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 في DNA األوكسجينمنقوص  الرايبوزي حامض النوويدراسة مقارنة لبعض خصائص الـ

   والضفادعاألسماك فيالمتطفلة  عدد من الديدان الخيطية
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  قسم علوم الحياة

  العلوم  كلية 

  لجامعة الموص
  

  )2013 / 3 /18 ؛  تاريخ القبول  2012 /11/ 27تاريخ االستالم  (
  

  ملخصال

 والضفادع بعد تشريحها    األسماكتضمنت الدراسة الحالية التحري عن الديدان الخيطية المستوطنة في          

 Mastacembelus simach سمكة مرمريج 1142و Silurus glanis سمكة جري أوربي 1246باعداد بلغت 

تم عزل وتشخيص خمسة أنواع من الديدان الخيطية وهي يرقة الطور الرابع  . Bufo viridisدعاً  ضف490و 

 فـي االسـماك،   .Contracaecum sp الطورين الثالث والرابع لدودة يويرقت .Eustrongylides sp  لدودة

 Oswaldocruzia ninevanaو  Kathalania ninevana و Rhabdias bufonisوالديدان الخيطية البالغـة  

  . في الضفادع

اختبار نقاوته، ودراسة تـأثير     تم   و DNA  منقوص االوكسجين  في هذه الدراسة الحامض النووي     عزل 

، وتحديد النسبة المئوية للكوانين والسايتوسين Tm (Melting Temperature(الحرارة بقياس درجة انصهاره 

G-C %      فيه، إذ وجد أن للـDNA    كما . يتر نانوم 260ة عند الطول الموجي      المعزول قمة امتصاص واضح

ـ  ــ ــصهار ال ــات ان ــد أن درج ــي DNA وج ــواع ف ــت  أن ــة أذ بلغ ــة متقارب ــدان الخيطي    الدي

 ويرقة الطور الثالـث  .Eustrongylides spم في يرقة الطور الرابع لدودة °) 80، 81، 82، 83، 83، 84(

، O.ninevana و K.ninevana وR.bufonis والديدان الخيطية البالغـة  .Contracaecum sp لدودة والرابع

، G-C%() 35.87%  ،33.43%( النـسبة المئويـة للكـوانين والـسيتوسين         في حين بلغـت      ،على التوالي 

  . على التوالي أعالهوذلك للديدان الخيطية في %) 26.11، 28.55%، 30.99%، 33.43%

 في عدد   األوكسجينمنقوص  ي   الرايبوز النوويهذه الدراسة معرفة بعض خصائص الحامض       استهدفت   

  . والضفادعاألسماكمن الديدان الخيطية المتطفلة على 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ABSTRACT 

        The present study has investigated the nematodes settled in fishes and frogs after being 
anatomized with numbers reached, 1246 of Silurus glanis, 1142 of Mastacembelus simach 
fishes, 490 of Bufo viridis frog. Five species of nematodes which are the Larva 4 of 
Eustrongylides sp., Larva 3 and 4 of Contracaecum sp. in fishes and mature nematodes 
Rhadias bufonis, Kathalania ninivana, Oswaldocruzia in frogs.  

In this study, the DNA was isolated and its purity was tested as well as studying the 
effect of heat on the DNA by measuring its thermal denaturation temperature (Tm), and 
determining its G-C%. It was found that the isolated DNA has an evident absorption –peak 
at a wavelength of 260 nm. It was also found that the thermal denaturation temperature 
(Tm) of the DNA in different species of nematodes is convergent and has reached 
(84,83,83,82,81,80) c° in larva 4 of Eustrongylides sp., and larva 3 of Contracaecum sp., 
larva 4 of the same nematode and the mature nematodes O. ninivana, K. ninivana and R. 
bufonis respectively. While it has reached G-C% (35.87%, 33.43%, 33.43%, 30.99%, 
28.55%, 26.11%) for the above mentioned nematodes, respectively. 

The study aimed to study some characteristics  of DNA in different parasitic 
nematodes in fishes and frogs . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

 يمكن تشخيص وتصنيف الكائنات الحية      إذ في التصنيف الحديث     أساسيا النووية دوراً    األحماضتمتلك  

 النووية واستنادا إلى خصائصها الجزيئية حيث يكون للتركيـب  أحماضها العالقات التي تربط بين   أساسعلى  

ـ   دوراً هاماً في ايجاد العالقات بين مختلف الكائنات وتسلسلها خالل مراحل التطور فقـد               DNA الجزيئي لل

ــوانين    ــة للك ــسبة المئوي ــين الن ــى تعي ــاحثون عل ــد الب ــسايتوسين  Guanine اعتم    Cytosineوال

)G-C %(  للـDNA         النـووي المنقـوص      الحـامض  من ناحية، وعلى النسبة المئوية الرتبـاط سلـسلتي

             أخـرى  مـن ناحيـة   )الحـامض النـووي الرايبـوزي    RNA ( مـع  DNA أو سلسلة DNAاالوكسجين 

); Hassanin et al., 2005 ،في نسب % 10 بعض الباحثين الزيادة في الفرق عن أعزى ).2006 التكريتي

G-C %    للبكتريا دليال على وجود اختالف ضمن مستوى النوع ودليالً على ان جزيئات قليلة من الــDNA  

، بينمـا اذا وقعـت   )Sueoka, 1961(، كما يتضح عدم تقاربهما الوراثي G-C من الـ تملك محتوى متماثالً

 االنواع التي تتم مقارنتهـا      DNAفان ذلك يدل على عدم وجود أي تشابه في          % 30-20نسبة االختالف بين    
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  مـن  DNAالسايتوسين للــ     و ساب النسبة المولية للكوانين   تحا يمكن). 2006؛ التكريتي،   1985 ،سليمان(

ـ  Thermal Denaturation Temperature  درجة حرارة تحلله أو انصهارهخالل   Tm ه، اودرجـة ذوبان

Melting temperature) Chappell, 1980 ،لقد اعتمد الثابت  ).1991 ؛ الجلبيTm   في طريقـة التحلـل 

من خيطـي الــ     % 50ي ينفصل عندها     وهو يمثل درجة الحرارة بالمقياس المئوي الت       DNAالحراري للـ   

DNA             فـوق   لألشـعة  ية الثنائي عن بعضهما ويمكن مالحظة ذلك بالزيادة المفاجئة في قيمـة االمتـصاص 

تحليل  يتطلب ).1991 ؛ الجلبي، Marmur and Doty, 1959( نانوميتر 260عند الطول الموجي البنفسجية 

 الدراسة ومعرفة كل ما يتعلق به مـن معلومـات           الحامض النووي وجود نموذج نقي للحامض النووي الجل       

 ,.Alberts et al( النوويـة  األحمـاض  الركائز المهمة في دراسة إحدىلذلك فان عمليات االستخالص تعد 

1994; Naber, 1994.( األساسـية  الديدان الخيطية اعتمادا علـى تسلـسل الوحـدات     عديدة  دراساتصنفت 

  ،  يكون متخصصا لكل نوع من الديدان      DNA هذه الدراسات ان الـ      ظهرتوأ،  DNAالصغيرة والكبيرة في الـ     

 Nadler and Hudspeth, 2000(  الجزيئـي  البـايولوجي  التصنيف ودراسات تساعد في  وراثيةإشاراتإذ يعد 

Nadler et al., 2005; Santos et al., 2006; Farjallah et al., 2008 ;(  

 Trichostrongylidae من الديدان الخيطية التي تعود إلى عائلة         أجناسوفي دراسة تصنيفية عن أربعة       

 DNA عاليـة فـي      االدنـين والثـايمين   ان نسبة القواعـد النتروجينيـة       ) 1998( وآخرون   Blouinوجد  

) Fagerholm) 2007 و   Szostakowskaكمـا قـام      .على اساسها تم تصنيف هذه الديدان     المايتوكوندريا و 

 علـى اسـاس   Contracaecum rudolphii المعدية للدودة الخيطية L3الثالث بدراسة تصنيف يرقة الطور 

 C.rudolphii والثانية C.rudolphii A األولى، الحظا وجود ساللتين DNAتسلسل النيوكليوتيدات في الـ 

B      الساللة   أن إال لهما نفس دورة الحياة A              تعيش متطفلة في اسماك المياه العذبة فقط وتـصبح بالغـة عنـد 

 Wielgossكمـا درس      .تعيش متطفلة في اسماك المياه العذبة والمالحـة        ف  B الساللة   أماابتها للطيور،   اص

 Anguillicolaالمايتوكونـدريا للـدودة الخيطيـة     DNA في تسلسل الوحدات الصغيرة) 2007(وآخرون 

crassus المتطفلة في اسماك )Japanese eel (Anguilla japonica.  
الية لتكون اللبنة األولى لدراسات مستقبلية يمكن أن تُسهم في وضع صورة جديدة             أجريت الدراسة الح  

 األسـماك  ( الفقريـة  مـضائف العن صفات بعض الديدان الخيطية من الناحية الكيميائية الحيوية التي تصيب            

ـ             ) والضفادع ى مكونـات   والمقارنة فيما بينها، ومعرفة العالقة الوراثية بين هذه الديدان من خالل التعرف عل

 وتقدير  DNA التي تكون ذات فائدة ألية عملية تصنيفية بين االنواع المختلفة من خالل عزل الـ DNAالـ

 الديدان الخيطية قيد    DNAفي  % G-C النسبة المئوية للكوانين والسايتوسين      إيجادنقاوته ودرجة انصهاره و     

  .الدراسة
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  مواد وطرائق العمل

            جمع العينات 

  لعـام  في الفترة الواقعة ما بين شهر تشرين الثـاني        ) يرقات وبالغات الديدان الخيطية   (عينات  جمعت ال  

  : من مضيفين فقريين هما2008  لعام وحتى نهاية شهر كانون األول2007

                  األسماك  -1

 1142 و Silurus glanis األوربي الجري  سمكة من نوع 1246 جمعت يرقات الديدان الخيطية من 

   المحليـة  األسـواق والتي تم الحصول عليها مـن    Mastacembelus simach  المرمريجكة من نوع سم

 بقطعها من منطقـة اتـصالها       األحشاء ومن ثم عزلت     األسماكفي مدينة الموصل، شرحت     ) األسماكعلوة  (

 إليهـا  ضـيف وأفردة  من   زجاجية أطباق في   األعضاء القناة الهضمية وبقية     وضعتبفتحتي الفم والمخرج، و   

، وفحـص الجـدار الخـارجي للقنـاة     %0.65بتركيز NaClالمتعادل Normal saline    المحلول الملحي

 المساريقية وذلك من اجل الكشف عن يرقـات الديـدان           األغشية إلى فحص    إضافة األعضاءالهضمية وبقية   

   . المتكيسةالخيطية

                الضفادع -2

عزلـت القنـاة   ومن مناطق مختلفة من مدينة الموصل  Bufo viridis  ضفدعة من نوع490تم جمع 

.  بتري حاوية على المحلول الملحي المتعادل بعد غسلها بالماء المقطر          أطباقفي   ووضعت   الهضمية والرئات   

 واألمعـاء  بالديدان الخيطية، وكما قسمت القنـاة الهـضمية إلـى المعـدة              إصابتها الرئات للتأكد من     قطعت

حاٍو على المحلول الملحي المتعادل وُأحدث شقاً طولياً فـي           منفرد   زء في طبق بتري     وضع كل ج   ،والمستقيم

  . إصابتهاكل جزء للحصول على الديدان الخيطية في حالة 

           تقسيم العينات 

، واليرقات   أنسجة المضيف  من ة البالغة واليرقات غير المتكيسة    بعد ان تم الحصول على الديدان الخيطي      

 الستخراج اليرقات ومن ثم نظفت من العوالق باستخدام فرشـاة صـغيرة ومجهـر       األكياس فتحت. المتكيسة

وضعت يرقات وبالغـات الديـدان       مرات بالمحلول الملحي المتعادل،      غسلت اليرقات والبالغات عدة   . تشريح

 باستخدام   حاوية على المحلول الملحي المتعادل وتم تشخيصها وتصنيفها        منفردة أطباقالخيطية بعد غسلها في     

التفاصيل مرئية وواضحة، و البعض منها قتلت باستخدام الفورمالين الساخن           أكثرمجهر التشريح حيث تكون     

 الالكتوفينـول محلول لجعلها مستقيمة، وروقت ب) Moravec and Rahemo, 1993(حسب % 10بتركيز 

Lactophenolالكشف عن التراكيب الداخليةألجل لجعلها شفافة و .  

ــي ــد ف ــة اعتم ــدان الخيطي ــصنيف الدي ــشخيص وت ــات( ت ــات والبالغ ــى المــصادر) اليرق   عل

) Smyth and Smyth, 1980; Yamaguti, 1961( .إذ تم تشخيص الديدان التالية:  

 .)1 ةالصور (األسماكوتستوطن   .Eustrongylides spp  للدودة الخيطيةL4يرقة الطور الرابع  -1
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  األسـماك  وتستوطن .Contracaecum spp للدودة الخيطية L4 والطور الرابع  L3 الثالثيرقتا الطور -2

 .)3، 2تان الصور(

 .)4( كما موضح في الصورة  تستوطن الضفادعالتي  Rhabdias bufonisالدودة الخيطية البالغة    -3

 .)5( كما موضح في الصورة تستوطن الضفادع التي Kathalania ninevanaالدودة الخيطية البالغة  -4

  .)6( كما موضح في الصورة تستوطن الضفادع Oswaldocruzia ninevana البالغة الدودة الخيطية -5

 صغيرة حاوية على المحلـول      وضعت يرقات وبالغات الديدان الخيطية بعد غسلها وتشخيصها في قنانٍ         

  .ْ م20 -درجة ب  التشخيصية وجمدتالملحي المتعادل ولصقت عليها المعلومات 

توضح النهاية االمامية ليرقة الطور: 1الصورة المجهرية   

  ،.Eustorngylides spالرابع للدودة الخيطية

  )100X (تحت قوة تكبير

 

 ليرقة الطور الثالث    األماميةتوضح النهاية   : 2الصورة المجهرية   

 )Contracaecum sp. ، )100Xللدودة الخيطية 

ليرقة الطوراألماميةتوضح النهاية: 3الصورة المجهرية   

 Contracaecumللدودة الخيطية    الرابع 

sp.   )100X( 
 

 للـدودة    األماميـة  توضح النهايـة  : 4الصورة المجهرية   

 )R.bufonis )100Xالخيطية البالغة 
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           مــن الديــدان الخيطيــة  األوكــسجين منقــوصرايبــوزي الوعــزل الحــامض النــووي خالص اســت

  )لبالغاتااليرقات و(

 ثم استخدمت   ، النووية األحماضلتحضير المستخلص الحاوي على     ) Burton) 1967استخدمت طريقة    

 حيـث   DNA األوكسجينلعزل الحامض النووي الرايبوزي منقوص      ) 2006التكريتي،  (الطريقة الواردة في    

  : الخطوات اآلتيةRNA و DNA النووية األحماض على الراشح الحاوي على أجريت

كحول ايزواميلي بنسبة   :  للراشح حجم مساو من محلول فصل البروتين المتكون من الكلوروفورم          أضيف -1

سـحبت   ، دقيقة، إذ لوحظ تكون ثالث طبقات      30دقيقة لمدة   / دورة 4000 إذ نبذ المزيج بسرعة      1: 24

الطبقة العليا الرائقة برفق وقسمت إلى قسمين، القسم األول استخدم لتقدير كمية الحامـضين النـوويين                

DNA و RNA،  التالية عليه بقية الخطواتأجريت حجمه ثم تم حسابوالقسم الثاني  . 

وبرفق من الكحول االثيلي المبرد مع المزج المستمر        % 95 للرائق المفصول مقدار حجمين من       أضيف -2

 النوويـة حـول   األحماضبوساطة قضيب زجاجي، لوحظت زيادة كثافة المزيج، تال ذلك التفاف خيوط        

 .س وزن هذه الخيوطاقيتم القضيب الزجاجي، 

 والحـاوي   Sc (Saline-citrate( من محلول    3 سم 5تمت اذابة الخيوط المعزولة من الخطوة السابقة في          -3

، ثم  7 مولر من ثالثي سترات الصوديوم وبدالة حامضية         0.15 مولر من كلوريد الصوديوم و       1.5على  

 مايكروغراماً مـن    250 مولر كلوريد الصوديوم الحاوي على       0.15 من محلول    3 سم 1اضيف للخليط   

 . م لمدة ساعة37 وحضن بدرجة Ribonucleaseانزيم الرايبونيوكليز 

وكـررت  ) كحول ايزواميلي : روفورمالكلو( للخليط في الخطوة السابقة حجم مساو له من محلول           أضيف -4

س وزنهـا الطـري     ام قي ت, DNAوبهذا تم الحصول على خيوط من الـ        ) 2،  1(نفس خطوات الفصل    

 بعـد عزلـه     DNAوتمتاز هذه الطريقة بامكانية حفظ الـ        ،Sc من محلول    3 سم 5واذيبت بعد ذلك في     

 .طرات من الكلوروفورمْ م ولعدة اشهر بإضافة بضع ق4 بدرجة حرارة Scوتذويبه في محلول 

 للـدودةاألماميـةتوضـح النهايـة:  5الصورة المجهرية   

 )K.ninevana ، )100Xلغة الخيطية البا

 للدودة الخيطية   األماميةتوضح النهاية   : 6الصورة المجهرية   

 )O.ninevana ، )100Xالبالغة 
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  األوكسجينتعيين نقاوة الحامض النووي الرايبوزي منقوص 

، Sc المعزول من يرقات وبالغات الديدان الخيطية قيد الدراسة والمذاب في محلـول              DNAاستخدم الـ    -1

 .3سم/ مايكروغرام20إذ حضر منه التركيز 

نـانوميتر  ) 280،  260،  230(جيـة    عند االطـوال المو    DNAعينت القياسات لطيف امتصاص الـ         -2

: 230(، والنسب   )260/280(ثم حسبت النسبة    , باستخدام جهاز مطياف االشعة فوق البنفسجية والمرئية      

 .DNAلقياس نقاوة الـ ) Marmur, 1961(اعتمدت هذه الثوابت من قبل ). 280: 260

 .ْ م30 كفًأ، وتمت القياسات بدرجة حرارة Scاستعمل محلول  -3
  

  DNA للـ G-C و النسبة المئوية لـ   Tm انصهار جةتقدير در

 والمعزول من يرقات وبالغات الديدان الخيطيـة قيـد          3سم/مايكروغرام) 20( بتركيز   DNAحضر الـ    -1

 . كفًأScالدراسة واستخدم محلول 

ْ م وحتـى    25 المراد قياسها وبصورة تدريجية في حمام مائي ابتداًء من درجة            DNAسخنت عينة الـ     -2

 نانوميتر بعد كل ارتفاع في درجة الحـرارة والبـالغ           260تم قياس شدة االمتصاص عند      . ْ م 75جة  در

خمس درجات مئوية، وفي هذه الخطوة تم التأكد من درجة الحرارة للعينة قبل قياس االمتصاص ولمـدة                

 . دقائق على االقل5

 درجة الحرارة درجـة مئويـة       ْ م تم قياس االمتصاص بعد رفع      75بعد ارتفاع درجة الحرارة اكثر من        -3

 قبل قياس االمتصاص عند الطول المـوجي        DNAواحدة في كل مرة بحيث تم ثبات درجة حرارة الـ           

كررت هذه التجربة ثالث مرات لكل عينة من عينات الـ          .  دقائق على االقل   10 نانوميتراً ولفترة    260

DNA.  

  ):Mandel and Marmur, 1968 (المتبعة من قبل من المعادلة)% G-C(تم حساب نسبة 
% (G-C) = (Tm – 69.3) 2.44          

  

  النتائج والمناقشة

  DNAنقاوة الحامض النووي الرايبوزي منقوص االوكسجين 

 280، 260،  230 الموجيـة األطـوال  أخذت قراءات االمتصاصية عنـد   DNAألجل تحديد نقاوة الـ

 يرقات وبالغات الديدان الخيطية قيد الدراسة كما مبين  المعزولة من DNAنانوميتراً لكل عينة من عينات الـ

ـ           )6(،  )5(،  )4(،  )3(،  )2(،  )1 (األشكالمن    DNA، إذ لوحظ ان أعلى امتصاصية في جميع عينـات الـ

ليرقـات  ) 260/280(النـسبة   ) 1(ويوضـح الجـدول     .  نانوميتراً 260المعزولة تكون عند الطول الموجي      

 حيث تمثـل   DNAعلى هذه النسبة في قياس نقاوة الـ)Marmur )1961 عتمداوبالغات الديدان الخيطية، إذ 

  . DNA لنقاوة الـاًمعيار) 1.86-1.82(الى البروتين، وقد حدد النسبة   DNAهذه نسبة الـ



  وآخرونسالي احمد ذياب 
 

54

  

٠
٠.٠٥
٠.١
٠.١٥
٠.٢
٠.٢٥
٠.٣
٠.٣٥
٠.٤

٢٣٠ ٢٦٠ ٢٨٠

ية
ص
صا
المت
ا

  نانوميتر هللا الطول الموجي 
 

الطور  المعزول من يرقة DNAللـ ) uv( طيف االشعة فوق البنفسجية يةمنحنى امتصاص : 1الشكل 

  )280-230( عند االطوال الموجية .Eustrongylides spالرابع للدودة الخيطية 
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            المعزول من يرقة الطور     DNAللـ  ) uv( طيف االشعة فوق البنفسجية      يةمنحنى امتصاص : 2الشكل   

  )280-230( عند االطوال الموجية .Contracaecums spالثالث للدودة الخيطية 
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 المعـزول مـن يرقـة الطـور            DNAللـ  ) uv( طيف االشعة فوق البنفسجية      يةمنحنى امتصاص : 3الشكل  

 )280-230( عند االطوال الموجية .Contracaecum spالرابع للدودة الخيطية 
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          المعـزول مـن الـدودة      DNAللــ   ) uv( طيف االشـعة فـوق البنفـسجية         يةمنحنى امتصاص : 4الشكل
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 المعزول من الدودة الخيطية     DNAللـ  ) uv( طيف االشعة فوق البنفسجية      يةمنحنى امتصاص  : 5الشكل  

  )280-230( عند االطوال الموجية  K.ninevanaالبالغة 
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 المعزول من الدودة الخيطيـة      DNAللـ  ) uv( طيف االشعة فوق البنفسجية      يةمنحنى امتصاص  : 6الشكل  

  ) .280-230( عند األطوال الموجية O.ninevanaالبالغة 
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ـ   تقدير  :1 الجدول  المعزول من يرقات وبالغات الديدان الخيطيـة مـن خـالل النـسبة              DNA  نقاوة ال

  )280:260:230(والنسب ) 260/280(
  

         الديدان الخيطية المتطفلة 

                   المعزول منها 

  DNA                     الـ

  المضيف

قراءة 

االمتصاصية عند 

الطول الموجي 
230  

ءة قرا

االمتصاصية عند 

الطول الموجي 
260  

قراءة 

االمتصاصية 

عند الطول 

  280الموجي 

النسبة 

260/280  
النسب 

280:260:230  

 للدودة الخيطية L4 االسماك يرقة -1
Eustrongylides sp. 

0.18  0.37  0.20  1.85  0.54:1:0.49  

 للدودة الخيطية L3 االسماك يرقة -2
contracaecum sp. 

0.78  1.68  0.92  1.83  0.55:1:0.46  

 للدودة الخيطية L4 االسماك يرقة --3
contracaecum sp. 

0.26  0.59  0.32  1.84  0.54:1:0.44  

 الضفادع الدودة الخيطية البالغة -4
Rhabdias bufonis 

0.43  0.96  0.52  1.85  0.54:1:0.45  

 الضفادع الدودة الخيطية البالغة -5
Kathlania ninevana 

0.14  0.31  0.17  1.82  0.55:1:0.45  

 الضفادع الدودة الخيطية البالغة -6
Oswaldocruzia ninevana 

0.14  0.33  0.18  1.83  0.55:1:0.42  

  
ـ         -1.82( المعزولـة محـصورة بـين        DNA  ظهرت هذه النسبة في الدراسة الحالية لجميع عينات ال

إذ ) 2006(ربة لنتيجـة التكريتـي   كانت هذه النتيجة مقا.  المعزول DNAوهذا دليل على نقاوة الـ) 1.85

 Fasciola هيباتيكـا  الفاشيوال و.Leishmania spp   في طفيليات اللشمانيا1.83) 260/280(بلغت النسبة 

hepaticaاكسبانسا  والمونيزيا Moneizia expanza .  

 للـدودة الخيطيـة     L4فـي يرقـة     ) 280: 260: 230(َأن النـسب    ) 1(كما تبين من نفس الجـدول       

Eustrongylides sp. ويرقة L3 و L4  للدودة الخيطيةContracaecum sp.    والديـدان الخيطيـة البالغـة 

R.bufonis, K.ninevana  وO.ninevana   1: 0.54(، )0.46: 1: 055(، )0.54 :1 :0.49( قـد بلغـت :

  .، على التوالي)0.42: 1، 0.55(، )0.45: 1: 0.55(، )0.45: 1: 0.54(، )0.44

، )0.42: 1: 0.54(إذ وجـدت النـسب      ) 2006( التكريتـي    إليـه  لما توصلت    جة مقاربة كانت هذه النتي  

 والفاشـيوال  Leishmania donovani الحـشوية  في طفيليات اللشمانيا) 0.41: 1: 0.54(، )0.44: 1: 0.54(

ن هناك ، على التوالي، وأشارت إلى أMoniezia expansa والمونيزيا اكسبانسا Fasciola hepaticaهيباتيكا  

  ).0.41-0.5 : 1 : 0.52-0.62(تكون كاألتي ) 230: 260: 280(دراسات عديدة ذكرت أن النسب 
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عليها في الدراسة الحالية مقاربة للنتائج المثبتة من قبـل           تم الحصول     النتائج التي  أنلذا يمكن مالحظة    

راسـة الحاليـة حيـث يكـون        العديد من الباحثين، ويتضح بذلك مدى كفاءة طريقة العزل المستخدمة في الد           

  . درجة عالية من النقاوةا المعزول ذDNAالـ

   المعزول من يرقات وبالغات الديدان الخيطية DNA  للـG-C النسبة المئوية لـ وTm درجة االنصهار تقدير

ـ  للكوانين  المئوية نسبةال و Tm درجة االنصهار    تقدير  أيضاً تم في هذه الدراسة      DNA  والسايتوسين لل

ــ ــة المع ــد الدراس ــة قي ــدان الخيطي ــات الدي ــات وبالغ ــن يرق ــن . زول م ــوحظ م ــكالل   ، )7 (األش

 لــدودة L4 المعــزول مــن يرقــة  DNAأن درجــات االنــصهار للـــ) 12(، )11(، )10(، )9(، )8(

Eustrongylides sp. ـ ـ  .Contracaecum sp لـدودة  L4 و L3ي  ويرقت  ،R.bufonisة ـ والديـدان البالغ

K.ninevana و O.ninevana    أما  . على التوالي ) 80،  81،  82،  83،  83،  84( قد بلغتG-C %  فقد حسبت

 الديدان الخيطية وحسب المعادلة المذكورة في فصل مـواد وطرائـق        أنواع لكل نوع من     Tmباالعتماد على   

، وفـي  Eustrongylides sp. 35.87% لدودة L4 المعزول من يرقة DNA في الـ% G-Cالعمل إذ بلغت 

، R.bufonis, K.ninevana، وفي الديـدان البالغـة   Contracaecum sp. 33.43% لدودة L4  وL3يرقتي 

O.ninevana 2( ، على التوالي، وكما مبين في الجدول%26.11، و%28.55، %30.99 كانت(.  
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 DNA بدالة الحـرارة للــ        نانوميتراً 260 عند الطول الموجي     يةمنحنى التغاير في االمتصاص    : 7الشكل  

  .Eustrongylides spالمعزول من يرقة الطور الرابع للدودة الخيطية 
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   نــانوميترا260ً عنــد الطــول المــوجي   يةمنحنــى التغــاير فــي االمتــصاص   : 8الــشكل 

  .Contracaecum sp المعزول من يرقة الطور الثالث للدودة الخيطية DNAبدالة الحرارة للـ 
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  DNA نانومتيراً بدالـة الحـرارة للــ         260 عند الطول الموجي     يةمنحنى التغاير في االمتصاص   : 9الشكل             

  .Contracaecum spالمعزول من يرقة الطور الرابع للدودة الخيطية 
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  DNA نانوميتراً بدالة الحـرارة للــ        260 عند الطول الموجي     يةمنحنى التغاير في االمتصاص   : 10الشكل              

  R.bufonisالمعزول من الدودة الخيطية البالغة 
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  DNAرة للــ     نانوميتراً بدالة الحـرا    260 عند الطول الموجي     يةمنحنى التغاير في االمتصاص   : 11الشكل  

  K.ninevanaالمعزول من الدودة الخيطية البالغة 
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  المعـزول   DNA نانوميتراًبدالة الحرارة للـ     260 عند الطول الموجي     يةمنحنى التغاير في االمتصاص   : 12 لشك      ال

  O.ninevanaالدودة الخيطية البالغة  من
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ـ     الن: 2 الجدول   المعزول مـن يرقـات وبالغـات الديـدان          DNAسبة المئوية للكوانين والسايتوسين في ال

  .الخيطية

  %Tm * G-C  )المضيف( DNAالـ  الدودة الخيطية المتطفلة المعزول منها

  35.87  84  )االسماك (.Eustrongylides sp لدودة L4 يرقة -1

  33.43  83  )االسماك (.Contracaecum sp لدودة L3 يرقة -2

  33.43  83  )االسماك (.Contracaecum sp لدودة L4 يرقة -3

  30.99  82  )الضفادع( R.bufonis  الدودة الخيطية البالغة-4

  28.55  81  )الضفادع( K.ninevana  الدودة الخيطية البالغة-5

  26.11  80  )الضفادع( O.ninevana  الدودة الخيطية البالغة-6
   المعزولة من كل نوع من انواع الديدان الخيطيةDNA  مكررات لعينة الـالرقم يمثل المتوسط لثالثة* 
  

  

 المعزول من يرقات وبالغات الديدان الخيطيـة قيـد          DNA متابعة تأثير درجات الحرارة على       تمكما   

  فـتح  إلـى الدراسة، إذ أن رفع درجة الحرارة يؤثر أوالً على المناطق الغنية بقواعد االدنين والثايمين مؤدية                

ـ   عند هذه النقاط ثم يليها فتح مناطق االرتباط بين الكوانين والسايتوسين وذلك عند درجات               DNA سلسلتي ال

ـ     ، فكلما كانـت    المئوية للكوانين والسايتوسين   نسبةال ويعتمد ذلك على     DNA الحرارة العالية فيحصل مسخ لل

-Gمن بين المحتوى   هناك عالقة خطية   حيث ان  ، استقرارية تجاه الحرارة   أكثر DNAهذه النسبة عالية كان     

C  1991الجلبي، (واالستقرارية الحرارية Bhagavan, 2002;( وهذا يفسر النتيجة التي تم الحصول عليها ،

 والتي يقابلها .Eustrongylides sp لدودة L4 في يرقة Tm درجة انصهار أعلىمن هذه الدراسة إذ ظهرت 

 والتي يقابلهـا    O.ninevana فكانت في الدودة الخيطية البالغة       Tm أقل    نسبة للكوانين والسايتوسين، أما    أعلى

لوحظ أن درجة االنصهار تزداد بصورة خطية مع زيادة إزدواج قواعد الكوانين مع السايتوسين              %. G-Cأقل  

اج االدنـين   و يمتلك ثالث أواصر هيدروجينية ويكون أكثر تكـتالً وثباتـاً مـن أزد             االزدواجوذلك الن هذا    

ـ          وال  هـو الزيـادة فـي       DNA ثايمين ومن التغيرات الفيزياوية التي يمكن استخدامها للتعرف على مسخ ال

 النووية تمتص وبقوة    واألحماض نانوميتر، إذ أن النيوكليوتيدات      260امتصاص الضوء عند الطول الموجي      

االمتصاص الضوئي في    نانوميترا، فتالحظ زيادة نشيطة في       260 فوق البنفسجية عند الطول الموجي       األشعة

ـ   ، )1991الجلبي،  ( نتيجة ألنعدام الترتيب والتداخل االلكتروني بين القواعد النيتروجينية          DNAأثناء مسخ ال

 الموجـودة فيـه، وأن اي   G-C المئوية لـنسبة ال تتأثر ب DNAوعلى هذا االساس فإن درجة االنصهار للـ

ـ     في الصفا  اختالفات إلىتغير في هذه النسبة يؤدي       ، ومـن تطبيقـات هـذه     DNA ت الفيزياوية ألنواع الـ
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) Baron and Finegold, 1990( من البكتريـا  أنواع تم تصنيف  DNAالفروقات في الصفات الفيزياوية للـ

ليرقـات وبالغـات   %  G-Cلوحظ ان نـسب  ) 2(ومن الجدول ). Mishra, 2002(والكائنات وحيدة الخلية 

، %10، ولوحظ أن الفرق بينها عموماً أقل من         %) 35.87-%26.11( بين الديدان الخيطية كانت محصورة     

ـ           تمتلك محتوى متمـاثالً مـن الكـوانين         DNAوهذا يدل على تقاربها الوراثي وعلى وجود جزيئات من ال

 المختلفة من الديدان الخيطية قيد األجناس، أي أن هناك عالقة وراثية بين هذه )Sueoka, 1961(والساتوسين 

 صـنف الديـدان     إلى في الصفات المظهرية والكيموحيوية، فجميعها تعود        اختالفاتهالى الرغم من    الدراسة ع 

ـ % G-C   و Tm وجود اخـتالف فـي       إلى) 2006(في حين أشارت التكريتي      . Nematodaالخيطية    للـ

DNA        تـصنيفية    أن هذه الطفيليات تابعة لمجموعات     إلى المعزول من اللشمانيا والفاشيوال والمونيزيا وأعزته 

  .مختلفة

ـ          إضافةوبهذا من الممكن      للحـامض   Tm  عامل جديد وهو االعتماد على االختالف والتقارب في قيم ال

ـ   تعتمد على االختالفـات المظهريـة       أكثرها في تصنيف العزالت العراقية للطفيليات إذ أن         DNAالنووي ال

  .والتشريحية فقط

  العربيةالمصادر

والتنقية الجزئيـة   ) DNA (األوكسجينعزل الحامض النووي منقوص     ). 2006 (الهام عائد اسعد   ،التكريتي

  .، العراقجامعة تكريت ،كلية التربية ، دكتوراهأطروحة. للنيوكليزز من مجاميع طفيلية مختلفة

  .العراق. مطبعة جامعة الموصل.  النوويةاألحماض). 1991(قصي عبد القادر  ،الجلبي

كليوتيد الثـايمين والنـسبة الموليـة للكـوانين         يوراسة أولية حول ايض ن    د). 1985(سراب داؤد    ،سليمان

جامعـة   ،كليـة العلـوم    ،رسـالة ماجـستير   . األغذيـة والسايتوسين للسالمونيال المعزولـة مـن       

  .العراق.الموصل
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