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 الخالصة

في النساء الحوامل  على  Toxoplasma gondiiاجريت الدراسة الحالية لمعرفة  تأثير االصابة  بداء المقوسات الكوندية 

( والجذور الحرة                         النشاط العام لمضادات االكسدة , االريل استيريز, الكلوتاثايونمضادات االكسدة )مستوى بعض 

( إمرأة في  06لدى النساء الحوامل . تضمنت الدراسة جمع عينات الدم من  ) البيروكسي نيتريت (, المالوندايالديهايد )

( 36( سنة  قسمت الى مجموعتين , ضمت المجموعة االولى )33-33عمار تراوحت من )ناحية قرةتبة وبأ \محافظة ديالى 

( امراة حامل لم يتعرضن الى االصابة والتي عدت 36بالمرض , في حين ضمت المجموعة الثانية )مصابات عينة من نساء 

 ً في مستوى المالوندايالديهايد ( P≤0.05) مجموعة سيطرة . استمرت الدراسة مدة شهرين تقريبا . بينت النتائج ارتفاعاً معنويا

وجذر البيروكسي نايتريت في المجموعة المصابة وحصول انخفاضاً معنويا في تركيز الكلوتاثايون واالريل استيريز والنشاط 

صابة الالعام لمضادات االكسدة بالمقارنة مع مجموعة السيطرة مما يدل على حدوث حالة االجهاد التأكسدي التي تكون مرافقة ل

 بالمرض.

 داء المقوسات الكوندية, مضادات االكسدةالكلمات المفتاحية : 
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Abstract 

The present study was conducted to determine the level of some antioxidants and free radicals 

associated with infection of toxoplasmosis in the serum of pregnant women.  60 blood samples 

were collected from women their ages between (33-37) year from the city of Qara tapah in 

Diyala province divided in two groups, the first one was included (30) samples of infected 

women with abortion history , while the second group included (30) volunteers from non-

infected pregnant women . The results showed significant increase (P≤0.05) in the 

Malondialdelyde and radical of peroxy nitratein infected women and get significant decrease in 

the concentration of Glutathione , Arylesterase and Antioxidant Activity compared with the 

control group. This study indicated incidence of oxidative stress which accompany with this 

disease. 
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 المقدمة

من االمراض الطفيلية المشتركة بين الحيوان واالنسان الواسعة  Toxoplasmosis) داء القطط (  الكوندية يعد داء المقوسات

( التي تعد من الطفيليات التي تعيش داخل الخلية  Toxoplasma gondii االنتشار والمتسببة عن االصابة بطفيلي )

Intracellular (1 ان دورة حياة هذا الطفيلي من الدورات المعقدة جدا اذ انه يحتاج الى نوعين من . )  المضائف , المضيف

( تسبب 2وخاصة القطط ومضيف وسطي متمثل بالحيوانات ثابتة الحرارة ومنها االنسان ) Felidaeاالول العائلة السنورية 

االصابة بداء القطط عدة امراض منها التهاب الكبد , ذات الرئة , العمى وبعض االضطرابات العصبية كما يسبب حدوث 

في االشخاص الذين يعانون منم انخفاض في مستوى المناعة . يحدث التكاثر الجنسي للطفيلي  االجهاض وهذه االمراض تكون

في القناة المعوية للقطط  فقط وتمر البيوض مع البراز الى التربة والتي تبقى معدية لفترة اكثر من سنة في التربة  عند توفر 

اء القطط بطريقتين اما عن طريق الفم او عن طريق الحبل ( . ينتقل د3الظروف المالئمة كالحرارة والرطوبة المناسبة )

(.  وتظهر خطورة هذا المرض في 4السري للجنين , يصاب االنسان من خالل التلوث ببراز القطط او اكل اللحوم الملوثة )

ن االم الى صابة ماالشخاص المصابين بامراض النقص المناعي او المثبطين مناعيا وفي النساء الحوامل اذ يمكن ان تنتقل اال

( . تؤدي االصابة بالطفيلي الى تحفيز كل من المناعة 5الجنين وتؤدي الى االجهاض او حدوث تشوهات خلقية في الجنين )

التي تعد مؤشرا في تشخيص هذا المرض فضال عن المناعة  IgMو   IgGالخلطية التي تنتج االجسام المضادة ال سيما 

ا المناعية هذا الطفيلي او تثبط نموه من خالل تكوين جذور حرة مضادة للطفيلي مثل انواع ( . اذ تقتل الخالي0الخلوية )

والتي بدورها تمتلك القدرة على اكسدة البروتينات والدهون  (Reactive oxygen species ROS)االوكسجين الفعالة 

 ) Reactive Nitrogen speciesالفعالة  ( . وانتاج اصناف النتروجين3وتسبب تغييرات كيميائية في االحماض النووية )

RNS)  ال سيماNO ( وقد بينت دراسات كثيرة ان االصابة باالمراض الطفيلية والبكتيرية 8الذي يعمل كمضاد للطفيليات . )

والفايروسية يرافقها زيادة في مستوى الجذور الحرة وهي عبارة عن جزيئات فقدت الكترونا واحدا او اكثر من مدارها 

ارجي مما ادى الى تحويلها الى جزيئات فعالة تسبب زيادة في تحطم الخاليا واالنسجة من خالل حدوث حالة االجهاد الخ

مما يؤدي الى زيادة بيروكسدة الدهون والبروتينات ومن ثم تلف االنسجة اذ توجد عدة معايير   Oxidative stressالتاكسدي 

ستوى المالوندايالديهايد الذي يعد ناتجا عرضيا لبيروكسدة الدهون ومؤشرا قويا لتحديد حالة االجهاد التاكسدي منها قياس م

الذي يعد من الجذور الحرة القوية التي تكون مفردة   Nitric oxide (NO( . ومنها اوكسيد النتريك )9لالجهاد التاكسدي )

رات الخلوية في داخل وخارج الخاليا ويعتمد االلكترون في غالفها الخارجي ويلعب اوكسيد النتريك دورا هاما في نقل االشا

الي يعتمد على  الحامض االميني  Nitric Oxide Synthase ( NOS)انتاج اوكسيد النتريك على وجود االنزيم الصانع له 

L-arginine  كمادة اساس  وفي حالة وجود اوكسيد النتريك بتراكيز عالية فإنه يتفاعل مع األوكسجين أو جذر السوبر

ذات الفعالية العالية  ONOO-وجذر بيروكسي نتريت  NO2( لتكوين مركبات ثنائي اوكسيد النتروجين -•O2سايد)اوك

( . ويعد جذر البيروكسي نيتريت من العوامل المؤكسدة القوية التي تؤدي إلى تحطيم االحماض النوويـة واحداث 16)

( .ان الجذور الحرة المتكونة تتعرض الى مقاومة من 11) Protein nitrationبيروكسـدة الدهـون ونيترة البروتينات 
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المركبات تكون واهبة لإللكترونات وتتفاعل مع الجذور مركبات او جزيئات تعمل على اكتساح الجذور الحرة. واغلب هذه 

كسدة مع مضادات االكسدة . ترتبط مضادات اال  ضارة مثل الماء وهذه المركبات هيالحرة لتكّون مركبات نهائية غير 

 Superoxide dismutase  SODالجذور الحرة وتثبط عملها ومنها ما هو إنزيمي مثل )السوبر اوكسايد ديسميوتيز 

( ومنها ما هو غير  GSH-pX)    Glutathione peroxidase والكلوتاثايون بيروكسيديز  CAT Catatase والكتاليز 

والمركبات  Methionineوالمثيونين  Taurineاالمينية كالتاورين  وبعض األحماض E إنزيمي مثل الفيتامينات كفيتامين

تمتلك (. 12األخرى مثل الكلوتاثايون . وبهذا فان مضادات االكسدة تحمي الخاليا من الكرب التأكسدي وتمنع تحطمها )

ينات مثل الدهون, البروتالمايتوكوندريا  شبكة من مضادات االكسدة واالنزيمات التي تعمل سوية لحماية المركبات الخلوية 

من االجهاد التأكسدي. وبصورة عامة, تعمل مضادات االكسدة اما على منع هذه االصناف من التكون او تعمل  DNAوالـ 

على ازالتها قبل ان تحطم المكونات الحيوية في الخاليا تصنع مضادات االكسدة في الجسم بصورة طبيعية كما يمكن الحصول 

( . تقسم مضادات االكسدة الى ثالث ثالث مجاميع رئيسة وهي )مضادات االكسدة االنزيمية, مضادات 13عليها من الغذاء )

 . ( 14االكسدة غير االنزيمية الكاسرة للسلسلة التفاعلية, المعادن االنتقالية المرتبطة بالبروتينات( )

نساء اللواتي تعرضن الى االجهاض بسبب تهدف هذه الدراسة الى تقييم مستوى االجهاد التاكسدي في مصل بعض ال     

 االصابة بداء المقوسات الكوندية من خالل قياس مستوى بعض مضادات االكسدة والجذور الحرة المرافقة للمرض .

 المواد وطرائق العمل

تم جمع عينات الدم من النساء المصابات بداء المقوسات الكوندية من واللواتي تعرضن الى االجهاض بعد     

( عينة دم من نساء 36خيص االصابة من قبل االخصائيين واجراء اختبار التشخيص في المختبرات المعنية , وبواقع )تش

( عينة دم بنفس العمر 36سنة وتم اخذ عينات دم اخرى من نساء حوامل بواقع ) 33 – 33مصابات تراوحت االعمار بين 

حفظ  مل من الدم تقريبا ومن ثم  16المصل من خالل سحب  غير مصابات بالطفيلي كمجموعة سيطرة . تم الحصول على

ولمدة دورة/ دقيقة  5666تخثر لفصل المصل باستخدام جهاز الطرد المركزي بسرعة في انابيب اختبار ال تحتوي على مانع 

في انابيب اختبار نظيفة ومعقمة لحين اجراء  °م -20))دقائق لغرض الحصول على المصل والذي تم حفظه بدرجة  4

 الفحوصات الكيموحيوية.

 في مصل الدم: GSH)تقدير مستوى الكلوتاثايون ) -1

 (.15تم تقدير مستوى الكلوتاثايون باستخدام الطريقة المحورة المتبعة من قبل الباحث )

 تقدير فعالية انزيم اريل استيريز في مصل الدم : -2

 (.10اريل استيريز حسب طريقة ) تم تقدير فعالية انزيم

 : تقدير النشاط العام لمضادات االكسدة في مصل الدم -3

 (13تم تقدير النشاط العام لمضادات االكسدة باستخدام الطريقة المستخدمة من قبل )
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 ( في مصل الدم:MDAتقدير مستوى المالوندايالديهايد) -4

بوصفه ناتجا نهائيا  MDAقياس مستوى المالوندايالديهايدتم تقدير مستوى بيروكسدة الدهون في مصل الدم من خالل 

 (.18للدهون فوق المؤكسدة )

 ( فـي مصــل الــدم: -ONOOتقديــر مستوى جــذر البيروكسي نيتريت)  -5

 (.19تم تقدير مستوى جذر البيروكسي نيتريت باالعتماد على الطريقة المحورة المستخدمة من قبل الباحثين )

 التحليل االحصائي

 Sigma State. For Windows Version 3.10   Copyright © 2004ُحلِّّلت النتائج إحصائياً باستخدام برنامج     

Sytat,   وتم تقدير الوسط الحسابي  والخطأ القياسي. وتم تحليل البينات باستخدام اختبار تحليل التباين االحادي , One 

Way analysis of variance , دت الفرو  Duncan multiple rangeقات بين المجاميع باستخدام اختبار دنكن وُحدِّّ

test ( وكان االختـالف المـعنوي لالختبارات جميعها عند مستوى احتمالية ,P ≤ 0.05.) 

 النتائج

الكيموحيوية حيث انخفض مستوى ( في المعايير P≤0.05اظهرت نتائج هذه الدراسة ان هناك فرقا معنويا )

الكلوتاثايون وفعالية انزيم االريل استيريزوالنشاط العام لمضادات االكسدة في النساء الحوامل المصابات بالطفيلي مقارنة 

بمجموعة السيطرة , بينما ارتفع مستوى كال من المالوندايالديهايد وجذر البيروكسي نايتريت ارتفاعا معنويا في المجموعة 

  :مصابة مقارنة بمجموعة السيطرة . وكما هو موضح في الجدول االتيال

 

جدول يوضخ تأثير االصابة بداء المقوسات الكوندية في مستوى الكلوتاثايون , االريل استيريز , النشاط العام 

 لمضادات االكسدة, المالوندايالديهايد وجذر البيروكسي نيتريت

 

 المعايير المقاسة

 المجاميع 

 النساء غير المصابات النساء المصابات

 الكلوتاثايون

(mmol/l ) 

6.132 ±  2.62  

b 

 0.185±7.23  

a 

 االريل استيريز

(U/ml) 

6.602 ± 0.36  

b 

6.612 ± 0.63  

a 

النشاط العام لمضادات االكسدة 

(mmol / liter) 

0.423   ± 11.8 

b 

0.951  ± 23.3  

a 

 المالوندايالديهايد

mol/l ) μ  )  

 1.901 ±38,32 

a 

5281.   ± 18.03 

b 

 البيروكسي نيتريت

mol/l ) μ ) 

 0.002 ±47.81 

a 

 0.001±33.21  

b 

  sr.±Mean القيم تمثل  

 (.P≤0.05)االحرف المختلفة في الصف الواحد تعني وجود فرق معنوي عند مستوى معنوية 
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 المناقشة

تبين من خالل هذه الدراسة ان االصابة بداء المقوسات الكوندية احدث انخفاضا معنويا في مستوى الكلوتاثيون بالمقارنة     

( اذ يعد من اهم مضادات االكسدة غير البروتينية داخل الخلية 26مع مجموعة السيطرة وهذه النتائج تتفق مع دراسات اخرى )

التاكسدي الحاصل بسبب االمراض وغيرها , اذ انه يلعب دورا هاما في منع تحويل  وبدوره يحمي الخاليا من االجهاد

بسبب االكسدة الحاصلة , عالوة على ذلك فانه يحمي  Methemoglobinالى الميثهيموكوبين  Hemoglobinالهيموكلوبين 

نوي الذي حصل في مستواه هو بسبب في البروتينات من االكسدة . هذا االنخفاض المع  -SHمجموعة السلفاهايديريل الطرفية

( ان 21االجهاد التاكسدي الذي يسبب بيروكسدة الدهون المرافق لالصابة بداء المقوسات الكوندية . كما اشار باحثين )

االنخفاض في مستوى الكلوتاثيون يعزى الى االنخفاض في الفيتامينات التي تحدث في مثل هكذا حاالت مرضية. كما لوحظ 

انزيم االريل استيريز انخفضت انخفاضا معنويا عن مستواها في مجموعة السيطرة وجاءت النتائج متفقة مع ما ان فعالية 

( الذي بين ان هذا االنزيم يعمل على ازالة المواد السامة من جسم االنسان وعند حدوث اي اصابة طفيلية فان كل 22ذكره )

دورها تثبط بناء انزيم االريل استيريز , كما يمكن ان يكون لالصابة تزداد والتي ب IL-1, IL-6, TNF-aمن السايتوكينات 

الطفيلية تاثير على الكبد مما يوثر على تكوين هذا االنزيم الذي يتكون اساسا في الكبد . بينت الدراسة ان النشاط العام لمضادات 

( من ان مضادات االكسدة تعد 23ذكره ) االكسدة انخفضت انخفاضا حادا في المجموعة المصابة وقد اتفقت النتائج مع ما

حالة من التوازن بين المؤكسدات ومضاداتها في المصل التي تعد المنظومة الدفاعية للجسم والمنظومة الدفاعية بدورها تعزز 

عام لحماية الجسم من هجمات الجذور الحرة وكلما زادت الجذور الحرة تقل فعالية مضادات االكسدة. وتنخفض فعالية النشاط ا

لمضادات االكسدة عند حدوث االجهاد التاكسدي الذي يؤدي الى ارتفاع بيروكسدة الدهون عند االصابة باالمراض . لوحظ 

( من ان االصابة 24ارتفاع مستوى المالوندايالديايد في المجموعة المصابة من النساء الحوامل وهذا يتفق مع ما وجده الباحث )

ب اجهادا على الجسم فيزداد االجهاد التاكسدي مسببا زيادة في بيروكسدة الدهون مما يؤدي بطفيلي المقوسات الكوندية تسب

( ان االجهاد التاكسدي يزداد 25الى ارتفاع مستوى المالوندايالديهايد الذي يعد ناتجا عرضيا لبيروكسدة الدهون . كما ذكر )

دهنية غير المشبعة لالغشية الحية وقلة دفاعات الجسم  مع حصول االمراض فينتج عنه هجوم الجذور الحرة على االحماض ال

فانه يقود الى  زيادة بيروكسدة الدهون ويزداد مستوى المالوندايالديهايد . تبين من الدراسة ان االصابة بطفيلي المقوسات 

( الذي بين ان طفيلي 20العنقودية سبب ارتفاعا في مستوى جذر البيروكسي نايتريت وقد اتفقت النتائج مع ما ذكره الباحث )

المناعية التي بدورها تحد من  Tالمقوسات الكوندية هو طفيلي يعيش داخل الخلية  حيث تتصدى له الخاليا اللمفاوية التائية  

نمو هذا الطفيلي , عالوة على ذلك فان الخاليا االلتهامية , النجمية والخاليا الدبقية في الدماغ تتصدى لتكاثر الطفيلي في 

-2,3الذي يعد مضادا لالصابات الطفيلية من خالل تنشيط العامل المنشط  NOم عن طريق انتاج اوكسيد النتريك الجس

dioxygenase (IDO) Indolamine ( واالنزيم المنتج الوكسيد النتريك(INOS Inducible Nitric Oxide 

Synthase الجذور الحرة فيؤدي الى زيادة اوكسيد النتريك  معتمدا على تايض الحامض االميني االرجنين الذي يتاثر بزيادة

( يكون (NO( من ان تصنيع اوكسيد النتريك 23وجذر البيروكسي نايتريت كي يتصدى لالصابة بهذا الطفيلي , وقد ذكر )
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ك يمصاحبا لتوالد الجذور الحرة وخصوصا جذر السوبر اوكسايد الذي يزداد في حالة الكرب التأكسدي ويتحول اوكسيد النتر

بدوره الى البيروكسي نايتريت وبالتالي يزداد مستوى البيروكسي نايتريت بسبب زيادة الجذور الحرة التي تصاحب االصابة 

 بالمرض .
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