

في العينة التاسعة التابعة   COXIأظيرت نتائج التسمسل التتابعي وجود تغاير وراثي في جين ال

بين  النيتروجينيةعند مقارنة تسمسل القواعد  A-Gلمضيف الجرذ وبموقع واحد اذ استبدلت فيو 

فقد لوحظ ان جميع العينات قد اختمفت عن  NAD5الديدان المعزولة وبنك الجينات , اما جين الـ 

, فضال عن ذلك كان ىنالك  A-Gبنك الجينات بموقع واحد اذ استبدلت فيو القاعدة النيتروجينية 

عند  A-Gينية تغاير في العينة التاسعة والعاشرة لمضيف الجرذ اذا استبدلت فيو القاعدة النيتروج

بين الديدان المعزولة وبنك الجينات وقد تم تحديد مواقعيا ىذه  النيتروجينيةمقارنة تسمسل القواعد 

 التغايرات لكل عينة من عينات الديدان قيد الدراسة.     

أما بالنسبة لمدراسة المظيرية ) الوراثية الكمية( فقد استخدمت تقنية المقياس المظيري       

الشريطية القزمة ) الخطم والقطع الجسمية  ودةوحجم مناطق معينة من جسم الد لشكلاليندسي 

والبيضة( وذلك لغرض الكشف عن التغايرات المظيرية ) الوراثية الكمية( لمديدان المدروسة, تم 

اظيرت وجود فرق معنوي في  (Asymmetry of Shape and Size) ASI ذلك باستخدام وحدة

شكل وحجم الخطم لمنوع بين المضيفين, في حين اظيرت النتائج عدم وجود فرق معنوي لمشكل 

 والحجم لكل من القطع الجسمية والبيوض.  
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 Introductionالمقدمة   1. 

 ,عالميةال ذات االنتشار الديدانمن   Hymenolepis nana  الشريطية  القزمة  ودةتعد الد      

بين االنسان  ة االمراض المشترك مسببات احد  دتع اذ ,وتصيب االمعاء الدقيقة لالنسان والقوارض

من اكثر الديدان المعوية  وتعد هذه الدودة . (2007واخرون ,  Mohammadzadehوالحيوان )

كل انحاء العالم  في مميون اصابة 20-70تقدر االصابة البشرية بهذة الدودة من  ذإشيوعآ 

(Crompton   ,1999  وتستوطن الدودة الشريطية القزمة في اسيا . ) ,وجنوب وشرق اوربا  ,وافريقيا

(Mirdha و Samantray   ,2002 ) . 15-40يتراوح طولها من بالطول اذ الديدان البالغة تتفاوت 

لالنكماش  قابالً يكون و  Rostellumويحتوي عمى خطم  مدبب الرؤيس ,مممتر 1مممتر وعرضها 

  Suckers (Sadafممصات  ةولها اربع Hooks خطاف 20-30بصف منفرد من  اً ومحاط

 ( .  3102, واخرون

 Yangو  AL-Salihi  ( 2014 )  و   Abdulkarim ( و3112) Baker كل من لقد بين       

امكانية اصابة القوارض بانواع عديدة من الديدان الشريطية ولعل اهمها  ) 3102واخرون )

Hymenolepis   nana   اما في البشر فقد بين . Chero   (  ان االطفال هم  2007وآخرون )

 ,اال في حالة االصابة الشديدةممرضة االصابة غير  ما تكون غالبا, بهذه الدودة لإلصابةاكثر عرضة 

وتعد هذه الدودة الوحيدة من بين الديدان الشريطية التي  .شدة عمى المصابينوب تظهر االعراضاذ 

مباشرة دون الحاجة الى مضيف وسطي الحياتها دورة  اذ تتم تمتمك دورة حياة مباشرة واخرى غير مباشرة

اذ تتم غير مباشرة  دورة حياة او, ل المضيف النهائيبق ابتالع البيوض بصورة مباشرة من من خالل

        Tribolium confusumخنافس الطحين من قبل المضيف الوسطي المتمثل بابتالع البيوض ب

 (Sadaf 3102, واخرون . ) 
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ضعيفة البيوض وتكون  Faecal – Oral Routeالفم  –آلية البراز يعتمد انتقال المرض عمى       

قد و  ,فترة طويمة خارج جسم المضيفغير قادرة عمى العيش  ر بالحرارة والجفافالمقاومة والسريعة التأث

مموث ومن المحتمل ة اقل خالل المأكوالت او الماء البتنتقل االصابة مباشرة من اليد الى الفم وبنس

ق التقميدية المستخدمة في ائالى الطر  باإلضافة .(3102حسن , بالحشرات التي تكون مضائف وسطية )

واخرون  Hench و ( 2016واخرون ) Sharma استخدم فقد ,ليزاواالالتشخيص كالفحص المباشر 

في دراسات    Polymerase Chain Reaction(PCR)طريقة تفاعل البممرة المتسمسل ( 2017)

  .اذ تعد هذه الطريقة سهمة و سريعة ,قميمة اجريت في مجال تشخيص االصابة بالديدان الشريطية

هناك دراسات محدودة عن الدودة الشريطية القزمة نظرا المراضيتها المحدودة عمى الرغم من        

طفال خصوصا عند االاالصابات الشديدة  حالة انتشارها العالمي وتسببها في احداث نقص تغذوي في

ومع ان هذه الديدان تصيب كل من القوارض  ( . 2007واخرون , Mohammadzadehالصغار)

 ,الدودة الشريطية القزمة من اصل بشري بإصابةواالنسان اال ان االصابة المختبرية لمقوارض لم تنجح 

ومن هنا كان التغاير الوراثي بين النوع البشري والحيواني موضع اهتمام ومازال موضع نقاش لحد االن 

كان (.لذا  2016واخرون , Tresnani) لمضائفهاخصوصية اصابة هذه الديدان ل بالنسبة وخصوصا

لهذه الديدان المعزولة  مختمفة من الضروري دراسة التغاير الوراثي لمعرفة فيما اذا كان هناك سالالت

( .  2016واخرون , Tresnani ) (ستخدام البيوض في مثل هذه الحالةمن اصل حيواني او بشري )ا

 والن القوارض تعد من الحيوانات الناجحة جدآ في التكيف في بيئات مختمفة وفي جميع انحاء العالم مما

لمعديد من االمراض المشتركة  ة او ناقمةفة بأنها مضائف خازنيجعمها ذات انتشار واسع, والنها معرو 

والطفيمية, مما يجعمها ذات خطر عمى الصحة والبكتيرية  ,مع االنسان ومنها االمراض الفايروسية

 الجرذو ,  والجرذان السوداء ,لفئران المنزليةهم في نشر االمراض المختمفة ولعل انها تساذ امة, إالع

ا بتماس مباشر مع بوصفهفي نقل االمراض  واالكثر اسهاماً  انتشاراالنرويجية من اكثر انواع القوارض 
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تم اختيار هذين النوعين لمدراسة الحالية فضآل عن ان هذين النوعين يصابان بالدودة بصورة  االنسان لذا

  (.   2017وآخرون ,  Yangوالتي تعد من االمراض المشتركة مع االنسان ) , طبيعية

 اهداف الدراسة 

  .. عزل الديدان من مضائف مختمفة شممت الفئران والجرذان 1

استخدام تقنية تفاعل ذلك بو لمديدان المعزولة من مضائف مختمفة  الجزيئي . دراسة التباين الوراثي 2

حديد تو  NAD5و  COX1يتوكندريا  وهي مادنا ال ين من جيناتجين ختياراو  PCRتسمسل مالبممرة ال

  دورا في فشل االصابة في بعض االحيان لبعض المضائف.يؤدي مدى التباين والذي قد 

باستخدام المقياس الهندسي المعتمد عمى المعالم . دراسة التباين الوراثي المظهري لمديدان المعزولة 2

Land marks-Based Geomteric Morphomatric . 
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 Literature Reviews استعراض المراجع.  2

    The importance of the wormاهمية الدودة .  2.1

التوزيع الجغرافي لمعرفة   االصابات الطفيمية في الحيوانات سات العديد من الدرادرست         

 الدودة ي تم دراستياتذه الطفيميات الومن بين ى انتشارىا والعوامل المؤثرة عمييا ةلمطفيميات ونسب

 , Vampirolepis nana بأسماء اخرى ةوالمعروف Hymenolepis nana القزمة المحرشفة 

,Rodentolepis nana , Taenia  nana   Hymenolepis nana  (Sadaf   , وآخرون

االنسان  و, والفئران  ,الجرذان المتطفمة عمىالشريطيات من اصغر تعد ىذه الدودة . ( 2013

او االصابت  Hymenolepiasis بداء الحرشفيات  ويدعى المرض الناجم عن االصابة بيذه الدودة

  .Dwarf worm infection  (Thompson   ,2015) بالذودة القزمت

 اضيففي القوارض ومنيا الجرذان والفئران ومن ثم  اول مرة وصفت الدودة الشريطية القزمة       

م وتحدث االصابة في اذ انيا تنتشر في اغمب دول العال ,االنسان الى قائمة المصابين بالعدوى

ي تقع في فر المناخ المناسب في اغمب الدول التاتو وذلك ل   .( 2018, مرتضى)المناطق الحارة 

لنمو وتطور اجنة بيوض ىذه الدودة  الى  مناسبايكون والذي االستوائية  والمناطق االستوائية وشب

المزدحمة  بمدانكما تنتشر بشكل واسع في ال .(3004مىظمت الصحت العالميت , )  الطور المعدي

واستعمال االدوات  بسبب العدوى المباشرة لمبيوض واالماكن المكتظة ,والصين ,كاليند بالسكان

. (Jimenez, 2011) الحشرات كمضيف وسطيقد ينتقل الطفيمي عن طريق و  ,والمبلبس نفسيا 

 بقية الديدانمن ناحية الصحة العامة مقارنة ب بأىمية الديدان الشريطية القزمة كما وتحظى

(Crompton , 1999 2003منظمة الصحة العالمية ,  و ).  وتكمن اىمية دراسة الدودة

 االلوسي كل من أوجزىا تمك التي القزمة ( الى عدة اسباب منيا المحرشفة) الشريطية القزمة

  -: بالنقاط االتية (2008 )الخالدي  و ( 2006 )وآخرون 
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امكانية  نإ( لذا ف zoonosesمن االمراض المشتركة بين االنسان والحيوان ) . يعد المرض 1

 انتقاليا من المضائف الحيوانية المصابة الى االنسان ممكنة . 

 . من العالم ةالمي اذ انيا توجد في مناطق عديدالدودة ذات انتشار ع . 2

عند االطفال بأعمار خصوصآ  تأثيرات مرضية تظير بوضوح في حالة االصابة الشديدة و . 3

 المدارس. 

بيا جعل من الممكن  العالي لمفئران المختبرية لؤلصابةواالستعداد  . ان دورة حياتيا القصيرة 4

العبلج ليذا النوع عن  استخداميا كنماذج لدراسة الديدان الشريطية وخصوصآ  في دراسات  البحث

 من الديدان . 

    Nomenclature and Classification التسمية والتصنيف.  2.2

من  Taenia nana وسميت Taenia وصفت الدودة ألول مرة عمى انيا  نوع من جنس       

        التي تصيب االنسانم وبين انيا من الطفيميات   1852عام   Von Sieboldقبل العالم 

 ( Fan ,2005 ) وصف العالم   1906. وفي عامStiles   دودة متطابقة مظيريآ مع ما وصفو

 , Hymenolepis nanaاسم ولكن معزولة من القوارض وقد اعطاىا  Van Sieboldالعالم 

Var fratera من  متقاربين ويصيبان كبلً  انالنوع انن واضح بشكل كامل ما اذا كان ىذولم يك

 Santalla)       المضيفينا نفس النوع يصيب كبلمنيا االنسان والقوارض عمى حد سواء او

 .  ( 2002وآخرون , 

والتي تعود الى تحت   Hymenolepididaeصنفت الدودة عمى انيا انيا تعود الى عائمة       

نوع  850 ىذه العائمة ضم( . وتVaucher  ,1994 و Czaplinski  ) Eucestodaالصنف 

اعتمادآ عمى ترتيب   Hymenolepisتم تميز جنس . و ديدان التي تصيب الطيور والمبائنمن ال
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عمى الخطم  Hooksكبلب )شوكة (  50االعضاء التناسمية وعمى وجود مااليقل عن 

Rostellum   (Vaucher , 1992 ) .تسميات مختمفة  ن الصفتين تم اعطاءاتيعمى ى واعتمادا

 Vaucherوقد عد  , Rodentolepis nanaوVampirolepis nana  ليذه الدودة منيا

  Schmidt, وعدىاH. nana شريطية لاان اجناس منفصمة عن الدودة تالدوداتان ى(  1992)

ان ىذه التسميات ىي  Spasskii  (1994)( نفس الجنس بتسميات مختمفة . فيما اكد  1986)

 :  ( 2002وآخرون ,  Macnish)  لمدودة الشريطية القزمة وان تسميتيا تكون كاالتي

Rodentolepis nana ( Von Siebold  1852 ) . Spasskii 1954 synz Taenia nana 

 Von Siebold , 1852  , Hymenolepis nana fraterna Stiles , 1906      وقد صنفت

   :( كاالتي  1983)   Ubelaker اعتمادآ عمى 

Phylum:          Platyhelminthes                                                   

Class:               Lestoidea                                                       

Sub class:           Eucestoda                                                        

Order:                 Cyclophyllidea                                

 Family:                 Hymenolepididae                     

Genus:                     Hymenolepis                    

 Rodentolepisىا اسم واعطو  H. nanaوعمى الرغم من ان بعض المصنفين اعادوا تصنيف    

nana عمى اشواك منتظمة وان جنس  باحتوائوتصف , اذ عدوا ان ىذا الجنس يHymenolepis  

 Rodentolepis nanaيفتقدون االشواك في الخطم اال انة مازالت التسميات  نفراد الذيااليتضمن 

    تشير الى نفس الدودة والتي تصنف بأحتواءىا عمى خطم مشوك  Hymenolepis nana و  

 (Macnish  , 2002وآخرون  .)   
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  The morphology of worm. شكل الدودة    2.3

 Adult worm  . الدودة البالغة 2.3.1

من السطحين الظيري والبطني  ضغوطة متتصف بأنيا  H. nanaالدودة البالغة لجنس        

 لقطع الجسميةوا  neckوالعنق   scolexكبقية الديدان المسطحة وجسميا يتكون من الرؤيس 

strobili or proglottids segment تكون من قطع متسمسمةي ذيال Proglottids فرتوا.  ت 

 .الديدان هية ليذئمضائف وسطية ونيا  اذ تعددقيقة لمقوارض واالنسان الديدان البالغة في االمعاء ال

 ,قطعة 200فييا الى  ةمميمتر ويصل عدد القطع الجسمي  0.7 ×20معدل حجم الدودة ان  

الذي يتخذ الرأس يتضح ان و  .( 2017,  حسن) ويكون عرض القطعة الجسمية اكبر من طوليا

متعمقة عندما تكون الدودة  متدآاذ يكون م قصيرآ وقابل لبلنكماش اً خطميحمل  اً معيني شكآل

 -30ومحاط بحمقة واحدة من االشواك الصغيرة يتراوح عددىا من  بمضيفيا او في حالة استرخاء

-suckers (AL كوبية الشكل عضمية  الرأس اربع ممصات كمتالضافة الى ذلك يماب شوكة  20

Daoody  , القطعة يوضح )1الشكل ) اما اً واسطواني العنق طويبلً يكون و   (2017وآخرون 

,  من القطع الجسمية فتحة تناسمية تقع عمى جانب واحد الذي تحتوي عمىالناضجة  الجسمية

عمى ثبلث خصى ومبيض يتكون من فصين والرحم يكون كيسي الشكل  القطعة الناضجة تحتويو 

لذا تفتقد ىذه الدودة لمجياز اليضمي (. Cheadle ,2012 و  Leventhalويقع بصورة عرضية )

التغذية من خبلل امتصاص المواد عبر جدار القطع الجسمية والذي يعد فعال  فيي تحصل عمى

ار الجسم كما ان افتقارىا الى الجياز اليضمي يؤدي الى طرح الفضبلت عن طريق جد , ايضآ 

                                      ( .  Janovy  ,2009و  Roberts )ايضآ 
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 (  2012وآخشون ,   Burton)لمدودة الشريطية القزمة القطعة الجسمية الناضجة  :(1شكل )

 Larvae   اليرقة . 2.3.2

ويكون شكميا   Cysticercoidالكيسانية المذنبة  ـيسمى الطور اليرقي ليذا الجنس ب        

بالخبليا الحشوية فضبل عن انبعاج الرؤيس  ممموء, اذ يكون تجويفيا (2كما في الشكل ) اً كمثري

قة في وتعيش ىذه الير عمى الممصات ) المحاجم (.  اً الى داخل التجويف, ويكون الرؤيس حاوي

  كون خنافس الطحين او تعيش في زغابات المضيف النيائيغالبآ ما ي والذي المضيف الوسطي 

ايام من  10. وتنمو ىذه اليرقة بعد مباشرة لمدودة الشريطية القزمة () في حالة دورة الحياة ال

 . (2018, وآخشون  Dhakal) °م 30االصابة في تجويف الحشرة وبدرجة حرارة 
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 .(2017حسن ,)الدودة الشريطية القزمة  يرقة( : 2شكل )

 Eggs  البيوض. 2.3.3

( 3كما في الشكل )و  , gravid segmentفي القطع الحبمى  الناضجة  توجد البيوض         

قياسات اقطار البيوض المطروحة  يكون معدلو  وياً كر  شكبل تتخذتكون البيوض عديمة المون 

 ينبغبلف البيضة وتحاط .(2017,  حسه ;  Bajalan  AL-,2010) مايكروميتر  50-54بين

 Hexaفيحيط بالجنين السداسي االشواك اما الغشاء الداخمي  ,الخارجي يكون رقيق عديم المون

canth embryo,  خيوط قطبية  8-4قطبية ينشآ منيا  تثخناتيحتوي الغبلف الداخمي عمى

 من المضائف اعداد البيوض المطروحة  كما وتعتمد .(2017,حسن)تمتد بين الغبلفين  نحيفة

ولمبيوض قدرة عمى احداث اصابة فورية  .( 2009المصابة عمى شدة االصابة ) نايف وآخرون ,
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 ;  Petri ,2006 و (Johnفي البيئة اكثر من اسبوعين  تستطيع البيوض البقاءولكن 

Thompson ,2015).  

 

مأخىرة مه الذساست الحاليت  -Hymenolepis nana,Aبيوض الديدان الشريطية القزمة  :(3شكل )

B- مأخىرة مه Leventhal   و Cheaelle  (2012 .) 

  

       Life cycle   دورة الحياة  .4.2

ن ىذه الدودة ليا دورة حياة مباشرة فضآل عن دورة فإ ,عمى خبلف بقية الديدان الشريطية     

عن طريق ابتبلع البيوض  . تحدث دورة الحياة المباشرة (5كما في الشكل ) اشرةغير المبالحياة 

)بصورة عرضية في  عن طريق تناول المضيف الوسطيمن قبل المضيف النيائي او غير مباشرة 

بخنافس  المضيف الوسطي تمثليو الطحين في حالة القوارض  تناول خنافس حالة االنسان او

        من قبل المضيف النيائي (الحاوي عمى الطور المعدي Tribolium confusum الطحين

دورة حياتيا بصورة مباشرة دون الحاجة  ملتستطيع ان تكالدودة  ن ىذهلذا فإو   .( 2017, حسن) 

المضيف النيائي اذ تحدث االصابة اما بأبتبلع البيوض  في االمعاء وذلك الى مضيف وسطي 
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 و AL-Marsome  ,2012)ء مع الغذاء او الماء المموثين او تفقس البيوض داخل االمعا

Galan-Puchades  ,2015. ) 

 

 Hymenolepisيبين دورة الحياة المباشرة وغير المباشرة لمدودة الشريطية القزمة : ( 4)شكل 

nana  (Burton   , 2012وآخشون  ) 

 

 life cycle  Direct مباشرة الحياة ال. دورة 1.4.2

ف النيائي مع ابتبلع البيوض بصورة مباشرة من قبل المضي تبدأ دورة الحياة المباشرة عند       

  Villiةليخترق الزغابوبعد ذلك يتحرر الجنين سداسي االشواك  بالبيوض,المموثة المواد الغذائية 

 الطىس اليشقي المسمى بالكيساويت المزوبت  وبعد فترة اربعة ايام يتطور الى ,ىناك ويفقد اشواكو

Cysticercoid, تثبت نفسيا الى ساعة  93-96وخبلل  الى تجويف االمعاء اليرقات وعند خروج
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تظير  من االصابة اسابيع ةحوالي ثبلثعد الى ديدان بالغة وبالرؤيس وتنمو بوساطة جدار االمعاء 

وقد تحصل اصابة داخمية ذاتية ويتم ذلك  . (  Galan-Puchades  ,2015البيوض في البراز )

من ان تخرج مع البراز وبعد ذلك  بدالفقس البيوض داخل القناة المعوية لممضيف نفسة عبر 

 وىذا يؤدي الى اصابات شديدة  من جديد حياتودورة  خترق الجنين السداسي الزغابة وتبدأي

(Ito,2015 ).  وتتراوح الفترة من لحظة ابتبلع البيوض وحتى اكتمال نضج الدودة وبدأىا بطرح

 ( .Ito  ,2015 ; 1991الكواز ,  يومآ ) 11-25البيوض من 

 life cycle Indirect   حياة غير مباشرةال. دورة 2.4.2 

عندما يتم ابتبلع البيوض من قبل  دورة الحياة غير المباشرة لمدودة الشريطية القزمة تحدث      

 او  Xeaopsylla cheopمثل fleaلمتمثل بيرقات البراغيث واالمضيف الوسطي 

Cteaocephalides spp   او خنافس الطحينflour Beetles مثل Tribolium confusum , 

Tenebrio molter  , ق جدار تفقس البيوض ويخرج الجنين سداسي االشواك الذي يختر حيث

) الطور اليرقي المتمثل بالكيسانية  الطور المعدي حشرة الىجسم الاالمعاء وينمو في تجويف 

, ديدان بالغةنيا تتطور الى إي فالحشرات من قبل المضيف النيائ هوعندما يتم تناول ىذ المذنبة (

 8-20من نمو الديدان البالغة دورة الحياة غير المباشرة من لحظة ابتبلع الخنافس الى  تستغرقو 

 (.  2018وآخرون ,  Sood) يوم

       Transmissionاالنتقال  5.2.

اليد الى الفم تنتقل االصابة من اذ  ,البراز–عمى آلية الفم الى مضائفو الطفيمي يعتمد انتقال      

ومن المحتمل انتقاليا  ,اقل ةبأكوالت او الماء المموث ولكن بنساو قد تنتقل االصابة عن طريق الم

احد اسباب االصابة بيذا المرض  رضي والذي يعدبراز الفأر المصابة  بشكل عتناول  عن طريق
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(Ito  ,2015  .)تستطيع  ال طية القزمةتؤكد ان بيوض الدودة الشري التي من اآلراء كثيروىناك ال

      بصورة حيوية وتبقى ليا القابمية عمى االصابة اكثر من عشرة ايام في البيئة الخارجية  البقاء

(Rahif  و AL-Saadi  ,3002 ;   , 2017حسن  .)  

من حيث االصابة وليا انتشار  شيوعآ زمة اكثر الديدان الشريطية الدودة الشريطية الق دتع     

 واسع في اغمب دول العالم وخصوصآ في المناطق الحارة والمزدحمة بالسكان كاليند والصين

ذان ىي من المضائف وباالضافة الى البشر فان الفأر المنزلي والجر  ( . 2009,  وآخرون )نايف

ية لمدودة يرقعمى نقل المراحل الليا القدرة التي و اغمب المضائف الوسطية الشائعة ان المناسبة ليا 

 Taherو  2012 ,واخرون Burtonالشريطية القزمة ىي المفصميات والمتمثمة بخنافس الطحين )

بيذا النوع من الديدان وفي الغالب  االطفال الصغار ىم االكثر عرضة لبلصابةيعد .  و (2017, 

, وآخشون AL-Daoodyاالصابة غير معدية وتظير اعراض المرض في حالة االصابة الشديدة )

 . ( Taher  ,2017 و 2017

    Epidemiologyالوبائية       6.2.

العوامل منيا ويعتمد انتشار الديدان المعوية ومنيا الدودة الشريطية القزمة عمى العديد من       

والظروف  ,وقمة المناعة ,وسوء التغذية ,واالجتماعية,والعوامل االقتصادية  ,التوزيع الجغرافي

الصحية والنظافة الشخصية ومصدر المياه الصالحة لمشرب فضآل عن العمر والجنس لبعض 

لقزمة تنتشر الدودة الشريطية او .) 2018واخرون  Amerو  Parija  ,2004االنواع الطفيمية ) 

 اذ. (Crompton ,1999 و Pawlowski  ,1984 ) وبشكل واسع  في اغمب  مناطق  العالم

 نسبة اذ تراوحت ,العالم عمى مستوى اصابة مميون 70 - 20االصابات البشرية من  تتراوح

االرجنتين, في في % 9% فيما كانت نسبة االصابة 1بين سكان جنوب الواليات المتحدة  الصابةا

ت الحاضر قالو  اما في. ( Janovy  ,2009و   Roberts) روسيا% في 97ارتفعت الى  حين
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% في  0-4االصابة تتراوح بين  ان نسبةBhat    (2014  )و  Sastry   فقد اشار كل من

تكون بين االطفال الصغار. وقد تم تسجيل التباين في انتشار ىذه  لئلصابة البشر وان اعمى نسبو

االنتشار بين  ليا, اذ تتراوح نسبة العالمينتشار اللم المختمفة عمى الرغم من ااالدودة بين قارات الع

 0.9 - 23%في افريقيا و 1.6 - 2.9% في اسيا و 0.2 - 26.4% في اوربا و  0.5 - 5

وتنتشر الديدان الشريطية القزمة بشكل واسع جدآ  (. 2017وآخرون ,  Barreto% في امريكا )

اصابات في المناطق  مع ذلك فقد سجمت نسبة دان الذي يتميز مناخيا بانة دافئ وجاففي البم

ما تتحقق اعمى نسبة  اصابة  وغالبآ .(2004,  واخشون  Tasawar) باردالمناخ البالتي تتميز 

ي تقع في المناطق فر المناخ المناسب في كثير من الدول التايتو إذ بيذه الدودة في المناطق الحارة 

  AL – Bajalan الى الطور المعدي )وتطور االجنة والذي يبلئم نمو  االستوائية واالستوائية وشب

  .(2019واخرون ,  Bakarman و  2019,

ية العالية كالصين نناطق ذات الكثافة  السكامبشكل واسع في ال االصابة بالدودة تنتشركما         

واليند بسبب العدوى المباشرة لمبيوض وتحرر الطفيمي المعتمد عمى الحشرات كمضيف وسطي 

ان . (2012,واخرون  Burtonالسريع وحدوث االصابة الذاتية ) وقصر دورة حياتيا ومدة تطورىا

في مختمف المناطق الريفية تتوافر بل  بمنطقة سكنية الديدان الشريطية القزمة ليس محددنتشار ا

وان نسبة  ,ابور أشرق وجنوب في العديد من المناطق في افريقيا واسيا وامريكا الجنوبية و  يةوالحضر 

بالدودة الشريطية القزمة تكون عالية في المجتمعات  والمراىقين االطفال الصغار بين االصابة

سنوات  10االقل من  بعمر وتزداد اصابة االطفال ,غرب والشمال الغربي من استرالياالفي الواقعة 

 Amer و 2015وآخرون ,  Willcocks بما يعادل خمس اضعاف الفئات العمرية االخرى )

 (.  2018وآخرون , 
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المدارس  في اجريت عمى األطفال Zimbabweزيمبابوي دولة دراسة مسحية في  كشفت      

نسبة االصابة بالديدان , وجود االصابة بالدودة الشريطية القزمة بنسبة عالية, اذ تراوحت االبتدائية

  (.Patterson   ,1994 و  Mason% ) 24% الى  21الشريطية القزمة من 

 في مختمف الدول ومن بينيانسبة انتشار الديدان الشريطية القزمة  اجريت دراسات عدة لمعرفة  كما

% وكانت اعمى نسبة اصابة  16نسبة االصابة في االطفال حيث بمغت في مصر دراسة مسحية 

  فضبل عن (. 1991وآخرون , Khalil سنوات ) 6-8في االطفال الذي تتراوح اعمارىم من 

االصابة بالدودة الشريطية  في السودان ان نسبة  jubaمنطقة جوبائ في اخرى دراسة  ذلك بينت

االطفال الصغار الذين تتراوح  في كانت ضمن االعمى االصابةان  لوحظ ,%11 قد بمغت القزمة

  .( 1992وآخرون ,  Marnell ) سنة فما فوق  20سنة والبالغين من  4-14اعمارىم بين 

قرية في منطقة ترارزى  14النتشار الديدان الشريطية القزمة في  اخرى دراسة بينما بينت        

Trarza    58,6% الى  10,8من  راوحتنسبة االصابة ت انمن موريتانيا وافريقيا  %(WHO ,

 % اذ كانت32.6كما كانت نسبة االصابة الكمية بالدودة الشريطية القزمة في الخرطوم . ( 1995

   في االناث وفي االطفال الذي الذي تتراوح اعمارىم مما عميو اعمى في الذكور نسبة االصابة

 )3022واخشون ) Amer(.كما اشاس  2015واخشون ,  Abdel-Hamidسنوات )  5 – 2.5

 فيالدودة الشريطية القزمة لدى المرضى المراجعين لمستشفى الممك فيد الى ان نسبة االصابة ب

% في 0.07و  2016% في عام 0.51المممكة العربية السعودية كانت منخفضة جدا اذ بمغت 

   نة مع الطفيميات المعوية االخرى . ر مقا 2017عام 

دراسات حول نسبة انتشار  وجدت عدةفقد  مستوى الدراسات المحمية في العراق عمى اما        

كانت نسبة االصابة , قاطع الرصافة/ الديدان الشريطية القزمة في عدة مناطق منيا في بغداد
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 صابةاالنسبة  الدراسات ان كشفتو وفي اعمار مختمفة % لكبل الجنسين ) الذكور واالناث ( 1.8

% 2.94نسبة االصابة  بمغت اذسنة  4-6اعمارىم من  ين تراوحتفي االطفال الذ مى كانتعا

, % 1.4نسبة االصابة  بمغت اذسنة  9-12اعمارىم ما بين كانت في االطفال الذين كانت  دنىوا

كانت نسبة  اذفي شير اب  اصابةنسبة  اعمى اشير السنة فكانت عن نسبة االنتشار خبللاما 

 ( .  Hadi , 2009و  Yakoob)   مقارنة باالشير المدروسة%  5.8االصابة  

مسحية لمعرفة نسبة انتشار الديدان الشريطية القزمة في االطفال الوافدين  ةدراس بينتكما 

اعمارىم  تتراوحفي االطفال الذين و  ,% 4,04نتشار قد بمغت االان نسبة  ,الى مستشفى كبلر

اعمارىم من  تتراوح ناالطفال الذي في حين. %0,92  نسبة االصابة اذ كانت سنوات 1-6من 

كما لوحظ ان نسبة اصابة الذكور بالديدان  ,% 5,63 بينيم نسبة االصابة كانتسنة  12-6

اشارت كما ,% 2,63 التي سجمت نسبة اصابةاالناث عمى من اال وىي%  5,32الشريطية القزمة 

 % 4,71في القرى واالريافو اعمى مما عميكانت % 7,77ان نسبة االصابة في المدينة  الدراسة

(AL-Bajalan  ,2010. )  

لمعرفة نسبة انتشار الدودة الشريطية  اخرى محمية دراسة مسحية اشارتالى ذلك  عبلوة

شخص فقط ىم مصابين بالدودة   20, ان ىناك في مدينة ابو غريب شخص 300 فيالقزمة 

كانت اعمى في % 50ان نسبة االصابة  كما بينت النتائج% 6.67 اصابة نسبةو الشريطية القزمة 

 20اعمارىم اكثر من  بمغت نفي االشخاص الذيو سنوات  1-5 اعمارىم تراوحالذين تاالطفال 

من  لئلصابةالدراسة ان الذكور ىم اكثر عرضة  اشارت. كما %5 قل اذ بمغتاالكانت سنة 

محمية   دراسة وفي ( .  AL-Marsome , 2012% ) 70الذكور اصابة نسبة كانت إذ االناث 

 , بمغتعينة براز 24800 فيفي النجف االشرف لمعرفة وبائية الديدان الشريطية القزمة  اخرى

في  كبل الجنسين,بين  باإلصابةال يوجد فرق معنوي  انوالدراسة  وبينت% 1.79نسبة االصابة 
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نسبة الى اعمارىم, اذ كانت النسبة االعمى المرضى  في باإلصابةىناك فروق معنوية  حين كانت

. كما تم خبلل االعمار االخرى ب مقارنةسنة  6-12اعمارىم بين  تراوحت خاص الذينفي االش

في ىذا  نسبة االصابة وبمغت Mus musculusعينة من الفأر المنزلي   150الدراسة فحص  ىذه

 اذ ,مخازن الحبوب فئران اعمى نسبة اصابة في وكانت% 20بالدودة الشريطية القزمة   الحيوان

% 4نسبة االصابة  بمغت اذالمطاعم  فئران% واقل نسبة اصابة في  7.34بمغت نسبة االصابة 

(Taher  ,2017  ) .في محافظة اربيل شمال العراق  اخرى اجريت محمية دراسة تكما كشف

الكمية بيذه  ة االصابةبنس , انشخص 4062 لدىلمعرفة نسبة انتشار الدودة الشريطية القزمة 

بمغت  اذان نسبة االصابة لدى االناث اعمى من الذكور  كما بينت الدراسة ,%4.04 الدودة بمغت

 (. 2017وآخرون,   AL-Daoody% )3.33% اما في الذكور فكانت  6.59

   Clinical Features and Pathogenesis.المظاهر السريرية واالمراضية 7.2

الدودة الشريطية القزمة وتسببيا في احداث نقص تغذوي في  العالمي نتشاراالعمى الرغم من       

نظرآ , اال ان ىناك دراسات محدودة عنيا االصابات الشديدة وخصوصآ عند االطفال الصغار

وآخرون ,  Mohammadzadeh)  والتي تتركز وتظير في فئة االطفال المراضيتيا المحدودة 

  .(AL-Kafaji  ,2014 و 2007

التغيرات المرضية التي تسببيا الدودة الشريطية القزمة تعد قميمة وتحدث نتيجة نمو ان        

فان اعراض  , لذاخفيفة ةعندما تكون االصاب)الكيسانيات المذنبة ( داخل الزغابات  واليرقات االجنة

. (2012واخرون , Burton) ن معدومة او تظير عمى شكل اضطرابات بطنية مبيمةاالصابة تكو 

 Catarrhl)  حاد التياب معوي عمى شكل اعراض االصابة فتظير ,حالة االصابة الشديدة اما في

enteritis  يرقان ( وحصول االسيال والJaudice  وآلم الرأسheadache  والحمىfever  والتعب

fatigue وقد تياجر ىذه الديدان الى البنكرياس او الصفراء  (Cabada   , 2016وآخرون  . )
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االمعاء فقد يؤدي احيانآ الى حصول انسبلخ  فيالمفائفي  من جزاءاستقرار الديدان البالغة في ا اما

قترح او ( . Wakelin   ,2002و   Muller)  لمخاطية في حالة االصابة الشديدةفي الطبقة ا

Andreassen   (1998 انو عندما يكون المضيف مصاب ) ًدودة فان المضيف  1000باقل من  ا

دودة والمتمثمة  1000تظير اعراض االصابة بأكثر من فيما  ,يتحمل االصابة وبدون اي اعراض

 ,وفقدان الشيية البطن ,م واال, مثل االنزعاجات  التي سبق ذكرىا بمجموعة من االعراض

لقوارض التيابات كما تسبب االصابة الشديدة لمدودة الشريطية القزمة في ا واالسيال وحتى الدوران. 

واخرون ,  AL-Samarrae و 2000) الساعدي ,  معوية واسيال مع فقدان الشيية  والخمول

. وقد يسبب نمو الكيسانيات في االمعاء الى حدوث ( 3022وآخشون ,  Cabezaو  2009

 وقد يحدث ان يصاب الشخص باالسيال ,استجابات تحسسية ناجمة عن المواد االيضية لمديدان

الدموي في حاالت نادرة نتيجة لممضاعفات الناجمة عن غزو طبلئية االمعاء من قيل االطوار 

( ان 2008واخرون )  Moveseyan وقد اكد(.  2017, وآخرون  AL-Daoody)  اليرقية

التغيرات النسجية في امعاء الجرذان المصابة بالدودة الشريطية القزمة ترتبط مع زيادة شدة االصابة 

التغيرات النسجية حدوث اضرار في الطبقة المخاطية, اندماج الزغابات وتسطح خبليا وشممت 

الطبقة الظيارية وزيادة سمك الطبقة العضمية وزيادة في الخبليا الممفاوية. فيما اكد 

Muehlenbachs  ( 2015وآخرون ) من قبل خبليا غير طبيعية لمدودة  لبلنسجة اً ان ىناك غزو

 الشريطية القزمة والتي عدىا آلية مرضية تربط االصابة بالدودة مع االصابة بالسرطان. 

   Diagnosis Methods التشخيص      طرق . 8. 2

 . الفحص المباشر لمبراز8.1 .2

ق التشخيص ائاستخدام احدى طر بوساطة يتم تشخيص االصابة بالدودة الشريطية القزمة      

في البراز  الدودة الشريطية القزمة بيوضالتحري عن  لغرضالمتبعة مثل التعويم او الترسيب 
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(Bush  , ومن تقنيات ا 2001واخرون . )كموريد , كبريتات الزنك استخدام  ىي لتعويم البرازي

ىذه الطريقة  وفي. , فورمالين او ماء مقطر مع محمول االيودينانتزاع اسيتات االثيل ,الصوديوم

ستخدم المجير الضوئي لمكشف عن بيوض الدودة الشريطية القزمة في البراز ويمكن رؤية ي

وآخرون ,   AL-Daoody و  2011واخرون ,  10x (Beckerالبيوض بسيولة عند قوة تكبير 

2017 ) . 

 . التقنيات المناعية 2.8.2

احدى  ELISA Enzyme Linked Immunosorbent Assay)) االليزاتعد تقنية           

 الخاصة بالطفيميات ومنيا االضداد عن تحريلمشائعة االستعمال والتي تستخدم  الحديثةالتقنيات 

مرة  1970عام  ألول. واستعممت ( 1991وآخرون ,  Gomez-Priegoالدودة الشريطية القزمة )

من قبل  1972, وبعدىا بالسويد عام  Schurs و  Van-Waemanفي ىولندا من قبل العالمان 

كما استخدم المستضد  (. 2001وآخرون ,  Castillo)  Perlamann و Engarellالعالمان 

او  SDS-Pageن او تقنية ولة من الفئران بتقنية لطخة وستر الخام لمدودة الشريطية القزمة المعز 

 Sodium Dedecyle Salfate ي لجزيئات دوديكل الصوديوم متعدد االكريبلمايد الفصل اليبلم

Polyacrylamide Gel Electrophoresis   (Gönens  ,2002  .)    

 Polymerase Chain Reaction تقنية تفاعل أنزيم البممرة المتسمسل. 3 .8.2

ألول مرة من قبل  1987وتوضيحو عام  DNAتم وصف التفاعل المتضاعف لسمسمة 

وعمل أجزاء  DNAىو مضاعفة قطعة معينة من الـ  ةوأساس عمل ىذه التقني كاري موليسالعالم 

 Primersوفق تسمسل نكموتيدي معين بوجود بادئات  عمى  عديدة ومختمفة من الحامض النووي

القالب وذلك بسبب تضاعف المادة  DNA Templateمرتبطة بتسمسل مكمل ليا عمى شريط الـ 

 PCRوتعد تقنية الـ  .( 2009,وآخرون Valonesالوراثية لمكائنات الحية في اثناء األنقسام )
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األكثر انتشارا واستخداما في مختبرات الوراثة الجزيئية في جميع دول العالم واألساس الذي تعتمد 

استخدمت العديد من و .  2002),اخشونو Macnishعميو معظم الدراسات العممية البحثية فييا )

الموشرات لدراسة التباين الوراثي بين افراد النوع الواحد منيا المؤشرات الشكمية والمؤشرات 

ؤشرات الشكمية م(. اذ تعتمد ال2014, وآخرون Patwardanالكيموحيوية والموشرات الجزيئية  ) 

( وان ىذه الصفات يتحكم بيا اكثر من جين  النمواو طبيعة  عمى الصفات المظيرية ) مثل المون 

ات المؤشر  وىناك باتا تجاه العوامل الخارجية ,مما يجعل ىناك ضرورة الستخدام مؤشرات اكثر ث

حيوية باعتماد االنزيمات المتناظرة التي تعد بصمة لمفرد او النوع وىي اكثر ثباتا من الكيمو 

 Mukherjeeواالصابات المرضية ) ,وعمره  ,المؤشرات المظيرية لكنيا تتأثر بنوع النسيج

راض ولعل اىم (. وىناك المؤشرات الجزيئية والتي استخدمت لمعديد من االم 2015, وآخرون

 PCRالمؤشرات التي القت استخداما كبيرا او تطبيقات واسعة ىي مؤشرات الدنا المعتمدة عمى 

 -:والتي تقسم الى

 التي تستيدف عدة مواقع عمى الجينوم وتشمل : DNAأوال: مؤشرات الـ 

النواتج المتضاعفة المتعددة  ئات عشوائية تماما مثل مؤشرات نسقمؤشرات تستخدم باد .1

ويشمل ىذا النوع بدوره أنواع   Multiple Arbitrary Amplicon Profilingالعشوائية 

 DNA-PCR Randomعديدة مثل مؤشرات التفاعل العشوائي متعدد األشكال لسمسمة الدنا 

Amplication of polymorphism (RAPD)  والتفاعل العشوائي لتسمسل الدناAP-

PCR (Garibyan  وAvashia ,(2013. 

مؤشرات تستخدم بادئات شبو عشوائية مثل مؤشرات تباين اطوال قطع الدنا المتضاعفة  .2

AFLP  (Meudth  وClarke  , 2007.) 
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موزعة داخل الجينوم مثل السايتوكروم  محدودة مؤشرات تستخدم بادئات متخصصة كمواقع .3

( وكذلك COI-mtDNA) Cytochrome oxidase I لدنا المايتوكوندريا  Iاوكسديس 

   Cytochrome oxidase II  (COII-mtDNA) لدنا المايتوكوندريا IIسايتوكروم اوكسديس 

Garros), 2005)وآخرون. 

والتي ليس بالضرورة ان تكون داخل  ثانيا: المؤشرات التي تستيدف مواقع محدد معروفة التسمسل

وقد تطورت ىذه التقنية ليتم استخداميا في العديد  النواة فقد تكون ىذه المؤشرات في المايتوكندريا

عن التشخيص وتحديد النوع  , الجرائم , النسب فضبلالتطبيقات منيا لمكشف عن االمراضمن 

تقاربيا وتباعدىا في القرابة لذا فقد استخدمت في معرفة العائمة الجينية واصل االنواع لمعديد ومدى 

ددة الخبليا ( ومنيا الطفيميات ية النوتة ) وحيدة الخمية والمتعمن الكائنات البدائية النواة وحقيق

(Nadao  ,2009 .)  ومن االمثمة الواضحة عمى ىذا النوع من المؤشرات ىي Alpha-

Amylase Gene Analysis ( Smith و Osborn  ,2009  .) 

 The geometric morphometricالهندسي  المظهري المقياس. 4 8.2.

العمم الذي ييتم  بانو Geometric Morphometric اليندسي المظيري ف المقياس يعر       

 وتأثيروخاصة تحميل سجميا االحفوري  ,بدراسة التحميل الكمي لشكل وحجم جميع الكائنات الحية

 باإلضافة, العوامل البيئية سببيات التي االختبلفاتالشكل وكذلك  ايرات المتطورة والحديثة عمىالتغ

التغاير الوراثي الكمي بين المجتمعات السكانية  ةفان ىذا العمم يستخدم أيضا في دراس الى ذلك

قات تنتمي لنفس الجنس وكذلك دراسة العبل الكائناتالمنفصمة جغرافيا والتي تعود ألنواع من 

ىو  اليندسيالمظيري م المقياس من استخدا اذن فان اليدف األساس ,التطورية بين الكائنات الحية

لعدد من الفرضيات الخاصة بالعوامل المؤثرة عمى شكل الكائن الحي  اإلحصائي االختبار

(Marcus  ,1990 .)  تقدم الكثير من الدقة المطموبة في الوصف والمقارنة بين فيذه التقنية



 Literature Reviews                                     11الفصل الثاني9 استعراض المراجع   

 

 
 

يا اىمية العامل الجغرافي كذلك فان تطبيق تقنية المقياس اليندسي ل تأثيرعمى  باالعتماداألشكال 

نفس النوع ى لاكبيرة في مجال األبحاث التي تعتمد عمى المقارنة بين األشكال التي تعود 

 , Heterochrony (Macleod )) لؤلحياء اإلنمائيالتطور نفصمة جغرافيا وكذلك دراسة والم

ان عمل المقياس اليندسي يقوم اساسا عمى تحميل البيانات الخاصة بالشكل اليندسي  ,2002)

عالية جدا الدقة عمى الأو المخطط البياني القائم  Landmarksالمعالم  بأستخذام)الشكل والحجم( 

(Bookstein,1991 ; Rohlf وMarcus ,1993 وقد ذكر ,)Silveira ( ان 2006وآخرون )

اكل التي تواجو الباحثين ىي عدم وجود المتخصصين في مجال التصنيف واحدة من اكبر المش

لتشخيص العينات, وىذا الوضع بدا ينحسر تدريجيا عن طريق تطوير مفاتيح الصور الفوتوغرافية 

واخشون ,  Boroniوالتي يحتمل استخداميا من قبل غير المتخصصين في مجال التصنيف )

وبالتزامن مع استخدام مثل ىكذا اساليب في التشخيص وأيجاد التغاير استخدمت في  .(3022

الوقت الحاضر ادوات اخرى قريبة ومعروفة وتعطي نتائج دقيقة و تقمل الى حد كبير من اعباء 

يشير  الذي استخدام المقياس اليندسي منيا .(Jensen ,3004)العمل لمقائمين في مجال التصنيف

ى التحميل الكمي ألنواع الكائنات الحية وىو مفيوم يشمل الحجم المتري والشكل بشكل واضح ال

فضبل عن  أجراء التحميبلت الكمية المظيرية عمى ىذه الكائنات استخدامومعا ,اذ يتم من خبلل 

استخدامو في تقدير المؤشرات الكمية وقياس الصفات التطورية مثل المقياس اليندسي الوراثي الذي 

 .(2010, وآخشون  Bloch و Tofilski  ,2008 و Aytekin  ,2007 )ر الجنينيقيس تطو 

  أنواع المقياس الهندسي  .4.8.2.1

  Traditional Geometric Morphometricالمقياس الهندسي التقميدي  1.4.8.2.1

يقوم ىذا النوع من المقياس اليندسي بتحميل الطول والعرض والنسب والزوايا         

(Marcus,(1990   وبصورة عامة فان بيانات الشكل المظيريMorphometrics  التقميدية ىي
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ان من عيوب استخدام قياسات الحجم ىو ترابط معظم األعضاء الى حد كبير و  ,لمحجمقياسات 

ونتيجة لذلك فان عدد المتغيرات المستقمة يكون قميبل جدا عمى الرغم من القيام بالعديد من 

 االختبلفالمثال فان طول عظم الساق يختمف عن طول عظم الفخذ كذلك القياسات عمى سبيل 

 Boroni و Marcus  ,1990) بين طول عظم الزند وعظم العضد وحتى قياسات الرأس ايضا

التقميدية ذات اىمية كبيرة سواء كانت  مع ذلك فان البيانات المورفولوجية (.2017واخرون , 

 ,واألطراف,مطمقة او نسبية كما ىو الحال في دراسة النمو والحجم نظريا مثل كتمة الجسم 

فضبل عن عدد من الدراسات الوظيفية الشكمية بالرغم من ذلك   يومساحة المقطع العرضي والطول

المعمومات الخاصة بالتوزيع المكاني فان ىذا النوع من القياسات يحتوي عمى العدد القميل من 

ان ليذه القياسات فائدة كبيرة في تحديد  لممتغيرات الشكمية في جميع اجسام الكائنات الحية,

التغايرات التي تطرأ عمى جسم االنسان نتيجة لتاثير بعض المموثات ومن األمثمة عمى المؤشرات 

ومؤشر عوامل الحالة ألعضاء جسم المستخدمة مع ىذا النوع من القياسات المؤشر الكبدي 

 ( .2017, وآخشون  Boroniاالنسان والحيوان عمى حدا سواء )

 Landmarks-Based Geometricالمقياس الهندسي المعتمد عمى المعالم .2.1.4.8.2

Morphometric  
يعتمد ىذا النوع من المقياس اليندسي عمى جمع المعمومات المكانية اآلتية من 

 2Dالنوع من المقياس تحتوي عمى بيانات تقميدية ثنائية االبعاد  , اذ ان ىذااالحداثيات أو النقاط 

الدراسات تمتمك بيانات ثبلثية  العديد من التقني في مجال التصوير أصبحت لتطورا ولكن نتيجة

ذات درجة عالية من الوضوح والتي أصبح استخداميا بشكل واسع جدا حتى مع  3Dاد األبع

ان  .( 2011,وآخرون Singletonاصغر التراكيب كاألسنان وغيرىا من التراكيب المختمفة )

أيجاد معالم معينة تكون صعبة جدا عبر  وصف شامل وموسع وواضح ألي شكل عممية توفير 

تتمف بسيولة تامة وذلك الن كل المعالم يجب  بوصفيا  يمكن العمل بيا ألن عينات الحفريات ال
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وبالرغم من ان احداثيات المعالم تكون مفقودة أحيانا  ان تكون موجودة في جميع عينات الدراسة ,

لكن يمكن تقدير بيانات كل فرد او اعطاء تخمينات لكل البيانات تكون مقاربة جدا ومبلئمة 

رىا بواسطة البيانات التي توضع بشكل دقيق وواضح بعد اتمام عممية تصوي وواقعية نوعا ما لتمك

  .Bookstein,(1991) مجير رقمي مخصص لذلك

        Genetic variation and study of the species. التغاير الوراثي ودراسة االنواع 2.9

وان  genetic diversityداخل نوع معين بمصطمح التنوع الجيني في يشار الى تنوع مورثة 

التباين الوراثي االختبلف في المميزات الجينية لمنوع ضمن مادتو الوراثية يشار لو بمصطمح 

genetic variability (Bush  , 2001وآخرون  .) 

وقد تم دراسة التنوع البيني لمحيوانات وتركزت الدراسة في الوقت الحالي عمى دراسة العديد       

من الكائنات الحية بما فييا الكائنات العميا, اذ ان تطور الحياة وانتقال الكائنات مع القوافل التجارية 

ون , وآخر  Guoانواع جديدة ) وءعمى تداخل االنواع مع بعضيا ونش عام ساعد 1200قبل 

2016Guo ;    , 2019وآخرون .) 

سة العبلقات التطورية وعبلقاتيا بالتكيف ومقاومة اوع الوراثي والتغاير الوراثي لدر استخدم التن      

باستخدام المظير  ئد الذي قام بو لينايوساوعمى الرغم من العمل الر  ,االمراض فضبل عن التصنيف

الى ىذا اليوم اال ان التصنيف  الخارجي لتميز االنواع والذي مازال مستخدما عمى نطاق واسع

 (.  2016, وآخرون Ronque ديد يعتمد عمى العبلقات التطورية والجينية لبلنواع والنويعات )الج

تم تطبيق التقنيات الحديثة لمعرفة التغاير الوراثي في المسببات المرضية لمعرفة االنواع     

المقاومة لمعبلج او تمك ذات االمراضية العالية فضبل عن تحديد االنواع التي تصيب نوع معين 

 (.  Holmes  ,2015و   Sintchenkoدون االخر من المضائف ) 
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انواع مختمفة بالطفيمية او الفايروسية او البكتريا  فون لؤلمراضوغالبا ما يصاب االفراد المضي   

وشدة  باألوبئةقد تكون ليا عواقب  فة, وان ىذه االصاباتمن تمك الكائنات ليا انماط جينية مختم

لمكائن الممرض فقد يحدث تداخل بين الطرز الوراثية  إلمراضيواو المرض وتطور قابمية االصابة 

المختمفة والتي قد يكون ليا دور ميم في التنوع الجيني فضبل عن تداخل عوامل المضيف مع 

 (. Jokela  ,2016و Seppälãعوامل الممرض ) 

اء كانت حيوانية او نباتية تظير تباين وراثي بينيا ومع ذلك فان القوة و ان معظم الكائنات س      

التي تحافظ عمى ىذا التغاير مازالت قيد الدراسة وليذا تمجأ الدراسات الى تحميبلت المقارنة بين 

النيا تساعد في ,ليات التي تحفظ ىذا التباين في التجمعات السكانية عمى اآل الضوء إللقاءاالنواع  

 Poulin)  من التباين ط في كثير من االحيان بمستوى عالسمات الكائنات التي ترتب تحديد

(. وان دراسات تحميبلت المقارنة تستخدم عمى نطاق واسع في مجال الطفيميات  2000وآخرون , 

نظرا الن ىذه الطفيميات ليا صفة اختيار او تفضيل مضيف عمى االخر وذلك اعتماد عمى ان 

 Poulin) بعض المضيفات لتمك الطفيميات لممضيف قد تمنح صفة المقاومة ل الصفات الوراثية

  (. 2000وآخرون , 

مفة من المضيفات يمكن ان تساعد في تحديد فيما اذا كان تلذا فان دراسة االنواع المخ       

         نوع المتطفل عمى المستوى الوراثيالتطفل يظير تغاير او اختبلف بين االنواع المختمفة لم

 (Poulin  , و 2000وآخرون Jenkins  , 2012وآخرون  .) 

عل انزيم تفاوليذا فان ىناك تقنيات جزيئية متعددة تستخدم لدراسة التباين الوراثي منيا طريقة     

 COX1جين المايتوكندريا عاده ما يتم فييا استخدام مؤشرات معينة منيا  ذيالبممره المتسمسل وال

او  ITSبادئات معينة تختمف في الطول تستيدف مناطق ذات النسخ المترابط منيا  توظيف او يتم
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لطريقة تفاعل انزيم البممره المتسمسل              االخرى تقنياتادئات عشوائية وغيرىا من الاستخدام ب

 (Jenkins  , و 2012وآخرون Garibyan  وAvashia  ,2013 .)  

 Mitochondrial DNA Markers المايتوكوندريا مؤشرات دنا . 10. 2

اذ انيا تكون  ,النواة DNAتمتمك المايتوكوندريا مادتيا الوراثية الخاصة بيا والمستقمة عن 

ضمن مادتيا  يبوسوميةرا يبيةاقادرة عمى صنع بروتيناتيا الخاصة بيا نتيجة وجود جسيمات ر 

 Translationوالترجمة  Transcriptionاألستنساخ األساسية وبالتالي يمكنيا القيام بعمميتي 

اذ وجد ان المايتوكندريا فضبل  . 2008)آخرون,و Gissiالمشفر بدقة عالية ) DNAلجينات الـ 

في عمميات حيوية  نيع الطاقة في الخمية فانيا تسيم عن انيا تعد المكان الرئيسي لتوليد وتص

وااليض  Ageingوالشيخوخة  Apotosisميمة اخرى داخل الخمية منيا الموت المبرمج لمخبليا 

Metabolic  والتخميق الحيويBiosynthesis  والييملمعديد من الجزيئات الكبيرة منيا الدىون, 

و  Lodoukakisفي العمميات الميمة )  ات تسيمنلمايتوكندريا تشفر لبروتياذ ان جينات ا

Zouros ,2017 .)  كما يخضعmtDNA  الى الطفرات سواء النقطية او الحذف, كما ويختمف

mtDNA في  ني باختبلف الكائنات فقد يصل حجمووالمحتوى الجي , والحجم ,من حيث الشكل

 عدةوقد يحمل جين واحد او  1556kbاو يصل في البعض االخر الى  10kbبعض الكائنات 

الدنا  وقد وجد ان(.  Zouros  ,2017و  Lodoukakisجين او اكثر )  65الى  تصلجينات 

عن  مسؤولةمورثة  36عمى يحتوي  القزمة الشريطية الدودةفي  mtDNAالمايتوكونديري 

 DNAيستخدم  الذ .Guo ,(2016الوظائف االساسية التي تقوم بيا المايتوكوندريا  )

وراثية في الدراسات التصنيفية والبحوث المستخدمة في مجال التشخيص  ةبصمكالمايتوكوندريا 

كل من وقد أكد  .(2006وآخرون, Chandra) Forensicالوراثي لمكائنات الحية واألدلة الجنائية 

Gupta  و 2015 (وآخرون ) Men ( 2017وآخرون  ) ياالمايتوكوندر ان جينوم 
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Mitochondrial genome  المؤشرات الوراثية الغنية بالمعمومات الوراثية أىم وأكثر  ىو

التي يمتمكيا دنا العديدة والمميزات  الفريدة ان الخصائص ,الخاصة بجميع الكائنات الحية

عمماء األحياء من دراسة  ينكادت الى تم PCRاستخدام تقنية الـ وب mtDNAالمايتوكوندريا 

دراسة  عن فضبل دراسة جزيئية فعالة الحيةلكائنات كانية ألي نوع من أنواع االمجتمعات الس

اىم المميزات التي يمتمكيا الدنا  ان .( 2013وآخشون ,  Chiselli) ديناميكية التطور

والتي لفتت أنظار العمماء و الباحثين واىتماميم في عمم الوراثة الجزيئية  mtDNAالمايتوكونديري 

 ذات أىمية كبيرة جدا في مجال الدراسات التطورية وجعمت مؤشرات دنا المايتوكوندريا

Evolutionary Studies   عليهاوبحسب ما أكدZhang  وHewit (1996 و )Breton   و

Stewart ( (2015. : فيي 

 بسيطة ومنظمة . DNAالنووي  جدا وتركيبة الحامض حجم الجينوم يكون صغير 1.

 يوجد في كل مكان من جسم الكائن الحي وفي جميع الحيوانات تقريبا . 2.

 عدد نسخ الحامض تكون كبيرة جدا وبالتالي من السيل عزلو او استخبلصو . 3.

 . DNAيوجد النمط الفردي الفعال في تسمسل الحامض النووي  4.

 القميمة أو النادرة . ءاتاالستثنايكون انتقال الجينات الوراثية فيو عن طريق األم عدا بعض  5.

فييا يسمح لمبوادئ اتمام   DNAالغشاء الخارجي وتطور مناطق المايتوكوندريا وبطء حركة الـ 6.

 دراسات النشوء والتطور عمى اعمى المستويات التصنيفية المختمفة لمكائنات الحية .

في  Non-coding DNAعدم وجود اعادة ترتيب لؤلنترونات في تسمسل الدنا غير المشفر  .7

ان ىناك صعوبات عامة وخاصة في  Hewitt ((1996و  Zhangالمايتوكوندريا, وقد ذكر 

كمؤشر جزيئي وىذه الصعوبات ناتجة عن عدة أسباب يمكن  mtDNAاستخدام دنا المايتوكوندريا 

 ايجازىا بما يمي :
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 القوام .   كون غرويطول تسمسل الحامض النووي غير متساوي والنسيج الذي يوجد فيو ي  1.

 التغايرات الجزيئية فيو غير ثابتة عمى مدار الساعة .  2.

 .كموتيدي لمنواة والمايتوكوندريا تشابو التسمسل الن 3.

 Mitochondrial genes  ات المايتوكوندياجين 1.10.2

سايتوببلزم نطاق العضيات الموجودة في  يعد دنا المايتوكندريا جينوم خارج النواة وفي     

الخبليا الحيوانية وان معظم جينومات المايتوكندريا في الحيوانات متعددة الخبليا عبارة عن جزيئات 

اصغر واخرى  كيمو بايت وقد توجد حيوانات تمتمك جينوم 42 – 14دائرية يتراوح طوليا بين 

عمى مناطق قميمة غير مشفرة  ويحتوي دنا المايتوكندريا(.  2016وآخرون ,  Sun) تمتمك اكبر 

من االنترونات, كما ان ىناك مناطق مثالية التشفير ومعروفة التسمسل  اً وعادة ما يكون خالي

التتابعي في جينات المايتوكندريا تستخدم في تصميم البوادئ المستخدمة في تضخيم الجينوم 

 Gissiيذا فقد عد (. ل Huynen  ,2018و  Esveldوالكشف عن مناطق التغاير الوراثي ) 

نموذج جيد لمدراسات التطورية, اذ انو يوفر اكثر من ( ان جينوم المايتوكندريا يعد 2008وآخرون )

تسمسل والذي يساعد في فك شفرة او آلية تطور الجينوم في مجموعة واسعة من السبلالت  1000

ينتج عنو من االحيان كما ان اعادة ترتيب جينوم المايتوكندريا في كثير لممجموعة السكانية. 

العديد من االشكال المعاد ترتيبيا في نفس الخمية, لذا فقد ازداد استخدام جيناتو في  حدوث

وذلك بسبب تطور طرائق عزل جينوم المايتوكندريا واستخدام الدراسات التصنيفية والتطويرية 

فضبل عن  PCRوتطور تقنية  داتاالختبلفات السكانية في النيكولوتيانزيمات التقييد لمكشف عن 

وآخرون ,  DNA  (Patwardhanقابمية تطبيق البادئات العالمية لتضخيم الحامض النووي 

2014  .) 

 -مستخدمة بصورة واسعة جدا في ىذا المجال :ات المايتوكندريا النولعل من جي
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ف جدا في و عبارة عن بروتين معر  والذي ىو COII, COI االول والثاني سايتوكروم اوكسديز

ىو رمز التيني من سبعة  COII,COIسمسمة نقل االليكترون ويوجد في المايتوكندريا, وان رمز 

يتكون ىذا الجين (.Johnston  ,2006اوكسيديز )  Cوحدات فرعية متعددة الببتيد سايتوكروم 

 زوج قاعدي وقد استخدم ىذا الجين في دراسات التطور في الحشرات وتقارب 894bpمن حوالي 

 COXII,COXI(. وقد استخدم  2014واخرون ,  Patwardhanوتباعدىا ) االجناس والعوائل 

 لتحميل االنواع في الطفيميات. 

اذ تم استخدام ىذا الجين لتحديد  Mitochodrial nsومن جينات الميتوكندريا االخرى      

 بوساطة ويمكن تضخيمو 450bpولوجيا الطب الشرعي ويبمغ طول ىذا الجين ياالنواع في ب

من ىذا الجين لتحديد العبلقات  355bpوقد تم استخدام التسمسل متخصصة ال العالمية البادئات

وآخرون ,  Chenوالتطور السكاني وحساب زمن التباعد في التمور اليندية والشعاب المرجانية ) 

2002 ; Pandey  , 2007وآخرون  .) 

فيو يفيد في دراسة عبلفات النشؤ والتطور بين االصناف   Cytochrom-b باما سايتوكروم     

ذات الصمة الوثيقة, وعمى الرغم من ان ىذا الجين اثبت فائدتو في تصنيف النباتات  اال انو وجد 

 Bradleyان معموماتو فيما يخصص بعض الحيوانات المدروسة تحتاج الى معمومات اضافية ) 

 (.  2007,  وآخرون 

( اىمية 2006وآخرون ) Ando( و 2005وآخرون ) Ngarmamonpiratلقد اكد       

في تشخيص العديد من الطفيميات ذات االىمية البشرية والبيطرية  الحامض النووي المايتوكندري

  cytochrome C oxidase Iفضبل عن اىميتيا في عمم االوبئة واالحياء. وقد تم استخدام جين

 Cheng و 2010وآخرون ,  Kandil) من الطفيميات لتشخيص التغاير الوراثي في العديد 

 (.2016وآخرون ,  Tresnaniو   2016وآخرون ,  Goswami و 2016واخرون , 
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 Nicotinamide Adenineفضبل عن ذلك فقد تم استخدام جينات مايتوكندريا يطمق عمييا     

Dinucleotide (NAD)  اعمى من   ان تعطي ىذه الجينات نسب باإلمكانلدراسة التغاير اذ

 18s (.وىناك جينات اخرى منيا 1999واخرون ,  Gasser)  COX1التغاير مقارنة مع جين 

rRNA  وNAD4 االجابة عمى االسئمة المتعمقة  ممكن استخداميا بالتصنيف الجزيئي لغرض

  (. 2016واخرون ,  Cheng)  ةالوراثيبالتغايرات 
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 والشركات المصنعة والمنشأ المستخدمةاألجيزة : ( 1-3جدول )
 اسم الجياز   ت

Apparatus Name 

 الشركات المصنعة  أو المنشأ
Company and origin 

               Refrigcrator Arcelik – Turkey                         ثالجة   1

       

 OWL Electrophoresis جياز ترحيل كيربائي 2

System  
Labnet – The U. S. A         

      

                 Thermo cycler                      Bio-Rad  - USAجياز التضخيم  3

        

                 DNA Quantus forometer       Promega – USAجياز قياس نقاوة  4

       

        Gel imaging system             Major science – USAجياز تصوير الجل  5

       

     Centrifuge                       Fisher scientific – USA جيار النبذ  مركزي 6

       

           Micro spin centrifuge    My Fugene – China يق جياز طرد مركزي دق 7

       

        Sensitive Electronicميزان كيربائي حساس 8

Balance   
Denver instrument-

Germany     

                     VI plus  Vortex                       Boeco –Eufor المازج جياز 9

       

            Water bath Mummer-Germany                      حمام مائي  10

       

     Micropipettes               Dragonmed – Germany دقيقة         ماصات  12

      

                               Digital Microscope Taiwan              مجير رقمي  13

       

                           Laptop hp- Korea                                  حاسبة  14
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 نعة والمشأوالشركات المص االدوات المستعملة: (  2-3) جدول 

 المشأ- الشركة المصنعة االدوات                      ت
                   Eppendrof   Tubes                   Promega-USA  روفأنابيب أبند 1

      

             Slides Sail brand -  China                                 شرائح زجاجية 2

   

                             Dissecting Set Pakistan                      طقم تشريح  3

     

                            flask Approx .500 ml Germany        دورق زجاجي مدرج  4

     

                            Tubes              Germanyأنابيب زجاجية مدرجة مختمفة األحجام      5

    

             Medical Gloves Safe Pack – U.S.A                     قفازات طبية  6

      

             Medical Cotton                                Kardelen – Turkeyقطن طبي  7

   

 محهيت انصنع                                                  Trapsمصائد حديدية      8

 

 شأنوالشركات المصنعة والم المستعملة الكيمياوية والمحاليلللمواد :  ( 3-3) جدول

 شأنالم -الشركة المصنعة  المواد والمحاليل الكيمياوية                ت
                               Chlorophorm كهوروفورو   1

          

India – Mumbai                 

        

               DNA Ladderنهذنبمقيبش انوزن انجسيئي  2

          

Promeg-USA                              

      GIAamp DNA Mini Kitعذة اضتخالص انذنب 4

                                     

QIAGEN – Germany         

      

                                              Agarose اكبروز 5

           

Promeaga –USA                

       

6 TAE (Tris-Acitic acid-EDTA)- – Buffer ( 

40x)    

Promega –USA                  

       

                  Distilled water Promega –USA                    %  100مبء مقطر 7

       

                       Specific primers Bio – Korea متخصصت                     بوادئ 8

        

                              Loading dye صبغت انتحميم 9

            

Promega –USA                  

       

10 Ethidium bromide solution (10 mg/ml)       

        

Promega –USA                  
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  Tissue) )QIAamp DNA Mini kit  عدة استخالص الدنا يوضح محتويات :(  4-3جدول )

 واألصل والمنشأ .
 األصل أو المنشأ المحتويات  ت
1 ATL Buffer 200 ml                                                QIAGEN – Germany              

2 Proteinase  K 20 ml                                               QIAGEN – Germany              

3 AT Buffer 200 ml add Ethanol 200ml                 QIAGEN – Germany              

4 AW1 Buffer 400 ml                                               QIAGEN – Germany              

5 AW2 Buffer 400 ml                                               QIAGEN – Germany              

6 AE Buffer 70ml                                                    QIAGEN – Germany              

7 Micro pestle                                                            QIAGEN – Germany       

8 GD Columns                                                          QIAGEN – Germany              

9 Collection tubes                                                      QIAGEN – Germany    

 
 البوادئ المستخدمة في الدراسة  وتسمسالتيا :(  5-3جدول )

F : Forward praimer                                      R : Reverse primer  

 

 

 

Product 

size 

(bp) 

Annealing 

temperature 

Primer Sequences Primer 

Name 

865 55  

F- 5-ACTTCATTGCTTTTGCTTTTTAGA-3 

 R-5-TGCTGTCATAAATGAACCAACAGT-3 

                      

Cox1 

gene            

 

 

819 50  

F- 5- GAAGCGTTAATTATGGGTT-3     

R- 5- GATTACAAGTTGATAGAGCCC-3 

 

Pnad5 

Gene 
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 Methodsطرائق العمل   .3.2 

 ها وجمع العينات. صيد الحيوانات وتشريح 1.2.3

تم اصطياد الحيوانات )الجرذان والفئران ( من مناطق متفرقة في محافظة ديالى ولمفترة من       

فأر وذلك بأستخدام المصائد  55جرذ و 54وبواقع   2018الى تشرين الثاني  2018تموز 

الى مختبر الحيوان في قسم عموم الحياة في  تنقم)الجبن اوالخبز اوالخيار (  ثم  الحديدية والطعوم

 جامعة ديالى . / كمية التربية لمعموم الصرفة

قياس كما تم الميزان الكيربائي ب  تبأستخدام الكموروفورم ومن ثم وزنتم تخدير الحيوانات       

الى نياية  من بداية البوز التشريح اذ يتم قياس الطول صحن في ومده هبعد تخدير و  طول الحيوان

 ساطةية الظيرية بو حناالبتثبيت الحيوان عمى  اتالحيوان تحشر متري . شريط  الذيل باستخدام

 واستخراجيااالمعاء  تملمخرج الى منطقة الصدر واستئصمن ا أالدبابيس وعمل شق طولي يبد

عن الديدان الشريطية  ليتم فتحيا طوليا والتحري ووضعت في صحن بتري كبير خارج الجسم الى

 تحفظ تم قياس طول الدودة والتقاط صور لرؤيس الدودة والقطع الجسمية والبيوض, القزمة . 

المئوية النسبة سبت . ح المجمدهفي  °م20-% وبدرجة حرارة   95بوضعيا في كحول  الديدان

 : تيةاال توشدة االصابة من المعادال

 عدد الحيوانات المصابة العدد الكمي    = النسبة المئوية لإلصابة 

 المصابة عدد الحيوانات /عدد الديدان = الصابة شدة ا
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 Molecular Genetic Studyالدراسة الوراثية الجزيئية   2.2.3.

  DNA Extraction     DNAاستخالص ألـ 1.2.2.3.

المثبتة في ورقة التعميمات الممحقة بالعدة المختبرية مطريقة لتمت عممية االستخالص وفقا 

QIAamp DNA Mini Kit Tissue Protocol (QIAGEN) . 

 االستخالص   خطوات 2.2.2.3.  

دقيقة  2دورة /دقيقة ولمدة  centerifuge 12000المركزي  نبذالعينات في جياز ال وضت.  1

 يتم سحب الكحول من العينة .  micropipette الماصة الدقيقة لمتخمص من الكحول وباستخدام

 ودةاألنبوبة التي تحتوي عمى  الدالى  ATL Buffer الدارئ مايكروليتر من 180أضيف - 2

 لكي يتم تحمل جدار الخمية.

داخل األنبوبة لتحطيم  Proteinase K Solution محمول مايكروليتر من 20ُأضيف  -3

المكونات فييا ولمدة  جانسةلمزج وم Vortexالبروتينات, ثم وضعت ىذه األنبوبة في جياز الرج 

 30درجة ولمدة °م  56بدرجة حرارة  water pathاألنبوبة في حمام مائي  تحضنثانية,  30

 دقيقة.

 spendالمركزي نبذبعد االنتياء من عممية الحضن وضعت األنبوبة في جياز ال -4

centerifuge ثواني.  5ولمدة 

وضع و  ثواني 10لمدة  ترجالى األنبوبة و  Buffer  ALالدارئمايكروليتر من 200 . أضيف 5

 دقيقة . 30ولمدة °م70الخميط بالحاضنة بدرجة حرارة 
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الدنا  الى الخميط ليساعد absolute ethanol الكحول المطمق مايكروليتر من 200. اضيف  6

 ثواني.  10الخميط لمدة  مع رجعمى االرتباط بالفمتر 

فمتر ترشيح   مل تحتوي عمى 2حجميا  mini spin columnنقمت المكونات الى أنبوبة  .7  

 دقائق . 4دورة / دقيقة ولمدة  10000المركزي بسرعة  لطردوُأعيدت عممية ا

ج األنبوبة واخذ منيا الفمتر فقط ووضع في المركزي , تمَّ إخرا طردبعد اإلنتياء من عممية ال. 8

 جديدة .  mini spin columnأنبوبة

ثم وضعت الى األنبوبة لغسل الدنا ومن  AW1 Buffer الدارئ مايكروليتر من500 ُأضيف  .9

 دقائق . 4دورة / دقيقة ولمدة  10000المركزي بسرعة  طردبمحتوياتيا في جياز ال

الى االنبوبة ومن ثم وضع الخميط في جياز  AW2 Bufferمايكروليتر من  500. اضيف 10

 دقائق . 5دورة /دقيقة ولمدة  10000الطرد المركزي بسرعة 

ثم بندروف جديدة, تم اخذ الفمتر ووضعة في انبوبة المركزي  طرد. بعد االنتياء من عممية ال 11

الدنا بالفمتر دقائق لفك ارتباط 5 ترك لمدة و  AE Bufferالدارئ مايكروليتر من  70 اضيفت

دقائق ليتم انزال الدنا  5دورة / دقيقة لمدة  5000المركزي بسرعة  طردوضع في جياز البعدىا 

 بشكل كامل من الفمتر    

جيالتينية فييا بشكل مادة  DNAترسب ألـ ي المركزي ,إذ النبذ األنبوبة من جيازإخراج تم  -12

المستخمص عمى ىالم االكاروز  DNAلـ االترحيل الكيربائي  اءجر تم اعديمة المون, بعد ذلك 

° م 4- في الثالجة في درجة حرارةالباقي لمتأكد من وجوده الدنا المستخمص, بعد ذلك يحفظ 

 .لحين استخدامو في تضخيم الجينات المستخدمة في ىذه الدراسة
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 Gel Electrophoresisالترحيل الكهربائي عمى هالم االكاروز  3.2.2.3. 

ستخالص قطع دنا المستخمص لمتأكد من سالمة ااستخدمت تقنية الترحيل لفصل قطع ال 

 وكما يمي: الدنا

 100غم من ىالم االكاروز بعد قياسو بميزان كيربائي حساس الى  1بإضافةحضر اليالم  .1

الحمام في وضع و  مل , 500في دورق زجاجي مدرج حجمو  1Xبقوة   TAE Bufferمل من 

 oم  100ووضع غطاء من ورق السميفون عمى فوىة الدورق لمنع التبخر وبدرجة حرارة  المائي

تخمص من المواد غير الذائبة, و أي فقاعات ذلك بالو الى حين اكتمال اإلذابة وصفاء الخميط 

  ºم -º50 40ثم يترك ليبرد الى درجة حرارة من  جدا   عالية بدرجة رائقا ليصبحفيو 

في الدورق الزجاجي  الى اليالم الموجود  Ethidium bromideمل من صبغة  1أضيف  .2

 مع الرج المباشر لممكونات ولمدة عشرة ثواني .

تييئة حوض صب اليالم وذلك بوضع المشط فيو قبل سكب اليالم لعمل حفر توضع فييا  .3

 العينات . 

سكب اليالم في الحوض برفق وبصورة مستمرة لمنع حدوث أي فقاعات وتركو حتى يتصمب  . 4

 لفترة من الوقت .

 1Xبقوة   TAE Bufferالدارئ محمولالغمر حوض جياز الترحيل الكيربائي بكمية من  .5

مل من الماء   450الى  X  TAE Buffer00مل من محمول   50المحضر من اضافة 

 المقطر.

مشط من اليالم بعد تصمبو في قالب الصب برفق ثم نقل اليالم بعناية تامة ورفق الى رفع ال .6

 حوض جياز الترحيل الكيربائي .
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 DNAمن مل 5  من صبغة التحميل عمى ورق السيميفون لكل عينة ثم مزج معمل  2وضع  .7

في بقية الحفر أي كل عينة في حفرة    )عينة دنا مستخمص( كل عينة تكل عينة . ثم حمم

 وبحسب التسمسل والترقيم المعطى لكل واحدة منيا . 

دقيقة,  50فولت ولمدة   100وصمت أقطاب التيار الكيربائي بجياز الترحيل وجيز بقدرة  .8

وبعد اكتمال الوقت المحدد لعممية الترحيل تّم رفع اليالم برفق من جياز الترحيل ووضع عمى 

وتقدير حجميا  DNAلمشاىدة حزم ألـ   Gel Imaging system سطح جياز تصوير اليالم

 . 2007)بعد اطفاء االضاءة لمشاىدة توىج الحزم بشكل أفضل )الصالح ,

 PCR    - Specificتفاعالت أنزيم البممرة المتسمسل المتخصص  .4.2.2.3

 طبقت ىذه التقنية بأتباع الخطوات االتية : 

 Gene COXI،NAD5) لمجيناتمتخصصة البوادئ ال نان من ثااستخدام 1.4.2.2.3. 

Gene) ( 6-3جدول ) حيث تستخدم كبادئ لعممية الكوثرة الخاصة بتضاعف قطع الدنا
 .الهدف

                              PCRفي تقنية ال  العمل خطوات. 2.4.2.2.3

 : ( 7)كمب في انجذول وفي أنبوبت معقمت  يتيتانمكونبث اال بإضبفتحضر خهيط انتفبعم انرئيص  -1

 مكونبث خهيط انتفبعم  :(6-3جذول )

Volume for 1 

tube 

Unit Final Unit Stock Master mix 

components 

12.5 X 1 X 2 Master mix 

1 µM 1 µM 10 Forward primer 

1 µM 1 µM 10 Reverse primer  

6.5     Nuclease free 

water              

4 µl  /ng 10 µl   /ng 10 DNA              

25  Total Volume 
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مزجت ىذه المكونات بواسطة أنبوبة ماصة زجاجية دقيقة وذلك بسحبيا عدة مرات ثـم وضـعت فـي  

 مزج المكونات مع بعضيا جيدا  .ل  Vortexجياز الرج ألـ 

وُأجريت الخطوات كما في  Thermo cyclerوضعت األنابيب في جياز البممرة الحراري    -2

 .( 9 -3)و (8 -3)الجدول

 

   Kandil) استناد الى Specific – PCR   COXI Gene ظروف تفاعل  :3-7) جدول )
 .2010 )  , وآخرون

Cycle m:s Temperature 

°c 

Step NO 

1 05:00 94 Initial Denaturation  1 

30 00:30 94 Denaturation           2 

00:30 55 Primer Annealing    3 

01:00 72 Primer Extension    4 

1 07:00 72 Final Extension       5 

 
وآخرون  Cheng استنادا الى  nad5  Specific – PCR ظروف تفاعل : (8-3جدول )

(2015) 
Cycle m:s Temperature 

°c  

Step NO 

1 05:00 95  Initial Denaturation  1 

30 00:30 95  Denaturtion            2 

00:30 50  Primer Annealing    3 

01:00 72  Primer Extension    4 

1 07:00 72  Final Extension       5 

  

 PCRلخميط تفاعل ألـ   Gel Electrophoresisالترحيل الكهربائي  .3.4.2.2.3

 وكما يمي: التضخيمقطع الدنا الناتجة من عممية لمكشف عن استخدمت تقنية الترحيل  
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 100االكاروز بعد قياسو بميزان كيربائي حساس الى غم من ىالم  1حضر اليالم باضإفة .1

في الحمام مل ,ثم وضع  500في دورق زجاجي مدرج حجمو  1Xبقوة   TAE Bufferمل من 

 oم  100ووضع غطاء من ورق السميفون عمى فوىة الدورق لمنع التبخر وبدرجة حرارة  المائي

الى حين اكتمال اإلذابة وصفاء الخميط الى درجة عالية جدا  يتم التخمص من المواد غير الذائبة , 

  ºم  50-40و أي فقاعات فيو ثم يترك ليبرد الى درجة حرارة من  

الى اليالم الموجودة في الدورق الزجاجي   Ethidium bromideمل من صبغة  5أضيف   .2

 لمدة عشرة ثواني .مع الرج المباشر لممكونات و 

تييئة حوض صب اليالم وذلك بوضع المشط فيو قبل سكب اليالم لعمل حفر توضع فييا  .3

 العينات . 

سكب اليالم في الحوض برفق وبصورة مستمرة لمنع حدوث أي فقاعات وتركو حتى يتصمب  . 4

 لفترة غير معينة من الوقت .

المحضر  1Xبقوة   TAE Bufferغمر حوض جياز الترحيل الكيربائي بكمية من محمول  . 5

 مل من الماء المقطر .  450الى   X  TAE Buffer1مل من محمول   50من اضافة 

رفع المشط من اليالم بعد تصمبو في قالب الصب برفق ثم نقل اليالم بعناية تامة ورفق الى  . 6

 حوض جياز الترحيل الكيربائي .

لغرض  مايكرولتير 5 األولى واألخيرة من اليالم بحجم في الحفرة  DNA Ladderوضع   . 7

ينة في حفرة  وبحسب في بقية الحفر أي كل ع من كل عينةمايكرولتير  5 المقارنة, ثم حممت

 التسمسل والترقيم المعطى لكل واحدة منيا . 

دقيقة,  90فولت ولمدة   100وصمت أقطاب التيار الكيربائي بجياز الترحيل وجيز بقدرة  . 8

وبعد اكتمال الوقت المحدد لعممية الترحيل تّم رفع اليالم برفق من جياز الترحيل ووضع عمى 



 Materials and Methods                          33   المواد وطرائق العمل :الثالثالفصل 

لغرض التصوير والتأكد من وجود حزم   Gel Imaging system سطح جياز تصوير اليالم

 الجينات المضخمة .

 تحديد تتابعات الدنا . 4.4.2.2.3

حددت تتابعات الدنا لمقطع الناتجة من عممية التضاعف عن طريق ارسال نواتج  

استخدمت تقنية سانكر التضاعف الى شركة ماكروجين لغرض اجراء فحص تحديد التتابعات. 

. ارسمت النتائج عبر االيميل وتم ABI3730XLالتتابعات بشكل ذاتي باستخدام جياز بتحديد 

  .Bioeditتحميميا باستخدام برنامج 

 Quantitative Genetic Study دراسة الوراثية الكميةال. 3.2.3

 Specimens Processingتحضير العينات   1.3.2. 3.

لمعينات التي تم عزليا من الفئران  H. nanaالنوع  لدراسة االختالفات المظيرية الفراد        

اذ  landmarksوالجرذان باستخدام تقنية المقياس المظيري اليندسي والمعتمد عمى تحديد المعالم 

ومثميا من الفئران بصوره عشوائية لقياس  انمن امعاء الجرذ H.nanaمن نوع  دودة 16تم عزل 

را رقمية مثبتة ياالفراد من كال المجموعتين لمتصوير باستخدام كاماالبعاد وتحديد المعالم. تم تييئة 

عمى عدسة المجير مع االخذ بنظر االعتبار توحيد قوة التكبير واتجاه العينة لكال المجموعتين 

,  Jacqueminو  Dillonلمحصول عمى صور جيدة وتقميل نسبة الخطأ بأستخدام التقنية ) 

2015  .) 

 Collecting of dataجمع البيانات      2.3.2.3

, جمعت بيانات كل االشكال المراد دراستيا لالنواعبعد االنتياء من عممية  تصوير           

 CLIC ) Collecting Landmarks for (صورة عمى حدة بإستعمال البرنامج الجاىز

Identification and Characterization الذي وصفة لخاص بالتحميالت اليندسية وا

Dujardin ( و 2010وآخرون )Dujardin وىذا البرنامج متوفر ومتاح  (.2014) وآخرون
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من حزم من  CLICيتركب برنامج  (. /http:// mome-clic . com لمتنزيل من الموقع )

 (  9-3الوحدات تتمخص باختصار في الجدول )

 مع وظائفيا . CLICوحدات الحزم الموجودة في برنامج  ( : 9-3جدول )
               program unitوحدات البرنامج Functionالوظيفة التي تؤدييا 

   "COO" Collection of coordinates  المعالم عمى الصور يستخدم لغرض وضع

          

ي ربط قاعدة البيانات البسيطة اي تساعد ف
 لمجاميع االختبار دمج بيانات رقمية

TET "Table Espacios 

Tabulaciones          

      MOG"MorfometriaGeometrica لبيان التشابو بين البيانات تستخدم 

          

تقدير االختالف في الحجم المركزي في 
 مجاميع االختبار 

COV "ManCova"                           

           

 F.Testواختببر T. Testاختبار استخدام
 عرفة التباين في الحجم المركزيلم

VAR "Variation and variance"       

          

لبيان التماثل في  ANOVAاستخدام اختبار 
  الشكل و الحجم 

ASI "Asymmetry of shape and 

size"        

 

النقاط الثابتة تمثل المعالم لكل نموذج والخاص بالخطم من  من اربع الى خمس تم اختيار       

 H.nanaفرد من نوع  16والقطع الجسمية والبيوض لجميع العينات قيد الدراسة والمتمثمة ب 

والتي تم دمج بياناتيا عن طريق وحدة  COOوالمعزولة من الجرذان والفئران باستخدام وحدة 

TET المحددة, ثم اجراء مقارنة بينيا لتحديد الحجم  بحساب المسافة بين كل زوج من المعالم

مربع المسافة بين  Centroid size. اذ يمثل الحجم المركزي  MOGالمركزي باستخدام وحدة 

( لذلك فان اغمب االختبارات  2009واخرون ,  Caro-Raiñoمركز النموذج وكل معمم )

دة حكزي لمجاميع االختبار عن طريق و ر االحصائية تم تقديرىا باالعتماد عمى الفرق بين الحجم الم

COV  في حين تم قياس التماثل في الحجم والشكل لمجاميع االختبار باستخدام وحدةASI . 
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 Statistical Analysis : التحميل اإلحصائي  . 3.3

المستقمة لممقارنة بين لمعينات  t testتضمن تحميل النتائج إحصائيا  استخدام اختبار        

 Standard error of mean ( SEM )  ,Standard , الخطأ القياسي لممتوسط المتوسطات

deviationواستخدام تحميل التباين ,ANOVA ( One way )   , حساب النسبة المئويةثم 

 .SPSS Inc)اإلحصائي.  SPSSتحميل كل البيانات باستخدام برنامج تم كما (. %)

Statistical Package for Social  Science, Version 22, SPSS Inc, USA).  
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  Results and Discussionالنتائج والمناقشة  . 4

 عزل الديدان.1. 4

نػف  H. dimenotaعالفئرنػ   H. nanaالقزنػ   عهػ  الشػرنطن  الدنػدافنػعزنف نػف تػـ زػزؿ        

القزنػ  تـ التنننز بننهنا اذ نحتػع  الػرؤنس  ػ  الدنػداف الشػرنطن  , االنعاء الدقنق  لمجرذاف عالفئراف 

تركنػػب  ػػ  الدنػػداف اذ ال نالحػػظ ن ػػؿ هػػذا ال اع المطػػاطنؼ زمػػخ مطػػـ نحػػاط باػػؼ نػػف االشػػعاؾ

نف مػالؿ  بنف النعزنف باإلضا   الخ ذلؾ ننكف التنننز(  1A-4رن  كنا    الشكؿ )الشرنطن  الفأ

البنػػعض اذ نالحػػظ اف الجنػػنف الادااػػ  االشػػعاؾ  ػػ  الدنػػداف الشػػرنطن  القزنػػ  نكػػعف  عشػػكؿ تركنػػب

منػعط قطبنػ  نحنفػ   8-4نحاط بغال نف الدامم  نكعف نزعدا بت مننف قطبنف عننشا نف كػؿ ننهنػا 

كنػػػػا  ػػػػ   رنػػػػ المنػػػػعط  ػػػػ  الدنػػػػداف الشػػػػرنطن  الفأ عالتػػػػ  ال نالحػػػػظ ن ػػػػؿ هػػػػذ  تنتػػػػد بػػػػنف الغال ػػػػنف

شػكؿ القطػع الجاػنن  اذ تتأمػذ زالع  زمخ ذلؾ ناتطنع التننػز بنننهػا نػف مػالؿ  .( 1B-4الشكؿ)

 .(1C-4القطع الجانن     الدعدة الشرنطن  القزن  شكال حرشفنا كنا    الشكؿ ) 

    

  
                A                             B                              C 

انمسمت        في انذودة انشريطيت  انمطعت انجسميت C يبيه انبيىض Bيبيه انخطم   A(  1شكم ) 

H. nana  (40 X) 
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 النسبة المئوية لإلصابة وشدتها في عينة الدراسة . 2. 4

زننػػػ  نػػػف القػػػعارض, تػػػـ ااػػػطناد زننػػػات الدرااػػػ  نػػػف ننػػػاطؽ نمتمفػػػ  نػػػف  109 تجنعػػػ       

نحا ظػػ  دنػػالخ شػػنمت قضػػاء بعقعبػػ  عقضػػاء النقدادنػػ  عقضػػاء المػػالص عناحنػػ  كنعػػاف عناحنػػ  دلػػ  

بااتمداـ الناائد الحدندنػ  عالطعػعـ,  2018/11/11علغان    2018/7/2مالؿ الندة نف زباس 

( تبػنف نعػدؿ اطػعاؿ BوA  -1زننػ   ػأر, عالجػدعلنف ) 55ذ ع زننػ  جػر  54عكانػت العننػات بعاقػع 

 عاعزاف الحنعانات الندرعا  . 

 نعدؿ اطعاؿ عاعزاف زننات الجرذاف الندرعا  . : A(  1-4الجدعؿ )

العدد  الجنس
(54) 

 نعدؿ الطعؿ
 المطأ القناا  )اـ(± 

-P الندى )اـ(
value 

المطأ ± نعدؿ العزف
 القناا  )غـ(

-P الندى )غـ(
value 

ذكػػػػػػػػػػػػػػعر غنػػػػػػػػػػػػػػػر 
 نااب 

20  32.8  ±1.663  44-20  
0.85 

137.7  ±17.88 30.48-318.9 0.47 
 
 110-95.86 4.100±  103.32 30-34 1.154±  32 3 ذكعر نااب  

انػػػػػػػػػػػػػػػػاث غنػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 ناابات

23 33.45  ±1.365 47-19 0.20 128.5  ±20.102 29.9-409.86 0.92 

 222.29-54.7 18.51±  100.2 25-42 1.826±  30.12 8 اناث ناابات

       

 نعدؿ اطعاؿ عاعزاف زننات الفئراف الندرعا  . : B(  1-4الجدعؿ )

العدد  الجنس
(109 ) 

المطأ ± نعدؿ الطعؿ
 القناا  )اـ(

الندى 
 )اـ(

P-value المطأ ± نعدؿ العزف
 القناا  )غـ(

-P الندى )غـ(
value 

ذكػػػػعر غنػػػػر 
 نااب 

16 14.78  ±0.401 17-11 0.97 13.31 ±1.001 5.45-22.51 0.98 

ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعر 
 نااب 

4 14.75  ±0.25 15-14 13.36  ±0.752 11.79-14.79 

انػػػػػاث غنػػػػػر 
 ناابات

32 15.28  ±0.345 21-12 0.52 15.164 ±0.981 5.70-30.80 0.94 

انػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاث 
 ناابات

3 14.5  ±1.258 17-13 14.91  ±3.543 11.34-22 
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زػػدـ نعجػػد  ػػرؽ نعنػػع  بػػنف اطػػعاؿ الػػذكعر الناػػاب  عالػػذكعر  A,B( 4-1نبػػنف الجػػدعلنف )        

غنر النااب  عكذلؾ الحاؿ    االناث الناابات عغنر الناابات لمجرذاف عالفئراف , كنػا ال نعجػد 

 ػػػرؽ نعنػػػع   ػػػ  نعػػػدالت االعزاف لمنجػػػاننع النػػػذكعرة زمػػػخ الػػػرغـ نػػػف ظهػػػعر انمفػػػاض  ػػػ  نعػػػدؿ 

الشرنطن  القزن  نقارنه بغنر النااب  , عقد نععد ذلػؾ الػخ  دعدةبالاف الذكعر عاالناث النااب  االعز 

اف الطفنمػػػ  نعػػػنش  ػػػ  االنعػػػػاء الدقنقػػػ  عبالتػػػال   انػػػػه نعتنػػػد عباػػػعرة كمنػػػػ  زمػػػخ النػػػادة الغذائنػػػػ  

النهضعن   ػ  االنعػاء ننػا نػؤد  الػخ اػمب جػزء نػف النػادة الغذائنػ  عذلػؾ قػد ناػبب انمفػاض  ػ  

( الذ  اشار الخ اف احد 2016عامرعف ) Cabadaتتفؽ هذ  النتائج نع عزف الحنعانات النااب  ع 

اػػػػن  كانػػػػت  قػػػػداف الػػػػعزف  12-6ازػػػػراض االاػػػػاب  بالػػػػدعدة الشػػػػرنطن  القزنػػػػ   ػػػػ  االطفػػػػاؿ بػػػػنف 

( عالػػػذ  اشػػػار الػػػخ انمفػػػاض اعزاف الفئػػػراف عالجػػػرذاف 2007) Baker)انمفاضػػػه(. كنػػػا تتفػػػؽ نػػػع 

 القزن  . النمتبرن  النااب  بالدعدة الشرنطن 

 ناب  االااب  عشدة االااب     الجرذاف عالفئراف النااب  :( 2-4جدعؿ )

زدد الحنعانات  الجنس العدد النجنعز 
 النااب 

ناب  
 االااب %

 شدة االااب 
 االناث% ذكعر%

 23 54   الجرذاف 
42.59% 

31   
57.4% 

11 20.37% 5.72 

 20 55   الفئراف 
36.36% 

35 
63.63% 

7 12.72% 11.28 

      111 الكلي

 

% 20.37   الدراا  الحالن  بمغت ناب  االااب  بالدعدة الشرنطن  القزن     الجرذاف        

 Hasson  (2010) . انا الدراا  الت  اجراها( 2-4% كنا    الجدعؿ )12.72عالفئراف الننزلن  

% ع 3.5   الفئراف الننزلن  عالجرذاف بمغت  اقؿ ناب  اااب  بالدعدة الشرنطن  القزن   قد اجمت

بالدعدة  اااب   ناب زفاجمت درااات نحمن  عكذلؾ % زمخ التعال     نحا ظ  بغداد.7.3
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%    الجرذاف الاعداء الذ  تـ ااطنادها نف نناطؽ نمتمف  نف 6.34بمغت  اذ الشرنطن  القزن 

( بمغت ناب  االااب  2017) Taher اجرها ع   دراا  (. Majeed  ,2016نحا ظ  بغداد ) 

( اف ناب  االااب     الفار 2018نرتضخ )  قد بنف .%    النجؼ االشرؼ20بالفأر الننزل  

% , 4.4عالجرذ النمتبر  بالدعدة الشرنطن  القزن   ,عالجرذ النرعنج  ,عالجرذ االاعد,الننزل  

% زمخ التعال . عقد نععد ابب التفاعت    ناب  االااب  الخ امتالؼ 13% ع8.1, 4.1%

 االناكف الت  تـ ااطناد الحنعانات ننها  ضال زف عجعد النضائؼ العاطن  النتن م  بالبراغنث

كبنر    زنادة ناب  االااب   ضال زف امتالؼ ازداد  رعمنا س الطحنف الت  نكعف لها دع 

 ااطنادها    كؿ دراا . الحنعانات الت  تـ

, عقد نععد  11.28عالفئراف  5.72انا نف ناحن  شدة االااب   قد بمغت    الجرذاف 

 ر النضائؼ اذلؾ الخ اف الفئراف تـ ااطنادها نف نمازف بنع الحبعب عهذا قد ندؿ زمخ تع 

   الجرذاف العاطن  لمدعدة الشرنطن  القزن , زمخ الرغـ نف اف الناب  النئعن  لإلااب  كانت 

ازمخ ننها    الفئراف نتنج  كعف الجرذاف تـ اانادها نف بنئ  نفتعح  عنف نناطؽ قد نقؿ  نها 

النضنؼ العاط  عنتنج  لطبنع  عامعؾ القعارض  انها تكعف اك ر حذرا    النناطؽ النغمق  

نا نؤد  الخ عالناهعل  بالاكاف , عاف الجرذاف تكعف قد تعرضت االااب  نتنج  تناعلها البنعض ن

اف دعرة حناتها    هذا النضنؼ تحتاج الخ  ترة اطعؿ لعاعلها الخ نرحم  البمعغ زمخ العكس نف 

    النضائؼ العاطن  النااب  النتعا رةالفئراف الت  قد تكعف تعرضت لالااب  نتنج  تناعلها 

باعرة اارع ننا  نمازف الحبعب عهذا قد نفار ارز  عاعؿ الطفنم  الخ نرحم  البمعغ    الفئراف

 . (2018)نرتضخ ,  زمنه    الجرذاف

( انه ال نعجد  رؽ نعنع   بنف اطعاؿ الدنداف النعزعل  نف نضائؼ  3-4نبنف الجدعؿ )

نمتمف  ) الجرذاف ع الفئراف( ع هذا قد ندؿ اف الطفنم  لـ نتأ ر بحجـ النضنؼ. ع زمخ الرغـ نف 
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   الجرذاف ) ازداد الدنداف النعزعل  نف الفئراف اف شدة االااب     الفئراف كانت ازمخ ننا 

كانت اك ر( عزمخ الرغـ نف اف العالق  بنف االزدحاـ عحجـ الدنداف الشرنطن  تكعف زكان  

(Read  ,2000اال . )  بالرغـ نف اف نعدؿ اطعاؿ الحالن  لـ تجد ن ؿ هذا التا نر اف الدراا (

تمؾ النعزعل  نف الجرذاف لكف لـ نكف الفرؽ نعنع  ( الدنداف النعزعل  نف الفئراف كانت اقؿ نف 

نها كانت ا علعؿ ذلؾ نععد الخ اف شدة االااب  عاف كانت    الفئراف ازمخ ننا    الجرذاف اال

 .   كال النضنفنف ننمفض  نعزا نا باعرة زان 

 (:نعدؿ اطعاؿ الدنداف النعزعل  نف الجرذاف عالفئراف3-4جدعؿ)

 p-value نداها )اـ(نعدؿ اطعاؿ الدنداف فزدد الدندا النجنعز 
 0.539 0.8 - 5.5 2.24 63 الجرذاف

 0.5 – 9 2.10 79 الفئراف

 

  PCRدراسة الوراثة الجزيئية باستخدام تقنية ال. 3.4

تػػػػـ ااػػػػتمداـ تقننػػػػ  انػػػػزنـ البمنػػػػرة النتاماػػػػؿ  لغػػػػرض درااػػػػ  التغػػػػانر عالتبازػػػػد الػػػػعرا   لجػػػػنس      

H.nana  اذ ااػػػتمدنت بػػػعادئ نتمااػػػ  نضػػػائؼ نمتمفػػػ  ) الجػػػرذاف عالفئػػػراف (. النعزعلػػػ  نػػػف

 QIAamp, عقػػد تػػـ ااػػتمداـ زػػدة ااػػتمالص NAD5 و COXIعهػػ  لجننػػات النانتعكنػػدرنا 

DNA mini Kit    النجهػػز نػػف شػػرك(QIAGEN – Germany  بعػػدها تػػـ الكشػػؼ زػػف  )

 ـ قػنس تركنػز عنقػاعة ا ,  عنف  لمعننات الندرعا  الذ  تـ ترحنمه كهربائن DNAنعاتج ااتمالص 

 ng( 7-10.5نتػراعح  نػف )   DNAكػاف تركنػز  اذ Quantus forometerتقننػ   عاػاط الػدنا ب

/lµ ( عتػػـ امتنػػار الجننػػنف1.8- 2عنقاعتػػه نػػف , ) COXI  وNAD5   درااػػ  التغػػانر الػػعرا    ػػ

التغػانر   عهذا قد ننكف نػف نالحظػ نتعكندرناالنها تعد اكبر جننات النا    الدنداف الشرنطن  القزن 
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انهنػا نؤشػراف جنػداف لدرااػ  التغػانر الػعرا    NAD5و COXI الجننػنف اذ اظهر كؿ نػف ,العرا  

لتحدند االنعاع لمعدند نف االجناس الطفنمن  عماعاا بعض الدنػداف الشػرنطن  اذ انهنػا نعػداف نػف 

عالتػػػػ  تتننػػػػز بانهػػػػا تحتػػػػع  زمػػػػخ العدنػػػػد نػػػػف الجننػػػػات ننهػػػػا جننػػػػات نشػػػػفر   جننػػػػات النانتعكنػػػػدرنا

ذا ااػػتعنؿ هػػذنف لمبرعتننػػات عجننػػات رانبعاػػعنن  عجننػػات رانبعاػػعنن  نرااػػم  الضػػرعرن  لمترجنػػ  لػػ

ع  2012عآمػػػػػػرعف ,  Liu)  الجننػػػػػػنف باػػػػػػعر  عااػػػػػػع  لدرااػػػػػػ  النجتنػػػػػػع الاػػػػػػكان  لجػػػػػػنس نعػػػػػػنف

Metwally  , هذ  الدراا  زف طرنؽ ااػتعناؿ بػعادئ نتمااػ  عالتػ   تنت. ع ( 2019عآمرعف

( (2015عامػرعف  Chengع  COXI (  بالناػب  لمجػنف 2010 (عامػرعف  Kandilامتنرت تبعػا 

 .NAD5بالناب  لمجنف 

جينععععوم المايتوينععععدريا ل ععععدودة  ضععععمن NAD5و  COX1 موقععععج الجينععععين .1.3.4
 . NCBIريطية القزمة في الموقج العالمي الش

ضػنف جننػعـ النانتعكنػدرنا  NAD5و  COX1نعقع الجننػنف  (3-4( ع)2-4نبنف االشكاؿ )    
 .NCBIلمدعدة الشرنطن  القزن     النعقع العالن  

 
 

 

 

 

 

 H.nanaضنف جننعـ النانتعكندرنا لمدنداف الشرنطن  القزن   COX1نعقع جنف  :( 2-4شكؿ )

 .(4885bp) ( عننته  بتاماؿ 3302bp)اذ نبدا تامامه  NCBI   نعقع العالن  
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 H.nanaضنف جننعـ النانتعكندرنا لمدنداف الشرنطن  القزن   NAD5نعقع جنف  :( 3-4شكؿ )
 .(9913bp) ( عننته  بتاماؿ 8339bp)اذ نبدا تامامه  NCBI   نعقع العالن  

 

 . NAD5 و  COXIالترحيل اليهربائي لنواتج تضخيم الجينين  2.3.4

 NAD5 ع COXI( الترحنؿ الكهربائ  لنعاتج تضمنـ جنننف 5-4( ع )4-4نبنف الشكمنف )      

 زمخ هالـ االكارعز عالذ  نعضح حـز الجنننف لمدعدة الشرنطن  القزن .

 

 

 

 

 

زمخ هالـ االكارعز ذات تركنز   COXIالترحنؿ الكهربائ  لنعاتج تضمنـ لمػ  : ( 4-4لشكؿ )ا
حنث  DNA Ladder (100bp-1500bp)دقنق  عبااتمداـ  90 علت علندة  100% ع علتن  1

 نن ؿ العنن  الجرذ , االزندة تن ؿ حـز الجنف  Rانا الناار  نن ؿ زننات الفأر Mنظهر  الناار 
  .زعج قازد   865عحجنها  H. nanaلمدنداف الشرنطن  القزن  

L 
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زمػخ هػالـ االكػارعز ذات تركنػز    NAD5الترحنؿ الكهربائ  لنعاتج تضػمنـ لمػػ  : ( 5-4الشكؿ )
DNA Ladder (100bp-1500bp  )دقنقػػ  عبااػػتمداـ  90 علػػت علنػػدة  100% ع علتنػػ  1

, ن ؿ العننات النعزعل  نف الجػرذاف ن Rالعننات النعزعل  نف الفئراف, انا الناار  Mحنث الناار 
 زعج قازدة .  819عحجنها  H. nanaلمدنداف الشرنطن  القزن   عاالزندة تن ؿ حـز الجنف

 COXIقراءة تفاعالت التس سل لنواتج التضخيم ل جين   .3. 3. 4

( نع بعضها  لكؿ نضنؼ 5)زننات  10ات عالبالغ زددها تـ نقارن  تاماالت كؿ العنن      

كنا     sequence alignmentعاحد. عهذا نا نعرؼ بااطفاؼ التاماالت  chartالبعض    

اف هذا االاطفاؼ  ، Bioadit, حنث اف البرنانج الناتمدـ    هذا االاطفاؼ (5-4الشكؿ )

هع الطرنق  النتبع     نعر   أ  تغانر ننعكمنعتند  عنعقعه ضنف التاماؿ , اذ تـ نقارن  

النرجع  عهع الػ  DNAاألام  أع تاماؿ  DNAالتاماالت نع بعضها البعض عبعجعد تاماؿ 

DNA  انـ النع ؽ    نعقعNCBI ( عهع  امتاار لػNational Center of 

Biotechnology Information انـ ( , عتنت نقارن  تاماالت هذ  الجننات نع reference 

DNA  لنعر   زدد التغانرات الننعكمنعتندن  عنعقعها    كؿ زنن  نف العننات قند الدراا  لهذ ,

الت  تـ نعر   تاماالتها الخ عجعد   زننات 9. اذ أشارت نتائج االاطفاؼ ؿ نن القطع الجن

L 
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 تطابؽ    جننع العننات نع بعضها البعض نا زدا عاحدة نجد  نها ااتبداؿ ننعكمنعتندة عاحدة اذ

ف نتائج هذ  الدراا  تتفؽ نع الدراا  الت  أجراها 1441   النعقع  G – Aااتبدلت  نها  , عا 

Kandil ( لتحمنؿ نتائج تضمنـ ننطق  جنف 2010عامرعف )COX1 الشرنطن  القزن   لمدعدة

H.nana ,  إذ كاف طعؿ التاماؿ التتابع  عالناتج زف ترااؼ ننعكمنعتندات زننات    تمؾ

عتـ إنداع التاماالت الناتج  نف تمؾ الدراا      COXIزوجب لبعذيب نهجيه  715bpالدراا  هع 

بنؾ الجننات, عقد تعامعا مالؿ هذ  الدراا  إلخ إف العننات النعزعل  نف الجرذاف عالفئراف كانت 

نتائج الدراا  الحالن  نع نتائج الدراا  الت  تعاؿ النها  تتفؽ اضا   الخ ذلؾ نتشابهه عرا نا.

Metwally ( 2019عامرعف) جرنت    الننمك  العربن  الاععدن  لدراا  التغانر العرا   عالت  ا

الذ  تؤكد زدـ عجعد  COXIالدنداف النعزعل  نف نضائؼ نمتمف  بااتمداـ جنف النانتعكندرنا 

. عقد اعضح الباحث نضائؼ نمتمف  )الجرذاف عالفئراف(تغانر عرا   بنف الدنداف النعزعل  نف 

Foronda ( زدـ عجعد امتالؼ بنف االنعاع النعزعل  لمدنداف الشرنطن  القزن  2011عآمرعف )

نف نضائؼ نمتمف  شنمت الجرذاف عالفئراف الخ التقارب بنف النضنفنف جنننآ , علقد اشار 

Maensh ( اف هناؾ ارتباط ع نؽ بنف الدنداف النعزعل  نف االنااف عالنعزعل  2002عامرعف )

نمن  تبار هذ  الدنداف نف االنراض الطفجعمها ذات نادر عاحد عتدزـ ازنف القعارض ننا ن

  بنف الحنعاف عاالنااف .النشترك  

 

 

 

 



 53                             Results and Discussion    الفصل الرابع :النتائج والمناقشة     

 

 

 

 

 

 

لقطع  نف دنا النانتعكعندرنا تشنؿ   Alignmentنقارن  راؼ القعازد النترعجننن   :(6-4شكؿ )
 نن ؿ العننات النعزعل   Rالعننات النعزعل  نف الفئراف, انا  M, حنث  COX1جزءا نف الجنف 

 نف الجرذاف

 COX1رسم الشجرة الوراثية ل جين  نتائج .1. 3.3.4 

  NCBI-BLASTnبااتمداـ عانم   بالتاماالت الننا م  لهاCOXIزننات التغانر قعرنت     

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE_TYPE=BlastSearch)  ـ 

رانت شجرة عرا ن  لهذا الجنف بااتمداـ أداة  نعاً , اذ NCBI-BLASTnُأدنجت  نتائج الػ 

(. اشارت نتائج الدراا  الحالن  الخ 4-6( شكؿ )Phylogenetic Treeتعرؼ بشجرة التطعرن  )

ع  AB033412نع التاماالت الناجم  باالرقاـ  %100بناب   تطابؽ جننع العننات

LC063187  وGU433104  وAP017666   بنؾ الجننات لجننعـ الننتعكندرنا    الدنداف   

% نع التاماالت 100الشرنطن  القزن .  ضال زف ذلؾ اظهرت العننات تقارب عتطابؽ بناب  

جننات لجننعـ النانتعكندرنا    الدنداف    بنؾ ال GU433103, KT951722الناجم  باالرقاـ 

 الشرنطن  القزن .
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 2%( بنف زنننتف 99.9بمغه ) اً عرا ن اً الخ عجعد ازمخ تقارب الدراا  الحالن  اذ تشنر النتائج     

 6, عزنننتنف  8ع 2,  7ع 2%( بنف العنننتنف 99.3, عظهر لدننا اقؿ تقارب عرا   بمغه ) 4ع

لمعننات النعزعل  نف النضائؼ النمتمف  ,    حنف باق  قنـ تقارب العرا    9ع 6 , 8ع 6, 7ع

  .(4-4كنا    الشكؿ ) لمعننات النضائؼ النمتمف  تقع بنف هاتنف القننتنف

  والمعزولة من مضائف مخت فة COX1قيم التقارب الوراثي بين عينات جين  :(4-4) جدول 

  S_2_M S_3_M S_4_M S_5_M S_6_R S_7_R S_8_R S_9_R S_10ـR 

S_2_M                   

S_3_M 99.5                 

S_4_M 99.9 99.5               

S_5_M 99.4 99.8 99.5             

S_6_R 99.5 99.4 99.5 99.4           

S_7_R 99.3 99.3 99.4 99.4 99.3         

S_8_R 99.3 99.4 99.4 99.4 99.3 99.5       

S_9_R 99.4 99.4 99.4 99.4 99.3 99.5 99.7     

S_10R 99.4 99.8 99.5 99.7 99.4 99.4 99.4 99.4   

 

 

 

 

 

 

 

نع التاماالت النرجعن   COXIالشجرة العرا ن  لمتغانرات العرا ن  التابع  لمجنف (7-4الشكؿ )
 ذات الام  القرنب  جداً . NCBIاألمرى    نعقع الػ 
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 NAD5قراءة تفاعالت التس سل لنواتج التضخيم ل جين  .3.44.

عالنعجػػعدة  ػػ  دنػػا النانتعكعنػػدرنا  ػػ   NAD5تػػـ نقارنػػ  التاماػػؿ التتػػابع  لمننطقػػ  الجنننػػ        

الدنػػػداف الشػػػرنطن  القزنػػػ , عالنجنػػػعع زنناتهػػػا نػػػف نحا ظػػػ  دنػػػالخ,  عزنػػػد النقارنػػػ  بػػػنف تاماػػػالت 

زننػات نػف الجػرذاف عاربػع زننػات نػف  5نضػائؼ نمتمفػ  عبعاقػع زننات قند الدراا  عالنعزعل  نػف 

الفئراف نع بعضها اعال عبعد ذلؾ تـ أجرى زنمن  نطابق  نع التاماالت الناػجم  العالننػا النعجػعدة 

نجػد  نهػا  9,10   بنؾ الجننات  اننًا, اذ اظهرت جننػع العننػات تطػابؽ نػع بعضػها نازػدا زننتػاف

 G – Aننعكمنعتنػدة عاحػدة اذ ااػتبدلت  نهػا القازػدة الننتعجنننػ  نػف  ا تغانر اذ ااػتبدؿ  ػ  كػؿ ننهػ

زنػػد  280 ػػ  النعقػػع  G – Aعااػػتبداؿ جننػػع العننػػات القازػػدة النترعجننػػ  نػػف  261 ػػ  النعقػػع 

, تتفػػؽ هػػذ  الدرااػػ  نػػػع النع ػػؽ  ػػ  بنػػؾ الجننػػػات NAD5نقارنتهػػا نػػع التاماػػؿ النرجعػػ  لجػػػنف 

 RABD PCR( باػػػتمداـ تقننػػػ  2007عامػػػرعف ) Mohammodzadehالدرااػػػ  التػػػ  اجراهػػػا 

ا نػػػ  بػػػنف الدنػػػداف  لػػػـ تكػػػف ر زمػػػخ الدنػػػداف النعزعلػػػ  نػػػف نضػػػائؼ نمتمفػػػ  عاكػػػد اف االمتال ػػػات الع 

( زنػد درااػ  التغػانر الػعرا   2015عامػرعف ) Chengنرتبط  بالنضنؼ. انا الدراا  الت  اجراهػا 

ؽ نمتمف  قد لعحظ عجد تغانر عرا   بنف الدنداف النعزعلػ  بنف الدنداف النعزعل  نف نضائؼ عنناط

عالنعزعلػه نػػف  نػف ننػاطؽ نمتمفػ  علكػف لػـ نالحػظ عجػعد تغػانر عرا ػ  بػنف زننػات الننطقػ  العاحػدة

نتػائج الدرااػػ  الحالنػ  نػػع نتػائج الدرااػ  التػػ  تعاػؿ النهػػا  تتفػؽ . اضػػا   الػخ ذلػػؾنضػائؼ نمتمفػ 

Metwally ( 2019عامػػرعف)  عالتػػ  اجرنػػت  ػػ  الننمكػػ  العربنػػ  الاػػععدن  الػػذ  تؤكػػد زػػدـ عجػػعد

 تغانر عرا   بنف الدنداف النعزعل  نف نضائؼ نمتمف  )الجرذاف عالفئراف(.
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لقطع  نف دنا النانتعكعندرنا تشنؿ   Alignmentنقارن  راؼ القعازد النترعجننن   :(8-4شكؿ )
 نن ػؿ العننػات النعزعلػ   Rالعننات النعزعل  نف الفئراف, انػا  M, حنث  NAD5جزءا نف الجنف 

 .فنف الجرذا

 NAD5نتائج رسم الشجرة الوراثية ل جين .  1. 4.3.4

 :// NCBI-BLASTn ، httpsبالتاماالت الننا م  لها  بااتمداـ  NAD5قعرنت زنن  التغانر 

blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE_TYPE=Blast Search)) ػػػـ ُأدنجػػػت  , 

كاغضػػػػاف  nad5 شػػػػجرة عرا نػػػػ  نتكانمػػػػ  لمجػػػػنف نعػػػػا  , اذ ُراػػػػنت NCBI-BLASTnنتػػػػائج الػػػػػ 

( كنػػا  ػػ  Phylogenetic Treeتعػػرؼ بشػػجرة التطػػعر ) ( بااػػتعناؿ أداةcladogramالشػػجرة )

% جننػع العننػات نػع التاماػالت 100اظهرت نتائج الدراا  الحالن  تطػابؽ بناػب   ,(8-4الشكؿ )

   بنػؾ الجننػات اؿ   KT589891, KT589905, KT951722, AP017666الناجم  بالرقـ 

NCBI  لتاماػػػػؿ الناػػػػجؿ بػػػػالرقـ نػػػػع ا 99.9.  ضػػػػال زػػػػف ذلػػػػؾ اظهػػػػرت العننػػػػات تطػػػػابؽ بناػػػػب

KT589901  النعقع العالن    NCBI   . لمدعدة الشرنطن  القزن 
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 عالنعزعل  نف نضائؼ نمتمف          NAD5( : قنـ التقارب العرا   بنف زننات جنف 5-4) جدعؿ 

,  5ع 2%( بػػنف زنننػػتف 100اذ تشػػنر نتػػائج الدرااػػ  الحالنػػ  الػػخ عجػػعد ازمػػخ تقػػارب عرا ػػ  بمغػػه )

%( 99.6النمتمفػػ  , عظهػػر لػػدننا اقػػؿ تقػػارب عرا ػػ  بمغػػه ) لمنضػػائؼ 5,6عزنننػػتف  2,7عزنننتػػنف 

لمعننػات النعزعلػ  نػف النضػائؼ النمتمفػ  ,  ػ  حػنف بػاق  قػنـ  9ع 4عزنننتنف  4ع3بنف العنننتنف 

(. عهػػذا 5-4تقػارب الػعرا   لمعننػات النضػائؼ النمتمفػ  تقػع بػػنف هػاتنف القننتػنف كنػا  ػ  الجػدعؿ )

( عالذ  2019عآمرعف ) Metwally( ع 2007عامرعف ) Mohemmadzada   نتفؽ نع دراا 

 Hymenolepisاشارعا الىالتقارب العرا   الع نؽ لالنعاع العائدة الخ جنس 

 

 

 

 

 

نع التاماالت النرجعن   NAD5الشجرة العرا ن  لمتغانرات العرا ن  التابع  لمجنف : ( 9-4الشكؿ )
  ذات الام  القرنب  جداً . NCBIاألمرى    نعقع الػ 

 S_2_M S_3_M S_4_M S_5_M S_6_R S_7_R S-8_R S_9_R S_10_R 

S_2_M  0.0                 

S_3_M 99.7                 

S_4_M 99.7 99.6               

S_5_M 100.0 99.7 99.7             

S_6_R 99.9 99.7 99.7 99.9           

S_7_R 100.0 99.7 99.7 100.0 99.9         

S_8_R 99.8 99.7 99.7 99.8 99.8 99.8       

S_9_R 99.7 99.7 99.6 99.7 99.7 99.7 99.7     

S_10_R 99.9 99.7 99.7 99.9 99.8 99.9 99.8 99.8 0.0 
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 دراسة الوراثة اليميةال .4.4

تناعلت هذ  الدراا  الجانب العرا   الكن   ضال زف الدراا  الجانب العرا   الجزنئ , اذ تـ       

نمتمف   النعزعل  نف نضائؼ H. nanaدراا  التغانر العرا      الدنداف الشرنطن  القزن  

بااتمداـ النقناس الهندا  لشكؿ عحجـ نناطؽ نف الطفنم  شنمت المطـ عالقطع الجانن   ضال 

زف ذلؾ البنعض, اف اااس زنؿ هذا النظاـ نعتند زمخ ت بنت احدا نات النعالـ عبالتال  نتـ 

 حااب الحجـ زف طرنؽ تمؾ النعالـ.

خ نف نعزها زمخ ناتعى العراؽ الت  ااتمدـ عنف الجدنر بالذكر اف هذ  الدراا  تعد االعل       

 نها النقناس الهندا  لمكشؼ زف شكؿ عحجـ طفنم  الدعدة الشرنطن  القزن  النعزعل  نف 

 نضائؼ نمتمف . عتعد هذ  الدراا  نكنم  لمدراا  العرا   الجزنئن  لمنقارن  بنف االنعاع .  

خطععم بععين الديععدان الشععريطية القزمععة دراسععة التيععاير الععوراثي اليمععي فععي شععيل وحجععم ال 1.4.4.
 : المعزولة من مضائف مخت فة

اػ   رد نف كػال النضػنفنف قنػد الدرا 16تـ امتنار  H.nanaلقناس االمتالؼ النظهر  لمنعع      

عبعػد النطابقػ   (.9-4كنػا  ػ  الشػكؿ )نعػالـ  ػ  ننطقػ  المطػـ  5 تد)الجرذاف عالفئػراف ( , عتحػد

كنػا  CliCضػنف برنػانج  MOGبنف النعالـ النحدعدة بنف اال راد  ػ  النضػنفنف نػف مػالؿ عحػدة 

 . ؽ    النعالـ المطـ بنف النضنفنف( . اظهرت زدـ حدعث تطاب10-4نعضح بالشكؿ )
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انمستخخذمت فتي  Hymenolepis nanaنعالـ تـ تحدندها زمخ المطـ لمنعع  5 :(  10 -4) شكؿ

 تحهيم انمميبش انمظهري انهىذسي

 

X  0.447الخ  0.441-= نف          Y  0.376الخ  0.401-= نف 

( . تشػػنر Hymenolepis nanaنعػػدؿ احػػدا نات النعػػالـ لممطػػـ  ػػ  نػػعع ): (  11-4الشػػكؿ )
 عالجرذ زمخ التعال .النقاط الحنراء عالزرقاء الخ نعدؿ النعالـ    اال راد النتعاجدة    الفئراف 
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كنػػػا اظهػػػرت نتػػػائج تحمنػػػؿ التغػػػانر  ػػػ  الحجػػػـ النركػػػز  لممطػػػـ  ػػػ  الدنػػػداف النعزعلػػػ  نػػػف        

(, اف نعظـ 11-4النضائؼ النمتمف  عالت  جنعت نف نناطؽ نمتمف  نف نحا ظ  دنالخ الشكؿ )

نر الػخ عجػعد تغػػانر اال ػراد لػـ تكػف ضػنف النطػاؽ النتعاػط لمحجػـ النركػػز  لكػؿ نضػنؼ عالػذ  نشػ

 ػ  المطػـ لمدنػداف النعزعلػ  نػػف النضػائؼ النمتمفػ . اذ عاػؿ نعػػدؿ الحجػـ النركػز  لممطػـ عكنػػا 

نانكرعف انػا  ػ  الفئػراف  انػه نعػدؿ الحجػـ النركػز   24.49(    الجرذاف 6-4نبنف    الجدعؿ )

 ػػ  حػػنف بمغػػت قننػػ  التبػػانف  ػػ  الحجػػـ النركػػز  لممطػػـ  ػػ  الجػػرذاف  نػػانكرعف 32.07عاػػؿ الػػخ 

عالذ  اظهر عجػعد  tع Fزمخ التعال ,    هذ  الدراا  ااتمدـ امتبار   4.222ع 1.863عالفئراف 

 ػػػرؽ نعنػػػع  بػػػنف الحجػػػـ النركػػػز  لمعننػػػات قنػػػد الدرااػػػ  . عهػػػذا نػػػا اظهػػػر  انضػػػا التحمنػػػؿ التننػػػز  

طػػػـ  ػػػ  الدنػػػداف عجػػػعد امػػػتالؼ  ػػػ  الحجػػػـ النركػػػز  لممذ  بػػػنف ( الػػػ12-4النعضػػػح  ػػػ  الشػػػكؿ )

       الشرنطن  القزن  النعزعل  نف الجرذاف عالفئراف. 

 

 ػػ   Hymenolepis nanaالتبػػانف بػػالحجـ النركػػز  لننطقػػ  المطػػـ لجػػنس : (  12-4الشػػكؿ )
% (, 90% عالربنػػع 10الفئػػراف عالجػػرذ ) نن ػػؿ الاػػندعؽ النجنعزػػ  العاػػطن  النعززػػ  بػػنف الربنػػع 

 المطعط الزرقاء تن ؿ الحجـ النركز  لممطـ    الفئراف عالجرذ .
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النعزعل  نف الفئراف  Hymenolepis nanaنقارن  الحجـ النركز  لممطـ لمنعع : (  6-4جدعؿ )
 عالجرذ

Group M.CS. St.d. V. F P T P A.D. 

 7.572 3.131 *12.278 0.124 *2.266 4.222 2.054 32.07 انفأر

      1.863 1.365 24.49 انجرر

M.CS  ، معتتتذل انحجتتتم انمرختتتسي نهخطتتتمSt.d  ، االوحتتترال انمعيتتتبريV  ، انخبتتتبيهF  ليمتتتتf 

 : االخخالل انمطهك  A.Dانمحسىبت ،  T: ليمت  T   االحخمبنيت ، Pانمحسىبت ، 

 * فرق معىىي 

          

 

X العانؿ االعؿ( = نف(-0.532الخ  0.532  Y نف = ) 0.066الخ  0.329-)العانؿ ال ان 

 Hymenolepisالتحمنػؿ التنننػز  الحػدا نات نعػالـ المطػـ بػنف ا ػراد الجػنس  : ( 13-4الشػكؿ )

nana  النعزعل  نف الفئراف عالجرذ , النربع االحنر نن ؿ الحجـ النركز  لممطـ    الفئراف عالنربع
 زرؽ لمعننات النعزعل  نف الجرذ.اال

. دراسععة التيععاير الععوراثي اليمععي فععي شععيل وحجععم القطععج الجسععمية ل ديععدان  2.4.4
   : الشريطية القزمة المعزولة من مضائف مخت فة

 رد نػف كػال النضػنفنف قنػد الدرااػ   16تـ امتنار  H.nanaلقناس االمتالؼ النظهر  لمنعع      

(. 13-4كنػػا  ػػ  الشػػكؿ)نعػػالـ  ػػ  ننطقػػ  القطػػع الجاػػنن   4)الجػػرذاف عالفئػػراف ( , عقػػد تػػـ تحدنػػد 

ضػػػنف  MOGعبعػػػد النطابقػػػ  بػػػنف النعػػػالـ النحػػػدعدة بػػػنف اال ػػػراد  ػػػ  النضػػػنفنف نػػػف مػػػالؿ عحػػػدة 
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( . اظهػػػػرت زػػػػدـ حػػػػدعث تطػػػػابؽ  ػػػػ  النعػػػػالـ القطػػػػع 14-4كنػػػػا نعضػػػػح بالشػػػػكؿ ) CliCبرنػػػػانج 

 الجانن  بنف النضنفنف . 

 

 

 

 

 

 Hymenolepisتػـ تحدنػدها زمػخ القطعػ  الجاػنن  لمنػعع landmarkنعالـ  4 : (14-4اعرة )

nana انمسخخذمت في تحهيم انمميبش انمظهري انهىذسي 

 

 

X  0.468الخ  0.477-= نف          Y  0.263الخ  0.275-= نف 

( . Hymenolepis nanaنعػدؿ احػدا نات النعػالـ لمقطػع الجاػنن    ػ  نػعع ) : (15-4الشػكؿ )
تشػػػنر النقػػػاط الحنػػػراء عالزرقػػػاء الػػػخ نعػػػدؿ النعػػػالـ  ػػػ  اال ػػػراد النتعاجػػػدة  ػػػ  الفئػػػراف عالجػػػرذ زمػػػخ 

 التعال .
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كنا اظهرت نتائج تحمنؿ التغانر    الحجـ النركز  لمقطع الجانن     الدنداف النعزعل  نف         

(, اف نعظـ 15-4النضائؼ النمتمف  عالت  جنعت نف نناطؽ نمتمف  نف نحا ظ  دنالخ الشكؿ )

اال ػراد لػـ تكػف ضػنف النطػاؽ النتعاػط لمحجػـ النركػػز  لكػؿ نضػنؼ عالػذ  نشػنر الػخ عجػعد تغػػانر 

طػػػع الجاػػػنن  لمدنػػػداف النعزعلػػػ  نػػػف النضػػػائؼ النمتمفػػػ . اذ عاػػػؿ نعػػػدؿ الحجػػػـ النركػػػز   ػػػ  الق

نانكرعف انا    الفئراف  انه  215.37(    الجرذاف 7-4لمقطع  الجانن  عكنا نبنف    الجدعؿ )

نػػػانكرعف  ػػػ  حػػػنف بمغػػػت قننػػػ  التبػػػانف  ػػػ  الحجػػػـ  186.32نعػػػدؿ الحجػػػـ النركػػػز  عاػػػؿ الػػػخ 

زمػخ التػعال ,  ػ  هػذ  الدرااػ   426.58ع 89.37اػنن   ػ  الجػرذاف عالفئػراف النركز  لمقطعػ  الج

عالػػذ  اظهػػر عجػػعد  ػػرؽ نعنػػع  بػػنف الحجػػـ النركػػز  لمعننػػات قنػػد الدرااػػ  .  tع Fااػػتمدـ امتبػػار  

( الػػذ  بػػنف عجػػعد امػػتالؼ  ػػ  16-4عهػػذا نػػا اظهػػر  انضػػا التحمنػػؿ التننػػز  النعضػػح  ػػ  الشػػكؿ )

 لجانن     الدنداف الشرنطن  القزن  النعزعل  نف الجرذاف عالفئراف. الحجـ النركز  لمقطع ا

   

 

 Hymenolepisالتبػػانف بػػالحجـ النركػػز  لننطقػػ  القطػػػع الجاػػنن  لجػػنس : (  16-4الشػػكؿ ) 

nana  عالربنػػع 10 ػ  الفئػراف عالجػرذ ) نن ػؿ الاػندعؽ النجنعزػػ  العاػطن  النعززػ  بػنف الربنػع %
تن ػؿ الحجػـ النركػز  لمقطػع الجاػنن   ػ  الفئػراف  2 , 1% (, المطػعط الزرقػاء تن ػؿ الػراس , 90

 عالجرذ .
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النعزعلػ   Hymenolepis nanaنقارنػ  الحجػـ النركػز  لمقطػع الجاػنن  لمنػعع : (  7-4جدعؿ ) 
 نف الفئراف عالجرذ

Group M.CS. St.d. V. F P T P A.D. 

 29.04 9.01 5.27 0.003 *4.77 426.58 20.65 186.32 انفبر

      89.37 9.45 215.37 انجرر

M.CS  ، معتتتذل انحجتتتم انمرختتتسي نهخطتتتمSt.d  ، االوحتتترال انمعيتتتبريV  ، انخبتتتبيهF  ليمتتتتf 

 : االخخالل انمطهك  A.Dانمحسىبت ،  T: ليمت  T   االحخمبنيت ، Pانمحسىبت ، 

 *  وجىد فرق معىىي

 

 

X العانؿ االعؿ( = نف(-0.088الخ  0.272  Y نف = ) 0.104الخ  -0.055)العانؿ ال ان 

التحمنػػػػػػؿ التنننػػػػػػز  الحػػػػػػدا نات نعػػػػػػالـ القطػػػػػػع الجاػػػػػػنن  بػػػػػػنف ا ػػػػػػراد الجػػػػػػنس  : ( 17-4الشػػػػػػكؿ )
Hymenolepis nana  النعزعل  نف الفئراف عالجرذ , النربع االحنر نن ؿ الحجػـ النركػز  لممطػـ
 لنعزعل  نف الجرذ.زرؽ لمعننات ا   الفئراف عالنربع اال

دراسععة التيععاير الععوراثي اليمععي فععي الحجععم والشععيل البيععوي ل ديععدان الشععريطية القزمععة  3.4.4.
 المعزولة من مضائف مخت فة

نف كال النضنفنف قنػد الدرااػ   اً  رد 16تـ امتنار  H.nanaلقناس االمتالؼ النظهر  لمنعع      

عبعػد النطابقػ   (. 17-4كنػا  ػ  الشػكؿ )نعالـ  ػ  البنضػ   4)الجرذاف عالفئراف ( , عقد تـ تحدند 
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كنػػا   CliCضػػنف برنػػانج MOGعحػػدة بعاػػاط  بػػنف النعػػالـ النحػػدعدة بػػنف اال ػػراد  ػػ  النضػػنفنف 

 ( . اظهرت زدـ حدعث تطابؽ    النعالـ البنض  بنف النضنفنف . 18-4نعضح بالشكؿ )

 

 

 

 

 

 

 Hymenolepis nanaتػـ تحدنػدها زمػخ البنضػ  لمنػعع landmark نعػالـ  4 :( 18-4اػعرة )

 انمسخخذمت في تحهيم انمميبش انمظهري انهىذسي

 

 

 

 

 

X  0.416الخ  -0.428= نف         Y  0.589الخ  -0.564= نف 

( . تشير Hymenolepis nana بيوي  في نوع )لمعدل احداثيات المعالم  : ( 19-4)الشيل 
 النقاط الحمراء والزرقاء الى معدل المعالم في االفراد المتواجدة في الفئران والجرذ ع ى التوالي.
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كنػػػا اظهػػػرت نتػػػائج تحمنػػػؿ التغػػػانر  ػػػ  الحجػػػـ النركػػػز  لمبنػػػعض  ػػػ  الدنػػػداف النعزعلػػػ  نػػػف      

(, اف نعظـ 19-4النمتمف  عالت  جنعت نف نناطؽ نمتمف  نف نحا ظ  دنالخ الشكؿ ) النضائؼ

اال ػراد لػـ تكػف ضػنف النطػاؽ النتعاػط لمحجػـ النركػػز  لكػؿ نضػنؼ عالػذ  نشػنر الػخ عجػعد تغػػانر 

 ػػ  البنػػعض لمدنػػداف النعزعلػػ  نػػف النضػػائؼ النمتمفػػ . اذ عاػػؿ نعػػدؿ الحجػػـ النركػػز  لمبنػػعض 

نػػانكرعف انػػا  ػػ  الفئػػراف  انػػه نعػػدؿ الحجػػـ  88.332(  ػػ  الجػػرذاف 8-4عؿ )عكنػا نبػػنف  ػػ  الجػػد

نانكرعف    حنف بمغت قنن  التبانف    الحجـ النركز  لمبنعض     66.524النركز  عاؿ الخ 

عالػذ   tع Fزمخ التػعال ,  ػ  هػذ  الدرااػ  ااػتمدـ امتبػار   15778ع 13.210الجرذاف عالفئراف 

ف الحجػػـ النركػػز  لمعننػػات قنػػد الدرااػػ  . عهػػذا نػػا اظهػػر  انضػػا التحمنػػؿ اظهػػر عجػػعد  ػػرؽ نعنػػع  بػػن

( الػػذ  بػػنف عجػػعد امػػتالؼ  ػػ  الحجػػـ النركػػز  لمبنػػعض  ػػ  20-4التننػػز  النعضػػح  ػػ  الشػػكؿ )

 الدنداف الشرنطن  القزن  النعزعل  نف الجرذاف عالفئراف.

 

 ػػ  الفئػػراف  Hymenolepis nanaالتبػػانف بػػالحجـ النركػػز  لمبنػػعض لجػػنس  : ( 20-4الشػػكؿ )
% (, المطػعط 90% عالربنػع 10عالجرذ ) نن ؿ الاػندعؽ النجنعزػ  العاػطن  النعززػ  بػنف الربنػع 

    الفئراف عالجرذ . بنعضتن ؿ الحجـ النركز  لم 2 , 1,  بنعضالزرقاء تن ؿ ال
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نقارن  الحجـ النركز  لمبنعض لمنعع  النعزعل  نف الفئراف عالجرذ :( 8-4الجدعؿ )  

Group M.CS. St.d. V. F P T  P A.D. 

 21.808 4.440 *16.202 0.7353 *1.194 15.778 3.972 66.524 انفئران 

      13.210 3.634 88.332 انجرر

M.CS  ، معتتتذل انحجتتتم انمرختتتسي نهخطتتتمSt.d  ، االوحتتترال انمعيتتتبريV  ، انخبتتتبيهF  ليمتتتتf 

 : االخخالل انمطهك A.Dانمحسىبت ،  T: ليمت  T   االحخمبنيت ، Pانمحسىبت ، 

 

X العانؿ االعؿ( = نف(0.091الخ  -0.145  Y نف = ) 0.053الخ  -0.050)العانؿ ال ان 

 Hymenolepisبػنف ا ػراد الجػنس  بنػعضز  الحػدا نات نعػالـ الالتحمنؿ التنننػ: ( 21-4الشكؿ )

nana ػػػ  الفئػػػراف  بنػػػعضاالحنػػػر نن ػػػؿ الحجػػػـ النركػػػز  لم النعزعلػػػ  نػػػف الفئػػػراف عالجػػػرذ , النربػػػع 
  عالنربع االزرؽ لمعننات النعزعل  نف الجرذ.

لتنا ػؿ حجػـ عشػكؿ المطػـ عالقطػع الجاػنن  عالبنػعض  ANOVAتحمنؿ التبانف  :( 9-4الجدعؿ )
    الفئراف عالجرذ  Hymenolepis nanaلمنعع 

 

 

 

 

 

 

 

 *فرق معىىي           

       

 Source F Signification انجسء

Proboscis 
 Proboscis size 1.38 0.27* 

Proboscis shape 1.25 0.23* 

Segment 
Segment size 0.30 0.82 

Segment shape 0.35 0.97 

Ova 
Ova size 0.25 0.86 

Ova shape 0.39 0.96 
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الت  تاتمدـ كنقناس نباشر  البنعلعجن تقنن  النقناس النظهر  الهندا  ه  احدى التقننات الكنن  

(. عتـ ذلؾ 2012عامرعف ,  Cruz)  لأل رادلكؿ نف الشكؿ عالحجـ  ANOVA   تحمنؿ التبانف 

( عالػػذ  اظهػػر عجػػعد  ػػرؽ نعنػػع   ػػ  حجػػـ 9-4عكنػػا نعضػػح  ػػ  الجػػدعؿ ) ASIبااػػتمداـ عحػػدة 

عشػكؿ المطػػـ لمدنػػداف الشػػرنطن  القزنػ  النعزعلػػ  نػػف نضػػنفنف نمتمفػنف .  ػػ  حػػنف اظهػػرت النتػػائج 

زػػدـ عجػػعد امتال ػػات نعنعنػػ  لمحجػػـ عالشػػكؿ لكػػؿ نػػف القطػػع الجاػػنن  عالبنػػعض, عقػػد نعػػعد اػػبب 

خ االمتالؼ    حجػـ النضػنؼ االمتالؼ    شكؿ عحجـ الطفنم  النعزعؿ نف نضائؼ نمتمف  ال

(.  النضنؼ االكبػر نػع ر  Poulin  ,2009و  Randhawaعالذ  قد نع ر زمخ حجـ الطفنم  ) 

نػػأعى عغػػذاء اك ػػر نػػف النضػػنؼ االاػػغر ننػػا نقمػػؿ التنػػا س زمػػخ الناػػاح  عالغػػذاء بػػنف ا ػػراد النػػعع 

زكاػػنآ بع رتػػه  ػػ   (. باالضػػا   الػػخ تػػأ ر حجػػـ الطفنمػػ 2004عامػػرعف ,  Haukisalmi) العاحػػد 

االمتالؼ  اع قد نععد( . 2002عامرعف ,  Santallaالنضنؼ بابب زعانؿ االزدحاـ عالتنا س ) 

Lymbery (1991 )الػػػخ التػػػدامؿ بػػػنف الععانػػػؿ العرا نػػػ  عظػػػرعؼ النضػػػنؼ عهػػػذا نػػػا اشػػػار النػػػه 

 ػػ   Echinococcus granulosus(  ػػ  درااػػتهـ زمػػخ طفنمػػ   2013عامػػرعف ) Harandiو

 ائؼ نمتمفػػ  كنػػا اجرنػػت درااػػات ننا مػػ  زمػػخ طفنمنػػات امػػرى اظهػػرت ارتبػػاط االمػػتالؼ  ػػ ضػػن

mtDNA  بالافات النظهرن  لمكائف كنا    دراا Rostami ( 2013واخترون ) زمػخ طفنمػ    

Taenia multiceps.    
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  Conclusions and Recommendations االستنتاجات والتوصيات - 5

 Conclusions االستنتاجات 1-5

تبين ان االصابة في الجرذان من الجرذان والفئران و  H. nanaتم عزل الدودة الشريطية القزمة . 1

  . منيا في الفئران كما تبين ان شدة االصابة في الفئران اعمى منيا في الجرذان كانت اعمى

 زولة من مضائف مختمفة ولكن لوحظ وجود تنوع وراثيبين العينات المع وراثي تغايروجود عدم . 2

من نوع االستبدال في بعض القواعد  Point Mutationsبسيط بشكل طفرات نقطية  جزئي

عند دراسة التسمسل المعزولة من مضيف الجرذ  H. nanaت العائدة لمنوع النتروجينية لمعينا

 .NAD5و  COXIألتتابعي لجزء من جيني دنا المايتوكوندريا وىما 

مقياس استعمال الب عند دراستوالخطم لمعينات المعزولة  وحجمبسيط في شكل  فرق معنويوجود  .3

الشريطية في الديدان  ) المظيري( التغاير الوراثي الكمي معرفةل المظيري اليندسي لمشكل والحجم

 اضافة الى ذلك كان ىناك تغاير وراثي ,لمعينات المعزولة من مضائف مختمفة H.nanaالقزمة 

 . بين البيوض والقطع الجسمية لمديدان المدروسة ولكن لم يصل الحد المعنوي مظيري
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 .  Recommendations التوصيات 2-5

الل دراسة التسمسل التتابعي من خH. nana  اثية جزيئية موسعة وشاممة لمنوعالقيام بدراسة ور  .1

يتم جمع عيناتيا من  عمى أن المايتوكوندريا DNAو  النواة DNAلمجينات األخرى الموجودة في 

ل وتضمينيا لعينات معزولة من البشر) لعدم الحصو  محافظات أخرى تعود لمناطق العراق المختمفة

وذلك باستخدام تقنية تفاعل أنزيم   في الدراسة الحالية عمى مثل ىذه العينات لمحدودية الوقت(

 .بالطريقة نفسيا أو باستخدام تقنيات مختمفة  أما PCRالبممرة المتسمسل ألـ 

ا النوع من الديدان واالنواع االخرى اجراء مقارنة وراثية جزيئية وكمية واسعة وشاممة بين ىذ . 2

باستخدام نفس الجينات  ولعينات مجموعة من شمال العراق ووسطو وجنوبوالتابعة لنفس الجنس 

 .وكذلك استخدام تقنية المقياس اليندسي لمعرفة مدى تقاربيا وراثيا

رنة بينيما من وعمى المستوى الكروموسومي  والمقا ىذا النوع أجراء دراسة وراثية خموية عمى  .3

 .كروموسومات وموقع السنترومير لياناحية طول وتصنيف ال

. اجراء دراسة تصنيفية مظيرية لالنواع المعزولة من الجرذ والفار واالنسان والمضائف االخرى 4

ثم التركيز فييا عمى شكل وحجم الخطم وشكل وحجم االشواك فضال عن الصفات المظيرية 

 االخرى .
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Abstract 

Rodents (rats and mice) are common animals used in scientific 

research and laboratory experiments compared to other types of animals 

because they are hosts for many common zoonosis pathogens. 

Hymenolepis nana is a common tapeworm that parasitizes both humans 

and rodents, So it considers as one of most socio-econmic important 

worm in word . For this purpose, molecular genetics and quantitative 

(morphology) variations were studied in  Hymenolepis nana isolated from 

different hosts (rats and mice), which were collected from Diyala 

province. In this study, Bio-molecular methods to ware used the detect 

the molecular genetics and quantitative diversity of this type of worm. A 

mtDNA fragment consisting of Cytochrome Oxidase I and NADH 

dehydrogenase subunit 5 ware amplified using a polymerase chain 

reaction technique with using two pairs of specialized primers with a pair 

of each gene and two forward and reverse directions, Then the study took 

of sequence for 10 sample by 5 samples for each host. Sequencing results 

showed presence of genetic variations in the COXI gene in the ninth 

specimen of the rat host and in one location, replacing A-G when 

comparing the sequence of the nitrogen bases between isolated worms 

and the gene bank. In the NAD5 gene it was observed that all samples 

differed from the gene bank at one location as replaced by the nitrogen 

substituted was A-G. In addition, there was variance in the ninth and 

tenth samples of the rat host, the nitrogen bases was substituted A-G 

when comparing the sequence of the nitrogen bases between isolated 

worms and the gene bank. These variations were identified for each 

sample of the worm samples under study. 

For the quantitative genetic study, geometry was used morphology 

techique to measure the shape and size of certain areas of the body 

Hymenolepis nana (Rostellum, Segments, Ova) for detecting quantity 



genetic variations of worms studied. By using ASI unit, which showed 

significant difference in the shape and size of the Rostellum between the 

hosts, while the results showed no significant difference in the shape and 

size of both Segment, Ova. 
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