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 جامعة ديالى  - التربية للعلوم الصرفة كلية -قسم علوم الحياة 1،2،1  

 الخالصة

تهدف الدراسة الحالية الى تحديد االنتشار المصلي بطفيلي المقوسة الكوندية بين مرضى السرطان ومن المراجعين لمستشفى    

لكشف مدينة الطب/ وحدة االورام السرطانية مع مجموعة من اشخاص ذوي جهاز مناعي  طبيعي كمجموعة سيطرة. لغرض ا

للتحري  عن االضداد المناعية  ELISAعن داء المقوسات أستخدمت طريقة أختبار ارتباط االنزيم لألدمصاص المناعي 

للكشف عن وجود اضداد االورام  في  Ca19-9كما استخدم طريقة فحص   IgMو IgGالمضادة للمقوسات الكوندية نوع 

شخصا  171شخص منهم  292االصابة. اجريت هذه الدراسة على  المصول وعالقتها بالعديد من العوامل التي تؤثر على

من  99من االشخاص االعتيادين ) االصحاء ظاهريا( الذين اعتمدوا كعينات سيطرة و  99مصابين بمرض السرطان و

ر من الى الخامس عش 2119االشخاص المصابين بالمقوسة الكوندية وتم جمع عينات الدم للمدة  من االول من تشرين االول 

لمرضى  %111لمرضى السرطان و %92.25.  كانت النسبة المئوية لألصابة المزمنة بداء المقوسات 2112شهر شباط 

 %91.71لمجموعة السيطرة ، اما االصابة الحادة بهذا المرض فبلغت النسبة المئوية    %11.9المقوسة الكوندية وبنسبة 

ة فيما لم تسجل اي اصابة بين مجموعة السيطرة وبينت نتائج الدراسة لمرضى المقوسة الكوندي  %11.19لمرضى السرطان و

في مرضى  IgGاظهرت نتائج الدراسة ان تركيز الكلوبيولين المناعي  .>1.111Pوجود فروق معنوية عند مستوى احتمالية

التوالي،   ، على92.11± 15.211119.11±21.22، 19.72±17.12داء المقوسات و مرضى السرطان ومجموعة السيطرة  

لمرضى داء المقوسات ومرضى السرطان ومجموعة السيطرة   Ca19-9في حين بلغ تركيز المستويات المصلية للمتغير 

وبينت نتائج الدراسة ان هنالك فروقا معنوية   على التوالي 11.11   ±  99.59، ±12.11  197.11،  51.11 159.91±

لالصابة الحادة كذلك وجد  >1.111Pلالصابة بداء المقوسات الكونيدية بين االنواع المختلفة للسرطان عند مستوى احتمالية 

لرحم بالنسبة لمرضى سرطان الكبد، الرئة ، ا >1.111Pان هنالك فروقا معنوية لالصابة المزمنة عند مستوى احتمالية 

، في حين بينت النتائج الحالية ان هنالك  >1.19Pوالقولون اما الثدي فقد وجد ان هنالك فروقا معنوية عند مستوى احتمالية 

في كل  ELISA IgGفروقا معنويه في العالقة بين االصابة بطفيلي المقوسة الكوندية وانواع  االمراض السرطانية الختبار 

قولون، في حين لم يالحظ هنالك فروقا معنوية في كل من سرطان الثدي والكبد وقد كانت اعلى من سرطان الرئة ، الرحم ، ال

في سرطان الثدي،وقد كانت اعلى نسبة اصابة حادة  %51.12اما ادنى نسبة فقد بلغت  %21نسبة مئوية في سرطان الرئة 
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( وقد وجد ان هنالك %12لرئة بنسبة )( اما ادنى نسبة كانت عند مرضى سرطان ا%21.97عند مرضى سرطان القولون) 

 فروقا معنوية لكل من سرطان الكبد ،الرئة ، الرحم ، الثدي، القولون.

 IgM و IgGداء القطط ،مرضى السرطان، االضداد الكلمات المفتاحية: 

 

Serological Study for Prevalence Of Igg And Igm Toxoplasmosis Among 

Cancer Patients 

Nagham Y.K AL-Bayati1 , Maha falh Nazzal2  and Shahad Abd AL-Gabbar Mohammad3 

1, 2, 3 Department of Biology - College of Education for Pure Sciences - University of Diyala 
1naghamalfadaam@puresci.uodiyala.edu.iq  

2 maha.falih@puresci.uodiyala.edu.iq  

 Shahadjabbar88@yahoo.com1 

Received 27 September 2016    Accepted 26 October 2016 

Abstract  

The  present study  aims  to  determine the epidemiology  of  infection  parasite  Toxoplasma 

gondii in  immunocompetent patients (cancer patients)  attending  to   Medicine  City   Hospital 

/ Unit tumors  with a group of people  with a normal immune system as a control  . Enzyme  

Linked  Immunosorbent  Assay test  were used for  the  purpose of investigate immune  

antibodies  anti-Toxoplasma gondii  type IgG  and IgM test  and Ca19-9 test was used  for tumor  

antibody detection in serum and its  relationship  with many of the factors that  affect the 

infection . This study was  conducted  on 296 people , including 178 people  with  cancer and 

59 people  normal people  (healthy)  as control group  and  59 of  the  people infected  with  

toxoplasmosis . Blood samples were collected  for  the period  from the first of  October 2015 

to the fifteenth of February2016 . The percentage  of chronic infection  was 52.24%   for  cancer  

patients  and  100% of patients with Toxoplasma and  30.5% for the  control group, while for  

acute  infection, the percentage  was  51.37% for  cancer patients  and 33.89% For  patients 

with Toxoplasma  and there was not any infection in  Control group and there were no  

significant  differences  at  the level  of probability of  p<  0.001.The  study  results  showed   
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that  the   concentration   of immuno glubuline IgG in patients with toxoplasmosis 87.32±35.76 

Ul/L  ,   cancer patients  and  control group  were 105. 80 ± 96.11 Ul/L and  63.26±14.20 Ul/L  

, respectively , while the concentration  of serum levels  of Ca19-9  for  patients  with   

toxoplasmosis ,  cancer and  control group were  145.51 ± 41.13 Ul/L ,  197.11± 12.11 Ul/L 

and 55.49±11.13 Ul/L , respectively. Results  of  the  study   showed  that   there  were significant  

differences  infection T. gondii  between different types cancer p< 0.001 for   acute infection  

also it was  found that there  were significant  differences for  chronic   infection p< 0.001 for  

patients with liver  cancer , lung , cervical   and colon while    there was significant  differences  

at p< 0.05  for breast cancer , In the  other  hand the   current results  were  shown  that  there  

were  significant differences in the relationship   between the infection of T. gondii and types 

of cancer for    ELISA  IgG  test  in  lung  cancer , uterus , colon , while there  was  not observed  

significant  differences in  both breast and liver cancer , the highest  percentage for 

toxoplasmosis  was  in the lung  cancer 68% and the lowest  was 43.82% in breast cancer For 

acute  infection the  highest  percentage rate was in  colon  cancer  (28.57% ) and  the  lowest    

was  in  lung  cancer patient (12%) and there were significant differences for each of liver ,lung 

,uterus, breast ,colon cancer.                                                                                                                                                                                        

Keywords: Toxoplamosis ,Cancer Patients  , Antibodies IgG , IgM.  

                                                                                                                         

 المقدمة

من األمراض ذات االنتشاااااار العالمي في معمم المجاميع     T. gondiiيعد داء المقوساااااات الكوندية المتسااااابب عن طفيلي 

  T.gondiiتوجد ثالثة أطوار معدية لطفيلي   (.2119السكانية وذلك بسبب قدرة هذا الطفيلي على أحداث االصابة )عبد هللا،

والتي  تنقساام بشاادة داخل جميع خاليا المضاايف النهائي والوسااطي باسااتثناء   Tachyzoiteوهي: الحوينات سااريعة  التكاثر 

والتي  تتكاثر ببطء داخل كيس النساااايج     Bradyzoiteالخاليا الطالئية المعوية للمضاااايف الثاني، وطور الحوينات البطيئة

tissue cyst   لعمر وموقع االصاااابة، وطور المتكون داخل خاليا جسااام المضااايف والذي يختلف في الحجم والشاااكل تبعا ل

 (.  2117الذي يطرح مع براز القطط المصابة لتتكون بداخله االبواغ المصيبة الحقا )كريم،   Oocystكيس اللقيحة 

ان انتقال االصابة إلى اإلنسان يحدث بالدرجة األساس عن طريق تناول األطعمة أوالمشروبات الملوثة أوتناول اللحوم غير 

حاوية على اكياس النساايج الحية، اذ ان تناول كيس لقيحة ناضااج مفرد كافد الحداث االصااابة في االنسااان، المطبوخة جيدا ال

كما أن عمليات نقل الدم تعد مصدرا مهما النتقال االصابة في الطور الحاد واألمر نفسه في عمليات نقل األعضاء واألنسجة 
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إعطائهم أدوية مثبطة للمناعة والتي تلعب دورا مهما في حدوث  والتي  قد تكون مصااابة إلى األشااخاص األصااحاء الذين يتم

(. اشااااارت العديد من الدراسااااات الحديثة الى وجود عالقة وثيقة بين داء المقوسااااات وبع  2119االصااااابة الفعال )عرفة،

عن (. فضال 2112وجماعته،  (Thomasحاالت االصابة بالسرطان وخصوصا تلك المرتبطة بالجهاز العصبي المركزي

سرطان مثل سرطان الدم والمبي   شارة الى امكانية ارتباط داء المقوسات باإلصابة  بانواع  اخرى من ال ذلك فان  هنالك ا

( ان الدراسااات حول ارتباط هذا المرض بامراض الساارطان سااواء في العراق او 2119وجماعته، (Ahmad Pourوالرئة 

ات مساااتفيضاااة لبيان دور الطفيلي وتعثيره على مرضاااى السااارطان اذ ان العالم مازالت تحتاج الى احصاااائيات دقيقة ودراسااا

توافر االحصااائيات الدقيقة يساااهم في مثل هذه الدراسااات لذلك فان الدراسااة الحالية تهدف الى تحديد االنتشااار المصاالي لداء 

 المقوسات بين مرضى السرطان.

 المواد وطرائق العمل

 Blood sampleعينات الدم  

اصحاء ظاهريا  99مصاباً بالسرطان و  712مصابا بداء القطط  99شخصاً مقسمين الى ثالث مجاميع  292شملت الدراسة 

مللتر من كافة المشمولين بالدراسة باستعمال محاقن طبية ، ووضعت عينات الدم في انابيب 9-1وقد تم سحب الدم الوريدي

مدينة الطب وحدة االورام السرطانية  وتم فصل المصل عن مكونات الدم  مختبرية بعد ترقيمها ثم نقلت الى مختبر مستشفى

االخرى باْ ستعمال ماصات اوتماتيكية  وقسم المصل للعينة الواحدة المع خوذة من االفراد الى ثالث مجاميع ووضع كل قسم 

 لوبة . م لحين اجراء االختبارات المط 21-في انبوبة ابندروف وحفمت االنابيب في مجمدة بدرجة 

 االختبارات المناعية

االلمانية للكشف النوعي عن االضداد المتخصصة ضد طفيل   Humanاستخدمت العدة المختبرية المصنعة من قبل شركة 

لتحديد  CA19-9والعدة المختبرية   ElISAفي المصل البشري بطربقة اختبار االليزا  IgM ،IgGالمقوسة الكوندية نوع 

 في مصل االنسان. كمية مستضدات السرطان

    Statistical Analysisالتحليل االحصائي    

،  اذ  تم المقارنة   بين مجاميع الدراسة   SPSSتم  اجراء التحليل االحصائي للبيانات والنتائج اعتمادا على برنامج  

  . LSDوالمقارنة  بين  المعدالت  النتائج  باستخدام    T. testباستخدام االختبار االحصائي  

 

 

 

http://dx.doi.org/10.24237/djps.1303.251C


 

   

 لداء المقوسات بين مرضى السرطان   IgMو  IgG دراسة مصلية النتشسار االضداد 

 شهد عبد الجبار محمد  و مهى  فالح  نزال ,نغم ياسين البياتي 

 

95 Vol: 13 No:3 , July 2017 

DOI : http://dx.doi.org/10.24237/djps.1303.251C 

     P-ISSN: 2222-8373 

     E-ISSN: 2518-9255   

 النتائج والمناقشة

 بين مجاميع الدراسة.   IgGمقارنة توزيع االنتشار المصلي لألجسام المضادة  نوع 

يعد داء المقوسات من أوسع االمراض انتشارا في العالم وهو من االمراض الطفيلية الخطيرة، اذ تكمن خطورته في ان العديد 

من االفراد او الحيوانات المصابة قد تحمل الطفيلي ولكن التمهر عليها اعراض مرضية اال في حاالت حدوث انخفاض في 

(. ومن هنا فان اجراء 2119النتكاسة وتمهر الصورة الحادة للمرض )عرفة ،مستوى المناعة في الجسم فيحدث مايسمى با

الفحوصات الدورية تؤدي الى الكشف عن المرض ، ولعل الدراسات المسحية واحدة من اهم الدراسات التي تكشف عن 

عينة  292الكوندية  في المرض ونسب االصابة به ومنها الدراسة الحالية التي اشارت الى ان نسبة االصابة بداء المقوسات 

( خالل 2119) ThamirوAl-Imaraوهي نسبة عالية لالصابة  بهذا المرض  وهي تتفق مع  %97.51مفحوصة كانت 

تسجيل نسب أصابة عالية بهذا المرض وقد اوضحت تلك الدراسات ان النسب المسجلة تعود الى ان افراد العينات  المفحوصة 

ون نساء معرضات لمسببات المرض من  خالل عادات اعداد الطعام )التماس مع اللحوم في تلك الدراسات في الغالبية تك

والخضار( فضال عن المستوى المعيشي لالفراد المصابين اما في الدراسة الحالية فانه باالضافة الى االسباب المذكورة فان 

قطط اخذت لغرض المقارنة و بيان مدى تعثير طبيعة العينة في الدراسة الحالية والتي شملت مجموعة مشخصة مصابة بداء ال

االصابة بهذا الداء في احتمالية  زيادة فرص االصابة بالسرطان فضال عن عينة مرضى السرطان اذ كانت نسبة االصابة 

 (، ان  ذلك يشير الى دور المناعة في ارتفاع نسبة االصابة بداء المقوسات1بينهم مرتفعة مقارنة بعينة  االصحاء )جدول 

كون مرضى السرطان يعدون افراد مثبطين مناعيا ويعانون من  قصور  في نمامهم المناعي مما يجعلهم عرضة لالصابة 

بين افراد عينة  IgG( يالحظ ان فحص  1(. ومن خالل) نتائج الجدولAl-Najjar  ،2119و Al-Muktarبهذا الداء )

منة او انهم عانوا من اصابات سابقة بداء القطط وربما يكونوا قد الدراسة يبين ان افراد هذه العينة يعانون من اصابات مز

( وتتشابه نتائج الدراسة الحالية 2112عولجوا منه وهذا يتفق مع دراسات اجريت من قبل العديد من الباحثين منها خضير)

لمناعي المسجلة للكلوبيولين ا مع هذه الدراسات من حيث ارتفاع نسبة االصابة المزمنة بداء القطط نسبة الى النتائج الموجبة

 .IgGالمضاد لداء المقوسات 

 . بين مجاميع الدراسة IgG(: مقارنة توزيع االنتشار المصلي لألجسام المضادة نوع 1جدول )

 P.value العدد الكلي االعداد السالبة)%( االعداد الموجبة)%( مجاميع الدراسة

 ***1.111 95 1 (111)95  مرضى داء القطط 

 ***1.111 95 (95.15)11 (31.9)11 مجموعة السيطرة

 **1.113 171 (17.79)19 (92.21)53 مرضى السرطان

 ***1.111 259 129 (97.13)171 المجموع

 ** فروق معنوية عالية     *** فروق معنوية عالية جدا
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 لداء المقوسات الكوندية بين  مجاميع الدراسة.  IgMتوزيع االنتشار المصلي لألجسام المضادة نوع

وذلك اعتمادا على النتائج الموجبة المسجلة  %12.212سجلت الدراسة الحالية نسبة االصابة بداء القطط الحاد والتي كانت 

جل يما لم تسفي مجاميع المصابين بالسرطان والمصابين بداء القطط ف  IgMللكلوبيولين المناعي المضاد  لداء المقوسات نوع

( اذ بينت 2111) Saleh ( و2111وجماعته) Hassan( وهذه النتائج تتفق مع 2اصابة حادة في مجموعة السيطرة )جدول

هذه الدراسات وجود اصابات حادة في العينات المفحوصة وهو مايتفق مع الدراسة الحالية التي بينت وجود اصابات حادة في 

نات المصابة بالسرطان ان وجود حاالت االصابة الحادة في الدراسات السابقة والمذكورة عينات المصابين بداء القطط و العي

اعاله يعود الى طبيعة العينات المدروسة فبعضها كانت الفراد من العاملين في مجال الجزارة وبعضها من النساء الحوامل 

مثل هذه  العينات وخصوصا الحوامل والعاملين  وبعضها من المقبلين على  الزواج   فضال عن  عينات اخرى  عشوائية  ان 

في مجال الجزارة اكثر عرضة لالصابة بالمرض نمرا لقلة المناعة عند الحوامل والتعرض المستمر لعوامل الخطورة بالنسبة 

االصابة  رارللعاملين بالجزارة مما يزيد فرص اصابتهم بالمرض لذا تزداد احتمالية االصابة الحادة سواء للمرة االولى او تك

الحادة وهذا قد يتشابه مع مجموعة المصابين بداء المقوسات في مجموعة الدراسة الحالية اما مايتعلق بمرضى السرطان 

 Nimirالمصابين بداء المقوسات الحاد في الدراسة الحالية فان وجود اصابات حادة يتفق مع ماتوصل اليه كل و

ن اشاروا الى وجود اصابات حادة بداء القطط بين المرضى المصابين ( الذي2119وجماعته) Wang( و2119وجماعته)

بمرض السرطان وعلى الرغم من وجود االصابة الحادة فان هؤالء المرضى لم تمهر عليهم اعراض االصابة بداء المقوسات 

م الجهاز المناعي لديه . ان االصابة الحادة بين هؤالء المرضى يعود الى استعدادهم لالصابة نمرا النخفاض مستوى وكفاءة

نتيجة االصابة بمرض السرطان وتلقيهم العالج الكيمياوي مما يجعلهم عرضة لالصابة بالعديد من االمراض ومنها داء 

المقوسات وخصوصا في حال تعرضهم لعوامل الخطورة تناول الماء واالطعمة الملوثة او التماس مع القطط او التعامل مع 

 (.Kalantari  ،2119معدية للطفيلي )اللحوم ،االتربة وغيرها( )مواد ملوثة باالطوار ال

 

 بين مجاميع الدراسة IgM: توزيع االنتشار المصلي لالجسام المضادة نوع 2-(: توزيع االنتشار المصل2جدول)

  

 . في المجاميع الثالثة المدروسة IgGقياس تركيز الكلوبيولين المناعي   

 P.value العدد الكلي االعداد السالبة)%( االعداد الموجبة)%( مجاميع الدراسة

  مرضى داء القطط 

 

21(33.15) 35(99.11) 95 1.111*** 

 ***1.111 95 (111)95 1 مجموعة السيطرة

 ***1.111 171 (11.29)191 (19.73)21 مرضى السرطان

 ***1.111 259 211 (19.219)11 المجموع
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كان مرتفعا بين االفراد  IgGفي افراد العينات المدروسة في الدراسة الحالية تبين ان تركيز  IgGعند قياس تركيز    

المصابين  بداء المقوسات  وبين االفراد  المصابين  بالسرطان  مقارنة   بمجموعة  السيطرة  ان انخفاضه  في مجموعة  

الخاص بداء المقوسات يبقى عادة  IgGى ان تركيز ( الذي اشار ال2111) Al-Sammaraeالسيطرة  يتفق مع ماتوصل اليه 

في االفراد ويشير الى وجود اصابات سابقة تبقى لفترة طويلة قد تصل لعدة سنوات اذ انه خالل االصابة بداء المقوسات فان 

IgM  يمهر بوقت قصير بعد االصابة بصورة فعالة ثم بعد ذلك يبدا بالتناقص بمرور الوقت وبصورة اسرع منIgG  والذي

( الى ان النساء 2111وجماعته) Calderaroيتزايد تركيزه ليصل الى تراكيز عالية في حاالت االصابة المزمنة. واشار 

الحوامل واالشخاص المثبطين مناعيا تكون قدرة جهازهم المناعي على انتاج االجسام المضادة مثبطة بصورة كاملة او جزئية 

الصابة باالمراض ومنها مرض المقوسات وان وجود االجسام المضادة لهذا المرض في مثل لذا فانهم يكونون اكثر استعدادا ل

( 1بين مجاميع الدراسة )جدول IgGهذه العينات يكون معبرا عن وجود اصابة حقيقية لهذا المرض. وعند مقارنة تركيز 

رضى يعانون من اصابات مزمنة نالحظ ان اعلى معدل للتركيز كان ضمن مرضى السرطان وهذا يدل على ان هؤالء الم

( وهو ان دل على شيء فانه يدل على ان هؤالء االشخاص قد اصيبوا بداء 2فضال عن االصابات الحادة المسجلة في جدول)

 (.2111وجماعته ) Calderaroالمقوسات الحاد او تنشطت لديهم اصابات سابقة وهو مايتفق مع ما اشار اليه 

 في مجاميع الدراسة . IgGالمناعي (: تركيز الكلوبيولين 3جدول)

 

 مجاميع الدراسة

 IgGتركيز 

** 

 االنحراف المعياري ±المعدل 

 

 عددالحاالت الموجبة

 نسبة

 االرجحية

 

 فترة الثقة

 ---------- ---------- 39.79a 95/95±17.32 مرضى داءالمقوسات

 *11.21b 11/95 1.0±93.29 مرضى السيطرة

 

------ 

 

 59.11a  53/171±119.11 مرضى السرطان

 

1.81 3.07-0.96 

 *نسبة االرجحية للمقارنة بين مجموعتي السيطرة ومرضى السرطان  

 االنحراف المعياري ± **القيمة تمثل المتوسط الحسابي   

 االحرف الصغيرة المختلفة تشير الى وجود فرروق معنوية 

IgG في مجاميع الدراسة. و  Ca19-9   المستويات المصلية للمتغيرات  

لوحظ ان قيم المتغيرين   يرتفعان   Ca19-9والواسم السرطاني  IgGعند المقارنة بين المستويات المصلية لكل من      

-Al(. تشير دراسة 5ضمن  مرضى السرطان و مرضى   داء  المقوسات الكونيدية  مقارنة   بمجموعةالسيطرة )جدول

Dujali (تزايد استخدام الواسمات السرطانية كمؤشرات مصلية لتشخيص االصابة بالسرطان وذلك كعسلوب 2119وجماعته )

كمؤشر لالصابة  Ca19-9للتشخيص المبكر او التشخيص للحاالت غير المصحوبة بعمراض ظاهرة وقد استخدم الواسم 

رحم والمستقيم والمبي  والرئة والمثانة وتشير المصادر بعنواع عديدة من السرطان منها سرطان القولون،المعدة، بطانة ال

(. لذا فعن زيادة 2111وجماعته، Bergerالى امكانية متابعة تطور السرطان من خالل متابعة تركيزه في مصل المصاب)

http://dx.doi.org/10.24237/djps.1303.251C


 

   

 لداء المقوسات بين مرضى السرطان   IgMو  IgG دراسة مصلية النتشسار االضداد 

 شهد عبد الجبار محمد  و مهى  فالح  نزال ,نغم ياسين البياتي 

 

98 Vol: 13 No:3 , July 2017 

DOI : http://dx.doi.org/10.24237/djps.1303.251C 

     P-ISSN: 2222-8373 

     E-ISSN: 2518-9255   

ة التي استركيز هذا المؤشر في المرضى المصابين بداء القطط قد يؤشر الى احتمال وجود اصابة بالسرطان ،اذ اشارت الدر

( الى ان االنسجة المصابة بالسرطان تقوم بانتاج هذا البروتين وتطلقه الى الدم لذا في 2119وجماعته ) Al-Dujailiاجراها 

في مصول االشخاص قد اليعطي نتيجة  Ca19-9االمكان عده مؤشر قد يدل على االصابة بالسرطان  ومع ذلك فان ارتفاع 

ن هذا البروتين يرتفع في حاالت االورام الحميدة والخبيثة، لذا فهو وعلى الرغم من عده حتمية بوجود السرطان ، اذ وجد ا

مؤشرا لوجود الورم اال ان ذلك يستوجب القيام بفحوصات سريرية عديدة اخرى للحصول على نتيجة قاطعة بحدوث االورام 

ن يعد حاله طبيعية نمرا النتاجه من قبل (. وبالمثل فان زيادة تركيزه في مرضى السرطاYap،2111و Paraiالسرطانية )

االنسجة المصابة بالسرطان ومن هنا فان زيادته في مصول االشخاص المصابين بالسرطان مقارنة بالمجاميع االخرى تعد 

 (.2119وجماعته،  Al-Dujailiحالة طبيعية )

 في  مجاميع الدراسة  IgGو  Ca19-9(: مقارنة بين المستويات المصلية  للمتغيرات 1جدول )

 االحرف الصغيرة المختلفة تشير الى وجود فروق معنوية

 االنحراف المعياري± ** تمثل االعداد المعدل

 

 االصابة بداء المقوسات الكوندية بين االنواع المختلفة للسرطان.

ان مرضى  سرطان الرئة و مرضى سرطان القولون قد احتال  رأس القائمة بين انواع السرطان  9تبين النتائج في جدول      

االكثر نسبة لالصابة بداء المقوسات. ومع ان حاالت االصابة بداء المقوسات  الرئوي قليل الحدوث اال ان المشاكل  في  

(. وبالرغم من 2117وجماعته، Lealتصاحب  المرضى المنقوصي المناعة )الجهاز التنفسي  )خصوصا الرئة(  غالبا ما

شخص كانت موجبة لداء  72عينة نسيج رئة مصابة بالسرطان معخوذة من   72وجماعته الى ان  Bajnokذلك فقد اشار 

هر الطور ع والباقي أظالمقوسات الكونيدية وذلك بعستخدام طريقة الصبغة المناعية النسيجية ثالثة منها اظهرت الطور السري

البطيء للطفيلي ، ولعل احد  االسباب  المؤدية الى زيادة  نسبة  االصابة بالطفيلي عند مرضى سرطان الرئة هي انخفاض 

( عند مرضى السرطان مما يؤدي الى السماح بتكاثر الطفيلي ، اذ  NKC)Nutural Killer Cellالخاليا القاتلة الطبيعية 

(.  ويعتي مرضى سرطان القولون بعد 2115وجماعته، Ibrahimالحد من تكاثره في مراحله االولى)انها تلعب دورا في 

مرضى سرطان الرئة من حيث االصابة بداء المقوسات وقد يعود سبب زيادة هذه النسبة الى الفعالية التي يبديها الطفيلي اثناء 

اي عضو في جسم المضيف الوسطي (، هذه الفعالية التي تحفز تواجده في هذه االعضاء )اذ ان الطفيلي بعمكانه الوصول الى 

 المجاميع

 المتغيرات

 **داء المقوسات

 االنحراف المعياري ±المعدل

 **مرضى السرطان

 االنحراف المعياري ±المعدل 

 **السيطرة 

 االنحراف المعياري ±المعدل

 

IgG   17.32±39.79a  119.11±59.11a  93.29±11.21b 

CA19-9 119.91± 11.13a   157.11  ±12.11b    99.15   ±13 .11c 
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(، كما وجد ان الطفيلي 2112وجماعته،  Egan) IL-23العمليات االلتهابية بوجود عوامل مناعية مختلفة كالحركي الخلوي 

 IFN-ˠاللمفاوية و يؤدي الى  حدوث التنخر في  االنسجة المصابة  وذلك  بمشاركة  بع  العوامل  المناعية  منها الخاليا 

(. وجد ان من اهم عوامل 1999وجماعته،  Liesenfeldوالتي تعد عوامل دفاعية ضد الطفيلي في نفس الوقت ) NOو

 Klampfer؛ 2111وجماعته،  `Tereicالخطورة لالصابة بسرطان القولون هي االلتهاب والعوامل المناعية المسببة له )

( ان سرطان الرحم كان في المرتبة الثانية بعد سرطان الرئة في حين كانت نسبة 2119وجماعته ) Cong( ، وأشار 2111، 

وقد اشار الباحث الى اهمية اجراء دراسات اخرى للوقوف  %91االصابة بداء المقوسات بين مرضى سرطان الرحم كانت 

حاالت اصابة الرحم بالمسببات  على العالقة بين داء المقوسات واالمراض السرطانية ان معمم الدراسات تشير الى انه في

المرضية المعدية كالفايروسات والطفيليات تؤدي الى حدوث فعاليات التهابية وان هذه العمليات تشكل قوة متزايدة لتطور 

وجاء مرضى سرطان  (.2115وجماعته، Deivndranاالمراض السرطانية في الرحم وخصوصا في الحاالت المزمنة)

الرابعة في الدراسة الحالية من حيث النسبة المئوية لالصابة بداء المقوسات . ان مرض داء المقوسات يرتبط الكبد في المرتبة 

اء هناك ارتباط كبير بين د كبد وتنخر الكبد مما يشير الى انبصورة كبيرة مع حاالت تليف الكبد ومع حاالت التهاب ال

( الى وجود نسبة اصابة 2111وجماعته) Attallahقد أشار (. و2119وجماعتها، EL-Henawyالمقوسات وهذه االمراض)

 Cعالية وترابط بين سرطان الكبد وداء المقوسات  الكونيدية  وان  تلك العالقة ترتبط بوجود فايروس التهاب الكبد نوع 

HCV  وقد اشار الى ان االختالل الوظيفي للخاليا اللمفاوية نوعT ي العالج الكيمياوي الناتج عن االصابة بالسرطان وعن تلق  

يهيئ   لالصابة بداء المقوسات الكونيدية  وكان هناك نسبة اصابة عالية بداء المقوسات الكونيدية بين مرضى  سرطان الثدي 

)معممها من النساء وحالتين فقط كانت للرجال(.     تشير الدراسات الى ان النمام الهرموني للمضيف المصاب بالطفيلي 

في استقرار الطفيلي من خالل التعثير على فعاليات الطفيلي النسيجية ويستطيع الطفيلي من خالل تواجده في  يلعب دورا هاما

الخاليا المضيفة ان يسخر هذه الخاليا لمصلحته وتلعب الهرمونات دورا مهما في استقرار الطفيلي من خالل تعثيرها على 

لي نفسه القدرة على استغالل الهرمونات   في الهروب  من  الجهاز النمام المناعي للمضيف لصالح الطفيلي كما ان للطفي

المناعي  وذلك  من  خالل  ارتباط  هذه  الهرمونات  بمستقبالت خاصة على الطفيلي مؤدية الى منع تعثير االجسام المضادة 

 (.2112وجماعته،   Aabasianالمفرزة ضد الطفيلي من قبل المضيف)

 المقوسات الكونيدية بين االنواع المختلفة للسرطان.(: االصابة بداء 9جدول) 

انواع 

 السرطان

IgG   IgM 

عدد الحاالت الموجبة 

% 

عدد الحاالت 

 السالبة%

P.valu  عدد الحاالت

 الموجبة%

عدد الحاالت 

 السالبة%

P.valu 

 0.001 (%19)17 (%19)3 0.001*** (%19)5 (%99)11 الكبد

 0.001 (%11)22 (%12)3 0.001*** (%32)1 (%91)17 الرئة

 0.001 (%71.29)11 (%21.73)9 0.001*** (%13.17)11 (%99.92)13 الرحم

 0.001 (%71.12)19 (%21.97)9 0.001*** (%31.15)1 (%91.5)13 القولون

 0.001 (%17.91)71 (%12.39)11 0.019* (%99.17)91 (%13.12)35 الثدي

 0.001 (%11.29)191 (%19.37)21 0.001*** (%17.79)19 (%92.21)53 الكلي

  (%111)95 (%1)1  (%95.15)11 (%31.9)11 السيطرة
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 . انواع االمراض السرطانية وعالقتها بخمج المقوسة الكوندية  

   2.229ان اكثر مجاميع مرضى السرطان تعرضا لالصابة بداء المقوسات هم مرضى سرطان الرئة بمقدار  2ويشير الجدول 

مرة مقارنة بالسيطرة وذلك بالنسبة لالصابة المزمنة فيما كانت النتيجة اعلى بكثير   2.129مرة وسرطان القولون بمقدار 

بالنسبة لحاالت االصابات الحادة وهذا يدل على ان هؤالء المرضى اكثر استعدادا لالصابة الجديدة وانه باالمكان استحثاث 

الجهاز المناعي نتيجة االصابة بالسرطان ونتيجة لتلقيهم العالج  الكيمياوي والذي  االصابات المزمنة وذلك نتيجة لضعف

يضعف الجهاز المناعي بشكل كبير خصوصا في الفترة التي تلي اخذ العالج مما يجعلهم اكثر عرضة لاللتقاط العدوى من 

 (.2117وجماعته، Ghasemianمصادرها المتنوعة )

 .انية وعالقتها بخمج المقوسة الكوندية(:  انواع االمراض السرط9جدول)

 

 المصادر

(. تحديد االصابة بداء المقوسات لدى النساء الحوامل في محافمة ديالى. مجلة ديالى للعلوم 2112خضير ، محمد خليفة ) .1

 .1-1(:2)1الصرفة ،

 22-21: 21للدراسات البيئية، (. التوكسوبالزما وخطورة تربية القطط في المنازل . مجلة اسيوط 2119عرفة، ابراهيم ) .2

 ص.

(. دراسة عن طفيلي المقوسة الكونيدية في المرضى المثبطين مناعيا . رسالة ماجستير، كلية العلوم 2119عبد هللا ، هالله ) .3

 ص. 92، جامعة كركوك : 
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