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*دراسة جزيئية للكشف عن طفيلي اللشمانيا الجلدي مع تحديد نوع الطفيلي والتحري
عن بعض عوامل الضراوة الخاصة به
تاريخ القبول 2013\12\3 :

تاريخ االستالم 2013\10\14 :

رنا صالح صاحب الدفاعي
غيداء عباس جاسم
جامعة القادسية /كلية الطب البيطري
الخالصة
هدفت هذه الدراسة الى تقييم فعالية تقنية سلسلة تفاعل االنزيم المتبلمر PCRفي الكشف عن طفيلي اللشمانيا
الجلدي .وايضا تحديد نوع الطفيلي مع التحري عن ثالثة عوامل ضراوة للطفيلي هي Cysteine protease,
 lipophosphoglycan, proteophosphoglycansوبأستخدام نفس التقنية .تم جمع  55عينة كخزعات من
القروح الجلدية المشخصة سريريا كأصابات بداء اللشمانيا الجلدي للمرضى الوافدين الى مستشفى الديوانية التعليمي
في محافظة القادسية للمدة الواقعة بين  , 2013\5\1 – 2012\11\1وقد كان مدى أعمارهم بين  80-10سنة.
تم استخالص  DNAمن العينات المأخوذة وبعد تضخيمه باستخدام بادئات خاصة مصممة للجين المشفر للدنا
المسمى  kDNAالخاص بعترة طفلي اللشمانياالجلدي ولنوعه المسمى Leishmania majorولعوامل الضراوة
الثالثة الخاصة به.ثم تم تمرير نواتج الدنا المضخم في جهاز الترحيل الكهربائي لـ  .DNAاظهرت النتائج بأنه تم
تشخيص طفيلي اللشمانيا الجلدي في %89.09من العينات المأخوذة ,وان الطفيلي نوع  L.majorهو الغالب على
العينات وبنسبة  %98وان العوامل سابقة الذكر موجودة في جميع عينات .L.major
وبذلك أكدت الدراسة بأن تقنية سلسلة تفاعل االنزيم المتبلمر حساسة ودقيقة في تشخيص داء اللشمانيا الجلدي
,ويمكن ان تستخدم في التفريق بين أنواع طفيلي اللشمانيا الجلدي ولتحديد بعض عوامل الضراوة الخاصة به .وان
 L.majorهو النوع الغالب لطفيلي اللشمانيا الجلدي في محافظة القادسية مع وجود عوامل الضراوة الثالثة في كل
عينات .L.major

المقدمة :
داء اللشمانيات  Leishmaniasisهو مصطلح يطلق لوصف مجموعة من االمراض وثيقة القرابة تسببها أنواع
وتحت أنواع متميزة من طفيلي اللشمانيا  Leishmaniaوتعد من األمراض المشتركة الخطيرة اذ تنتشر على شكل
موجات وبائية في مختلف بقاع العالم عدا المناطق القطبية وأستراليا ( )2وتتفاوت األصابة بداء اللشمانيا من أفات
جلدية الى أفات جلدية مخاطية (تؤدي الى تأكل األنف والبلعوم األنفي ) أو أصابة حشوية مميتة اذا لم يتم تشخيصها
في وقت مبكر ( . )31وليس من السهولة أحصاء أعداد األشخاص المصابين أو خطر انتشار داء اللشمانيا  ,ولكن
هناك نسب تقترح حوالي  15مليون أصابة مع  400 000أصابـة جديدة سنويا في  67دولـــة ( .)23وهناك عوامل
تسهم في التسبب بمرض اللشمانيا وانتشاره وتمكن الطفيلي من غزو وحصول العدوى للمضائف من الثديات وتعرف
هذه العوامل بعوامل الضراوة حيث تسبب الضرر لمجموعة من المضائف تكون عرضة لالصابة وعلى المستوى
العلمي وجدت ان االستجابات المناعية الفعالة تستهدف في كثير من االحيان عوامل الضراوة حيث ان الخواص التي
تمنح امكانية الضراوة تقع في عدة فئات منها القدرة على الدخول للمضيف ,القدرة على التهرب من دفاعات
المضيف ,القدرة على النمو في بيئة المضيف ,القدرة على مواجهة االستجابات المناعية ,القدرة على اكتساب المواد
المغذية من البيئة داخل المضيف.
ويعد مفهوم الضراوة وعوامل الضراوة واحد من المفاهيم التي تستفيض فيها البحوث حاليا في عموم حقل
االحياء المجهرية وامراضيتها  Pathogenesisو االمراض المعدية  Infectious diseasesالتي تسببها ,لما لهذا
المفهوم من ارتباط وثيق على المستوى التطبيقي  Practical levelالخاصة باالستجابة المناعية الفعالة Effective
 immune responsesللعوائل  Hostsمن الحيوانات والنباتات كما ان فهم وتحديد عوامل الضراوة يعد هدفا
للعلماء وللباحثين من اجل توفير او تحديـد خارطة طريق  Road mapلالكتشافات المستقبليــة في مجــــــــال تصميم
اللقاحات  Vaccine designوكيفية تفاعلها مع اآلليات الدفاعية الخاصة بالعائل ,و كذلك اإلشارة إلى دور آليات
الضراوة في العمليات اإلمراضية للمرض التي تشغل العالم حاليا ) , )6ولم تعد النظرة التقليدية الضيقة المتعلقة بكون
*البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني
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الضراوة ذات صلة فقط بالكثافة العددية لهذه الطفيليـــــــات ) .(10ومن اهم هذه العوامل التي تم تحديدها )(LPG
 Lipophosphoglycanو ) Proteophosphoglycan (PPGو): Cysteine Protease(CPAحيث يعتبر
 LPGعامل ضراوة للشمانيا متعدد الوظائف يعمل على بقاء الطفيلي على قيد الحياة وتطوره داخل مضائفه من
الثديات وكذلك توفير الحماية ضد المكمالت و المؤكسدات و العمل كعامل رئيسي اللتصاقه بالبالعم وكذلك كعامال
مخففا الستجابات المضيف عن طريق تعطيل مسارات االشارات للبالعم المسؤولة عادة عن تدمير مسببات االمراض
داخل الخاليا للطور غير المسوط لللشمانيا . ( 28(Amastigoteوايضا الـ  LPGمن المحددات البروتينية السطحية
تسهل عملية دخول الطفيلي الى داخل الخاليا البلعمية والتي تبدأ عندما يصبح الشكل أمامي السوط Promastigote
بتماس مع غشاء الخلية ,اذ يحدث ترابطا يعتمد عليه حيث يتفاعل مع مستقبالت الخاليا البلعمية ويدخل بعدها الطفيلي
الى الخلية البلعمية بعملية البلعمة ويشق طريقه الى داخل جسم المضيف كما مر ذكره سابقا ).(11
ومن جانب اخر بينت نتائج دراسة جرثومية لحشرة ذبابة الرمل من قبل الباحثان حبيب وحسن ( )1في مدينة البصرة
في جنوب العراق ان هنالك نسبة عالية من التلوث الجرثومي في القناة الهضمية الناث ذباب الرمل بعدد من الجراثيم
البكتيرية والفطريات مما يستلزم وجود مركبات او عوامل اخرى تساعد الطفيلي على البقاء في داخل معي الحشرة.
لقد اكتشف منذ وقت مبكر من هذه الوسائل ان طفيليات اللشمانيا تنطمر  Embeddedفي كتلة من مادة ذات طبيعة
هالمية  Gel like materialكما بينته نتائج دراسة اجراها  Stierhofوجماعته ( ,)26وبقي مصدر او وظيفة هذه
المادة الهالمية مجهوال حتى عام  2002عندما اكتشف  Rogersوجماعته الطبيعة الكيميائية لهذه المادة )(PPGs
 Proteophosphoglycansوالتي تساهم ايضا في غلق تجويف المعي االمامي للحشرة والصمام المدي
 Stomodeal valveمما يعمل على اطالق او تقيؤ  Regurgitationاالطوار metacyclic promastigotesمع
عملية لسع العائل للحصول على وجبة من قبل أناث الحشرات.
وهنالك عدد من االنزيمات التي تم تحديد عالقتها بضراوة الميكروبات عموما وفي الطفيليات بصورة خاصة ,وعادة
االنزيمات ذات العالقة بضراوة كائن ممرض معين تكون عادة ذات عالقة بتحطيم انسجة العائل Damaging host
 tissuesمما يجعل العائل اكثر عرضة لالصابة بهذا الكائن الممرض ),(6ومن هذه االنزيمـــــــــــــــــات
 Cysteine Proteaseوهو من االنزيمات المحللة للبروتين التي تصنعها اجناس اللشمانيا وتقوم بتحليل االواصر
الببتيدية  ,Peptide bonds hydrolyzeوبذلك فانها تعمل او تزيد من امكانية تحليل البروتينات في العائل او
المضيف والتي تلعب ادوارا حيوية مختلفة (.)25

المواد وطرق العمل:
جرت الدراسة على  55شخصآ مصابا باللشمانيا الجلدية موضوع الدراسة للمدة من تشرين الثاني 2012
ولغاية نهاية شهر أيار  2013وقد تم تشخيصها سريريا من قبل أطباء الجلدية في مستشفى الديوانية التعليمي حيث
اخذت العينات على شكل خزع بمقدار  2-1مللتر من التقرحات الجلدية للمرضى المصابين ثم تم وضعها في أنابيب
بالستيكية وحفظت في المجمدة لغرض أجراء فحص الـ.(18) PCR
®
أستخلصت المادة الوراثية  DNAمن عينات المرضى المصابين وذلك بأستعمال AccuPrep Genomic DNA
 Extraction Kitحسب تعليمات الشركة المصنعة وقد أستعملت بادئات  Leishmania majorمع تسلسلها
النيوكلوتيدي والمجهزة من شركة ( )Bioneer,Koreaوذلك بأستخدام طريقة الـ Nested PCR
). ) 12
الخطوة االولى ,البادئات  ( CGAGTAGCAGAAACTCCCGTTCA) :CSB2XFو CSB1XR
) )ATTTTTCGCGATTTTCGCAGAACGلغرض التحري عن جينات جنس طفيلي اللشمانيا .اما الخطوة
الثانية ,البادئات ) TCGCAGAACGCCCCT(: LIR)ACTGGGGGTTGGTGTAAAATAG(:13Z
وذلك لغرض التحري عن جينات نوع طفيلي اللشمانيا  .وقد حضر مزيج التفاعل لسلسلة البلمرة بأستعمال عدة
 AccuPower®PCR Pre mixو بحسب تعليمات الشركة حيث تم وضع المزيج في أنابيب ال  PCRوالمجهزة
في العدة والحاوية على مكونات تفاعل سلسلة البلمرة وأضيفت المكونات االخرى لمزيج التفاعل ( Primers,3 µL
 )/ DNA ,5 µL/ PCR water,12 µLثم تغلق االنابيب وتمزج بواسطة جهاز المازج وتنقل االنابيب لجهاز
 PCR Thermocyclerالجراء مراحل الدورات الحرارية لتضخيم الـ , DNAبعد ذلك أجري الترحيل الكهربائي
لنواتج التضخيم على هالم االكاروز بنسبة  % 1.5وبعد أكتمال عملية الترحيل يفحص الهالم الحاوي على ناتج
 PCRبأستخدام جهاز االشعة فوق البنفسجية  UVلتحديد النتائج الموجبة للعينات والمطابقة مع سلم القياس DNA
 .Ladderبعد عزل العينات المشخصة بانها  L.majorنعيد الخطوات السابقة وذلك لتشخيص عوامل الضراوة
الثالثة الخاصة بالدراسة وذلك باستخدام تقنية  Conventional PCRحيث استخدمت بادئات كل عامل كما يلي:
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 )F:ACGCATACGGCATCTTTTTC(: LPGو(, )R:GCGAAACAGCTCATTGTTCA
 )F:TGGGCTTTGAAAAACCACTC(:CPAو()R:CACGAGTTCTTCACGATCCA
 )F: CATTATGGGTGGGAAACCTG (:PPGو(. )R:GATGGGCAAGTTAGGTGGAA

,

النتائج-:
بينت نتائج أستخالص الـ  DNAلـ  55عينة من القرح الجلدية المشخصة سريريا بأصابتها باللشمانيا الجلدية ان
 49عينة منها تحتوي على المادة الوراثية  DNAأي موجبة وبنسبة  %89.09كما في الصورة ( (1و 6عينات فقط
كانت سالبة أي بنسبة  %10.90حيث أستخدمت طريقة  Nested PCRوذلك لتحديد طفيلي اللشمانيا ونوعه وقد
أظهرت النتائج للعينات الموجبة ان  47عينة هي  L.majorأي بنسبة  %95وذلك عند ترحيلها كهربائيا على هالم
االكاروز وفحصها تحت االشعة فوق البنفسجية  UV.Lightكما في الصورة ( )2وعينتان فقط يعتقد انها
 L.tropicaاما عن تشخيص عينات  L.majorأظهرت نتائج فحصها بوساطة تقنية  Conventional PCRان
جميع هذه العينات وبنسبة  %100تحتوي على عوامل الضراوة قيد الدراسة والتي هي Cysteine protease -:
والعاملين
كما تظهر الصورة ( )3حيث يقع الوزن الجزيئي له عند الوزن الجزيئي 437 bp
 Lipophosphoglycanوكذلك عامل الضراوة  Proteophosphoglycanكما تظهر الصورة ( )4حيث يقع
الوزن الجزيئي للعامل LPGعند الوزن الجزيئي  311bpوالعامل  PPGعند الوزن الجزيئــي 568 bpوذلك عند
ترحيلها كهربائيا على هالم االكاروز وفحصها تحت االشعة فوق البنفسجية  . UV.Lightحيث تبين الصور الالحقة
ظهور حزم  DNAالخاصة باللشمانيا ونوعها وكذلك وجود حزم  DNAللعوامل السابقة الذكر والخاصة بـ
L.majorوالتي تؤكد التشخيص الدقيق لهذه التقنية لنوع اللشمانيا الموجودة في المنطقة.

صورة ( :)1الترحيل الكهربائي على هالم االكاروز مع صبغة (بروميد االثيديوم) لنواتج
أستخالص  DNAلعينات القرح الجلدية بأستعمال طريقة Nested PCR

صورة ( :)2حزم الحمض النووي  DNAالخاص بـ .L.major
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صورة ( :)3حزم الحمض النووي  DNAالخاص بعامل الضراوة CPA \437

صورة ( :)4حزم الحمض النووي  DNAالخاص بعاملي الضراوةPPG\568 : LPG\311

المناقشة :
يعد داء اللشمانيا الجلدي من األمراض المستوطنة بأجزاء عديدة من العالم ,ويتمتع حوالي  20نوعًا من
أنواع طفيلي اللشمانيا المختلفة بالقدرة على إصابة اإلنسان بالخمج ويرتبط انتشار داء اللشمانيا الجلدي ارتباطًا وثيقًا
بالتوزيع الجغرافي ,اذ يمكن أن تنتشر اإلصابة بين المناطق الجغرافية المختلفة بمعدالت مختلفة لتمتد لقرى تبعد
حتى بمقدار  15ميالً عن مركز اإلصابة ,فضالً عن ذلك ترتبط بعض أنواع طفيلي اللشمانيا بوجود اإلنسان ,ولذلك
فهي تنتشر في المدن مثل  , L.tropicaبينما ترتبط بعض األنواع األخرى عادة بدرجة أكبر بأنواع من الحيوانات
ومن ثم تعد من الطفيليات حيوانية المصدرمثل .)30 ( L.major
في الدراسة الحالية استخدمت طريقة  PCRكوسيلة أساس في تشخيص الطفيلي ومن ثم التعرف عليه وتسجيل
االصابة به وذلك لعدة أسباب منها :ان الطرق التقليدية لتشخيص داء اللشمانيا الجلدي ال تبلغ من الحساسية والنوعية
العالية بحيث يمكن االعتماد عليها  %100فمثال اختبار لشمان للجلد حساس للغاية ولكنه يفتقر الى التحديد وخاصة
عند التشخيص في مناطق متوطن فيها المرض النه اليمكن التمييز بين االفات الحادة من االصابة السابقة (.)16
اما التشخيص المختبري للشمانيا الجلدية فأنهه عهادة يتطلهب امها مشهاهدة طهور  Amastigotesاو مضهاعفة عزلهة
لطفيلي اللشمانيا من االفهة ( ,)13ان االسهاليب المسهتخدمة بشهكل كبيهر فهي معظهم مختبهرات داء اللشهمانيا الجلهدي ههي
الفحهههص المجههههري microscopic examinationلكشهههطة مهههن االفهههة ,ومسهههحات لطبعهههات خهههزع Biopsy
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 impression smearsوشههريحة النسههيج المرضههي ,Histopathology sectionامهها طههرق التشههخيص التقليديههة
االكثههر حساسههية فهههي زراعههة االفههة باالوسههاط الزرعيههة المناسههبة وهههذا ال يتههوفر اال فههي المختبههرات المرجعيههة او ذات
الصلة بمرض اللشمانيا الجلدي وتكون حساسيتها أكثر إيجابية في  % 70فقهط مهن الحهاالت الحهادة عنهدما تهؤدى علهى
النحو االمثل ( .)22و قد دفعت الحاجة ألساليب أكثر حساسية لتشخيص داء اللشمانيا الجلدي بشكل صحيح الى تطوير
تقنيههات التشههخيص المعتمههدة علههى ,DNAومنشههأ الحركههة والتههي هههي عضههية فريههدة مههن نوعههها لههـ,Kinetoplastids
تحتوي على ما يقرب  DNAs 10000الدائري الصغير ,تعرف باسم الحمض النهووي لمنشهأ الحركهة  KDNAالتهي
تتراوح ما بين  600و( bp 800قاعدة نتروجينية) في أعضاء جنس  Lesihmaniaجعلهت وفهرة العهدد وغيرهها مهن
الخصائص لهذه الجزيئات هدفا ً لعدد من التقنيات المعتمـــدة على .(19) PCR
يعزى إلى التقنيات التقليدية والتي تستخدم عادة في تشخيص داء اللشمانيات إلى أنها التفرق بين أنواع
اللشمانيات وحساسيتها تكون أقل من التقنيات الجزيئية ( , )4,9, 24وتوفر تقنية  Nested-PCRطريقة بديلة
وسريعة وحساسة ومحددة بالنسبة إلى التقنيات التقليدية ففي هذه الطريقة يتم تشخيص العدوى بطفيلي اللشمانيا الجلدية
وكذلك تحديد األنواع التابعة لــه بنفس الوقت) .( 3واعتمادا على ذلك فقد استخدمنا تقنية  PCRلتشخيص داء اللشمانيا
الجلدي للمرضى الوافدين للمستشفى وقد أظهرت نتائج  PCRلهذه الدراسة ان  %89.09من العينات كانت موجبة
بينما  %10.9فقط كانت سالبة وقد كانت نسبة  L.majorفي العينات الموجبة  %95بينما عينتان فقط كانتا سالبتين
ويعتقد انها  L.tropicaحيث اليوجد في العراق مسببا لداء اللشمانيا الجلدي غيرهما ).(7, 17
طفيليات اللشمانيا تمتلك العديد من عوامل الضراوة التي يمكن ان تعرف بأنها مجموعة من مكونات الطفيلي تعمل
على بقائه داخل مضائفها من الثديات حيث تعمل على تعزيز بقاء الطفيلي وتحوير المناعة في المضيف من الثديات
وتلعب هذه العوامل دوراً هاما في القدرة االمراضية لهذه الطفيليات ( ,(5كما تعمل على حماية الطفيلي من االستجابة
المناعية والقدرة على تكملة التصاقه وتسهيل امتصاصه وذلك لمنع نشاط الخاليا الحالة للمضيف (.(21
أكد كل من( )5,27,29على دور  lipophosphoglycanكعامل ضراوة لبعض أنواع اللشمانيا وخاصة
 Leishmania majorفطفيلي اللشمانيا يستعمل عدة أستراتيجيات من أجل البقاء ضمن الخاليا البلعمية في
الفقاريات وايضا في االنتقال عبر ذبابة الرمل وهنا يأتي دور  lipophosphoglycanالموجود على السطح
الخارجي للطفيلي في تحقيق ذلك ,أمـا ) (25فقد بين الدور الذي يلعبه  Cysteine proteaseكعامل ضراوة أيضا
لـ  Leishmania majorفهو يساعد الطفيلي على غزو األنسجة ,والبقاء على قيد الحياة في الضامة وتحوير المناعة
للمضيف .وايضا ً وثق الباحث ( )33دور  proteophosphoglycansكعامل ضراوة لطفيلي اللشمانيا ومساهمته في
إ صابة كل من ذباب الرمل الناقل والمضائف من الفقاريات ومنها االنسان والعمل على تفاقم داء اللشمانيا الجلدي
والحشوي.
وقد بينت نتائج الدراسة الحالية باستخدام تقنية الـ  Conventional PCRوجود عوامــل الضـــراوة الثالثة السابقة
الذكر( )lipophosphoglycan, Cysteine protease, proteophosphoglycansبنسبة  %100في جميع
عينات الـ  L. majorوهذا يتفق مع ما ذكــــــــــره ) (15و) (8بالنسبة للعامل  Cysteine proteaseوايضا
 proteophosphoglycansاتفقت نتائج الدراسة الحالية مع ( ,)14اما العامل
بالنسبة للعامل
 lipophosphoglycanفقد أكد ( )32وجوده في L.majorوهذا ما وثقته ايضا الدراسة الحالية .
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Abstract:This study aimed to evalute the sensitivity of the polymerase chain reaction
technique (PCR) in detection of cutaneous leishmania parasite ,and identification the
species of parasite,with search for the presence of three virulence factors
lipophosphoglycan, Cysteine protease and proteophosphoglycans by using the same
technique .Fifty-five biopsies were taken from skin ulcers which clinically diagnosed as
cutaneous leishmaniasis from patients attending education AL-Diwaniyah hospital in
AL-Qadisiya city for the period between 1 \ 11 \ 2012-1 \ 5 \ 2013 ,whose age ranged
from (10-80) years .The DNA was extracted from samples,then amplified by using
primers selected on repetitive kDNA for identification of a Leishmania parasite, it is
L.major species and the above three virulence factors,after that DNA electrophoresis was
done for the amplified DNA. The results showed that Leishmania parasite was detected
in 89.09% of samples.The L.major species was identified in the majority of Leishmania
parasite positive samples 98%. And the above three virulence factors were identifed in all
L.major positive samples.There for , the study confirmed that PCR technique is a sensitive
method in diagnosis of cutaneous leishmaniasis .Beside that it can be use in differentiation
among different cutaneous leishmania spp. And identification of some parasite virulence factors.
The study showed the L.major is the main cutaneous leishmania species in AL-Qadisiya city
beside the prrsence of the three virulence factors in all L.major samples.

*The Research is apart of on MSC. Thesis in the case of the second researcher
83

