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 الملخص
 الجمممممد  المشمممممانيا بممممدا  مصممممابين الفممممراد سممممريريا   المشخصممممة الجمديممممة القممممرو  مممممن عينممممة 06 جممممم  تممممم

cutaneous leishmaniasis الطبيممة العيممادات واحممد  العممام الممدين صمم   مستشمم   المم  الوافممدين 
 بطريقممة العينممات اختبممرت ،(2018/4/1) ولغايممة( 2017/10/24) بممين الواقعممة لممممدة تكريممت مدينممة فمم 

 المشممانيا انمواع لتشمخي  RFLP-PCR و nPCR ال تقنيت  استخدمت ثم الرطبة المباشرة المسحة
 .(القر ) الجمدية ل فات المسببة الجمدية
 الجمين تضماع  كمما% 066 بنسمبة الم حوصمة العينمات لجميم  االصمابة بتاكيمد المجهمر  ال حم  نجح

ITS1  المممممم تقنيتممممم  نتممممما   وبينمممممت الكمممممم ، العينمممممات مجمممممموع ممممممن عينمممممة%( 02.11) 00 فممممم nPCR 
 االنممممم يم باسممممتخدام RFLP-PCR و لمت اعمممممل الثانيممممة المرحممممممة فمممم  VAN-SAC البمممممادئ باسممممتخدام
 و Leishmania major النموعين بكم  مصمابة كانمت الموجبمة العينمات جميم  بمان Hae III القاط 

Leishmania tropica  
 تعرضمممما   العمريممممة ال  ممممات اعممممم  كانممممت سممممنة 06 ال وفمممموق 06-10 العمريممممة ال  ممممات ان الدراسممممة بينممممت

 بمغمممت بنسمممبة اصممابة نسمممب اعمممم  االنمماث سمممجمت كمممما التمموال ، عمممم % 52 و% 066 بنسمممبة ل صمماب 
 ت هممما% 066 بمغمممت ظهمممور نسمممب  جمديمممة افمممات 2 ظهمممور سمممجل ،% 01 بنسمممبة المممركور ت همممم% 55

 .%00.1 الوج  وف % 52 بنسب  االرجل ف  الجمدية االفات ظهرت كما ،%10 ةبنسب افتين ظهور
 المقدمة

 فمم  تنتشممر التمم  االنتقاليممة الط يميممة االمممرا  مممن الجمديممة المشمممانيا تعممد
 همر    وممن والمعتدلمة الحمارة البممدان خاصمة العمالم ف  المناطق من العديد
 قمممارة فممم  السممما دة االممممرا  ممممن وتعمممد وسممموريا والعمممراق السمممعودية المممب د
 التمم  االمممرا  مممن المشمممانيا وتعممد ال تينيممة وامريكمما واسمميا واوربمما افريقيمما
 العممممدو  وتنتقممممل والثعالممممب والقمممموار  الكمممم ب مثممممل الحيوانممممات تصمممميب
 [.0]لإلنسان

 ويوجممد الخميممة وحيمد وهممو Protozca االوالم  مممن المشممانيا ط يممم  تعمد
 والخ يممما الشمممبك  الجهممما  خ يممما ويسمممتوطن[ 5] اجباريممما   الخ يممما داخمممل
 المداريممة همم  العممراق فمم  المممر  يسممببان نوعممان ولمم  الجمممد، فمم  المم يممة

Leishmania tropica و Leishmania major [1]. 
 DNA واسمممممممتخ   الط يمممممممم  عممممممم ل همممممممو الدراسمممممممة ممممممممن الهمممممممد  ان

 بمممممرة PCR تقنيمممة بواسمممطة ITSI الجمممين باسمممتخدام نوعممم  وتشمممخي 
 لم  الجينم  التنمميط اجمرا  لغر  DNA النوو  الحام  ت اعل سمسمة

 تكريمممت مدينمممة فممم  بغمممداد لحبمممة المسمممببة الجينيمممة االنمممماط تو يممم  ومعرفمممة
 وعممدد والعمممر والسممكن الجممن  حيممث مممن الوبمما   الجانممب تمميثير ودراسممة
   .وموقعها وحجمها اآلفات
  العمل ائؽوطر  المواد

 مصممابين الفممراد االصممابة قممر  مممن عينممة 06 جممم  الدراسممة هممر  فمم  متمم
 الممراجعين ممن cutaneous leishmaniasis الجمديمة المشممانيا بدا 

 تكريمت مدينمة فم  الطبيمة العيمادات واحمد  العمام الدين ص   لمستش  
 شممممهر ولغايممممة 50/06/5601 العاشممممر شمممهر مممممن الممتممممدة ال تممممرة خممم ل
 الطمممور بإيجممماد الموجبمممة العينممات تشمممخي  تمممم حيمممث 0/0/5602 الرابمم 
 ولغايممة سممنة بممين تراوحممت عمريممة ول  ممات ،Amastigote السمموط عممديم

 .  سنة 20
 قيمممام بعمممد الجمديمممة االفمممة ممممن الجمديمممة المشممممانيا ط يميمممات عممم ل تمممم -1

 شمريحة عمم  العينمة ممن ج   وض  تم ار. بتشخيصها المخت  الطبيب
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 فم  ن سمها العينمة ممن اخمر جم   ووضم  مجهريما   فحصم  لغمر   جاجية
 اسممتعمال  لغمر  56- حممرارة بدرجمة وح ظممت ممل 0.2 سممع  االبنمدور 

 .بعد فيما DNA الم استخ   ف 
 Acid)  محممول فم  المح وظمة المدم عينمة ممن DNA اسمتخم  -2

Citrate Dextrose Solution) ACDS انابيمممب او EDTA 
 [.0] طريق  حسب

 الجمديممة المشمممانيا ط يممم  جممن  عممن لمكشمم  ITS1 الجممين اسممتخدم -3
 LITSR همممم  الغممممر  لهممممرا مصممممممة متخصصممممة باد ممممات باسممممتخدام

(CTGGATCATTTTCCGATG) وL5.8S 
(TGATACCACTTATCGCACTT)   ح مممممممة تنممممممت  والتمممممم 

( 0) جمممدول فممم  المبمممين الت ممماعم  البرنمممام  باسمممتخدام~ bp 126 بحجمممم
 فم (  االول الت اعمل همو يعمد والمر ) الت اعمل همرا نمات  اسمتخدم ثم[. 2]

 .ال حقتين الخطوتين

 الجمديمممممة المشممممممانيا نممممموع عمممممن لمكشممممم  nPCR تقنيمممممة اسمممممتخدمت -4
 لهمممممرا مصممممممة متخصصممممة باد ممممات باسممممتخدام الجمديممممة ل فممممة المسممممبب
 )SAC )CATTTTCCGATGATTACACC همممممم  الغممممممر 

 تنمممت  والتممم   )VAN2 )CGTTCTTCAACGAAATAGGو
 فممم  المبمممين الت ممماعم  البرنمممام  باسمممتخدام bp 526-116 بحجمممم ح ممممة
 -[:0( ]0) جدول

 

 ITS1 – SAC - VAN2 لمجين واالضافات التفاعمي البرنامج( 1) الجدول
Total  

volume (μl) 

 الحجم الكمي

DNA 

(μl) 

R 

 
 جين خم  

F 
 

 جين امام 

D.W 
 

 ما  مقطر

Amplification  

conditions 

 البرنام  الت اعم 

Primer 

 

 جين

Gene 

 

 مورث

20 3 1 1  94℃ For 5min LITSR 
L5.8S 

ITS1 

10 94℃ For 1min 

62℃ For 1min 

51℃ For 1min 

72℃ For 1min & 15 sec 

(10 cycles) 

15 94℃ For 1min 

55℃ For 1min 

72℃ For 1min & 15 sec 

(20 cycles) 
20 10

b 0,5 0,5 9 94℃ For 5min 

94℃ For 30s 

52℃ For 30s 

72℃ For 30s 

72℃ For 5min 

(30 cycles) 

SAC 
VAN2 

D.W=Distal water  ، F =Forward  ، R =Revers  ،  10
b =1/40  

 

 لنممات  Hae III  القمماط  االنمم يم بواسممطة التقطيمم  عمميممة اجريممت -5
 ، الجمديمة المشممانيا لجمن  المختم مة االنمواع تميي  لغر  االول الت اعل
 الت اعمل نمات  ممن مايكروليتر 06-2 بيخر الناتجة القط  هضم تم حيث
 انبوبممممممة فمممممم  ووضمممممم ( L5.8Sو LITSR الباد ممممممات باسممممممتخدام) االول

 القماط  االنم يم ممن ممايكروليتر 0 اليهما واضمي  مل 6.5 حجم ابندور 
Hae III وبعمد كاممل ليموم 11℃ حمرارة بدرجة الحاضنة ف  حضن ثم 

 2بمقمدار الكهربما   الترحيمل بجهما  العينمات رحممت الت اعمل وقمت انتهما 
 [.1%. ]1 بتركي  االكارو  ه م ف  العينة من مايكروليتر

 والمناقشة النتائج
 ورلمم  موجبممة كانممت الم حوصممة العينممات كممل ان المجهممر  ال حمم  بممين

 الممماخورة المسممحات فمم  amastigote السمموط عممديم الطممور بم حظممة
   الجمدية االفات من
 

 
 بالمجهر والمشخص كمزا بصبغة المصبوغ Amastigote طور(  1) الشكل

 الجمدية المشمانيا بداء المصابين لعينات 1111X تكبير لقوة الضوئي
 00 فممممم  التضمممماع  فممممم  ITS1 الجممممين نجمممممح عينممممة 60 مجمممممموع مممممن
 المطموبمة الح ممة باظهمار الكمم  العينمات مجمموع ممن عينمة%( 02.11)

-PCR المم تحميمل نتما   اظهمرت كما ،( 0 رقم صورة) bp 126 بحجم

RFLP لممممجين ITS1 القمماط  االنمم يم باسممتخدام  Hae III كممل ان 
 بظهمممور ورلممم  Leishmania major لمنممموع تعمممود الموجبمممة العينممات
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 الم  الحم م هر    تشير( 5 رقم صورة( )bp556  و bp016 ) تينالح م
DNA  تقنيممة نتما   وبينممت. الط يمم nPCR البمموادئ باسمتخدام SAC 

 لمنممممممممممموع تعمممممممممممود كمممممممممممان الم حوصمممممممممممة العينمممممممممممات جميممممممممممم  ان VAN2 و
Leishmania tropica 330 الح مة بظهور bp (1 رقم صورة   ) 

  

 
%( 2) االكاروز بهالمPCRالػ تفاعل لنواتج الكهربائي الترحيل( 1) الصورة
 الحجمي الدليل تمثل Leishmana (M) عن لمكشؼ ،LITSR لمجين

 L-major  لطفيمي موجبة العينات PCR DNA ladde (100pb) لناتج

 350 الحزم حجم
 

 
 بانزيم لمتقطيع%( 3) االكاروز بهالم الكهربائي الترحيل( 2) رقم الصورة
Haelll تضخيم لناتج  ITS1-gene ، (M) الحجمي الدليل تمثل DNA 

ladder (50pb)  لطفيمي موجبة( 2-1) العينة L-major الحزمتين بظهور 
bp(221-131) 

 

 
 االكاروز بهالم nPCR الػ تفاعل لنواتج الكهربائي الترحيل( 3) رقم صورة
 لناتج الحجمي الدليل تمثلSAC-VAN2 ، (M ) بادئلمػ%( 1)
 tropica لمنوع موجبة( 11-1) العينات ،  DNA ladder (50pb)التفاعل

Leishmania  330 الحزمة بظهورbp. 
 

 كانمت سمنة اربعمين ممن واكثمر 06-10 العمريمة ال  مات ان الدراسمة بينت
 ركرتمم  مما مم  اليتوافممق وهمرا(. 0) جمدول لإلصممابة تعرضما ال  مات اعمم 

 ان الدراسممة بينممت كممما. االط ممال فمم  اصممابة نسممبة اعممم  سممجمت ار [8]

 مممن العديممد ممم  يت ممق وهممرا سممنة 20-0 بممين تراوحممت المصممابة االعمممار
  [06] و [3] دراسة منها الدراسات

 الممم  الحاليمممة الدراسمممة فممم  االصمممابة او الخمممم  نسمممبة فممم  االخمممت   ان
 الخممدمات تمموفير فمم  اخممت   المم  يعممود ربممما السممابقة المممركورة الدراسممات
( الحمرم ) الرممل ربابمة الناقمل المضمي  ضمد الوقا ية والوسا ل الصحية

 ممن والهجمرة السمكانية والكثافمة الشخصمية، والنظافمة السكنية المناطق ف 
 الرمممل ربابممة وتكمماثر الجغرافمم  والموقمم  المدينممة المم  والنمم و  اخممر  مممدن
 المناخيمممة والظمممرو  والمسمممتنقعات االنهمممار ممممن قريبمممة معينمممة امممماكن فممم 
 وحساسميتها ال حم  وتقنيمة تشخيصمها وطريقة المشخصة العينات وعدد
 اخممر طريقممة كممرل  المصممابين لألشممخا  العمريممة وال  ممات الدراسممة ومممدة

 وتركيمم   نقاوتمم  لمط يممم  DNA عممم  الحصممول وكميممة وع لهمما العينممات
 الكهربممممما   والترحيمممممل PCR المممممم وبمممممرام  المتبعمممممة اسمممممتخ   وطريقمممممة
 فيمممما االخمممت   اسمممباب ت سمممر ان يمكمممن عواممممل كمهممما التجربمممة وظمممرو 
 [.00]الدراسات مختم  ل  توصمت

 

 العمرية الفئة حسب الجمدية بالمشمانيا االصابات توزيع( 1) جدول
 العينات عدد العمرية الفئة

 المفحوصة
 عدد

 االصابات
 النسبة
 المئوية

1-11 31 3 9% 
11-21 11 2 21% 
21-31 9 1 11% 
31-41 3 3 111% 
≥ 41 8 2 25% 

 %18.33 11 61 الكمي
 

 و% 55 بمغمممت بنسمممبة المممركور ممممن اصمممابة نسمممبة اعمممم  االنممماث سمممجمت
 فم [ 3] مماركر  مم  تت مق النتما   وهمر ( . 5) جمدول التموال  عم % 01
 ممممن اعمممم  االنممماث فممم  اصمممابة نسمممبة سمممج  ار سممموريا فممم [ 8] و تركيممما
.  التمموال  عممم % 02.00 ،% 20.11 و% 10 ،% 00 بمغممت الممركور
 [06] ركر  ما م  تت ق ولم

 الت  الري ية المناطق من المدروسة المناطق كون إل  رل  يعود أن يمكن

 ممما ال راعيمة باألعممال يتعممق ما ف  األكبر المسؤولية االمراة في  تتحمل

 كمما المركور، تعمر  امكانيمة ممن أكبمر لمحشمرة تعرضمها امكانيمة يجعمل

 ممم  الممركور لممد  النسممبة ارت مماع ربممط الدراسممات مممن العديممد حاولممت

 نسمب ارت ماع بمين المربط امكانيمة الدراسمات بينت حيث الجنسية الهرمونات
 .(2) الجنسية الهرمونات ومستويات الركور لد  اإلصابة

 

 الجنس حسب الجمدية بالمشمانيا االصابات توزيع( 2) جدول
 العينات عدد الجنس

 المفحوصة
 عدد

 االصابات
 النسبة
 المئوية

 %22 5 23 اناث
 %17 6 37 ذكور
 %18.33 11 61 الكمي
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 فقمممط واحمممدة عينمممة فممم  كمممان جمديمممة افمممات 2 ظهمممور ان( 1) جمممدول يبمممين
 0 ظهمور تم  % 10 بمغمت ظهمور نسمبة اعمم  افتمين ظهمور سجل بينما
 افتممين ظهممور سممجل ار [8] ماسممجمت  ممم  يت ممق وهممرا% 52 بنسممبة افممات

 [3] سمجل كمما عينمة 01 فم  بظهورهما اصمابة نسمبة اعم  ثان  جمديتين
 . مري  لكل الجمدية اآلفات أعداد ف  اخت فا  
 الحاليممة الدراسممة ضمممن المسممجمة القممر  اعممداد ارت مماع سممبب يعمم   وربممما
 قمممر  0 وبمعمممدل لم مممرد قرحمممة 05-0 سمممجمت ار[ 5] سمممجمت  بمممما مقارنمممة
 وربممما المدينممة فمم  لمط يممم  جديممدة سمم لة تطممور المم  السممبب يعمم   لم ممرد
 المسمممعات عمممن ناتجمممة المتعمممددة القمممر  ان ممممن [12] ركمممر  مممما الممم  يعمممود

 .الرمل لرباب والمتكررة المتعاقبة
 

 الجمدية االفات عدد حسب الجمدية بالمشمانيا االصابات توزيع( 3) جدول
 العينات عدد االفات عدد

 المفحوصة
  عدد

 االصابات
  النسبة
 المئوية

1 31 5 17% 
2 13 4 31% 
3 4 1 1% 
4 4 1 25% 
5 2 1 1% 
6 3 1 1% 
7 1 1 1% 
8 1 1 111% 
9 1 1 1% 

11 1 1 1% 
 %18.33 11 61 الكمي

 

 بمغممممت ل صمممماب  تعممممر  نسممممبة اعممممم  سممممجل الجممممرع ان الدراسممممة بينممممت
 اصممممابات سممممجمت فيممممما%  52 بنسممممب  االرجممممل اصممممابات تمتمممم % 11.1

 ان بمين حيث [3] سجم  ما م  اليت ق وهرا( 0) جدول% .00.1 الوج 
. العميما أطمرافهم عمم  أو وجموههم عمم  واحمدة آفمة لمديهم المرضم  معظم
 تميهممما ،٪  01 الوجممم  همممو لمعمممدو  شممميوعا األكثمممر الموقممم  أن لممموحظ وقممد
 ٪.  00 والقدم والساقين٪  11 اليد أررع

 

 االصابة موقع حسب الجمدية بالمشمانيا االصابات توزيع( 4) جدول
 موقع
 االفة

 العينات عدد
 المفحوصة

 عدد
 االصابات

 النسبة
 المئوية

 %16 5 31 اليد
 %1 1 4 القدم
 %25 4 16 االرجل
 %16.7 1 6 الوجه
 %33.3 1 3 الجذع
 %18.33 11 61 الكمي

      

 االفة حجم حسب الجمدية بالمشمانيا االصابات توزيع( 5) جدول     
 حجم
 االفة

 العينات عدد
 المفحوصة

 عدد
 االصابات

 النسبة
 المئوية

 %23 3 13 سم 1-2
 %24 4 17 سم 2-3
 %12 2 17 سم 3-4
 %22 2 9 سم 4-5
 %1 1 4 سم 5-6

 %18.33 11 61 الكمي
 

 01 عمان  حيمث المصابين االشخا  لد  عموما   االفات قطر واختم 
 فيمما% 50 بمغمت وبنسمبة سمم 1-5 بمين قطرهما يتراو  قرحة من مريضا  
% . 51 بنسمبة سمم 5-0 بمين قطرهما تمراو  قرحمة ممن مريضا   01 عان 
 (2) جدول
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Abstract 
Sixty samples of clinically diagnosed skin lesions were collected for individuals with Cutaneous leishmaniasis. 

They were admitted to Salah al-Din General Hospital and a medical clinic in Tikrit between 24/10/2017 and 

1/4/2018. Method of Wet Smear was used to diagnose Cutaneous leishmaniasis (ulcers). Then techniques like 

nPCR and PCR-RFLP were used. 

microscopic results of Wet Smear  was 100% Positive in of Sample clear, the results of the techniques mentioned 

above using the Primer SAC-VAN, the DNA ITS1 replication of the gene in  11 Sample (18.33%). The second 

phase of the reaction and PCR-RFLP using the restriction enzyme (Hae III) showed that All positive samples 

were infected with both types of leishmania tropica and major. 

The study showed that the age groups 31-40 and above 40 years was the highest age groups with 100% infection 

possibility. The females recorded the highest infection 22%, followed by males with 17%. Patients With 8 Skin 

lesions revenled 100% of in Fection rate, Followed by Patients With Two skin. Lesions Showed 31% lnfection 

rate, Skin lesions in leg Was 25% and in Face 16%. 

 

 


