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دراسة مصلية وبائية لداء المقوسات  Toxoplasmosisفي مدينة الخالص وقراها  /محافظة ديالى
غساى حوداى جويل
قسن علوم الحياة /كلية التربية  -الرازي  /جاهعة ديالى

الخالصـة
تهدؾ الدراسة إلى تحدٌد بعض العوامل المهمة مثل العمر والجنس والمهنة والمستوى المعٌشً
 Toxoplasma gondiiلعٌنة من
والتماس مع القطط الداجنة فً وبائٌة الخمج بالمقوسة الكوندٌة
سكان مدٌنة الخالص .
استخدمت فً هذه الدراسة طرٌقة اختبـار التالزن المباشر )Direct Agglutination Test (DAT
للكشؾ عن وجود أضداد الطفٌلً فً الدم .
أظهرت النتائج فً الدراسة الحالٌة نسبة  % 45.6خمج بالمقوسات بٌن أفراد المجتمع المفحوص مع
وجود ارتباط معنوي أحصائً  P> 0 .05بٌن نسبة األضداد والعمر ،فً حٌن لم ٌكن هذا االرتباط
معنوٌا  P< 0 .05بٌن مستوى المعٌشة ونسبة األضداد.
تم تسجٌل نسبتً  %30.5و %13.3لإلجهاض المتكرر المصاحب للخمج للفترة األولى من الحمل لدى
النساء الحوامل وؼٌر الحوامل (ممن لدٌهن إسقاط مسبق ) على التوالً .
الوقدهـة
ٌعد داء المقوسات  Toxoplasmosisواحداً من أهم األمراض المشتركة بٌن اإلنسان و الحٌوان
الذي ٌسببه طفٌلً ٌدعى مقوسة كوندي  Toxoplasma gondiiوٌكون هذا الطفٌلً إجباري المعٌشة
داخل الخالٌا الجسمٌة للمضٌؾ وٌصنؾ ضمن الكروٌات المعوٌة Intestinal coccidia
) Wongو .(1993 ، Remingtonتعد القطط المنزلٌة والبرٌة وجمٌع أألنواع العائدة لعائلة
السنورٌات  Felidaeالمضائؾ النهائٌة للطفٌلً ،أما المضائؾ الوسطٌة فتشمل األنواع العائدة لرتبة
المقدمات  primatesومنها اإلنسان  .تكمن أهمٌة الخمج فً اإلنسان فً حدوث الحاالت الشدٌدة
التً تظهر فٌها األعراض على المصاب وهً الحمى والرجفة واعتالل الؽدد اللمفاوٌة فضال عن ذلك
) Liesenfeldوآخرون  )2001 ،والتهاب
التهاب الكبد والتهاب الدماغ الذي ٌسبب تشوهات والدٌة
الشبكٌة والمشٌمٌة  retinochoroiditisالتً ربما تؤدي إلى اعتالل الرؤٌا أو إلى العمى
(  Luftو  . (1992،Remingtonتحدث اإلصابة فً اإلنسان من خالل مسلكٌن أساسٌٌن ٌتضمن :
األول  :ـ تناول اللحوم ؼٌر المطهٌة بصورة جٌدة والحاوٌة على األطوار المعدٌة للطفٌلً فً حٌن تعد
أكٌاس البٌض  oocystذات االبواغ  Sporozoitesالمطروحة مع براز القطط الخمجة المسلك الثانً
 Transplacentaولكن
لإلصابة ٌ .مكن أن ٌنتقل الطفٌلً من األم الحامل إلى جنٌنها عبر المشٌمة
فرصة وشدة اإلصابة فً الجنٌن تعتمد على وقت إصابة أالم الحامل ).(1995، Dubey
تشٌر اإلحصائٌات المستندة على قٌاس أضداد الطفٌلً فً أمصال األفراد إلى أن هناك نحو  500ملٌون
إصابة فً العالم ). (2002،Dubey
تهدؾ الدراسة إلى التحري عن نسبة الخمج بالمقوسات بٌن سكان مدٌنة الخالص والنواحً والقرى
العائدة لها باستخدام طرٌقة اختبار التالزن المباشر (  )DATودراسة تأثٌر بعض المتؽٌرات الوبائٌة فً
نسبة الخمج مثل العمر والجنس والمستوى المعٌشً فضالً عن وجود القطط .
ــــــــــــــــ
استالم البحث بتارٌخ
قبول البحث للنشر بتارٌخ

أوالً  :جمع العٌنات :

. 2009 / 4 / 20
. 2009 / 9 / 13

المواد وطرائق البحث
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جمعت  78عٌنة دم وبمعدل  5ملٌلتر من الدم الورٌدي لكل حالة من النساء الحوامل وؼٌر الحوامل
الالتً عانٌن من إجهاض سابق وٌراجعن مستشفى الخالص العام والمراكز الصحٌة التابعة للمدٌنة فً
أنابٌب اختبار معقمة ؼٌر حاوٌة على مانع التخثر .
جمعت  22عٌنة من دم الذكور وبأعمار مختلفة من األطباء البٌطرٌٌن والقصابٌن والمزارعٌن ذوي
التماس المباشر مع اللحوم والحٌوانات الحقلٌة فً أنابٌب اختبار معقمة ؼٌر حاوٌة على مانع التخثر
تم تصنٌؾ المستوى المعٌشً لمجموعة النساء الحوامل وؼٌر الحوامل باالعتماد على الدخل
الشهري فقد أعتبر وارد الدخل من  250 – 100ألؾ دٌنار شهرٌا مصنفأ ضمن المستوى
شهري ضمن المستوى المتوسط  ،ومن  500ألؾ 1 -
ا
الضعٌؾ،ومن 500 -250ألؾ دٌنار
ملٌون دٌنار ضمن المستوى المعٌشً الجٌد .
تم اعتماد العمر كمقٌاس لإلصابة بالخمج وتكراره من  15سنة ولؽاٌة  41سنة ومافوق وبلػ
فرق العمر بٌن مجموعة وأخرى  5سنوات .
تم تصنٌؾ انحدار العمل للنساء الحوامل وؼٌر الحوامل باالعتماد على نوع العمل الذي تقوم به
فاعتبرت فالحة ولٌس ربة بٌت وال موظفة واعتبرت ربة بٌت وؼٌر فالحة وال موظفة
واعتبرت موظفة وؼٌر فالحة و ال ربة بٌت .
ثانٌا ً  :طرٌقة التشخٌص :
أعتمد اختبار التالزن المباشر (  Direct Agglutination Test )DATلتشخٌص نماذج أمصال الدم
الحاملة لألضداد من ؼٌر الحاملة .
مبدأ االختبار :
استخدم المستضد  Antigenالخاص بطفٌلً المقوسة الكوندٌة وهو عبارة عن معلق من دقائق الالتكس
 Latexالمحمول علٌه مستضد المقوسات المعامل بالفورمالٌن الذي ٌالزن األضداد إذا ما وجدت فً
عٌنة المصل للشخص المصاب والعدة التشخٌصٌة المستخدمة  KITتسمى Toxoplasmosis Latex
من إنتاج شركة  Biokitاألسبانٌة وٌحتوي على :
عالق حبٌبات الالتكس المؽطاة بمستضد  T.gondiiمع  Sodiumazide %0.1كمادة حافظة.
سٌطرة موجبة من مصل اإلنسان مع  Sodiumazide %0.1مادة حافظة .
سٌطرة سالبة من مصل اإلنسان مع  Sodiumazide %0.1مادة حافظة .
بطاقات االختبار () Test cards
طرٌقة العمل :
 Test cardمع قطرة من المستضد
وضعت قطرة من المصل المراد فحصه على كارت الفحص
 Stickوحركت مدة  4دقائق وفحصت بعدها بالعٌن المجردة
ومزجتا جٌداً بواسطة عود خشبً
ومالحظة حدوث التالزن فً النماذج الموجبة وعدمه فً النماذج السالبة ولؽرض الفحص الدقٌق ٌتم
)Gray
 40للتأكد من حدوث التالزن
االستعانة بالمجهر الضوئً وباستخدام القوة الصؽرى ×
وآخرون.) 1990 ،
التحلٌل اإلحصائً
اجري التحلٌل اإلحصائً باستخدام مربع كاي ( Chi-square Testالراوي .)2000 ،
النتائج والمناقشة
بلػ العدد الكلً لعٌنات دم اإلنسان المستخدمة فً الدراسة 100عٌنة كان منها  78عٌنة لإلناث من عمر
( 45 -20سنة ) و  22عٌنة للذكور من عمر (  50 -20سنة).بلؽت نسبة الحاالت الموجبة منها
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 %45.6كما موضح فً الجدول رقم (  .)1وأظهر التحلٌل اإلحصائً وجود فرق معنوي بمستوى
معنوٌة . P<0.05بٌن اإلصابات فً اإلناث عما هو فً الذكور.
تؤكد النتائج التً ظهرت فً الدراسة أهمٌة داء المقوسات بٌن سكان مدٌنة الخالص (المركز والقرى
التابعة له ) كتلك التً جاء بها كل من  (2004) ، Al-Timimiفً بؽداد و  ) 1985( ، Fatohiفً
الموصل  .إن نسبة تفشً الخمج فً الدراسة الحالٌة كانت  %45.6وهً مقاربة بالنسب التً ظهرت
فً دراسات عدٌدة أجرٌت فً العراق منها فً بؽداد فً دراسة  ) 2000 ( ، Musttafaو (، Ageel
 )2003فً تكرٌت إذ كانت النسب %55.3و  %42.6على التوالً .
خذٚي ٔ .1غبت اٌخّح ببٌّمٛعبث فِ ٟذٕ٠ت اٌخبٌص .
إٌّبرج اٌّفحٛصت حغب اٌدٕظ
اإلٔـــــــــبد
اٌـــــــزوٛس
اٌّدّٛع
*ِغخ ٜٛاٌّؼٕ٠ٛت P<0.05

اٌؼذد اٌىٍٟ
78
22
100

+Ve
25
3
28

%
* 32
13.6
45.6

أِب إٌغبت اٌىٍ١ت ٌٍخّح ف ٟاٌزوٛس وبٔج  %13.6إر حش١ش ٘زٖ إٌغبت إٌ ٝأْ حفش ٟاٌخّح ف ٟاٌزوٛس ألً
ِمبسٔت بّدّٛػت اإلٔبد ( اٌحٛاًِ ٚغ١ش اٌحٛاًِ ) ٚبفبسق ِؼٕ ٞٛإحصبئ٘ٚ (P<0.05) ٟزا ٠خٛافك
ِغ ِب أشـــبس إٌ١ـــــٗ  ٚ ) 2005 ( ، Al-jubori ٚ )2003( ، Ageelاٌغش٠شّ٠ ) 2007 ( ، ٞىٓ أْ
٠ؼض ٜاٌغبب إٌ ٝػٛاًِ فغٍد١ت ٚحشش٠ح١ت ٌىال اٌدٕغ ٓ١فضال ػٓ أْ إٌغبء أوثش حؼشضب ً ٌٍخّح ِٓ
اٌزوٛس و ٓٙٔٛبخّبط ِببشش ِغ ِصبدس اٌؼذٌٍ ٜٚطفِ ٍٟ١ثً اٌٍح َٛإٌ١ئت ٚاٌخضبس اٌٍّٛثت .
حظٙش إٌخبئح ف ٟخذٚي (  )2إْ أػٍٔ ٝغبت خّح فِ ٟدّٛػت إٌغبء اٌحٛاًِ وبٔج ضّٓ اٌّغخٜٛ
اٌّؼ١شِ( ٟخٛعظ ) إر بٍغج ٚ %46.6أخفضج إٌغبت ضّٓ اٌّغخ ٜٛاٌّؼ١ش( ٟضؼ١ف ) إٌٝ
ٚ %12.5وبٔج ٔخبئح اٌخحٍ ً١اإلحصبئ ٟحذي ػٍٚ ٝخٛد فشق ِؼٕ ٞٛإحصبئ . P<0.05 ٟأِب ببٌٕغبت
ٌّدّٛػت إٌغبء غ١ش اٌحٛاًِ فىبٔج أػٍٔ ٝغبت خّح ضّٓ اٌّغخ ٜٛاٌّؼ١ش ( ٟضؼ١ف ) إر بٍغج
٠ ٌُٚ %25ش١ش اٌخحًٍ١
ٚ %33.3أٚطأ ٔغبت ظٙشث ضّٓ اٌّغخ ٜٛاٌّؼ١ش ( ٟخ١ذ ) إر بٍغج
اإلحصبئ ٟإٌٚ ٝخٛد فشق ِؼٕ. ٞٛ
خذٚي ٔ .2غبت اٌخّح ببٌّمٛعبث حغب ِغخ٠ٛبث اٌّؼ١شت ٌّدّٛػت إٌغبء اٌحٛاًِ ٚغ١ش
اٌحٛاًِ فِ ٟذٕ٠ت اٌخبٌص .
إٌغبء غ١ش اٌحٛاًِ
إٌغبء اٌحٛاًِ
ٌّغخٜٛ
اٌّؼ١شٟ
%
+Ve
اٌؼذد اٌىٍٟ
%
+Ve
اٌؼذد اٌىٍٟ
25
1
4
25
3
12
خ١ذ
30
3
10
* 46.6
14
30
ِخٛعظ
33.3
2
6
12.5
2
16
ضؼ١ف
30
6
20
32.7
19
58
اٌّدّٛع
*ِغخ ٜٛاٌّؼٕ٠ٛت P<0.05
٘زا ٚلذ أوذث اٌذساعبث اٌحذ٠ثت ػذَ ٚخٛد اسحببط ب ٓ١اٌّغخ ٜٛاٌّؼ١شٔٚ ٟغبت ٚخٛد األِصبي
اٌّٛخبت ٘ٚزٖ إٌغب حخفك ِغ ِب حٛصً إٌ ٗ١اٌغش٠ش  ) 2007 ( ، ٞف ٟد٠بٌ ٝببعخثٕبء ِذٕ٠ت اٌخبٌص
ٌصؼٛبت اٌٛضغ األِٕ ٟحٕ١زان اٌز ٞأشبس إٌ ٝػذَ ٚخٛد ػاللت ِؤثشة ب ٓ١اٌّغخ ٜٛاٌّؼ١شٔٚ ٟغبت
ٚخٛد األِصبي اٌّٛخبت .
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٠ب ٓ١خذٚي (  )3اٌؼاللت ب ٓ١اٌؼّش  ٚاٌخّح ببٌّمٛعبث إر أظٙشث إٌخبئح بأْ أػٍٔ ٝغبت وبٔج ػٕذ
إٌغبء اٌحٛاًِ ضّٓ اٌفئت اٌؼّش٠ت (  25 -21عٕت) إر ظٙش اٌخّح ف 9 ٟػٕ١بث ٚبٕغبت  %56.2أِب ألً
ٔغبت فىبٔج ضّٓ اٌفئت اٌؼّش٠ت (  30 -26عٕت) ٚبٕغبت ٚ %15.3وبْ اٌخحٍ ً١اإلحصبئ٠ ٟذي ػٍٚ ٝخٛد
فشلب ً ِؼٕ٠ٛب ً  P<0.05ب ٓ١اٌّدبِ١غ اٌؼّش٠ت اٌّخخٍفت.
ٌذِ ٜمبسٔت إٌخبئح ِغ ِدّٛػت إٌغبء غ١ش اٌحٛاًِ حب ٓ١أْ أػٍٔ ٝغبت اٌحبالث اٌّٛخبت ف ٟاٌفئت
اٌؼّش٠ت (  35 -31عٕت ) ٚبٕغبت ( ٚ )%75ألً ٔغبت ظٙشث ضّٓ اٌفئت اٌؼّش٠ت(  30 -26عٕت ) ٚبٕغبت
ٚ %20وبْ اٌخحٍ ً١اإلحصبئ٠ ٟش١ش إٌٚ ٝخٛد فشق ِؼٕ )P<0.05(ٞٛب ٓ١اٌّؼبِالث.
خذٚي ٔ .3غبت اٌخّح ببٌّمٛعبث حغب اٌفئبث اٌؼّش٠ت ٌّدّٛػت إٌغبء اٌحٛاًِ ٚغ١ش اٌحٛاًِ
فِ ٟذٕ٠ت اٌخبٌص
إٌغبء غ١ش اٌحٛاًِ
إٌغبء اٌحٛاًِ
اٌفئت اٌؼّش٠ت
اٌؼذد
%
+Ve
اٌؼذد اٌىٍٟ
%
+Ve
اٌىٍٟ
2
50
2
4
20 -15
25
1
4
* 56.2
9
16
25 -21
20
1
5
15.3
2
13
30 -26
* 75
3
4
18.1
2
11
35 -31
2
33.3
3
10
40 -36
33.3
1
3
25
1
4
 41فّب فٛق
30
6
20
32.7
19
58
اٌّدّٛع
* ِغخ ٜٛاٌّؼٕ٠ٛت P<0.05
ٚحخفك إٌخبئح اٌّبٕ١ت ف ٟاٌدذٚي ( ِ )3ــــغ ِب ٚخذٖ اٌغش٠ش(2004( ، Al-Timimi ٚ )2007 ( ، ٞ
إٌ ٝأْ ٔغب اإلصببت ببٌخّح ببٌٕغبت ٌٍٕغبء غ١ش اٌحٛاًِ وبٔج ػبٌ١ت ف ٟاٌفئبث اٌؼّش٠ت (  35 -31عٕت) ،
أِب ٔغبت اإلصببت ببٌخّح ٌٍٕغبء اٌحٛاًِ راث اٌفئت اٌؼّش٠ت (  25 - 21عٕت ) فىبٔج ػبٌ١ت ٘ٚزا لذ ٠ىْٛ
بغبب لٍت اٌٛػ ٟاٌصحٌ ٟذ ٜإٌغبء اٌّصببت ببإلعمبط  ٚػذَ ف ُٙاٌحبٌت اٌخ ٟلذ حفغش بأٔٗ إعمبط
ػشض ٟأٌ ٚغبب غ١ش ِؼٍ َٛأ ٚػذَ وشف اٌحبٌت اٌّشض١ت ِٓ لبً أخصبئ ٟاٌٛالدة  ٚحمبٍ ٓٙاٌحًّ
اٌثبٔ ٟبذ ْٚػالج إر ٠خغبب رٌه بخىشاس اإلعمبط بؼذ االعخفغبس ِٓ إٌغبء شخص١ب ً.
ٌٚخٛض١ح اٌؼاللت بٔ ٓ١غبت اٌخّح ببٌّمٛعبث ٚحىشاس اإلعمبط ف ٟإٌغبء اٌحٛاًِ حؤوذ ٔخبئح اٌذساعت
اٌحبٌ١ت إٌ ٝأْ أوثش ٔغبت اٌحبالث اٌّٛخبت ظٙشث ف ٟحبٌت اإلعمبط ٌّشة ٚاحذة بٕغبت  %30.5حٍٙ١ب حبٌت
حىشاس اإلعمبط ٌـ ِ 3-2شة ٚبٕغبت ٘ٚ%13.8زٖ اٌذساعت حخفك ِغ ِب حٛصً إٌٚ Kadir ( ٗ١آخش، ْٚ
 )1992أ ٞأْ أوثش اٌحبالث اٌّٛخبت حظٙش ف ٟحبالث اإلعمبط إٌّفشد ف ٟإٌغبء اٌحٛاًِ  .أظٙشث
ٔخبئح اٌذساعت اٌّبٕ١ت ف ٟاٌدذٚي (  )4حأث١ش أحذاس اٌؼًّ ػٍٔ ٝغب حٛص٠غ اٌخّح ببٌّمٛعت اٌىٔٛذ٠ت
ٌّدّٛػت إٌغبء اٌحٛاًِ ٚغ١ش اٌحٛاًِ فىبٔج أوثش إٌغب اٌّٛخبت ضّٓ أحذاس اٌؼًّ (سبت ب١ج) ػٍّب ً
أْ أغٍب إٌغبء ّ٠بسعٓ ػًّ سببث اٌبٛ١ث ٘ٚزا ٠ؼضص ِب حٛصً إٌ ٗ١ببحث ْٛبأْ إٌغبء أوثش ػشضت
ٌإلصببت ببٌخّح ٌخؼبٍِِ ٓٙغ اٌٍحٚ َٛاٌخضشٚاث اٌخ ٟلذ حى ْٛحبٍِت ٌٍطٛس اٌّؼذٌٍ ٞطفٚ ٍٟ١ال حخفك
ٔخ١دت اٌذساعت ف٘ ٟزا اٌّدبي ِغ ِب حٛصً إٌ )1985( ، Jawad ٗ١إٌ ٝػذَ ٚخٛد اخخالفبث ِؼٕ٠ٛت بٓ١
ٔغبت األضذاد اٌّٛخبت ٚاٌؼًّ ٌٍٕغبء اٌحٛاًِ ٚغ١ش اٌحٛاًِ .
خذٚي ٔ .4غبت اٌخّح ببٌّمٛعبث حغب أحذاس اٌؼًّ ٌٍٕغبء اٌحٛاًِ ٚغ١ش اٌحٛاًِ ببعخخذاَ
اخخببس . DAT
إٌغبء غ١ش اٌحٛاًِ
إٌغبء اٌحٛاًِ
إٌّٙت
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اٌؼذد اٌىٍٟ
13
ٚظ١فٟ
35
سبت ب١ج
10
فالحٟ
58
اٌّدّٛع
* ِغخ ٜٛاٌّؼٕ٠ٛت P<0.05

+Ve
3
27
6
36

جمٌل

%
23.07
* 77.14
60
62.06

اٌؼذد اٌىٍٟ
4
10
6
20

+Ve
1
3
2
6

%
25
30
33.3
30

حظٙش إٌخبئح ف ٟاٌدذٚي سلُ (  )4إْ إٌغبت اٌؼبٌ١ت ٌٍخّح ٌّدّٛػت إٌغبء اٌحٛاًِ وبٔج ف ٟرٚاث
اٌؼًّ (سبت ب١ج) بٕغبت ٚ % 77.14أٚطأ اٌحبالث اٌّٛخبت ظٙشث ضّٓ اٌؼًّ (اٌٛظ١ف )ٟبٕغبت
ٚ %23.07وبْ اٌفشق ِؼٕ ٞٛإحصبئ١ب ً(. )P<0.05
أِب فِ ٟدّٛػت إٌغبء غ١ش حٛاًِ فىبٔج إٌغبت اٌؼبٌ١ت ٌٍخّح ٌذ ٜرٚاث اٌؼًّ (فالح )ٟبٕغبت 33.3
ٚ %أٚطأ إٌغب ظٙشث ضّٓ اٌؼًّ (اٌٛظ١ف )ٟبٕغبت ٠ ٌُٚ % 25ذي اٌخحٍ ً١اإلحصبئ ٟإٌٚ ٝخٛد
فشق ِؼٕ. (P<0.05) ٞٛ
أِب ببٌٕغبت إٌ ٝدٚس اٌمطظ ف ٟأحذاد اٌخّح ٌّدّٛػت إٌغبء اٌحٛاًِ وّب ٠خضح ِٓ اٌدـذٚي (  )5فٍُ
٠ظٙش اٌخحٍ ً١اإلحصبئ ٟفشٚلب ً ِؼٕ٠ٛت ِّب ٠ذي ػٍ ٝحؼذد ِصبدس اٌخّح ١ٌٚظ ببٌضشٚسة ػٓ طش٠ك
اٌمطظ حصشاً ٘ٚزا ٠خخٍف ػٓ اٌىث١ش ِٓ اٌذساعبث اٌخ ٟحش١ش إٌ ٝدٚس اٌمطظ فٔ ٟمً اٌخّح إٌ ٝاإلٔغبْ
 ،فمذ أٚضح وً ِٓ  )1989( ، Fehler ٚ Knausدٚس اٌمطظ فٔ ٟمً اٌخّح إٌ ٝاإلٔغبْ ػٓ طش٠ك
االٔخمبي اٌّببشش إٌبحح ػٓ حٍٛد اٌب١ئت اٌّح١طت بأو١بط اٌب١ض ٌٚىٓ إٌغبت اٌّغدٍت ف ٟاٌذساعت اٌحبٌ١ت
حخفك ِغ ِب خبء بٗ ٚ ) 1994 ( ، Dubeyاٌغش٠ش )2007 ( ، ٞاٌٍزاْ أوذا بأٔٗ ٕ٘بن ػذة ِصبدس ٌٕمً
اٌطفٌ ٍٟ١إلٔغبْ ٚحٛ١أبحٗ اٌذاخٕت ِثً اٌٍح َٛغ١ش اٌّط١ٙت خ١ذاً ٚبصٛسة خبصت ٌح َٛاألغٕبَ ٚاٌّبػض
اٌخ ٟححخ ٞٛػٍ ٝاألو١بط إٌغ١د١ت .Tissue cyst
خذٚي  .5ػاللت اإلعمبط بٛخٛد اٌمطظ ٌّدّٛػت إٌغبء اٌحٛاًِ ببعخخذاَ اخخببس . DAT
حٛاخذ اٌمطظ
ٔؼُ
وال
اٌّدّٛع

اٌؼذد اٌىٍٟ
28
50
78

DAT
+Ve
7
12
19

%
25
24
24.3
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Abstract
This study aimed to determine the rate of infection by Toxoplasm agondii
in AL- Khalis district Cross section khalis and to detect the effect of a certain
factors such as age ,sex ,occupation , social class and contact with domestic
cats. The study used Direct Agglutination Test (DAT) to detect Toxoplasma
antibodies . So this study showed that the rate of infection by toxoplasmosis
among tested population 45.6% for the examined blood samples . and there
were significant relationship between anti-toxoplasma antibodies and
age(P<0.05) , while there were no significant relationship between social class
and the rate of seropositivity.
Also this study showed a presence of percentage rate 0.5% for parturition
malformated embryo as a result of transmission of infection from mother to
embryo transplacenta .
The higher rates of abortion due to toxoplasmosis was found to be in the first
trimester of pregnant women whose who had previous abortion with percentage
30.5% , 13.3% respectively.
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