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داء الليشامنيات اجللدي يف دمشق
حممد وائل تيسري دعبول

 من احلاالت التي ُش ِّخصت رسيري ًا من داء الليشامنيات%50  لقد اتضح أن الفحص املجهري قد فشل يف:امللخص
 مما يعني أن النسبة املئوية للسلبية،اجللدي يف كشف شكل الليشامنيات داخل البالعم يف األوساط خارج اخلاليا
، حالة16  رشحية لـ32  صورة فوتوغرافية أخذت لـ1000  إال أنه يف ما يزيد عىل.%50 الكاذبة هلذه الفحوصات
 وكانت هذه الكائنات املجهرية ال تضاهي أي خلية،لوحظ وجود الكائنات املجهرية يف السائل خارج اخلاليا
أو مكون من خاليا أو مكونات الدم بقدر ما تضاهي الشكل املمشوق كام يرى يف الفحص املجهري املعتاد
 فإن هذه النتيجة حتتاج ملزيد من، وملا كان من املعتاد التفكري بأن الشكل املشيَّق ال يوجد لدى البرش.واإللكرتوين
.االستقصاءات
Cutaneous leishmaniasis in Damascus
ABSTRACT It was found that in 50% of clinically diagnosed cases of cutaneous leishmaniasis in Damascus, microscopic examination failed to detect the presence of the amastigote form of the parasite
inside the macrophages or in the extracellular media, i.e. 50% were false negative. However, in over
1000 photographs from 32 slides of 16 cases, the presence of microorganisms was noted in the extracellular fluid that did not match any of the known blood cells or components but did match the promastigote form as seen by general and electron microscopy. Since the promastigote form is not generally
thought to be present in humans, this finding needs further investigation.
Leishmaniose cutanée à Damas
RÉSUMÉ On a constaté que dans 50 % des cas de leishmaniose cutanée ayant fait l’objet d’un
diagnostic clinique à Damas, l’examen microscopique n’a pas permis de détecter la présence de la
forme amastigote du parasite à l’intérieur des macrophages ou dans le milieu extracellulaire, ce qui
signifie que 50 % des cas étaient des faux négatifs. Toutefois, sur plus de 1 000 photos provenant
de 32 lames correspondant à 16 cas, on a remarqué dans le fluide extracellulaire la présence de
microorganismes qui ne correspondaient à aucune des cellules ni à aucun des composants sanguins
connus, mais à la forme promastigote pouvant être observée grâce à la microscopie générale et
électronique. La forme promastigote n’étant généralement pas censée être présente chez l’homme, il
est nécessaire de poursuivre les recherches sur cette observation.
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املقدمة

من املعلوم أن منطقة البحر األبيض املتوسط هي من املناطق املوبوءة واملوطونة بداء الليشامنيا اجللدية.
ولقد عرف تارخيي ًا أن مدينة حلب يف سوريا هي موطن هلذا الوباء حيث سميت اإلصابة اجللدية النامجة
عن هذا الطفييل بأسامء منها (لدغة حلب) و(قبلة حلب) (حبة الرشق) (حبة السنة) [ ]1وحتى وقت
ليس بالبعيد أي منتصف الثامنينات من القرن املايض ،اقترصت معظم اإلصابات بالليشامنية عىل مدينة
حلب والقرى املجاورة هلا .ويف هناية الثامنينات من القرن املايض ،بدأت تظهر حاالت إصابات يف سوريا
امتدت جنوب ًا حتى حدود مدينة محص التي تقع يف وسط سوريا .ومع بداية األلفية الثالثة ،تم اكتشاف
حاالت من اإلصابة بداء الليشامنيا يف مدينة دمشق وضواحيها ،وقد وصلت منذ عام  2004م وحتى كتابة
هذا البحث إىل خمتربنا يف دمشق ست عرشة حالة أرسلت من قبل مراكز االستشارة اجللدية وذلك من
أجل تأكيد التشخيص بالطرق املختربية حيث تم تشخيصها رسيري ًا بأهنا إصابة بالليشامنيا اجللدية .

الليشامنيا اجللدية

داء الليشامنيا اجللدية هو وباء يتواجد يف أكثر من سبعني دولة ،حيث يصل عدد اإلصابات السنوية
إىل مليون ومخسمئة ألف إصابة [ .]2واإلنسان هو املستودع الوحيد احلامل للطفييل (البؤرة البرشية) ،فإن
انتقال الوباء يرتبط هبجرة البرش من األرياف إىل الضواحي الفقرية للمدن .أما يف حالة البؤر املوبوءة التي
تقطنها احليوانات فتعترب الثديـيات مستودع ًا للطفييل ،ولذا فإن انتشار الوباء يرتبط بالتغريات الطارئة
عىل العوامل البيئية ،إضافة إىل هجرة الناس ،ومنهم من ال مناعة له ،إىل املناطق الريفية ..إن تقدير انتشار
الليشامنيا اجللدية غالب ًا ما يكون أقل مما هو عليه يف الواقع ،ألن معظم اإلحصائيات الرسمية يتم احلصول
عليها من خالل االستقصاء املتوقع التقريبي إضافة إىل أن هنالك عوامل متعددة تؤدي إىل التشخيص
اخلاطئ أو إىل عدم تشخيص اإلصابة .ومن هذه العوامل :اإلمكانية املحدودة للوصول إىل املؤسسات
الطبية ،وقلة اجلهات التشخيصية ،واالنتشار الواسع للبؤر الوبائية ،والتوافر املحدود لألدوية األساسية
العالجية بشكل دائم [.]2
حتدث معظم اإلصابات احليوانية بني احليوانات الربية مثل القوارض والكالب ،وهي أكثر ظهور ًا يف
األرياف والغابات .وعىل الرغم من أن اإلنسان عادة ما يصاب وبالتايل يصبح املضيف بشكل عريض،
إال أن هذه اإلصابة يف املناطق املوبوءة ليست نادرة وتصل إىل نسبة  9%بني أفراد املجتمع األصحاء وذلك
عندما تم استخدام اختبار الليشامنيا اجللدي ،وقد دلت النتيجة عىل إصابة مبكرة بال أعراض [.]3
ويف مقالة بعنوان (الليشامنيا اجللدية يف دراسة جمملة) لالستشاري[ Hepburn [3إن أكثر من  %90من
حاالت اإلصابات اجللدية حتدث يف أفغانستان ،واجلزائر ،وإيران ،والعراق ،واململكة العربية السعودية،
وسوريا ،والربازيل ،وبريو .وهي حتدث حرص ًا يف جيوب خاصة .وليس املقصود باجليوب ،اجليوب
املكانية فحسب وإنام أيض ًا اجليوب الزمانية .فعىل سبيل املثال أصيب  40 000نسمة يف دهلي خالل أوائل
األربعينات من القرن املايض ومل حتدث أية إصابات إال نادر ًا يف الوقت احلايل .إن التوزع اجلغرايف لداء
الليشامنيا اجللدي يرتبط أساس ًا بفراشة الرمل ( )Phlebotomus spوالتي تكمن يف األماكن املظلمة الرطبة،
وهي نسبي ًا ضعيفة الطريان حيث ال يتجاوز مدى طرياهنا عن موقع تكاثرها اخلمسني مرت ًا .ولكنها،
بخالف البعوض ،تطري بصمت .كام أهنا اكثر ما تكون فاعلية يف املساء وأثناء الليل.
وكام جاء يف موضوع داء الليشامنيا للمؤلف :Conjivaram Vidyshankar [4[:فإن دورة حياة الطفييل
املسبب لآلفة تتواجد يف شكلني ،الشكل الليشامين (( )amastigote formالصورة  )1والشكل املمشوق
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(( )promastigote formالصورة  .)2ويتواجد الشكل الليشامين عند البرش يف حني أن الشكل املمشوق
حيصل يف فراشة الرمل (( )the sand flyالصورة  )3ويف أوساط الزرع اخلاصة.
وتقوم الفراشة األنثى بنقل العدوى بالطفييل بعد أن تصاب هي نفسها بطفييل الليشامنيا أثناء
امتصاصها للدم امللوث من املضيف البرشي أو أحد الثدييات .وخالل الفرتة من  4-25يوم تستمر
عملية النمو للطفييل داخل فراشة الرمل( )sand flyحيث تـتعرض لتحول أسايس نحو الشكل املمشوق
( )promastigoteوتتكاثر أعداد كبرية من هذه السوطيات املمشوقات باالنقسام املتوسط ويستمر
التكاثر يف املعي املتوسط للفراشة ثم ينتقل إىل البلعوم وجتويف اخلد للفراشة .وحيصل انتان شديد يف
بلعوم الفراشة بني اليوم السادس والتاسع من تاريخ تناول وجبة الدم املصابة .إن أي تعرض للدغ من
قبل الفراشة خالل تلك اآلونة سوف يفيض لإلصابة بالاليشامنيا.
بعد اللدغة ،تتخرب بعض السوطيات الداخلة إىل جهاز الدوران وبعضها اآلخر يدخل خاليا اجلهاز
الشبكي البطاين .حيث تتحول من جديد إىل الشكل الليشامين ( .)amastigoteويتكاثر الشكل الليشامين
أيضا بطريقة االنقسام املتوسط ويستمر التكاثر حتى متتلئ اخللية املضيفة بالطفيليات املتكاثرة وتتمزق
حمررة األشكال الليشامنية إىل الدوران .وهناك ،تغزو الليشامنيات املتحررة البالعات األخرى غري املصابة
مكررة نفس احللقة .إال أن بعضا من األشكال الليشامنية املتحررة يتم امتصاصها من قبل فراشة الرمل
خالل وجبة التهامها للدم متمة بذلك دورة حياهتا.
وقد جاء أيض ًا يف مقالة [ Hepburn [3آنفة الذكر ،أن دورة حياة الطفييل تبدأ بزرق املمشوقات
(( promastigotesحيث تتم من قبل اخلاليا البالعة الكبرية وتفقد هناك سياطها وتتحول إىل
الشكل الليشامين  amastigoteوتتكاثر باالنقسام النصفي .تتمزق فيام بعد البالعة الكبرية املتأذية
حمررة األشكال الليشامنية التي ال تلبث أن تصيب بالعات أخرى .إن العدوى واألذية الالحقة
من قبل الشكل الليشامين  amastigoteخلاليا املضيف تتعلقان بعوامل ترتبط بالطفييل واملضيف
حيث مل يتم فهمها إال بشكل حمدود .تبقى اإلصابة بالطفييل اجللدي مثل الليشامنيا الرئيسية
 Leishmania majorقريبة من موقع اللدغة مسببة إصابة جلدية .وأي انتشار هلذه اإلصابات الطفيلية
اجللدية عادة ما يكون متأخرا وهو فقط يف اجللد املجاور (مسبب آفات مرافقة) .إال أن هذه التميزات
الشكلية ليس رضوري ًا أن تكون هنائية  ،فهناك تقارير عن حاالت إصابة بالليشامنيا املدارية تسببت يف
إصابات حشوية.
وكام جاء يف موضوع (تقييم تشخيص الليشامنيا اجللدية باستخدام طريقة الفحص املبارش
والزرع ،والدراسة النسيجية) [ :]5هنالك شكلني أساسيني للطفييل ،الشكل داخل اخللوي الليشامين
( )amastigoteوهو املتواجد يف الفقاريات املضيفة ،والشكل املمشوق ( )promastigoteوالذي يتواجد
أساس ًا يف احلرشة احلاملة.
الشكل الليشامين ( )amastigoteذو مظهر كروي يقيس تقريب ًا  5 2.5-ميكرون يف أبعاده وعادة ما يكون
موجود ًا يف اجلسيم البالع يف اخلاليا البالعة الكبرية .وهو حيوي عىل نواة كبرية وجسيم  kinetoplastوحتتوي
هيوال الشكل الليشامين عىل حويصالت وحتتوي عىل اجلسيامت احلالة.
أما الشكل املمشوق ( )promastigoteفهو بنيويا مشابه للسابق بخالف وجود سوط مميز ،وحيتوي
الغشاء اخلارجي عىل موقع جزيء لالرتباط مثل الغليكوبروتني وقد لوحظ وجود مستقبالت املانوز
أيض ًا وهي مهمة عند ابتالع الطفييل من قبل اخلاليا البالعة الكبرية .تتحد األضداد من مصل املضيف
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باملمشوق وتسهل عملية االبتالع والدخول إىل اخللية البالعة حيث حتتوي هذه اخلاليا عىل مستقبالت الـ
 FCعىل سطحها والتي هلا دور يف االرتباط بالطفييل وتسهيل بلعمته.
عند رؤية الطفييل يف اللطاخة الدموية ،فإن الشكل الليشامين ( )amastigoteهو الذي يشاهد داخل
اخللية البالعة الكبرية  macrophageويطلق عليه اسم جسيامت .LD bodies
يبقى وجود الشكل الليشامين  amastigoteداخل اخلاليا البالعة يف كل أشكال اإلصابة بالليشامنيا ،هو
العالمة املميزة للمرض عىل الرغم من صعوبة حترهيا يف بعض األحيان.
جمهري ًا :يف املراحل املبكرة لإلصابة اجللدية ترتشح طبقات اجللد بشكل أسايس بالبالعات الكبرية
املليئة باألشكال الليشامنية  amastigoteوهنالك مقدار ضئيل نسبي ًا من اخلاليا اللمفاوية واملصورية .ومع
تطور اآلفة ،تظهر أعداد أكرب من اللمفاويات واخلاليا املصورية وتصبح طبقات اجللد السطحية أكثر
توذم ًا .وتصبح الطبقة املغطية من البرشة أكثر تقرن ًا ومن ثم تتفكك مشكلة قرحة مغطاة بخثرات من
بقايا املواد القرنية ،والنتحات اجلافة ،واخلاليا امليتة ،ومزيج من العضويات احلية وامليتة .وخالل الشهر
التايل ،يقع تراجع تدرجيي يف عدد األشكال الليشامنية  amastigoteوالبالعات تاركة االرتشاحات احلبيبية
املتكونة من اللمفاويات واخلاليا املشبهة بالبرشة واخلاليا متعددة النوى العرطلة .ويف هذه املرحلة من
الصعوبة أو االستحالة حتري العضويات املمرضة باللطاخة امللونة بطريقة غيمزا أو باستخدام تلوين
اهليامتوكسيلني وااليوزين.
إن معظم املرىض املصابني باآلفة غالبا ما يعانون من بؤرة أو بؤرتني لإلصابة وعادة تكون يف مكان
التعرض للدغة ويرتاوح حجمها بني  3.0-0.5سم يف األبعاد.
وكام جاء يف بحث  Hepburn [6[ -الليشامنية اجللدية :من حيث التصنيف ،فان الليشامنية
اجللدية يمكن تقسيمها إىل ليشامنية العامل القديم وليشامنية العامل اجلديد حيث تنترش ليشامنية
العامل القديم يف مناطق واسعة يف آسيا ،وأفريقيا وأوربا ،ويف معظم دول الرشق األوسط
خصوص ًا يف وادي األردن ،وسيناء ،وإيران ،والعراق ،ورشق السعودية .وتنجم الليشامنية
اجللدية يف العامل القديم عن عدة فصائل من الطفيليات منها الفصيلة (الليشامنية الرئيسية)
( )Leishmania majorوالليشامنية املدارية ( )Leishmania tropicaوالليشامنية املولدة (.)Leishmania infantum
إن تطور احلالة املرضية رسيري ًا لكل من هذه الفصائل متشابه ،حيث تبدأ عالمات اإلصابة بظهور
بثرة حممرة إما مبارشة بعد لدغة فراشة الرمل أو غالب ًا بعد أسبوعني وحتى األربعة أسابيع .تبدأ هذه البثرة
تـتسع ببطء لعدة أسابيع معطية لون ًا بنفسجي ًا داكن ًا .ويف النهاية تتقرش اآلفة من الوسط وعند زوال الطبقة
القرشية تظهر قرحة قليلة العمق ذات حواف مرشرشة وبارزة دون أية أعراض أمل .وبعد حوايل شهرين
يتوقف التوسع املحيطي لآلفة وتأخذ بالشفاء التدرجيي تاركة يف النهاية ندبة دائمة.
تشري الدراسات احلديثة التي أجريت يف األردن ويف شامل فلسطني [ ]7إىل اكتشاف بؤر جديدة للوباء
مما يدل عىل توسع انتشار الليشامنية اجللدية يف املنطقة ،وباإلضافة إىل ذلك :فقد تم تسجيل أربعة تصانيف
مخائرية جديدة يف املنطقة حلاالت ليشامنية غري موصوفة سابق ًا.

اهلدف من الدارسة

إن اكتشاف بؤر جديدة لإلصابة يف املناطق املجاورة لسوريا يستدعي منا متابعة لرصد انتقال وانتشار
الليشامنية داخل القطر.
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إن الدراسات حول الليشامنية اجللدية تكاد جتمع عىل أن هنالك شكلني أساسيني للطفييل :الشكل
داخل اخللوي الليشامين ( )amastigoteوالشكل املمشوق ( .)promastigoteوكام جاء يف معظم الدراسات
إن الشكل الليشامين ( )amastigoteهو الذي يشاهد داخل اخللية البالعة الكبرية  macrophageيف اللطاخة
املأخوذة من موقع اآلفة ،أما الشكل املمشوق ( )promastigoteفهو الذي يتواجد أساس ًا يف احلرشة احلاملة
( .)sand flyوهو الذي يقوم بنقل العدوى والتسبب يف حدوث اآلفة.
وعليه يمكننا االفرتاض بعدم إمكانية رؤية األشكال املمشوقة ( )promastigoteيف اللطاخات املجهرية
املاخوذة من مواقع اآلفة عىل سطح اجللد لدى البرش وذلك نظرا لكون الطفييل عندما يدخل اجللد يتحول
إىل الشكل الليشامين  ) )amastigoteوهو الشكل الطفييل املجرب داخل اخللوي واملندخل يف البالعات الكبرية،
ويستثنى من ذلك فقط أن يتم اخذ اللطاخة بعد اللدغة مبارشة ،حيث يمكن رؤية الشكل املمشوق إال
أن هذا األمر غري وارد من الناحية التطبيقية ،لذلك تقترص الدراسات املجهرية للطاخات املأخوذة من
موقع اآلفة وامللونة بطرق التلوين املختلفة (غيمزا ،ورايت ،وهيامتوكسيلني وايوزين) عىل حتري األشكال
الليشامنية ( )amastigoteداخل اخلاليا البالعة ،ونادر ًا ما يمكنه رؤيتها عند متزق اخللية البالعة يف السائل
بني اخللوي .لقد اشارت دراسات متنوعة اىل امكانية انتقال االصابة باالفة ( الليشامنيا اجللدية) لدى
الفئات التي تشرتك يف تناول املواد املخدرة بواسطة نفس االبر امللوثة .كام وضحت دراسات اخرى ان
بعض القبائل كانت تقوم باستحصال خالصة العصارة املاخوذة من مواقع االفة عند املصابني و زرقها يف
مواقع من اجللد غري ظاهرة عند االشخاص السليمني وذلك بغية اكساهبم مناعة دائمة .فاذا كان الشكل
املمشوق وليس الشكل الليشامين هو الذي ينقل العدوى وهو متواجد يف فراشة الرمل وغري موجود يف
موقع االذية عند االنسان بل الشكل الليشامين هو حرصا املوجود عند االنسان كام اسلفنا:
فإن هذا ما جعلنا نشكك يف مدى صحة هذا االفرتاض ،والتأكد من إمكانية أو عدم إمكانية رؤية الشكل
املمشوق احلاوي عىل السوط يف اللطاخات املجهرية املأخوذة من مواقع اإلصابة لدى املصابني املحالني إلينا.

املواد وطرق العمل

العينات :تم أخذ العينات من  16مريضا متت إحالتهم إىل املخترب .وكانت العينات عىل شكل لطاخات
من اجللد يف موقع اآلفة املفرتضة بحيث أخذت رشحيتني من موقع كل آفة .ويف حالة وجود أكثر من بؤريت
إصابة عند نفس املريض ،انتقيت البؤرتان األكثر توذم ًا وأخذت رشحيتان من كل بؤرة .وقد تم أخذ
اللطاخة عىل النحو التايل:
( )1يف البؤر املتوذمة احلاوية عىل نتحة ،تم مسح املوقع املختار باملصل الفيزيولوجي ثم جرى
اعتصار حواف البؤرة املصابة بعد عمل شق سطحي خفيف باملرشط حتى يتسنى خروج العصارة ومن
ثم تم مدها بشكل رقيق عىل الرشحية الزجاجية وتثبيتها بامليتانول ،ثم تلوينها باستخدام تلوين رايت
بالطريقة التقليدية.
( )2يف البؤر اجلافة غري املتوذمة :تم اقتطاع القشارات اجللدية إما باستخدام املرشط بلطف أو
باستخدام فرشاة األسنان ومن مواقع خمتلفة من اآلفة ومدها بشكل رقاقة عىل الرشحية ومتابعة ما تم يف
البند – 1-السابق.
( )3تم أخذ عدة صور جمهرية لكل حالة وصنفت عىل النحو التايل( :مثال) :احلالة األوىل = ،1p
الصورة األوىل 1p1
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الصورة الثانية = ، 1p2احلالة الثانية =  2pالصورة األوىل ،احلالة الثانية = 2p1

وهكذا إىل احلالة .p 16

وتم مقارنة
األشكال املجهرية للطفييل بصور مرجعية مرقمة كمثال ( )2( ،)1بدون احلرف .p

الصورة ()1

الصورة ()2

الصورة ()3
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نتائج الدراسة
يبني اجلدول ( )1املصدر اجلغرايف للعينات الست عرشة املستحصلة من دمشق والضواحي
املجاورة:
املوقع

املزة

داريا

عدد
اإلصابات

قدسيا
(وادي
بردى)

املعضمية
وصحنايا

2

4

2

2

املخيم
السيدة
زينب

امليدان

2

1

القدم

مساكن
برزة

حوران

1

1

1

يبني اجلدول ( )2تصنيف العينات وفقا لعدد البؤر اجللدية املالحظة رسيري ًا عند كل مريض:
عدد البؤر اجللدية
(اإلصابات)
عدد احلاالت

1

2

3

4

9

6

5

2

2

1

يبني اجلدول ( )3توزع الشكل الليشامين ( )amastigoteيف الرشائح املجهرية للمرىض داخل أو
خارج البالعات:
الشكل الليشامين

()amastigote

وحيدة يف اللطاخة
( بدون األشكال
املمشوقة)

عدد احلاالت

4/16

النسبة املئوية %

25

داخل البالعات فقط
0/16

خارج
البالعات
فقط
1/16

0

6.25

موجود يف اللطاخة داخل
وخارج البالعات

املجلة الصحية لرشق املتوسط ،منظمة الصحة العاملية ،املجلد اخلامس عرش ،العدد ٢٠٠9 ،5

8/16
50

Eastern Mediterranean Health Journal, Vol. 15, No. 5, 2009

1091

يبني اجلدول ( )4األشكال الشبيهة باملمشوقة ( )promastigoteاملكتشفة يف الرشائح املجهرية
للمرىض:
وحيد ًا يف اللطاخة

موجود ًا يف اللطاخة

مرتافق ًا مع الشكل
الليشامين

عدد احلاالت

16 /0

7/16

2/16

النسبة املئوية %

0

43.75

12.5

األشكال الشبيهة
باملمشوقة
()promastigote

()amastigote

يبني اجلدول ( )5األشكال الشبيهة باملمشوقة ذات السياط ( )trypomastigoteاملكتشفة يف الرشائح
املجهرية للمرىض:
األشكال الشبيهة
باملمشوقة

موجودة يف
اللطاخة

()trypomastigote

النسبة املئوية%

مرتافقة مع الشكل
الليشامين
()amastigote

مرتافقة مع
األشكال الشبيهة
باملمشوقة
()promastigote

وحيدة يف اللطاخة
( بدون األشكال
األخرى للطفييل)

12/16

4/16

7/16

3/16

75

25

43.75

18.75

يبني اجلدول ( )6النسب املئوية لألشكال الليشامنية الثالثة يف اللطاخة:
األشكال الليشامنية
النسبة املئوية %

األشكال الشبيهة
باملمشوقة

()trypomastigote

%75

الشكل الليشامين

األشكال الشبيهة
باملمشوقة

%50

%43.75

()amastigote

()promastigote
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من خالل اجلدول ( )1يتبني لنا أن اإلصابة بالليشامنية اجللدية قد انترشت يف
معظم األحياء الغربية واجلنوبية من مدينة دمشق .وقد سجلت أكثر احلاالت يف
منطقة قدسيا ووادي بردى ،ربام بسبب الرطوبة العالية مما قد يمنح فراشة الرمل
( )sand flyظروف ًا أنسب للتكاثر وإحداث األذية .إضافة إىل ذلك :فإن هناك إصابة واحدة جاءت من
سهل حوران :وهو يقع يف جنوب سوريا وهذا يعني أن اإلصابة بالليشامنية مستمرة باجتاه اجلنوب ،أو
ربام أن هنالك بؤر أخرى يف املنطقة اجلنوبية من سوريا متصلة بالبؤر املكتشفة يف إربد أو شامل فلسطني
كام جاء يف التقرير( .)2لقد اقترص البحث هنا عىل االختبار الرسيري واستخدام اللطاخة امللونة يف حتري
وتشخيص املرض .ونرى أنه من املهم بمكان استخدام طرق خمتربية أخرى وذلك من أجل حتديد الزمر
الطفيلية التي تنتمي إليها هذه األنواع من الليشامنية املكتشفة ،وهذا يتطلب دراسات أخرى يف هذا املضامر
مل يتسع هذا البحث ألدائها.
ومن خالل اجلدول ( :)2يمكننا أن نالحظ أن معظم األذيات اجللدية كانت عبارة عن بؤرة جلدية
واحدة أو بؤرتني ،وقد كان من الالفت وجود حالة إصابة واحدة لطفل بعمر السنتني يف تسعة مواضع
خمتلفة من اجلسم يف كلتا اليدين ،وأحد الكتفني ،ويف الرقبة ،ويف والوجه وظهر القدم .وكانت بعض
اإلصابات تبدو جافة واألخرى رطبة ملتهبة مما يوحي أن بعضها كان أقدم من األخرى وعىل وشك
الشفاء.
أما اجلداول ( ،5 ،4 ،3و  )6فقد أرفقت معها الصور املوثقة التي صورهتا للمحرضات املجهرية وهي
يف ملف خاص مرفق بالبحث.
يوضح اجلدول ( )3النسبة املئوية للحاالت التي تم فيها حتري األشكال الليشامنية يف املحرضات
املجهرية امللونة حيث كانت  %50من احلاالت املختربة إجيابية لألشكال الليشامنية ( )amastigoteوغالب ًا
ما كانت تظهر بشكل مرتافق داخل وخارج اخلاليا البالعة يف الوسط بني اخللوي يف نفس العينة.
وقد ترافقت احلاالت السابقة بنسبة  %25مع رؤية األشكال الشبيهة باملمشوقة  trypomastigoteأو
 promastigoteيف نفس العينة.
أما اجلدول ( )4والصور املرفقة (راجع صور املحرضات) فهي تبني وجود متعضيات خارج خلوية
ذات سياط يف داخلها تظهر نواة واضحة .متت مقارنة هذه املتعضيات هبدف مطابقتها ،بصور مرجعية
مأخوذة للشكل املمشوق  promastigoteبواسطة املجهر املاسح اإلليكرتوين (راجع الصور امللحقة)
واملجهر الضوئي (راجع الصور امللحقة).
فتأكد باملقارنة الشكلية ،أن هذه املتعضية املشاهدة هي نفسها الشكل املمشوق ( .)promastigoteكانت
نسبة إجيابية هذه األشكال املمشوقة يف حمرضات احلاالت املدروسة  %43.75من احلاالت وقد ترافقت
مع وجود الشكل الليشامين  amastigoteبنسبة  %25من احلاالت (التي اكتشف فيها الشكل الليشامن
 )amastigoteيف املحرض ،وترافقت أيضا مع شكل آخر ممشوق هو شبيه  trypomastigoteبنسبة .%100
[.]8
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يوضح اجلدول ( )5والصور املرفقة (راجع صور املحرضات يف امللف املرفق) وجود أشكال من
املتعضيات تشبه شكل  trypomastigoteوهو الشكل املمشوق للطفييل  trypanosomeالذي يظهر يف الدم
خارج اخلاليا (راجع *.)6
وعند مقارنة هذه األشكال مع صور األوايل( )protozoaاخلاصة بالليشامنيا املرجعية املأخوذة إما باملجهر
الضوئي (الصور املرفقة) أو باملجهر اإلليكرتوين املاسح (الصور املرفقة) كان هنالك تطابق شكيل واضح
(انظر الصور املرفقة للمقارنة) .لقد تم حتري هذه األشكال يف املحرضات املجهرية املدروسة يف %75
من احلاالت املرسلة إلينا كام هو مبني يف اجلدول ( )5وهذا يزيد عن عدد حاالت رؤية الشكل الليشامين
( )amastigoteبنسبة  %25من احلاالت ،أي أن احلساسية بتحري الشكل املمشوق هي أعىل بنسبة  %25عام
هو عليه احلال عند حتري الشكل الليشامين ( )LD-bodiesفقط ،وباإلضافة إىل ذلك فقد تشارك وجود هذا
الشكل املمشوق مع وجود الشكل الليشامين يف املحرضات املجهرية بنسبة  %25من احلاالت املكتشفة
ولوحظ وجود هذا الشكل املمشوق بدون وجود الشكل الليشامين يف  %50من احلاالت يف املحرضات
املجهرية ،مما يعني أن مشاركة دراسة وجود كل من الشكل املمشوق والشكل الليشامين يف املحرضات
املجهرية املرسلة قد رفع حساسية االختبار إىل  %100وذلك بمقارنته بالتشخيص الرسيري .
وبالعودة إىل الدراسات التي أتينا عىل ذكرها يف هذا البحث ( ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2و  )8وغريها من
األبحاث فهي جتمع مجيعها كام جاء يف ((( :)*7هنالك شكلني أساسيني للطفييل ،الشكل داخل اخللوي
الليشامين ( )amastigoteوهو املتواجد يف الفقاريات املضيفة والشكل املمشوق ( )promastigoteوالذي
يتواجد أساس ًا يف احلرشة احلاملة [ ]8,7 ,4-1عند رؤية الطفييل يف اللطاخة الدموية ،فان الشكل الليشامين
( )amastigoteهو الذي يشاهد داخل اخللية البالعة الكبرية  macrophageويطلق عليه اسم جسيامت LD
.)) bodies
وكام هو واضح من خالل ما قدمته ومن خالل الصور املرفقة (وحوايل  1000صورة أخرى من كافة
املحرضات الست عرشة التي حصلت عليها من املرىض املصابني بالطفييل) ،فإن النتائج التي توصلت إليها
تقدم رؤية تتناقض وما جاء يف هذه األبحاث املقدمة ،حيث أثبتت الصور املرفقة لدينا لليشامنيا اجللدية،
وجود الشكل الليشامين ( )amastigoteبكميات ملحوظة متوزع ًا ومنترش ًا ليس فقط داخل اخلاليا البالعة
وإنام يف الوسط املصيل بني اخللوي مما يعني أن هذا الشكل الليشامين ،ليس ،كام ذكرته بعض األبحاث،
من كونه متطف ً
ال داخل خلوي جمرب وإنام وكام هو مبني يف الصور املرفقة بصفحت َْي  12و ،13فهو يتكاثر
يف اخلاليا البالعة الكبرية بعد أن يدخل إليها ،وحينام متتلئ هذه البالعات باألشكال الليشامنية املتكاثرة،
يتمزق غشاؤها اخللوي وتقوم بطرح هذه األشكال الليشامنية املتحررة إىل الوسط بني اخللوي
إن األبحاث والدراسات السابقة ال تقدم رشح ًا واضح ًا حول اآللية اإلمراضية التي حيدث فيها
املرض ،فبالعودة إىل ما جاء يف ( )4يذكر كاتب املقال( .إن حصول العدوى واألذية الالحقة من قبل
الشكل الليشامين  amastigoteخلاليا املضيف تتعلق بعوامل ترتبط بالطفييل واملضيف حيث مل يتم
فهمها إال بشكل حمدود) وبالعودة إىل ما جاء يف الفقرة (جمهري ًا) يتحدث الكاتب (يف املراحل املبكرة
لإلصابة اجللدية عن ارتشاح طبقات اجللد بشكل أسايس بالبالعات الكبرية املليئة باألشكال الليشامنية
 amastigoteمع وجود مقدار ضئيل نسبي ًا من اخلاليا اللمفاوية واملصورية ،ثم يتحدث مع تطور اآلفة ،عن
ظهور أعداد أكرب من اللمفاويات واخلاليا املصورية وخالل الشهر التايل ،حيصل تراجع تدرجيي يف عدد
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األشكال الليشامنية  amastigoteوالبالعات تاركة االرتشاحات احلبيبية املتكونة من اللمفاويات واخلاليا
املشبهة بالبرشة واخلاليا متعددة النوى العرطلة .ويف هذه املرحلة فمن الصعوبة أو االستحالة حتري
العضويات املمرضة باللطاخة امللونة بطريقة غيمزا أو باستخدام تلوين اهليامتوكسيلني وااليوزين).
إن الدراسة املجهرية ال توضح لنا أين اختفت هذه العضويات املمرضة يف اللطاخة ،وبناء عليه فال
يمكنها أن تقدم لنا أي تفسري عن سبب وآلية استمرار احلالة املرضية وتفاقمها يف طبقات اجللد يف موقع
اآلفة خالل األشهر التسعة القادمة من املرض مع اختفاء العضويات املمرضة واستحالة حترهيا ،إذ ال يبدو
منطقيا اختفاء اخلاليا البالعة احلاملة لألشكال الليشامنية واختفاء كل أشكال الليشامنيا من موقع األذية ثم
استمرار احلالة املرضية ملدة تسعة أشهر الحقة.
إن املربر املنطقي والعلمي هلذه احلالة هو وجوب وجود العامل املمرض يف موقع اآلفة ،إال
أنه من األبحاث السابقة قد لوحظ اختفاء العامل املمرض وهو الشكل الليشامين amastigote
فاستندت بذلك إىل اختفاء العامل املمرض كلي ًا من موقع اآلفة ،وقد استندت هذه الدراسات
إىل األبحاث التي تـتلخص يف [( :]7هنالك شكلني أساسيني للطفييل ،الشكل داخل
اخللوي الليشامين ( )amastigoteوهو املتواجد يف الفقاريات املضيفة ،والشكل املمشوق
( )promastigoteوالذي يتواجد أساس ًا يف احلرشة احلاملة .الشكل الليشامين ( )amastigoteذو مظهر
كروي يقيس تقريبا  5 2.5-ميكرون يف أبعاده وعادة ما يكون موجود ًا يف اجلسيم البالع يف اخلاليا البالعة
الكبرية.
إن الوجود املالحظ للشكل الليشامين بعد حترره من اخلاليا البالعة إىل األوساط بني اخللوية هبذه
األعداد الكبرية (انظر الصور املرفقة) يدل عىل أنه يمكنه أن يبقى ملدة ال باس هبا يف الوسط خارج اخللوي
وإن مل يكن هذا الوسط مالئام لبقائه مثلام هو احلال يف داخل اخلاليا البالعة ،ومن ثم فإن اختفاءه الحق ًا
واختفاء اخلاليا البالعة احلاملة له من املحرضات املجهرية مع استمرار وجود احلالة املرضية جيعلنا نتوجه
إىل االفرتاض بأن هناك تغريات شكلية ووظيفية ،قد طرأ ت عىل األشكال الليشامنية املتحررة يف األوساط
خارج اخللوية لتناسب بقاءه يف الوسط اجلديد .وهذا التحول الشكيل هو عودة ظهور الشكل املمشوق ذو
السوط  .promastigoteأو  .trypomastigoteتوضح ذلك الصور املرفقة التي تظهر بوضوح وجود الشكل
املمشوق يف الوسط بني اخللوي وبأطوال خمتلفة تتناسب مع مراحل نموه حيث تظهر بعض الصور بداية
تشكل السوط بشكل (هلب الشمعة) وبطول كامل ال يتجاوز  3ميكرون يف حني أن صورا أخرى تظهر
نمو ًا مطرد ًا للطفييل املمشوق حيث يصل طول جسمه فقط إىل  7ميكرون.
إن الظاهرة املهمة التي مل يتم تفسريها بشكل واضح يف مراجعة ما كتب يف تطور اآلفة املرضية لليشامنية
اجللدية ،هي رشح السبب يف االرتكاس االلتهايب الليفي املستمر قرابة السنة دون شفاء مبكر لآلفة مع
غياب العامل املمرض املفرتض وهو الشكل الليشامين ( )amastigoteمن موقع اآلفة.
إن تفسري ذلك يستدعي التوجه إىل أن العامل املمرض أو أحد العنارص التي يولدها البد أن تكون
موجودة يف موقع البؤرة االلتهابية حترض عىل هذا االرتكاس املستمر ،يؤكد هذا االفرتاض أن أكثر
احلاالت التي وردت إلينا وقمنا بدراستها كانت جمهري ًا ،خالية متام ًا من اإلنتانات الثانوية اجلرثومية أو
الفطرية وقد مىض عىل اإلصابة عدة أشهر مما ينفي وجود العامل الثانوي ويفرسه وجود عامل ذايت ممرض
يرتبط بالليشامنيا ويتسبب يف حدوث هذا االرتكاس الليفي القوام والذي يمكن تشبيهه نسيجي ًا ،مع
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ترافقه بوجود اخلاليا املصورية واللمفويات ،باالرتكاس املناعي الذي يبديه اجلسم ضد الطعوم امللفوظة
(غري املقبولة) .وبالعودة مرة أخرى إىل الدراسة املجهرية والصور املرفقة يتبني لنا (انظر الصور) أن هذه
املمشوقات ال تكتفي بتوليد السوط وإنام يستمر هذا (ما يشبه السوط) بالنمو والتضخم حتى يأخذ
الشكل الشبيه بالليف الذي تولده اخلاليا املصورة لليف .ويبدو أنه قد تسبب ظهور هذه البنى ذات
القوام الليفي يف املحرضات املجهرية لآلفات الليشامنية اجللدية يف اإلصابات املتقدمة بعد مرحلة اختفاء
األشكال الليشامنية والبالعات التي حتملها ،يف صعوبة متييز وجود الطفييل يف موقع اآلفة .ومن خالل
املتابعة املجهرية للعديد من املحرضات املأخوذة من اآلفات املتأخرة ،تؤكد الصور املرفقة اخلاصة هبا
إن ما قد اشتبه أنه خاليا مصورة لليف وخاليا ليفية ،ما هي يف الواقع إال الشكل املتقدم من الشكل
املمشوق  ،promastigoteأو  trypomastigoteبعد أن استمر يف توليد الليف ليعطي هذا القوام الليفي .يربر
هذا الراي ردة الفعل املناعية التي يبدهيا اجلسم يف موقع االرتكاس االلتهايب الليفي جتاه األلياف الغريبة
املولدة من قبل الطفييل .ولعل بقاء هذه األلياف يف املراحل النهائية من شفاء اآلفة هو الذي يفرس الشفاء
غري الكامل للجلد يف موقع اآلفة واملرتافق مع تشكل ندبة تبقى مدى احلياة.
إن اكتشاف وجود الشكل املمشوق لليشامنيا لدى اإلنسان يف الوسط بني اخللوي جيعل من اإلنسان
مضيفا للطفييل يستطيع فيه أن يتم كامل دورة حياته ،ويبقى دور احلرشة احلاملة ( )sand flyهو نقل
العدوى وتكاثر الشكل املمشوق ،كام أن وجود الشكل املمشوق لدى اإلنسان يربر إمكانية العدوى
الذاتية خصوصا عندما يكون هنالك عدة بؤر لإلصابة يف مواقع خمتلفة من اجلسم كام هو احلال لدى حالة
الطفل التي أتيت عىل ذكرها حيث حرض إلينا وهو يعاين من تسع بؤر إصابة خمتلفة يف نواح خمتلفة من
اجلسم وعىل درجات خمتلفة من التقدم يف مراحل املرض ،وكان من الصعب تربير اإلصابات باالفرتاض
بأنه قد تم لدغه من قبل احلرشة عدة مرات ألن بؤر اإلصابة كانت تدل عىل مراحل خمتلفة لتطور اإلصابة
مما يعني أن اإلصابات قد متت يف أوقات خمتلفة .إن تربير وجود البؤر املختلفة هو ناجم عن التخريش
واحلك املبارش لبؤرة معينة ثم حك موقع آخر وختريشه يف مكان بعيد من اجللد ،خصوص ًا مع اكتشاف
وجود الشكل املمشوق املمرض يف البؤرة اجللدية املتأذية مما يسمح بزراعته يف املوقع اجلديد ،وهذا يشابه ما
ذكرته بعض األبحاث من أن بعض القبائل عند تفيش اآلفة يعمدون إىل أخذ عينات من املصابني وزرعها
عند من مل يتعرضوا لإلصابة سابقا يف مواقع من اجللد خمفية غري مسببة للتشوه من الناحية التجميلية وذلك
إلكساب هؤالء األشخاص مناعة دائمة.

ختام ًا

لقد ثبت أن مدينة دمشق قد أصبحت بؤرة جديدة وموطن ًا جديد ًا لليشامنية اجللدية وأن اآلفة قد
انتقلت من الشامل باجتاه اجلنوب يف سوريا وهي تتابع زحفها من كلتا اجلهتني ،الشامل واجلنوب .فقد ثبت
يف األردن وشامل فلسطني ،وجود بؤر استيطانية جديدة لليشامنية فيهام .وهذا يعني رضورة املتابعة الوبائية
لآلفة وإجراء األبحاث اجلديدة لتحديد نوعية الزمر الطفيلية املكتشفة.
إن هذه الدراسة املقدمة والتي أثبتت وجود الشكل املمشوق يف النسيج بني اخللوي لإلنسان تتطلب
أبحاثا أخرى لتأكيدها وإعادة فهم الدورة احلياتية هلذا الطفييل وفقا للمعطيات العلمية اجلديدة التي
ستقدمها نتائج األبحاث الالحقة.
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الصور التي تؤكد حتول الشكل املمشوق إىل توليد الليف يف املراحل املتقدمة من الليشامنيا
اجللدية
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