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 الخالصة

صابتهم من إكدت أشخصا  370، يهونيدكال مقوساتد النوعي لطفيلي شمل الفحص المصلي لالضدا

اب، القلق، االنفصام ، قبل الطبيب االختصاص بأحد االمراض النفسية والعصبية )الزهايمر، االكتئ

للفترة من بداية  الذين يراجعون مستشفى الديوانية التعليمي ودار المسنين في محافظة الديوانيةاالدمان( 

جنس، ، وسجلت المعلومات الخاصة بالعمر وال2022لغاية نهاية شهر حزيرانمن العام شهر شباط و 

وليس لديهم تاريخ مرضي الحد  الكونيديه بداء المقوسات مصابينا شخص 50وضمت مجموعة السيطرة 

 اتسة تاثير االصابة بطفيلية المقوسلدرااالمراض النفسية والعصبية التي شملتها الدراسة الحالية وذلك 

 في التسبب باالمراض النفسية والعصبية. هالكونيدي

سجلت % حيث 30.27بنسبة اصابة كلية بلغت   الكونيديه بينت نتائج فحص اصابتهم بداء المقوسات

  100ومن ثم االكتئاب بنسبة  100ثم الفصام بنسبة  35اعلى نسبة لإلصابة لدى مرضى الزهايمر بنسبة 

على التوالي. كما اظهرت نتائج 100و 35مان والقلق بنسبة اصابة واقل نسبة لالصابة في مرضى االد

           التحليل االحصائي وجود فروق معنوية عاليةفي نسب االصابة بينالمرضى عند مستوى احتمالية

)0.05 p<). 

كمالم تسجل النتائج اي فروق معنوية تذكر بنسب االصابة بطفيلي المقوسة الكونيديةواعمار المرضى، 

% في مرضى االكتئاب ، بينما كانت الفئة 33.33( سنةهي االعلى اصابة 60-51انت الفئة العمرية )وك

 % في مرضى القلق والفصام على التوالي،34.28% و22.5( سنة هي االعلى اصابة 30-20العمرية )

قد سجلت واالدمان ، فتباينت نسباالصابة بالمقوسة الكونيدية تبعا لجنس مرضى االكتئاب واالنفصام 

% 14.28ناث االكتئاب واالدمان مقارنة مع اإل (%في مرضى28و  23.07على نسب االصابة )أ الذكور 

 %( في مرضى االنفصام.30%( من الذكور )34على)ناث هي األ%. بينما كانت اإل20و 

دة كونيدية وزياكشفت نتائج الدراسة الحالية عن االرتباط ما بين االصابة بطفيلي المقوسات ال   

صابة باألمراض النفسية والعصبية مقارنة بمجموعة السيطرة ، حيث يلعب داء المقوسات دوًرا مخاطر اإل



II 

وهو أقوى ارتباط بعده  (OR=7.87)مهًما في التسبب في اضطرابات الصحة العقلية في مرضى الزهايمر

االرجحية قل قيمة لالرتباط لنسبة أبينما سجلت  (OR=2.27)واالكتئاب (OR=2.47)الفصام 

(OR=1.81) في مرضى اإلدمان(OR=1.31)  القلق.في 

في هذا االختبار  PCR( باستخدام IgMعينه موجبه لالصابه بداء المقوسات ) 13أيضا تم تشخيص 

بطفيلي مقوسة كونداي يعد هذا ألجين األكثر شيوعا في تشخيص  B1تم استهداف مواقع من ألجين 

 الجين.صة بهذا الطفيلي باستخدام برايمر نوعيه خا
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 ولالفصل األ

هــالمقدم



  Introduction................................……………...…………………………األول  / المقدمةالفصل 

1 

  Introductionالمقدمة .1 
ولي داخل الخاليا يمكن أن يصيب ويتضاعف في أي خلية فقارية طفيلي أه الكونيدي اتالمقوس

سنوريات هي ال. (Black and Boothroyd,2000;AL-Hadraavyet al.,2019)ذات نواة 

في البيئة عن طريق برازها. oocysts. تنشر القطط البويضات مقوسات الكونيديهالمضيف النهائي لل

طعمة مثل الخضروات عن طريق وث الماء وبعض األهذه البويضات شديدة المقاومة ويمكن أن تل

 مقوسات الكونيديه. يمكن أن تصيب ال(Dubey,2009 ; Leluet.al.,2012)في التربة انتشارها

البشر بطرق مختلفة ، منها تناول اللحوم غير المطبوخة جيًدا أو النيئة المحتوية على أكياس األنسجة 

(bradyzoitesاستهالك األطعمة غير ا ، )( أو المياه الملوثة )مثل الخضار( لنظيفةoocysts )

( ،االنتقال العمودي )عبر المشيمة من األم إلى الجنين( tachyzoites،زرع األعضاء أو نقل الدم )

(tachyzoites وهو الطفيلي األكثر شيوًعا الذي يصيب ثلث سكان العالم .)

(Akyar,2011;Halonenand Weiss ,2013 ويكون بدون أعر .) من 90اض في حوالي ٪

 (.Garcia,2007الحاالت )

في أي مكان في الجسم ، ولكن في الغالب تظهر التداخالت  مقوسات الكونيديهيمكن أن تستقر ال

أحد Congenital toxoplasmosis في الدماغ والعضالت والعين. يعد داء المقوسات الخلقي

قال العمودي قد يؤثر على الجنين وقد يتسبب في القضايا المهمة المتعلقة بداء المقوسات حيث أن االنت

مجموعة واسعة من المشاكل من التكلسات داخل الجمجمة واستسقاء الرأس والتهاب المشيمية والشبكية 

 (.Remington et al.,1995والصمم إلى موت الجنين داخل الرحم )

          والثاني والثالث أنماط وراثية رئيسية هي األول 3إلى مقوسات الكونيديه تقسيم اليمكن 

(Sibley and Boothroyd,1992 قد تكون هذه األنواع ذات أهمية من حيث التوزيع الجغرافي .)

 . (Howe et al.,1997 ;Rajendranet al.,2012)ة على إحداث المرضوكذلك القدر 
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" ، ومع ذلك فقد حتى البيانات الحديثة ، كان ُينظر إلى داء المقوسات الكامن على أنه حالة "حميدة

تم اقتراحه ودعمه بشكل أساسي من خالل الدراسات التجريبية بأن مثل هذه الحالة قد يكون لها تأثير 

 . (Tyebjiet al.,2019)مدمر على الجهاز العصبي النفسي من خالل آليات مقدمة مختلفة

ن يعانون من ذيت البحوث المنشورة حديثا ان داء المقوسات يتم مالحظته في االشخاص الهر ظأ 

لديه القدرة على عبور حاجز الدم الى الدماغ من خالل تحليل الخاليا  تيكزود ورنقص المناعه وان ط

ويمكن احداث تفاعل التهابي عصبي يودي الى .(Koshy et al.,2012) المبطنة لحاجز الدماغ 

لدماغ الناخر تلف في الدماغ وتخليق تنشيط للناقالت العصبية التي تشارك في حدوث افات ا

وقد لوحظ ربط العدوى المزمنة . (Wang and Sux,2019)واالضطرابات العصبية في الدماغ 

 . (Donlyet al.,2016)رتصيب االنسان ومنها مرض الزهايمللمقوسات الكونيدية وامراض متنوعه 

مثل النفسية زيادة خطر االصابه باالضطرابات  للمقوسات الكونيديه لةوكذلك قد ترتبط العدوى الكام

 ( Xiao etal , 2018القلق. االنفصام. االكتئاب واضطرابات شخصيه واضطرابات الوسواس القهري )

 هدف الدراسه  2-1

كان الهدف من هذه الدراسة هو جمع المعلومات حول العالقة بين األمراض النفسية والعصبية وداء  

من خالل البحث في هذه األمراض المقوسات وتقييم ما إذا كان مرضى داء المقوسات عرضة ل

 :الجوانب اآلتية

 التشخيص المصلي لداء المقوسات ممن ثبت لديهم احد األمراض النفسية والعصبية. .1

 وبائية داء المقوسات من حيث جنس وعمر المرضى. .2

 االصابة بداء المقوسات على زيادة أخطار التعرض لألمراض النفسية والعصبية . ودور تأثير .3

ومضيفها وآلياتها وعواقبها على األمراض العصبية  مقوسات الكونيديهعالت بين الالتفا توضيح .4

 والنفسية.
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 Literatures reviewاستعراض المراجع . 2

 . اكتشاف الطفيلي ونبذة تاريخية عن الطفيلي 1.2
Discovering and Historical view of Parasite 

يجريان بحوثهما في البحث عن  Manceaux . Nicolleوبينما كان الباحثان  1980في عام 

في  Ctenodoctglus gondiiعلى القارض الصغير  Lishmaniaالمضائفالخازنة لطفيلي الليشمانيا

شمانيا يمعهد باستور في تونس الحظا وجود طفيلي أحادي الخلية واعتقدا في البداية انه الطفيلي هو الل

 Nicolle and)ن الطفيلي مختلف وإنهما اكتشفا طفيلي جديدأولكنهما سرعان ما أدركا 

Manceau,1980  والتي جاءت على أساس الشكل المظهري الذي  1909(. واطلقوا عليه التسمية عام

 gondii( اما taxon، القوس :  plasmaومشتقة من الكلمة االغريقية )شكل :  bowيشبه القوس 

 1908( وفي نفس الفترة عام erguson,2008ت من اسم النوع للقارض الذي اكتشف فيه الطفيلي )جاء

في  1923(. وفي عام Sukthana,2006الطفيلي في ارنب مختبري في البرازيل ) Splendoreوصف 

( شهرًا مصاب بالتهاب الشبكية 11الطفيلي في طفل عمره ) Jankuالبارغواي شخص طبيب العيون 

سجل  1939وفي عام toxoplasmosis chorioretinits (veronesi et al.,2017)ي المشيم

Abner ( أيام وتم التعرف على داء المقوسات 3اول حالة إصابة بداء المقوسات في رضيع عمره )

 Congenital disease (Potestas,2015 .)كمرض بشري ويسبب االمراض الخلفية

في مسحات  Machattieالطفيلي ألول مرة في العراق تم تشخيص  1938وفي هذه الفترة عام 

كانت اول بوادر التشخيص المصلي للطفيلي  1948لطحال والرئة لكالب سائبة في بغداد . في العام 

( والذي فتح المجال واسعًا للمزيد Dye testباكتشاف اختبار الصيغة ) Sabin and Feldmanعلى يد 

االنتشار المصلي للطفيلي السيما وان التشخيص قبل اكتشاف الصيغة من الدراسات الوبائية وتحديد نسبة 

كان يتم بواسطة العالمات السريرية او الخزعات النسيجية وكما هو معروف ان اغلب حاالت اإلصابة 

(. وبعدها توالت األبحاث لمعرفة طرق تشخيص Hill et al,2005غير مصحوبة بأعراض سريرية ) 
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استخدم  1957وفي العام  Skin test، اختبار الجلد Frenkle 1948وقدم  الطفيلي على مدار العالم

لدراسة االستجابة المناعية ، وفي  ImmunoFlourescence microscopeمجهر التألق المناعي 

في براز القطط  Frenkelتم اكتشاف الطور الجنسي لطفيلي المقوسة الكوندية على يد  1970العام 

(Dubey,2009وتم وصف د )ورة الحياة كاملة للطفيلي بعد ان عرفت القطط كمضيف نهائي           

final host  فقط  االطوار الالجنسية )طور الحوينات السريعة(  1970والتي لم يكن يعرف عنها قبل

tachyzoite  وطور الحوينات البطيئةBradyzoite Ding et al , 2017))  1980وفي الفترة - 

 Toxoplasma goudiiتعرف على االختالفات بين عزالت المقوسة الكونديةتم تطوير طرق لل 1990

 .( Polymerase chain reaction(PCR)) في االنسان والحيوان بتقنيات حديثة مثل تقنية  

 Classification of Parasite. تصنيف الطفيلي 2.2

 Protistaود الى مملكة الطليعيات الى الحيوانات االبتدائية التي تع الكوندياتينتمي طفيلي المقوس     

والتي تتميز فيه هذه  Sporozoasidومن صنف البوغيات Apicomplexaوالى شعبة المعقدات القمية

والذي يلعب دورًا مهمًا في اختراق  Apicomplexالشعبة بامتالكها تركيب خاص يدعى المعقد القمي 

اجبارية التطفل داخل  Eukaryotesحقيقية النواة  وغزو الخلية المضيفة وهي ايضًا كائنات أحادية الخلية

 2000Roberts andحسب ما ذكره ) يوالتصنيف النهائي للطفيل.  (Attias  et al., 2020)الخاليا 

Janovy, : ) 

Kingdom : Protista  

     PhyLum : Apicomplexa    

        Class: Sporozoasid 
          Sub class : Coccidiasina 

             Order : eucoccidiorida 

                Sub order : Emeriorina 

                  Family: Toxoplasmatidae 

                    Sub family :Toxoplasmatina 

                       Genus: Toxoplasma 

                          Species: gondii 
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 Habitateطن. المو 3.2

يقة في المضيف النهائي والمتمثل بالقطط يتواجد الطفيلي في داخل الخاليا الظهارية لالمعاء الدق     

اواًل ومن ثم يتطور لتكوين الخاليا المولدة  shizont وفيها يتطور الى طور المغلوق 

لية تدعى بعم Macrogametocyteواالنثوية  microgametocyteالذكرية  gametocytesلالمشاج

gametogony  وتكوين أكياس البيض والتي يطرحها المضيف النهائي مع البراز ، اما طور الحوينات

في المضيف النهائي يتواجد بالعقد اللمفاوية المساريقية وفي أعضاء أخرى  tachyzoiteسريعة التكاثر 

(2018,Barros et alاما في المضائف الوسطية ومنها االنسان يتواجد متط ) فاًل بشكل اجباري داخل

الخاليا البطانية الشبكية للوريد من انسجة الجسم وفي االحشاء والجهاز العظمي وفي العضالت وعلى 

العموم يمتاز الطفيلي بقدرته على غزو جميع خاليا الجسم ذات االنوية باستثناء كريات الدم الحمراء 

(2016  (severance et al ,  

  Morphology of Toxoplasmagondii ونديكال اتلمقوس. األشكال المظهرية ل4.2

ثناء دورة حياته سواء في المضيف النهائي او في المضائف أمختلفة طوارًا مظهرية أيظهر الطفيلي       

( Duque et al (2020 ,الوسطية والتي من خاللها يتواجد الطفيلي في خاليا وانسجة الجسم المختلفة

 وهذه االطوار هي : 

 Oocysts. أكياس البيض 1.4.2

مايكرومتر محاطة بغشاء ثنائي الطبقة سميك وتتكون  12-10وهي أكياس كروية الشكل قطرها       

هذه االكياس في الخاليا الظهارية لألمعاء في المضيف النهائي للقطط عن طريق تكوين االمشاج بعملية 

زق الخاليا الظهارية يتم تفريغ (. وبعد تم,2017Dubeyوالتكاثر الجنسي ) gametogonyتدعى 

االكياس في تجويف األمعاء ومنه تطرح الى الخارج مع براز القطط ، وهذه االكياس تتكون فقط في 

(. وهذه االكياس حال طرحها في الخارج تكون غير ,.2005Montoya et alالمضيف النهائي للقطط )
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( يوم وتعتمد عملية نضج االبواغ على 5-1ناضجة وغير معدية وتتم عملية النضج لالبواغ في حوالي )

كياس غير (. واأل,2004Lindsay and Wsisالظروف البيئية المالئمة مثل التهوية ودرجة الحرارة )

( كيس البيض في sporantالكتلة السبورية ) اء ثنائي الطبقة عديم اللون وتمألالمبوغة محاطة بغش

 كياس تدعى ة السبورية الى اثنين من األالكتلالغالب وبتوفر الظروف المالئمة تتحول 

( sporo cyst( والتي تستطيل الحقًا لتكون اثنين من االكياس البوغية )sporo blastرومة البوغ )أ

(. ,.sporocyst Mahmud et al 2017والتي يحتوي كل منها على أربعة من الحيوينات البوغية) 

(. ,2011Sherwoodفهي تقاوم ظروف البرد واالنجماد )كياس تتميز بمقاومتها للظروف البيئية وهذه األ

ولها القدرة على البقاء من عدة اشهر إلى سنة اذا ما توفرت لها الظروف المالئمة ولكنها ال تقاوم درجات 

دقائق وان درجة الحرارة المالئمة لنمو هذه  10ْم خالل  70الحرارة العالية فهي تقتل في درجة حرارة 

ْم وان افضل أنواع الترب المالئمة لنمو أكياس البيض باعداد كبيرة هي الترب  20-30االكياس هي 

( وتعتبر أكياس البيض المصدر الرئيس 2011الرملية المزيجية اذا ما قورنت ببقية أنواع الترب )العبدلي، 

ما لإلصابة وانتشار المرض لمقاومتها للظروف البيئية إضافة إلى انتشار المضيف النهائي وغزارة 

مليون كيس بيض واعتمادًا على  100واحدة مصابة حوالي  قطةيطرحه من أكياس البيض وقد تطرح 

أكياس مبوغة تكفي الحداث اإلصابة في المضيف الوسطي  10ساللة الطفيلي فأن عدد قليل 

(2019Stelzer et al.,تطرح القطط أكياس البيض بعد اإلصابة األولية وبعدها تصبح ممنعةالعادة . ) 

( ,Thomas 2005اإلصابة والقطط الكبيرة التي تمتلك جهاز مناعي ضعيف ايضًا تطرح هذه االكياس )

والفترة الالزمة لطرح أكياس البيض في القطط تعتمد على طور الطفيلي الذي تتناوله القطط فهي تتراوح 

في حال تناولت  يوم او اكثر 19و tissue cyst( أيام عند تناول القطط للكيس النسيجي 10-3بين )

يوما في حال تناولت القطط أكياس البيض  20و Tachyzoiteالقطط طور الحوينات السريعة 

Oocysts  Dubey , 2017 ) . ) 
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 Tachyzoiteالحوينات سريعة التكاثر  .2.4.2

والتسمية مشتقة من الكلمة  1973عام  Frenkleطلق هذه التسمية على هذا الطور هو أول من أ

( والتي تعني السرعة لوصف هذا الطور الذي يتكاثر سريعًا في خاليا المضيف Tachos)االغريقية 

 Endozoiteالوسطي وفي الخاليا الظهارية غير المعوية للمضيف النهائي ويطلق عليه ايضًا 

(. (TrophozoiteRadke,2003(. وكانت التسمية السابقة له الطور المغذيGutierre,2000و)

بكونه هاللي الشكل او بيضوي ونهايته االمامية مستدقة اما النهاية الخلفية فتكون ويتميز هذا الطور 

( مايكروميتر ويحاط هذا الطور من الخارج بغالف 2-4( مايكروميتر وعرضه )4-8مدورة طوله حوالي )

ثالثي الطبقة يحيط باجزاء جسم الخلية يتمثل بالغشاء البالزمي وغالفين يمثالن معقد الغشاء 

. ويحتوي الطفيلي في هذا الطور على نواة مركزية تضم  Inner complex ( Dubey , 2017)خليالدا

ومعقد  Mitochondriaنوية مركزية وكتلة كروماتينية إضافة إلى عضيات أخرى مثل الماينوكوندريا

 Rough and smoothوالشبكة االندوبالزمية الملساء والخشنة Golgi Complexكولجي 

endoplasmic reticulum والنقيرMicroporo وحلقة قميةApical ring  وحلقة قطبية

(2020Polar ring   (Attias et al., كما يمتلك الطفيلي في هذا الطور على عضيات متخصصة .

 Denseوالحبيبات الكثيفة Micronemesمهمة لنمط حياته مثل الحويطات الدقيقة 

granulesوالهروياتRhoptries ورية في عملية اختراق خاليا المضيف وهذه العضيات ضر

(Alexander et al., 2005  كما يحتوي على المعقد القمي .)Apicoplast  الذي يلعب دورًا في

تخليق الدهون وتركيب الهيم فضاًل عن دوره في تنظيم عملية االجتياح لخاليا المضيف المعتمدة على 

ذا الطور له الفة شديدة الختراق جميع الخاليا (. والطفيلي في ه,.2017Lévêque et alالكالسيوم ) 

باستثناء كريات الدم الحمراء الفاقدة للنواة ويخترق الطفيلي الخلية اما عن طريق االختراق النشط خالل 

ن يدخل الخلية يصبح أوبعد  Phagocytosisالغشاء البالزمي لخلية المضيف او بطريقة البلعمة 
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ويتضاعف بطريقة خاصة تدعى  ParasitoPhorous Vacuoleة ويحيط نفسه بفجوة طفيلي اً بيضوي

 Linداخل خاليا المضيف ويظهر بشكل يشبه شكل الوردة ) Endodyogenyالتبرعم الداخلي 

Azabet al.,2020( ويتكاثر الطفيلي في هذا الطور بسرعة داخل الخلية كل )ساعات وبعد ان 9-6 )

ستيعاب االطوار المتزايدة تنفجر الخلية وتتحرر خلية المضيف وتصبح غير قادرة على ا تمتلىء

الطفيليات لتصيب خاليا جديدة في المضيف ، وتختلف سرعة اختراق ونمو هذه األطوار اعتمادًا على 

( . وفي حاالت ,1997Appleford and Smithساللة المقوس الكوندي وعلى نوع خاليا المضيف )

 Binary Fissionالثنائيهذا الطور بطريقة االنشطار نادرة في بعض السالالت من الطفيلي يتضاعف 

 (Dubey et al., 1999)،  ويتواجد هذا الطور في مرحلة اإلصابة الحادةAcute infection او في

 مناعياحاالت إعادة تنشيط اإلصابات السابقة خصوصًا في المرضى المثبطين 

Immunocompromised patient (Dubey, 2017; Mousavi et al, 2016) . 

( في ,.1992Sibely et alاإلصابة بالطفيلي تحفز او تثير استجابة مناعية طبيعية ومكتسبة )      

يثبط الطور سريع التكاثر طبيعيا  بواسطة  Immuno competent hostالمضائف الكفؤة مناعيًا 

   Tissue cystوتكوين االكياس النسيجية bradyzoiteاالليات المناعية إلى الطور الساكن 

(Delgado et al., 2022)  . اما في المضائف غير الكفؤة مناعيًاImmune compromised host 

في أعضاء  Focal necroticعراضًا خطيرة قد تؤدي إلى حدوث بؤر تنخريةأ نه يتضاعف ويسبب إف

ماغ مسببًا في الرئتين او في الد necritic Pneumonitisالتنخري  مختلفة في الجسم كااللتهاب الرئوي 

 Myocarditisاو يسبب التهاب عضلة القلب necrotizing encephalitisالتهاب الدماغ التنخري 

Sciam(2002Avella, الطفيلي في هذا الطور يفتقر إلى وسائل الحركة المعروفة مثل االهداب .)

cilia  او االسواطFlagella  او االقدام الكاذبةpsendopoda لحركة بعدة طرق ومع هذا فهو يستطيع ا

معتمدًا على  Rotatingوالدوران  Flexingواالنثناء  Glidingوالتزحلق  Undulatingمثل التموج 



 .Literatures review ...............................................…………........./ استعراض المراجع ل الثانيالفص

 

9 

                   الذي يوجد تحت الغشاء البالزمي للطفيلي Actinomycinحركة االكتينومايسين

(Schmidt and Robert ,1996)تلفة في الجسم مثل ( ، تم العثور على هذا الطفيلي في سوائل مخ

اللعاب والبلغم والبول والدموع والحليب والسائل المنوي للعديد من المضائف الوسطية مثل األغنام والماعز 

وأفادت دراسة مبكرة أجريت مختبريًا ان هذا الطور يمكن عزله من  ((Abdalla et al. ,2015واالبقار 

( في Mehrabi et al ,2022ستحثة تجريبيًا )بيض الدجاج النيئ الذي تضعه دجاجات مصابة بعدوى م

 ,Costaحين لم يتم التحقق بعد من دور السائل المنوي كمصدر محتمل لعدوى المقوسات الكوندية 

2012) Iopaz وهذا الطور حساس لالنزيمات المحللة للبروتين وعادة يتم تدميره عن طريق الهضم )

من ثمَّ ختراق األنسجة المخاطية و المضيف عن طريق االمعدي ، وفي حاالت نادرة يقترح انه قد يدخل 

 Sockset etالوصول إلى الدورة الدموية او الجهاز اللمفاوي للمضيف قبل الوصول إلى المعدة ) 

al.,1997; Mitsunaga et al., 2019) .  

  Bradtzoite.  طور الحوينات البطيئة 3.4.2

لوصف  1973عام  Frenkelلى هذا الطور هو ع Bradyzoiteاول من اطلق هذه التسمية        

والتسمية مشتقة من الكلمة  Tissue Cystsحالة الطفيلي الذي يتكاثر ببط داخل أكياس األنسجة 

 Cystozoites( وتعني البطيء ، ويطلق على هذا الطور ايضًا تسميةbradyاالغريقية )

Dubey,2020)  ويتشابه هذا الطور مع طور الحوينات السريعة )Tachyzeites مظهريًا باستثناء

بعض االختالفات يكون الطفيلي في هذا الطور أكثر اسطوانية والنواة موقعها في هذا الطور اقرب إلى 

النهاية الخلفية باإلضافة إلى بعض االختالفات في بعض العضيات مثل الهراويات تكون اكثر كثافة في 

دقيقة اكثر وفرة وحبيبات االميلوبكتين تتميز بكونها اكثر هذا الطور والحبيبات الكثيفة اقل والخويطات ال

،( وفي هذا الطور يبقى الطفيلي ينمو داخل الخلية ويتضاعف بطريقة Sullivan et al.,2009وكبيرة )

كياس متباينة من حيث الحجم كياس داخل الخلية وهذه األويكون األ Endodyogenyالتبرعم الداخلي 
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 5فاالكياس الفتية يتراوح حجمها بحدود Bradyzoite من حوينات بطيئة اعتمادًا على ما تحتويه 

 200مايكرون وتحوي زوجًا واحدًا من الحوينات البطيئة في حين يصل حجم االكياس الكبيرة فيها إلى 

( ويظهر هذا الطور في المرحلة المزمنة  (Li ,2015مايكرون ويحوي المئات من الحوينات البطيئة ) 

chronic infection  من اإلصابة وتبقى هذه االكياس حية وموجودة في العديد من انسجة الجسم

المختلفة ولكنها تتواجد بكثرة في الدماغ والعضالت القلبية والهيكلية والجهاز العصبي المركزي وتعد 

طول حياة المواقع األكثر شيوعًا لتواجد االكياس ويمكن ان تبقى فيها االكياس لفترة طويلة وقد تمتد على 

( وتتخذ هذه االكياس الشكل الكروي في الدماغ والجهاز  Wissman and Young ,2014المضيف ) 

العصبي المركزي في حين يكون شكلها متطاواًل في العضالت القلبية والعضالت الهيكلية وفي اثناء إعادة 

،  Immune compromised hostتنشيط اإلصابة السابقة خصوصًا في األشخاص المثبطين مناعيًا 

        وتعيد اإلصابة Tachyzoiteتخرج الحوينات البطيئة التكاثر وتتحول إلى حوينات سريعة التكاثر 

(Jonson and Wreight ,2001 وهذا الطور اكثر مقاومة لالنزيمات المحللة للبروتين وبهذا تكون )

، وبالرغم من ان الطفيلي في هذا  اكثر مقاومة من الحوينات السريعة لالنزيمات الهاضمة في المعدة

للظروف البيئية اال انه يمتلك مقاومة نسبية للتغيرات في  Oocystsالطور اقل مقاومة من أكياس البيض 

( درجة مئوية او اللحم المفروم لمدة 4 – 1درجة الحرارة وتبقى االكياس معدية في الذبائح المبردة من )

( ، ومعظم أكياس االنسجة تقتل في درجات حرارة تصل إلى Tenter et al.,2002أسابيع ) 3تصل إلى 

( الطفيلي ال يقاوم درجات الحرارة العالية Castro, & Dubey et al.,2019درجة مئوية ) -12

( ولمنع انتقال اإلصابة إلى Dubey,2000مئوية كاف لقتل االكياس النسيجية ) 67والتسخين عند درجة 

م واالجزاء الصالحة لالكل من الحيوانات غير مطبوخة بشكل جيد وال االنسان يجب عدم تناول اللحو 

( وهذا الطور يلعب دورًا Mirza Alizadeh,2018ينبغي تذوق اللحوم اثناء الطهي او تحضير الطعام )

 في     مهمًا في نجاح الطفيلي وانتشار اإلصابة لكونه يقاوم االنزيمات الهاضمة في المعدة وتواجده 
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يوم  14درجة مئوية لمدة  4وانات التي تؤكل من المضائف ومقاومته لدرجة االنجماد أنسجة الحي

(Lopes et al ,2000) . باإلضافة إلى ان االكياس محصنة ضد العقاقير والعالجات الكيميائية والطفيلي

 .(Cerutti et al, 2020في هذا الطور يبقى معديًا في أكياس النسيج وهو بذلك يضمن انتقال الطفيلي )

  Life Cycle. دورة الحياة 5.2

ولم يكن يعرف عنها سوى االطوار الالجنسية طور  1969لم تكتمل دورة حياة الطفيلي حتى عام      

 Dubeyحتى اكد العالمان  Bradyzoiteوطور الحوينات البطيئة   Tachyzoiteالحوينات السريعة 

and Frenk لتي يحدث منها التكاثر الجنسي وإنتاج أكياس ان القطط هي المضيف النهائي للطفيلي وا

ودورة حياة الطفيلي معقدة وتشتمل على دورتين رئيسيتين   Polar ring,( Mayoral ,2020)البيض 

 Asexual cycalوالتي تحدث في امعاء القطط والدورة الالجنسية sexual cycleهما الدورة الجنسية 

نواع المضائف الوسطية األخرى ومن ضمنها والتي تحدث خارج امعاء القطط وفي جميع أ

 .( (Aboelwafa et al,2022االنسان

   Sexual cycleالدورة الجنسية 1.5.2

وتحدث هذه الدورة فقط في القطط وغالبية القطط تصاب عن طريق تناول األكياس النسيجية الحاوية      

لحيوانات التي تفترسها كالطيور المتواجدة في أنسجة ا Bradyzoiteعلى الحوينات بطيئة التكاثر 

من القطط المصابة األخرى وقد تحدث نادرًا عن  Oocystsوالقوارض او عن طريق أكياس البيض 

( . ويمكن ان تنتقل اإلصابة خلقيًا (Tachyzoites Hokelek ,2019طريق الحوينات سريعة التكاثر 

( تبدأ الدورة الجنسية او Dubey and Jones, 2008من االم المصابة إلى جنينها عبر المشيمة )

المرحلة المعوية بعد ان تتناول القطط االكياس النسيجية واكياس البيض ووصولها إلى معدة وامعاء القطط 

يذوب جدار الكيس النسيجي واكياس البيض لتتحرر الحوينات البطيئة من أكياس االنسجة والحوينات 

ثير االنزيمات المحللة للبروتين في معدة وامعاء القطط من أكياس البيض بفعل تأ sporezoiteالبوغية 
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وتبدأ هذه الحوينات بأختراق الخاليا الظهارية لالمعاء وتبدأ بالتطور والتضاعف لتكون اشكال متعددة 

(Aboelwafa et al. , 2022 قسم من هذه الحوينات تتحول إلى الطور النشط )Tachyzoite  وتنتشر

 ى بقية أعضاء الجسم والقسم االخر يتطور إلى اشكال التكاثر االنفالقيخالل مجرى الدم واللمف إل

Schizout Dubey ,2009) ويحدث هذا التحول عن طريق عملية تكاثر خاصة تدعى التبرعم .)

والذي ينتج  Schizogonyوالتكاثر االنفالقي  Endodyogenyالداخلي او النشوء الداخلي الثنائي 

تشر هذه االقسومات على طول األمعاء الدقيقة وبصورة خاصة في اللفائفي وتن  Merozoite االقسومات

 ( يوم من تناول االكياس النسيجية تبدأ مرحلة تكوين الخاليا المولدة لالمشاج15-3وبعد )

gametocytes  في الخاليا الطالئية لالمعاء بعملية تدعىgametogony  اذ تتكون خاليا المشيج

وباتحادهما تتكون البيضة  Macrogametocyteوخاليا المشيج االنثوي  Microgametocyteالذكرية 

 Oocyst(. والتي تحاط بغالفين لتكون الكيس البيضي (ZygoteWeiss and Kim, 2013المخصبة

( (Dubey et al., 1999( يوم من اإلصابة ) 24 – 21الذي يطرح مع براز القطط إلى الخارج بعد )

ون غير مبوغة وغير معدية ويتم نضج االبواغ في البيئة الخارجية بعملية وهذه البيوض حال طرحها تك

( أيام اعتمادًا على توفر الظروف 5 – 1ويتم نضج االبواغ خالل ) sporulationتدعى نشوء االبواغ 

( وهذه االكياس مقاومة EFSA ,2018البيئية المالئمة مثل التهوية والرطوبة ودرجة الحرارة المناسبة )

ف البيئية كاالنجماد والجفاف ولها القدرة على البقاء اكثر من سنة في األوساط الدافئة ولكنها تموت للظرو 

دقائق وتعد هذه االكياس مصدر اإلصابة وانتشار المرض وان  10مئوية خالل  70عند درجة حرارة 

( Dubey ,2010واحد كاف الحداث اإلصابة في المضيف الوسطي ) ( كيس بيضوي 10-1)تناول 

وتطرح القطط أكياس البيض بغزارة تصل إلى الماليين من اكياس البيض وتستمر القطط بطرح أكياس 

           ( يوم ثم يتوقف طرح االكياس بعد تطور المناعة لدى القطط المصابة14 – 7البيض حوالي )

(Hill and Dubey ,2002) . 
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   Asexual cycle.الدورة الالجنسية2.5.2

وتحدث هذه الدورة في  Extranets Intestind cycleيضًا الدورة خارج المعوية أيها ويطلق عل     

أ هذه الدورة معاء المضيف النهائي للقطط وفي جميع أنواع المضائف الوسطية ومنها االنسان وتبدأخارج 

من  Oocystsطوار الطفيلي مثل أكياس البيض أحد أو المضائف الوسطية األخرى أبعد تناول االنسان 

 و من خالل شرب الماءأية الملوثة ببراز القطط المصابة و األغذأو الخضروات أكل الفواكه أخالل 

و من خالل تناول أ( Al-Malki , 2021و التماس مع التربة الملوثة ببراز القطط المصابة )أالملوث 

لتي تحتوي بداخلها وا Tissue cystsاللحوم غير المطبوخة جيدًا والتي تحتوي على االكياس النسيجية 

وعند وصول هذه االطوار إلى األمعاء تتحرر البويغات من  Bradyzoitesعلى الحوينات بطيئة التكاثر 

أكياس البيض والحوينات البطيئة من أكياس االنسجة بفعل االنزيمات المحللة والهاضمة لتخترق الخاليا 

ر النشط او الحوينات سريعة التكاثر وتتحول إلى الطو  (Schmidt et al.,2005) المبطنة لالمعاء

Tachyzoites  والتي تنتشر عبر االوعية الدموية واللمف إلى األعضاء الحشوية اذ تصل إلى العقد

اللمفاوية المساريقية واألعضاء البعيدة األخرى ويمتاز هذا الطور بألفته الشديدة لجميع الخاليا ذات 

ق الطفيلي في هذا الطور الخلية بفاعلية ويصبح بيضوي الشكل االنثوية والسيما الخاليا البلعمية ويختر 

داخل خلية المضيف وهنا يبدأ الطور  parasitophorous vacuoleويحيط نفسه بفجوة طفيلية تدعى 

. ويبدأ بالتضاعف السريع بطريقة النشوء الداخلي (Ramakrishnan et al.,2017)الحاد من المرض 

صة وفيها تتكون الخاليا البنيوية داخليًا ضمن الخلية االم وتشير الدراسات الثنائي وهي طريقة انقسام خا

( ساعات 9 – 6المختبرية ان فترة تضاعف الحوين السريع الحركة داخل الخلية المصابة تستغرق حوالي )

وبعد سلسلة من االنقسامات وتمتلئ خلية المضيف تنفجر الخلية المصابة لتتحرر الطفيليات وتصيب 

( تحفز اإلصابة الجهاز المناعي على توليد استجابة Joiner and Coppens ,2010أخرى ) خاليا

                            مناعية ضد الطفيلي تتحكم في تضاعف الطفيلي ولكنها ال تقضي على اإلصابة
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 (Dupont et al.,2012ومع تطور المناعة تتمايز الحوينات السريعة داخل الخاليا إلى ال ) طور بطيء

والذي يشبه الطور النشط مظهريًا لكنه يختلف عنه بكونه يتضاعف ببطء داخل  Bradyzoitesالتكاثر 

والطفيلي في هذا الطور يعد اكثر مقاومة من الطور النشط او طور  Tissue cystsاالكياس النسيجية 

ضاء الجسم ولكنها تكون سائدة الحوينات السريعة وهذه االكياس النسيجية تتواجد في العديد من انسجة وأع

ومتمركزة بشكل كبير في الجهاز العصبي المركزي والعضالت الهيكلية والقلبية ويمثل الطفيلي في هذا 

الطور المرحلة الساكنة او المزمنة من اإلصابة وهذه االكياس تبقى حية لفترة طويلة وقد تبقى حية طوال 

ًا في األشخاص المثبطين مناعيًا ففي حال نقص المناعة فترة حياة المضيف . وتشكل هذه االكياس خطر 

تتحطم هذه االكياس وتتحرر الحوينات البطيئة وتتحول إلى الطور النشط وتصبح فعالة لتغزو خاليا 

 ( . Black and Boothroyd,2000المضيف من جديد وتعيد اإلصابة )

 Mode of infection with Toxoplasmosis . طرق العدوى بداء المقوسات 6.2

نها بصورة عامة تنقسم إلى أاال صابة بالمرض ن تعدد حاالت انتقال الطفيلي واإلعلى الرغم م      

 طريقتين رئيسيتين وهما : 

 Acquired infection of Toxoplasmosis . اإلصابة المكتسبة1.6.2

من خالل وسات كوندي مقالتي تمثل المضيف النهائي الوحيد لطفيلي تحدث اإلصابة في القطط       

ن غالبية القطط تصاب إطوار الطفيلي ولهذا فأوالقوارض الصغيرة المصابة بأحد  افتراسها للطيور والفئران

( وهذه القطط Attias et al.,2020عند وصولها مرحلة البلوغ بعد ان تصبح قادرة على االفتراس )

 Oocystsارة ما تطرحه من أكياس بيضية المصابة تعتبر المصدر الرئيسي لنقل وانتشار اإلصابة لغز 

تصل إلى الماليين من أكياس البيض والتي تتميز بكونها تمتلك القدرة على مقاومة الظروف البيئية ولها 

( إضافة إلى فاعلية هذه opsteegh et al., 2015القدرة على احداث اإلصابات ولفترات طويلة ) 

كيس بيضي واحد يكفي الحداث ( 10-1)ى ان تناول االكياس في اإلصابة حيث تشير الدراسات إل
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               (. وتعد هذه االكياس اكثرDubey, 2003اإلصابة في المضائف الوسطية ومنها االنسان )

                             فاعلية في احداث اإلصابة واكثر شدة مقارنة مع ما تحدثه اإلصابة باالكياس النسيجية

(chein-shing et al. ,2007 وتحدث اإلصابة في االنسان من خالل الفواكه والخضر الملوثة ببراز ، )

و من خالل التربة او المياه الملوثة وخاصة ترب الحدائق أمصابة والحاوية على أكياس البيض القطط ال

                   التي تعد من العوامل الخطيرة في عملية اإلصابة لقابلية هذه االكياس على االحتفاظ 

                     بحيويتها وقدرتها على اإلصابة لفترات طويلة قد تمتد إلى اكثر من سنة في حالة التربة الرطبة

(Abamecha and Awel , 2016 ومن جهة أخرى وفرة فرص التعرض لهذه االكياس والتالمس معها )

عديد من حاالت اإلصابة الناجمة من التماس عند النساء من خالل تنظيف الحدائق المنزلية وقد سجلت ال

( وقد تحدث اإلصابة أيضا من التالمس مع القطط Deng et al., 2021والتعامل مع هذه الترب )

مباشرة من خالل اللعب او تربيتها في المنازل فضاًل على ان الترب الملوثة ببراز القطط المصابة توفر 

( وتحد ث اإلصابة Dubey , 2003ها تعيد اإلصابة للقطط )مصدر إصابة للفئران والطيور والتي بدور 

في االنسان ايضا  عن طريق تناول اللحوم غير المطبوخة جيدًا والحاوية على االكياس النسيجية الحاوية 

وخاصة لحوم األغنام واالبقار والخنازير لما تلعبه من دور  Bradyzoitesعلى الحوينات بطيئة التكاثر 

(. او Kodym et al. , 2010إلصابة وكثرة استهالكها من قبل االفراد في المجتمع )فعال في احداث ا

قد تحدث اإلصابة من خالل التالمس والتعامل المباشر مع اللحوم المصابة او تذوق اللحم من قبل بعض 

ة ( او قد تحدث اإلصاب Hussain et al., 2017النساء اثناء الطبخ والتي تؤدي إلى احداث اإلصابة )

                      من خالل استعمال أدوات الطبخ الملوثة مثل الواح التقطيع والسكاكين والصحون 

(Shapiro et al., 2019 وفي بعض الحاالت يحدث انتقال الطفيلي واكتساب اإلصابة عن طريق )

جسم ويعتمد عمليات زرع األعضاء مثل عمليات زرع الكلى ، القلب وغيرها من األعضاء األخرى في ال

مدى انتشار اإلصابة في هذه الحاالت على مدى انتشار اإلصابة المزمنة لألشخاص المانحين من جهة 
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وعلى كفاءة المناعة لدى األشخاص المستقبلين . وكذلك العقاقير المستخدمة وخصوصًا في األشهر الستة 

ًا والذي بدوره يسبب إعادة تنشيط األولى بعد عملية الزرع مثل الستيرويدات والتي تسبب تثبيطًا مناعي

 50الكثر من  C°4اإلصابة السابقة ، ان قابلية الطفيلي على االحتفاظ بحيويته في الدم المخزون بدرجة 

يوم تلعب دورًا مهمًا في انتقال الطفيلي واحداث اإلصابة عن طريق نقل الدم المأخوذ من اشخاص 

حدث اإلصابة عن طريق حدوث جرح بصورة عرضية مصابين في المرحلة الحادة من المرض او قد ت

بألة جارحة ، وانتقال الطفيلي عن طريق الدم ال يحدث ما لم يتم حقن الدم بالوريد لهذا ال تحصل 

                 اإلصابة عند االفراد العاملين في المختبرات الصحية عند المالمسة المباشرة للدم

(Remington et al.,2000وتحدث اإل ) صابة المكتسبة بالطفيلي ايضًا من خالل شرب حليب الماعز

( او مشتقات الحليب Vimercati et al.,2017او البقر الملوث وغير المبستر الحاوي على الطفيلي )

( أيام 10الملوث وقد لوحظ وجود االكياس النسيجية في االجبان المصنعة منزليًا حتى بعد تخزينها لمدة )

 ( . Hiramoto et al., 2001جة )في درجة حرارة الثال

 Congenital infection by Toxoplasmosis.اإلصابة الخلقية بداء المقوسات2.6.2

تحدث اإلصابة الخلقية بالمرض عند إصابة المرأة بالمرض اثناء الحمل وانتقال الطفيلي من االم        

ابة غالبًا خالل الطور الحاد للمرض وهذه اإلص Transptcentalإلى جنينها خلقيًا عن طريق المشيمة 

. وهذا النوع من اإلصابة يعتبر مهمًا جدًا لما  Tachyzoitesعن طريق انتقال الحوينات سريعة التكاثر 

يسببه من اضرار ومخاطر لإلنسان والحيوان والتي تؤدي إلى اإلجهاض او حدوث إصابات خلقية 

(vimercati et al., 2017) نتقال وحدوث اإلصابة بالطفيلي مع تقدم مدة ويزداد معدل حدوث اال

 (.Mazzola et al., 2007الحمل عند النساء )
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 Epidemiology.الوبائية7.2

من االمراض واسعة االنتشار عالميًا وتشير الدراسات  Toxoplasmaoxisيعتبر داء المقوسات        

مزمنة للمرض  مضادةً  اً ض ويملكون اجسامالمسحية ان ما يقدر بحوالي ثلث العالم قد أصيبوا بهذا المر 

(Zhou et al.,2011; Flegr and Dama ,2014ويتراوح معدل االنتشار المصلي من .)            

%( ومعدل انتشار المرض متباين حسب الموقع الجغرافي والعوامل البيئية والعمر والعادات 90 -5%)

( وقد تختلف Al-Jebouri et al., 2013ثقيف الصحي )الغذائية ومستوى االهتمام بالنظافة العامة والت

حاالت اإلصابة بين االفراد في المناطق المختلفة من البلد او في المدينة نفسها، وتكون اإلصابات اكثر 

                    شيوعًا في المناطق الدافئة الرطبة منها في المناخ البارد والمناطق الجبلية والجافة

(Almuhana & Al-Hamairy, 2021 وتلعب الظروف المناخية دورًا مهمًا في انتشار المرض حيث )

تساعد الرطوبة في إبقاء أكياس البيض مدة اكثر وتسهم في عملية انضاج االكياس واتمام عملية التبويغ، 

بالمناخ وقد اشارت الدراسات الوبائية التي تم اجراؤها على االفراد الذين يعيشون في المناطق التي تمتاز 

وكثافة انتشارها في المجتمع  (Singh et al., 2014الدافئ إلى ارتفاع معدل انتشار المرض لديهم )

وخصوصًا في التجمعات السكانية المزدحمة والفقيرة إضافة إلى تعدد المضائف الوسطية التي تفترسها 

(. ان مدى Majid et al., 2021القطط كالطيور والجرذان التي تعيد اإلصابة إلى القطط. وأشار )

% وتساهم الكالب في انتشار المرض حيث 78.1انتشار اإلصابة بمرض المقوسات بين القطط بلغت 

( عند افتراسها القطط المصابة وتناولها المعاء القطط Mechanical Vectorsتعمل كناقل ميكانيكي )

وتساهم في نشر أكياس البيض ونقل الحاوية االكياس البيضية غير المتبوغة وتطرحها الكالب مع برازها 

( . وتلعب العادات الغذائية Fábrega et al., 2020اإلصابة إلى االنسان وبقية المضائف الوسطية ) 

لبعض الشعوب دورًا مهمًا في انتشار المرض حيث اشارت الدراسات الوبائية إلى ان اعلى نسبة إصابة 
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ناول اللحوم غير المطهية بشكل جيد ووجد ان اعلى نسبة بالمرض سجلت في البلدان التي اعتاد افرادها ت

 ( . Remington et al.,2005 ; Wieffer et al. , 2000% )91إصابة سجلت في فرنسا 

  وبائية داء المقوسات في العراق 1.7.2
 Epidemiology of Toxoplasmosis in Iraq 

بعد ان شخص  1938في عام  Machattieول تشخيص لداء المقوسات في العراق كان على يد أ

(. وأشار Dubey and Jones , 2008الطفيلي في مسحة من رئة وطحال الكالب السائبة في بغداد )

((Mohammed et al., 2010)  عينة مصلية لنساء مجهضات  120في دراستهم التي أجريت على

 IgM% للضد 4.16وبلغت  IgG% للضد 25.83ان نسبة اإلصابة بلغت  ELISAباستخدام اختبار 

( Al-Mayahi , 2011وفي محافظة واسط أظهرت نتائج الدراسة المصلية الوبائية التي اجراها الباحث )

عينة لنساء حوامل ومجهضات باستخدام فحص  454للتحري عن نسبة اإلصابة بداء المقوسات على 

ELISA  38.99واظهرت نتائج الدراسة ان نسبة اإلصابة الكلية بلغت( ووجد %Muslime, 2011 )

في دراسة مصلية للتحري عن نسبة االنتشار المصلي لداء المقوسات في محافظة واسط وقام بفحص 

و  IgG% للضد 32.4عينة مصلية لنساء حوامل وبينت نتائج الدراسة ان نسبة اإلصابة بلغت  272

كاظمية في دراسة أجريت في مستشفى ال ((Juma and Salman, 2001وأشارت  IgM% للضد 22.2

واظهرت  ELISAعينة مصلية لنساء مجهضات باستخدام اختبار  120في بغداد وشملت الدراسة فحص 

( ان نسبة اإلصابة بداء Al-Ani, 2011%. وأشارت )19.17نتائج الدراسة ان نسبة اإلصابة بلغت 

عينة مصلية  424عند فحص  IgM% للضد 20.04% و50.47المقوسات في مدينة االنبار بلغت 

( في دراستهم Al-Jowari and Hussein, 2014. واظهرت دراسة قام بها ) ELISAاستخدام اختبار ب

% وفي محافظة كركوك 34.7في مدينة أبو غريب في محافظة بغداد ان نسبة اإلصابة الكلية بلغت 

متبرع بالدم في مصرف الدم  250اشارت نتائج دراسة مصلية للتحري عن داء المقوسات أجريت على 

% 19.9بلغت  IgGوكانت نتائج الدراسة قد سجلت ان نسبة اإلصابة للضد  ELISAوباستخدام اختبار 
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(. وفي محافظة أربيل في إقليم كردستان اشارت 2015% )الجبوري واخرون،8.8بلغت  IgMوللضد 

عينة مصلية لنساء حوامل ان نسبة  263( على Abdullah and Mahmood, 2017دراسة اجراها )

. وفي  ELISAباستخدام اختبار فحص  IgM% للضد 12.93و  IgG% للضد 34.8بة بلغت اإلصا

عينة مصلية لطالبات  177( على Al-Sadoon  et al., 2018محافظة البصرة أظهرت دراسة اجراها )

% . وفي محافظة بابل 13.3وبلغت نسبة اإلصابة الكلية  ELISAفي جامعة البصرة باستخدام اختبار 

عينة مصلية لنساء حوامل  75( على Mohammed and Al-Janabi, 2019ة اجراها )سجلت دراس

. وأشار  IgM% للضد 4و  IgG% للضد 22.6وبلغت نسبة اإلصابة  ELISAباستخدام اختبار 

(Salih et al., 2020 في دراستهم التي تم اجراؤها في محافظة دهوك على )عينة مصلية لنساء  792

% 35.61ان نسبة اإلصابة بلغت  ELISAي في المحافظة باستخدام فحص مراجعات لمستشفى ازاد

( ان نسبة اإلصابة بداء Mohammed et al., 2020. ووجد ) IgM% للضد 0.76و  IgGللضد 

في  IgM% للضد 4.08و  IgG% للضد 54.46المقوسات في مدينة عقرة في إقليم كردستان بلغت 

. وفي محافظة القادسية ELISAء حوامل باستخدام فحص عينة مصلية لنسا 90دراستهم التي شملت 

طفل أعمارهم تراوحت  463( التي اجراها على عينة من األطفال بلغت Al-Ardi,2021أظهرت دراسة )

% 4.1و  IgGللضد  17.9% منها 23.3سنة فما دون وكانت نسبة اإلصابة الكلية بلغت  13ما بين 

 .  ELISAباستخدام اختبار  IgMللضد 

 والعالم . وبائية داء المقوسات في الوطن العربي2.7.2

Epidemiology of Toxoplasmosis in Arab World 

 

في الوطن العربي أجريت العديد من الدراسات للتحري عن اإلصابة بداء المقوسات ونسبة االنتشار      

ينة مصلية لنساء ع 197( في دراسة أجريت على Al-Harthi et al. , 2006المصلي ومنها دراسة )

.  IgM% للضد 5.6و  IgG% للضد 29.4وبلغت نسبة اإلصابة  ELISAحوامل باستخدام اختبار 
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% للضد 33ن نسبة اإلصابة بداء المقوسات في دولة قطر بلغت أ( Abu-Madi et al. , 2010ووجد )

IgG  للضد 4و %IgM  عينة مصلية لنساء حوامل باستخدام اختبار  1156عند فحصELISA  .

عينة مصلية  3516( على Bouhamdan et al., 2010وفي مدينة بيروت سجلت دراسة اجراها )

                   %. وسجلت دراسة62.6ان نسبة اإلصابة الكلية بلغت  ELISAباستخدام اختبار 

(Laboudi et al., 2014في مدينة الرباط في المغرب ان ن ) 47سبة اإلصابة الكلية بلغت ، %

ن نسبة اإلصابة الكلية أ( في مصر على النساء الحوامل Ibrahim et al., 2017هرت دراسة )ظأو 

 ستخدام فحص ا( بAl-Shaibani et al., 2018% . وفي اليمن سجلت دراسة )31.1بلغت 

ELISA20.43ن نسبة اإلصابة الكلية بلغت أ . % 

اإلصابة بداء المقوسات ومدى االنتشار  أجريت العديد من الدراسات عالميًا للتحري عن نسبة         

المصلي وبصورة خاصة بين النساء في مرحلة الحمل واالنجاب واألشخاص الذين يعانون من نقص 

إلى وجود  Center For Disease Controlالمناعة في أوروبا واشارت مراكز السيطرة على االمراض 

حالة وفاة بين هذه  375سنويا ووجود حوالي  حالة إصابة في داء المقوسات 122,500ما يقارب حوالي 

حالة والدة حديثة بداء  10,000( حالة إصابة من بين كل 1-10اإلصابات باإلضافة إلى وجود حوالي )

( حالة إعاقة 600-400حالة وفاة بين األطفال حديثي الوالدة كل عام ، وحوالي ) 80المقوسات الخلقي و

. في الهند اشارت دراسة مصلية Mboera et al., 2018.; CDC, 2019)بين األطفال المصابين )

عينة باستخدام اختبار  418على عينة من النساء الحوامل بلغت  (Kumar et al., 2004)اجراها )

ELISA  للتحري عن نسبة اإلصابة بالمرض واالنتشار المصلي وسجلت الدراسة نسبة إصابة بلغت

% للضد 33( ان نسبة اإلصابة بلغت Morris and Croxon, 2004% . في نيوزلندا أشار )35.12

IgG  وللضدIgM  2.4بلغت( في كوريا الجنوبية أشار . %Jong et al., 2005 ان نسبة اإلصابة )

. في مدينة ايدين في تركيا اشارت دراسة وبائية اجراها  IgM% للضد 10و IgG% للضد 41بلغت 
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(Ertug et al., 2005 على )نساء حوامل باستخدام اختبار عينة مصلية ل 389ELISA  ان نسبة

( في جنوب تركيا ان نسبة Ocak et al., 2007% . في حين سجلت دراسة )30.1اإلصابة بلغت 

. في الواليات المتحدة االمريكية سجلت  IgM% للضد 0.54% و 54.1بلغت  IgGاإلصابة للضد 

عينة مصلية لنساء حوامل  494على  (Munoz-Zanzi et al., 2010دراسة وبائية مصلية اجراها )

                             % ، ، في حين سجلت دراسة39ان نسية اإلصابة بلغت  ELISAباستخدام 

(Van Kessell and Eschenbach,2015)  ان نسبة االنتشار المصلي في الواليات المتحدة االمريكية

قواعد  10( تم االعتماد فيها على Molan et al.,2919% ، وفي دراسة الكترونية اجراها )62.19بلغت 

دراسة منشورة ان متوسط معدل االنتشار المصلي العالمي لإلصابة بلغ  152بيانات الكترونية وشملت 

فردًا منهم يملكون اضدادًا مصلية موجبة لطفيلي المقوسة الكوندية وان المدى  166-255% وان 25.7

                     . وفي ايران سجلت دراسة اجراها(% 87-0.5) العام لالنتشار المصلي تراوح بين

(Soltani et al.,2018 على )عينة مصلية في مناطق جنوب غرب ايران للتحري عن معدل  496

. في  IgM% للضد 6.05و  IgG% للضد 37.9االنتشار المصلي وسجلت الدراسة نسبة إصابة بلغت 

مناطق  6عينة مصلية من  824( التي أجريت على HasanZadeh et al.,2020حين سجلت دراسة )

 % .33.5مختلفة من غرب ايران وسجلت نسبة اإلصابة في الدراسة 

 Pathogenicity .االمراضية8.2

تسبب اإلصابة بداء المقوسات مشاكل صحية هامة تهدد حياة االنسان والحيوانات وتسبب اضرارًا     

عند النساء الحوامل واألطفال حديثي الوالدة واألشخاص صحية واقتصادية وعلى وجه الخصوص 

المثبطين مناعيًا حيث تسبب اإلجهاض والعقم لدى النساء الحوامل اضافًة إلى إصابات وامراض خلقية 

عند األطفال حديثي الوالدة عند البشر اضافًة إلى ما تسببه من ضرر صحي واقتصادي للحيوانات 

هاض التي تسببها لها وتسبب اإلصابة ايضًا ضرارًا صحيًا ولكن بصورة وخسائر كبيرة بسبب حاالت اإلج
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اقل عند االشخاص االصحاء واالكفاء مناعيًا حيث وجد ان عددًا كبيرًا من الناس يحملون اضدادا  موجبة 

ضد طفيلي المقوسة الغوندية ولكن بدون اعراض او تلعب العديد من العوامل دورًا مهمًا في انتشار 

وتفشي المرض منها ما يتعلق بالمضيف مثل نوع المضيف وحساسيته وعمر المضيف ومنها ما  اإلصابة

هو متعلق بالطفيلي نفسه كضراوة الطفيلي ونوع الساللة ، وان المضائف تظهر اختالفات واضحة فيما 

 (. ,.2017Deksne et al.,2015; Rochet et alبينها في قابليتها لإلصابة بالمرض )

تميز بألفته الختراق كل خاليا المضيف باستثناء كريات الدم الحمراء الفاقدة للنواة ويكون دخول والطفيلي ي

الطفيلي إلى خلية المضيف بعملية نشطة وفعالة اسرع من عملية البلعمة االعتيادية تسمى الغزو او 

لية دخول وتمثل هذه المرحلة الطور الحاد من اإلصابة بالمرض وتستغرق عم invasionاالجتياح 

(. ,.Sibely et al.,1992Venugopal et al ;2020)ثانية ( 30 - 20لمضيف حوالي )لالطفيلي 

وبعد دخول الطفيلي لخلية المضيف فأنه يتحول إلى الشكل البيضوي ويحيط نفسه بفجوة تدعى الفجوة 

ابة بفعل تحميه من دفاعات خلية المضيف ومن االذ Parasitophorous Vacuoleالحاملة للطفيلي 

الجسيمات الحاملة للمضيف ويبدأ الطفيلي بالتضاعف بسرعة بطريقة الجنسية خاصة تدعى التبرعم او 

وبعد ان تمتلئ خلية المضيف بالحوينات السريعة التكاثر تتحطم  Endodyogenyالتولد الداخلي الثنائي 

ة هذه الحوينات ، والحوينات الخلية وتنفجر محررة هذه الحوينات التكاثر تتحطم الخلية وتنفجر محرر 

السريعة المتحررة تخترق خاليا جديدة للمضيف وتستمر بالتضاعف حتى تقتل خاليا المضيف او ظهور 

 (. de Souza & Attias,2015استجابة مناعية لدى المضيف كافية لكبح الطفيلي والحد من انتشاره )

حدث بسبب التضاعف للحوينات السريعة التكاثر الغوندية ال ينتج سموم وهذه التنخرات ت اتطفيلي المقوس

( يوم من اإلصابة ومع 21 -14( ، وبعد حوالي )Gazzinelli et al.,1993داخل خاليا المضيف )

تطور مناعة المضيف حيث ينظم استجابة مناعية فطرية ومكتسبة التي تحفزها اإلصابة بالمرض وتعمل 

                ولكنها ال تعمل على اقصاء اإلصابة هذه المناعة على السيطرة على تضاعف الطفيلي
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(Sibely et al.,2009 وتحفز االستجابة المناعية على اقصاء وقتل الطفيليات خارج الخاليا في مجرى )

  الدم والسوائل الجسمية األخرى في حين تتمايز الطفيليات داخل الخاليا إلى الطور بطيء التكاثر

Bradyzoite ع طور الحوينات السريعة مظهريًا مع بعض االختالفات في بعض والذي يتشابه م

التراكيب والعضيات ويمتاز الطفيلي بهذا الطور بتضاعفه البطيء ضمن أكياس تدعى االكياس النسيجية 

Tissue داخل خلية المضيف وتمثل هذه المرحلة الساكنة او الطور المزمن لإلصابةchronic 

infection ون صغيرة وتحتوي على اثنين من الحوينات البطيئة واالكياس القديمة منها واالكياس الفتية تك

،(. وهذه االكياس موجودة في ,2020Zhao & Ewaldتكون كبيرة الحجم وتحتوي على االالف منها )

العديد من اضاء الجسم ولكنها تكون سائدة وتتموضع بصورة مركزة في الجهاز العصبي المركزي 

(. وتبقى هذه االكياس محتفظة بحيويتها لفترات طويلة Jeffers et al,2018القلبية)والعضالت الهيكلية و 

من الزمن وقد تبقى طوال حياة المضيف وخاصة في بعض األعضاء كالجهاز العصبي والعضالت 

(Aquarone et al.,2017 وعلى الرغم من كون الطفيلي في هذه المرحلة يكون في حالة سكون .)

االكياس تشكل خطرًا على حياة المضيف بسبب طبيعة الطفيلي االنتهازية وقدرته على وخمول اال ان هذه 

وبشكل خاص عند األشخاص المثبطين  reactivation infectionتنشيط اإلصابة واالصابة الرجعية 

مناعيًا مثل األشخاص المصابين بمتالزمة نقص المناعة المكتسبة االيدز او األشخاص الذين يتعاطون 

ات وعقاقير مثبطة للمناعة مثل الستيرويدات الن هذه االكياس سوف تنفجر محررة الحوينات عالج

             البطيئة والتي بدورها تنو وتتضاعف لتتحول إلى الطور سريع التكاثر وتعيد اإلصابة

(2000Martin and Aitken,2009; Kasper,وتلعب هذه االكياس دورًا بارزًا ومهمًا في نجاح .)، 

الطفيلي بطرق عديدة فهي تنجو من الهضم في المعدة لتمر الحوينات وتغزو األمعاء الدقيقة إضافة إلى 

ان هذه االكياس محصنة من االستجابة المناعية للمضيف ومقاومة للعقاقير والعالجات والحوينات 

معدي وتضمن انتقال  البطيئة التكاثر الخاملة داخل االكياس النسيجية تمنع قتل المضيف من جهة وتبقيه
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(. وتشير الدراسات ان داء المقوسات في مرحلة اإلصابة Denk et al.,2022الطفيلي من جهة أخرى )

المزمنة او الكامنة يحفز التغيرات السلوكية والهرمونية عند االنسان والحيوانات المصابة ويمكن ان يساهم 

لفة وقد وجد ان الفئران المصابة تعاني ضعفًا في في العديد من مسببات االعراض النفسية والعصبية المخت

 (.Mahmoud vand et al.,2016أداء الخاليا العصبية الحركية والتنسيق  )

 . داء المقوسات في األشخاص الكفوئين مناعيا  1.8.2

Toxoplasmosis in Immunocompetent individuals 

داء المقوسات ففي األشخاص الكفوئين مناعيًا تكون تلعب المناعة دورًا هامًا وفاعاًل في اإلصابة ب     

عراض في أ داء المقوسات تكون اإلصابة بدون (% من حاالت اإلصابة ب90 – 80اإلصابة في حوالي )

(% من المرضى المصابين بالمرض ، فترة حضانة المرض 20-10عراض في حوالي )حين تظهر األ

تتحكم بها عوامل عديدة مثل ضراوة الطفيلي ، طور  ( يوم وان شدة اإلصابة14 – 10تتراوح ما بين )

                    الطفيلي ، عدد مرات التعرض لإلصابة باإلضافة إلى عامل المناعة لدى المضيف

(Vasan and Tsuji,2009واأل .) عراض التي تظهر لدى األشخاص االصحاء المصابين بداء

( او قد Cervical lymphoadnopathyعنقي )غلب هو ظهور اعتالل لمفاوي المقوسات على األ

، وجود الم في  Feverمثل الحمى  Anflue like illnessتظهر لديهم اعراض شبيهة بمرض االنفلونزا 

، وقد تظهر لديهم اعراض  fatigue، االعياء العام  muscle and joint painالعضالت والمفاصل 

 pneumoniaوالتهاب الرئة  myocarditisالقلب أخرى في حاالت تطور اإلصابة مثل التهاب عضلة 

التي اء المقوسات في أمريكا الجنوبية او تضخم الكبد ، وقد تم وصف حاالت االلتهاب الرئوي بسبب د

تشكل خطرًا وتهديدًا على حياة المرضى ويعتقد ان هذه الحاالت قد تكون مرتبطة بسالالت وراثية محددة 

(. وعلى العموم ان االعراض التي ,.2018Carme et al., 2004; Saxena et alعالية الضراوة )

            تصاحب اإلصابات الحادة لدى األشخاص الكفوئين مناعيًا تنتهي في غضون عدة أسابيع

(Villard et al.,2018    .) 
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 . داء المقوسات في األشخاص المثبطين مناعيا  2.8.2
Toxoplasmosis in Immunecompromised individuals 

تشكل اإلصابة بداء المقوسات في األشخاص المثبطين مناعيًا مثل مرضى متالزمة نقص المناعة      

المكتسبة االيدز او األشخاص الذين يعملون عمليات زرع األعضاء مثل عمليات القلب والكلى وغيرها من 

اإلصابة الكامنة والمزمنة ( خطرًا كبيرًا العادة تنشيط Roberts – Gangneux et al.,2012األعضاء)

بسبب ضعف المناعة وإعادة اإلصابة ، واالعراض التي تظهر على المرضى غالبًا ما تظهر عليهم 

، الضعف  seizure، النوبات  disorientation، ارتباك  headacheعالمات عصبية مثل الصداع 

weakness اضطرابات عصبية قحفية ،Cranial nerve disturbanceالنصفي  ، الشلل

hemiparesis  التشنجات ،Convulsions  اكثر الحاالت خطورة في إعادة تنشيط اإلصابة السابقة ،

تحدث في األشخاص المرضى بمتالزمة نقص المناعة المكتسبة او االيدز والذي يسبب لديهم التهاب 

يكون تعداد وخاصة األشخاص الذين يعانون كبت كبير في المناعة عندما  encephalitisالدماغ  

خلية / مايكروليتر .، والتي تؤدي إلى حدوث حاالت الوفاة  200اقل من  TCD4الخاليا اللمفاوية 

(Baxter,2020; Li et al.,2015 وبلغت نسبة اإلصابة بداء المقوسات في المرضى المصابين )

إلصابة في ( . وقد تحصل اLiu et al.,2015% ممن لديهم إصابات سابقة )50بمرض االيدز حوالي 

العديد من األعضاء األخرى في المرضى الذين يعانون من نقص المناعة وتسبب العديد من االمراض 

والتهاب الرئة  chorioretinitis، التهاب الشبكية المشيمي  splenomegalyمثل تضخم الطحال 

pneumonitis  والتهاب الدماغencephalitis  الموت   وقد تصل في بعض الحاالت إلى 

(Montoya and Liesenfeld,2004 ويمكن لمجموعة من األورام الخبيثة مثل سرطان الغدد اللمفاوية )

lymphoma  سرطان الدم ،leukemiaالورم النخاعيني ،myeloma  ايضًا ان تنشط العدوى المزمنة

ط (. في عمليات زرع األعضاء تحدث ايضًا إعادة تنشيKojima et al.,2010) T. gondii بطفيلي

اإلصابات السابقة واألكثر خطرًا عند زرع عضو مصاب سابقًا بالمرض إلى مستلم سلبي ، وسجلت 
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حاالت مميتة بداء المقوسات في عمليات زرع القلب ، الكبد ، نخاع العظم ، زرع الخاليا الجذعية 

داء  (.Cherazi – Raffle et al.,2015; Gajure et al.,2015المكونة للدم الشخاص مستقبلين )

المقوسات في األشخاص المصابين بامراض النقص المناعي معقدة وتشكل اعراضًا خطيرة وحدوث 

 عند المصاب  IgGاإلصابة وإعادة تنشيط اإلصابات السابقة يعتمد على مدى انتشار وتركيز االضداد 

(Robert – Gangneux and Darde, 2012) . 

 Congenial Toxoplasmosis  . داء المقوسات الوالدي3.8.2

تشكل اإلصابة بداء المقوسات الخلقي خطرًا كبيرًا وتعد اإلصابة من اهم الحاالت المرضية التي      

لما تلعبه من دور مهم صحيًا واقتصاديًا لإلنسان والحيوانات او تحدث  T.gondiiتحدث بسبب طفيلي 

بر المشيمة ويحدث هذا االنتقال بعد اإلصابة الخلقية بأنتقال الطفيلي من المرأة الحامل إلى جنينها ع

حدوث اإلصابة األولية الحادة للمرأة ، وقد تحدث اإلصابة ايضًا نتيجة إعادة تنشيط اإلصابات المزمنة 

في النساء ذوات الجهاز المناعي المثبط ، احتمالية حدوث اإلصابة الخلقية عند المرأة الحامل المصابة 

ل األسابيع القليلة قبل الحمل وانتقال اإلصابة من االم إلى جنينها قبل فترة الحمل مباشرة او حتى خال

% من النساء المصابة بالمرض اثناء الحمل ال 90(. حوالي Attias et al.,2020خالل فترة منخفض )

(. وان اعراض المرض على الجنين تعتمد على عمر Singh,2016تظهر عليهن اعراض المرض )

ولية او فترة الحمل وعلى ضراوة ساللة الطفيلي وعلى الحالة المناعية لالم الجنين وقت حدوث اإلصابة األ

(Pinon et al.,2001حي .)م إلى الجنين منخفض خالل األشهر ألث يكون معدل انتقال الطفيلي من ا

% خالل الثلث الثاني من الحمل في حين 30% وحوالي 15الثالثة األولى من الحمل ونسبته حوالي 

% خالل األشهر الثالثة األخيرة من الحمل ، بينما شدة 60قال اإلصابة عالية حوالي تصل نسبة انت

اإلصابة بالمرض تكون أقوى وأكثر خطورة عندما تحدث اإلصابة خالل األشهر الثالثة األولى من الحمل 

وقد تؤدي إلى حدوث حاالت خطرة وتتسبب في حدوث اإلسقاط وموت الجنين او قد تسبب حدوث والدة 
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طفال بتشوهات خلقية قد ال تظهر عليهم األعراض عند الوالدة ولكن مع تقدم عمر المولود ، وهذه أ

او حدوث التكلس داخل الدماغ  chorioretinitisاألعراض مثل التهاب الشبكية المشيمي 

intracranial calafication  او استسقاء الرأسhydrocephalus  او صغر الرأس

microccephalus ى والعمBlindness (2010 (Cyrocot, 2007 ; jones et al., وقد تظهر .

لديهم أعراض عصبية أخرى مثل حدوث تخلخل بالتوازن ، عسر البلع ، عسر التنفس ، وقد تؤدي هذه 

الحاالت إلى موت األطفال خالل بضعة أسابيع او خالل عدة اشهر من عمر المولود وقد تسبب في 

(. وأشار Peyron et al.,2017عقلي للمولود ) بعض الحاالت إلى حدوث تخلف

(Remington,2000 إلى إن أعراض اإلصابة قد تظهر في حوالي )من األطفال المصابين في 30 %

% من الحاالت 9% من األطفال المصابين ال تظهر لديهم أعراض ، وحوالي 60حيث ان هناك حوالي 

حادة من داء المقوسات الخلقي بسبب سالالت  قد تؤدي إلى الوفاة ، وقد لوحظت ايضًا حدوث حاالت

typeI ( من الطفيلي بعد إصابة األمهات المتأخرةKota & Shabbir,2022.) 

 Ocular Toxoplasmosis  .  داء المقوسات العيني4.8.2

ي يندث اإلصابة مبدئيًا بالجهاز العوتح T.gondiiويحدث هذا المرض بسبب اإلصابة بطفيلي      

Uveal tract الذي يظهر بصورة خاصة بالتهاب المؤخرة العينيةPosterior uveitis  واالصابة بداء

 Retinochoroiditisالمقوسات لها اشكال عديدة ولكن األكثر شيوعا هو التهاب الشبكية المشيمي 

(Gilbert and Stanford ,2000) وكان االعتقاد السائد سابقًا ان تنشيط العدوى الخلقية هو السبب .

ألكثر شيوعًا لداء المقوسات العيني ولكن التقارير الحديثة تدعم الراي القائل بأن اإلصابات المكتسبة ا

(. تميل Ozgonul and Besirli , 2016تشكل سببًا اكثر أهمية المراض العين من اإلصابات الخلقية )

ض وقد تظهر في معظم حاالت داء المقوسات العيني في المضيف الطبيعي إلى ان تكون بدون أعرا

او قد  Visual imparmentاً بصري اً بعض الحاالت أعراض بصرية مثل تشوش الرؤية او تسبب ضعف
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وقد تؤدي االصابة بداء المقوسات العيني احيانًا إلى حدوث فقدان دائم في   Glaucomaتسبب الزرق 

وتحصل اإلصابة (. Ozgonul& Besirli ,2017% من المرضى المصابين )25الرؤيا لدى ما يقارب 

بالمرض عند وصول الطفيلي عن طريق اإلصابة المكتسبة او الخلقية إلى شبكية العين وتكاثره داخل 

ن بالعدوى في ياإلصابات الخلقية لألطفال المصابالخاليا وغزو الخاليا المجاورة واحداث افات أولية وفي 

تحدث في أي عمر بعد الوالدة في األطفال الرحم قد تحدث لهم بعد الوالدة حدوث افات بصرية جديدة وقد 

(. باإلضافة إلى ضراوة الطفيلي Remington et al.,2002غير المعالجين وبعض األطفال المعالجين )

واالستجابة المناعية للطفيلي وتشير الدراسات الوبائية الحديثة ات اغلب حاالت داء المقوسات العيني 

(.  داء المقوسات Manuel et al., 2020ن العدوى األولية )ناتجة عن إعادة تنشيط اإلصابة وليس م

العيني في اغلب الحاالت يمكن ان يشخص تلقائيًا بعد شهرين إلى ثالثة اشهر حتى في غياب العالج 

            ولكن في بعض الحاالت اهمال المرض وعدم العالج تؤدي إلى مضاعفات بصرية خطيرة وقد

                      ء المقوسات يعتمد على التشخيص المصلي لإلصابة وعلىتؤدي إلى العمى ، تشخيص دا

                           اللتهاب الشبكية وتمتاز االفات النشطة بوجود مناطق وذمة بيضاء ةالسريري عالماتال

(Kalogeropoulos et al. , 2021  . ) 

 كية. دور داء المقوسات في الفصام والتغيرات السلو 9.2

 Toxoplasmosis role in schizophrenia and behavioral changes  

تشير الدراسات إلى ان داء المقوسات قد يؤثر على السلوك وقد يكون عاماًل مسببًا او مساهمًا في      

                    (. Flegr & Horáček ,2020اضطرابات نفسية مختلفة مثل الفصام واالكتئاب والقلق )

                 بشكل ملحوظ في األشخاصلمقوسات كوندي تم تسجيل مستويات عالية لالجسام المضادة لطفيلي و 

                        المصابين بمرض انفصام الشخصية من غيرهم الغير مصابين بانفصام الشخصية

(Galván-Ramírez et al.,2021 وتم العثور على زيادة في اضداد .)في أمهات  ونديمقوسات ك

الرضع الذين تطور فيما بعد لديهم انفصام الشخصية، وكشفت العديد من التقارير بهذا الخصوص ان 
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احد مسببات في بعض حاالت الذهان وان اإلصابة بالطفيلي يمكن ان تزيد مستوى  مقوسات كوندي

ت عصبية خطيرة (. وقد تساهم العدوى في حدوث اضطراباZhou et al.,2011الدوباجين في المخ )

مع انفصام مقوسات كوندي لدى بعض المصابين وان هناك وجود ارتباط بين االنتشار المصلي الطفيلي 

(. وتشير الدراسة التي أجريت في جامعة ليدز ان Alvarado-Esquivel et al., 2011الشخصية )

 phenyl alanineو  tyrosin hydroxylaseطفيلي المقوسة الغوندية ينتج انزيمًا يحتوي على 

hydroxylase  وهذا االنزيم قد يساهم في التغيرات السلوكية عن طريق تغير انتاج الدوبامين وهو ناقل

 ( .Jarsolav,2007عصبي يشارك في الحالة المزاجية واالنتباه والتحفيز والنوم )

 Immunity and Toxoplasmosis    . المناعة وداء المقوسات10.2

دورًا بارزًا ومهمًا في اإلصابة بداء المقوسات وتحفز اإلصابة الجسم على انتاج نوعين  تلعب المناعة     

وهي الرئيسية  cellular immunity responseمن االستجابة وهما االستجابة المناعية الخلوية 

ضيف واالساسية في دفاع الجسم ضد الطفيلي ومنع انتشاره لطبيعة الطفيلي على التكاثر داخل خاليا الم

التي تهاجم الطفيلي في الدم  humeral immunity responseإضافة إلى االستجابة المناعية الخلطية

 ( .Sasai et al.,2018والسوائل الجسمية )

  Cellular immunity response    .  االستجابة المناعية الخلوية1.10.2

اإلصابة فيها من االم إلى الجنين عبر بأستثناء اإلصابات الخلقية بداء المقوسات والتي يتم انتقال 

الحاجز المشيمي تحدث اغلب اإلصابات بداء المقوسات فمويًا وعن طريق الجهاز الهضمي ويتم اطالق 

الحوينات البوغية والحوينات بطيئة التكاثر من االكياس النسيجية في األمعاء الدقيقة وتتحول هذه 

ر الحوينات السريعة داخل بطانة األمعاء وتبدأ بمهاجمة الخاليا الحوينات البوغية والبطيئة التكاثر إلى طو 

وتحفز اإلصابة بالطفيلي الجسم على انتاج استجابة مناعية خلوية والتي تعد  Enterocytesالمعوية 

الرئيسية والمسؤولة عن مقاومة الجسم ضد الطفيلي وتلعب دورًا فعااًل في حماية الجسم وكبح انتشار 
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دورًا فعااًل في تكيس الطفيلي ، وتعتبر االستجابة المناعية الفطرية هي خط الدفاع األول الطفيلي وتؤدي 

وأول خطوات المضيف لالستجابة المناعية تكمن في استكشاف واستشعار الغزو  مقوسات كونديضد 

 (. وقد تم اثباتSasai et al.,2018وتحديد العامل المسبب لإلصابة لغرض مكافحته ومنع انتشاره )

والمستقبالت الشبيهة  Toll like receptors (TLRS)دور العديد من المستقبالت مثل مستقبالت 

( التي تلعب دورًا مهما في االستشعار والتعرف على مكونات NLRS) Node like receptorsبالعقد 

.  (Sasai and Yamamota,2013)الطفيلي التي تسمى األنماط الجزئية المقترنة بمسببات االمراض 

وتتأثر االستجابة المناعية الخلوية بعدة عوامل منها ساللة الطفيلي وضراوته وطريقة اإلصابة بالطفيلي 

سواء كانت عن طريق أكياس البيض او االكياس النسيجية ، تعتبر الخاليا الطالئية المعدية موضع 

جزيئات خلوية سامة تدعى  حيث تبدأ الخاليا المعوية المصابة بافرازمقوسات كوندي الدفاع األول ضد 

التي تعمل على جذب   chemokinesإضافة إلى افرازها للجاذبات الكيميائية NOأوكسيد النتريك 

( والخاليا البيض المعدلة والخاليا البلعمية dendritic cellsالخاليا المناعية مثل الخاليا الشجيرية )

                     إلى موقع اإلصابة( Monocytes( والخاليا الوحيدة )Macrophageالكبيرة )

(Mennechet et al.,2002( وهذه الخاليا تعمل على افراز .)IL-12 ) الذي يعمل على تحفيز الخاليا

وعلى انتاج عامل  IFN 𝛾وخاليا البطانة المعوية على انتاج االنترفيرون غاما  T-cellsاللمفاوية التائية

ن يعمالن على تحفيز خاليا البلعم الكبير ي( واللذ(Tumour necrosis factor TNFالتنخر الورمي 

 Microbicidal Moleculesوالخاليا المعوية والخاليا الشجيرية على تكوين الجزيئات القاتلة للجراثيم 

                                   التي تعمل على قتل الطفيلي بعد ابتالعه NOمثل جزيئة أوكسيد النتريك 

(Denkers & Gazzinelli,2018) ينتشر الطفيلي بعد اختراقه القناة المعوية عبر مجرى الدم واللمف .

إلى بقية أعضاء الجسم وبعد وصوله مجرى الدم يلتهم من قبل الخاليا البلعمية الكبيرة ويعد طفيلي 

الكبير وطريقة  مثااًل لالبتدائيات التي تمتاز بقدرتها على التضاعف داخل خاليا البلعممقوسات كوندي 
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اختراق الطفيلي للخلية البلعمية مستقلة ومختلفة عن طريقة البلعمة الطبيعية حيث يحدث تالمس بين طور 

الحوينات السريعة التكاثر والغشاء الخلوي لخلية البلعم الكبير ويعاني الطفيلي من تغيرات في طبيعة 

وهذه الطبقة تتفاعل مع  Lamenxدعى غشائه ويغطي الطفيلي نفسه بطبقة بروتينية خارج خلوية ت

 oxidativeمستقبالت الخلية البلعمية السطحية وتثبط عملية البلعمة االعتيادية وتثبط االنفجار التأكسدي 

burst للخلية البلعمية الذي يقتل الطفيلي ويمنع اتحاد الجسيم الحالي مع الفجوة البلعمية                  

(Weiss and Kim,2011 و .) تلعب العديد من العضيات دورًا بارزًا في نجاح الطفيلي في غزو واختراق

خلية المضيف وتكيفها للبقاء داخل خلية المضيف وهذه العوامل لها صلة مباشرة باحداث اإلصابة اثناء  

والحبيبات  Micronemesوالحبيبات الدقيقة  rhoptriesالغزو وتلعب ثالثة من العضيات وهي الهراويات

دورًا مهمًا في افراز بروتينات خاصة تلعب دورًا فاعاًل في تغيير وظيفة خلية  Dense granulesيفة الكث

المضيف وتنشيط االستجابة المناعية الموجهة نحو الطفيلي باإلضافة إلى انها تعمل على تحوير الغشاء 

ة للطفيلي الدهني المحيط بالطفيلي وتكوين عضية داخل خلوية متخصصة تدعى الفجوة الحامل

parasitophorous vacuole  وهذه الفجوة تسمح للطفيلي بالتضاعف االمن داخل خاليا المضيف

وتمنع قتل الطفيلي وتحطيمه  lysosomesوتحميه من الهظمالاليسوزومي من قبل الجسيمات الحالة 

                   وبالوقت ذاته تسمح هذه الفجوة بنقل المغذيات من خلية المضيف إلى الطفيلي ويلعب 

الدور المناعي للمضيف الدور الفاعل في القضاء على الطفيلي حيث ان التهرب الكامل من مناعة 

خرية شديدة وتدمير خاليا المضيف المضيف يؤدي إلى االنتشار السريع للطفيلي وتكوين افات تن

Blader et al.,2015; Boothroyd and hakimi,2020) التائية تلعب دورًا ( . الخاليا اللمفاوية

بارزًا في المناعة ضد الطفيلي حيث تشترك في االستجابة المناعية كاًل من الخاليا التائية المساعدة ذات 

والتي تعد من العناصر  CD8والخاليا التائية السمية الخلوية ذات المستقبالت  CD4المستقبالت 

ض والتي يتم تنظيم استجابتها عن طريق خاليا المناعية الخلوية المهمة في السيطرة على اإلصابة بالمر 
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T CD4  وتمتاز خالياT CD4  بقدرتها على انتاج السايتوكينات مثلIFN𝛾  للسيطرة على المرحلة .

ضرورية للحماية طويلة األمد من  CD8المبكرة من اإلصابة الحادة في حين تكون الخاليا التائية 

المناعية للمضيف لألطوار البطيئة ضيئلة مقارنة باالستجابة اإلصابات المزمنة ، حيث تكون االستجابة 

(. الن داء المقوسات الكامن يؤدي Kankova et al.,2010المناعية لطور الحوينات سريعة التكاثر  )

 4IL-2 , ILعن طريق البالعم التي تحفز انتاجه إضافة إلى انخفاض انتاج  NOإلى انخفاض انتاج 

لتي تتسبب بتحويل طور الحوينات السريعة إلى طور الحوينات البطيئة غير واالليات والميكانيكية ا

 INF- 𝛾مفهومة بشكل جيد ولكن قد تتحكم االستجابة المناعية عن طريق الحركات الخلوية المهمة مثل 

دورًا  INF-𝛾دورًا مهمًا في حصول عملية التمايز في هذه المرحلة كما يعمل  IL - 12و  TNFو 

كبح عملية التحول العكسي أي تحول الطفيلي من طور الحوينات البطيئة إلى الطور السريع  اساسيًا في

(Darde et al.,2010 ; El-Sayed et al.,2018  الخاليا التائية المساعدة تلعب أيضا دورًا اساسيًا . )

الستجابة المناعية ( تكون مسؤولة عن ا1Thفي االستجابة المناعية اذ تبين ان الخاليا المساعدة األولى )

غاما الذي يعد الوسيط الرئيسي  –وقتل الطفيلي داخل الخاليا المصابة من خالل افرازها انترفيرون 

للمشاركة في قتل الطفيلي اضافًة إلى دوره في تنشيط الخاليا البلعمية لغرض قتل او تثبيط نمو الطفيلي 

( فهي مسؤولة عن قتل الطفيلي خارج الخاليا Th 2) الموجود داخلها اما الخاليا التائية المساعدة الثانية

عن طريق تكوين معقدات مناعية ما بين االضداد النوعية المنتجة باالستجابة المناعية الخلطية 

                       Complement Systemومستضدات الطفيلي عن طريق تنشيط بروتينات نظام المتمم

( (Weiss and Kim2011 ويلعب .IL-12  الذي تفرزه الخاليا البلعمية دورًا في تنشيط نوع من الخاليا

وهذه الخاليا تلعب دورًا مهم في االستجابة المناعية وقتل  (NK) Natural Killer Cellالقاتلة الطبيعية 

الطفيلي وخاصة في الطور الحاد حيث تعد هذه الخاليا سمية ومشابهة في عملها للخاليا اللمفاوية 

  حها على نوعين من المستقبالت البروتينية وتعد احد مصادر انتاج وافراز االنترفيرون غاماويحتوي سط
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INF-γ  Vivier et al.,2011) الية قتل الطفيلي داخل الخاليا البلعمية تعتمد باإلضافة على الية .)

ميكانيكية القتل الهضم الاليسوسومي على الية او ميكانيكية القتل غير المعتمدة على االوكسجين وكذلك 

               لالوكسجين المعتمدة على أوكسيد النتريك وهي العملية التي يتم فيها إعادة التنشيط

Reactivation oxygen  (Hunter & Sibley,2014) . 

  Humeral immunity response    . االستجابة المناعية الخلطية2.10.2

مة التي يبديها الجسم ضد مسببات االمراض ومنها طفيلي يقصد بالمناعة الخلطية تلك المقاو      

او االضداد والتي يتم انتاجها بواسطة  Immunoglobulinالمقوسة الغوندية والمتمثلة باالجسام المناعية 

( والتي تستهدف Ig E , Ig A , Ig M , Ig Gمثل ) B – lymphocytesالخاليا اللمفاوية البائية 

ئل الجسمية اثناء اإلصابة وبصورة رئيسية ضد مستضدات الطور الفعال او النشط الطفيلي في الدم والسوا

والقليل منها تكون موجهة ضد االطوار المتكيسة من الطفيلي وعلى الرغم من ان االستجابة المناعية 

الخلطية تشكل دورًا ثانويًا في مقاومة الطفيلي والقضاء عليه نظرًا لطبيعة الطفيلي في مقدرته على 

التضاعف داخل الخاليا ولكنها في الوقت ذاته تلعب دورًا رئيسيًا في عملية التشخيص المصلي والكشف 

عن اإلصابة إضافة إلى دورها المساعد في التصدي للطفيلي اثناء اإلصابة الحادة من خالل دورها في 

(. وأول (opsonizatiuon  Mallery et al., 2010; Cao et al,2015 عملية الطهاية او االستساغة

والذي يظهر في فترة قصيرة وغير ثابتة من اإلصابة  IgEاالضداد المتكونة ضد الطفيلي هو الضد 

والذي يعد األكثر  IgA( ويليه بالظهور الضد Matowicka-Karna et al.,2014األولية بالطفيلي )

( أسابيع من 4 – 3حوالي )واهم الجلوبيولينات المناعية المتواجدة في البطانة المعوية ويتكون بعد 

 IgG , IgMاإلصابة وله دور في مقاومة اإلصابات الفموية بالطفيلي ولكن تبقى االجسام المضادة نوع 

    هي األكثر اعتمادًا في التشخيص بداء المقوسات وفي مقاومة الجسم ضد اإلصابة بالطفيلي

(Filisetti and Candolfi, 2004 ; Weiss and Kim,2007اال ، ) جسام المضادة من الصنف
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IgM ( يوم بعد اإلصابة األولية ويصل ذروته بعد حوالي شهر من اإلصابة ثم 14-7تظهر خالل )

( أسابيع من اإلصابة ويستمر وجوده عدة اشهر وقد يبقى 5-3بعد حوالي ) IgMيتراجع مستوى الضد 

 على وجود اإلصابة الحادة التشخيص المصلي دليالً  IgMفي بعض األحيان اكثر من سنة، ويمثل وجود 

على انه  IgM(. وبقى االعتقاد سائدًا على تفسير وجود الضد Ciannovlis et al.,2008بالمرض )

ولكن تم الكشف مختبريًا ومن خالل  1990دلياًل مؤكدًا على اإلصابة الحادة بالمرض حتى أوائل العام 

ان المستويات المنخفضة قد تبقى مستمرة  IgMاختبارات انزيمية شديدة الحساسية للتحري عن الضد 

بالظهور لدى الكثير من األشخاص حتى لعدة سنوات بعد حدوث اإلصابة األولية ويطلق على هذه 

                       بالمخلفات وال يشير وجودها إلى إصابة حديثة IgMاالجسام المضادة للصنف 

(Villard et al.,2016ويشير وجود االجسام ال .) مضادةIgM  في الطفل الوليد إلى وجود حالة إصابة

بداء المقوسات الخلقي الن هذا الصنف من االضداد ال يخترق حاجز المشيمة من االم المصابة ، اما 

( أسابيع من اإلصابة وتبلغ ذروتها بعد حوالي 4-2تظهر بعد حوالي ) IgGاالجسام المضادة صنف 

الجسم مدى الحياة ويمثل وجودها دلياًل على وجود إصابة مزمنة ( أسابيع وقد يستمر تواجدها في 6-8)

بالطفيلي ويعتبر هذا الصنف من االضداد اكثر أنواع االضداد تواجدًا في جسم االنسان وتصل نسبته 

(% من مجموع الكلوبيولينات المناعية في مصل االنسان وهو الضد الوحيد الذي يمتلك 80-70حوالي )

لحاجز المشيمي ولهذا نالحظ ان اغلب النساء التي تعرضت لإلصابة بداء المقوسات القدرة على اختراق ا

قبل الحمل ال يتأثر الجنين بسبب حدوث انتقال لالضداد من االم للجنين وبالتالي توفر الحماية الكافية له 

(Teimouri et al., 2020 Begeman et al.,2017  .) 
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 وضراوتهامقوسة الغوندية . األنماط الوراثية لطفيلي ال11.2
    Genotype and Virulence of Toxoplasmagondii 

بل واصغر حتى  speciesعلى انها ذلك المجتمع الذي يعد اصغر من النوع  strainتعرف الساللة      

إلى اول دليل لوجود العديد من السالالت  (Darde et al.,1988)وأشار subspeeiesمن النويع

يلي المقوسة الغوندية بعد اجراءه تحليالت انزيمية لعدد من العزالت وأكدت الدراسات الالحقة المختلفة لطف

هذه النتائج من خالل العديد من التحليالت لعالمات وراثية متعددة وتشير الدراسات الوبائية في مجال 

ساللة  100اذ تبلغ اكثر من األنماط الوراثية للمقوسة الغوندية ان الطفيلي يمتاز بتعدد السالالت او العتر 

 3و  2و  1أنواع نسيلية على اإلصابة بداء المقوسات هي النمط  4، في اوربا وامريكا الشمالية تسيطر 

على الرغم من ان غالبية اإلصابات البشرية والحيوانية في هذه المناطق ناتجة عن سالالت  12والنمط 

كا الجنوبية يظهر الطفيلي تنوعًا شديدًا في تعدد العتر (. وفي أمريLorenzi et al.,2016النوع الثاني )

(. وعلى العموم تقسم Sibely and Ajioka, 2012 ; Su et al.,2008ساللة ) 150مع اكثر من 

والنمط  RHويعرف بـ  type 1سالالت الطفيلي بصورة رئيسية إلى ثالثة أنواع رئيسية وهي النمط األول 

وهذه السالالت تختلف فيما بينها  CTGويعرف  type 3لنمط الثالث وا ME 49ويعرف  type 2الثاني 

من حيث شدة ضراوتها ، شدة امراضيتهاللمضائف التي تصيبها فضاًل عن اختالفها فيما بينها من 

الناحية الوراثية باإلضافة إلى اختالفها في العديد من الصفات مثل كمية االكياس النسيجية وعدد 

( ، تقاس شدة ضراوة سالالت الطفيلي من خالل Arranz-Solís et al.,2021الحوينات البطيئة )

% من الفئران عند التلقيح ، 50امراضيتها في الفئران وتقاس بعدد الحوينات السريعة التكاثر الالزمة لقتل 

سالالت النوع األول تعد األكثر امراضية واالشد ضراوة في حين يعتبر النوعين الثاني والثالث األقل 

ضراوة ومع ذلك ال يعرف الكثير عن العالقة بين ضراوة سالالت التوكسوبالزما في الفئران مقارنة باالنواع 

تعد شديدة  typeIاألخرى من الحيوانات والبشر وعلى سبيل المثال سالالت الطفيلي من النوع األول 

في حيوانات أخرى  الضراوة في معظم مضيفات الفئران ولكنها تفشل في انتاج مرض يمكن مالحظته
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(. في االنسان على الرغم من ان سالالت الطفيلي من النوع Saeji et al.,2005كالجرذان واالبقار )

الثاني هي األكثر شيوعًا لكن تبقى السالالت من النوع األول هي األشد ضراوة ويرافق تواجدها في اكثر 

ي إضافة إلى حاالت إعادة التنشيط حاالت االسقاط لدى الحوامل إضافة إلى داء المقوسات البصر 

لالصابات الكامنة او المزمنة في المرضى الذين يعانون من نقص بالمناعة وكذلك عند األشخاص 

الكفوئين مناعيًا ، ويرتبط مرض داء المقوسات الخلقي بصورة أساسية مع النمطين األول والثاني وان 

د إلى سالالت النمط الثاني في حين اغلب حاالت اغلبية اإلصابات في األشخاص المثبطين مناعيًا تعو 

(. ومع تطور البحث Behnke et al.,2015اإلصابات في الحيوانات تعود إلى سالالت النمط الثالث )

                   العلمي في مجال الوراثة الجزيئية وتكنولوجيا الترحيل الكهربائي توصل الباحثون إلى حقائق 

  السالالت الضارية وغير الضارية حيث أوضحت الدراسات ان السالالت الضاريةهامة تبين الفرق بين 

                 كيلو دالتون بينما يبلغ  27تمتلك نوع خاص من البروتينات السطحية يبلغ وزنها الجزيئي 

                     كيلو دالتون  23الوزن الجزيئي للبروتين السطحي في السالالت غير الضارية 

(Bphapale, 2003; Albarracín et al.,2015 ومن ناحية التباين في حجم االكياس النسيجية بين .)

احداث اإلصابة الفموية باالكياس  بعد( Dubey et al.,1998السالالت المختلفة للطفيلي الحظ )

عزالت لمجموعة سالالت مختلفة من الطفيلي لمجموعة من الفئران ان االكياس النسيجية في بعض ال

 60مايكروميتر في حين وصل في سالالت أخرى قطر االكياس النسيجية إلى  20وصل قطرها إلى 

 مايكروميتر . 

 Diagnosis of Toxoplasmosis . تشخيص داء المقوسات12.2

لداء المقوسات في اغلب حاالت اإلصابة  غالبًا ما تكون االصابة بداء المقوسات غير مصحوب بأعراض

الفراد الكفوئين مناعيًا او قد يصاحبها احيانًا اعراض تحاكي العديد من االمراض مثل وخصوصًا في ا

                االنفلونزا ولهذا يصبح تشخيص المرض من خالل االعراض السريرية صعب وغير مضمون 
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(Pleyer et al.,2019 وبصورة عامة يتم االعتماد في تشخيص المرض اما بصورة مباشرة عن طريق .)

عزل الطفيلي والكشف المباشر عن الطفيلي او بروتيناته واحماضه النووية او عن طريق الفحوصات 

النسيجية ، او قد يتم تشخيص المرض بطرق غير مباشرة بأستخدام الطرق المصلية للتحري عن االضداد 

مرض ، ويتم المناعية لمستضدات الطفيلي والتحري عن اإلصابة وتحديد العدوى الحادة او المزمنة لل

تشخيص الطفيلي ايضًا من خالل التقنيات الحديثة مثل والكشف عن المرض وخصوصًا في األشخاص 

الذين يعانون من امراض نقص المناعة والمثبطين مناعيًا لصعوبة الكشف عن اإلصابة مناعيًا لديهم 

(Liu et al.,2015: وبصورة عامة تقسم طرق تشخيص المرض إلى ) 

 Direct Methods المباشرة. الطرق 1.12.2

 Isolation Method . طريقة العزل1.1.12.2

يتم عزل طفيلي المقوسة الغوندية من االنسجة والسوائل الجسمية والحبل السري او دم الرضيع وحقنه      

بالحيوانات المختبرية كالفئران والتحري عن الطفيلي او احد اطواره كالحوينات سريعة التكاثر او أكياس 

(. Lindsay and Weiss., 2004 ; Al-Malki,2021النسجة في دماغ وقطع المشيمة للحيوان )ا

وتعد العقد اللمفية واالنسجة العضلية هي األكثر شيوعًا من األجزاء األخرى في عمليات العزل الحتوائها 

شوكي والسوائل على اعداد كبيرة من الطفيلي كما يمكن عزل الطفيلي من الدم والقشع والسائل المخي ال

 ( .Cenci-Goga et al.,2017البريتونية والصدرية )

  Histologic Diagnosis . التشخيص النسيجي2.1.12.2

طواره التطورية عن طريق عمل مسحات أحد أو أة يتم التحري والكشف عن الطفيلي في هذه الطريق    

سم او بعض االفرازات الجسمية لمقاطع نسيجية من العينات التي تؤخذ من بعض سوائل وانسجة الج

(Valenciano & Cowell,2019 والعينات التي يتم أخذها من الحبل السري للجنين او من السائل )

النخاعي الشوكي يتم فصلها بجهاز الطرد المركزي وعمل مسحة من الراسب على شرائح زجاجية 
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كيمزا وتصبح جاهزة لعملية الفحص  وتجفيفها وتثبت هذه المسحات بالكحول المثيلي ويتم تصبغها بصبغة

( ويمكن مالحظة Khamesipour et al., 2021; Nuhioglu et al.,2001المجهري المباشر )

الحوينات سريعة التكاثر التي تظهر بشكل هاللي ضمن خاليا المضيف ويمكن ايضًا عمل طبعات لخزع 

                       جية وهذه الطبعاتنسيجية على الشرائح الزجاجية للكشف والتحري عن االكياس النسي

  Periodic Acid Shiff (PAS)ايوسين او بالصبغة –ويتم تصبيغها بصيغة كيمزااوبالهيماتوكسلين 

                              ومالحظة التغيرات المرضية واالفات في االنسجة المصابة بداء المقوسات

(Press et al., 2005; Pastorello et al.,2018 وتعد هذه الطريقة مفيدة بشكل خاص عند االفراد .)

ناعيًا الن عملية الذين يعانون من امراض نقص المناعة المكتسبة )االيدز( او األشخاص المثبطين م

                             التي يعتمد عليها في التشخيص المصلي متأخرة وضعيفةتكوين االضداد 

(Kijlstra and Jongert,2008  . ) 

 . الطرق غير المباشرة )الفحوصات المصلية(2.12.2

 Indirect Methods (Serological tests) 
تعتبر الطرق المصلية في تشخيص المرض والكشف عن وجود االجسام المضادة وتحديد اإلصابة     

عن طريق من اكثر الطرق المستخدمة في تشخيص المرض ويتم تشخيص اإلصابات الحادة والمزمنة 

(. وتستخدم الطرق Carvaliheiro et al., 2005; Minutti et al.,2021الفحوصات المصلية )

المصلية على نطاق واسع في التشخيص في المرض ذوي الكفاءة المناعية في حين يكون التشخيص 

المباشر النهائي لألشخاص الذين يعانون اختالاًل مناعيًا او المصابين بمرض االيدز عن طريق الكشف 

( وهناك العديد من الفحوصات المصلية المتاحة Montoya and liesenfeld,2004عن الطفيلي )

للكشف والتحري عن اإلصابة بداء المقوسات والكشف عن االجسام المضادة وبصورة خاصة األضداد 

مع مرور والتي تمتلك انماطًا من االرتفاع واالنخفاض  IgGو  IgMاألكثر شيوعًا للتحري عنها هي 

مجموعة من االختبارات المصلية الوقت بعد اإلصابة وفي بعض الحاالت قد يكون هناك حاجة إلى اجراء 
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( ومن الفحوصات المصلية Di Carlo et al.,2008; Fricker-Hidalgoديد اإلصابة بالمرض )حلت

 المستخدمة في تشخيص طفيلي المقوسة الغوندية : 

 Sabin – Feldman dye testفيلدمان  – . اختبار الصبغة سابين1.2.12.2

وخصوصيته وتم وصف هذا  يعتبر من االختبارات المناعية الموثوق بها ويمتاز بحساسيته العالية    

ويستخدم للتحري عن االجسام  1948عام  Feldmanو  Sabinن يول مرة من قبل العالمأاالختبار 

في هذا االختبار طفيليات حية في طور  (. ويستخدمYücesan et al.,2019المضادة للطفيلي )

الحوينات سريعة التكاثر حيث تمزج مع سلسلة من التخافيف للمصل المراد فحصه ويعتمد هذا الفحص 

 °37cعلى عملية التحلل للطفيلي بفعل االضداد النوعية المتواجدة في المصل ويحضن المصل بدرجة 

يلين األزرق ويالحظ في حال كون المصل ال يحتوي لمدة ساعة واحدة ثم تضاف له بعد ذلك صبغة المث

على االجسام المضادة للطفيلي سوف تنتفخ هذه الطفيليات وتتلون بصبغة زرقاء عميقة في حين الطفيلي 

المتحلل والمتأثر باالضداد النوعية في المصل يالحظ عدم اصطباغه بالصبغة ويظهر بلون باهت ، 

ي التمييز والكشف بين الطفيليات المتحللة وغير المتحللة وهي صبغة وتلعب صبغة ازرق المثيلين دورًا ف

وقد لعب هذا الفحص دورًا هامًا حيث فتح الباب نحو الدراسات  مقوسات كونديمتخصصة لطفيلي 

الوبائية ومعرفة مدى انتشار المرض ، وعلى الرغم من حساسية الفحص العالية هذا االختبار ال يعتمد 

اضر لخطورة الفحص بسبب استخدام طفيليات حية ويحتاج إلى درجة عالية من عليه في الوقت الح

 ( .    Asnaashari,2019الخبرة )

 Direct Agglutination Test (DAT) . اختبار التالزن المباشر2.2.12.2

هذا االختبار سهل وسريع ويمتاز بحساسيته وخصوصيته العالية ويستخدم في هذا االختبار طور      

ينات سريعة التكاثر والمثبت بالفورمالين والذي يتم وضعها داخل حفر في صفائح المعيارية وهذه الحو 

ويتم إضافة المصل المخفف المطلوب فحصه ، العينات الموجبة تظهر تالزن  uالحفر على شكل الحرف 
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 ( اسفل الحفرةbuttonمتدرج بينما العينات السالبة يمكن مالحظتها مترسة على شكل حية )

(Kornacka et al., 2016; Galat et al.,2019 . ) 

 . اختبار التالزن الدموي غير المباشر3.2.12.2
 (IAHT) Indirect Haemagg Lutination Test  

وفي هذا  Jacob and Iundeن يمن قبل العالم 1957ألول مرة عام هذا االختبار تم استخدامه      

. وعند  مقوسات كونديمراء المحسسة بالمستضدات الذائبة لطفيلي االختبار يتم استخدام كريات الدم الح

حضن مصل المريض المصاب مع هذه الخاليا الحمراء سوف تعمل هذه الخاليا على تالزن مع بعضها 

البعض في حال وجود االجسام المضادة الخاصة بالطفيلي في المصل المفحوص حيث تعمل هذه 

المحسسة مع بعضها لتكون شبكة من التالزن ، وهذا التفاعل يظهر االضداد على لصق الخاليا الدموية 

                  على شكل شبكة دموية يمكن مالحظتها بالعين المجردة بعد فترة مناسبة من الحقن

(Yousaf et al., 2021 ; Fleck,1999 وبعمل المعيارية يمكن كشف درجة اإلصابة في مصل ، )

في الكشف عن اإلصابات بداء المقوسات في  ELISAساسية من اختبار المريض وها االختبار اقل ح

 النساء الحوامل .

  Latex Aggutination Test (LAT)الالتكس . اختبار تالزن 4.2.12.2

هذا النوع من الفحص يمتاز بسهولته وعدم حاجته إلى أجهزة وفي هذا االختبار تستخدم حبيبات    

ات بالمستضد المختص لطفيلي المقوس وهذه الحبيبات مغطاة Polystyreneالالتكس والمصنعة من مادة 

في حال حصول التفاعل لهذه المستضدات مع االجسام المضادة لطفيلي المقوسة الغوندية  الغوندي

الموجود في مصل المريض سوف يحدث تالزن نتيجة تجمع حبيبات الالتكس المغطاة بالمستضد الذائب 

وي والسبب في ذلك يرجع إلى تواجد االجسام المضادة المختصة بالطفيلي مع بعضها البعض بشكل متسا

في مصل المريض والتي تعمل على ربط هذه المستضدات مع بعضها البعض والتالزن الحاصل ممكن 

 ( .Dubey, 2010 ; Akbar,2021مالحظته بالعين المجردة )
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 الالتكس المعدل  اختبار تالزن .5.2.12.2

   Modified Latex  Aggutination Test(MLAT) 

في مصل المريض  T. gondiiلطفيلي  IgGيستخدم هذا االختبار للكشف عن االجسام المضادة        

 Mercapato ethanolباستخدام مادة  IgMوفي هذا االختبار يتم تثبيت االجسام المضادة صنف 

            ل ذلك يمكن تحديدومن خال IgMوتشتيت النوع  IgGوالتي تعمل على إبقاء االضداد نوع 

                           نوع اإلصابة حادة او مزمنة ، في حال حدوث حالة تالزن هذا يعني ان النتيجة

             IgMوفي حال عدم حدوث تالزن يعني ان النتيجة إيجابية للضد IgGإيجابية للضد

(2020Parker and Cubitt, 1992; Al-Daoody& Khoshnaw, ) 

 . فحص االدمصاص المناعي المرتبط باالنزيم )فحص االليزا( 6.2.12.2

Enzyme – Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) 

ة                بواسط 1976وتم تطبيقها على داء المقوسات عام  1971استخدمت هذه التقنية عام 

(Voller et al,1976) عن داء المقوسات بحالته الحادة وذلك  وفي هذا االختبار يتم التحري والكشف

إضافة إلى تشخيص الحاالت المزمنة لإلصابة بداء المقوسات عن  IgMبالكشف عن االضداد صنف 

وهذه التقنية تتم من خالل عدة مراحل او خطوات متسلسلة يتم  IgGطريق الكشف عن الضد نوع 

ا الية ويمكن في هذه التقنية اجراء الفحوصات اجراؤها على المصل المراد فحصه وتمتاز هذه التقنية بكونه

العداد كبيرة من من العينات وبصورة عامة يعد هذا االختبار األكثر شيوعًا واستخدامًا في عملية 

( وتشتمل هذه التقنية على نوعين من Capobiango et al.,2015تشخيص اإلصابة بداء المقوسات )

 االختبارات :

   IgGالجلوبيولين المناعي  –. اختبار االليزا 7.2.12.2

 ELISA Toxoplasma IgG   

كثر الطرق دقة وأكثرها شيوعًا في االستعمال للكشف والتحري عن اإلصابات المزمنة أهذه الطريقة من 

للطفيلي والتي يترافق ظهورها بعد  IgGلداء المقوسات وفيها يتم الكشف عن االضداد المناعيىة صنف 
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وفي هذه الطريقة يستخدم المستضد الذائب والذي يتم تحضيره من  االصابة( أسبوع من 2-1حوالي )

الطور سريع التكاثر حيث تلصق هذه المستضدات على السطح الداخلي لحفر مصنعة من البولسترين 

وهذه الحفر مرتبة على هيئة صفائح لقياس المعيارية ، وبعد إضافة المصل المطلوب فحصه تلتصق هذه 

دة في المصل على المستضدات الملتصقة على الحفرة والكشف عن االضداد المرتبطة االضداد المتواج

ضافة المادة األساس لالنزيم وبتفاعل وباال والمعلم باالنزيم IgGيتم بإضافة مضادات الجلويبون المناعي 

واسطة المادة األساس مع االنزيم يعطي لون وكمية االجسام المضادة والقياس الكمي لها يتم تحديده ب

                      التغيرات الحاصلة في شدة اللون والتي يتناسب ترددها مع كمية االضداد المرتبطة

)2015; Liu et al., 2015Dubey,. ) 

  ELISA, IgM لجلوبيولين المناعيل . اختبار االليزا8.2.12.2

الغوندية وفيها يتم التحري  هذه الطريقة ابتكرت لتشخيص حاالت اإلصابة الحادة بداء المقوسات    

والتي يمثل ظهورها الطور الحاد من المرض والتي يترافق ظهورها  IgMوالكشف عن االضداد المناعية 

( أسبوع بعد اإلصابة وهذا االختبار يمتاز بحساسيته العالية ويلعب دورًا في تشخيص 1-2بعد حوالي )

 Congenitalلحمل وكذلك في تحديد اإلصابات الخلقية ثناء فترة اأابات الحادة عند النساء الحوامل اإلص

infection ن الجلوبيولين المناعي نوع وسات عند األطفال حديثي الوالدة ذلك ألبداء المقIgM  ال يخترق

الحاجز المشيمي لذلك تواجده في مصل الطفل يعتبر دلياًل على اإلصابة ، وفي هذا االختبار يتم لصق 

على السطح الداخلي لحفر صفيحة القياس المعيارية  مقوسات كوندييلي المستضدات الذائبة لطف

يحدث االرتباط بين االضداد  IgMوبإضافة المصل المحتوي على االضداد الجلوبيولين المناعي 

والمستضدات الملتصقة على سطح الحفرة ويتم الكشف عن االضداد المرتبطة بأضافة مضادات 

والمعلم باالنزيموباضافة المادة األساس لالنزيم وبتفاعلها مع االنزيم  Anti IgMالجلوبينات المناعية 

تعطي لونًا . تتناسب شدة اللون الناتج مع كمية االضداد المرتبطة ويتناسب ترددها مع شدة اللون وعن 
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                                  طريقها يتم تحديد القياس الكمي لالضداد او كمية االضداد المرتبطة

(Mcleod and Remington,2000.) 

 (IFAT. اختبار تألق الضد المباشر)9.2.12.2
  Indirect Fluorescent Antibody Test 

من RHحيث استخدم ساللة   Goldmanمن قبل العالم  1957وصف هذا االختبار ألول مرة عام      

 Sabinوامانًا من اختبار الصبغة الطفيلي كمستضد وهذا االختبار يمتاز بسهولته وكونه اكثر اقتصاديا 

and Feldman  ويستعمل هذا االختبار بصورة واسعة ويمتاز بحساسيته العالية ويعتمد مبدأ االختبار

على تحضين المستضدات للطفيلي المثبتة بالفورمالين مع مصل المريض الحاوي على االضداد النوعية 

االرتباط بأضافة المضاد للجلوبين المناعي والمعلم للطفيلي وبعد التحضين يتم الكشف والتحري عن مدى 

 IgMوالحاوي على مضادات للضد  Fluorescence – labeled Anti human globulinبالفلورسين

( والنتيجة االيجابية للفحص تتمثل بظهور الطفيلي متألقًا باللون (IgG Benjamini et al.,2000او 

 Fluorescence Microscopeتحت المجهر التألقي  األخضر المصفر الساطع بعد فحص الشريحة

 وباللون األحمر المعتم حينما تكون النتيجة سالبة . 

 Polymerase chain Reaction(PCR)سلسلة تفاعالت البلمرة.  فحص 13.2

إلى  1983عام  Kary Mullinsمع تطور األبحاث في مجال البايلوجي الجزيئي توصل العالم      

والتي تستعمل اليوم بشكل واسع في علم  سلسلة تفاعالت البلمرةفحص  ديدة هي تقنية اكتشاف تقنية ج

االحياء الجزيئي ويستخدم هذا االختبار في الكشف والتحري عن اإلصابة بداء المقوسات عند األشخاص 

المرضى والمثبطين مناعيًا مثل مرضى نقص المناعة المكتسب )االيدز( واألشخاص الذين أجريت لهم 

عمليات زرع األعضاء بسبب نقص وانخفاض مستوى االضداد المناعية لديهم او تأخر ظهورها لديهم مما 

( وفي Dubey,2003يجعل عملية تشخيص المرضى لديهم بالطرق المصلية صعبة وغير مضمونة )

في المصل والسوائل  مقوسات كوندي DNAهذا االختبار يتم الكشف والتحري عن الحامض النووي 
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مية المختلفة كالدم واالدرار والسائل المخي الشوكي والسائل االمنيوتي والسائل المائي والسائل الجس

                    الزجاجي لدى األطفال المصابين باصابات خلقية لصعوبة تشخيص المرض لديهم

(Montoya, 2000 ; Abdul-Ghani,2011 طفيلي المقوسة الغوندية يحتوي على جينين ، )

                    وجين البروتين السطحي B1 geneوهما  PCRخدمان كاهداف في تفاعل فحص يست

surface protein gone (P30)  وهذا الفحص يمتاز بحساسيته العالية وخصوصيته المرتفعة وأشار

ال  PCRوجماعته من خالل فحص اجراه على مجموعة من العينات ان فحص  Hohlfeldالباحث 

تائج إيجابية كاذبة وان عينة واحدة أعطت نتيجة سالبة كاذبة واستنتج ان الخصوصية لهذا يعطي اية ن

( وبسبب Hohlfeld et al.,1994% )97,4% وحساسيته تصل إلى 100الفحص مرتفعة تصل إلى 

ه هذه الحساسية والخصوصية العالية للفحص نال اعتمادًا كبيرًا واهمية كبيرة في المختبرات العالمية وبهذ

التقنية من الممكن التحري عن الطفيلي ومهما قل عدده حتى ولو كان طفيلي واحد في العينة النسيجية 

 .( Lamovil et al.,1996تحت االختبار )

 Prevention.  الوقاية 14.2

تعتمد الوقاية من العدوى األولية بداء المقوسات على التثقيف الصحي للمجتمع وبصورة خاصة النساء 

رض الكثر عدد من األسباب التي تساعد على اكتساب العدوى وكثرة تعاملها مع العوامل التي التي تتع

تساعد على انتقال المرض وحث النساء على االهتمام بالنظافة وغسل الفواكه والخضر قبل االكل وغسل 

يئ او الحليب ض النيكافة أنواع التقطيع والسكاكين وأدوات الطبخ بعد تحضير الطعام وتجنب استهالك الب

 66وكذلك تجنب تذوق اللحم اثناء الطهي ويجب طهي اللحوم إلى  المصفىغير المبستر والماء غير 

درجة مئوية او اعلى او تجميدها لمدة يوم واحد لقتل االطوار البطيئة المتواجدة ضمن أكياس االنسجة في 

تعامل مع التربة وارضية ( وتوعية النساء على خطر الWarnekulasuiry et al.,1998اللحوم )

الحدائق اثناء تنظيفها وارتداء القفازات لتجنب اإلصابة عن طريق أكياس البيض الموجودة في التربة والتي 
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تطرحها القطط مع برازها والحذر من التعامل مع القطط خصوصًا النساء الحوامل وغسل اليدين بالماء 

عين والفالحين على خطر تلوث التربة بأكياس البيض والصابون بعد تنظيف التربة وكذلك توعية المزار 

  (Foulon et al., 1994)وارتداء القفازات واالهتمام بالنظافة لتالفي حدوث اإلصابة 

 Treatment.  العالج 15.2

اإلصابة بداء المقوسات لدى األشخاص االصحاء ال تحتاج في اغلب الحاالت إلى عالج ويتشافى      

ضاًل عن كون اإلصابات لديهم تكون بدون اعراض في اغلب الحاالت وال يحتاج لعالج المصاب تلقائيًا ف

اال اذا كانت االعراض شديدة او طويلة األمد ، العالج يعد ضروريًا لدى األشخاص المثبطين مناعيًا 

حوامل ولدى النساء الحوامل واألطفال المصابين بداء المقوسات الخلقي والغرض من العالج عند النساء ال

التقليل من تلف انسجة وأعضاء  من ثمَّ جنين عبر الحاجز المشيمي و هو لتالفي عبور الطفيلي إلى ال

( ، العالجات المتوفرة لعالج داء Montoya and Remington,2000الجنين بسبب اإلصابة )

 و  Pyrimethamineالمقوسات اغلبها كيميائية وتؤخذ على شكل مزج من مضادين حياتيين هما 

Sulfadiazine  وهذه العالجات لألسف تعمل على تثبيط اإلصابة وال تعمل على ازالتها والتخلص منها

ولهذا قد تحصل االنتكاسة مرة ثانية بعد عدة أسابيع من المعالجة باإلضافة إلى التأثيرات الجانبية الشديدة 

لنخاع العظم ولهذا يدعم  فهو ينتج اعراض جانبية تعد سامة Pyrimethamineالتي تنتج بسبب عالج 

( اما Cook,2015العالج بحامض الفوليك ليساعد على تخطي وضع حدوث تلك االعراض الجانبية  )

الن  Spiramycinالنساء الحوامل المصابات باالصابة الحادة اثناء فترة الحمل يفضل استخدام العالج 

 ( .   Williams,2003هذا المضاد الحيوي ال يخترق عبر المشيمة إلى الجنين )
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  Material and Methodsالمواد وطرائق العمل. 3

 المستخدمةو االدوات ( : األجهزة 3-1)

 في الدراسة . ( : االجهزة المستخدمة1-3جدول )

 المنشا الشركة المصنعة األجهزة واالدوات ت

 Refrigerator Beko  Turkeyالثالجة       1

 Centrifuge Hettich  USجهاز الطرد المركزي  2

3 
 جهاز المطياف الضوئي

Spectrophotometer 
Unico Japan 

 Covers Slides Standard  Germanyاغطية شرائح زجاجية  4

 Water Bath - Memmert Germanyجهاز الحمام المائي  5

 Vortex Cyan  Belgiumجهاز المازج الدوار  6

 Dissection Set Med  Jordanة تشريح عد 7

 Incubator Binder  Germanyحاضنة  8

9 
-PHجهاز قياس الرقم الهيدروجيني 

meter 
Martini  USA 

 Shaker Incubator Labtech  Koreaحاضنة هزازة  10

 Slides Standard  Germanyشرائح زجاجية  11

12 
 مطياف حيود االشعة السينية

 (Diffraction (X-Ray 
Shimadzu XRD-

6000 Powder 

Diffractometer  

Japan 

13 

 مطياف األشعة تحت الحمراء
 Fourier Transform Infrared 

FT-IR)) 

Perkin –Elmer 1725  Japan 

 Light Microscope Olympus  Japanمجهر ضوئي  14

 Savories BL3100  Germany ميزان قياس الوزن  15

 Micropipettes Slammed  Japanماصة دقيقة  16

 Mini-vids  bioMérieux Germanyجهاز  17

https://www.selectscience.net/suppliers/biomerieux?compID=1131
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 المستخدمة المواد( : 3-2)

 : المواد الكيميائية المستخدمة واسم الشركة والمنشأ(2-3جدول )

 ة المصنعة / المنشأالشرك المادة الكيميائية ت

 C2 H5 OH Scharlan – European Unionايثانول مطلق  1

 Xylol Scharlau – Spanishزايلول  2

 Furmaline BDH Chemicals – Englandفورمالين  3

 Chloroform BDH Chemicals – Englandكلوروفورم  4

 NaoH Schorlau – European Unionهيدروكسيد الصوديوم  5

 مجتمع الدراسة  ( :3-3)

 ممن يعيشون فيمريًضا نفسًيا )الزهايمر، االكتئاب، القلق، االنفصام ، االدمان(  370 شملت الدراسة

دار المسنين والمراجعين لمستشفى الديوانية التعليمي لالمراض النفسية والعقلية والعيادات الخارجية 

ة من بداية شهر شباط ولغاية نهاية شهر ايار الطباء االختصاص في االمراض النفسية والعقلية للفتر 

، وتم تسجيل التشخيصات السريرية وفًقا للدليل التشخيصي والوبائي المعد مسبقا.   2022لعام 

ليس لديهم تاريخ من الفصام أو االضطرابات  من اللذينشخص من األصحاء  50 وشملت ايضا

 النفسية األخرى أو مشاكل صحية أخرى. 

 يناتجمع الع(.3-4)

تم فصل و . يمن المرضى والسيطرة من الوريدجل تيوب بقناني  الوريدي تم جمع عينات الدم     

 وحفظدقائق ،  5لمدة ×  3500المصل عن الدم الكامل مباشرة بعد جمع الدم بالطرد المركزي عند 

 .فحصهدرجة مئوية حتى - 20عند 
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 المصلي التشخيص(. 3-5)

المضادة للتوكسوبالزما في عينات المصل بشكل  IgGو  IgMحددة لـ تم قياس األجسام المضادة الم 

هو نظام مقايسة مناعية آلي مضغوط يعتمد على ® mini VIDASكمي بواسطة مقايسات جهاز 

 IgM(. تم التأكد من نتائج مضاد التوكسوبالزما ELFAمبادئ المقايسة الفلورية المرتبطة باإلنزيم )

شارة التي تم جمعها من العينة بقيمة قطع أكدها برنامج الجهاز. بالنسبة تلقائًيا من خالل مقارنة اإل

، تم قياس شدة اإلشارة وتم تحديد النتائج مباشرة. كانت نسبة  مقايسة  IgGلمضاد التوكسوبالزما 

IgM  كوحدة دولية / مل في مقايسة ،IgG كان تفسير النتائج )وفًقا لمعايير الشركة المصنعة( على .

على أنها  1.0 - 0.8على أنها غير تفاعلية ، و  0.8>، كانت النسبة  IgMالتالي: بالنسبة لـ النحو 

 - 1غير متفاعل ،<  IU / ml 1≥، كان  IgGعلى أنها تفاعلية. بالنسبة لـ  1.0<غير محددة ، و 

<3 IU / ml  3 ≤غير محدد ، و IU / ml .كان تفاعلًيا 

 Mini Vidas طريقة عمل جهاز. 3-5-1

 :حفر وهي كما يلي  10يحتوي هذا السترب على (  strip )في شريط  serum يوضع المصل. 1

 حفرة العينة=  1

 فارغة حفر=  5،  4،  3،  2

 حفرة الحقن=  6

 محلول الغسل=  9،  8،  7

 المادة االساس=  10

              على SPRـيحتوي ال ، SPR المكون الثاني هو انبوب مخروطي صغير يعمل كماصة يسمى. 2

حيث يقوم بشفط المصل الموجود في الحفرة االولى anti-antibody ـ مضاد لألجسام المضادة ال

 6الموجود في الحفرة  antibody ـضدادالموجود في المصل مع االـ antigenالمستضد فيتفاعل 

 . المرتبط مع االنزيم
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ويرجعه الى احد الحفر الفارغة ( 7،8،9بشفط محلول الغسل من احد الحفر ) spr ـيقوم ال .3

 الملتصقان فقط في antigen & antibody ضداد زالمستضد ( من اجل ان يبقى اال2،3،4،5)

spr اضداد مقترن باالنزيم وهذه العملية تتكرر عدة مرات. ويوجد لدينا في الحفرة السادسة 

Antibody + conjugate enzyme. 

واسطة محلول الغسل بشفطه من احد الحفر ثم ارجاعه ب المصل غير القترن يتم التخلص من  .4

 .للحفر الفارغة 

 .Fluorescence substrateيوجد في الحفرة االخيرة مادة مفلورة  .5

 . ولدينا في الحفرة االخيرة مادة مفلورة باالضدادانتجين متفاعل مع انزيم مرتبط  spr ـفي ال واخيرا.6

مادة المفلورة حيث يبقى في خلية القياس فقط االنزيم المرتبط بال مع المادة  sprـتتفاعل مكونات ال .7

وبحسب نظرية الضوء المفسفر تأخذ هذه الجزيئات طاقة مصباح فالش  ثم يسلط  substrateاالساس

 .يسجلها الجهاز على شكل نتائج للتحاليل 450وتبعث طاقة  370

 
 .للمقوسات الكونيدية IgMو IgG داد المستخدم لتقدير االض vidas- mini( جهاز 3.3الشكل )
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 Toxoplasma gondiiلطفيلي  الجزيئي التشخيص(. 3-6)

 DNA extractionالحمض النووي  استخالص .3-6-1

حسب النشرة  المصابين باالمراض النفسية والعصبيةاستخلص الحامض النووي الجينومي من 

 المرفقة مع الكت وكما يلي :

 .مل  1.5لدم في انبوب مايكرولتر من ا 200سحب .1

في أنبوب  RNase Aمايكرولتر من محلول  5و  Proteinase Kمايكرولتر من  20أضافة  .2

 العينة وامزج بلطف.

 الخلطبقوةفي أنبوب العينة العلوي واخلط جيًدا. وتجنب  Buffer BLميكرولتر من  200أضف  .3

درجة مئوية  56في حاضنة عند  تعوضثم الحمض النووي.  تحللألن القيام بذلك قد يؤدي إلى 

لفترة  طرد مركزياثم مرات أثناء الحضانة.  4أو  3 قلب االنبوبكامل ، التحلل لدقائق. ل 10لمدة 

 . وجيزة 

جيًدا عن طريق قلبه برفق من  ومزجمايكرولتر من اإليثانول المطلق إلى المحلول ،  200ف يأض .4

مل  1.5. بعد الخلط ، قم بطرد مركزي ألنبوب مرات أو عن طريق الماصة. بال مزج 6إلى  5

 .لفترة قليلة

مل( ، وأغلق  2)في أنبوب تجميع سعة  الفصلإلى عمود  4ضع الخليط بعناية في الخطوة و  .5

 الراشحتخلص من تم الدورة في الدقيقة لمدة دقيقة واحدة.  13000عند  وطرد مركزياالغطاء ، 

 مل )أعد استخدامه(. 2ة وضع عمود التدوير في أنبوب تجميع سع

 13000لمدة دقيقة واحدة عند  طردمركزياإلى عمود الدوران ،  WAمايكرولتر من  700ف يأض .6

 دورة في الدقيقة. تخلص من التدفق وأعد استخدام أنبوب التجميع.
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إلى عمود الدوران ، والطرد المركزي لمدة دقيقة  WBمايكرولتر من المخزن المؤقت  700ف يأض .7

مل )إعادة  2.0دورة في الدقيقة. تجاهل التدفق ووضع العمود في أنبوب جمع  13000حدة عند وا

دقيقة إضافية لتجفيف الغشاء. تجاهل  1االستخدام( ، ثم مرة أخرى جهاز الطرد المركزي لمدة 

 التدفق من خالل وأنبوب التجميع تماًما.

 تحضير هالم االغاروز. 3-6-2

عن طريق إذابة  %1.5بتكثيف  agarose( ، تم تصنيع هالم 1989) Sambrook et alوفًقا لـ     

المصنوع مسبًقا. يسخن االغاروز ليغلي ثم  TBEمل من محلول  100في  agaroseجرام من  1.5

درجة مئوية(. تم سكب الجل في لوحة الصب حيث تم تحضير صفيحة  50-45يترك ليبرد عند )

من شأنها أن تحمل العينات. ُيسكب الجل برفق حتى ال  حفر دعم االغاروز بعد تثبيت المشط لعمل

دقيقة حتى يبرد. تمت إزالة المشط بلطف من االغاروز الصلب. تم  30يصنع فقاعات هواء ويترك 

تثبيت اللوحة على حاملها في الوحدة األفقية للرحالن الكهربائي ممثلة بالخزان المستخدم في الرحالن 

 الذي يغطي سطح الهالم. TBEبـ  الكهربائي. الخزان مملوء

 البادئات المستخدمة في التفاعل. 3-6-3

              من الشركة الكندية Hill et al. (2006) المصمم من تم الحصول على البادىء

(IDT)Integrated DNA Technologies.  تم إذابتها فيDdH2O تركيز نهائي  الحر إلعطاء

 10، ميكرولتر  10لتحضير تركيز  20-دواالحتفاظ بالمخزون عن كمحلول مخزون ميكرولتر  100قدره 

الحر للوصول إلى الحجم النهائي  DdH2Oميكرولتر من ماء  90ميكرولتر من محلول المخزون في 

 .ميكرولتر 100
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 . Toxoplasma gondiiلتشخيص طفيلي  B1( البدىء المستخدم للجين 4.3الجدول )

Primer Sequence GC (%) Product size 

Forward 5'-GAACTGCATCCGTTCATG - 3' 52.4 
183 bp 

Reverse 5'-TCTTTAAAGCGTTCGTGGTC - 3’ 45 

 PCRتفاعل انزيم البلمرة المتسلسل  تحضير. 3-6-4

حسب وب( INtRON'sMaximePCR PreMix Kitحضرت مكونات التفاعل باسخدام عدة ) 

 (.3-4الجدول )

 .PCRانزيم البلمرة المتسلسل  تفاعل: مكونات (5-3) الجدول

Components Concentration 

Taq PCR Pre Mix 5µl 

Forward primer 5 picomols/µl (1µl ) 

Reverse primer 5 picomols/µl(1µl ) 

DNA 1.5 µl 

Distill water 16.5 µl 

Final volume 25µl 

 PCRبرنامج تفاعل انزيم البلمرة المتسلسل . 3-6-5

 . PCR( البرنامج المستخدم لجهاز 3-5لجدول )يوضح ا

 .PCRتفاعل انزيم البلمرة المتسلسل  برنامج :(6-3) الجدول

No. Phase Tm (ᵒC) Time No. of cycle 

1- Initial Denaturation 94ᵒC 3 min. 1cycle 

2- Denaturation - 94ᵒC 30 sec 
40 

Cycle 
3- Annealing 56ᵒC 1 min 

4- Extension-1 72ᵒC 1 min 

5- Extension -2 72ᵒC 7min. 1 cycle 
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 التحليل اإلحصائي  (7.3)

أجريت اختبارات المعيارية على المتغيرات الكمية قبل تحليل البيانات، استخدمنا نماذج االنحدار    

يق واالضطرابات النفسية عن طر  مقوساتكوندياللوجستي متعدد المتغيرات لتقدير االرتباط بين عدوى 

( بعد تعديل التأثير الناجم عن CI٪ )95بفاصل ثقة  odds ratio (ORنسب األرجحية المعدلة )

ذات داللة P<0.05عوامل التأثير المحتملة ، مثل العمر والجنس. تم تقسيم جميع االختبارات واعتبرت 

 (.SPSS؛  24.0)اإلصدار  SPSSإحصائية. تم إجراء إدارة البيانات وتحليلها باستخدام برنامج 
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 Results& Discussion. النتائج والمناقشة : 4

  :المصابين باألمراض النفسية والعصبية لدى بداء المقوساتصابة اإل. معدل 1.4

مريضا شخصت اصابتهم بأحد االمراض النفسية والعصبية من قبل  370فحص  نتائج اظهرت    

بجهاز  IGG, IGMوذلك عن طريق االختبار المصلي  الطباء االختصاص في محافظة الديوانيةا

% حيث 30.27بنسبة اصابة كلية بلغت و تاصابتهم بداءالمقوسا (1-4كما في الجدول)و المنيفايدس

% 32% ثم الفصام بنسبة 60سجلت اعلى نسبة لإلصابة بداء المقوسات لدى مرضى الزهايمر بنسبة 

% على التوالي. كما اظهرت 20% و 25.71% واالدمان والقلق بنسبة اصابة 30اب بنسبة واالكتئ

في نسب االصابة بين داء (P.value = 0.00) نتائج التحليل االحصائي وجود فروق معنويةعالية 

 المقوسات واالمراض النفسية والعصبية. 

 صابين باألمراض النفسيةالملإلصابة بداء المقوسات لدى  ةيالنسبة المئو ( 1-4جدول )ال

 .والعصبية

 االمراض النفسية
عدد 

 % النسبة المئوية عدد المصابين المفحوصين

 Alzheimer  35 21 60الزهايمر

 Depression 100 30 30االكتئاب

 Anxiety 100 20 20القلق

 Schizophrenia 100 32 32االنفصام

 addiction 35 9 25.71االدمان

 30.27 112 370 المجموع

 16 8 50 السيطرةمجموعة 

X
2
=25.22 P.value = 0.00 
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 . دور العدوى بداء المقوسات في التسبب باالمراض النفسية والعصبية2.4

وزيادة مخاطر االصابة ةمقوسات الكونيدياالصابة بطفيلي  دوركشفت نتائج الدراسة الحالية عن    

يعانون من أي مرض ال  طرة التي ضمت اصحاءباألمراض النفسية والعصبية مقارنة بمجموعة السي

في مرضى يلعب داء المقوسات دوًرا مهًما في التسبب في اضطرابات الصحة العقلية نفسي، حيث 

بينما (OR=2.27)واالكتئاب (OR=2.47)الفصام  ههو أقوى ارتباط بعدو  (OR=7.87)الزهايمر

                 القلقفي  (OR=1.31) ى االدمانفي مرض(OR=1.81)سجلت اقل قيمة لالرتباط لنسبة االرجحية 

 . (2-4) الجدول 

 .باألمراض النفسية والعصبيةاإلصابة بداء المقوسات في التسبب  تأثير( 2-4جدول )ال

 االمراض النفسية
 عدد 

 المفحوصين
IgG 

مجموعة 
 السيطرة

IgG 

Odds 

Ratio 

(OR) 

 Alzheimer  35 21الزهايمر

50 8 

7.87 

 Depression 100 30 2.25االكتئاب

 Anxiety 100 20 1.31القلق

 Schizophrenia 100 32 2.47االنفصام

 addiction 35 9 1.81االدمان

 ---- 8 50 112 370 المجموع

، الذي يصيب مقوسات الكونديهط اإلصابة بطفيلي ارتباالى  Flegr & Horacek (2020)اشار

ادة خطر اإلصابة بالعديد من اضطرابات الصحة العقلية ، وأشدها من سكان العالم ، بزي %33حوالي 

مرض انفصام الشخصية، من غير المعروف ما إذا كان الفصام مرتبًطا بهذه االصابة بشدة ، أو ما 

 367استخدمت بيانات من  ،إذا كان هذا االرتباط هو دراسة مكثفة ألسباب عائلية لتاريخ المرض

عن داء المقوسات والذين شاركوا في مسح على اإلنترنت للبحث عن شخًصا تم اختبارهم بحًثا 
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كانت  ،اضطراًبا للصحة العقلية وإثبات على ضعف الصحة العقلية 24ارتباطات هذه العدوى مع 

األعراض النمطية المرتبطة بداء المقوسات هي القلق ، وكانت االضطرابات المرتبطة بداء المقوسات 

( ، واضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه OR  =3.33والفصام ) ( ،OR  =4.78هي التوحد )

(OR  =2.50( واضطراب الوسواس القهري ، )OR  =1.86 اضطراب الشخصية المعادية ، )

(، اذ OR  =1.48( ، واضطراب القلق )OR  =1.59( ، صعوبات التعلم )OR  =1.63للمجتمع )

بب في اضطرابات الصحة العقلية وارتباطه بالفصام يمكن أن يلعب داء المقوسات دوًرا مهًما في التس

 هو ثاني أقوى ارتباط بعد التوحد.

في مرض انفصام الكونديه في عدم اقتصار دور طفيلي المقوسات Carter (2013اتفقت الدراسة مع )

الشخصية واالضطرابات العصبية ، ولكن أيًضا في مرض الزهايمر أو مرض باركنسون والسرطان 

خالل دورة حياة الطفيلي ، تفاعل ،كما اوضح  العضلي القلبي واضطرابات المناعة الذاتيةواالعتالل 

منها الجينات القابلية للتصلب المتعدد  ، جين أو بروتين مضيف 3000العامل الممرض مع حوالي 

multiple sclerosis ومرض الزهايمر ،Alzheimer's disease  والفصام ،schizophrenia  ،

، والسمنة لدى األطفال depression، واالكتئاب bipolar disorderثنائي القطب  واالضطراب

childhood obesity ومرض باركنسون ،Parkinson's disease واضطراب نقص االنتباه وفرط ،

( ، اذ تكون مسارات اإلشارات المشاركة في تداخالت autismالحركة )التصلب المتعدد( ، والتوحد )

ل التفاعلي محددة نسبًيا وذات صلة بكل مرض مما يشير إلى وسيلة يمكن من خاللها الجين / التفاع

ة للتأثر أن توجه انتباه مسبب مرض واحد نحو تعطيل المسارات المحددة التي تساهم للجينات القابل

 مًعا )إيجاًبا أو سلًبا( في األنماط الداخلية من أمراض مختلفة، وقد تساهم ضربة البروتين القوية

protein knockdown أو األجسام المضادة المرتبطة   المقوسات الكونيديه ، التي تنظمها بروتينات
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ببروتينات العائل )المناعة الذاتية المشتقة من العامل الممرض( وتبادل االيض ، في هذا االضطراب 

 بالمرض نفسه.وبالتالي قد تكون جينات القابلية لإلصابة مرتبطة بأسباب ومؤثرات المرض ، وليس 

قد يكون  ي المقوسات الكونيديهطفيلأن التعرض لBurgdorf et al. (2019واشار الباحث )    

قد يكون  (CMV)لفيروس التضخم للخالياعاماًل مسبًبا يساهم في اإلصابة بالفصام وأن التعرض 

يات الدوبامين لها وأن التغيرات في مستو  ، عاماًل مسبًبا يساهم في اإلصابة باضطرابات نفسية خطيرة

دور في التسبب في التغيرات السلوكية المرتبطة بداء المقوسات لدى البشر، وتشمل هذه إطالة زمن رد 

الفعل ، وانخفاض التركيز على المدى الطويل ، وانخفاض اإلدراك وتغيرات محددة في االضطرابات 

 .التنكسية العصبية والنفسية 

( tyrosine hydroxylaseين يشفران إنزيمات تصنيع الدوبامين )جين مقوسات الكونديهيحمل جينوم  

في أنسجة المخ لدى القوارض  مقوسات الكونديهيات كبيرة في أكياس اذ يتم إنتاج وإفراز الدوبامين بكم

وعلى األرجح في البشر  .(Martin et al.,2015;Prandovszky et al.,2011المصابة)

 (McConkey et al., 2013 ; Skallová et al., 2016 ; Henriquez et al., 2019)أيًضا

الخفيفة )ولكن ليست الحادة( في الفئران ترفع تركيزات  بالمقوسات الكونديهلقد ثبت أن االصابة .

(. قد  Eyles et al.,2012الدوبامين الموقعية في الدماغ ، كما لوحظ في األفراد المصابين بالفصام )

 الدوبامين مسؤولة عن التغيرات السلوكية المرتبطة بداء المقوساتتكون هذه الزيادة في مستوى 

حيث يمكن أن يؤدي داء ل المقوسات الكونيديه  وقد يتأثر اإلدراك البشري بالتعرض ،الكونديه

(. حتى بين األطفال "غير Nissen et al.,2017المقوساتالخلقي الشديد إلى التخلف العقلي )

لقي ، يرتبط ارتفاع معدالت األجسام المضادة لألم أثناء الحمل بتأخر المصابين" بداء المقوسات الخ

سنوات  7في  70النمو العقلي في عامهم األول وزيادة خطر اإلصابة بمعدالت ذكاء أقل من %

(Sever et al., 1988 .) 
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ر على أن تم العثو اذ بعد الوالدة  المقوسات الكونيديه قد يتأثر اإلدراك والسلوك البشري أيًضا بعدوى 

العدوى في مرحلة الطفولة المبكرة لها آثار سلبية على اإلدراك البشري وزيادة خطر اإلصابة بالذهانغير 

االرتباط بين العدوى والذهان غير العاطفي يتم توسطه وإدارته بواسطة معدل ، العاطفي

 إلى تعطي (.قد يؤدي التفاعل المناعي لإلصابة بالطفيلياتKhandaker et al.,2018الذكاء)

 kynurenic acidالستقالب التربتوفان ، حيثتفرزالخالياالمصابة بالطفيليات كميات كبيرة من حمضا

(KYNA)عبرindoleamine2,3dioxygenase (IDO) بوساطة تحلل التربتوفان                      

( Mc Conkey, 2013; Ufermann et al.,2019) . 

 tryptophan dioxygenase(TDO)إلى تحفيزإنتاج إنزيم يديهالمقوسات الكونتؤدي االصابة بـ

 Campbell et al.,2014 ; Mc Conkey et al.,2013; Tutakhail et al)فيالخاليا النجمية

،  T. gondiiهذا يؤدي إلى انخفاض مستويات التربتوفان ، وهو ضروري لنمو وتكاثر و   (2020,.

إلى IDOاذ يتحلل التربتوفان بواسطة ، KYNAالضارة مثل بالمقابل يؤدي إلىإنتاج بعض المستقلبات 

kynurenine  والذي يتم استقالبه إلى ،KYNA ( وهو مضاد للغلوتامات ،N-methyl-D-

aspartate (NMDA ومستقبالت النيكوتينCampbell et al.,2014 ; Fabiani et al.2015)  )

 . (Bohár et al., 2015)، وهو عامل عصبي قوي  quinolinateأو هيدروكسيل إلى 

في السائل الدماغي الشوكي لألفراد المصابين بالفصام ،  KYNAتم العثور على مستويات عالية من 

 Sellgren et)2016م الشخصية )ويمكن أن تسبب اضطرابات معرفية في مرض انفصا

al.,تئاب، ان أنظمة التربتوفان هو أيضا مقدمة أساسية للسيروتونين ، الذي يشارك في اضطرابات االك

الدوبامين والغلوتامات يتأثران بالتوكسوبالزما ويمكن أن تمثل العوامل الوسيطة بين داء المقوسات 

 واألمراض النفسية. 
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                           كونديهعلى التعرض لمقوسات التمت دراسة العالقة السببية بين األدلة المصلية 

                      مجموعة من الباحثين المصابين بالفصام من قبل واالضطرابات النفسية لدى األفراد

(Flegr & dama ,2014 ; Sutterland et al.,2015 ;  Hamdani et al.,2017 ; Flegr & 

Horáček , 2018 )  على التعرض لمقوسات ووجدوا عالقة ذات داللة إحصائية بين األدلة المصلية

ابات ذات الصلة ، مقارنة بالسيطرة، ولوحظ وجود ارتباط ذو داللة والفصام أو االضطر  كونيديهال

هذا يؤكد أن  ، والفصام كونيديهعلى التعرض لمقوسات الإحصائية أقوى بين األدلة المصلية 

المقوسات  التوكسوبالزما لها تأثير إيجابي على معدل مرض االنفصام واالكتئاب والقلق وأن عدوى 

 سببًيا مساهًما. قد تكون عاماًل  الكونيديه

                    ربما تكون الصلة بين الفصام وداء المقوسات هي األقوى بالنسبة للدراسات المنشورة

(Torrey & Yolken, 2003; Arias et al., 2012; Flegr & Horáček,2020; Flegr, 

لمخ ، في هذا الصدد ، على زيادة مستويات الدوبامين في ا ي( ، واألهم من ذلك هو قدرة الطفيل2021

تم إثراء مجموعة البيانات الجينية النشطة المتداخلة في مسارات الدوبامين ، وكذلك في تلك المتعلقة 

بانتقال هرمون السيروتونين والغلوتامات باإلضافة إلى إدمان الكوكايين واألمفيتامين، كما هو الحال 

ألمراض النفسية ، والتي ترتبط عادًة بالفصام ، في معظم الحاالت ، كانت أمراض المناعة الذاتية وا

ممثلة بشكل جيد في العديد من حاالت المناعة الذاتية ، كان االرتباط مع مرض انفصام الشخصية 

إيجابًيا ومخصًصا للجنس ، بينما لوحظ وجود ارتباط عكسي بين الفصام والتهاب المفاصل 

 (.Pedersen et al., 2012)الروماتويدي 
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 Alzheimer's diseaseالزهايمر  ىمرض .3.4

 .العمرية  اتالزهايمر حسب الفئ ىمرضفي الكونيدية  اتتأثير االصابة بطفيلي المقوس .1.3.4

بطفيلي  اصابة مرضى الزهايمر( الذي يوضح 3-4شارت نتائج الدراسة وكما في الجدول )أ 

( وان الفئة P>0.05ق معنوية تذكر )لم تسجل النتائج اي فرو اذ ، حسب اعمارهم هالكونيدي اتالمقوس

% اما 50بنسبة سنة ( 75-65)% تلتها الفئة 60 اعلىنسبة مصابةبسنة كانت  (85-76) العمرية

بين اعمار مرضى الزهايمر  %. والتوجد فروق معنوية33.33( سجلت ادنى نسبة 95-86فئة )

 .(p.value=0.707)الكوندية حيث يصب كل االعمار لمقوساتبطفيلي ا واصابت

 .حسب الفئات العمرية بطفيلي المقوسة الكونديةالمصابين  مرضى الزهايمر( 3-4جدول )ال

 مرضى الزهايمر
 المقوسات الكونيديه       

 النسبة المئوية %
 عدد المصابين عدد المرضى

65 - 75 10 5 50 

76 - 85 10 6 60 

86 - 95 15 10 33.33 

 60 21 35 المجموع

X2=0.694 P vlue =0.707 

نوية لدى المصابين بطفيلي بعدم تسجيله فروقات مع (Nayeri et al.,2021)اتفقت النتائج مع 

مل ن الشيخوخة هي أهم عاأوضح أباالمراض النفسية )الزهايمر( ، و الكونيدية والمصابين  اتالمقوس

 %15يمر بحوالي ذ تم تسجيل معدالت تكرار اإلصابة بمرض الزهاإخطر لإلصابة بمرض الزهايمر ، 

عاًما في البلدان  80عاًما وأكثر من  74- 65األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين في  %44و 

بسبب زيادة عدد  2050الصناعية ، ومن المتوقع أن يتضاعف المرض أربع مرات بحلول عام 

فرًدا  85 عاًما ، وبحلول ذلك الوقت ، سيكون واحًدا من كل 85األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 

عدوى المقوسات تحدث معظم حاالت ، في جميع أنحاء العالم مصاًبا بالمرض الُمسبب لإلعاقة 
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يزداد مع تقدم  مقوسات الكونيديهومن المثير لالهتمام أن انتشار ال ، عند البشر بعد الوالدةالكونيديه

المقوسات  لمصلي لـالعمر ، كما هو الحال في بنما ، فقد تم اإلبالغ عن أن معدل االنتشار ا

عاًما ، والسبب أن الشيخوخة تزيد من  60في عمر  %90سنوات و  6في عمر  %13يبلغ الكونيديه

احتمالية التعرض للطفيلي. لذلك ، يزيد خطر اإلصابة بمرض الزهايمر والتوكسوبالزما مع تقدم 

 العمر.

روقات بين المصابين ي فأبعدم تسجيله  Rashno et al.,(2016اتفقت الدراسة مع )كما    

ن داء المقوسات من أهم األمراض التي أوضح أو الزهايمر والفئات العمرية، و بالمقوسات الكوندية 

جرت الدراسة في  ، ما يقرب ثلث سكان العالم مصابون بداء المقوساتوان تصيب اإلنسان والحيوان 

يكن هناك ارتباط معنوي لم و مستشفى إمام رضا لألمراض النفسية في خرم آباد، غرب إيران ، 

واإلصابة بمرض الزهايمر والفئات بالمقوسات الكونيديه وعالقات ذات داللة احصائية بين االصابة

العمرية. من ناحية أخرى ، لم يالحظ أي فرق معتد به إحصائيًا بين المجموعتين من حيث 

لم يتم العثور على الجسم ( ، وفًقا لنتائج الفحص المصلي ، P=0.99)المقوسات الكونيديهاإلصابةبـ

في أي من المرضى المصابين بمرض الزهايمر  مقوسات الكونيديه الخاص بال IgMالمضاد 

لم يكن هناك ارتباط  ،كانت مصابة ، قبل تطور الزهايمر APsومجموعة السيطرة ويبدو أن معظم الـ 

باط ذي داللة إحصائية ( ، ومع ذلك ، كان هناك ارتP=0.99معنوي بين الزهايمر وداء المقوسات )

في عينة المقوسات الكونيديهبين متغيرات العمر والجنس ومكان اإلقامة ونوع التغذية واإلصابة بـ

المرضى ومجموعات السيطرة ، اذ يمكن اعتبار هذه المتغيرات عوامل خطر مهمة لإلصابة بمرض 

مقارنًة بالسيطرة أيًضا التأثير  APs في الـ دوى المقوسات الكونيديهالزهايمر، وأظهر االنتشار العالي لع

في  ELISAالمحتمل لهذا الطفيلي في تفشي مرض الزهايمر وتفاقم األعراض.والمقارنة مع اختبار 

 هذه الحالة ، كان من الممكن تحقيق نتائج أكثر دقة وتفصياًل.
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المقوسة بدراسته عينة لمرضى الزهايمر المصابين ب (Bouscaren et al.,.2018وضحت نتائج )أو 

            % والفئة العمرية من35.4عينة اي  371سنة بـ 69-65الكونيدية اذ سجلت الفئة العمرية من 

 80% تلتها الفئة 20.9اي بنسبة مئوية  219ـ ب 79-75% والفئة 24.2اي  253سنة حالة بـ70-74

ا كبيًرا نسبًيا من كبار ن المثير للدهشة أننا وجدنا عددً أوضح أ% و 19.5حالة بنسبة  204نة فاكثر س

 على الرغم من ندرة الدراسات حول تطور مصل ، السن لديهم عيارات عالية من األجسام المضادة

في المجموعات السكانية األكبر سًنا ، إال أنه من المقبول عموًما أن عيار الجسم المقوسات الكونيديه

ى منخفض على مدار العمر بعد اإلصابة المضاد يتناقص مع تقدم العمر ويتم الحفاظ عليه عند مستو 

عن التحفيز المستمر لجهاز المناعة بواسطة أكياس  IgG المقوسات الكونيديه اذ ينتج ، األولية

ُيفترض أن االنخفاض المعتاد في عيارات األجسام المضادة لدى كبار السن  ، األنسجة طويلة األمد

الفرضيات النسبة المرتفعة نسبًيا من الحاالت  قد تفسر العديد من ،مرتبط بتطور التورم المناعي

( عودة االصابة بواسطة 2) ، ( حصول اصابة أولية أثناء جمع العينة1المرتفعة لدى كبار السن )

 .IgGساللة مختلفة من التوكسوبالزما والتي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة في عيار 

اك فروق بين مجموعات العمر أو العرق لم تكن هناانه( Chegeni et al., 2019وضحت نتائج )أو 

أو الجنس، لدى مرضى المقوسات المصابين بالزهايمر وسجل التعليم والحالة االجتماعية واالقتصادية 

سيطرة الفي مجموعة  %(IgG 33اذ عند فحص انتشار لـ) ، أعلى قلياًل مقارنة بمجموعة السيطرة

( في هذه العينة ، لم نجد ارتفاًعا في AD ، P = 0.25)في المجموعة  %41العشوائية مقارنة بـ 

 معدل انتشار داء المقوسات في مجموعة الزهايمر مقارنة بمجموعة السيطرة . 

ارتفاع معدل انتشار داء المقوسات في المرضى الذين  Chegeni et al.,2019)أظهرت نتائج )

 توجد تقارير توضح العالقة بين يعانون من الزهايمر ، مقارنة بتلك الموجودة في مجموعة السيطرة وال

داء المقوسات ومرض الزهايمر حول العالم ، وحاول الباحث تحديد ما إذا كانت هناك عالقة بين 
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اذ أشارت النتائج التي تم الحصول عليها إلى أن نسبة  ،ومرض الزهايمرالمقوسات الكونيديه عدوى 

اذ أظهرت  ، 1.53مرض الزهايمر في المرضى المصابين ب IgGلمضاد المقوسات  ORاالرجحية 

عدم وجود تحيز في االنتشار، اذيغزو هذا الطفيلي الدماغ باعتباره العضو  Eggerنتائج اختبار 

في الخاليا الدبقية في األشخاص الذين  tachyzoitesالمستهدف الرئيسي ، ويتم تشخيص تكاثر 

لألشخاص المصابين بمرض  اً خطر  يعانون من نقص المناعة، ويمكن أن يكون داء المقوسات عامالً 

إلى أن  IgMفي الوقت نفسه ، يشير وجود حالة إيجابية واحدة فقط من الجسم المضاد ،و الزهايمر

وأن عدوى التوكسوبالزما الحادة)على األرجح( ال تؤدي  ،الزهايمر ال يعيد تنشيط داء المقوسات الكامن

 .)على الفور( إلى اإلصابة بمرض الزهايمر

تعزى االختالفات في نتائج الدراسات المختلفة إلى االختالفات في عمر المرضى الذين  ويمكن أن

شاركوا في الدراسات المشمولة ، واالختالف في متوسط عمر الحاالت وعوامل السيطرة في الدراسة ، 

                       وعوامل المضيف أو غيرها ، وضراوة السالالت الطفيلية ، واالختالف في الجينات

(Perry et al.,2016 .) 

 .مرض الزهايمر حسب الجنس فيالكونيدية  اتتأثير االصابة بطفيلي المقوس. 2.3.4

في الكوندية  اتالذي يوضح اإلصابة بطفيلي المقوس( 4-4اشارت نتائج الدراسة وكما في الجدول )

( P>0.05) ل اي فروق معنوية تذكر حسبيتسج جنس المرضى،الى عدمالزهايمر حسب  ىمرض

 %.50االناث من% 70.58اعلى بلغت  مصابين بنسبةن الذكور أو 
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 .حسب الجنس الكوندية بطفيلي المقوساتالمصابين  مرضى الزهايمر( 4-4جدول )

 مرضى الزهايمر
 المقوسات الكونيديه        

 النسبة المئوية
 عدد المصابين عدد المرضى

 70.58 12 17 الذكور

 50 9 18 االناث

 60 21 35 المجموع

=1.54X
2

 P.value=0.21 

 

جنس عدم وجود فروق معنوية بين الى الذي اشار ( (Rashno et all,2016اتفقت دراستنا مع

 اً ر مسببات األمراض العصبية انتشار واحدة من أكث التيالمقوسات الكونيديه امرضى الزهايمرواالصابةب

 لبشر.لثدييات كمضيف وسيط ، بما في ذلك اوتسبب آفات مختلفة في مجموعة واسعة من ا

يبدو أن التغيرات السلوكية المحددة التي يسلكها (,Nayeri et al(2022)اختلفت النتائج مع

الطفيلي تختلف باختالف جنس العائل الوسيط. أبلغت إحدى الدراسات عن فروق بين الجنسين في 

ر إلى أن النساء يتمتعن بحماية أكبر من النمط الظاهري السريري وتطور مرض الزهايمر ، مما يشي

، لكن في وقت الحق يظهرن معدالت أعلى من  prodromal phasesالرجال في المراحل البدائية 

 ضمور الدماغ معرفًيا. 

أظهرت نتائج دراسة تجريبية أن الجنس المضيف يلعب دوًرا مهًما في تحديد التغيرات الدماغية 

المقوسات في إناث الفئران ، تعمل عدوى مقوسات الكونيديهابة بالتغيرة بعد اإلصوالسلوكية الم

العصبية ، على تغيير تعبير الجينات المشاركة في تطور الدماغ األمامي ، وتكوين الخاليا الكونيديه

                        الحركي ، ولكن في الفئران الذكور ، تعدل االصابة الجينات المرتبطة بوظيفة الشم والتنسيقالحسي

(Xiao et al.,2014; Shojaee et al., 2018). 
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يؤدي التالعب بسلوك العائل بواسطة الطفيلي إلى جعل ذكور الجرذان المصابة أكثر جاذبية لإلناث، 

م مزيًدا من أيًضا ، تقضي اإلناث غير المصابة وقًتا أطول بالقرب من الذكور المصابين وتمنحه

ُيظهر  ،زيد من الطرق لالنتقال الجنسي عن طريق الطفيلي نفسه خلق الم من ثمَّ فرص الخصوبة و 

مجموعة متنوعة من السلوكيات غير الطبيعية ، من  المقوسات الكونيديه البشر المصابون بطفيل

وُينظر إلى هذه السلوكيات على أنها خطيرة لدرجة أنها تشكل مشكلة  ، االنتحار واالكتئاب إلى التلعثم

الواضح إلى ان يكون الطفيلي سبًبا أو مجرد عالمة لهذه السلوكيات ، ولكن  ليس من ، صحية عامة

هناك دليل على كليهما، اذ ترتبط بعض هذه السلوكيات بالتغيرات في هرمونات الستيرويد ، أي 

 .( James& Grech, 2018)هرمون االستروجين عند النساء والتستوستيرون عند الرجال

بالزهايمر والمقوسات الكونيدية أكثر  لإلصابةاإلناث أظهرت حساسية ان Li et al., 2015)واشار )

يؤثر على وظائف عصبية متعددة ( MicroRNA-132 miR-132)من الذكور، ولقد ثبت أن 

الحادة تحفز تعبير بالمقوسات الكونيديه اذ أن االصابة  ، ويرتبط خلل التنظيم بعدة اضطرابات عصبية

132–miR المقوسات الكونيديه  سم الحي، اذ تم اصابة الفئران بساللةفي المختبر وفي الج PRU 

، hypothalamus ، النخامية cortexأشهر في ست مناطق دماغية )القشرة  5واجري تقييًما بعد 

( بواسطة olfactory bulb and hippocampus، البصلة الشمية     cerebellum  المخيخ

qPCR  132تزيد من التعبير عن المقوسات الكونيديه  لـووجد أنه في أن االصابة الحادة–miR فإن ،

االصابة المزمنة لها تأثير معاكس، اختلف التأثير بين مناطق مختلفة من الدماغ وقدم بطريقة تعتمد 

 على الجنس ، حيث أظهرت اإلناث حساسية أكثر من الذكور. 
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 Depressed patients. مرضى االكتئاب4.4

 .العمرية اتمرض االكتئاب حسب الفئفي الكونيدية  اتصابة بطفيلي المقوستأثير اال. 1.4.4

في الكونيدية  اتاإلصابة بطفيلي المقوسالىنسب ( 5-4اشارت نتائج الدراسة وكما يبين الجدول )    

( P>0.05لم تسجل النتائج اي فروق معنوية تذكر حسب )اذ ، بحسب العمر االكتئاب ىمرض

( سنة اقل 50-41بينما كانت الفئة )% 33.33االعلى النسبة سنة  ( 60-51)وسجلت الفئة العمرية 

 .اصابة 

 .حسب الفئات العمرية الكوندية بطفيلي المقوساتاالكتئاب المصابين مرضى ( 5-4جدول )ال

 االكتئابمرضى 
 المقوسات الكونيديه

 % النسبة المئوية
 عدد المصابين عدد المرضى

20 - 30 35 11 31.42 

31 - 40 30 8 26.66 

41 - 50 20 6 30 

51 - 60 15 5 33.33 

 30 30 100 المجموع

=0.272X
2

 P.value = 0.965 

 

 الكونيديه في دراسته عن دور محتمل لداء المقوساتAl-Hussainy et al.(2015) النتائج مع اتفقت

تغيرات المشتركة وتأثير الم MDD) )major depression disorderفي تطور االكتئاب الشديد 

مقوسات فرًدا ، حيث تمت مقارنة مضادات ال 177الدراسة شملت ما مجموعه  ، األخرى 

كانت إيجابية ،ف مت مقارنتهم بالمتطوعين األصحاءوت مصابينفي مصل ال IgMوIgGالكونيديه

 (.%14.55السيطرة )من بين مرضى االكتئاب   )%25.64أعلى ) مقوسات الكونيديهال
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بعدم تسجيله فروق احصائية في إيجابية المصل من  (Suvisaari et al., 2017سة مع )اتفقت الدرا

شهًرا وأعراض  12وارتباطه باضطرابات االكتئاب والقلق وتعاطي الكحول لمدة المقوسات الكونيديه 

(،اذ ارتبط CRPاالكتئاب الحالية وما إذا كان االلتهاب الذي يقاس بمستوى البروتين التفاعلي سي )

شهًرا ولكن ليس  12بشكل كبير باضطراب القلق العام لمدة المقوسات الكونيديه االنتشار المصلي لـ 

المقوسات  مع اضطرابات القلق األخرى أو االكتئاب أو تعاطي الكحول. ارتبطت اإليجابية المصلية ل

 . BDI-21بدرجات أعلى لـ  الكونيديه

على نتائج التحليل المناعية ، كان لدى  ن خاللً وم Nayeri et al. 20)21) دراسةاشارت نتائج 

مقارنًة بالسيطرة، اذ لم يظهر المقوسات الكونيديه  مرضى االكتئاب معدل انتشار مصلي أقل ل

العالقةبين داء  ، وبينواIgMو IgGمقوسات الكونيديهأي ارتباط مع مضاد ال االكتئاب الشديد

 ORاالضطراب ثنائيالقطب)،  (OR=2.25الصرع )المقوسات واالضطرابات النفسية ، بما في ذلك 

( ، OR =1.81( ، الفصام )OR =1.96اضطراب الوسواس القهري )،  )1.26=

 واالكتئاب .  المقوسات الكونيديهعدم وجود ارتباط بين االصابة بـ حيث ظهر،( OR=1.91)واالدمان

 .حسب الجنس مرض االكتئاب فيالكونيدية  اتتأثير االصابة بطفيلي المقوس .2.4.4

الكونيدية  اتيوضح دور اإلصابة بطفيلي المقوس ( الذي6-4اشارت نتائج الدراسة وكما في الجدول )

( وان P>0.05مرض االكتئاب، اذ لم تسجل النتائج اي فروق معنوية تذكر حسب )جنس حسب ال

 %.27.5الذكور  من% 31.66 اعلىنسبة اصابة  تاالناث سجل
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 الجنس.حسب  الكوندية بطفيلي المقوساتكتئاب المصابين اال مرضى ( 6-4جدول )

 مرضى االكتئاب
 المقوسات الكونيديه

 % النسبة المئوية
 عدد المصابين عدد المصابين

 27.5 11 40 الذكور

 31.66 19 60 االناث

 30 30 100 المجموع

= 0.198X
2

 P.value=0.656 

عدم وجود ارتباط بين عامل الجنس  فيNayeri Chegeni et al. 2019)اتفقت دراستنا مع دراسة )

مرض األكتئاب، عامل الجنس له تأثير واضح على األداء في واالصابات بطفيلي المقوسة الكونيدية 

النفسي لإلنسان، من المعروف أن الهرمونات الجنسية األنثوية تتالعب باألفعال الدوبامينية في بعض 

التنكسية عند النساء ، مثل مرض باركنسون ، يقلل من التأثير  أجزاء الدماغ، مع حدوث االضطرابات

الوقائي للدوبامين ،على العكس من ذلك ، يمكن أن تسبب المستويات المرتفعة من هرمون 

التستوستيرون لدى الرجال داء المقوسات المرتبط بالتغيرات في سلوك اإلنسان والحيوان ،لذلك ، هذا 

 المقوسات الكونيديهوة بين االكتئابم في تقييم العالقالمتغير مه

تأثير داء المقوسات على االكتئاب لدى الى  .Hlaváčová et al( 2022واشارت دراسة )    

 BDIباالعتماد على درجات  ، مجموعة محددة من الرجال والنساء، وهم مراجعين لعيادة الخصوبة

وعلى الرغم من أن معدل  ، ارنة بالرجالبين النساء والرجال وجد مستويات اكتئاب أعلى لدى النساء مق

انتشار داء المقوسات قد ظهر بشكل متكرر بين النساء أكثر من الرجال ، لم يجد الباحث فرًقا كبيًرا 

والنساء السلبيات للمرض في  المقوسات الكونيديه يجابيات اإلفي مستويات االكتئاب بين النساء 

 اء اللواتي ال يعانين من اضطرابات الخصوبة، وجدنا أنمجموعة البيانات ككل، ومع ذلك ، في النس

 أكثر اكتئاًبا من النساء السلبيات للمقوسات. مقوسات الكونيديه النساء المصابات بال



 Results& Discussion ..................................................................../ النتائج والمناقشة الفصل الرابع 

69 

لدى النساء كبيرات السن تتوافق هذه النتائج مع الدراسات التي أظهرت ارتفاع مستويات االكتئاب 

              ء الحوامل ،لم يجد فرًقا كبيًرا في مستويات االكتئابوفي النسا المقوسات الكونديه إيجابيات

والنساء السلبيات اللواتي تم تشخيصهن بمشاكل الخصوبة، اذ المقوسات الكونيديه بين النساء إيجابيات 

                     كانت درجات االكتئاب في هاتين المجموعتين مماثلة لتلك الموجودة في النساء 

دون مشاكل في الخصوبة، يرتبط العقم عند النساء بزيادة المقوسات الكونيديه ات المصاب

 .(Duffy et al., 2015; Groër et al., 2011االكتئاب)

فرًقا كبيًرا في مستويات االكتئاب بين الرجال الموجبين  Hlaváčová et al,(2021) لقد وجد

يمكن  مقوسات الكونيديهلرجال المصابين بالأن اوالسلبيين واوضح أيًضا إلى المقوسات الكونيديه

، والتي يمكن أن  IL -10حمايتهم من االكتئاب، اذ تتميز اصابة المضيف بمستويات مرتفعة من 

 .تقلل من االكتئاب من خالل أنشطتها المثبطة للمناعة والمضادة لاللتهابات

كتئاب في االتجاه المعاكس تظهر نتائج الدراسة أن داء المقوسات الكامن يؤثر على مستويات اال

فهي تزيد عند النساء وتنخفض عند الرجال، ومن المعروف وجود اختالفات كبيرة  ،لدى الرجال والنساء

يبدو أن الرجال المصابين  بين الرجال والنساء في تأثير داء المقوسات الكامن على تغيرات الشخصية،

أكثر ريبة وغيرة وعقائدًيا من الرجال السلبيين ، في  أقل تقيًدا بالقواعد ويكونون  مقوسات الكونيديهبال

من أكثر دفًئا وراحة ، وضميًرا ، ومثابرة ، وأخالقية  مقوسات الكونيديهأن النساء إيجابيات الحين 

ى المقوسات ، تم تفسير هذه االستجابات السلوكية المعاكسة لعدو  المقوسات الكونيديهالنساء السلبيات 

تفاعالت الرجال والنساء المتناقضة مع اإلجهاد المزمن المرتبط باالصابة ،من من خالل  الكونيديه

الفروق بين  ((Kudielka,B.M.,& Kirschbaum,C.2013وجهة نظر فسيولوجية ، الحظ 

، فمن الممكن بالفعل أن تلعب اآلليات المرتبطة  HPAالجنسين في استجابات اإلجهاد لمحور 
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الملحوظة في تأثير داء المقوسات على درجات االكتئاب لدى الرجال  باإلجهاد دوًرا في االختالفات

 والنساء، استندت إلى عينات من المرضى النفسيين. 

لطالما تمت دراسة التغييرات السلوكية المرتبطة بداء المقوسات الكامن وتفسيرها ضمن اإلطار 

ات يمكنها تغيير سلوك مضيفيها النظري لما يسمى بـ "فرضية التالعب" ، والتي تنص على أن الطفيلي

(. Barnard,1990للمساعدة في انتقالها من مضيف وسيط إلى مضيف نهائي عن طريق االفتراس )

ومع ذلك ، ال يعني االرتباط بالضرورة السببية، قد تكون التغيرات الملحوظة في السلوك والشخصية 

سبب أو تأثير داء المقوسات، يمكن أن  ، إماللمقوسات الكونيديه  نبين األشخاص الموجبين  والسلبي

المذكور أعاله، أو  مقوسات الكونيديهوسات إما نتاج نشاط التكون التغييرات التي يسببها داء المق

اآلثار الجانبية للعمليات المرضية في الكائن المصاب ، أو استجابة المضيف التكيفية أو غير التكيفة 

يختلف األفراد ذوو السلوكيات والشخصيات المختلفة في  للعدوى الطفيلية، من الممكن أيًضا أن

قابليتهم لإلصابة بعدوى التوكسوبالزما أو يظهرون مستويات مختلفة من سلوكيات المخاطرة التي 

تؤدي إلى اإلصابة، في الدراسات البشرية ، منالمستحيل اختبار اتجاه السببية بين هذه الظواهر 

                   دراسات الطولية على البشر ، والتجارب في حيواناتمباشرة. ومع ذلك ، فإن نتائج ال

                            الطفيلية المختبر تقدم دعًما لفرضية التغيرات السلوكية التي تسببها العدوى 

(Vyas et al., 2007; Skallová et al., 2016) . 

تشيكية أن انتشار داء المقوسات بين األوالد أظهرت دراسة وبائية أجريت مؤخًرا في الجمهورية ال

، وعند بلوغ سن الثالثين تقريًبا ، يكون االنتشار أعلى بكثير لدى النساء 19والبنات متماثل حتى سن 

منه بين الرجال. بعد هذا العمر ، يتراجع معدل االنتشار عند الرجال ، بينما يزداد في النساء حتى سن 

لهذا االنتشار المتزايد لداء المقوسات لدى النساء في سن اإلنجاب هو الخمسين.التفسير التقليدي 

(. تناقش الدراسات أيًضا إمكانية انتقال Kodym,2010مشاركتهن في طهي وتذوق اللحوم النيئة )
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 من ثمَّ الجنسي ، والجنس الفموي ،و من الرجال إلى النساء عن طريق االتصال المقوسات الكونيديه 

داد معدالت اإلصابة لدى النساء بشكل ملحوظ مع تقدم العمر أكثر من الرجال، فمن الممكن أن تز 

أكثر بالمقوسات الكونيديه ويبدو أن لدى النساء فرصة أكبر في مواجهة المزيد من مصادر االصابة 

هو حجم مكان اإلقامة  لمقوسات الكونيديهمن الرجال، أحد عوامل الخطر الرئيسية لعدوى ا

(Kolbekova et al., 2017) . 

 Anxiety patients. مرضى القلق 5.4

 القلق حسب الفئة العمرية ىالكونيدية على مرض اتتأثير االصابة بطفيلي المقوس .1.5.4

االستعداد و الكونيدية  اتطفيلي المقوس الى انتشار( 7-4اشارت نتائج الدراسة وكما يبين الجدول )    

 وكانت( P>0.05لنتائج اي فروق معنوية تذكر حسب )لم تسجل او مرض القلق، لالصابة بالجسمي 

( مصابة بنسبة اقل 50-41بينما كانت الفئة )% 22.5 مصابةبنسبة(30-20)الفئة العمرية

16.66.% 

 .حسب الفئات العمرية الكوندية بطفيلي المقوساتالقلق المصابين مرضى ( 7-4جدول )ال

 مرضى القلق
 المقوسات الكونيديه

 % النسبة المئوية
 عدد المصابين عدد المرضى

20 - 30 40 9 22.5 

31 - 40 30 5 16.66 

41 - 50 20 4 20 

51 - 60 10 2 20 

 20 20 100 المجموع

= 0.365X
2

 0.365P.value = 
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بعدم تسجيله اي فروق معنويةذات داللة إحصائية في  Bak et al. (2018اتفقت الدراسة مع )

بين االصابة بالمقوسة الكونيدية لدى مرضى القلق والفئات  ات الكونيديهالمقوسAbاالجسام لمضادة لـ 

% واكثر 26.5سنة  35-30% والفئة العمرية 3سنة  30العمرية ، اذ سجلت الفئة العمرية اقل من 

 .% 10سنة  51من 

ري مرتبًطا بالسلوك االنتحاالمقوسات الكونيديه في دراسةتحديد ما إذا كان االنتشار المصلي لـ و 

زيادة درجات القلق من الحالة  Coccaro et al.(2016)وسجل .وأعراض نفسية أخرى كالقلق

 Alvarado-Esquivel et al.(2016)اوضحكما المصلي.  المقوسات الكونيديهوالسمات في مرضى

ر          وذك. والقلق المختلط واالضطراب االكتئابيى المقوسات الكونيديه العالقة بين عدو 

Markovitz et al (2015) المصلية لديها مخاطر أكبر لإلصابة ة المقوسات الكونيديهأن مجموع                  

                                        بـ باضطراب القلق العام. لم تدعم بعض الدراسات األخرى العالقة بين القلق واالصابة

T. gondii Mitra et al., 2013; Cook et al.,2015) .) تقلل من المقوسات الكونيديه أن عدوى

 على البشر العالقة بين القلق وعدوى  دراستهالسلوك الشبيه بالقلق في القوارض. ومع ذلك ، أظهرت 

 المقوسات الكونيديه 

انه تم تصنيف االنتشار المصلي الى  Alvarado-Esquivel et al., 2016) اشارت دراسة )

حسب الجنس والعمر ، لوحظ أن االنتشار المصلي كان مشابًها في  المقوسات الكونيديه .لعدوى 

ومع ذلك ، كان االنتشار المصلي أعلى بشكل  ،( P=1.0حاالت الذكور ومجموعة السيطرة للذكور )

( وكان لدى المرضى الذين تتراوح OR=7.08ملحوظ في حاالت اإلناث منه في مجموعة السيطرة )

مقارنة  ى المقوسات الكونيديهانتشار مصلي أعلى بكثير لعدو  عاًما معدل 50-31أعمارهم بين 

(، لم يسجل تفاوت في الفروق المعنوية بين OR=21.04في نفس الفئة العمرية ) السيطرةبمجموعة 

عاًما وما دون ،  30معدل االنتشار المصلي بين حاالت االصابة والسيطرة في الفئات العمرية من 
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مع القلق المختلط واضطراب  ى المقوسات الكونيديهارتباط عدو  ناعاًما، واوضح  50وأكبر من 

، تشير هذه النتيجة IgMولكن ليس باإليجابية المصلية  IgGاالكتئاب مرتبًطا باإليجابية المصلية 

إلى أن هذا االضطراب مرتبط باالصابة المبكرة وليس االصابة الحادة، في دراسة أجريت على النساء 

ارتباًطا إيجابًيا بين  لمقوسات الكونيديهئك الذين لديهم دليل مصلي على التعرض االحوامل ، أظهر أول

 . (Groër et al., 2016) ومالمح مقاييس المزاجية لالكتئاب والقلق IgGمستويات 

، وجد الباحثون أن المقوسات الكونيديهفي دراسة أجريت على ذكور الفئران المصابة بعدوى تجريبية بـ

في الدماغ األمامي أظهرت زيادة في السلوك المرتبط  المقوسات الكونيديه بة بكيساتالفئران المصا

عالقة بين االصابة المزمنة  Duffy et al. (2015) وجدت(.و Evans et al.,2014)بالقلق

القدامى في الجيش. من ناحية أخرى ، في  اتبالتوكسوبالزما واالكتئاب والقلق لدى النساء المحارب

لمزمنة بنظام مثبط  المقوسات الكونيديهعلى الفئران ، أدت إعادة تنشيط االصابة بـ دراسة أجريت

دراسة تشير إلى االنتشار  50لـ  metaللمناعة إلى تحريض سلوكيات شبيهة باالكتئاب، وفي التحليل 

في أي اضطراب نفسي مقارنة مع األشخاص االصحاء ، لم يجد المقوسات الكونيديه المصلي لعدوى 

                احثون أي ارتباط لمضاد المقوسة لألجسام المضادة مع االكتئاب الشديد والقلقالب

(Sutterland et al., 2015) . 

واالكتئاب بسبب  المقوسات الكونيديه يمكن أن تكون االختالفات في العثور على ارتباط بين عدوى 

خفيف(. لذلك ، من الاضطراب االكتئاب االختالفات في شدة القلق بين الدراسات )القلق المختلط و 

مرتبطة باالكتئاب الخفيف أكثر من ارتباطها بالقلق  المقوسات الكونيديه المحتمل أن تكون عدوى 

للتسبب في القلق  المقوسات الكونيديه المختلط،  ال ُيعرف سوى القليل عن اآلليات التي يستخدمها

يغزو الدماغ ، وقد يؤدي هذا الغزو إلى تغيرات  المقوسات الكونيديه واالكتئاب، من المعروف أن



 Results& Discussion ..................................................................../ النتائج والمناقشة الفصل الرابع 

74 

سلوكية، يمكن أن تكون اضطرابات المزاج المرتبطة بالتوكسوبالزما بسبب التغيرات في تركيزات بعض 

 . (Henriquez et al., 2009)الناقالت العصبية في الدماغ بما في ذلك الدوبامين والسيروتونين 

 .حسب الجنس ى القلقسة الكونيدية على مرضتأثير االصابة بطفيلي المقو  .2.5.4

 اتدور اإلصابة بطفيلي المقوس الى( يوضح 7-4اشارت نتائج الدراسة وكما في الجدول )    

، اذ لم تسجل النتائج اي فروق معنوية تذكر حسب القلقتبعا لجنس المريضالكونيدية بحصول مرض 

(P>0.05وان الذكور سجل )14.28مقارنة مع االناث  %23.07اعلى  نسبة اصابة  وا.% 

 الجنس. حسب  الكوندية بطفيلي المقوساتالمصابين  مرضى القلق( 8-4جدول )ال

 مرضى القلق
Toxoplasma gondii 

 % النسبة المئوية
 عدد المصابين عدد المرضى

 23.07 15 65 الذكور

 14.28 5 35 االناث

 20 20 100 المجموع

=1.09X
2

 P.value =1.09  

 

بعدم حصول فروق ذات داللة احصائية بين مرضى  Sapmaz et al., (2019قت الدراسة مع )اتف

القلق المصابين بالمقوسة الكونيدي يعد تحديد األسباب الهيكلية لالكتئاب أمًرا مهًما لعملية العالج ، 

جابية لعالقة بين إيوقد يكون داء المقوسات مرتبًطا باالضطرابات النفسية، كان الهدف تقييم ا

 37المصلية واالكتئاب لدى األطفال والمراهقين، تضمنت دراسة الحاالت هذه  مقوسات الكونيديهال

عاًما تم تشخيص إصابتهم باالكتئاب وتم تقييم ومقارنة  18و  11طفاًل ومراهًقا تتراوح أعمارهم بين 

إحصائية في العمر أو  لهاتين المجموعتين، لم تكن هناك فروق ذات داللة  المقوسات الكونيديه مصل

شخًصا يتمتعون بصحة جيدة. ثمانية مرضى  36مشارًكا يعانون من االكتئاب و  37الجنس بين 
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، فرق معتد به إحصائيا المقوسات الكونيديه من واثنين من السيطرة كانت إيجابية مصلية

(P=0.046كانت اإليجابية المصلية أعلى بشكل ملحوظ في المرضى الذين لديهم أ .) فكار انتحارية

(P=0.005 مقارنة بأولئك الذين ليس لديهم أفكار انتحارية كانت اإليجابية المصلية لسبعة من )

من المشاركين الذين لم يفعلوا ذلك   (P >0.001)المشاركين التسعة الذين حاولوا االنتحار أعلى بكثير

 تئاب وشدته. على االستعداد لالك المقوسات الكونيديه وبالتالي ، قد تؤثر عدوى 

ـ والقلق المختلط واالضطراب االكتئابي يتأثر بالجنس المقوسات الكونيديه  أن ارتباط اإلصابة

             سنة، 50-31والعمر، تم تسجيل ارتباط قوي في اإلناث والمرضى الذين تتراوح أعمارهم بين

               يتشابه االنتشار  ليس من الواضح سبب تأثر الرابطة بهذه الفئات العمرية والجنسية، اذ

                  بين الذكور واإلناث ، ويزداد مع تقدم العمر المقوسات الكونيديه المصلي لعدوى 

(Alvarado-Esquivel et al., 2016,2011) من ناحية أخرى ، تعاني النساء من القلق .

ن الباحثين عن العالج ، كان لدى واالكتئاب أكثر من الرجال، في دراسة حديثة أجريت على السكا

. وبالمثل ، في (Pesce et al.,2016)النساء معدل انتشار أعلى الضطرابات القلق من الرجال 

صحة المجتمع اإلسباني المستندة إلى السكان للالتينيين في الواليات المتحدة ، كان انتشار  عندراسة 

                  64إلى  45، وفي الفئةالعمرية من االكتئاب والقلق أعلى لدى النساء منه بين الرجال 

                  سنة 74 - 65سنةو 44 -عاًما  18عاًما مقارنة بالمجموعات المكونة من 

(Wassertheil-Smoller et al., 2014) المقوسات  . لذلك ، فإن حقيقة أن االرتباط بين عدوى

بي كان أقوى لدى النساء واألشخاص في منتصف العمر والقلق المختلط واالضطراب االكتئا الكونيديه

 مقارنة بالرجال وفي الفئات العمرية األصغر واألكبر .
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 Schizophrenic patients. مرضى االنفصام 6.4

 االنفصام حسب الفئة العمرية ىتأثير االصابة بطفيلي المقوسة الكونيدية على مرض .1.6.4

حسب اعمار  نفصاممرض األ فيإلصابة بطفيلي المقوسة الكوندية ا الى انتشارستنا ااشارت نتائج در 

حيث كان مرضى النفصام مصابين بنسب مختلفة في مختلف االعمار وهذه االختالفات في ، المرضى

نسبة اعلى سنة  (30-20)الفئة وسجلت ،(P.value = 0.341)نسب االصابة كانت غير معنوية

 % )26.66( سنة الى نسبة 60-51عمار الكبيرة )نسبة االصابة في اال واقل% 34.28اصابة 

 .(8-4الجدول

 .حسب الفئات العمرية الكوندية بطفيلي المقوساتالمصابين  مرضى االنفصام( 9-4جدول )ال

 مرضى االنفصام
 المقوسات الكونيديه                 

 %النسبة المئوية
 عدد المصابين عدد المرضى

20 - 30 35 12 34.28 

31 - 40 30 10 33.33 

41 - 50 20 6 30 

51 - 60 15 4 26.66 

 32 32 100 المجموع

= 0.341X
2

 P.value = 0.341   

 

لم يكن هنالك ارتباط بين االصابة  ( بأنه Mortensen et al. 2007اتفقت الدراسة مع )

حياة الجنين  مع الصابةبالمقوسة والمصابين باالنفصام وعالقتها مع الفئة العمرية ، واشار قد تترافق ا

، مع خطر اإلصابة بالفصام  لكونيديهامقوسات أو فترة حديثي الوالدة ، بما في ذلك اصابة ال

 IgG)) مقوسات الكونيديهواالضطرابات العقلية األخرى، ارتبطت مستويات الغلوبولين المناعي ال

الك ارتباًطا كبيًرا بخطر اإلصابة المقابلة للربع األعلى بين األشخاص الخاضعين للمراقبة ولم يكن هن
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بعد تدوين مكان الميالد وسنة الميالد والجنس، والتشخيصات النفسية بين   )OR  =1.79بالفصام )

وغيرها من  لإلصابةاألقارب من الدرجة األولى، لم يكن هناك ارتباط كبير بين أي عالمة 

 االضطرابات الشبيهة بالفصام أو االضطرابات العاطفية. 

أكثر شيوًعا في مرض المقوسات الكونيديه ةأن االصاب ( Hinze-Selch et al., 2017جل )وس

فصام الشخصي، إن تفاعل الطفيلي المستمر مدى الحياة مع الجهاز المناعي للمضيف يتضمن لا

ماًل اإلنترفيرون غاما ويوفر تحدًيا للمضيف يتجاوز دوًرا محت الناجم عن الخاليا التائية تحلل التربتوفان

 قد تكون أكثر تواتًرا  TGأن عدوى  دراستهفي مسببات الفصام، كانت الفرضية التي اختبرها في 

)تردد مصلي( و / أو أكثر كثافة )كثافة مصلية( في مرضى الفصام أو االكتئاب الشديد مقارنًة 

مع  بمجموعة السيطرة النفسية، باإلضافة إلى ذلك،ارتبطت كثافة المصل بشكل إيجابي ملحوظ

، خاصة في األفراد  TGوعدد الكريات البيض ، وأن االصابة بـ  Cمستويات البروتين التفاعلي 

المصابين بالفصام ، هي عامل بيئي مهم في التفاعل بين الضعف النفسي والخلفية الجينية والتحوير 

 المناعي وأنظمة الناقل العصبي. 

كعامل خطر الضطراب  TGلتي اكدت ان اKhademvatan et al.(2014)واتفقت النتائج مع    

لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعة المرضى مقارنة مع و الفصام لدى اإلناث فقط، 

لداء المقوسات في كل مجموعة فرعية عمرية  IgGمجموعة السيطرة في األجسام المضادة 

صابة بين الفئات العمرية لم تكن أيًضا أن الفروق في معدالت اإل Xiao et al.(2010)وجد .و مختلفة

 ذات داللةإحصائية.  

لدى  مقوسات الكونيديهبتسجيله عالقة بمرض ال (Kezai et al. 2020مع ) نتائجنااختلفت 

المرضى المصابين بالفصام مع الفئات العمرية ،اذ ارتبط داء المقوسات سابًقا بزيادة خطر اإلصابة 

مريًضا مصاًبا بالفصام وفًقا لمعايير  70ائية، اذ تم تسجيل بالفصام في العديد من الدراسات الوب
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DSM-5  وسبعون عنصر سيطرة ، ووجد ارتباًطا معنوًيا بين الفصام وحالة اإلصابة باالنتشار

في مجموعة السيطرة ونسبة األرجحية  %52.9في مرضى الفصام مقارنة  %70المصلي بنسبة 

وندي بشكل كالمقوسات الكونيديه ما يزداد االنتشار المصلي، باإلضافة إلى ذلك ، بين2.081المحسوبة 

ملحوظ مع تقدم العمر، لم يتم مالحظة هذا االرتباط في المرضى المصابين بالفصام، الذين يظهرون 

المقوسات  ، مما يشير إلى أن عدوى 38نسبة عالية من األشخاص المصابين بالفصام تحت سن 

الشخصية، وأن مرضى الفصام لديهم مستويات أقل  فيصام قد تعزز ظهور المرض انف  الكونيديه

 مقارنًة بالسيطرة . المقوسات الكونيديه( IgGلوبولين المناعي في الدم من )كبكثير من ال

  للمقوسات الكونيديهأن اإليجابية المصلية  كشفت دراسة حديثة واسعة النطاق أجريت في الدنمارك 

( بعد استبعاد المشاركين الذين OR =2.78ظ ارتباط أقوى )( ولكن لوحOR=1.47مرتبطة بالفصام )

قد تكون عاماًل مسبًبا لمرض انفصام  المقوسات الكونيديه تم تشخيصهم، مما يشير إلى أن االصابة

 . (Burgdorf et al.,2019)الشخصية

مقوسات ى الفسية، اذ تمثل عدو باالضطرابات الن  المقوسات الكونيديه العديد من اآلليات لربط تاقترح

، خاصة في مرض انفصام الشخصية ، محفًزا بيئًيا رئيسًيا يتوسط التفاعل بين الضعف  الكونيديه

و يعتبر ارتباط الناقالت ، الشخصي ، والبيئة الوراثية ، واالنتقال العصبي ، وتعديل الجهاز المناعي 

دة ألنسجة المخ التي تتالعب منطقة محدالمقوسات الكونيديه  لدى، العصبية أكثر النظريات قبواًل 

-Indoleamine 2,3بالناقالت العصبية ذات الصلة ببعض االضطرابات النفسية وتم تسجيل أن 

dioxygenase  ويحتوي ، يقلل من تنظيم السيروتونين ، يكون ناتًجا عن االصابة بالتوكسوبالزما

، الذي ينظم تركيب  tyrosine hydroxylaseعلى جينات ترميز المقوسات الكونيديه جينوم

أن ارتباط داء المقوسات بالفصام يرجع إلى خلل في تنظيم الدوبامين وتعديل  ت الىالدوبامين ، واشار 
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اقترح بعض الباحثين أن نقل إشارة الدوبامين المفرط النشاط كما إشارات الدوبامين بواسطة الطفيلي، 

 .((McConkey et al., 2013شخصيةقد يلعب دوًرا في الفيزيولوجيا المرضية لمرض انفصام ال

 الكونيدية على مرضى االنفصام حسب الجنس اتتأثير االصابة بطفيلي المقوس .2.6.4

حصول مرضى في  الكونيدية  اتطفيلي المقوسبدور اإلصابة بوضوحالى اشارت نتائج الدراسة     

-4وكما في الجدول )ث ، كما سجلت نسب متقاربة بين الذكور واالناجنس المرضىتبعا للاالنفصام 

 من% 34 مصابة بنسبة اعلىاالناث  وان( P > 0.05)وهذه االختالفات كانت غير معنوية (، 9

 %.30الذكور 

 .حسب الجنس الكوندية بطفيلي المقوساتالمصابين  مرضى االنفصام( 10-4جدول )

 مرضى االنفصام
Toxoplasma gondii 

 % النسبة المئوية
 صابينعدد الم عدد المصابين

 30 15 50 الذكور

 34 17 50 االناث

 32 32 100 المجموع

= 0.184 X
2

 P.value = 0.184   

 

بعدم تسجيل اي فروق معنوية بين المصابين بالمقوسة  Kezai et al.(2020مع ) دراستناواتفقت     

 IgG 41مرض االنفصام وعالقته بالجنس ، اذ سجلت الذكور مستوى مناعي لـ فيالكونيدية 

%( 53.6) 30%( مقارنة مع السيطرة الموجبة 26.8) 15السالبة  IgG%( االيجابية و 73.2)

بعدم تسجيله فروق معنوية للجنسين Emelia et al.(2012)مع ايضا%(.واتفقت 46.4) 26والسالبة 

 15%( و 27.8) 12المصابين بالمقوسة الكونيدية لدى مرضى االنفصام حيث سجل الذكور 

واشار  P= 0.402%( ومستوى احتمالية 33.3) 18%( و16.7) 9بينما سجل االناث %( ، 27.8)
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، مما  IFN-yاالصابة ، تفرز الخاليا التائية المساعدة المنشطة المقوسات الكونديه عندما تسبب

المقوسات  من tachyzoite phase، هذا اإلنزيم يحلل التربتوفان المطلوب لمرحلة IDOيحفز 

، تموت الطفيليات المنشطة عن طريق استنفاد التربتوفان ، وقد تؤدي نواتج تحلل  مَّ من ثوب الكونيديه

قد ينتج نظام  من ثمَّ ى زيادة نشاط الدوبامين و التربتوفان المرتفعة التي تتراكم عبر مسار كينورينين إل

ام مضيف كمية أقل من السيروتونين وتراكم نشاط الدوبامين كما يظهر في مرض انفصللالدفاع 

الشخصية، اذ يرتبط ارتفاع عيار األجسام المضادة بزيادة خطر إصابة الفرد بأعراض االمراض 

الذهانية، على الرغم من أن العديد من الدراسات السابقة أظهرت أن اإليجابية المصلية لمضاد 

كانت في مرضى الفصام أعلى مما  IgG لمقوسات الكونيديهالتستوستيرون، كانت األجسام المضادة لـ

 عليه في مجموعة السيطرة .

للمرضى  IgGكبير بين مستويات  فرق Khademvatan et al.(2014) الحاليه دراسةلم نتفق معال

 35/18 كان الفرق بين اإلناثو %(، 32.2) 31/96مع السيطرة ذكور (%26.6) 16/65الذكور 

المقوسات .%( في انتشار االصابة ب21) 22/104ومجموعة السيطرة اإلناث  (51.42%)

انتشار مضادات  ( ولم يكن هناك فرق كبير فيP<0.001وكانت ذات داللة إحصائية)الكونيديه

 بين الذكور واإلناث في مجموعة السيطرة.  IgG لمقوسات الكونيديه التستوستيرون، لـ

ان الرجال والنساء على استعداد لالصابة بالفصام لدى الى El Mouhawess et al.(2020واشار )

واستمرارها في  مقوسات الكونيديهسبب ذلك الى تكاثر الصابة بالمقوسة بدون اي فروق، عازيا اال

الدماغ تفاعاًل التهابًيا عصبًيا موقعيا، مما ينتج عنه تخليق النواقل العصبية المرتبطة باالضطرابات 

وًرا دMMPMatrix metallopeptidase 9-9))العصبية ، وخاصة الفصام، يمكن أن يلعب بروتين

 . رئيسًيا في هذا االلتهاب العصبي
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هو طفيلي داخل الخاليا يحتوي على مدار للجهاز العصبي المركزي،  ي المقوسات الكونيديهطفيل

يؤثر على تركيب النواقل العصبية ، وخاصة  المقوسات الكونيديه  وأظهرت العديد من الدراسات أن

DOPA  تغيرات في الشخصية، وأعراض ذهانية، وفي ، في األفراد المصابين، مما قد يؤدي إلى

هو عامل مسبب لمرض انفصام المقوسات الكونيديه بعض الحاالت ، اضطرابات عصبية ونفسية وأن

في الجهاز العصبي المقوسات الكونيديه بتأثيره الهام في انتشار MMP-9الشخصية، ُيعرف بروتين 

لداء المقوسات الدماغي المرتبط بظهور الفصام،  المركزي، ويبدو أنه متورط في إحدى اآلليات المسببة

متورط في تطور االضطرابات العصبية، أظهرت النتائج أن تعدد  MMP-9إن تعدد األشكال لجين 

ات المصليه للمقوسات موجود في مرضى الفصام الذين لديهم مضاد C > T 1562األشكال 

 الكونيديه

 Addiction patients. االدمان 7.4

 . حسب الفئة العمرية االدمانالكونيدية على مرضى  اتير االصابة بطفيلي المقوستأث .1.7.4

الكونيدية بحصول  اتدور اإلصابة بطفيلي المقوسالى ( 10-4اشارت نتائج درستنا وحسب الجدول )

( P> 0.05)الكوندية واعمارهم  ظهر فروق معنوية بين المدمنين المصابين بالمقوساتتلم و ، المدمنين 

-31والفئة)سنة  (50-41)% تلتها الفئة 33.33سنة نسبة اصابة  (30-20)جلت الفئة العمرية وس، 

 %.20نفس نسبة االصابة سنة  (40
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 .حسب الفئات العمرية المصابين بطفيلي االلمقوسة الكونديةالمدمنين ( 11-4جدول )ال

 المدمنين
 المقوسات الكونيديه

 % النسبة المئوية
 د المصابينعد عدد المرضى

20 - 30 15 5 33.33 

31 - 40 15 3 20 

41 - 50 5 1 20 

 25.71 9 35 المجموع

= 0.798X
2

 P.value = 0.798 

 

واإلدمان بأربع مقاالت المقوسات الكونيديه للعالقة بين عدوى  meta، تم إجراء تحليل  2015في عام 

المقوسات  وية بين زيادة انتشار عدوى أظهرت نتائج التحليل أن هناك نسبة أرجحية معنو متضمنة 

 . OR=1.91(Sutterland et al., 2015)واإلدمانالكونيديه

 لمقوسات الكونيديهتواتر عيار األجسام المضادة لـ الىHaghighi et al.(2020اشارت نتائج )

 29 إلى 20أنه في الفئة العمرية من و في النساء المدمنات مقارنة بمجموعة السيطرة )حسب العمر( 

في مجموعة السيطرة أكثر من المدمن  االجسام المضاده للمقوسات الكونيديه عاًما، كان معدل إيجابية

أشارت الدراسة إلى أن الحقن داخل األوعية الدموية للعقاقير المخدرة هو معيار رئيسي في زيادة ، و 

بلغ  مقوسات الكونيديهاالجسام المضاده لل معدل اإلصابة بداء المقوسات لدى المدمنين،و أن معدل

لدى المدمنين الذين استخدموا مخدرات مختلفة بطرق مختلفة ، يبدو أن نوع المخدر وطريقة  37.5%

المضاد عند المدمنين،  االجسام المضاده للمقوسات الكونيديه تناوله غير فعالين في مستوى عيار

المضاد في الفئة العمرية  كونيديهاالجسام المضاده للمقوسات ال ارتفاع عيارايضا وأظهرت الدراسة 

االجسام المضاده  ، لذلك ، يمكن اعتبار العمر عاماًل فعااًل في مستوى 50 – 40و  29 - 20من 



 Results& Discussion ..................................................................../ النتائج والمناقشة الفصل الرابع 

83 

 االجسام المضاده للمقوسات الكونيديه نين، يمكن أن يزيد من مستوى لدى المدم  للمقوسات الكونيديه

 لدى المدمنين.

باالجسام  العمر هو العامل المعنوي الوحيد المرتبط انالى (Sharifzadeh et al.2022واشار)

تفاعل البوليميراز المتسلسل مع  تقنيةفي مجموعة االصابات، بالنظر إلى  المضاده للمقوسات الكونيديه

دراسة وجود فروق معنوية بين المرضى المدمنين المصابين بداء السجلت كما ، REالهدف الجينومي 

والعوامل  المقوسات الكونيديه لفئات العمرية ، اذ ان  انتشار عدوى المقوسات الكونيدية حسب ا

المرتبطة بها في األفراد المدمنين غير معروفة إلى حد كبير، وبالتالي حاولت دراسة الحالة والشواهد 

ـوعالقة االنتشار بالخصائص للمقوسات الكنونيديه  المصلي الحالية تحديد االنتشار الجزيئي

موغرافية وعوامل الخطر لدى األفراد المدمنين وغير المدمنين في إيران، كان التعرض االجتماعية الدي

أعلى لدى األفراد المدمنين مقارنة باألفراد غير المدمنين ، وهو أمر مهم بالنسبة لـ  لمقوسات الكونيديهلـ

IgGء الحالة بسبب الفقر وسو  ـالمقوسات الكونيده ، وقد يكون المدمنون أكثر تعرًضا لالصابة ب

 .الصحية والتغذية. في إيران 

 .الكونيدية على المدمنين حسب الجنس اتتأثير االصابة بطفيلي المقوس .2.7.4

الكونيدية وكما في  اتبطفيلي المقوس تباينالذكور واالناث المدمنينفي اصابتهمنتائج الدراسة  بينت

المدمنين ( وان الذكور P>0.05ب )(، اذ لم تسجل النتائج اي فروق معنوية تذكر حس11-4الجدول )

 %.20االناث  من% 28مصابين بنسبة اعلى 
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 .حسب الجنس الكوندية بـ المقوسات( مرضى االدمان المصابين 12-4جدول )ال

 مرضى االدمان
Toxoplasma gondii 

 % النسبة المئوية
 عدد المصابين عدد المرضى

 28 7 25 الذكور

 20 2 10 االناث

 25.71 9 35 المجموع

= 0.239X
2

 P. value = 0.239 

 

اشارت نتائج  ، والنساء المدمنات ـالمقوسات الكونيديه أجريت دراسة واحدة حول العالقة بين االصابة ب

، المقوسات الكونيديه صائية بين االنتشار المصلي لمضادك عالقة ذات داللة إحالهن الى اندرستهم، 

في الحالة ومجموعات السيطرة وكذلك  للمقوسات الكونيديه ام المضادةلم يتم إجراء اختبار األجساذ 

ومع ذلك ، يجب تفسير هذا االختالف بحذر ألن  (.0Dehghan et al.,202) الفحص الجزيئي

العديد من العوامل مثل تصميم الدراسة ، واالجتماعية واالقتصادية والجغرافية والديموغرافية يمكن أن 

 . (Rostami et al.,2019)في انتشار االختالف  تلعب دوًرا متداخالً 

 الكوندية: . التشخيص الجزيئي للمقوسات8.4

 Polymerase chain reaction (PCRتفاعل سلسلة انزيم البلمرة ) 

. PCRعينة موجبه لإلصابة بداء المقوسات باستخدام فحص  13شخصت العينات البالغ عددها 

حيث يعتبر جين  لطفيلي المقوسات الكونيديه  1Bمن الجين  وفي هذا االختبار تم استهداف مواقع

B1  (.1-4األكثر شيوعا في تشخيص الطفيلي باستخدام برايمر نوعي خاصه لهذا التفاعل )الشكل 
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زوج  183بحجم جزيئي اروز كاال  هالم هلى B1للجين (: الترحيل الكهربائي 1-4الشكل )

 قاعدي .

، وهو هدف وراثي متعدد النسخ  B1استخدام الجين  الى (Santoro et al.2017)اشارت دراسة

ا من التباين، اذ تشير دراستهم إلى وجود تنوع وراثي ل ـ ألنواع لمقوسات الكونيديه   ُ         ً   ً                                                    ، ي ظهر معدال  جيد 

ً      مضيفة ، بناء  على             SNP (C/T) للجينB1 . 

ابة الى زيادة معدل التقنية نفسها ، يؤدي التعرض لإلص(Valian et al. 2020)استخدم الباحث 

، قد يكون بسبب عينات تحتوي على الحمض  B1تفاعل البوليميراز المتسلسل اإليجابي لتضخيم جين 

النووي الطفيلي وهناك حساسية عالية لهذا الفحص من تفاعل البوليميراز المتسلسل  هذه المزايا لها 

ا محتملة من مسببفهي متناسبة ، سرعة ات األمراض أو قد تكون أكثر                       ً                 تكشف عن أعداد منخفضة جد 

دقة ، متواليات معينة من الحمض النووي لمسببات األمراض والقدرة على التمييز بدقة على مستوى 

 األنواع أو األنواع الفرعية . 

المقوسات  النواع B1باستخدامه الجين Costa& Bretagne (2012)واتفقت دراستنا  ايضا مع 

 الثالثة المختلفة .  الكونيديه



 

 

 

االستنتاجات 

 والتوصيات
 

 



  Concusion & Recommendationاالستنتاجات والتوصيات............................................................. 

83 

 . االستنتاجات والتوصيات5

 Conclusionsاالستنتاجات. 1.5

في المرضى الذين  T. gondii.قدمت هذه الدراسة بيانات جديدة ومهمة فيما يتعلق باالنتشار المصلي لـ 1

 يعانون من أمراض نفسية.

مقوسات كونديه في IgG  نتشار المصلي لـ . اشارت نتائج الدراسة الحالية إلى ارتفاع ملحوظ في معدل اال2

                        ً                    المرضى النفسيين ، مقارنة  بمجموعة السيطره . 

 .بداء المقوسات . كان مرضى الزهايمر معرضين أكثر من غيرهم لإلصابة 3

. كانت قيمة االرجحية التي توضح  تأثير داء المقوسات في التسبب باإلصابة بأحد االمراض النفسية 4

 في مرضى الزهايمر . والعصبية عالية

. كشفت نتائج الدراسة الحالية عن االرتباط ما بين االصابة بداء المقوسات وزيادة مخاطر االصابة 5

 باألمراض النفسية والعصبية مقارنة بمجموعة السيطرة.

ها لم تسجل النتائج أي فروق معنوية تذكر ما بين االصابة بداء المقوسات واالمراض النفسية التي شملت. 6

 الدراسة بحسب العمر والجنس.
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 Recommendation التوصيات. 2.5

.هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات الوبائية لتقييم عوامل الخطر لداء المقوسات في المرضى النفسيين من 1

واالضطرابات النفسية ومن ضمنها االنتحار  T. gondiiأجل فهم أفضل للعالقة المحتملة بين عدوى 

 الحوادث المتكرره.واصحاب 

 . دراسة الجانب الوبائي النتشار اإلصابة الطفيلة بداء المقوسات لدى كبار السن.2

. إجراء المزيد من التحقيقات المستقبلية إللقاء الضوء على اآلليات الفيزيولوجية الناجمه عن االصابه 3

 بمقوسات كونديه  في المرضى النفسيين .

 ، DOPAعلى تخليق النواقل العصبية ،خاصة  هر مقوسات كوندي. دراسة تاثي4

في انتشار مقوسات كونديه في الجهاز العصبي المركزي ودوره في  MMP-9. دراسة تأثير بروتين 5

 اآلليات المسببة لداء المقوسات الدماغي المرتبط بظهور الفصام.

 ات االكل. . توعية وتثقيف المجتمع باهمية وخطورة المرض والتركيز على النظافه وعاد6

 . نشر الوعي القافي بتربية القطط المنزليه ومكافحة القطط السائبه.7
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a 

Summary 

The serological examination for specific antibodies to Toxoplasma gondii 

included 370 patients who were confirmed by the specialist doctor for a mental 

and neurological disease (Alzheimer, depression, anxiety, schizophrenia, 

addiction), who were attending Al-Diwaniyah Teaching Hospital, the outpatient 

clinics and the nursing home in Al-Diwaniyah Governorate for the period from 

the beginning of the month February until the end of June 2022. 

The information data on age and gender was recorded, and the control group 

included 50 people with toxoplasmosis and no history of any of the psychiatric 

and neurological diseases included in the current study, to study the effect of 

infection with the parasite T. gondii in causing mental and neurological diseases. 

The results of the examination showed that they were infected with 

toxoplasmosis with a total infection rate of 30.27%, where the highest 

percentage of infection was recorded in Alzheimer's patients by 60%, then 

schizophrenia by 32%, then depression by 30%, and the lowest percentage of 

infection in patients with addiction and anxiety with an infection rate of 25.71% 

and 20%, respectively. 

The results of the statistical analysis also showed that there were significant 

differences (P.value = 0.00) in the incidence rates among patients at the level of 

probability (p < 0.05). 

The results also did not record any significant differences in the rates of 

infection with the T . gondii parasite and the ages of the patients, and the age 

group (51-60) years was the highest infestation of 33.33% in depressed patients, 

while the age group (20-30) years had the highest infection 22.5% and 34 28% 

in patients with anxiety and schizophrenia, respectively, 

Toxoplasmosis rates varied according to the gender of patients with 

depression, schizophrenia and addiction. Males recorded the highest rates of 

infection (23.07 and 28)% in patients with depression and addiction, compared 
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with females 14.28% and 20%. While females were higher (34%) than males 

(30%) in schizophrenia patients. 

The results of the current study revealed the association between infection 

with Toxoplasma parasite and an increased risk of mental and neurological 

diseases compared to the control group. 

Where toxoplasmosis plays an important role in the pathogenesis of mental 

health disorders in Alzheimer's patients (OR=7.87), it has the strongest 

association after schizophrenia (OR=2.47) and depression in patients with 

Alzheimer's disease, addiction and (OR=(OR=2.27), while the lowest correlation 

value was recorded (OR=1.81) 1.31) in anxiety 

were diagnosed positive for toxoplasmosis (IGM Also, the 13 samples) using 

PCR. In this test, sites of the B1 gene of the arcuate parasite Kondai were 

targeted, this gene is the mos  common in the diagnosis of the parasite using a 

primer specific to this reaction. 



 

 

Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education Education 

Al-Qadisiyah University - College of Science 

Life Sciences Department 

  

 

Investigating the relation among  toxoplasmosis 

and neuropsychological patient in 

 AL-Diwaniyah province  

 
A Thesis Submitted To The Council of The College of 

ScienceUniversity Of Al-QadisiyaAs a partial fulfillment of the 

Requirements for Obtaining a Master's Degree in  

Sciences / Zoology 

 

By 

Zahra Kazem Kamel  

B.SC. of biology Sciences \ University of Al-Qadisiya \ 2005 

 

Supervised by  

Prf . Dr. Ali Bustan Mohsen Al-Waaly 

 

 

 

 

2022.A.D.                                                                           1444.A.H 



 

 

 

 


