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تضمنت الدراسة فحص  081عينة من دماء ومصل النساء الحوامل والمجيضات المراجعاات إلام مستىاام السالم التعميما
لمتحاارع عاان إصااابتين بااداء المكوسااات الكونيديااة  Toxoplasma gondiiوذالاال لمماادة بااين  8103/5/0إلاام يايااة ،8102/5/0

باسااتمدام امتبااار الااتلزن  Latexوامتبااار ازمت ازاز المناااع الم ارتبط بااا نزيم The Enzyme-Linked Immunosorbent
 Assayوامتبار التألق المرتبط بإنزيم  The Enzyme-Linked Fluorescent Assayبا ضافة إلم امتبار التحارع عان مجاين
طايم ا المكوسااات الكونديااة  (B1) T.gondiiبتكنيااة تااعاال البااولمر المتسمساال .Nested polymerase chain reaction
أوضحت نتائج الدراسة ان أفضل تكنية لمتحرع عن ا صابة الحادة بداء المكوسات كانت بتكنية تااعل البوليمر المتسمسل ( nested

 )PCRوبنسابة  %3363تمتياا تكنياة  %8363 ELFA ، %3063 ELISAو .%0263 Latexأعطام كال مان امتبااارع ELISA
و  ELFAنسااب حساسااية عاليااة لمكى ا

عاان ضااد ( )IgMبنساابة  %73 ، %25عماام الت اوال بازعتماااد عماام نتااائج امتبااار الا ا

 nPCRكمجموعااة ساايطرة موجبااة وىااذا مااا أفتكاار لااو امتبااار الا ا  Latexبحساسااية  ،%51إذ لوحظاات ازصااابة الحااادة ف ا مدينااة
الموصاال وض اواحييا بنس اابة  ،% 36.6ولاام تظياار النت ااائج فروقااا معنويااة زنتى ااار طايماا المكوس ااات الكوندي ااة فاا الائااات العمري ااة
الممتمااة ،أن لمنطكااة الساكن تاأثي ار عماام نساب ا صااابة فا ضاواح وقاارل الموصال  %28بينمااا فا المديناة  ،%3862تباادأ نسااب

ا صااابة بازرتااااع كممااا أنماااض المسااتول التعميم ا ف ا النساااء ،أن احتكااال النساااء بالحيوانااات و الكطااط رفاان نساابة ا صااابة إلاام
 %5362بينما انماضت النسبة إلم  %8365ف النساء اللت لم يكن لين تعامل او اتصال بالحيوانات والكطط.
الكممات الدالة :المكوسات الكونيدية . nPCR, ELFA, ELISA, Latex,
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An Epidemiological and Diagnostic Study of Toxoplasma gondii by Serological
and Molecular Methods Using nPCR Technique in Pregnant and Abortive
Women in Mosul and its Environ
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ABSTRACT
The study examined 120 samples of blood and serum of pregnant women who miscarriaged in
Al Salam Educational Hospital to investigate their incidence of Toxoplasma gondii since 1/5/2013
to 1/5/2014, using latex test and The Enzyme -Linked Immunosorbent Assay and the EnzymeLinked Fluorescence Assay, in addition to Toxoplasma gondii (B1) gene by the Nested polymerase
chain reaction technique. The results of the study showed that the best technique for acute T.gondii
was nested PCR with 36.6% followed by ELISA 31.6%, ELFA 26.6% and Latex 18.3%. ELISA
and ELFA tested high sensitivity to anti-IgM (85% and 73%, respectively), based on the results of
the nPCR test as a positive control group, Where as latex test revealed a sensitivity of 50%. The
acute infection in Mosul and its suburbs was 36.6%. The results showed no significant differences
in different age groups, the housing area has an impact on the incidence rates in the suburbs and
villages of Mosul, 42%, while in the city 32.8 %, infection rates rise, with the lower educational
level of women. The friction of women with animals and cats raise the infection rate to 53.8%,
while the percentage dropped to 23.5% in women who did not treat or contact with animals and
cats.
Keywords:Toxoplasma gondii, Latex, ELISA, ELFA, nPCR.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدمة

 مرضاا معااديا ينتىاار فا جمياان أنحاااء العااالم وىااو ماارض مطياار مىااترل بااين ا نسااانToxoplasmosis يعااد داء المكوسااات
 وىاو طايما دامالToxoplasma gondii  ويعاد مطا ار لمياياة أذ يساببو طايما المكوساة الكوندياةzoonotic disease والحياوان
 امااا.نيائيااة

 يصايب تكريبااا جمياان الحيوانااات ذوات الاادم الحااار ويتمااذ الكطااط كمضااائObligate Interacellular مماوع إجبااارع

 فا المحاوم ييار المطبوماة جيادا او الطعاامTissue cysts المصادر ازكثر ىيوعا زصابة ازنسان في اباتلع ازكيااس النساجية
.Plascental

transmission

 او عا اان طري ااق ازنتكا ااال المىا اايمSporocysts والم اااء المما ااوث بأكيا اااس البا اايض المتبويا ااة
.)Robert and Darde, 2012(

 عماام الااريم ماان أن معظاام األفاراد ز تاواجييم أياة،يساابب داء المكوسااات مجموعااة واسااعة ماان المتلزمااات الساريرية فا البىاار

 ىااديدا او مياددا لمحياااة وحتام قاااتل فا بعااض األفاراد بمااا فا ذلاال األجناة واألطاااال، يمكان ان يكااون المارض مطيا ار جادا،أعاراض
 المكوسااة الكوندياة ليااا دورة حيااة معكاادة ماان، الجياااز المنااع

حاديث الااوزدة والنسااء الحواماال وازىاماص الااذين يعاانون ماان ضاع

 ويتطاور أثنااء المرحماة الحاادة مان ا صاابة حياث تيازو وتتكااثرTachyzoite  المرحماة األولام تسامم الطاور السارين،ثلث م ارحال
 ويتطاور مالل ا صاابة الكامناة ويوجاد ىاذا الطاور فا األكيااسBradyzoite دامل المليا والثان ىو ما يسامم باالطور البطا ء
البيئي ا ااة

 وى ا ااذا الى ا ااكل يوج ا ااد فا ا ا أكي ا اااس الب ا اايض وال ا ااذع يع ا ااد مكاوم ا ااا لمظ ا ااروSporozoite  أم ا ااا المرحم ا ااة الثالث ا ااة،النس ا اايجية

 المرحمتاان األولام والثانياة تمثال الطاور اللجنسا مان دورة الحيااة.)Wilson and Mc Auley, 1999(  و،)Kasper, 1998(
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والت تحدث فا العائال الوسايط بماا فا ذلال ا نساان ،بينماا المرحماة الثالثاة تمثال الطاور الجنسا مان دورة الحيااة والتا تحادث فا
الكطط فكط (.)Zebig, 1997

ان ا صابة بداء المكوسات ف األىماص كاوئ المناعة تكاون عاادة بادون ظياور أعاراض أو تكاون محادودة األعاراض مثال

الحمم ،التوعل وتضمم العكد الممااوية لعنق الرحم .اما ا صابة ملل فترة الحمل فأنيا ترتبط من انتكال الطايم إلم الجنين ونظ ار
لألىمية الطبية وازقتصادية لداء المكوسات فكد بدأ ازىتمام منذ بداية السبعينات تكريبا وتركزت البحاوث حاول الادور الاذع يمكان ان
يؤثر فيو الطايل المسبب ويحدث ضر ار ف ممتم

أعضاء وأنسجة الجسم المصاب (.(Daryani et al., 2011
المواد وطرائق العمل

جمع العيناتCollection of speciment :

ت اام جم اان  081عين ااة ماان دم النس اااء المجيض ااات والحواماال اللتا ا قم اان بمراجعااة مستى ااام الس االم التعميما ا فا ا مدين ااة

الموصل لممدة بين  8103/5/0إلم  8102/2/31بواقن  23عينة لنساء مجيضات و 72عينة لنساء حوامل  33منين حوامل ف
ازىير الثلث ازولم من الحمل و 32منين حوامل من الىير الرابن إلم األىاير ازميارة مان الحمال ،تام جمان  01عيناات مان دم
لنساء زيعانون من اع عارض او حالة مرضية كمجموعة سيطرة سالبة ،جمعت عينات الدم من الوريد بواقن  01مل لكل عينة وتم

وضان عيناات الادم فا انابياب امتباار ساعة  01مال ( )AFCO-Dispo, No anticoagulant - Jordanوانابياب امتباار مانعاة
لمتمثاار بسااعة  3ماال ( )Vacuum Tube steril EDTA-K3-Chinaوفصاال المصاال فا أنابيااب سااعة  01ماال بعمميااة الطاارد
المركزع بجياز الطرد بسارعة  3111دورة  /دقيكاة لمادة  05دقيكاة ،تام حااظ العيناات فا انابياب ازمتباار فا مجمادة بدرجاة حا اررة

 -81درجة مئوية إلم حين الىروع بازمتبارات.
الفحوص المصمية

امتباار الاتلزن ازتكاس  : Latexتام اسااتمدام عادة ازمتباار  Toxocell latex kitمان ىاركة  BioKitازسابانية وباتباااع

تعميمات الىركة المصنعة ف استمدام عدة ازمتبار.
اختبار  2MEالمحور لمكشف عن االصابة الحادة والمزمنة و االضداد ( :) IgG-IgM

نظ ا ا ا ار لكا ا ااون امتبا ا ااار الا ا ااتلزن  Latexييا ا اار حسا ا اااس لمتميا ا ااز با ا ااين الضا ا اادين  IgGو  IgMيا ا ااتم اسا ا ااتمدام امتبا ا ااار 2ME

( )2 Mercapto ethanolتمام الاحص وتحديد الحازت الحادة والمزمنة مان المارض وىاو امتباار مكمال ويعاد الجازء الثاان مان
امتباار الاتلزن يعمال ىاذا ازمتباار عمام تحدياد ازضاداد  IgGو  IgMحياث يكاوم المحماول  2MEبتحطايم الضاد  IgMفا عيناة
المصل ويبك عمم الضد  IgGحيث يوضن المحمول عمم المصل ثم يترل ف الحاضنة بدرجاة  373مئوياة لمادة  31دقيكاة ثام يعااد

امتبار التلزن عمم العينة بعد امراجيا من الحاضنة وان ظيور التلزن يعن ان ازمتبار موجب لمضد  IgGوعدم ظيور التلزن

دزلا اة عم اام ان العين ااة موجب ااة لمض ااد  ،IgMق ااد تك ااون العين ااة حاوي ااة عم اام الض اادين لي ااذا ي ااتم ازس ااتعانة بالي ااة التم ااافي

المعياري ااة

 Titrationلتحديد قيمة وتركيز كل من الضد  IgGو.IgM
االمتزاز المناعي المرتبط باالنزيم :ELISA

تام اساتمدام عادة امتباار  Toxo IgM ELISA Kitمان ىاركة  BioCheck, Inc. Foster City, CA USAلمكىا

عان الضاد  IgMفا عيناات البحاث باساتمدام جيااز  BIO-TEK Elx-800 Microplate Readerلكا ارءة نتاائج ازمتباار وآلاة
اليسال األوتوماتيكياة ألطبااق ازيليا از  BioTek ELx50 8-Well Automatic strip washerالمساتمدمة فا عممياة اليسال

وحسب تعميمات عدة ازمتبار.
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فحص التألق المرتبط باالنزيم :ELFA

تام اساتعمال  Kitناوع ( )BIO VIDAS TXM Merieux -Franceوجيااز (BIOMERIEUX Mini- - France

 )Vidas Blue Line Immunologyالعائاادان لىااركة  BioMérieuxالارنسااية لمكىاا

عاان الضااد  IgMالعائ ااد لطايماا

 T.gondiiيعد ىذا الناوع مان ازنظماة الميمكاة التا يكاوم فيياا الجيااز بمطاوات الاحاص بتييئاة الجيااز وضابط درجاة حا اررة اليرفاة
حسب تعميمات الىركة المصنعة واضافة عينة ازمتباار الام الىاريط المرفاق مان عادة ازمتباار فا الحاارة الممصصاة وادمالياا فا

الجياز تمام العممية.
اختبار تفاعل البممرة المتسمسل الثنائي nested polymerase chain reaction (nPCR) :

استملص الحامض النووع منكوص ازوكسجين  DNAمن دم عينات الدراسة Extract DNA from blood samples
اساتمدم فا اساتملص ال  DNAمان الادم عادة اساتملص OMEGA – biotek, USA E.Z.N.A. blood DNA

 kit miniالعائااد لىااركة  Omega Bio-tek, Inc.الوزيااات المتحاادة ازمريكيااة ،تاام اتباااع تعميمااات الكتيااب المرفااق ماان عاادة

ازساتملص ماان الىااركة المنتجااة عنااد إتماام عممياة ازسااتملص يااتم حاااظ  DNAفا انابيااب ماصاة Nuclease-free 2 mL
 microcentrifuge tubesتحت درجة ح اررة  -81مئوية لحين اجراء امتبار . nPCR
لمتأك ااد م اان وج ااود تركي ااز ك ااا

م اان  DNAفا ا العين ااة المستممص ااة ي ااتم قياسا او بجي اااز

micro-volume

BioDrop

 measurement platformsو ساايكون المحادد ان كاناات العيناة المستممصااة صاالحة لعمميااة بممارة ال  DNAبتكنيااة ال nPCR

حيث تتطمب ىذه التكنية وجاود تركياز بماا يعاادل  .ng/ μL8يعاد تىاميص الطايما عان طرياق التكنياات الجزيئياة  nPCRوالبحاث

ع اان مج ااين الطايما ا م اان اكث اار الط اارق حداثا اة فا ا الاحوص ااات الممبري ااة .فا ا ى ااذا ازمتب ااار يس ااتعمل ع اادة امتب ااار  Kitم اان ن ااوع
( )T.gondii k023 detection kitماان صاانن ىااركة  Genekam Biotechnology AG- GERMANYفا المانيااا
لتضميم الجين  B1عند  ،bp023ىذه التكنية قادرة عمام تىاميص  DNAالطايما باساتمدام ممتما

الساوائل الجسامية منياا الادم،

المصاال ،الحميااب وحتاام ازنسااجة الممتماااة ،ىااذا النااوع ماان تااعاال البممارة متعاادد السمساامة يااتم فياو اسااتمدام مجمااوعتين ماان البادئااات
حياث تاتم عمميااة البممارة عماام مارحمتين ازولام يااتم فيياا مضاااعاة جازء معااين مان الحماض الناووع اليااد
يكون الحمض النووع اليد

الماراد الكىا

عناة حيااث

ىو الكالب فا عممياة البممارة أماا المرحماة الثانياة فياتم فيياا اعتمااد ماا أنتجتاو المرحماة األولام مان قطان

الحمااض النااووع ككالااب لعمميااة البمم ارة الااذع ي ارتبط فيااة مجموعااة البادائااات الثانيااة ينااتج عن او حجاام أكباار ماان قطاان الحمااض النااووع
) .(Waleed et al., 2014تستمدم ىذه التكنية لما فييا من فوائد ف تكميل تأثير التموث بحمض نووع يريب عمم نتاائج تكنياة ال
 ، PCRكم اا أنيااا ترفاان حجاام قطاان الحمااض النااووع الم اراد تكثيرىااا واستنساااميا إلاام آز

الكطاان بوقاات قصااير ،كمااا أنيااا حساس اة

ودقيكا ا ااة النتا ا ااائج بالحصا ا ااول عم ا ا ام الجا ا ااين المحا ا اادد ما ا اان ما ا االل دورتا ا ااين  PCRباسا ا ااتمدام دورتا ا ااين ما ا اان الب ا ا اوادئ (البرايم ا ا ارات)
( .)Margaret et al., 1997وحسب طريكة العمل المرفكة عمم ىكل كتيب من قبل الىركة المصنعة.
دورة التضخيم األولى  :يتم فييا مضاعاة وتضميم قطعة  DNAالطايم المتواجدة ف العيناة المستممصاة مان الادم بازعتمااد عمام
البرايمرات ازمامياة  forward primerوالعكساية  reverse primerالمرفكاة فا عادة ازمتباار ،ياتم إضاافة ال ا  DNAو البرايمار
حس ااب ارى ااادات كتي ااب العم اال دام اال انبوب ااة م اان ن ااوع )(0.2ml

 Thermocyclerمن ىركة  SensoQuest GmbHازلمانية.

 microtubeوي ااتم ادماااال المم اايط ال اام جيااااز ال ا ا

الذوبان او المسخ  : Denaturationأربعون دورة كل دورة مدتيا  81ثانية عند درجة ح اررة  22سيميزية
التمدين  :Annealingأربعون دورة كل دورة مدتيا  81ثانية عند درجة ح اررة  55سيميزية
ازستطالة او التمديد  : extension-Elongationأربعون دورة كل دورة مدتيا  81ثانية عند درجة ح اررة  78سيميزية
بعد ان ينتي البرنامج بىكل كامل يتم امراج ازنابيب للنتكال إلم المرحمة الثانية من الاحص.

PCR
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دورة التضــخيم الثانيــة :ف ا ىااذه المرحمااة يااتم مضاااعاة وتضااميم قطاان ال  DNAالت ا تاام انتاجيااا ف ا مرحمااة التضااميم ازولاام
واسااتمداميا ككالااب لاادورة التضااميم الثانيااة حيااث يااتم اسااتمدام برايم ارات جدياادة تمتم ا

تضا

عاان سااابكتيا عنااد وزن جزيئ ا  pb021إذ

البراميرات الم ناتج المطوة ازولم وحسب التعميمات الواردة ف كتيب عدة ازمتبار ثم يتم ادمال المميط الم جياز PCR

 Thermocyclerببرمجة مطابكة لما ورد ف دورة التضميم األولم.
الترحيل الكهربائي في هالم األكاروز :ياتم ترحيال نااتج الادورة الثانياة مان تضاميم ال  DNAبعاد اضاافة الصابية الممصصاة فا

عدة ازمتبار بجياز الترحيل الكيربائ عبر ىلم ازكاروز بتركيز  %8ف محمول دارء ) TAE (1Xيتم تحضيره من  0162يرام

 )aminomethane hydroxymethyl( Trisو  5.5يا ارام  Boricacidو  7651يا ارام  Na2EDTAت ااذاب ب  211م اال لت اار
ماان الماااء المكطاار يسااتمر الترحياال لماادة  51دقيكااة عنااد  081فول ات ،بعااد انتياااء الترحياال الكيربااائ  ،يطا اأ التيااار الكيربااائ  ،وت ازال
األقطاب الكيربائية واليطاء من يرفة الترحيل الكيربائ  .يرفن وعاء صب اليلم ويوضن ف وعاء التصبيغ ببرومياد ازثياديوم لمادة
 5إلاام  05دقيكااة باسااتمدام جياااز . UV platformيااتم مىاااىدة عينااات الا ا  DNAوى ا مصاابوية بصاابية بروميااد ازثيااديوم
باس ااتمدام ط ااول م ااوج  .nm 331-311حي ااث ت اارل ح اازم عين ااة الس اايطرة الموجب ااة وح اازم العين ااات الحاوي ااة عم اام  DNAطايما ا

 T.gondiiعند  pb021كدزلة عمم ايجابية ازصابة بطايم المكوسات الكوندية .T.gondii
النتائج

نسب اإلصابة بداء المقوسات الكونيدية  T.gondiiحسب نوع االختبار
اختبـار الـتالزن  :Latexأعطات  75عيناة نتيجاة ايجابيااة لوجاود ازجساام المضاادة لمطايما  %5365منياا  22عيناة كاناات

حاوية عمم الضد  IgGدون الضد  IgMو  87عينة موجبة لمضدين  IgMو .IgG

فحص االمتزاز المنـاعي المـرتبط بـانزيم  :ELISAأعطات  32عيناة نتيجاة ايجابياة لمتحارع عان الضاد  %3063 IgMو7

عينات تكترب من عتبة الكيمة الموجبة للمتبار.

فحــص التــألق المــرتبط بــاإلنزيم  :ELFAأعطاات  38عينااة نتيجااة ايجابيااة لمتحاارع عاان الضااد  %8363 IgMو 03عينااة

تكترب من عتبة الكيمة الموجبة للمتبار.

تفاعل البممرة المتسمسل  : (nPCR) polymerase chain reactionظير مجاين الطايما فا  22عيناة مان عيناات

الد ارسااة  3 ،%3363ماان العينااات الموجبااة للمتبااار كاناات قيمتيااا سااالبة ف ا امتبااار  ELISAو  3 ،ELFAمنيااا اعطاات قيمااا
ايجابية لل ضد  IgGف امتبار التلزن  Latexلنساء حوامل ف ازىير ازولم( .الجدول )0

الصــورة  :1توضــت تضــخيم الحمــو النــووي بتقنيــة  nested nPCRلمجــزء  bp 091مــن جــين )(N) ،(B1عينــة الســيطرة
السالبة )M( ،الموشر .Marker 1000 bp
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الجدول  :1يوضت عدد عينات الدراسة المفحوصة وعدد العينات الموجبة والسالبة ونسبتها في كل نوع من انواع االختبارت فـي
مدينة الموصل وضواحيها

نوع االختبار

عدد العينات المفحوصة

Latex
total
Latex
IgG
Latex
IgM
ELISA
IgM
ELFA
IgM
nPCR

عدد العينات الموجبة

النسبة المئوية%

عدد العينات السالبة

النسبة المئوية%

120

75

62.5

45

37.5

120

48

40

72

60

120

22

18.3

98

81.6

120

38

31.6

82

68.3

120

32

26.6

88

73.3

120

44

36.6

76

63.4

x2=13.7 df.=5 P<0.05

قياس الحساسية والنوعية في االختبارات السريريةDetermination of the Sensitivity and specificity :

تستعمل ازمتبارات السريرية لتأكيد أو دحض وجود مرض .تحدد ىذه ازمتبارات نظرياا بىاكل صاحيل كال المرضام الاذين

لدييم المرض ،وكذلل تحدد نظريا بىكل صحيل كل المرضم الذين ز يعانون من المرض .بعبارة أمارل ازمتباار المثاال ز يكاون
إيجابيا مطمكا لدل مريض مال من المرض وز يكاون سامبيا لادل ماريض مصااب فعمياا باالمرض ،إز أن معظام ازمتباارات الساريرية

ز تحكااق ىااذه المثاليااة .وان ظيااور مجااين  DNAطايما المكوسااات الكونيديااة  T.gondiiف ا دم عينااة الد ارسااة ىااو دزلااة واضااحة
عمم ان ا صابة بالطايم ى ايجابية حكيكية ليذا تم اعتبار النتائج ازيجابية لاحص التحرع عن مجين المكوسات الكونيدية بتكنية

تااعل البممرة المتسمسل  nPCRمكاييس لمجموعاة السايطرة الموجباة لماحاوص المناعياة فا التحارع عان ازجساام المضاادة مان ناوع
 IgMومكياس لمحساسية ونتائج مجموعة السيطرة السالبة مكياسا لمنوعية( .الجدول )8
الجدول  :2نسب الحساسية والنوعية لعينات السيطرة الموجبة (باالعتماد عمى اختبار  ) nPCRوعينات السيطرة السالبة
نوع الفحص

العينات المصابين
عدد الحاالت

عدد الحاالت

Latex IgM

الموجبة
22

السالبة
88

ELISA IgM
ELFA
IgM
NPCR

عينات السيطرة
الحساسية

عدد الحاالت

عدد الحاالت السالبة

النوعية

الموجبة
1

01

%011

38

08

%23

1

01

%011

32

02

%73

1

01

%011

44

1

%011

1

01

%011

%51

نسب اإلصابة بداء المقوسات الكونيدية  T.gondiiفي مدينة الموصل وضواحيها

أظيرت النتائج ان النسبة ا صابة الحادة باداء المكوساات فا مديناة الموصال وضاواحييا مان مجماوع العيناات بازعتمااد عمام

نتااائج الاحااوص الجزيئيااة بتكنيااة ال  nPCRكاناات  % 33.3توزعاات اعتمااادا عماام الائااات العمريااة و عاادد ماان العواماال ىا منطكااة
السكن (المدينة ،الضواح والري ) ،المستول التعميم و احتكال النساء الموات أجريت عميين الدراسة بالحيوانات والكطاط (الجادول
.)3,2,5,3
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لم تظير نتائج الدراسة الحالية وجود فروق معنوية بين الائات العمرية الممتماة وا صابة الحادة بداء المكوسات الكونيدية عند
مستول احتمالية ( )P≤0.05وان جمين الائات العمرية معرضة لإلصابة الحادة.
الجدول  :3توزيع اعداد العينات الموجبة والسالبة ونسبتها حسب الفئات العمرية لألفراد الذين تمت عميهم الدراسة
الفئات العمرية
- 07
85

عدد العينات الكمي

عدد العينات

النسبة المئوية

لكل فئة
27

الموجبة
03

لمعينات الموجبة

52

- 83
35

- 33
25
081
TOTA
L
x2=13.45 df.=2 P≤0.05
02

النسبة المئوية لمعينات السالبة

عدد العينات السالبة

%32

30

%33

80

%3262

33

%3068

7

%3362

08

%3368

22

%3363

73

%3363

بينت نتائج الدراسة الحالية وجود فروق معنوية ف توزين ا صابة باالطايم ومنطكاة ساكن عناد مساتول احتمالياة )(P≤0.05
وان السكن ف الضواح واألريا

يرفن من احتمالية ا صابة بداء المكوسات الكونيدية( .الجدول )2

الجدول  : 4توزيع أعداد العينات الموجبة والسالبة ونسبتها حسب منطقة السكن (المدينة  -الضواحي والريف)
منطقة السكن
المدينة
الضواح والري

عدد العينات

عدد العينات

الكمي لكل فئة
71

الموجبة
83

51

80

النسبة المئوية

عدد العينات

لمعينات الموجبة

السالبة
27

%28

82

%3862

النسبة المئوية لمعينات السالبة
%3760
%52

x2=10.66 df.=1 P≤0.05

بيناات الد ارسااة وجااود فااروق معنويااة ف ا توزياان ا صااابة بااداء المكوسااات الكونيديااة و المسااتول التعميم ا لألف اراد عنااد مسااتول
احتمالية ( )P≤0.05وأن األنمااض ف المستول لتعميم يرفن من احتمالية التعرض للصابة بالمرض( .الجدول)5
الجدول  :5توزيع اعداد العينات الموجبة والسالبة ونسبتها بحسب المستوى الدراسي
المستوى

التعميمي

عدد العينات

لمعينات الموجبة

السالبة

82

02

%3762

2

%3860

ابتدائي

20

03

%3067

82

3263

ثانوي

30

2

%82

88

%70

81
جامعي
x2=12.04 df.=3 P≤0.05

3

%05

07

%25

ال تقرءا وال تكتب

الكمي لكل فئة

عدد العينات الموجبة

النسبة المئوية

عدد العينات

النسبة المئوية لمعينات
السالبة
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بينت الدراسة وجود فروق معنوية بين نسبة ا صابة ف األفراد الت اجريت عمييم الدراسة بازعتماد عمم تعاامميم واحتكااكيم
المباىر من الحيوانات والكطط من عدمو عند مستول احتمالية ( )P≤0.05وان نسب ازصاابة باالمرض ترتاان عناد ازديااد ازحتكاال

والتعامل معيم (.الجدول )3

الجدول  :6توزيع أعداد العينات الموجبة والسالبة ونسبتها باالعتماد عمى عامل احتكاك لألفراد بالحيوانات والقطط
االحتكاك مع الحيوانات

عدد العينات

الكمي لكل فئة

يوجد احتكاك مع الحيوانات
ال يوجد احتكاك مع الحيوانات
x2=9.65 df.=1 P≤0.05

عدد العينات
الموجبة

النسبة المئوية

لمعينات الموجبة

عدد العينات السالبة

النسبة المئوية لمعينات
السالبة

58

82

%5362

82

%2360

32

03

%83653

58

%73627

المناقشة

أظياارت نتااائج امتبااار الااتلزن  Latexان النتااائج ازيجابيااة للمتبااار كاناات بنساابة  %3865منيااا  % 21لإلصااابة المزمنااة
لمضد  IgGاما نسبة ا صابة الحادة لمضد  IgMكانت  % 0263و نسبة تواجاد الضادين معاا كانات  % 0263ىاذه النتاائج اقتربات

ماان نتااائج د ارسااة ( Dakhil and Al-Husseiny (2009ف ا محافظااة ذع قااار عماام  083عينااة ماان النساااء المجيضااات
والحوام اال ،وافك اات نت ااائج العبي اادع و حم ااو ( )8101فا ا د ارس ااتيما فا ا تكيا ايم امتب ااارع  Latexو  ELISAفا ا تى ااميص طايما ا
المكوسااات الكونديااة فا المضااائ

الممتماااة عماام  21عينااة ماان النساااء بيناات ان نساابة ا صااابة ىا  % 3262منيااا  %767إصااابة

حااادة ،ان تاادن قاايم نتااائج الاحوصاات الحااادة بامتبااار  Latexيعطا مؤىارات الاام ان ازمتبااار ذو حساسااية منماضااة فا الكىا

عان الضاد  IgMوالحاازت الحااادة مان المارض وىاذا يوافااق نتاائج الحساساية فا الد ارساة لياذا ازمتباار التا كانات  %51وىا اقاال

نسبة حساسية ف انواع ازمتبارات الت ىممتيا الدراسة ،كماا اقتربات نتاائج الد ارساة مان نتاائج لاتاو ( )8112فا د ارساتو عمام نساب
ا صااابة بااداء المكوسااات فا النساااء فا محافظااة باباال حيااث كاناات نساابة ا صااابة بااين  %53الاام  %31باسااتمدام امتبااار الااتلزن
 ،Latexمما يدل عمم ان امتبار التلزن  Latexبحاجة الم تعزيز باحوصات أمرل مصوصا ف تحارع حاازت ا صاابة الحاادة
بطايم المكوسات الكوندية.

أظيرت نتائج ازمتبار بتكنية ازمتزاز المنااع  ELISAان نسابة العيناات التا تعاان مان اصاابات حاادة بطايما المكوساات

الكونيديا ااة لمتحا اارع عا اان الضا ااد  IgMكانا اات  %3063ما اان مجما اال عينا ااات الد ارسا ااة حيا ااث اقتربا اات ىا ااذه النتا ااائج ما اان نتا ااائج د ارسا ااة
) AlFakahany et al.,(2002الت ا اج ارىااا ف ا مصاار عماام مجموعااة ماان النساااء الحواماال حيااث كاناات نساابة ا صااابة الحااادة
بالمرض لمضد  %27.3 IgMكما وافكت نتائج دراسة ( Obaid (2014لمتحرع عن طايم  T.gondiiمصميا ومجيريا فا مديناة
كركول حيث كانت نسبة ا صابة  %33653باستمدام امتبار  ، ELISAكذلل من نتاائج د ارساة (Mohammed et al., (2012
ف ا فحااص ازواج ماان الرجااال والنساااء بتكنيااة ال  ELISAوال  PCRلتىااميص الطايم ا وكاناات نتااائج التحاارع عاان الضااد IgM
 ،% 2162لكنيا لم تتاق من دراسة المعمورع وآمرون ( )8102عن نسابة ا صاابة باالطايم فا بحاثيم عان انتىاار الطايما فا
مرضام اناصااام الىمصااية باسااتمدام تكنيااة  ELISAالتا كانات  %0268لمضااد  IgMوكااذلل لاام تتاااق ماان د ارساة Al-Daoody
) (2012حيث كانت نسبة ا صابة الحادة  IgMبالطايم  % 767فكط قد يعزل ىاذا ازماتل

الد ارسااة ماان ذكااور او اناااث وماادل تعرضاايا لمعواماال الممرضااة وامااتل

الام نوعياة الائاات اجريات عميياا

أسااموب التيذي اة الااذع يكااوم باادور كبي ار ف ا ا صااابة بيااذا

الطايم ا ا ا ا ا فضا ا ا ا اال عا ا ا ا اان تنا ا ا ا اااول المحا ا ا ا ااوم يي ا ا ا ا ار المطبوما ا ا ا ااة جي ا ا ا ا ادا والحاوي ا ا ا ا اة عما ا ا ا اام األط ا ا ا ا اوار بطيئا ا ا ا ااة التكا ا ا ا اااثر وطبيعا ا ا ا ااة
المنطكة الجيرافية والمنامية من نسب الرطوبة ودرجاات الحا اررة التا تاأثر عمام ازطاوار البيضاية المتكيساة لمطايما التا تطارح فا

دراسة وبائية وتىميصية لطايم المكوسات الكونيدية...................

البيئااة ماان قباال المضااي
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الحالااة ازجتماعيااة والثكافيااة و انتىااار الااوع الصااح والنظافااة

ازسرية والتوعية ضد المرض وطرق انتىاره.

أظيرت نتائج ازمتبار باحص  ELFAنسبة إصابة وصامت الام  %8563مان مجمال العيناات لمتحارع عان ا صاابة الحاادة

ووجااود الضااد  .IgMان ىااذه النتيجااة مكاربااة لسااابكتيا ف ا فحااص ال  ELISAويعااود الاام ان مباادأ عماال كاال التكنيتااين متىااابو ف ا
اعتماااده عماام اسااتعمال ازجسااام المضااادة والتيياار الماون وق ا ارءة النتااائج طيايااا لمكىا

عاان ازضااداد المناعيااة وان الاااروق الت ا قااد

تحصمت بين التكنيتين قد تعود الم ان نظام امتبار  ELFAميمق ويكون بعيدا عان التماوث حياث تاتم مطاوات ازمتباار بىاكل آلا

داماال جياااز الاحااص بينمااا امتبااار  ELISAتااتم فيااة ايمااب ازضااافات ياادويا .اقترب ات نتااائج امتبااار  ELFAف ا ىااذه الد ارسااة ماان

نتائج لدا ) Al-Musawy (2015حيث كانت نسبة التحرع عن وجود الضد  ،34% IgMلام تتااق نتاائج ىاذه الد ارساة مان د ارساة
) Iqbal and Khalid (2007ف دولة الكويت عمم  882من النساء الحوامل إذ كانت نسبة ا صابة لمضد  %0362 IgMولام
تتااق ايضااا ماان نتااائج ( Calderaro et al., (2008إذ كانات نساابة العينااات الموجبااة  %263وقاد ياارجل ازمااتل

بالنسااب الاام

عواماال انتكااال الماارض ماان يااذاء وتربااة ممااوث بااأطوار الطايم ا الممتماااة والتعاماال ماان الكطااط والحيوانااات وماادل احتكااال العينااات
المدروسة بتمل العوامل ف المناطق الت اجريت عمييا الدراسة.

أظيرت نتائج التحرع عن مجين  DNAطايم  T.gondiiبتكنية ال nPCRان مجاين الطايما قاد ظيار فا  22عيناة مان
عينااات الد ارسااة وبنساابة  ،% 3363التا وافكاات د ارسااة ترك ا وآماارون ( )8103حيااث تاام استحصااال مجااين الطايم ا ف ا  %23ماان
عيناات الد ارساة كماا اتاكات الد ارساة مان ) AL-Jubory et al., (2015فا د ارساتو لمتحارع عان الطايال وتىميصاو لادل المتبارعين

بالادم فا مدينااة كركااول حيااث ظياار مجاين الطايما فا  %30657ماان العينااات المىاااركة فا الد ارسااة ،وقااد اقترباات ىااذه النساابة ماان
نتائج دراسة ( Mohammed et al., (2012الت بينت ان مجين الطايم تام الحصاول عمياة مان  %77مان عيناات الد ارساة .يعاد
 nPCRمن التكنيات الميمة ف الكى
الكى

المبكر عن ا صابة بطايم  ، T.gondiiكون ازمتبار من اكثر ازمتبارات حساسية ف

عن المرض و يعاود ذلال إلام ان ىاذا ازمتباار يعمال عمام تضاميم  DNAالطايما حياث ياتم عمام مارحمتين مان التضاميم

أن وجااود تركيااز ضاائيل ماان مجااين الطاياال ف ا العينااة يكااون كافيااا لمكى ا
الت ا ينااتج عنيااا حجاام اكباار ماان قطاان  DNAأع ّ
الطايم .

عاان

بينات نتاائج الد ارساة الحالياة ان نسابة الحساساية والنوعياة ألمتباار  Latexكانات  %51و %011عمام التاوال  ،حياث تكتاارب
ىااذه النتيجااة ماان نتااائج ( Hassan et al., (2002إذ كاناات نساابة حساسااية امتبااار الااتلزن  ،% 30 Latexكمااا أظياارت نتااائج
امتباار  ELISAفا الد ارساة الحاليااة ان نسابة الحساسااية والنوعياة ىا  %23و %011وكانات مكاربااة لنتاائج Hassan et al.,

) (2009التا بميات  %22بأساتمدام أمتباار  ،ELISAبينماا بينات د ارساة ( Tantivanich et al.,(8110ان حساساية أمتباار
 . 90.4% ELISAسااجمت الد ارسااة الحاليااة نساابة حساسااية ونوعيااة ألمتبااار  ELFAبمياات  %73و %011أذ اقترباات ماان نتااائج
( Iqbal and Khalid (2007ف الكويت اذ بميت الحساسية والنوعية لاحص  %25 ELFAو ، %011عمم التاوال  ،يتباين أن
ازمتبارين  ELISA,ELFAيمتمكان حساسية عالية لمتحرع عن الضاد  IgMلطايما المكوساات الكوندياة  T.gondiiوىاذا ماا لام

يظير ف امتبار  Latexو قد يعزل ذلل الم الاروق بين طرق ازمتبار ومبدأ كل منيا والتادامل الصاميب باين ازماراض الممتمااة
وطريكااة الكى ا

التا تعتمااد عماام اجي ازة متمصصااة وطيايااة ف ا الكى ا

عاان الماارض ،وماان الممكاان ان يكااون لنااوع عاادة ازمتبااار

والىركة المصنعة تااثير عمام النتاائج ،بينماا أظيارت الطارق الجزيئياة حساساية عالياة جادا تصال الام نسابة  %011فا الكىا
المرض وان وجود  DNAالطايم ف عينات الدراسة يعط دزلة قطعية عمم ازصابة المرضية بالطايم .

عان

أوس صميم ايوب الصاار وآمرون
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أظيرت الدراسة ان نسب ازصابة ف مدينة الموصل كانت  ،% 3363الت وافكت نتائج العبيادع وحماو (، %3262 )8101
الت ا انماضات عاان د ارسااة اج ارىااا عبااد ا وآماارون ( )8118بنساابة  %3363ود ارسااة الماااا

( )8110بنساابة  .%3268قااد يعاازل

ذالاال الاام زيااادة الااوع الصااح فا المدينااة مطااار ىااذا الماارض وازدياااد اسااتمدام الطاارق ازكثاار حساسااية ف ا التىااميص المبكاار
لممرض وارتااع الوع الصح عمم مستول النظافة الىمصية ومماطر تموث ازطعمة والنظافاة األسارية ،كماا بينات نتاائج الد ارساة

عدم وجود فروق معنوية لعلقة ا صابة الحادة بالائة العمرية لنساء الدراسة ف مدينة الموصل وضواحييا أذ جاءت نتائج ا صابة
متكاربة بنسبة  %32لألفراد من سن  07الم  85عام %3262 ،لألفراد من سن  83الم  35عام و بنسبة  %3362لألفراد من سن

 33الاام  25عااام .قااد يعااود ذلاال الاام ان جمياان ىااذه الائااات ف ا ساان ازنجاااب و ان الائااات العمريااة الىااابة اكثاار عرضااة لعوام ال
ازمطار نتيجة لنىاطيم ف اعمال المنزل ومصوصا الحدائق اما الائات ف السن المتكدم يمكن ان يعاود لمتعارض ازطاول لعوامال
األمطار .اقتربت نتائج الد ارساة الحالياة مان الد ارساة التا اج ارىاا ) Kadir et al., (2011زنتىاار طايما المكوساات الكونيدياة فا
النساء الحوامل ف مدينة كركول حيث بينت النتائج انو ز يوجد فروق معنوية ف ا صابة اعتمادا عمم اعمار عينات الدراسة كماا
اتاكات الد ارسااة ماان نتاائج ) Kadum and Alaa (2013فا د ارسااتيما عمام بعااض الساامات المناعياة فا النساااء المجيضااات
المصااابات بااداء المكوسااات الكونديااة ف ا مدينااة الحمااو الت ا لاام تس اجل أيااة فااروق معنويااة ف ا انتىااار الماارض بااين الائااات العمريااة

الممتماة ،كما اتاكت الدراسة من دراسة اجراىا )  Abd Al-Hussien et al., (2014عمم النسااء الحوامال فا مديناة بابال حياث
لم يسجل توزين ازصابات الحادة لمطايل قيما معنوية لمائات العمرية بالريم من ان ا صابة المزمناة اعطات قيماا معنوياة أذ ظيارت
اعمم نساب لإلصاابة فا الائاات العمرياة باين  31-83سانة ،كاذلل أظيارت د ارساة ( Salman )2009فا مديناة كركاول ان نسابة

ا صابة بالطايم كانت متكاربة ف الائات العمرية الممتماة ،وىذا يىير الم ان توزيان ا صاابة الحاادة بطايما المكوساات الكونيدياة
 T.gondiiز يتأثر بالائات العمرية لمنساء وان جمين الائات معرضة لإلصابة الحادة بناس النسب.
أظيرت نتائج الدراسة الحالية فروقا معنوية ف توزين ا صابة بطايما المكوساات ومنطكاة ساكن ازفاراد أذ ساجمت اعمام نسابة
وبنسبة  %28بينما كانت نسبة ا صابة ف المدينة  .%3862اقتربت ىذه النسب مان د ارساة Khalil

إصابة ف الضواح والري

) (2017ف مدينة حديثة ف ازنبار الت أظيرت ان نسبة ا صابة فا

الريا

والضاواح اعمام مان نسابة ا صاابة فا المنااطق

الحظريااة والمدينااة ،وفا د ارسااة اجرتيااا ) Rashid (2007فا وبائيااة الطايما فا مدينااة تكرياات جاااءت نساابة انتىااار الماارض فا
الريا

عاليااة مكارنااة بنساابة انتىااارىا فا المناااطق الحضارية ،كااذلل فا د ارسااة ) Al-Musawy (2015حااول نسااب انتىااار طايما

المكوسااات الكونديااة فا ا محافظ ااة باباال بااأن مناااطق الريا ا

والض اواح كاناات اكث اار عرض ااة لإلص ااابة بنساابة  %2365ماان المدين ااة

 .%3168امتما ات نتااائج الد ارسااة عاان د ارسااة حم ازة وآماارون ( )8100حااول وبائيااة طايم ا المكوسااات الكونديااة ف ا ك اربلء إذ كاناات

نسب ا صابة ف المناطق المدنية اعمم منيا ف المناطق الرياية ف المحافظة كذلل ف دراسة كال مان Al-Aboody and Al-
 )8107( Rekabyف ذع قاار حاول انتىاار الطايما فا مرضام مثبطاين مناعياا ،إذ بيناا أن انتىاار الطايال فا المنااطق المدنياة
اعماام مناو فا مناااطق الريا

وباااارق معنااوع عااال ،وكااذلل د ارسااة فاضاال وكاماال ( )8103فا محافظااة ذع قااار التا أظياارت نساابا

عالياة فا المناااطق المدنياة واقال منيااا فا المنااطق الريايااة ىمام الاريم ماان أن د ارساة فا مدينااة الناصارية فا ذع قااار أعطات نساابا

أعمم لإلصابة ف الري

من ما عمييا ف المدينة ( .(Al- Kasar and Abed, 2017قد يعود ذالل الم تيير نسب ازنتىار ف

الساانين العىاار السااابكة بااين الريا
المدينااة والري ا
ا صابة ف الري

والمدينااة فا محافظااة ذع قااار نتيجااة تيياار اساااليب التيذيااة وتطااور اساااليب العاايش وتكاربيااا بااين

وف ا د ارسااة مىااابية ف ا محافظااة باباال جاااءت نسااب ا صااابة عاليااة كااذلل ف ا المناااطق الحض ارية مكارنااة بنسااب
(عوض.)8101 ،

دراسة وبائية وتىميصية لطايم المكوسات الكونيدية...................
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الت ا أظيرتيااا نتااائج الد ارسااة الحاليااة بالمكارنااة ماان نتااائج

ف اساليب التيذية والنظافة الىمصية وضع

انتىار الوع الصح والعادات والسمول

عما عميو ف المدينة ومركزىا ،وكاذلل الام ارتاااع نسابة ازحتكاال بالحيواناات فا الضاواح والريا

مما ىو عميو ف المدينة ،كما لوحظ ف الدراسات الت تمت ف مادن العاراق فا السانوات العىار ازميارة ان نسابة ا صاابة كانات
اعمم ف الري

مما ىو عميو ف المناطق الحضرية ف المدن والمحافظات الىمالية ،عمم العكس من ذالل جااءت نساب ا صاابة

عالية ف المناطق الحضرية عما ى عمية ف المناطق الرياية ف المحافظات الجنوبية من العراق .قد يعاود ذلال الام اماتل

سااموكيات وطبيعااة ازريااا

فا

المناميااة ونسااب الرطوبااة التا ا ت اؤثر عماام ازط اوار الكيسااية لطايما ا المكوسااات الكونديااة بااين ازجاازاء

الىمالية والجنوبية من العراق والم امتل

انواع الحيوانات الت يتم تربيتيا ف تمل األريا  ،كما قد يعود السبب الم ان المسافات

الت تاصل المناطق الرياية ف المحافظات الجنوبية عن المدن اقل مما ى عميو فا المحافظاات الىامالية مماا سااعد عمام ارتاااع
وتيرة ىجرة األفراد من الري

ناقمين معيم الحيوانات والمواى والسموكيات الت ترفن من نسب ا صابة الم المدن الكريبة.

بيناات الد ارسااة الحاليااة وجااود فااروق معنويااة ف ا توزياان ا صااابة حسااب المسااتول التعميما لمنساااء إذ اتاكاات النتااائج ماان د ارسااة

عميوع وآمرون ( )8101ف بيداد فكانت نسب ا صابة بطايم المكوسات الكوندياة فا الائاات ذات المساتول التعميما المانماض

اعما اام مني ااا ف ا ا الائ ااات ذات المسا ااتول التعمما ا العا ااال  ،كم ااا اتاكا اات الد ارس ااة الحاليا ااة م اان د ارسا ااة أجريااات ف ا ا محافظ ااة ذع قا ااار
( )Al- Kasar and Abed, 2017زنتىار طايم المكوسات ف مدينة الناصارية إذ ساجمت اعمام نساب إصاابة فا الائاة ماا دون
مستول التعمم ازبتدائ تمتيا نسب الائات ما دون الثانوع والثانوع وكانت اقل نسبة لإلصابة عند الائة ذات مستول التعميم الجامع

واتاكت كاذلل مان د ارساة ( Rashid )2007فا وبائياة الطايما فا مديناة تكريات التا أظيارت ان نساب ا صاابة ترتاان فا ازفاراد
ذوع المس ااتول التعميما ا ازبت اادائ وم ااا دون ازبت اادائ (األما ا ) بينم ااا ت اانماض بى ااده عن ااد المس ااتول الث ااانوع وص ااوز ال اام المس ااتول
تأثير عمم نسب انتىار ا صابة بطايم المكوسات الكوندية إذ تركزت أعمم نساب ا صاابة
ا
الجامع  .وىكذا فإن لممستول التعميم
ف الائات ذات المستول التعميم المنماض وقد يعود ذالل الم أمافض الوع الصح ليذه الائات ،إن زرتاااع المساتول الد ارسا

ومااا يكاادم ف ا الماادارس والجامعااات ماان مناااىج ف ا التثكي ا

ضااد ازم اراض والعواماال الممرضااة والنظافااة الىمصااية وازس ارية ورفاان

الواقن الصح ألفراد المجتمن تأثي ار واضحا لمحد من انتىار ازمراض بما فييا داء المكوسات الكونيدية . T.gondii
بينت الدراسة وجود فروق معنوية بين نسبة ا صابة ف ازفراد بازعتمااد عمام التعامال وازحتكاال المباىار مان الحيواناات
من عدمو ،إذ اتاكات ىاذه النتاائج مان د ارساة ( Kadir et al.,(2011زنتىاار الطايما باين النسااء الحوامال فا مديناة كركاول بينات
ان نسااب انتىااار طايما المكوسااات الكونديااة كاناات أعماام بااين النساااء اللتا كااان لااديين اتصااال ماان الحيوانااات م ِماان لاام يكاان لااديين
اتصال من الحيوانات ،اتاكت كذلل من نتائج دراسة انتىار داء المكوسات بين متبرعين الدم لبنل الدم ف مدينة بيداد Mahmood

) et al., (2014حياث كانات النساب اعمام فا ازفاراد الاذين كاانوا عمام اتصاال مان الكطاط والحيواناات مان ازفاراد الاذين لام يكان
لاادييم اتصااال ماان الحيوانااات .ممااا تبااين ماان نتااائج الد ارسااة الحاليااة والد ارسااات السااابكة ان التعاماال وازحتكااال ماان الحيوانااات والكطااط
يرفن من معدزت ا صابة بداء المكوسات الكونيدية ويعود ذلل الام ان ىاذه الحيواناات ومممااتياا تعاد وساطا مصابا لتكااثر الطايما

وانتكالااو ومصوصااا الكطااط والعائمااة الساانورية باعتبارىااا مضاااياا نيائيااة لمطايم ا والتعاارض ليااا ولمممااتيااا الت ا تكااون حاويااة عماام
ازطوار الكيسية من الطايم من العوامل ازساسية لإلصابة بمرض المكوسات الكوندية . T.gondii
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االستنتاجات

نساابة ازصااابة بااداء المكوسااات الكونيديااة ف ا مديناة الموصاال وضاواحييا كاناات متوسااطة الاام عاليااة ،حساسااية ازمتبااارات
المصاامية اقاال كااااءة ف ا الكى ا

عاان الماارض ماان التكنيااات الجزيئيااة ،امتبااار الااتلزن  Latexيتااأثر كثي ا ار بالضااد المناااع IgG

وبازصابات السابكة بالمرض وىذا يؤثر سامبا عمام الكىا

عان ازصاابات الحاادة لمطايما  ،إن ازمتباا ارت المصامية ز تكاون كافياة

ف ا تىااميص الماارض ويجااب ان ترافكيااا ازمتبااارت الجزيئيااة لتعزيااز النتااائج ،ان جمياان الائااات العمريااة ماان النساااء معرضااة لمطاار
ا صابة الحادة بطايم المكوسات الكوندية  T.goindiiان النسااء اللتا يساكن فا ضاواح وأرياا

مديناة الموصال اكثار عرضاة

لإلصابة بداء المكوسات الكونيدية من النساء اللت تكون منطكة ساكناىم فا المديناة ومركزىاا ،ان لممساتول التعميما لمنسااء اىمياة
ف الحد من ا صابة وانتىاار طايما المكوساات الكوندياة إذ كمماا ارتاان المؤىال والمساتول التعميما كمماا انمااض مطار انتىاار داء
المكوسااات ف ا المجتماان يعااود ذل ال الاام ارتااااع الااوع الصااح والثكاااف ضااد ازم اراض وطاارق انتكاليااا ،احتكااال واتصااال النساااء

بالحيوانات والكطط يرفن من مطر ا صابة بداء المكوسات الكوندية كون ىذه الحيوانات من المضائ

النيائية لمطايم .
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