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 الممخص

استهدفت المرحمة االولى عزل وتشخيص الفطريات الجمدية من المرضى المراجعين  تضمنت هذه الدراسة مرحمتين،

سنة  4-52)عينة من الذكور واألناث لمفئات العمرية) 85فقد تم جمع  لمستشفى تكريت التعميمي ومستشفى القادسية.

من الفطريات  أنواع 6واظهرت النتائج عزل  واجزاء من الشعر.قصاصات األظافر  وتضمنت العينات قشطات جمدية،

 Candidaالى جنسي  باإلضافة Microsporum لجنستعود  2و Trichophyton منها تعود لجنس 4الجمدية 

Albicans,Aspergillus niger  وسجمت سعفة الجسم اعمى عدد من االصابات  37واالناث 48وكان عدد الذكور

 وبزمن تعريض  o6nm.1عند طول موجي ياك  –المرحمة الثانية فقد تضمنت تأثير ليزر نيديوم  أما بين المصابين.

 20 ومسافة ممي جول  1000)-500عمى أربع انواع جمدية معزولة باستخدام جرعات مختمفة تتراوح بين)ثانية  40

هو االكثر  T.mentagrophytesومالحظة أهم التغيرات المظهرية والجزيئية عمى الفطريات المختارة وكان الفطر سم 

 عند كافة المستويات التشعيعية. DNAإذ نالحظ اختفاء كامل لل تأثرًا عمى المستوى الجزيئي

 .RAPD ياك، الفطريات الجمدية، -ليزر نيديوم  :الدالةكممات ال
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ABSTRACT 

The study consist of two parts, the first part includes isolated and diagnosis of 

dermatophytes from the patients consulting of Tikrit teaching hospital and Qadesia 

hospital.85 samples were collected from males and females the samples is taken from 

patients with group between(4-52)years .the samples included skin scrapping, nail clipping 

and hair fragments. The results appearance six types of skin fungi four back to genus 

Trichophyton and two types of genus Microsporum. In addition C,albicans and A.niger.The 

number are 48 males and 37 females, tinea croporis recorded the highest infection.               

The two part included effects laser Nd:Yag at wavelength 1066 and time exposing 40 sec on 

four types of skin fungi by using different doses that ranging(500-1000)mj at the distance 

20 cm, and show the different appearances molecular. The T.mentagrophytes was the more 

influenced molecular show Disappearances all DNA at exposing levels .                                 

Keywords:  Laser Nd:YAG, Dermatophytes, RAPD.                                                              
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  (Introduction) المقدمة. 1

وىي مجموعة من الفطريات المترابطة القادرة عمى غزو االنسجة  Dermatophytesالفطريات الخيطية الجمدية تعتبر      

.إذ تشكل ىذه الفطريات مستعمراتيا في األنسجة [1]والحيوان لإلنسانالحاوية عمى الكيراتين من الشعر والجمد واألظافر 

الكيراتينية ومن ثم يحدث االلتياب كرد فعل لمجسم عمى النواتج الثانوية لمفطريات، وبشكل عام ينحصر تواجد ىذه 

مناعة السميمة االنسجة الحية في جسم المضيف ذات ال اختراقالفطريات عمى الطبقة المتقرنة من البشرة لعدم قدرتيا عمى 

مناعية في جسم المضيف تتراوح من معتدلة إلى شديدة وفي حاالت نادرة تغزو األنسجة تحت  استجابةتحدث االصابة 

 . Kerion [2] الجمدية وتسبب الكيريون

وتمثل الفطريات  Trichophyton,Mictosporum,Epidermophyton[3] وتضم ىذه المجموعة ثالثة اجناس     

% من جميع الذين يموتون 5تيديدًا خطيرا لحياة ومناعة المرضى وىي مسؤولة عن مقتل ما يصل إالى لألمراضالمسببة 

عن مجموعة واسعة من مسؤولة لذلك فإن ىذه الفطريات ىي أيضًا  باإلضافة .[4]في المستشفيات في العالم المتقدم

 Trichophytonويعد الجنس  ؤثر عمى االفراد االصحاء.عمى سبيل المثال )السعفة( التي يمكن ان ت األلتيابات السطحية

إلى أنو بين حوالي عشرة انواع مرضية معزولة في  [5]من أىم األجناس لمفطريات الجمدية الخيطية واكثرىا انتشارًا إذ أشار

ية فقد المختمفة الناتجة عن الفطريات الخيط لإلصابات. ونظرًا  T.rubrum,T.mentagrophytes أوربا تم مالحظة

جانبي خطير  تأثيرحصل تطور ىائل في مجال العقارات واالدوية المضادة لمفطريات إال أن بعض ىذه العقارات يكون ليا 

حيث ان  الفطرية فيو لو آثار جانبية، االلتياباتوالمستخدم لعالج  Amphotericin Bعمى مناعة المضيف فمثال عقار

وعقارات اخرى عديدة ليا تأثيرات مختمفة مما حذا الباحثين  . [4]كريات الفطريةالبولين واالزول يدخل في مسار تصنيع الس

إلى إيجاد سبل ُأخرى لمعالج ومنيا استخدام االشعة المؤينة المتمثمة بالميزر بأنواعو ودخولو لممجال الطبي باستخدامات 

عالجيا ىي سعفة االظفر ومن االصابات التي يستخدم الميزر في  عديدة ومنيا عالج الفطريات الجمدية.

سنة وان العالج ليكذا اصابات باستخدام عقارات قد  00وىي اكثر شيوعا بين البالغين اكبر من Onychomycosisاو

. الميزر آمن وغير مكمف عمى المريض ويوفر عميو جرع [6]يسبب ليم اعراض جانبية لمن لدييم مشاكل في الكبد او القمب

باستمرار اذ ان تناول العقار خالل عدة اشير تكون معدالت الشفاء قميمة وصعبة بغض النظر عن العقارات التي تؤخذ 

التي تؤخذ عن طريق الفم ومن اعراضيا  Terbinafine,Intraconazole,Fluconazoleاالعراض الجانبية ومنيا
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لو اثر واضح وسرعة استجابة ميزر ال . اذ ان[7]مشاكل في الجياز اليضمي وكذلك لمن يعانون مشاكل في الكبد الصداع،

واستخدام ليزر نيديوم ياك  اعطى المضادات الفطرية االخرى  من قبل المريض ويعتبر كبديل امن لمعالج الكيميائي أو

عند طاقات وازمنة محددة حسب االصابة  Onychomycosisنتائج جيدة في عالج االصابات الفطرية السطحية مثل 

[8]. 

 Materials and Methods) ) العملالمواد وطرق . 2

 Isolated and identification of fungi عزل وتشخيص الفطريات 1.

من المرضى المراجعين لمعيادة  2014الى شير حزيران 2013بين شير أيمول  عينة سريرية لممدة ما 85جمعت     

 الجمدية التابعة لمستشفى تكريت التعميمي ومستشفى القادسية وشممت الدراسة اخذ عينات لممرضى ما لألمراضاالستشارية 

سنة(،وشممت الساكنين في الريف والمدينة إذ اجري الفحص والتشخيص االولي لممراجعين بمساعدة 55-4بين الفئة العمرية)

 ا االظافر والشعر المصاب عمى أطباق بتري تحتوي عمى. زرعت القشور الجمدية وبقايالجمدية باألمراضالطبيب المختص 

 10م ولمدة )25ثم حضنت  بدرجة  sabouraud dextrose agar cychlohexamide chloromphenichol وسط 

 21واذا لم يحصل نمو في االطباق بعد   Khalifa et al [9]حسب ما جاء بو ( ايام  4-3( يوم وفحصت كل ) 20-

مع التنقية المستمرة لمعزالت النامية وتجديد المستعمرات واجريت االختبارات والفحوص  يوم من الحضن كانت النتيجة سالبة.

 ، .T.rubrum، T.mentagrophytes، T.equinum، T.terrestre، audouinii Mالالزمة لتشخيص االنواع التالية 

.  M.gallinea 

 Radiancy of fungi تشعيع الفطريات .2

 .M.gallinae، T.terrestre،Tانواع فطرية مختمفة لمفطريات الجمدية و االنواع ىي  4تم تشعيع      

mentagrophytes،T.rubrum.  وقد تم استخدام جيازLaser Nd:YAG  700-500بقدرات مختمفة- 

mj\cm²1000  6وترددHz 20ومسافة  ثانية، 40-30وخالل اوقات مختمفةcm العينات تحت الجياز .حيث تم وضع

 .لإلشعاع اوتعريضي
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 Isolation of DNA عزل المادة الوراثية 3.

مل في حاضنة  200)داخل دوارق زجاجية حجم ) (SDB)تم تنمية العزالت الفطرية عمى وسط  السابرويد السائل      

 غم.7-10))يوم ظير نمو الفطر بشكل حصيرة سميكة يتراوح وزنيا ( 20-14)وبعد مرور ( Shaker incubator) ىزازة

  .(Weigand et al)[10]من الفطر باستخدام الطريقة التي ذكرىا  DNAل بعدىا تجري عممية عزل ا

،  paper) (Filter في طبق بتري حاوي عمى ورق ترشيح يتم أخذ النمو الفطري من عمى سطح الوسط و وضعيا     

غم من النمو الفطري و وضعو في ىاون خزفي معقم ثم يتم إضافة النتروجين السائل و السحق (2-3)بعدىا يتم وزن 

 اليدوي بحركة سريعة إلى أن يتم الحصول عمى مسحوق ناعم .

ة مل محمول االستخالص الذي تم وضعو في حمام مائي بدرج (6)يتم وضع المسحوق في أنابيب معقمة و إضافة      

 دقيقة. (60-90)و حضنت األنابيب في الحمام المائي اليزاز بالدرجة الحرارية نفسيا لمدة  ºم(65)

مل من محمول (6)ثم إخراج األنابيب من الحمام المائي وتركيا لكي تكتسب درجة حرارة الغرفة ثم يضاف ليا      

 ( دقيقة. 15دة )( لكل أنبوب مع التحريك المستمر لم1:24الكموروفورم : ايزواميمي )

( دقيقة ثم رفعت 15دورة/دقيقة ولمدة ) 4000بعد ذلك تم نقل األنابيب إلى جياز الطرد المركزي ونبذ المزيج بسرعة      

إلى أنبوب أخر وأضيف ليا نفس الحجم السابق من محمول  Micropipetteالطبقة المائية العميا بواسطة ماصة دقيقة 

 فسيا مرة ثانية.الكموروفورم ونبذ بالسرعة ن

 ممل من كحول ا(6)رفعت الطبقة المائية العميا بواسطة الماصة الدقيقة و وضعت في أنابيب جديدة معقمة وتم إضافة      

Isopropanol المبرد ومزجت جيدا بالتقميب إلى أن ظيرت كتمة بيضاء تمثل خيوط الـDNA  ثم سحبت خيوط الـ(DNA) 

( 20( مل محمول الغسل وتركت لمدة )4بواسطة قضيب زجاجي معقوف النياية و وضعت في أنبوبة أخرى حاوية عمى )

 دقيقة .

( مايكروليتر من محمول اإلذابة وترك عدة 300ثم رفعت بواسطة القضيب الزجاجي إلى أنابيب معقمة حاوية عمى )     

  DNA (Stock sample)لتماما وبعد ذلك حفظت عينات ا DNAمذابة اساعات مع التحريك بين فترة وأخرى إلى أن تم إ

 الفطرية العزالت من المجيني DNAلا من مناسبة كميات عمى الحصول لحين استخدامو .تم ºم20-)في درجة حرارة )

( 1.2-1.9) بين ما تتراوح وبنقاوة عينة كل من الفطري الغزل من غم(2-3) لكل مايكروغرام( 300-500)بين  ما تتراوح
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 الطول عند البنفسجية فوق األشعة لطيف االمتصاصية عمى باالعتماد ونقاوتو المستخمص DNAلا كمية تقدير تم وقد

 DNA (DNA (solutionلا محمول تخفيف خالل من المعزول DNAلا تركيز ضبط تم. نانوميتر( 280 و 260) الموجي

( 50-25)بين  ما تراوح تركيز إلى التوصل تم أن إلى%( 1) بنسبة  Agarosلا ىالم عمى وترحيمو تركيزه زيادة أو

و  قاعدي زوج كيمو( 50) بحدود  الجزيئي وزنو يكون الذي الميضوم غيرDNA (λ ) مع مقارنة نانوغرام/ مايكروليتر

 مايكروليتر./نانوغرام (25)بتركيز

 RAPD electrophoresisعممية الترحيل وتفاعل 4.

،ويصب محمول اليالم في  %1والكشف عنو وتقدير حجمو الجزيئي وتحضير ىالم األكاروز بتركيز DNAتم ترحيل      

مع محمول التحميل باستخدام  DNAوتم تحميل المادة الوراثية  حوض خاص بجياز الترحيل وتثبيت المشط الخاص بو،

فولت/سم واستغرقت  3يربائي بفرق جيدفي اليالم وتشغيل جياز الترحيل الك الموجودةماصة دقيقة وتحميميا في الحفر 

   دقيقة.60 -30مايكروغرام/مل ولمدة%5ثم نقل اليالم الى حوض يحتوي عمى بروميد االثيديوم ساعة. 2-1.5العممية

فقد تم تحضير  PCRاما تفاعالت ال وتقدير حجميا. DNAتحت البنفسجية لرؤية حزم  لألشعةبعدىا فحص بتعريضو 

،إذ تم ضبط [11] (Williams et alالطريقة الواردة في) الى باالستنادأجراء التفاعالت  ثم ومن% 1.2اليالم بتركيز

 نانوغرام/مايكروليتر لكل عينة.25التركيز لمعينات المستخمصة عند

القواعد النتروجينية ثالثية  مايكروليتر،16.5وتم تحضير خميط التفاعل الرئيسي وذلك بمزج ماء مقطر     

مايكروليتر وتم خمطيا في أنبوبة ابندروف DNA template 1مايكروليتر،1البادئ  مايكروليتر، 2DNTPsالفوسفات

ثانية مع الحفاظ عمى العينات باستخدام الثمج اثناء  3-5لفترة Microfugeوتم نبذ المزيج في جياز مايكروليتر.1.5سعة

 (0.25)سعة  Eppendorffe tubeعمى  أنابيب صغيرة   Master reactionالعمل، تم تقسيم خميط التفاعل الرئيسي 

لكل أنبوب بحيث يكون الحجم النيائي  DNAل( مايكروليتر لكل أنبوب ثم بعدىا تم إضافة عينة ا(23مل معقمة وبواقع 

 مايكرولتر. 20)لكل أنبوب )

التضاعفي و باستخدام البرنامج  إلجراء التفاعل Thermocyclerأدخمت أنابيب التفاعل إلى جياز المبممر الحراري      

 المناسب لمتضاعف والذي تم تطبيقو عمى التفاعل وفق األتي :
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( دورة تضاعف 45ثم تمييا )  DNAللممسخ األولي لشريط ا º(م94( دقائق عمى درجة حرارة )4دورة واحدة لمدة ) -

الرتباط  º(م36( ثانية  بدرجة حرارة )45لمسخ الشريط المزدوج و ) º(م94ثانية   بدرجة حرارة ) 30)تتضمن كل دورة )

( 7الستطالة البادئ . ثم بعد ذلك دورة أخيرة ولمدة ) º(م72( ثانية  أخرى بدرجة حرارة )45القالب و ) DNAلالبادئ با

 الستكمال مرحمة االستطالة . º(م72دقائق عمى درجة حرارة )

( مايكروليتر من األنابيب وتم مزجيا 5الحراري و تم سحب ) بعد انتياء وقت التفاعل رفعت األنابيب من جياز المبممر -

 .( مايكروليتر من محمول التحميل3-2مع )

 DNA Ladder 1kb.% مع الدليل الحجمي  1.5المحضر مسبقا وبتركيز   Agarosمتم تحميل المزيج في حفر ىالم ا-

 ( دقيقة.120- 90لمدة ) Electrophoresisبعدىا يتم ترحيل العينات وذلك بتشغيل جياز  -

( دقيقة مع التحريك ثم تعريضو لمصدر لألشعة 30لمدة )Ethidium Bromide يتم بعدىا صبغ اليالم بغمره بصبغة  -

 التصوير الموصول بجياز الحاسوب واخذت الصورة. فوق البنفسجية وتصوير اليالم باستخدام جياز

 Results and Discussion) ) النتائج والمناقشة. 3

عزلة من العدد 15بواقع T.rubrumنوع  Trichophytonبينت النتائج ان النسبة األكبر من الفطريات المعزولة ىو      

الى كونيا ذات  T.rubrumويعود سبب شيوع  عزالت من العدد الكمي، 8بواقع T.mentagrophytesالكمي ويميو الفطر

في وسط السايرويد السائل وكذلك انتاج السموم  phospholipaseAضراوة عالية لما تحتوي من انزيمات مختمفة منيا 

وليذا الفطر القدرة عمى اصابة مواقع عديدة من الجسم  المحممة لدىون التي تشترك في تثبيط األستجابة المناعية لممضيف

فيو  T.mentagrophytes( اما فطر 12وسعفة االظافر) سعفة الوجو، فة الرأس،عس سعفة القدم، مثل سعفة الجسم،

وفي  [13]فقد سجمت اصابات عديدة لو في عموم العراق Microsporumأما بالنسبة لجنس  .يسبب سعفة الرأس واألظفر

لكونيا  T.rubrum,Tmentagrophytes,T.terrestre,M.gallinaeىذه الدراسة تم اختيار اربعة انواع فطرية ىي 

وكذلك  الذي يبين انواع الفطريات المعزولة واعدادىا.( 1) لشكلاوحسب  .[12]االكثر شيوعا في احداث السعفة الظفرية

 ( التي تبين اىم الفطريات المعزولة.6)5))4))3)()2)1)الصور المجيرية)

مالحظة التغيرات المظيرية والجزيئية عمى الفطريات المختارة عند تعريضو اما الجزء الثاني من الدراسة والذي تمثل      

(ممي 700-1000-500ياك عمى وسط سابرويد دكستروز اكار بطاقات تترواح)–اشعاع متمثل بميزر نيديوم لمصدر
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يوم ومراقبة قطر المستعمرة وكانت قد نمت بشكل 10-12م ومراقبة النمو بشكل يومي وبعد فترة28وحضنت بدرجة  جول.

أما بالنسبة لمتغيرات  اي تغير مظيري او اي تثبيط عمى المستعمرة. يالحظطبيعي مقارنة بالعينات التي تركت لمسيطرة ولم 

ة من عند مستويات مختمف لمفطريات المدروسة DNAالجزيئية فقد لوحظت تغيرات كثيرة تمثمت بظيور واختفاء حزم 

إذ أن الفطريات عمى المستوى المظيري لم يالحظ اي تغير قد يكون بسبب كون قدرة الفطر عمى أحداث  الطاقات.

أما التغيرات الجزيئية فيمكن مالحظتيا  تغير مظيري. ألحداثاصالحات سريعة أو قد تكون فترة األشعاع قميمة غير كافية 

أما  M.gallinaeجنس فطري مختمف فالمجموعة األولى تمثل فطرإذ أن كل مجموعة تمثل نوع او  .((2الشكلعبر 

،والمجموعة الرابعة تمثل T.mentagrophytes،أما المجموعة الثالثة فتمثل الفطرT.terrestreالمجموعة الثانية فتمثل 

إذ أن طاقة  . نالحظ في الصورة تغايرات كثيرة حسب النوع الفطري وكذلك حسب طاقة األشعاع،T.rubrumالنوع الفطري 

 في طاقة أشعاعية معينة. DNAواضح عمى الفطريات المشععة فالبعض منيا قد احدث مسخ كامل لل تأثيراالشعاع ليا 

 وبعضيا أحدث طفرات بظيور واختفاء حزم معينة وباختالف النوع الفطري أيضًا.

( والمتمثمة بالسيطرة الغير 1رقم ) فنالحظ انو في الحقل M.gallinaeالفطرففي المجموعة االولى والتي تمثل       

( والمتمثمة بعينة 2أما في الحقل) لمحزمة االصمية. باإلضافة (دالتون،2000مشععة ظيور لمحزمة عند الوزن الجزيئي)

خطأ اثناء التشعيع اذ قد تكون الفترة الزمنية  كامل وىذا قد يعود الى DNAممي جول نالحظ اختفاء ال500)مشععة بطاقة)

(ممي جول نالحظ ظيور حزمة جديدة 700( والمشععة بطاقة)3ثانية أما في الحقل) 30قد تجاوزت الفترة المحددة وىي 

اء ( فنالحظ أختف4اما العينة في الحقل) (دالتون.2500(دالتون تقريبًا وكذلك عند الوزن الجزيئي)1000عند الوزن الجزيئي)

 ( ممي جول.1000بسبب الطاقة العالية البالغ قدرىا) DNAكامل لل

وعدم وجود اي حزم  DNA( نالحظ وجود ال1فعند الحقل)  T.terrestreأما المجموعة الثانية والمتمثمة بفطر     

( 2750-2500( نالحظ ظيور حزمة عند الوزن الجزيئي)4(،ولكن عند الحقل)3( والحقل)2وكذلك في الحقل) واضحة،

( 4()3()2( يمثل عينة السيطرة وفي الحقول)1فالحقل) T.mentagrophytesوالمجموعة الثالثة والمتمثمة بفطر دالتون.

بسبب عدم تحممو ألي طاقة وحصول عممية  DNAالذي يمثل العينات المشععة نالحظ أختفاء كامل لل

( 1000ود حزمتين احدىا عند الوزن الجزيئي)(نالحظ وج1ففي الحقل) T.rubrum.أما الفطر   denaturationالمسخ

 (3في الحقل)  DNA( ال نالحظ أي تغير وان عينة ال2ففي الحقل) (دالتون.1750دالتون تقريبًا، واألخرى عند الوزن)
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(ممي جول فنالحظ ظيور 1000( والمشععة بطاقة)4(، أما الحقل )1000نالحظ أختفاء لمحزم ذات الوزن الجزيئي)

ياك تأثير -ليزر نيديوم بأشعةالمؤين والمتمثل  لإلشعاعمن خالل ىذه التغيرات نالحظ أن  دالتون تقريبا. 2500)حزمة)

عمى الخاليا الحية اذ تعمل طاقة االشعاع القصيرة والتي  التأثيرواضح عمى الفطريات الجمدية بصورة عامة سواء كان 

رة من قبل جزيئات الماء الموجودة في الخمية الحية او الموجودة تعمل عمى أحداث تغييرات حرارية بسبب األمتصاصية الكبي

.وكذلك فأن تأثير الميزر لمفطريات الجمدية يختمف حسب نوع الفطر وحسب قابميتيا 2005))القيسي،DNAفي جزيئة ال

 512nmيمتص الطول الموجي عند T.rubrumعمى امتالك مواد وانزيمات تعمل عمى زيادة االمتصاصية فمثال فطر

عمى صبغة الميالنين والتي تعد  Trichophytonوكذلك احتواء جميع فطريات  .Xanthomeginبسبب امتالكيا صبغة 

 (.14احد عوامل الضراوة)

 T.meentagrophytesونالحظ ان الفطريات قد حصل تغير فييا حسب انواعيا واجناسيا ولكن نالحظ أن الفطر      

عند  فقد حصل تغير M.gallinae. اما الفطرDNAدث مسخ كامل للاالكثر تأثرًا ومن اقل طاقة وقد ح

 .DNAحدث مسخ كامل لل 1000)(،وعند الطاقة)700الطاقة)

فأن التغيرات التي  T.rubrum ( .اما الفطر1000فإن التغير الذي حصل ىو عند الطاقة) T.terrestreأما الفطر     

 ممي جول. 1000)(و)700حصمت تغيرات عند التعرض لمطاقة)

والبعد بين تمك المواقع قد نشأ بسبب الطفرات التي تمثمت بحاالت  DNAإن ىذه التباين في مواقع إرتباط البادئ مع ال     

 (.11حذف وأستبدال و أضافة مما يؤدي الى تغيير ترتيب القواعد المكممة لتتابع البادئ)

ه التغيرات وبالتالي حدوث طفرات تؤثر عمى الفطر الجمدي ياك  في إحداث ىذ-ومن خالل استخدام الميزر نيديوم     

او تعمل عمى   Virulence factor والتي قد تؤثر عمى انزيمات معينة او صبغات معينة اي تؤثر عمى عوامل الضراوة

ختصين في لذلك يستخدم ىذا النوع من الميزر من قبل أطباء الم تغيير في نفاذية الجدار وطبيعة المواد الموجودة ىناك،

إذ يعطي لممريض بطاقات وازمنة مختمفة حسب شدة   Onychomycosisعالج االمراض الجمدية وخاصة اصابات

 .[8]االصابة وقد أحدث تأثير واضح عمى المصابين خالل فترات زمنية قصيرة
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 أعداد وانواع الفطريات الجمدية المعزولة. 1):شكل )

 . لمفطريات الجمدية المدروسة DNAحزم ال :(2شكل )

marker –M  . ((3 (ممي جول. 700تمثل عينة فطرية مشععة بطاقة ) 

control (1) .  ((4 (ممي جول.1000تمثل عينة فطرية مشععة بطاقة )                                                     
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 T.mentagrophytes(40 X) رلمفط 2))صورة مجيرية         T.rubrum(40 X  )رلمفط (1)صورة مجيرية           

                   

 

 

   T.terrestreلمكونيديات الكبيرة لمفطر  4))صورة مجيرية       M .gallinae(40 X   ) لمفطر 3))صورة مجيرية          

                 

 

 

 M .audouinii(40X) لمفطر 6))صورة مجيرية        T.equinum(40X      )لمفطر 5))صورة مجيرية            
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