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البحث :ص ملخ
المفرز خارج خالیا polysaccharidesتضمن البحث دراسة تاثیر مادة عدید السكراید 

Pseudomonasالبكتریــا  aureginosa علــى تثبــیط نمــو امامیــة الســوط لطفیلــي اللشــمانیا

Leishmaniaالجلدیة  major خارج جسم الكائن الحيin vitro.

ید وبمختلـــف تراكیـــزه تـــاثیر مثـــبط علـــى نمـــو اظهـــرت النتـــائج ان لمســـتخلص عدیـــد الســـكرا

بینما كانت في تراكیز 36.3نسبة تثبیط  ٣میاكرو غرام/سم 50امامیة السوط ، اذ اظهر التركیز 

.بعد التعریض96عند الساعة 81نسبة التثبیط  ٣میاكرو غرام/سم 250

یــل فقــد ادت كمــا بینــت الدراســة ان لمســتخلص عدیــد الســكراید تــاثیر علــى عــدد وزمــن الج

كافة التراكیز الى خفض عدد الجیل وزیادة في زمن الجیل مع فترات التعریض .

The effect of polysaccharides extracted from

Pseudomonas aureginosa on the growth of Leishmania
major promastigote in vitro

Assistance lecturer Hassana .H .Hiti
College of Sciences /University of Mosul

Abstract:
This study include the effect of polysaccharides extracted from

Pseudomonas aureginosa on the growth of leishmania major
Promastigote in vitro .

The results showed that the various concentration of
polysaccharides has an inhibition effect on the growth of promastigote ,
the concentration of 50 mg/cm3 showed a 36.3 inhibition ratio while it is
81 at concentration of 250 mg/cm3 after 96 hour of exposing .
Moreover the study showed that the extraction of polysaccharide effects
on the number of generation and generation time , so that high
concentration decreases the generation number and increase the
generation time with the exposure time.
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  :ةالمقدم
كواحد من االمراض WHOیصنف داء اللشمانیا من قبل منظمة الصحة العالمیة 

-Alیلیة الخمسة التي تبدي المنظمة اهتمامها لمعالجتها والقضاء علیها (الطف

Jebouri,2002.(

cutaneousیعد داء اللشمانیا الجلدیة  lieshmaniaisisفي العدید  اشائع اجلدی امرض

من اقطار العالم ویعد العراق من البلدان التي یتوطن فیها هذا المرض ،حیث یعرف محلیا بحبة 

Baghdadبغداد  boil)Junaid ,1980.(

تعتبر اللشمانیا من االبتدائیات المتطفلة اجباریا داخل الخالیا البلعمیة الكبیرة في سلسلة 

المضائف الفقریة وینتقل الطفیلي من مضیف فقري الى اخر عن طریق عضات لذباب الرمل او 

Phlebotomusالحرمس  spp)Zukerman and Lainson, 1977. (

نتشار هذا المرض فقد انصب جهد الباحثین الیجاد عالج لهذا المرض منها ولسعة ا

استخدام المواد الكیمیائیة لكن هذه الطرق العالجیة اثبتت اثرها الجانبي على المرضى المصابین، 

الباحثون الى استخدام بعض المستخلصات النباتیة والبكتیریة والفطریة التي تمتاز  ألهذا لج

Heeresا وخلوها من االثر السمي لعالج االصابة باللشمانیا (بسهولة استخالصه et al

,1979.(

ومن هذه المستخلصات التي اعتمدت في البحوث هو عدید السكراید ،فقد  اثبتت 

Echinaceaالبحوث ان لعدید السكراید المستخلص من المزرعة الخلویة لنبات  purpurea  له

یاریة وبقوة خارج الجسم الحي وكما انه استعمل كمقویات القدرة على تفعیل البالعم بصورة اخت

Wagnerعالجیة ضد االمراض وباالخص مرض اللشمانیا ( et al.,1985 كذلك بالنسبة، (

Aspergillusلعدید السكراید المستخلص من الفطر  pullulaus الذي اظهر نتائج ایجابیة في

الكیاس العذریة به مقارنة مع فئران السیطرة تراجع االصابة عند معاملة الفئران المخمجة بداء ا

).Ali,1999الموجبة (

التاثیر المثبط لعدید السكراید المستخلص من بكتریا Ibrahem(2000)كما وجد 

Pseudomonas aureginosa ضد حیویة الرؤیسیات االولیة لطفیلي المشوكة الحبیبیة

Echinococcus granulosis ولسهولة استخالصه جاء هدف ولخلوه من التاثیر السمي

المستخلص من بكتریا polysaccharidesالدراسة الحالیة وهو بیان تاثیر عدید السكراید 

Pseudomonas aureginosa على امامیة السوط لطفیلي اللشمانیا الجلدیةLeishmania

major خارج الجسم الحيin vitro.
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طرائق العمل 
من مركز IQ/93/MRCI3(MHOMلمعتمدة في البحث (صول على العزلة احتم ال

البحوث الطبیة في كلیة الطب /جامعة النهرین والمشخصة انزیمیا بطریقة المتناظرات االنزیمیة 

isoenzymes.

Tobiesاستخدم الوسط الزرعي الثنائي الطور  medium لتنمیة طفیلیات اللشمانیا

Tobies(االستوائیة . et al.,1950.(

من محلول اللوك الحاوي على امامیة السوط  ٣سم0.1طفیلیات اللشمانیا باضافة  زرعت

وحضنت 2خلیة /سم2.5*105وبمقدار 3سم25ایام الى قناني زجاجیة سعة 4الحیة وبعمر 

ایام و ثم حدد عدد امامیة السوط في كل مزرعة باستخدام شریحة 4م لمدة ◌ْ 26القناني بدرجة 

، وفي حالة النمو الكثیف تخفف بالمحلول الفسلجي .Haemocytometerعد كریات الدم 

Pseudomonasتم استخالص عدید السكراید من بكتریا  aureginosa المجهزة من

Taeiالتي استعملت من قبلطریقةالجامعة الموصل .واتبعت –كلیة العلوم –قسم علوم الحیاة 

من 3میاكرو غرام/سم250,200,150,100,50في استخالصه وحضرت التراكیز (1992)

.المستخلص

النتائج والمناقشة 
) تاثیر تراكیز مختلفة لمستخلص عدید السكراید على عدد امامیة السوط 1یبین الجدول (

خارج الجسم الحي مقارنة باللشمانیا غیر المعاملة .

تراكیز خالل حیث یشیر الى اختزال في اعداد امامیة السوط بعالقة عكسیة مع زیادة ال

   الى %36.3فترات النمو المختلفة ،فقد اظهرت نتائج الدراسة ان نسبة التثبیط كانت بین 

250عند التركیزین 81% .ساعة من التعریض 96بعد على التوالي 3میاكرو غرام/سم50,

) تاثیر مستخلص عدید السكراید على عدد االجیال المامیة السوط ، 2(ویبین الجدول 

ساعة 96بعد 3میاكرو غرام/سم250عند التركیز 7.219عدد االجیال الى الى اختزال  فقد ادى

.6.86بمجموعة السیطرة التي كانت من المعاملة مقارنة 

) بان زیادة تراكیز عدید السكراید في 3وبالنسبة الى زمن الجیل فیالحظ من الجدول (

ن الجیل بعالقة طردیة .الى زیادة في زم ىدأاالوساط الزراعیة المامیة السوط 

عند استعماله لعدید السكراید المستخلص من Wagner(1985)نتائجهذه تتفق مع

Echinaceaالمزرعة الخلویة لنبات  purpurea حیث كانت له القدرة على تفعیل البالعم

بصورة اختیاریة وبقوة خارج الجسم الحي .
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تخلص من بكتریا الرایزوبیوم له ) بان عدید السكراید المسDudman)1985كما وجد 

مدى واسع للتفعیل البیولوجي بواسطة ارتباطه مع عدد كبیر من الجزیئیات وعمل معقد منها .

) عند استخدامه السكر Al-Grawy)1999واتفقت هذه النتائج مع ما توصل الیه 

الجرذان.لمعالجة اخماج الجهاز البولي في E.coliالمتعدد الدهني المستخلص من بكتریا 

عند استخدامه السكر المتعدد المستخلص Nuaman(2002)واتفقت النتائج ایضا مع 

Pseudomonasمن بكتریا  aureginosa حیث كان له االثر في انخفاض اقطار واوزان

االكیاس العذریة لطفیلي االكیاس المائیة .

Escherichiaالمستخلص من بكتریاالدهني كما سجل استخدام السكر المتعدد  coli

انخفاضا في اعداد واوزان واقطار االكیاس العذریة لطفیلي االكیاس المائیة في الفئران المعاملة 

Al-Mutaywitiمقارنة مع فئران السیطرة الموجبة ( , 2005(

Chlorellaان اســـتخدام عدیـــد الســـكراید المســـتخلص مـــن Chia(2007)كمـــا وجـــد 

pyrenoidدد كبیــر مــن انــوع البكتریــا والفطریــات وهــذا یتفــق مــع مــا وجــده تــاثیرا تثبیطیــا لنمــو عــ

Barrosa(2007) واخرون عند استخدامهم عدید السكراید المسمى بZ-100 المسـتخلص مـن

Myobacterium tuberculosis فــــي معالجــــة فئــــران مــــن نــــوعBalb/c المصــــابة بطفیلــــي

ختبریــة لــنفس المســتخلص اختــزاًال كبیــرًا اللشــمانیا وشــفائها مــن االصــابة وكــذلك أظهــرت النتــائج الم

ـــزال اعـــداد  ـــائج ارتفـــاع نســـبة اخت ـــة مـــع الســـیطرة . واتفقـــت نت ـــات اللشـــمانیا مقارن فـــي اعـــداد طفیلی

Shanmugan)الطفیلــي مــع زیــادة تركیــز البــولي ســكراید مــع  et al., عنــد اســتعمالهم (2007

Sepaالبـولي سـكراید المسـتخلص مـن  brevimana  وSepa aculeate والـذي اثبتـت فعالیتـه

ومقاومته العالیة لكثیر من انواع البكتریا والفطریـات وزیـادة قـوة هـذا التـأثیر مـع زیـادة تركیـز عدیـد 

السكراید . ان هذا التأثیر التثبیطي لعدید السكراید من بدایة النو الى الطور اللوغارتمي ربمـا یعـود 

طفیلـي وتـأثیره بالتـالي علـى المركبـات االخـرى الى تداخل مع او ازاحة االحمـاض الدهنیـة داخـل ال

ســبب تــاثیر عدیــد الســكراید فــي مثــل البروتینــات واالحمــاض النوویــة ومــن ناحیــة اخــرى قــد یكــون 

تثبیط نمو امامیة السوط قد یعود الى ان هذه المادة تلتصق على سطح اللشمانیا من خالل وجود 

اثر ادى الى منع اتصالها بالمحیط الخارجي و مستقبالت االلتصاق في جزیئیة السكر المتعدد مما 

).Ibrahim,2000الى موت الطفیلي (على حیویتها ومن ثم

كما ان سبب اعطـاء التراكیـز العالیـة نتـائج افضـل مـن المعاملـة بـالتراكیز االقـل مـع العلـم 

تركیـز انها ایضا اعطت نتائج جیدة الـى ان مـادة عدیـد السـكراید تعتمـد فـي تاثیرهـا علـى الوقـت وال

)Fattah,1990. (

یتبــــــــین مــــــــن نتــــــــائج الدراســــــــة الحالیــــــــة ان لعدیــــــــد الســــــــكراید المســــــــتخلص مــــــــن بكتریــــــــا 

Pseudomonas aureginosa. تاثیر تثبیطي في نمو اللشمانیا الجلدیة
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