
 
 
 

  الىدى النساء الحوامل في محافظة دیتحدید اإلصابة بداء المقوسات ل

  یرخض خلیفةد ممح .د

 

  
 

1Vol: 8 No: 2, April 2012 ISSN: 2222-8373  
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Evaluation of infection with Toxoplasmosis for pregnant women 
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  علوم الحیاة جامعة دیالىكلیة العلوم /قسم 

   30/3/2011قبول النشر:  تاریخ - 2011/2/26ث:البحاستألم تاریخ 

  الخالصة

Toxop1asmosis   عن داء المقوسات(داء القطط)  الیصم الدراسة التحريتضمنت  

   الذي یسببھ طفیلي gondii Toxoplasmaكأحد مسببات االجھاض 

من  (نیسان)ولغایة  2009 ) سنةسنة وللفترة بین (كانون أول) 50-20تراوحت أعمارھن (لدى النساء الحوامل اللواتي       

   ، واللواتي راجعن مستشفى بلدروز 2010سنة 

  تكس المباشرتم استخدام اختبار تالزن الال. العام في محافظة دیالى )LATص (للتشخی

، عینة دم لنساء حوامل لیست لدیھن إسقاط )10اط و (دم لنساء حوامل ممن لدیھن أكثر من إسقة عین) 50(تضمین الدراسة 

   سیطرة )control( ابات بداء المقوسات كمجموعة.صسابق وغیر م

، امراة حامل ممن )11). (50امراة من مجموع ( %54) 27ابات بداء القطط (صأظھرت النتائج عدد النساء الحوامل الم

أظھرت النتائج  .)%6.29سبة (نامراة حامل ممن لدیھن إسقاط لمرتین وب )8(و) %7.40سبة (نلدیھم إسقاط لمرة واحدة وب

كما بینت ان اإلصابة في الریف اعلى من  )%72سنة شكلت أعلى نسبة من اإلصابات بلغت () 30-20عمریة (لإن الفئة ا

  ). %32المدینة آذ بلغت النسبة (
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Abstract 

The study included sera diagnosis of toxoplasmosis which causes by Toxoplasma gondii 

parasites which one causes of apportion for pregnant women with age between(20-50) years. 

This study performed in period between ( December 2009 ) to( April 2010 ), who visited the 

General hospital of Balddrose of Diyala province. We used direct latex agglutination method 

for diagnosis.  

The study included(50) blood samples for pregnant women had been more than one apportion 

.(10) blood samples for pregnant women which had no apportion and without infection with 

toxoplasmosis as a healthy group for control. 

The result appeared the number of pregnant women infection with toxoplasmosis is (27) ( 54%) 

from (50) .(11) pregnant women(40.7%)with one apportion and (8) pregnant women with two 

apportions (29.6). 

The study showed the age group(20-30)year consisted the high percentage of infection (72%) 

and showed the infections in rural higher than city infection (32%). 

 

Introduction  

  المقدمة 

  یعد طفیلي المقوسات  Toxoplasma gondiiمن األوالي الطفیلیة الداخل خلویة 

  والذي اكتشف ألول مرة من قبل الباحث Laveranوقد وصف  ،)1900( سنة

  ا من قبل الباحثین قالطفیلي وصفا دقی Mance &Nicolleuیصیب ) 1)(1908سنة (

  ھدا الطفیلي معظم الحیوانات الفقریة وكذلك اإلنسان مسببا مرضا یدعى داء المقوسات

  Toxoplasmosisأو داء القطط. 

بداء المقوسات ھو استھالك اللحوم النیئة أو غیر المطبوخة جیدا والحاویة على األكیاس النسیجیة  بةاصاللأكثر الطرق شیوعا 

 ة منكبیر ة التي تعد المضیف النھائي لھ، اذ تطرح مع خروجھا كمیاتبامصللطفیلي أو عن طریق التالمس مع القطط ال

   ) أكیاس البیضOocysts( ).2الطفیلي (

في المناطق الحارة الرطبة، وقد أكدت جمیع البحوث  اوصصراض؛ الشائعة في العالم وخیعد داء المقوسات من اإلم

لطفیلي ا ھذاب بةاذ أن اإلصأ ل فترة الحمل،خال بة النساءاحالة إص يا المرض اثأرا سلبیة على األجنة فذوالدراسات على أن لھ

ا خطورة للجنین تكمن بحدوث إسقاط او موت الجنین في فترة الحمل قد تودي الى عبورة إلى الجنین عن طریق المشیمة مسبب

) من النساء % 40-30ان ( دسیأ في تسھیل عبوره الى الجنین فقد وجاا اسببة المشیمة یعد سبا)، اذ ان إص3داخل الرحم (
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ة مصاباألم  نسبة العبور الى الجنین فیما اذا كانت تختلفن وجنیء الحمل یقتحم الطفیلي فیھن المشیمة ویصیب الات اثناابصالم

) اثناء الحمل وحسب %90صل (وتبة قبل الحمل، لتزداد ا) في حالة االص% 1قبل الحمل او إثناءة اذ ال تتجاوز نسبة العبور( 

ألشھر الثالثة في ا )%60و( ) في األشھر الثالثة الوسطى%30) في األشھر الثالثة األولى و(%15مراحل الحمل اذ تبلغ (

ن الى یجنیمي حیث یودى ھذا العبور إلى الشاألخیرة أي یزداد معدل العبور یتقدم الحمل متعمدأ على االنسیاب الدموي الم

  ) 5()و4ب بداء المقوسات الوالدي(صاإنجاب طفل م

 صاباتلمدوث الحمل في النساء اإن عند ح بة االصایا على المراة المبابة خارج فترات الحمل فلیس للطفیلي تأثیرا سلصأما اال

  إعادة تنشیط )Reactivationابة نتیجة لقلة (صللطفیلي داخل جسم المرأة الم قبل الحمل قد یحدث

المذكور  یةبن وحدوث االثار السلجنیاء الحمل او في المرضى المثبطین مناعیا مما یودي الى عبور الطفیلي الى النالمناعة اث

إشارة دراسات عدیدة في الوطن  .)6( رضللمبة األولیة صاالبدء بالعالج المناسب لألم في مراحل االأ للجنین في حالة عدم فأن

 صابةان نسبة األ 1986 ھرت دراسة في الكویت أجریت عامضاذ ا ت عالیة.العربي و العراق ان ھذا المرض ینشر بمعدال

 العربیة السعودیة ان نسبة في المملكة تت دراسة اجریوالذین لدیھن اسقاط سابق كذلك سجل %58بین النساء الحوامل بلغت 

   ).7(تت بداء المقوساابصامن النساء الحوامل قید الدراسة م 37%

  بلغت ة بھذا الطفیليببینت ان نسبت االصا دام طریقة التالزن المباشرخفي محافظة نینوى بأست 2000اجریت دراسة عام 

2.39% )8,7 .(  

  

MATERIALS AND METHODS 

  المواد وطرق العمل

 شملت النساء الحوامل 2010الى نیسان عام  2009الدراسة الحالیة في قضاء بلدروز للفترة من كانون األول عام  تاجری

ممن  عینة لنساء حوامل 50عینة دم لنساء حوامل، 60اء. تم اخذ ضالمراجعات الى العیادة الستشاریة للمستشفى العام في الق

ت بداء المقوسات بعد اجراء صاباعینة دم لنساء حوامل لیس لدیھن اسقاط سابق وغیر م 10، و لدیھن اكثر من اسقاط

  ات المختبریة الالزمة.صالفحو

  تكس المباشر لداء المقوساتاختبار تالزن الال :الفحص

Latex agglutination test  

  ) استخدم في ھذا االختبار عدةKitركة (ش انتاج) من Biokit-Sa( اإلسبانیة

   وتسمى Toxo-Cell-1atexطفیلي  ضدللكشف عن وجود األضداد المتخصصة 

)IgM,IgG( ضل المریصالمقوسات الكوندیة في م  

  ، تتألف العدةKit( :من المكونات األتیة

)Latex reagent( 1 - تكسمعلق حبیبات الال  

)Polystyrene( تكس المصنوعة من مادة ھو عبارة عن معلق من حبیبات الال  
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   ویحتوي )8یة (ضد الذائب للطفیلي في محلول دارئ ذي حامضوالمغطاة بالمست

   مادة حافظة ازاید الصودیوم )Sodium azideان حبیبات ( .)%0.1بتركیز (

غرى صد واضح بالعین المجردة أو تحت المجھر بقوة التكبیر الضد و المستضتكس یجعل التالزن الناتج من تفاعل بین الالال

  ة.صل المراد فحصة في المتخصصا یظھر التالزن في حالة وجود األضداد الماذ *)، 10(

positive control 2- شف السیطرة الموجباك  

  ة من نوعتخصصاألضداد الم يمخفف یحوي ل بشرصم IgGي لألرنب ویحو

  ودیوم.صمن المادة الحافظة أزاید ال ) %0.1على (

Negative control 3- كاشف السیطرة السالب   

  مخفف غیر فعال يشرب) مصل non reactiveخال من األضداد المتخصصة ( أي

Sodium azide ) من المادة الحافظة% 0.1ضد الطفیلي، ویحوى على (  

  ) م لحین االستعمال.8-2تحفظ العدة بكامل محتویاتھا في الثالجة وفي درجة تتراوح ما بین (

  

Results &Discussion  

  النتائج والمناقشة 

ھن بداء المقوسات المراجعات العیادة اصابتل دم نساء حوامل مشتبھ ص) عینة م60العینات في الدراسة والبالغة (تم عزل 

 ت بداء المقوساتصابال دم لنساء حوامل مصعینة م 50ألستشاریة في مستشفى بلدروز العام حیث شملت العینات على 

   ء المقوسات كمجموعة سیطرة) مصل دم لیساء غیر مصابات بداcontrol(ثم  ) عینة 10و(

)IgG.(LAT,IgM تكس المباشر شخصت اإلصابات بطریقة اختبار التالزن الال  

  

  ) الفئات العمریة للنساء الحوامل1جدول (

  الفئات العمریة  العدد الكلي  النسبة المئویة 

  سنة20-30 36  72%

  سنة31-40 13  26%

  ةنس41-50 1  2%

  المجموع 50  100%

  

امرأة حامل  13و %72سنة شكلت نسبة  )30-20امراة حامل صمن الفئة العمریة ( 36) بین النتائج التالیة إن 1الجدول (

  من مجموعة النساء الحوامل قید الدراسة %2) سنة 50-41. والفئة العمریة (%26)سنة 40-31(الفئة العمریة  ثلتم
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   مرات اإلسقاطبداء القطط حسب عدد  اتابصالم الحواملعدد النساء  )2جدول (

  عدد مرات االسقاط  العدد الكلي  ویة%ئالنسبة الم

8.14 %   4 0  

7.40 %   11 1 

6.29 %   8 2  

5.7 %   2 3 

7.3 %   1 4 

7.3 %   1 6 

  المجموع 27   100%

  
االت ح عددویة لحاالت اإلسقاط حسب عدد مرات اإلسقاط للنساء الحوامل قید الدراسة اذ بلغت مئالنسب ال )2یوضح الجدول (

، لثالث مرات، وبذلك )% 5.7( لمرتین)، % 6.29و( )% 40.7للنساء الحوامل ممن لدیھن إسقاط لمرة واحدة ( صابةاإل

  بین النساء اللواتي حدث لھن إسقاط لمرة واحدة او مرتین صابةتكون أعلى نسبة الأل

 ط لمرة واحدة ھو تزاید عدد المراجعات إلى المستشفیاتبة بین النساء اللواتي حدث لھن إسقاصاازدیاد اإل يربما یعود السبب ف

ت امصابنسبة ال مرض مع اول اسقاط فتزدادلا صوالعیادات الطبیة حال حدوث اإلسقاط لھن ألول مرة مما یودي إلى تشخی

قاط ألول ول إسمع أ مصاباتالنساء اللواتي حدث لھن اسقاط لمرتین او أكثر قد یكن  اربملیة اذ ئاصبالمرض من الناحیة اإلح

  ) 9ة التثقیف المحي (جوتدني در ضھل بالمرجنتیجة لل

  أكدت الباحث Carter بداء في دراسة وبائیة حول اإلصابة )1989في سنة (

 في مراحلھ ابة وحصر المرضصحي للمرأة الحامل لھا اثر بالغ في تقلیل اإلصالمقوسات على ان درجة التثقیف ال

واضحة  )sub cilinicalفي ( یعود السبب إلى عدم وجود عالمات والذي تعتبر من العوامل المھمة . ایضأ)10األولى(

  بھذا المرض  صابةلأل

  ) 11عد حدوث اإلسقاط او موت الجنین (بھ في المراحل المبكرة إال تشخیصصعوبة لانتشار المرض 
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  ) عینات البحث موزعة على الموقع السكني3جدول (

  العینة positive  % ویةئالنسبة الم Negative  % ویةئالنسبة الم  العدد الكلي

  المدینة 11  22% 10  20% 21

  األریاف 16  32% 13  26% 29

  يالعدد الكل 27  54%  23%  46% 50

  

  )%22إذا بلغت الحاالت الموجبة ( بداء المقوسات للنساء الحوامل قید الدراسة، لالصابةویة مئ) النسب ال3یوضح الجدول (

) من %26) بینما اعطت (%32ة للمدینة وبلغت الحاالت الموجبة (بالنسب) من الحاالت نتیجة سالبة %20بینما اعطت (

  ابة في الریف أكثر من المدینة.صالحاالت نتیجة سالبة بالنسبة لالریاف وھذا یوضح ان نسبة اإل

في الریف  حي الثقافيصتشارھا یعود إلى تدني الوعي البة وانصایشیر عدد من الباحثین الى ان من األسباب المھمة في نقل اإل

 مما یزید نمقارنة مع المدینة كذلك طبیعة الحیاة في الریف عنة في المدینة حیث تعیش الحیوانات الناقلة للطفیلي دور السك

بة صال اإلنق القطط فية خاصحیة بدور ھذه الحیوانات وصعدم المعرفة ال اضأیابة بھذا الطفیلي إلفراد العائلة صطر اإلخ من

  )14, 13, 12( صخاوانتشارھا بین النساء الحوامل بشكل 

  

  ت لدى النساء الحوامل وحسب الفئات العمریةصابا) عدد اإل4جدول (

  النسیة
  

  المئویة %

  اباتصالم ریغ عدد
  

Negative 

  النسبة 
  

  %ویة المئ

  عدد المصابات
  

Positive 

  عدد
  

  العینات

  ات العمریةفئال
  

  بالسنین 

6.41%  15 3.58%  21 36 20-30 

8.53%  7 1.46%  6 13 31-40 

10% 1 0% 0 1 41-50 
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 ) لدى الفئة%3.58ابة (صبة بالمرض في طوره الفعال إذ بلغت اإلصائات العمریة المف) النسب المئویة لل4یوضح الجدول (

  ) سنة.40-31( ) لدى الفئة العمریة%1.46) سنة في حین بلغت نسبة اإلصابة (20-30(

 )، اذ إن أعلى نسب1999() سنة تتفق مع سنة 30-20(بة الفعالة في األعمار التي تتراوح ما بین صاان زیادة نسبة اإل

وقد أوضحت دراسة  سنة، )30-20في الفئة العمریة التي تتراوح ما بین ( نتائج الباحث Jenumاإلصابة التي حصل علیھا 

سبة إصابة نوب )24-20نسب اإلصابة كانت لدى فئة العمریة ما بین ( إن أعلى )2003( وفریقھا سنة اللھ حثة عبداللب

رى بل ربما یعود السبب في خمحصورة على فئة عمریة دون أ صابة، إال إن ھذة النسب ال تعني بالضرورة ان اإل)8.32%(

عد سن العشرین وان سن اإلنجاب ھو في بما إن معظم حاالت الزواج في مجتمعنا تقع  لھذه الفئة العمریة إلى صابةزیادة اإل

ت والعیادات ھن اللواتي تجاوزت أعمارھن سن امن ھنا نرى ان أكثر المراجعات الحوامل للمستشفی ھذة الفترة من العمر.

  ) 16, 15العشرین (

  

  لمصادر العربیةا

)، دراسة حول اصابة النساء الحوامل المعرضات للخطورة بداء المقوسات، مجلة 2001احمد،( عبد اللھ ،بسمة .1

  1العدد  13علوم الرافدین ،مجلد 

ساء في سن اإلنجاب في نیة وبائیة لداء المقوسات في الصل. عزل ودراسة م )2001الخفاف، فرح حازم عمر ( .2

  لصالمومحافظة نینوى. رسالة ماجستیر، كلیة العلوم، جامعة 

تكس في تشخیص ، استخدم اختبار الال)2003اللھ. الخفاف، فرح حازم (ھلة عبد ش. ،حسن ،باسمة احمداللھ عبد  .3

   11-110،ص 3 ، العدد 14.مجلد  داء المقوسات في النساء بسن اإلنجاب في محافظة نینوى، مجلة علوم الرافدین

، دراسة مصلیة لتشخیص داء المقوسات الالغنام و اإلنسان في  )2000سمعاني، روید غانم كوركیس ابلحد،(لا .4

  لصي، جامعة المور.رسالة ماجستیر، كلیة الطب البیط محافظة نینوى
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