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بعض  في   Toxoplasmosisلحادة لداء المقوسات الكوندية أالصابة دراسة تأثيرأ

 بغدادمدينة في  في النساء الحواملى الدم والمصل محتو متغيرات
 

 *هناء كامل حمد
 

 0220، كانون االول، 02استالم البحث 

 0222، اذار، 3قبول النشر 

 

 :الخالصة
الفالمب  لمسا   Toxoplasma gondii تم  يمه همال السراسمد تحسسمس نالمبد االلمادد الحمامن والفيلنمد ل    مه       

الع مامات  لمبع الفراجعمات النالما  الحوالم  ع نمد مم لم   120 وشف ت Toxoplasmosis الفقوسات الكونسسد 

وكانمت جف ما اعفمار  كفجفوعمد سم  رنمم لنالما  ي مر لبمادات ع نمات 10دغمسام كمال  يمه  األه  مد الفختبراتو

داستخسام اختبارات لب  د ول  الحف  االولى  ويه االشهر الثالثد  )لفجفوعد الال  رن والسراسد(النالا  لتقاردد 

يمه اماالت  IgGنمو   االضمسام الفتخببمد ل كشف عم   kit (IgG ,Toxo IgM Toxo.)الفتفث د دعسن يحص

داسمتخسام جهما   Electro Cliaد رسقمد يمه الحماالت الحمامن IgM االلادد الفيلند واالضسام الفتخببد نمو  

Roche Cobas  e411 .( وكانممت نالممبد 55.83أظهممرت نتممالد السراسممد ان نالممبد االلممادد الك  ممد د غممت % )

كفمما د نممت نتممالد السراسممد  ان  (% 38.33)دنالممبد (% د نفمما ظهممرت الحمماالت الفيلنممد 17.5االلممادد الحممامن )

حسث انخ اض لعنمو  عنمس لالمتو  تيه النالا  الحوال  T. gondii الكونسسد   الفقوسات  د    هااللادد الحامن 

وعممسم يممه لالممتوسات سممكر الك وكممو  وانخ مماض يممه لالممتو  اله فوك ممود   وكرسممات الممسم الحفممر  0.05ااتفال ممد 

 . الب   عنس لقارنتها دفجفوعد الال  رن الب  حات السلوسد وارت ا  عسم الكرسات

 
   ؛ سكر الكلوكوز Electro cliaالكلمات المفتاحية : المقوسات الكوندية ؛ النساء الحوامل؛  

 

 :المقدمة
يممممممه  Toxoplasmosisسحممممممسث ما  الفقوسممممممات 

 Toxoplasmaاإلنالممان نت جممد اإللممادد د    ممه 

gondii لم  القاد  مد ع مى   ا وان ادتساله دويههوو

والع ش ماخم      ماخ  خالسا الفض فالع ش والت 

عممس همماا الفممرض س. [1] الجهمما  العبممبه وال ف مماو 

 اإلنالممماندممم    zoonoseالفشمممتركد األلمممراضلممم  

قمممممس ا مممممه يمممممه الالمممممنوات األخ مممممرن ووالح ممممموان 

 أنحمما الواسمما يممه  النتشممارل ن ممراداهتفالممات يب ممد 

ع ممى اإلنالممان  خ  ممرن ولمما ثبممت لمم  لمم   ثممارالعممال  

وخالمد النالمما  الحوالم  واألي ممال امسسثه المموالمن، 

جهمممماض أو سالممممب  امممماالت كث ممممرن لمممم  اال ا ممممث 

سنتق  ال    ه ، والتشوهات الوالمسد الوالمات الف تد 

خبولمما خممالل عبممر الفش فدلمم  األم ىلممى الجنمم   

األشهر الثالثد األولى ل  الحفم  لدمسما ىلمى اماالت 

نقص والم  شسسس سفكم  أن ت مول دبمورن أساسم د 

الجها  العببه الفركي  ل جن   وهاا لا سدم  الى 

وتضمممممخ  الجفجفمممممد  والفممممم تمممممبثر شمممممبك د العممممم   

وقممس  Hydrocephaly  )استالممقا  الممسلا (دالالوال 

 جهمما  ال ف مماو  ي نممتد عنمم  تضممخ  لتحممسث الممادد 

،  hepatospleenomegaly [2]الكبمممس وال حمممال 

 ولنهمممما الق مممم  felidae عال ممممد الالممممنورساتوتعممممس 

 وانمات لا االنالمان والحأالفض ف النهاله ل     ه ، 

تنتقمم  العممسو   [3]االخممر  يهممه لضممالف وسمم  د  

 الممى االنالممان عمم  يرسمما ادممتال  االك مما  الب ضمم د

Oocysts    أو أك  ال حموم الفوجومن يه درا  الق

تنتقمم   ي ممر الف ه ممد دبممورن ج ممسن  ، كفمما سفكمم  أن

م الممممى الجنمممم   عمممم  يرسمممما الفشمممم فد )ما  أأللمممم  

كممممال  عنممممس  ر  االعضمممما   قوسممممات الخ قممممه(فال

عف  مد نقم  المسم أو دعس وخالد عف  مات  ر  الق م 

 كممممماثرالت الالممممرساالخضممممر  ال ورا ممممث تواجممممس 

Tachyzoit ولما ت مور  [4] يمه المسم واألنالمجد ،

االستجادد الفناع د ل عال  الوس ه )الفناعد الخ وسمد 

والخ   ممد( سبممسأ ال ورالخضممر  الالممرسا داالخت مما  

 Bradyzoiteوالتحممول الممى ال مممور د مم  التكممماثر 

ول  ث  ستكون الكم   النالم جه والما  سولمف دانم  

ل ين ل  لف ميات ما  الفقوسمات الفميل  والما  لم  

وهمماا لمما سشممك     ، [5] قاد  ممد البقمما  لممس  الح ممان

خ ممورن ع ممى االيممرام الحممال    لهممال االك مما  يممه 

 الجهمما  الفنمماعه خبولمما االممد ابممول خ مم  يممه

دبع  االلمراض لثم  العمو  الفنماعه  عنس االلادد

لفا سجع   ي ر قامرا ع ى الق ام  (AIDS)الفكتال  

دوظال    او دتبث ر عوال  اخر  لث  العفر والحالمد 

الهرلون ممد وتنمماول دعمم  العقمماق ر الفثب ممد ل جهمما  

الفنممممماعه ، اذ سالممممم   ال    مممممه سممممم وكا انتها سممممما 

Opportunistic  لنممممتقال لمممم  االلممممادد الفيلنممممد

Chronic  المم ى االلممادد الحمم امن  Acute لالببمم ا

وسعممممس  . 6] [أعمممم راض لرضمممم د شممممسسسن ل فممممرس 

  سنتشممر ي همما الفممرض العممراح اال مما لمم  الممسول التممه 

 ك  د الع وم ل بنات /جالعد دغسام*
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ارت ممما  اعمممسام النالممما  الحوالممم  الالتمممه لممم  ا مممث 

ستعرض  لالجهاض  واالجهماض الفتكررولالا مد 

عم   ل مس الفشموهد والفعاقمد ، يضمالاااالت ل  الفو

 يممه لعممسل االلممادد دمم   الالممكان الف حمموظ  االرت مما

الممماس  ت همممر يحولمممه  الفبممم  د وجممموم االجالمممام 

رن الممى تعرضممه  الفضممامن الخالممد دممال    ه كبشمما

الهف مد الفدشممرات  ن مر  لاللمادد دهماا الفمرض ،و

تف  ممي الفراامم  يممه السراسممد الحال ممد  تمم الالممادقد يقممس 

لفما لم   الكونسسمد الحامن والفيلنمد لم  ما  الفقوسمات

 يممه  أهف ممد ااسممفد يممه النالمما  الحوالمم  وأثممرا دالغمما

تقمسسر دعم   كفما تم   الفالل  الوقت  عنسدس  العالج 

تغ رات يه لحتمو  المسم والفبم  أثنما  االلمادد فال

 الحامن .

 

 :طرائق العملالمواد و
 جفا الع نات  -1

نفمموذج مم لمم  نالمما  اوالمم  يممه  120تمم  جفمما       

ولممم  ألفراجعمممات لمممبع  األشمممهر الثالثمممد االولمممى 

تراوامت أعفماره  الع امات االه  د يه لسسند دغسام 

دمممسا   ىلمممادد 67. وتممم  تشمممخ ص ( سمممند 20-30)

ليلنمد ىلمادد  46اشتف ت ع مى  الفقوسات الكونسسد

ال حمص دعمس اسمبوع    وقس اع س اامن ىلادد  21 و

لم  خمالل ال حولمات لمادد الحمامن ل تاك س ع مى اال

 مالر الفشمعد الفختبرسمد التمه اجرسمت يمه لختبمر الن

ع نمات مم  10ىضايد المى جفما   يه الحارث د دبغسام

 اخر  لنالما  يمه االشمهر الثالثمد االولمى لم  الحفم 

عفار لقاردد لفجفوعد الحوالم  الفبمادات دمسا  بود

وأجرسمممت ال حولمممات كايمممد ل تبكمممس لممم   قوسممماتفال

 . ساللته  كفجفوعد س  رن
 لعال د نفاذج السم  -2

دعس الحبول ع مى  Garvey ] [7اتبعت يرسقد    

ن االمم  ولمم  ك تمما أل   تممر لمم  الممسم لمم  كمم  ىلممر 5

الفجفوعت   دبستخسام لحقند لعقفد ، ث  التعال  لما 

 ك  نفوذج كفا سبته :

يمه انبودمد اختبمار لعقفمد  ل   تمرل  المسم 3وضما  -أ

 يبممم  ون   مممد وخال مممد لممم  لمممانا التخثمممر لغمممرض

 30يه مرجد ارارن الغريمد لفمسن  الفب  ، وتركت

مق قمد ودالمرعد  15مق قد ث  وضعت يه الفنبان لمسن 

 مورن / السق قد . 2000

الفتبق مد لم  الممسم يمه ىنبمموب ل   تممر  2تم  وضما  -ب

امماو  ع ممى لممانا تخثممر لغممرض ىجممرا  يحولممات 

 .السم 

  Serological testsاالختبارات الفب  د 

 kit   (Toxoاسممتخسلت عممسن يحممص تجارسممد -1

IgG )  لم  انتماج شمركدRoche   األلفان مد ل كشمف

يممه الفبممول  IgGعمم  األضممسام الفتخببممد نممو  

د رسقممممد البشممممرسد يممممه امممماالت االلممممادد الفيلنممممد 

Electro Clia عممممسن يحممممص  ، كفمممما اسممممتخسلت

لمم  انتمماج شممركد  kit   (Toxo IgM )تجارسممد

Roche   األلفان د ل كشف ع  األضسام الفتخببد

يه الفبول البشرسد يه ااالت االلادد  IgMنو  

وتفممممت القممممرا ن  Electro cliaالحممممامن د رسقممممد 

لفما لم  لم   Roche Cobas e411داستخسام جها  

خبول د واالاس د عال د يه الت رسا د   األلادد 

 .الحامن والفيلند

 تع    لالتو  سكر الك وكو  يه لب  السم  -2

  Zweig and Campbellاستخسلت يرسقد         

لتقمممسسر كف مممد الك وكمممو  يمممه لبممم  مم النالممما   [8]

الحوالممم  ذوات االلمممادد الحمممامن وكمممال  لجفوعمممد 

 الال  رن .

  Haemotology Testsاختبارات السم  -3

لتقمسسر لالمتو    Voigt  [9]عتفست يرسقمدأ        

وأاتالاب عسم كرسات المسم الحفمرا  و  اله فوك ود  

كرسمممات المممسم البممم   وعمممسم البممم  حات السلوسمممد 

Platelets    يممه مم النالمما  الحوالمم  لاللممادات

الحممممامن دممممسا  الفقوسممممات اضممممايد الممممى لجفوعممممد 

  الال  رن.

تممم  تح  ممم  النتمممالد ىابمممال ا،  التح  ممم  االابممماله: 

( و ت  تحسسس mean ± SEDق فها )وأعرب ع  

 (. tلالتو  الساللد داستخسام  اختبار )

 

  :النتائج والمناقشة
أوضممحت النتممالد ان عممسم النالمما  الحوالمم             

( 67الفبممادات د    ممه الفقوسممات الكونسسممد كممان )

 والبالغمممد  ىلمممرأن لممم  لجفمممو  الع نمممات الف حولمممد

وكانممممممت نالممممممبد االلممممممادد الك  ممممممد  ( ع نممممممد120)

 دنالممممبد ( ألممممادد اممممامن 21لتضممممفند ) (55.83%)

دنالمممممممممبد ( المممممممممادد ليلنمممممممممد 46)(%  و17.50)

لمم  الفعممرو  أن ظهممور . ( 1جممسول)(% 38.33)

يمممه الشممهر الرادممما لممم   IgGاألضممسام العال مممد لمم  

الحف  السحسم دسقد  ل  المادد الحالم  ، لمال  قفنما 

 Electro Cliaد رسقمممد دت ب ممما هممماا األختبمممار 

ا مث اع مت  ل حوال  يه الشمهر الثالمث لم  الحفم 

ع مى  عتفمامألاد ىسجاد مد ولرت عمد IgGع ند ق    46

دعمس النوع مد ل فقوسمات IgG األل د الوظ   د ألضسام

 ليلنممممدتعرضممممها ل فالتضممممس وهمممماا سعنممممه ىلممممادد 

 واالضمممسام لوجمممومن والحالممم  لفنعمممد ، يمممه اممم   

لممما ىسجاد مممد ولرت عمممد  IgMع نمممد قممم    21أع مممت 

يهمه  IgG  انخ ماض يمه االل مد الوظ   مد ألضمسام

يمه الفرا مد  IgG انخ ماض ال مدان امامن ، المادد 

الحمممامن وارت اعهممما يمممه الفرا مممد الفيلنمممد لممم  ما  

الفقوسات لدشر سفك  االعتفام ع     وتسل ع ى ان 

 . [10]  العسو  اسثت يه الثالث أشهر الالادقد
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االصابة الحادة والمزمنة في : نسبة (1جدول )

 النساء الحوامل المصابات بداء المقوسات الكوندية
الحاالت  أنوا 

 الفوجبد

عسم 

 الحاالت

 النالبد الفئوسد

% 

 17.50 21 الحامن

 38.33 46 الفيلند

 55.83 67 الفجفو 

 
(: التغيرات في معدل مستوى سكر 2جدول )

المصابات الكلوكوز في مصل دم النساء الحوامل 

 بداء المقوسات الحاد ومجموعة السيطرة

لالتو  الك وكو  يه  لجفوعد 

 ل 100ل غ / )ي ر لال (الال  رن

لالتو  الك وكو يه لجفوعد 

االلادد الحامن دسا  الفقوسات 

 ل 100ل غ /)ي ر لال ( 

112.2 71.3 

( ان لالتو  الك وكمو  يمه مم 2س هر يه الجسول ) 

دمسا  الفقوسمات الحمام قمس النالا  الحوال  الفبادات 

انخ ضمممت دشمممك  لعنمممو  عنمممس لالمممتو  ااتفال مممد 

عنمممس لقارنتهممما دفجفوعمممد الالممم  رن . ىن   0.05 

امممماالت التضمممماعف والتكمممماثر ل    ممممه الفقوسممممات 

الكونسسممد دحاجممد الممى سممكر الك وكممو  ودممال  سعتفممس 

ع مممى سمممكر الك وكمممو  الفوجممموم يمممه مم الفضممم ف 

  [11] .    سم ودالتاله سدم  الى نقص لالتوال يه ال

االنخ ممماض الفعنمممو  عنمممس  ((3الجمممسول  سوضممم   

يمممه عمممسم كرسمممات المممسم   0.05  لالمممتو   ااتفال مممد

لالمتو  يمه   0.001 حات السلوسد والحفر والب  

و سمامن لعنوسمد واضمحد عنمس لالمتو   اله فوي ود  

يه عسم كرسات السم البم   يمه مم  0.05ااتفال د  

النالا  الحوال  الفبادات دسا  الفقوسات الحام عنمس 

ان مخمول  لقمس وجمس. لقارنتها لا لجفوعد الال  رن 

ال    ممه الممى الجالمم  سواجمم  اسممتجادد لناع ممد كب ممرن 

خمالل المادت  لخالسمما وانالمجد الجالمم  التمه سهاجفهمما 

التمه ا ث ست  تنش   الخالسما الفناع مد دالفالتضمسات 

هممه عبممارن عمم  جيسئممات يرسبممد عمم  الجالمم  وذات 

و ن جيسئمممه كب مممر ولممم  ضمممفنها ال     مممات التمممه 

تكممون لحايممد دغشمما  لمم  البروت نممات والالممكرسات 

الفتعسمن ا ث تشترك الفناعد الخ   د الته تقوم دهما 

قموم دهما تاالجالام الفضامن لا الفناعد الخ وسمد التمه 

سممممم د دوا  T-Lymphocyteالخالسممممما التال مممممد 

الفالممتقبالت الفوجممومن يممه ايشمم تها  ا ممث تنممتد كمم  

خ  ممد اثنمما  عف  ممد النضممد نوعممان لمم  الفالممتقبالت 

خاص دغشالها ودال  كم  نمو  لم  همال الفالمتقبالت 

 [12] .وااس ل  الفالتضسات سفكن  االرتباي دنو  

ألمما سممب  اممسوث انخ مماض لعنممو  واضمم            

 اله فوي ممود  يمه عممسم كرسمات الممسم الحفرولالمتو  

لتممبث رال    ه والبمم  حات السلوسممد سفكمم  ان سعممي  

ان  [14] د نفا أكس ،[13]وتكاثرل يه خالسا الجال    

سمممب  امممسوث انخ ممماض لعنمممو  واضممم  يمممه عمممسم 

نماتد عم  كرسات السم الحفر ولالتو  اله فوي ود   

العف  مات التنخرسمد والتمه سنمتد  لنها عوال  لشتركد

عنهممما تضمممرر االنالمممجد واالاشممما  نت جمممد االلمممادد 

دممممال    ه كممممال  ارت مممما  لالممممتو  الك ود ول نممممات 

الفناع مممد ولممما سنمممتد عنهممما لممم  تغ مممرات يمممه نالممم  

تمدم  المى امسوث  الفكونات البروت ن د لبال لا المسم

يقمممر المممسم يمممه االنالمممان الفبممماب دمممسا  الفقوسمممات 

كممس البممااثون ىن االلممادد الحممامن كممال  أالكونسسممد ، 

دسا  الفقوسات الكونسسد يه االنالان سرايق  تورم يه 

العقس ال ف  د ويقر السم نت جد اللتهاب الكبس وتضخف  

االيممموار وعنممسلا تبمممب  االلممادد ليلنمممد تبمم  ، 

( الممممى Tachyzoite) الخضممممرسد سممممرسعد التكمممماثر

السلا  والق م  والعضمالت اله ك  مد وسكمون تكاثرهما 

يه هال الفنايا د  ئا لقارند دال ور الحمام وسالمفى 

( الممما  ستجفممما داعمممسام (Bradyzoiteهممماا ال مممور 

كث رن ماخ  خالسما الفضم ف ولحايمد دغمال  خشم  

 Tissue)وسالمفى الترك م  ك م  دمالك   النال جم ه 

cyst) الجال  لم  اشمهر . ق س تبق ى ه ال االك ا  يه

الى عسن سنوات دعس االلمادد خبولما يمه الجهما  

العض ممم ه ودفممم رور اليلممم   تممم يمام هممم ال االك ممما  

سالمب   اجفاً ث  تن جمر لتبم   خالسما اخمر  جسسمسن

تح ممم  خ مممو  النالمممجد همممال االعضممما  لفممما سالمممب  

 .[15]اسوث دقا نيي د شسسسن وهاا لا أكسل 

 

بع  (: المتغيرات في معدل ومستوى 3جدول )

المحتوى الخلوي للدم في النساء الحوامل 

 المصابات بداء المقوسات الكوندية الحاد
P-

Value 

Control 

(n=10) 

Acut infaction 

(n=21) 

Hematological 

Parametr 

P<0.05 Mean± SD Mean ± SD  

 
274.85±107.3

7 
1,567,16± 546 

count(cells/ul) 

WBC 

P< 

0.05 

217,260±36.2

12 

1,333,067±282,3

79 

RBC count 

(cells/ul) 

P< 

0.05 

12.66±5511.9

5 

76,899,15±5,244.

91 

platelet count 

(cells/ul) 

P<0.00

1 
0.63±  0.11 3.84 ±0.67 

Hemoglobin(g/

dl) 
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Abstract: 
      In this study the rate of infection in acute and chronic Toxoplasma gondii parasite 

that causes toxoplasmosis was determined. This study was Included 120 blood 

samples that collected from pregnant women revisions to some clinics and 

laboratories in Baghdad civil as well as 10 blood samples from non-infected women 

as a control group. All blood samples were collected in the first three months of the 

pregnancy period for detection toxoplasmosis by using serological tests of test kit       

( Toxo , IgG.,Toxo , IgM ). To detect antibodies specialized type of IgG &IgM in 

acute and the chronic infection by Electro Clia manner using a Roche Cobas e411. 

The results showed that the total infection rate was (55.83)%, the rate of infection in 

acute (17.5)% While the rate of chronic infection was (38.33)%. As the results of the 

study showed that rate of acute infection of toxoplasmosis in pregnant women was 

significant decrease occurs when the level of probability of < 0.05 in glucose sugar 

levels, and a decrease in the level of hemoglobin and red blood cells, platelets and the 

high number of white blood cells when compared with the control group .        
 
 

 
 

  


