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 وتشخيص طفيمي نتشار داء المشمانيا الجمدية بين النازحين في محافظة الديوانيةادراسة 

Leishmania.major  بممرة الحامض النووي تقنية باستخدام  PCR 
 *صبا فالح كميفو  **اهلل عبد صفاء رسن، *الرضا سعيد عبد أصيل

 كمية الطب البيطري/ جامعة القادسية*
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 الخالصة
 تد  مم  تركممي تمم  كمم  فمم  ال ممييح   بمم   الجمد مم  بيلمشممتي  ي اإلصمميب  لحممي   وبممي   تسمم  إجممرا  الدراسمم  همم   تضممت  

   سممي  ولغي مم  2014  مممو أ تمم  ولمتممد  بممد ر وا  والشمميفة    الشممر   والحتممي   والسمم     وعفمم   والممدرير   والشمميت   الد وا  مم  
 majorتمممم  يف ممممم  تي  ي الجمد مممم ع  مممم  تمممم  المشمممم 62تمممم  اصمممم   عيلمممم  21  تشمممم    سممممجم  همممم   الدراسممممح مممم   .2015

Leishmanial   مشممتي  ي الجمد مم بيل اإلصمميبي فمم  ارتفمميا  سممب  هممي   يفمم  السممكي    فمم  التحيفلمم   ممد لةمم  دوراارتفمميا الك ا 
 62حموال   تشم    ال تمي   همر وأل ر الس يسم  الم ش شمهد  القيمر تم  راالسكي  وهجرته  لةد  ا سمتقرا لحرك  ت ق  ت ج  

وشممتم  فممرد  4007تمم  تجتمموا ال ممييح    %1.58وب سممب    cutaneous  leishmaniasisالجمد مم يلمشممتي  ي ب صمميب إ
 %(19.4  29) ح م  بمغم  صيب  ف   ضي  الحتي  الشر   وعف إ سب   اعمى فل  ح   كي  التحي أ ض  الدراس  بةض 
عمممى  %(25.81  17.74) 2015 مم   شممهرش كممي و  ال ممي   وشممبيي  ترتفمم  ب لإلصممياعمممى  سممب   وسممجم  عمممى التمموال 

 فضمم  فمم  حم   ا  %46.5ح م  بمغم   األعمممى هم  تم  الةتممر 15دو  سم   األيفممي بم    اإلصميب   سممب  كي م و  التموال 
ا  ي   ال تم ب  م  UDPو LPG1 عواتم  الضمراو  بيسمت دا   PCRتق  م  وت      اسمت دا  ت  تقد  الةتر  اإلصيب  س  
 .%33. 87وب سب     Leishmania majorع    ه  62ت  اص   ع    21

 .PCR ،عوامل الضراوة، المشمانيا الجمدية ، prevalenceالمفتاحية:الكممات 
e-mail: Assel78.saeed@gmail.com 

Epidemiological prevalence of cutaneous Leishmaniasis In 

immigration people in Al-Qadissyia province 
A. A. Seaad

*
, S. R. Abdulah

**
 and S. F. Kelef

*
 

*
College of Veterinary Medicine/ University of Al-Qadissiya 

**
College of Nursing/ University of Al-Qadissiya 

Abstract 

This study were conducted an epidemiological survey of prevalence cutaneous 

leishmaniasis in immigration people in Al-Diwaniyah city center, included shamiaa, 

Dagharah, Afak Sannia, eastern Hamzah, and al boddier in the period from September 

2014 until April 2015 the results showed that the high population density in the 

province has played a role in the high rate of infected as a result of to population 

movements and migration of political instability, which recently witnessed diameter 

and Results showed diagnosed about 62 with percentage (1.58%) from 4007 individual 

infection cases by leishmania cutaneous. The study included some of the districts of 

the province where she was the highest in the district of the eastern Hamzah, and Afak 

by (29, 19.4)% respectively, it was noted that the highest prevalence of cases where it 

a through monthly January and February 2015 (17.74, 25.81)% respectively recorded 

infection rate among children under the age of 15at ratio 46.5% while infected rates 

declined with age progress. For the diagnosis and determine the type of parasite the 

results showed by PCR technique that 21 out of 62 sample is Leishmania major, with 

percentage 33.78%. 
Keywords: cutaneous leishmaniasis, lesions, prevalence, virulence factor 

 



 ISSN:1999-6527                       7102(، 0(، العدد )01مجمة األنبار لمعموم البيطرية، المجمد )

78 

 المقدمة
 سممور ي  األرد   ترك ممي  الةممراو والبمممدا  التجمميور  ت مم  التتوي مم  فمم  األتممراضالمشممتي  ي الجمممدش تمم   تةممد دا 

المشممتي  ي  تم ممو  حيلمم  تمم  حممي   1.5وتقممدر ت لتمم  الصممح  الةيلت مم  أ   (.1والتتمكمم  الةرب مم  السممةود   )  إ ممرا 
 فمم الجمد مم  عمتممي ا  كمم  ال مموع    سممب  دا  المشممتي  ي  L.tropicaو L.majorفمم  الةمميل  تحممد  بسممب   الجمد مم 

وفممم  تحيفلممم   .(2)الةمممراو  وا  هممم ا التمممرض تتممموي  فممم  الةمممراو و يصممم  فممم  الت مممييو الر ف ممم  وشمممب  الحضمممر   
القيدس   الت  ه  جي  ت  الةراو وت   بي   التحيفلي  لوحل ا تشير ه ا الترض ولهور ب ر ل  فم  الةد مد تم  

وهمم    leishmania topica ,leishmania majorلمتممرض يف ممم  التسمب  (3) لمتحيفلمم  الت مييو التيبةمم 
وت تقممم  هممم   التسمممببي  الترضممم   بواسمممي   (4)ال م ممم  و ا  دورا  ح مممي  تتشممميبه  تقر بمممي  أحيد ممم يف م مممي  ابتدا  ممم  

وجممم    ال ت   ممم  أتر كممميفممم  بممممدا   .Lutzomyia sppالةي مممد لجممم    sand fly بمممي  الرتممم   إ مممي عضمممي  
Phlebotomus spp.   بيلم شتي  ي الجمد    اإلصيب تحد د عدد حي    وت  الصة  .(5واس ي وأروبي ) أفر ق يف

أشمهر سمت   إلمىشمهر    لهمي  بةمدالتراكي الصح    ت جم  لمشمفي  الم ات   إلىو ل  لةد  تراجة  ارم  تم  الحي   
 أ مرا  بيلم شتي  ي الجمد   و تي يو   لشفي هي ال ات  تيركم   ب اإلصيوتستغرو  اإلصيب ضد تكرار   ت يع  دا ت  وتتر 

جتيل ممم  و  ممدبي ورا همممي  ا  حجممم  تقمممير  لحجمم  القرحممم  األصمممم   تقر بمممي والتمم   مممد تكمممو  ر مممر ترروبمم  تممم   يح ممم  أ
  ي و وعممممممممممممممممم ولمتحممممرش عمممم  جم ممممم  المشتي مممممممممممممممممممممم .إ ا كي مممم  اإلصمممميب  عمممممى األجمممميا  التكشمممموف  تمممم  الجسمممم  و سمممم تي

 LPG1 بيسمتةتي  ج  مي  أو عواتم  الضمراو  kDNA PCR DNA) Kinetoplastids ) (6)ير قم اسمت دت  
دا مم  ال   ممي البمةت مم   إلممىتسممه  عتم مم  د ممو  اليف ممم   التمم  تمم  التحممددا  البروت   مم  السمميح  وهمم    UDPو

   حمد  تمرابي  ةتتمد إ بتتمي  تم  رشمي  ال م م   Promastigoteوي مممموالت  تبمدأ ع مدتي  صمب  الشمك  أتميت  الس
ال م م  البمةت م  بةتم م  البمةتم  و شمو  إلمىعم   ح    تفيع  ت  تستقب   ال   ي البمةت   و مد   بةمدهي اليف مم  

 (.7)دا   جس  التض ف إلىير ق  
 المواد وطرق العمل

 التةم تم الجمد م  فم  تستشمفى الد وا  م   ع  م  تم  الحمي   التشمكو  بكو همي المشمتي  ي 90ت  جتم  اك مر تم  
بيلم شمممتي  ي  تممم    لهمممي جتممم  التةموتمممي  تممم  الترضمممى التصممميب   2015ولغي ممم    سمممي   2014  ممممو ألمتمممد  تممم  و 

الجمم    الةتممر   : مميت  عمممى تممي اإلجيبمم اسممتب ي   تضممت  ور مم    الجمد مم   ح مم  شممتم  التةموتممي  التسممجم  وفممو
 اإلصممميب فمم  التجتمم   فسممم  و مموا  الةوا ممم  أوالةي ممم   بممم   أ ممر  إصمميبي وجمممود   الت يقمم   اإلصممميب تممير ظ لهممور 

 2-1الة  مي  بتقمدار  أ م  ح م   :اآلت م ت  تش    اليف م  و ل  بيتبيا اليمرو  التش ص   تو ةهي ف  الجس 
 صمميب اإلوتكممي   األعتممير يصمم  لكمم  الج سمم   لت تمممف  أ يب مم الجمد مم  لمترضممى التصمميب   فمم   القممر تمم تممر تمم  

 اإلصيب :وتير ظ 
 Laboratory diagnosis التشخيص المختبري -
 Thinرقيقةعت  تسمحي  د       التبيشر  ت  است دا  الير ق : ت  التشخيص المجهري المباشر لمطفيمي -

blood film سمممممحي  التحضمممممر  بيسمممممت دا  صمممممبغ  الت ت ب ممممم  وصمممممبغ تممممم   .(8ت  ير قممممم  )دسمممممت أ  إ
 (.9. بحس  ير ق  )اليور عد   السوي ور     وجود اليف م لمتيكد ت   Geimsa stainكتيا

 :اآلتيتينالطريقتين  بأحدالزرعية وتم الحصول عمى العينات  األوساطتشخيص الطفيمي باستخدام  -
ال شي  والت  تسحو ت  كت   تم  تحممو  لمو  التحضمر والتةقم  ت تبر مي  اآلفي عت   يا  س ج   ت  حيف   -

 .(8) وف  لروف تةقت 
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جتةمم  الة  ممي  فمم  لممروف تةقتمم  فمم  وسممي يرعمم  شممب  صممم  وبدرجمم   (.9)  لير قمموفقممي  اآلفمم سممي    جتمم  -
 يعممم  تممم  الوسمممي ووضمممةهي عممممى شمممر ح   أووفحصممم  عممم  ير مممو ا ممم   يمممر   أ مممي  6-4  ولتمممد   26-28

 .(8لمبح  ع  اليف م  وفو ير ق  ) X 40يجيج    ل ف     ري   بغيي  الشر ح  وفحص  عمى القو  
 : Molecular methodsالجزيئية الطرق -
اليف مممم  بيسمممت دا  عواتممم   تشممم    وتحد مممد  ممموال :PCR التشخخخخيص باسخخختخدام عوامخخخل الضخخخراوة بتقنيخخخة -

 LPG1 galactofuranosyl transferas betaو UDP glucose pyrophosphorylaseالضممراو 
 يعمد  ب ي مي  ب م  الج  مي   بيسمت دا  ه   البيد ي تصت    ت  و د 260pb, 551pb عمى التوال  وبتضيعف

NCBI  توضمم  كتممي هممو(  ( والتجهممي  تمم  شممرك  )1فمم  جممدوBioneer, Koreaبي )  وتمم  حقمم  (10ر قمم )
سح  السي   تر  أ مر  لمحصمو  عممى  وت    دا   القرح   ت  التصيب   Normal salin  س  س  ت 1

 20- وحفلم  فم  التجتمد  بدرجم   السمي   فم  أ يب م  ب سمت ك   وضم اليف م مي  و لم  تم  حيفم  القرحم  و 
C0 فحمم  الممم إجممرا لغممرض PCR (11) . التمميد  الورا  مم  اسممت    تممDNA extraction    تمم  ع  ممي

Korea AccuPrepالترضمى التصميب   و لم  بيسمتةتي  
®
 Genomic DNA Extraction Kit   و لم

لتر وحسم  تمي كرو  Micro tubes  25بيسمتةتي  .   PCRأجر م  ير قم  حس  تةم تمي  الشمرك  التصم ة  
  ,Forward primer 1µl 0.1-1.0µM   . تم  إضميف  التمواد التيل م  الترفقم  تم  عممممد  الفحم  التةم تمي 

Go Taq Green Master Mix 12.5µl 1X)    
Reverse primer 1µl 0.1-1.0µM  وDNA 5µl 50 ng  وNuclease-Free Water 19.5µl ) وبةمد

 قمم  الة  مي   USA-0211-.   scientific Fisher   تركي ي بمميسمتمةمتمي  جهميييرد  الة  ياإلضيفي   إكتي 
  45-35وضمبي البر ميت  بةمد دورا  تراوحم    Cycler-Thermal-sprint PCR USA-IP20- إلمى جهميي
 Annealing 48ºCوDenaturation 94ºC  1 min و  Preincubation 94ºC  5 min  ك تم  )
80sec   وExtended 72ºC   1 min وExtra incubation 72ºC   10 min .)  تم  الكشمف عم   موات
PCR    بيست دا  الترح   الكهربيelectrophoresis    صمبغ   بيسمتةتي  %2بتحض ر ه    ا كميروي بترك مي

 bromide Ethidi . / ت كروررا  5.0 ا  د و  بروت د
 ( PCRسة مع تسمسمها النيوكموتيدي )تفاعلالمستعممة في الدرا Lieshmania majorبادئات ( 1جدو  )

Size Sequence Primer 

264 
AAAGAGTCAATGGGGACCGC F 

LPG1 
CTCTCTGTTTCTGGCTGCCT R 

551 
ACCCCCTAATCCCGCTATCC F 

UDP 
TTGGGCACCTGATTCTGCAT R 

 النتائج والمناقشة
عسمكر   المى تحيفلم  الد وا  م  وا  ضم   والتهجر   تم  التحيفلمي  التم  تشمهد عتم مي   بمغ اعداد ال ييح  

  سمممت  4007حيفلممم  دا مممر  الهجمممر  والتهجمممر   فممم  الت إحصمممي    وحسممم  2014/ 1/1 لهمممي ت ممم  التيبةممم وال مممواح  
  بمغمم  إ لإلصمميب اعمممى  سممب   الحتممي  الشممر   وعفمم  والد وا  مم  أ ضمم  سممج  كمم  تمم   (.2) جممدو  تويعمم  حسمم 

( والشمميت   وا  بممد ر )الممدرير  والسمم    والشمم يف   األ ممر  األ ضمم  بممي    عمممى التمموال   اتممي %(16.1  19.4  29)
يفمممم  السممممكي    فمممم  ارتفمممميا الك لمممموحل ا  ( 3جممممدو  )كتممممي فمممم    التسممممجم  اإلصمممميبي تمممم   سمممم   %25.7 في مممم  

 دورا ف  ارتفيا  سب  ا صيبي   ت ج  لتحركي  السكي  وهجمرته  لةمد  ا سمتقرار الس يسم  الم ش التحيفل   د لة 
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بيلم شمتي  ي الجمد م   اإلصميبي  سم   حرك  السكي  والهجر  عمى ايدش تي  ر (12)اكد    ح   شهد  القير ت  را
     وا حشي    وربتي حتى ا تشيرهي بشك  وبي  .

 ( احصائية دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة القادسية2جدول )
 اعداد النازحين قطاعات المحافظة

 0680 الديوانية
 797 اميةالش

 061 عفك
 751 الدغارة
 762 السنية
 750 ال بدير

 303 الحمزة الشرقي
 721 الشنافية
 0112 المجموع

 

 صاباتإمن مجموع  المحافظة ونسبها المئوية خالل مدة الدراسة توزيع اإلصابات عمى مناطق (3) دولج
 النسبة المئوية عدد االصابات قطاعات المحافظة

 0810 01 الديوانية
 79 06 الحمزة الشرقي

 0013 2 الشامية
 0910 07 عفك

 3177 7 الشنافية
 810 0 السنية
 912 8 الدغارة
 810 0 ال بدير

الت   ة شو هي عد   الس   واللروف الب      التستو  الصح  لتجتةي  ال ييح   تد   إلىولة  السب  راج  
هتممي و السممك    ا هتتممي  بيل ليفمم  الةيتمم  فضمم  عمم  دا مم  الت مميي تكيفحمم  الح وا ممي  السممي ب  و سمم تي الكمم    وا 

و بيلقر  ت هي توفر تصميدر دا تم  لميف مم   كتمي  مد أارض التوجود  ف  الت ييو الر ف   والقيي وعد  تكيفح  القو 
 يارتبمي (4و وضم  جمدو  ) . ت ج  اإلصيبي دورا ف  ارتفيا  سب   ف  التجت  الواحد  مة  ارتفيا الك يف  السكي   

  شممهد كممي و  ال ممي   وشممبيي تمم  الةممي  إبي  فمميض درجممي  الحممرار  فتممر  الدراسمم    مم  وا تشمميرهي  اإلصمميبي لهممور 
  والتمم  ت ي صمم  فمم  شممهر األ ممر  األشممهر% تقير مم  ببق مم  43.55  بمغمم  إ تسممج   اعمممى  سممب  لإلصمميب  2015

تممم  ح مم  ا  ت فممي  فممم  التوي مم  الشمممهرش  (13  3(وهمم   ال تمممي   تتفممو تمم  تمممي وجممد   .2015  سممي  تمم  الةمممي  
 بممي  الرتمم  التتصمم  بمميللروف الت ي  مم  فمم  فتممر  ب شمميي ح مم   ممد تكممو   ا  صممم     بيلمشممتي  ي الجمد مم لمتصمميب 

الدراس  ت  درج  حرار  وريوب   وتيور الحشر  األ  ى الت  تحتمي  المد  أ  مي  دور  ح يتهمي لم ضمو  وتيمور البم ض 
الحممير  بمميلتيات  تمم   شمميي الحشممر  ال ي ممم   واألشممهرفمم  فصمم  الصمم ف  ي و يصمم  فمم  الرب مم  سممتكتي  دور  ح يتهمم

بمميللهور تمم  بدا مم  توسمم   األعممراضوك يفتهممي وبةممد تممد  حضممي   تةتتممد عمممى  مموا اليف ممم  واسممتجيب  التضمم ف تبممدا 
 البرد.
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 ونسبها المئوية خالل مدة الدراسة لإلصاباتالتوزيع الشهري  (4) جدول
 النسبة المئوية عدد االصابات والسنةالشهر 

 3177 7 ايمول
 6118 5 تشرين االول
 00179 2 تشرين الثاني
 00179 2 كانون االول
 02120 00 كانون الثاني

 75160 08 شباط
 00150 9 اذار

 6118 5 نيسان
 011 87 المجموع

التصمميب   تممي بمم   سمم   و تمم  سمم وا   رأعتممي  تراوحمم  إضممت  تممد  واسمم  تمم  الف ممي  الةتر مم   اإلصمميبي ا تشممر  
تمم  الةتممر  سممب  كب ممر  تمم  التصمميب    15دو  سمم   األيفممي (  ولكمم  شممك  5جممدو  ) كتممي هممو توضمم  فمم  % 11.2 وبتةممد 

ف  الت ييو التسمتوي   بميلترض فم  الت مييو التسمتوي   بم  و لم  حسم   اإلصيب % وه ا عمى وفو  تي 46.5ح   بمغ  
% وه ا ربتي  رج  إلى تيمور  موا تم  33س   فتي فوو فشكم   15ت   األعتيرالتسجم  ف   صيب اإلتي  سب  أ(. 14تقر ر )

الت يعم  الج مد  ع ممد تةلم  ال مي  بتقممد  الةتمر و ت جم  لتةرضممه  لجرعمي  واي م  تمم  اليف مم  الت قمو  بواسممي   بيبم  الرتمم  أو 
% لمم كور 54.7عم  اإلصميبي  بحسم  الجم   ب سم  ر رهي تم  ال وا م  التحتتمم  فم  الت يقم  التسمتوي   بميلترض. كتمي توي 

( إ  إ  التممرض  صمم   الرجممي  وال سممي  عمممى حممد 16ل مم  )إ% لإل ممي  وتمم  دو  فممروو تة و مم   وهمم ا حسمم  تممي أشممير 45.3و
 .سوا  وف  جت   األعتير سوا  البيلغ   أو األيفي 

 توزيع اإلصابات حسب الفئات العمرية (5) جدول
 النسبة المئوية اباتاإلصعدد  الفئات العمرية

 11.2 7 خمس سنوات –سنة 
 46.77 29 سنة 05 -من عشر سنوات 

 27.4 17 ةسن 71 -سنة 05
 14.5 9 سنة 75اكثر من 

 100 87 المجموع
 لقممد ت جمم  لكممو  الدراسمم  كي مم  تصممحوب  بتممدفو اعممداد كب ممر  تمم  ال ممييح   تمم  ت تمممف التحيفلممي  السممي    و 

  ا  يف م ي  المشمتي  ي إس ل  جد د  لميف م  ف  التحيفل   و ةي   ل  الى تيور  آلفي ا أعدادلوحل ارتفيا  ف  
إ  ه مي  ي ميد   (13)  وكتي أشير تتيور الى س    جد د   ا  فوع ت تشر بسرع  ف  اش ت يق  جد د  تد مهي و 

 تمم  الت ممييو التوبممو   بمميلترض. د  الترضممى التصمميب   بيلم شممتي  ي الجمد مم  و سمم تي فمم  حيلمم  عممود  الوافمم أعممدادفمم  
ييح    صوصمي فم  الت مييو وفر  التضي ف ال يي   التصيب  فم  ت مييو تجتةمي  ال م لوحل     فتر  الدراس كتي 

 أهمدافي ا  تكمو التكشموف  والترتفةم  فم  تمم  الح وا مي  التصميب   اآلفمي  ح    سيعد وجمودبيلقر  ت هي   أوالر ف   
 وتي تم  تغم  تهي  18-4ولبي   الفقر ي  بةد  لإل سي عمى دتي هي  الت  ستصب  تةد     التتغ  سهم  ل بي  الرت  

 أتميك تم   التيدحتم  األتميك فضم  عتمي تموفر  ( 15)أشير  ت متي التصيب  اعتتيدا عمى  وا اليف   عمى وجب  الد 
هتتممممي  بوسممممي   ال ليفمممم  الب   مممم  ت مممممى لتكممممي ر الحشممممر  ال ي ممممم  فيلفضمممم   وا يبممممي  ووفممممر  التممممواد الةضممممو   وعممممد  ا 

ةمد ك  مرا تتب والش ص   عوات  ت دش المى ارتفميا ك يفم  الحشمر  ال ي مم  فضم  عم  كمو  الحشمرا  ضمة ف  الي مرا  و 
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ع  ت ييو تكي رهي ا صم    وه ا   دش كم  المى تقمير  حمقمي  ا  تقمي  وبيلتميل  سمة  ا تشمير التمرض حتمى ضمت  
بشمك    لتشم    دا  المشمتي  ي الجمد م أك مر حسيسم    سمت دا  يمرو تش  صم  لحيجم   مد دفةم  ا مم  الواحمد .الةي 

فر ممد  تممم   وعهمممي  عضممم    وت شممي الحركممم  والتممم  همم  DNA تيممو ر تق  مممي  التشممم    التةتتممد  عممممى إلمممىصممح   
المدا رش الصمغ ر  تةمرف بيسم  الحتمض ال مووش لت شمي  DNAs 10.000   تحتوش عمى تي  قر Kinetoplastidsلم

جةم  وفر   Lesihmania يعد   تروج    ( ف  أعضي  ج   )  800bp اك ر ت الت  تتراو  تي  KDNA الحرك 
ولتشمم    . PCR  (17) ور رهممي تمم  ال صممي   لهمم   الجي  ممي  هممدفي  لةممدد تمم  التق  ممي  التةتتممد  عمممىالةممدد 

 UDP  glucoseالضمراو  بيسمت دا  عواتم   conventional  PCRتمي   تق  م   همر ألوتحد مد  موا اليف مم  
pyrophosphorylaseوLPG1 galactofuranosyl transferase beta  , 21   ع  م  هم  62تم  اصم 
Leishmania major  تحمم   وتمم  فحصممهيو لمم  ع ممد ترح مهممي كهربي  ممي عمممى همم   ا كمميروي % 33.78 وب سممب

هم ا و   L.tropica هميأ ةتقمد  ة  مي  التتبق م لم بيل سمب تمي أ (.2  1   )الشمكمكتمي فم   UV. Lightفموو الب فسمج    األشمة 
بةممد فحمم  الة  ممي   (19)  ب  تممي وجممد L.majorفمم  القيدسمم   بممي  جت مم  الة  ممي  التوجبمم  كي مم   (18)  تفممو تمم  تممي وجممد 

 كي مممم  ب  تممممي %51هممممي ت  major .L % تمممم  الة  ممممي  كي مممم  توجبمممم  وا   سممممب 90ا  فمممم  الكوفمممم   PCR   مممم بيسممممت دا  تق
ير قم    PCRال تي   ا بتم  ا . ف  إ را  (20) تي   الدراس  الحيل   ت  تي توص  ال    كتي اتفق  .tropica . L %49ب  س

 .المشتي  ي الجمد   ل ل   وصى بيست داتهي ف  التستشف ي  وتراكي البحو  أ وااحسيس  ود  ق  لمكشف والتفر و ب   

 
حيخث روز مخع صخب ة )بروميخد االثيخديوم( عمخى الخالم االكخامصخة المستخ  DNAلعينخات الترحيل الكهربخائي نتيجة (1صورة )
 Conventional PCRبتقنية   UDP\ 551الخاص بعامل الضراوة DNAحزم الحامض النووي  توضح

 
حيخث  اروز مخع صخب ة )بروميخد االثيخديوم(عمخى الخالم االكخالمستخمصخة   DNAلعينخات الترحيل الكهربخائي نتيجة (7صورة )
 Conventional PCRبتقنية pb LPG1\246 الخاص بعامل الضراوة DNAنووي حزم الحامض ال توضح
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