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 الممخص
النساء الحوامل والمجيضات المراجعاات إلام مستىاام السالم التعميما   عينة من دماء ومصل 081تضمنت الدراسة فحص  

، 0/5/8102إلاام يايااة  0/5/8103وذالاال لمماادة بااين  Toxoplasma gondiiلمتحاارع عاان إصااابتين بااداء المكوسااات الكونيديااة 
Immunosorbent Linked -Enzyme Theوامتباااار ازمتااازاز المنااااع  المااارتبط باااا نزيم Latexامتباااار الاااتلزن  باساااتمدام

Assay  وامتبار التألق المرتبط بإنزيمLinked Fluorescent Assay-The Enzyme  ضافة إلم امتبار التحارع عان مجاين با
 .Nested polymerase chain reactionبتكنياااة تااعااال الباااولمر المتسمسااال  )T.gondii )B1طايمااا  المكوساااات الكوندياااة 

 nested) المتسمسل البوليمر تااعللمتحرع عن ا صابة الحادة بداء المكوسات كانت بتكنية  أوضحت نتائج الدراسة ان أفضل تكنية

PCR تمتياا تكنياة % 3363( وبنسابةELISA 3063 %، ELFA 8363و %Latex 0263%. كال مان امتبااارع أعطام ELISA 
د عمااام نتاااائج امتباااار الاااا % عمااام التاااوال  بازعتماااا73 ،% 25( بنسااابة IgMضاااد ) نساااب حساساااية عالياااة لمكىااا  عااان ELFAو 

nPCR  فتكااار لاااو امتباااار الاااا أكمجموعاااة سااايطرة موجباااة وىاااذا مااااLatex  ازصاااابة الحاااادة فااا  مديناااة  إذ لوحظااات ،%51بحساساااية
فااا  الائاااات العمرياااة  نتىاااار طايمااا  المكوساااات الكوندياااةلااام تظيااار النتاااائج فروقاااا  معنوياااة زو ، % 36.6الموصااال وضاااواحييا بنسااابة 

نسااب  أتبااد ،%3862 المديناةبينمااا  فاا  % 28 ضاواح  وقاارل الموصال فاا  ا صااابة نساب ثيرا عماامأكااة الساكن تاان لمنطأ ،الممتمااة
 إلاام ا صااابةرفاان نساابة  احتكااال النساااء بالحيوانااات و الكطااط أن ،بازرتااااع كممااا أنماااض المسااتول التعميماا  فاا  النساااء ا صااابة

 .والكطط الحيواناتب   لم يكن لين تعامل او اتصال% ف  النساء اللت8365% بينما انماضت النسبة إلم 5362
 

  ,nPCR, ELFA, ELISA, Latex .المكوسات الكونيدية: الكممات الدالة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

 

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 Enzyme-

Linked 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. 
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 المقدمة
 ا نسااانالعااالم وىااو ماارض مطياار مىااترل بااين  أنحاااءينتىاار فاا  جمياان  ا  معاادي ا  مرضاا Toxoplasmosisيعااد داء المكوسااات 

وىاو طايما  دامال  Toxoplasma gondiiويعاد مطارا  لمياياة أذ يساببو طايما  المكوساة الكوندياة  zoonotic disease والحياوان
يصايب تكريبااا  جمياان الحيوانااات ذوات الاادم الحااار ويتمااذ الكطااط كمضااائ  نيائيااة. امااا  Obligate Interacellularمماوع إجبااارع 

ة جيادا  او الطعاام ومابفا  المحاوم ييار المط Tissue cystsاباتلع ازكيااس النساجية  في  المصادر ازكثر ىيوعا  زصابة ازنسان
   .  Plascental transmissionاو عاااان طريااااق ازنتكااااال المىاااايم  Sporocystsالمتبويااااة  أكياااااس الباااايضب والماااااء الممااااوث

(Robert and Darde, 2012.) 

 ةز تااواجييم أياا األفااراديساابب داء المكوسااات مجموعااة واسااعة ماان المتلزمااات السااريرية فاا  البىاار، عماام الااريم ماان أن معظاام  
فا  بعااض األفاراد بمااا فا  ذلاال األجناة واألطاااال  لمارض مطياارا  جادا، ىااديدا  او مياددا لمحياااة وحتام قاااتل  أعاراض، يمكان ان يكااون ا

المكوسااة الكوندياة ليااا دورة حيااة معكاادة ماان  ،حاديث  الااوزدة والنسااء الحواماال وازىاماص الااذين يعاانون ماان ضاع  الجياااز المنااع 
المرحماة الحاادة مان ا صاابة حياث تيازو وتتكااثر  أثنااءويتطاور  Tachyzoiteثلث مراحال، المرحماة األولام تسامم الطاور السارين 
 األكيااسويتطاور مالل ا صاابة الكامناة ويوجاد ىاذا الطاور فا   Bradyzoiteدامل المليا والثان  ىو ما يسامم باالطور البطا ء 

      عاااااد مكاوماااااا  لمظااااارو  البيئياااااة  البااااايض والاااااذع ي أكيااااااسوىاااااذا الىاااااكل يوجاااااد فااااا   Sporozoiteالنسااااايجية، أماااااا المرحماااااة الثالثاااااة 
(Kasper, 1998( و ،)Wilson and Mc Auley, 1999 المرحمتاان األولام والثانياة تمثال الطاور اللجنسا  مان دورة الحيااة .)
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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  
 .(Zebig, 1997ط فكط )الكط

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 ونظرا  

ة الطبية وازقتصادية لداء المكوسات فكد بدأ ازىتمام منذ بداية السبعينات تكريبا  وتركزت البحاوث حاول الادور الاذع يمكان ان لألىمي
 . Daryani et al., 201)1) الجسم المصاب وأنسجة أعضاءيؤثر فيو الطايل المسبب ويحدث ضررا  ف  ممتم  

 ق العملائالمواد وطر 
 Collection of specimentالعينات:   جمع 

عيناااة مااان دم النسااااء المجيضاااات والحوامااال اللتااا  قمااان بمراجعاااة مستىاااام السااالم التعميمااا  فااا  مديناااة  081تااام جمااان     
منين حوامل ف   33عينة لنساء حوامل  72عينة لنساء مجيضات و 23بواقن  31/2/8102إلم   0/5/8103الموصل لممدة بين 

مان دم  عيناات 01تام جمان  ،ازميارة مان الحمال إلم األىاير الرابنمنين حوامل من الىير  32ازولم من الحمل و ثلثازىير ال
مل لكل عينة وتم  01جمعت عينات الدم من الوريد بواقن  ،لنساء زيعانون من اع عارض او حالة مرضية كمجموعة سيطرة سالبة

( وانابياب امتباار مانعاة AFCO-Dispo, No anticoagulant - Jordanمال ) 01وضان عيناات الادم فا  انابياب امتباار ساعة 
ماال بعمميااة الطاارد  01سااعة  أنابيااب( وفصاال المصاال فاا  Vacuum Tube steril EDTA-K3-Chinaماال ) 3لمتمثاار بسااعة 

بدرجاة حارارة  مجمادة فا  تام حااظ العيناات فا  انابياب ازمتباار ،دقيكاة 05دورة / دقيكاة  لمادة  3111المركزع بجياز الطرد بسارعة 
 مئوية إلم حين الىروع بازمتبارات. درجة  -81

 الفحوص المصمية 
ازسابانية وباتباااع  BioKitمان ىاركة  Toxocell latex kit: تام اسااتمدام عادة ازمتباار  Latexامتباار الاتلزن ازتكاس 

 .تعميمات الىركة المصنعة ف  استمدام عدة ازمتبار
 :( IgG-IgMاالضداد )  والمزمنة و الصابة الحادةعن ا لمكشفر المحو  2ME  اختبار

              2MEيااااااتم اسااااااتمدام امتبااااااار  IgMو  IgGيياااااار حساااااااس لمتميااااااز بااااااين الضاااااادين  Latexنظاااااارا لكااااااون امتبااااااار الااااااتلزن 
(2 Mercapto ethanol) ن  تمام الاحص وتحديد الحازت الحادة والمزمنة مان المارض وىاو امتباار مكمال ويعاد الجازء الثاان  ما

فا  عيناة  IgMبتحطايم الضاد  2MEحياث يكاوم المحماول  IgMو  IgGامتباار الاتلزن يعمال ىاذا ازمتباار عمام تحدياد ازضاداد 
 يعااددقيكاة ثام  31لمادة  مئوياة 373بدرجاة  ثم يترل ف  الحاضنة المصلحيث يوضن المحمول عمم  IgGويبك  عمم الضد  المصل

يور التلزن ظوعدم  IgGن الحاضنة وان ظيور التلزن يعن  ان ازمتبار موجب لمضد امتبار التلزن عمم العينة بعد امراجيا م
بالياااة التماااافي  المعيارياااة  ياااتم ازساااتعانةلعيناااة حاوياااة عمااام الضااادين لياااذا اقاااد تكاااون  ،IgMعمااام ان العيناااة موجباااة لمضاااد  ةدزلااا

Titration  الضد كل من  لتحديد قيمة وتركيزIgG وIgM. 
 : ELISA  المرتبط باالنزيماالمتزاز المناعي 

لمكىا   BioCheck, Inc. Foster City, CA USAمان ىاركة  Toxo IgM ELISA Kitعادة امتباار  اساتمدامتام         
آلاة نتاائج ازمتباار و  ءةلكارا BIO-TEK Elx-800 Microplate Readerفا  عيناات البحاث باساتمدام جيااز  IgMعان الضاد 

 المساتمدمة فا  عممياة اليسال  BioTek ELx50 8-Well Automatic strip washerيليازا از ألطبااقاليسال األوتوماتيكياة 
 .وحسب تعميمات عدة ازمتبار
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  :ELFA فحص التألق المرتبط باالنزيم 
-France- BIOMERIEUX Mini ) وجيااز ( BIO VIDAS TXM Merieux -Franceناوع  ) Kitتام اساتعمال      

logyVidas Blue Line Immuno العائااادان لىاااركة )BioMérieux  مكىااا  عااان الضاااد لالارنسااايةIgM   العائاااد لطايمااا
T.gondii  بتييئاة الجيااز وضابط درجاة حارارة اليرفاة م فيياا الجيااز بمطاوات الاحاص يعد ىذا الناوع مان ازنظماة الميمكاة التا  يكاو

ضافةحسب تعميمات الىركة المصنعة  دمالياادة ازمتباار فا  الحاارة الممصصاة عاعينة ازمتباار الام الىاريط المرفاق مان  وا  فا   وا 
  العممية.  تمامالجياز 

 
    nested polymerase chain reaction (nPCR)   : اختبار تفاعل البممرة المتسمسل الثنائي

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

mini  kit العائااد لىااركة tek, Inc.-Omega Bio تاام اتباااع تعميمااات الكتيااب المرفااق ماان عاادة  ،الوزيااات المتحاادة ازمريكيااة
 Nuclease-free 2 mLبيااب ماصاةفاا  انا DNA ام عممياة ازسااتملص يااتم حاااظمااتإازساتملص ماان الىااركة المنتجااة عنااد 

microcentrifuge tubes  مئوية لحين اجراء امتبار -81تحت درجة حرارةnPCR  . 
 BioDrop micro-volumeبجيااااز وفاااا  العيناااة المستممصاااة يااااتم قياسااا DNA كاااا  مااان تركيااااز مااان وجاااود لمتأكاااد

measurement platforms عمميااة بممارة ال و ساايكون المحادد ان كاناات العيناة المستممصااة صاالحة لDNA  بتكنيااة الnPCR 
والبحاث   nPCR. يعاد تىاميص الطايما  عان طرياق التكنياات الجزيئياة 8ng/ μLحيث تتطمب ىذه التكنية وجاود تركياز بماا يعاادل 

مااان ناااوع  Kitساااتعمل عااادة امتباااار يىاااذا ازمتباااار  . فااا فااا  الاحوصاااات الممبرياااة ةالطايمااا  مااان اكثااار الطااارق حداثااا مجاااينعااان 
(T.gondii k023 detection kit ماان صاانن ىااركة )Genekam Biotechnology AG- GERMANY   فاا  المانيااا

، ممتما  الساوائل الجسامية منياا الادم باساتمدامالطايما   DNAتىاميص  التكنية قادرة عمام ىذه ،023bpعند  B1لتضميم الجين 
اسااتمدام مجمااوعتين ماان البادئااات  والسمساامة  يااتم فيااالنااوع ماان تااعاال البمماارة متعاادد ىااذا  ،الحميااب وحتاام ازنسااجة الممتماااة ،المصاال

الحماض الناووع اليااد  الماراد الكىاا  عناة حيااث  ء معااين مانحمتين ازولام يااتم فيياا مضاااعاة جاز حياث تاتم عمميااة البممارة عماام مار 
مان قطان  األولامرحماة الم وأنتجتافياتم فيياا اعتمااد ماا  ةالمرحماة الثانيا أماايكون الحمض النووع اليد  ىو الكالب فا  عممياة البممارة 

      ماان قطاان الحمااض النااووع أكباار حجاام والحمااض النااووع ككالااب لعمميااة البمماارة الااذع ياارتبط فيااة مجموعااة البادائااات الثانيااة  ينااتج عناا
(Waleed et al., 2014) . التموث بحمض نووع يريب عمم نتاائج تكنياة ال  تأثيرالتكنية لما فييا من فوائد ف  تكميل  ىذهتستمدم

PCR ، ة حساساا أنياااكمااا  ،الكطاان بوقاات قصااير آز  إلاام واستنسااامياقطاان الحمااض النااووع المااراد تكثيرىااا  حجاامترفاان  أنياااا كماا
       دورتااااااين ماااااان البااااااوادئ )البرايماااااارات(  باسااااااتمدام PCRتااااااين ر و م الجااااااين المحاااااادد ماااااان ماااااالل دبالحصااااااول عماااااا  النتااااااائج يكااااااةودق
(Margaret et al., 1997). ل كتيب من قبل الىركة المصنعةوحسب طريكة العمل المرفكة عمم ىك. 

بازعتمااد عمام  الطايم  المتواجدة ف  العيناة المستممصاة مان الادم DNA: يتم فييا مضاعاة وتضميم قطعة  األولىدورة التضخيم 
ر و البرايما   DNAاالا إضاافةياتم  ،المرفكاة فا  عادة ازمتباار reverse primer والعكساية forward primerالبرايمرات ازمامياة 

 PCR اويااااتم ادمااااال المماااايط الاااام جياااااز الاااا microtube (0.2ml) ماااان نااااوع داماااال انبوبااااةحسااااب ارىااااادات كتيااااب العماااال 

Thermocycler  من ىركةSensoQuest GmbH .ازلمانية  
  سيميزية 22ثانية عند درجة حرارة  81كل دورة مدتيا ن دورة و : أربع Denaturation المسخالذوبان او 

 سيميزية 55ثانية عند درجة حرارة  81ن دورة كل دورة مدتيا و ربع: أAnnealingالتمدين 
 سيميزية 78ثانية عند درجة حرارة  81ن دورة كل دورة مدتيا و : أربعElongation- extension ازستطالة او التمديد

 ص.نابيب للنتكال إلم المرحمة الثانية من الاحامراج ازيتم بعد ان ينتي  البرنامج بىكل كامل 
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التاا  تاام انتاجيااا فاا  مرحمااة التضااميم ازولاام   DNAالمرحمااة يااتم مضاااعاة وتضااميم قطاان ال ىااذه: فاا  دورة التضــخيم الثانيــة 
 إذ 021pbواساااتمداميا ككالاااب لااادورة التضاااميم الثانياااة حياااث ياااتم اساااتمدام برايمااارات جديااادة تمتمااا  عااان ساااابكتيا عناااد وزن جزيئااا  

 PCRادمال المميط الم جياز  يتملم وحسب التعميمات الواردة ف  كتيب عدة ازمتبار ثم ضا  البراميرات الم ناتج المطوة ازو ت

Thermocycler  األولمورد ف  دورة التضميم ببرمجة مطابكة لما. 
بعاد اضاافة الصابية الممصصاة فا   DNAياتم ترحيال نااتج الادورة الثانياة مان تضاميم ال  :الترحيل الكهربائي في هالم األكاروز

يرام  0162من  هيتم تحضير  TAE (1X)% ف  محمول دارء 8متبار بجياز الترحيل الكيربائ  عبر ىلم ازكاروز بتركيز عدة از
Tris (hydroxymethyl aminomethane)  يااارام  5.5وBoricacid  يااارام  7651وNa2EDTA  مااال لتااار  211تاااذاب ب

وتاازال  ،التيااار الكيربااائ  أيطااا ،بعااد انتياااء الترحياال الكيربااائ  ،تفولاا 081دقيكااة عنااد  51يسااتمر الترحياال لماادة  ماان الماااء المكطاار
األقطاب الكيربائية واليطاء من يرفة الترحيل الكيربائ . يرفن وعاء صب اليلم ويوضن ف  وعاء التصبيغ ببرومياد ازثياديوم لمادة 

 بصاابية بروميااد ازثيااديوم وىاا  مصاابوية DNAيااتم مىاااىدة عينااات الااا  . UV platformباسااتمدام جياااز دقيكااة  05إلاام  5

طايمااا    DNAتااارل حااازم عيناااة السااايطرة الموجباااة وحااازم العيناااات الحاوياااة عمااام  حياااث. nm 331-311باساااتمدام طاااول ماااوج  
T.gondii  021عندpb عمم ايجابية ازصابة بطايم  المكوسات الكوندية  ةكدزلT.gondii. 

 النتائج 
 حسب نوع االختبار T.gondiiنسب اإلصابة بداء المقوسات الكونيدية 

عيناة كاناات  22% منياا 5365عيناة نتيجاة ايجابيااة لوجاود ازجساام المضاادة لمطايما   75 أعطات: Latexاختبـار الـتالزن  
   .IgGو  IgMعينة موجبة لمضدين  87و  IgMدون الضد  IgGحاوية عمم الضد 

 7و%  IgM 3063بياة لمتحارع عان الضاد عيناة نتيجاة ايجا 32 أعطات: ELISAفحص االمتزاز المنـاعي المـرتبط بـانزيم 
  عينات تكترب من عتبة الكيمة الموجبة للمتبار.

عينااة  03و%  IgM 8363عينااة نتيجااة ايجابيااة لمتحاارع عاان الضااد  38 أعطاات: ELFAفحــص التــألق المــرتبط بــاإلنزيم  
  تكترب من عتبة الكيمة الموجبة للمتبار.

عيناة مان عيناات  22ر مجاين الطايما  فا  ي: ظ  polymerase chain reaction  (nPCR)تفاعل البممرة المتسمسل 
منيااا اعطاات قيماااا  ELFA ، 3و ELISAماان العينااات الموجباااة للمتبااار كاناات قيمتياااا سااالبة فاا  امتباااار  3 ،%3363الدراسااة 

 (0 جدولال) لنساء حوامل ف  ازىير ازولم. Latexف  امتبار التلزن   IgGايجابية لل ضد 
 

 
   عينــة الســيطرة (N) ،(B1)مــن جــين  bp 091لمجــزء  nested nPCRتوضــت تضــخيم الحمــو النــووي بتقنيــة   1:صــورة ال

 .Marker 1000 bp( الموشر M) ،السالبة
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االختبارت فـي   يوضت عدد عينات الدراسة المفحوصة وعدد العينات الموجبة والسالبة ونسبتها في كل نوع من انواع  1: جدولال
 اضواحيهمدينة الموصل و 

 %النسبة المئوية عدد العينات السالبة %النسبة المئوية عدد العينات الموجبة عدد العينات المفحوصة نوع االختبار 

Latex 

total 

120 75 62.5 45 37.5 

Latex 

IgG 

120 48 40 72 60 

Latex 

IgM 

120 22 18.3 98 81.6 

ELISA 

IgM 
120 38 31.6 82 68.3 

ELFA   

IgM 
120 32 26.6 88 73.3 

nPCR 120 44 36.6 76 63.4 
x

2
=13.7  df.=5   P<0.05 

 
 Determination of the Sensitivity and specificityقياس الحساسية والنوعية في االختبارات السريرية: 

ضام الاذين تستعمل ازمتبارات السريرية لتأكيد أو دحض وجود مرض. تحدد ىذه ازمتبارات نظرياا  بىاكل صاحيل كال المر 
لدييم المرض، وكذلل تحدد نظريا  بىكل صحيل كل المرضم الذين ز يعانون من المرض. بعبارة أمارل ازمتباار المثاال  ز يكاون 

من المرض وز يكاون سامبيا  لادل ماريض مصااب فعمياا  باالمرض، إز أن معظام ازمتباارات الساريرية  لدل مريض مال   مطمكا إيجابيا  
فاا  دم عينااة الدراسااة ىااو دزلااة واضااحة  T.gondiiطايماا  المكوسااات الكونيديااة   DNAان ظيااور مجااين و  يااة.ز تحكااق ىااذه المثال

ة بتكنية عمم ان ا صابة بالطايم  ى  ايجابية حكيكية ليذا تم اعتبار النتائج ازيجابية لاحص التحرع عن مجين المكوسات الكونيدي
موجباة لماحاوص المناعياة فا  التحارع عان ازجساام المضاادة مان ناوع السايطرة لالمجموعاة  سمكايي nPCR تااعل البممرة المتسمسل

IgM  .(8 جدولال) ومكياس  لمحساسية ونتائج مجموعة السيطرة السالبة مكياسا  لمنوعية 
 

 ( وعينات السيطرة السالبة nPCRعينات السيطرة الموجبة )باالعتماد عمى اختبار لنسب الحساسية والنوعية   :2جدول ال

                          
 في مدينة الموصل وضواحيها T.gondiiنسب اإلصابة بداء المقوسات الكونيدية 

أظيرت النتائج ان النسبة ا صابة الحادة باداء المكوساات فا  مديناة الموصال وضاواحييا مان مجماوع العيناات بازعتمااد عمام 
% توزعاات اعتمااادا عماام الائااات العمريااة و عاادد ماان العواماال ىاا  منطكااة  33.3كاناات  nPCRنتااائج الاحااوص الجزيئيااة بتكنيااة ال 

)الجادول  عميين الدراسة بالحيوانات والكطاط أجريتت  مواالمستول التعميم  و احتكال النساء ال ،الضواح  والري ( ،السكن )المدينة
3,2,5,3). 

 عينات السيطرة  العينات المصابين نوع الفحص
عدد الحاالت 

 الموجبة
عدد الحاالت 

 السالبة
عدد الحاالت  الحساسية

 الموجبة
 النوعية عدد الحاالت السالبة

Latex IgM 22 88 51% 1 01 011% 
ELISA IgM 38 08 23% 1 01 011% 

ELFA   

IgM 
32 02 73% 1 01 011% 

NPCR 44 1 011% 1 01 011% 
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الحادة بداء المكوسات الكونيدية عند  وا صابةية الممتماة فروق معنوية بين الائات العمر  وجودنتائج الدراسة الحالية  تظيرلم 
 الحادة. لإلصابةوان جمين الائات العمرية معرضة  (P≤0.05) مستول احتمالية 

 

 توزيع اعداد العينات الموجبة والسالبة ونسبتها حسب الفئات العمرية لألفراد الذين تمت عميهم الدراسة  :3 جدولال
 

لعينات الكمي عدد ا الفئات العمرية
 لكل فئة

عدد العينات 
 الموجبة

النسبة المئوية 
 لمعينات الموجبة

 النسبة المئوية لمعينات السالبة عدد العينات السالبة

07 - 
85 

27 03 32% 30 33% 

83 - 
35 

52 80 3262% 33 3068% 

33 - 
25 

02 7 3362% 08 3368% 

TOTA

L 

081 22 3363% 73 3363% 

x
2
=13.45  df.=2   P≤0.05 

  
 (P≤0.05) عناد مساتول احتمالياة  ف  توزين ا صابة باالطايم  ومنطكاة ساكن ةتائج الدراسة الحالية وجود فروق معنويبينت ن

 (2 جدولال) .بداء المكوسات الكونيدية ا صابة ةاحتمالييرفن من  واألريا السكن ف  الضواح  وان 
 

 (الضواحي والريف -بة ونسبتها حسب منطقة السكن )المدينة العينات الموجبة والسال أعدادتوزيع  : 4 جدولال
 

عدد العينات  منطقة السكن
 الكمي لكل فئة

عدد العينات 
 الموجبة

النسبة المئوية 
 لمعينات الموجبة

عدد العينات 
 السالبة

 النسبة المئوية لمعينات السالبة

 %3760 27 %3862 83 71 المدينة

 %52 82 %28 80 51 الضواح  والري 

x
2
=10.66  df.=1   P≤0.05 

 

عناااد مساااتول  لألفاااراد المساااتول التعميمااا  و باااداء المكوساااات الكونيدياااة فااا  توزيااان ا صاااابةمعنوياااة  بيناات الدراساااة وجاااود فاااروق  
 (5جدولال) .ن األنمااض ف  المستول لتعميم  يرفن من احتمالية التعرض للصابة بالمرضأو ( P≤0.05احتمالية )

 

 اعداد العينات الموجبة والسالبة ونسبتها بحسب المستوى الدراسي توزيع   :5 جدولال
 

المستوى 
 التعميمي

عدد العينات 
 الكمي لكل فئة

النسبة المئوية  عدد العينات الموجبة
 لمعينات الموجبة

عدد العينات 
 السالبة

النسبة المئوية لمعينات 
 السالبة

 %3860 2 %3762 02 82 وال تكتب تقرءاال 

  3263 82 %3067 03 20 ابتدائي

 %70 88 %82 2 30 ثانوي

 %25 07 %05 3 81 جامعي

x
2
=12.04  df.=3   P≤0.05 
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بينت الدراسة وجود فروق معنوية بين نسبة ا صابة ف  األفراد الت  اجريت عمييم الدراسة بازعتماد عمم تعاامميم واحتكااكيم 
عناد ازديااد ازحتكاال  ازصاابة باالمرض ترتاان نسب( وان P≤0.05تمالية )عند مستول اح ومن عدموالكطط المباىر من الحيوانات 

 (3جدول ال). والتعامل معيم 
 

 العينات الموجبة والسالبة ونسبتها باالعتماد عمى عامل احتكاك لألفراد بالحيوانات والقطط أعدادتوزيع  :6 جدولال
عدد العينات  االحتكاك مع الحيوانات

 الكمي لكل فئة
ينات عدد الع

 الموجبة
النسبة المئوية 
 لمعينات الموجبة

النسبة المئوية لمعينات  عدد العينات السالبة
 السالبة

 %2360 82 %5362 82 58 يوجد احتكاك مع الحيوانات

 %73627 58 %83653 03 32 ال يوجد احتكاك مع الحيوانات

x
2
=9.65  df.=1   P≤0.05 

 
  المناقشة

 المزمنااة إلصااابةل%   21  منيااا% 3865 بنساابة كاناات للمتبااار ازيجابيااة النتااائج ان Latex الااتلزن امتبااار نتااائج أظياارت
 اقتربات النتاائج ىاذه%  0263 كانات معاا الضادين تواجاد نسبة و%  0263 كانت IgM لمضد الحادة ا صابة نسبة اما IgG لمضد
 المجيضااات النساااء ماان عينااة 083 ماامع قااار ذع   محافظااة فاا  Dakhil and Al-Husseiny (2009) دراسااة نتااائج ماان

 طايمااا  تىاااميص فااا  ELISA و  Latex امتباااارع يمياااتك فااا  فااا  دراساااتيما( 8101) حماااو و العبيااادع نتاااائج وافكااات ،والحوامااال
 إصااابة% 767 منيااا%  3262 ىاا  ا صااابة نساابة ان بيناات النساااء ماان عينااة 21 عماام الممتماااة المضااائ  فاا  الكونديااة المكوسااات

 الكىاا  فاا  منماضااة حساسااية ذو ازمتبااار ان الاام مؤىاارات يعطاا  Latex بامتبااار الحااادة اتالاحوصاا نتااائج مقااي تاادن  ان ،حااادة
 اقاال وىا % 51 كانات التاا  ازمتباار لياذا الدراساة فاا  الحساساية نتاائج يوافااق وىاذا المارض مان الحااادة والحاازت IgM الضاد عان
 نساب عمام دراساتوفا  ( 8112) لاتاو نتاائج مان الدراساة نتاائج اقتربات مااك ،الدراسة ىممتيا الت  ازمتبارات انواع ف  حساسية نسبة

 الااتلزن امتبااار سااتمداماب %31 الاام %53 بااين ا صااابة نساابة كاناات حيااث باباال محافظااة فاا  النساااء فاا  المكوسااات بااداء ا صااابة
Latex، التلزن امتبار ان عمم يدل مام Latex الحاادة ا صاابة حاازت عتحار  ف  مصوصا أمرل اتباحوص تعزيز الم بحاجة 
 . الكوندية المكوسات بطايم 

 المكوساات بطايما  حاادة اصاابات مان تعاان  التا  العيناات نسابة ان ELISA المنااع  ازمتزاز بتكنية ازمتبار نتائج أظيرت
 سااااةدرا نتااااائج ماااان النتااااائج ىااااذه اقترباااات حيااااث الدراسااااة عينااااات مجماااال ماااان% 3063 كاناااات IgM الضااااد عاااان لمتحاااارع الكونيديااااة

AlFakahany et al.,(2002)  الحااادة ا صااابة نساابة كاناات حيااث الحواماال النساااء ماان مجموعااة عماام مصاار فاا  اجراىااا التاا 
 مديناة فا  ومجيريا مصميا T.gondii طايم  عن لمتحرع Obaid (2014)دراسة  نتائج وافكت كما% IgM 27.3 لمضد بالمرض
 Mohammed et al., (2012) من نتاائج دراساة كذلل ، ELISA تبارام باستمدام% 33653 ا صابة نسبة كانت حيث كركول

 IgM الضااد عاان التحاارع نتااائج وكاناات الطايماا  لتىااميص  PCRوال  ELISA ال بتكنيااة والنساااء الرجااال ماان ازواج فحااص فاا 
 فا  الطايما  ارانتىا عان بحاثيم فا  باالطايم  ا صاابة نسابة عن( 8102) وآمرون  المعمورع  دراسة من تتاق لم لكنيا ،% 2162

 Al-Daoodyدراساة ماان تتاااق لاام كااذللو  IgM لمضااد% 0268 كانات التاا   ELISA تكنيااة مباسااتمدا الىمصااية اناصااام مرضام

اجريات عميياا  الائاات نوعياة الام ازماتل  ىاذا يعزل قد  فكط%  767 بالطايم  IgM الحادة ا صابة نسبة كانت حيث  (2012)
 بيااذا ا صااابة فاا  ريااكب باادور كااومي الااذع ةيااالتيذ أسااموب امااتل الممرضااة و  لمعواماال ضااياتعر  ماان ذكااور او اناااث وماادل دراسااةال

                          وطبيعاااااااااااة التكااااااااااااثر ئاااااااااااةيبط األطاااااااااااوار عمااااااااااام ةياااااااااااوالحاو  داياااااااااااج المطبوماااااااااااة رياااااااااااي المحاااااااااااوم تنااااااااااااول عااااااااااان فضااااااااااال   مااااااااااا يالطا
التا  تطارح فا   المتكيساة لمطايما  عمام ازطاوار البيضايةتاأثر  التا  الجيرافية والمنامية من نسب الرطوبة ودرجاات الحارارة المنطكة
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الاام امااتل  الحالااة ازجتماعيااة والثكافيااة و انتىااار الااوع  الصااح  والنظافااة  كااذللو  ،البيئااة ماان قباال المضااي  النيااائ  فاا  البااراز
 . ازسرية والتوعية ضد المرض وطرق انتىاره

 الحاادة ا صاابة عان لمتحارع نااتالعي مجمال مان%  8563 الام وصامت إصابة نسبة ELFA باحص ازمتبار نتائج أظيرت
فاا   متىااابوويعااود الاام ان مباادأ عماال كاال التكنيتااين  ELISA ال فحااص فاا  لسااابكتيا مكاربااة النتيجااة ىااذه ان. IgM الضااد ووجااود
 قااد التاا  الاااروق وان طيايااا  لمكىاا  عاان ازضااداد المناعيااة ة النتااائجءون  وقاارامااعماام اسااتعمال ازجسااام المضااادة والتيياار ال اعتماااده

لا  آالتماوث حياث تاتم مطاوات ازمتباار بىاكل  عان ا  بعيد ويكون ميمق ELFA امتبار نظام ان تعود الم قد التكنيتين بين حصمتت
 ماان الدراسااة ىااذهفاا   ELFAنتااائج امتبااار  تاقترباا .تااتم فيااة ايمااب ازضااافات ياادويا ELISAبينمااا امتبااار  داماال جياااز الاحااص

مان دراساة  الدراساة ىاذه نتاائج لام تتااق ،IgM 34% الضد وجود عن التحرع نسبة كانت حيث Al-Musawy (2015)  لدا نتائج
(2007) Iqbal and Khalid  لمضد ا صابة نسبة كانت إذ الحوامل النساء من 882 عمم الكويت دولة ف IgM  0362 %ولام 

 الاام بالنسااب ازمااتل  ياارجل دوقا% 263 الموجبااة العينااات نساابة تكانا إذ  Calderaro et al., (2008) نتااائجماان  ايضااا تتااق
 العينااات احتكااال وماادل الطايماا  الممتماااة والتعاماال ماان الكطااط والحيوانااات بااأطوارماان يااذاء وتربااة ممااوث  الماارض انتكااال عواماال

 .لمناطق الت  اجريت عمييا الدراسةف  ا العوامل بتمل المدروسة

 مان عيناة 22 فا  يارظ قاد الطايما  مجاين ان nPCRال بتكنية T.gondii طايم   DNA مجين عن التحرع نتائج أظيرت
 ماان% 23 فاا  الطايماا  مجااين استحصااالتاام  حيااث( 8103) وآماارون تركاا  دراسااة وافكااتالتاا   ،% 3363 وبنساابة الدراسااة عينااات
 المتبارعين لادل وتىميصاو الطايال عان لمتحارع دراساتو فا  AL-Jubory et al., (2015) مان الدراساة اتاكات كماا الدراساة عيناات

 ماان النساابة ىااذه اقترباات وقااد ،الدراسااة فا  المىاااركة العينااات ماان% 30657 فاا  الطايماا  مجاين ياارظ حيااث كركااول مدينااة فاا  الادمب
 يعاد .الدراساة عيناات مان% 77 مان عمياة الحصاول تام الطايم  مجين ان بينت الت  Mohammed et al., (2012) دراسة نتائج

nPCR بطايم  صابةا  عن المبكر الكى  ف  الميمة التكنيات من T.gondii ، ف  حساسية ازمتبارات اكثر من ازمتبار كون 
الطايما  حياث ياتم عمام مارحمتين مان التضاميم  DNAإلام ان ىاذا ازمتباار يعمال عمام تضاميم  ذلال يعاود و عن المرض الكى 

كافيااا  لمكىاا  عاان  أع أّن وجااود تركيااز ضاائيل ماان مجااين الطاياال فاا  العينااة يكااون DNAالتاا  ينااتج عنيااا حجاام اكباار ماان قطاان 
 .الطايم 

 تكتاارب حياث ،التاوال  عمام% 011و% 51 كانات Latex متباارأل والنوعياة الحساساية نسابة ان الحالياة الدراساة نتاائج بينات 
 نتااائج أظياارت كمااا، % Latex 30 الااتلزن امتبااار حساساايةنساابة  كاناات إذ 2Hassan et al., (200) نتااائج ماان النتيجااة ىااذه

 ,.Hassan et alنتاائجل وكانات مكاربااة% 011و% 23 ىاا  والنوعياة الحساسااية نسابة ان الحاليااة لدراساةفاا  ا  ELISA امتباار

 متباارأ حساساية ان),.Tantivanich et al 8110) دراساة بينات بينماا ،ELISA بأساتمدام أمتباار% 22 بميات التا   (2009)
ELISA 90.4% . متبااارأل ونوعيااة حساسااية نساابة الحاليااة الدراسااة سااجمت ELFA نتااائج ماان اقترباات أذ% 011و% 73 بمياات 

(Iqbal and Khalid (2007  لاحص والنوعية الحساسية بميت اذ الكويت ف ELFA 25نأ يتباين ،التاوال  عمم،  %011% و 
لام وىاذا ماا  T.gondii الكوندياة المكوساات لطايما  IgM  الضاد عن لمتحرع عالية حساسية يمتمكان ELISA,ELFA ازمتبارين

والتادامل الصاميب  باين ازماراض الممتمااة  ومبدأ كل منيا الم الاروق بين طرق ازمتبار ذللقد يعزل  و Latex امتبار ف يظير 
وماان الممكاان ان يكااون لنااوع عاادة ازمتبااار  ،طيايااة فاا  الكىاا  عاان الماارضوطريكااة الكىاا  التاا  تعتمااد عماام اجياازة متمصصااة و 

% فا  الكىا  عان 011الطارق الجزيئياة حساساية عالياة جادا تصال الام نسابة  ظيارتأبينماا  ،والىركة المصنعة تااثير عمام النتاائج
 .ة عمم ازصابة المرضية بالطايم الطايم  ف  عينات الدراسة يعط  دزلة قطعي DNAالمرض وان وجود 
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 ،% 3262 (8101) حماوو  العبيادعافكت نتائج الت  و  ،% 3363كانت الدراسة ان نسب ازصابة ف  مدينة الموصل  أظيرت
قااد يعاازل  .%3268( بنساابة 8110% ودراسااة الماااا  )3363( بنساابة 8118) وآماارونعاان دراسااة اجراىااا عبااد ا   تانماضااالتاا  

ىااذا الماارض وازدياااد اسااتمدام الطاارق ازكثاار حساسااية فاا  التىااميص المبكاار   مطااارذالاال الاام زيااادة الااوع  الصااح  فاا  المدينااة 
 الدراساة نتاائج بيناتكماا  ،األساريةلممرض وارتااع الوع  الصح  عمم مستول النظافة الىمصية ومماطر تموث ازطعمة والنظافاة 

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

ل الائااات العمرياااة الىااابة اكثاار عرضااة لعواماااان  وفاا  ساان ازنجاااب  جمياان ىااذه الائاااات قااد يعااود ذلااال الاام ان .عااام 25 الاام 33
اما الائات ف  السن المتكدم يمكن ان يعاود لمتعارض ازطاول لعوامال  ازمطار نتيجة لنىاطيم ف  اعمال المنزل ومصوصا الحدائق

 فا  الكونيدياة المكوساات طايما  زنتىاار Kadir et al., (2011) اجراىاا التا  الدراساة مان الحالياة الدراساة نتائج اقتربت .األمطار
 كماا الدراسة عينات اعمار عمم اعتمادا ا صابة ف  ةمعنوي فروق يوجد ز وان النتائج بينت حيث كركول ةمدين ف  الحوامل النساء
 المجيضااات النساااء فاا  المناعياة الساامات بعااض عمام دراسااتيما فاا   Kadum and Alaa  (2013)  نتاائج ماان الدراسااة اتاكات

 العمرياااة الائاااات بااين المااارض انتىاااار فاا  معنوياااة فاااروق أيااة جلتسااا لاام التااا  الحماااو مدينااة فااا  الكوندياااة المكوسااات باااداء المصااابات
 حياث بابال مديناة فا  الحوامال النسااء عمم  Abd Al-Hussien et al., (2014 ( اجراىا دراسة من الدراسة اتاكت كما، الممتماة

 يارتظ أذ معنوياة ا  قيما اعطات زمناةالم ا صابة ان من بالريم العمرية لمائات معنوية قيما   لمطايل الحادة ازصابات توزين يسجل لم
 نسابة ان كركاول مديناة فا    Salman(2009) دراساة أظيارت كاذلل، سانة 31-83 باين العمرياة الائاات فا  لإلصاابة نساب اعمم

 ةالكونيديا المكوساات بطايما  الحاادة ا صاابة توزيان ان الم يىير اوىذ، الممتماة العمرية الائات ف  متكاربة كانت بالطايم  ا صابة
T.gondii النسب بناس الحادة لإلصابة معرضة الائات جمين وان لمنساء العمرية بالائات يتأثر ز.  

 نسابة اعمام أذ ساجمت ازفاراد ساكن ومنطكاة المكوساات طايما ب ا صابة توزين ف  معنوية فروقا   الحالية الدراسة نتائج أظيرت
 Khalil دراساة مان النسب ىذه اقتربت .%3862 المدينة ف  ا صابة نسبة كانت بينما% 28 وبنسبة والري  الضواح  ف  إصابة

 المنااطق فا  ا صاابة نسابة مان اعمام والضاواح  الريا   فا  ا صابة نسبة ان أظيرت الت  ازنبار ف  حديثة مدينة ف  (2017)
 فاا  الماارض انتىااار نساابة تجاااء تكرياات مدينااة فاا  الطايماا  وبائيااة فاا  Rashid (2007) اجرتيااا دراسااة وفاا   ،والمدينااة الحظريااة
 طايماا  انتىااار نسااب حااول Al-Musawy (2015) اسااةر د فاا  كااذلل ،الحضاارية المناااطق فاا  انتىااارىا بنساابة مكارنااة عاليااة الرياا 

 المديناااة مااان% 2365 بنسااابة لإلصاااابة عرضاااة اكثااار كانااات والضاااواح  الريااا  منااااطق باااأن بابااال محافظاااة فااا  الكوندياااة المكوساااات
 إذ كاناات كااربلء فاا  الكونديااة المكوسااات طايماا  وبائيااة حااول( 8100) وآماارون حماازة عاان دراسااة راسااةالد نتااائج تامتمااا .3168%
-Al-Aboody and Al مان كال دراسة ف  كذلل المحافظة ف  الرياية المناطق ف  منيا اعمم المدنية المناطق ف  ا صابة نسب

Rekaby (8107)  المدنياة المنااطق فا  الطايال انتىاار ن، إذ بيناا أعياامنا مثبطاين مرضام فا  الطايما  انتىاار حاول قاار ذع ف 
 نساابا   ياارتظأ التاا  قااار ذع محافظااة فاا ( 8103) كاماالو  ضاالاف دراسااة كااذللو  ،عااال   معنااوع وباااارق الرياا  مناااطق فاا  ومناا اعماام
 نساابا أعطات قااار ذع فا  الناصارية مدينااة فا  دراساة ىمام الاريم ماان أن الريايااة المنااطق فا  منيااا واقال المدنياة المناااطق فا  عالياة
 ف  ازنتىار نسب تيير الم ذالل يعود قد .Al- Kasar and Abed, 2017)) المدينة ف  عمييا ما من الري  ف  لإلصابة أعمم

 بااين وتكاربيااا العاايش اساااليب وتطااور التيذيااة اساااليب تيياار نتيجااة  قااار ذع محافظااة فاا  والمدينااة الرياا  بااين السااابكة العىاار الساانين
 بنساااب مكارنااة الحضااارية المناااطق فاا  كاااذلل عاليااة ا صاااابة نسااب جاااءت بابااال محافظااة فااا  مىااابية دراسااة وفااا  والرياا  المدينااة
 .(8101 ،عوض) الري  ف  ا صابة
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 نتااائج ماان بالمكارنااة الحاليااة الدراسااة نتااائج  أظيرتيااا التاا  واألريااا  الضااواح  فاا  لإلصااابة التعاارض مطااورة زيااادة يعااود قااد
 والسمول والعادات الصح  الوع  انتىار وضع  الىمصية والنظافة التيذية اساليب ف  ازمتل  الم المدينة ف  ا صابة انتىار
 والريا  الضاواح  فا  تبالحيواناا ازحتكاال نسابة ارتاااع الام كاذللو  ،ومركزىا المدينة ف عما عميو  واألريا  الضواح  ف  لألفراد

 كانات ا صاابة نسابة ان  ازميارة العىار السانوات فا  العاراق مادن ف  تمت الت  الدراسات ف  لوحظ كما ،المدينة ف  وعمي ىو مام
 ا صاابة نساب جااءت ذالل من العكس عمم ،الىمالية والمحافظات المدن ف  الحضرية المناطق ف  وعميىو  مام الري  ف  اعمم
 فا  اماتل  الام ذلال يعاود قد .العراق من الجنوبية المحافظات ف  الرياية المناطق ف  عمية ى  عما الحضرية المناطق ف  عالية

 ازجااازاء باااين الكوندياااة المكوساااات لطايمااا  الكيساااية ازطاااوار عمااام ثرؤ تااا التااا  الرطوباااة ونساااب المنامياااة ازرياااا  وطبيعاااة ساااموكيات
 المسافات ان لما السبب يعود قد كما ،األريا  تمل ف  تربيتيا يتم الت  الحيوانات انواع امتل  والم العراق من والجنوبية الىمالية

 ارتاااع عمام سااعد مماا الىامالية المحافظاات فا و عمي ى  امم اقل المدن عن الجنوبية المحافظات ف  الرياية المناطق تاصل الت 
 .  الكريبة المدن الم ا صابة نسب من ترفن الت  والسموكيات والمواى  تالحيوانا معيم ناقمين الري  من األفراد ىجرة وتيرة

 دراسااة ماان النتااائج اتاكاات إذ لمنساااء التعميماا  المسااتول حسااب ا صااابة توزياان فاا   معنويااة فااروق وجااود الحاليااة سااةالدرا بيناات
 المانماض التعميما  المساتول ذات الائاات فا   الكوندياة المكوسات بطايم  ا صابة نسب فكانت بيداد ف ( 8101) وآمرون عميوع
           قااااار ذع محافظااااة فاااا  أجرياااات دراسااااة ماااان الحاليااااة الدراسااااة اتاكاااات كمااااا ،ل العااااا التعمماااا  المسااااتول ذات الائااااات فاااا  منيااااا اعماااام

(Al- Kasar and Abed, 2017) دون ماا الائاة فا  إصاابة نساب اعمام إذ ساجمت الناصارية مدينة ف  المكوسات طايم  زنتىار 
 الجامع  التعميم مستول ذات الائة عند إلصابةل ةنسب اقل وكانت والثانوع الثانوع دون ما الائات نسب تمتيا ازبتدائ  التعمم مستول
 ازفاراد فا  ترتاان ا صاابة نساب ان أظيارت التا  تكريات مديناة فا  الطايما  وبائياة فا   Rashid(2007) دراساة مان كاذلل واتاكت
 المساااتول الااام وصاااوز   الثاااانوع المساااتول عناااد بىاااده تااانماض بينماااا( األمااا ) ازبتااادائ  دون وماااا ازبتااادائ  التعميمااا  المساااتول ذوع

 ا صاابة نساب أعمم تركزت إذ الكوندية المكوسات بطايم  ا صابة انتىار نسب عمم ا  تأثير  التعميم  لممستول نإوىكذا ف .الجامع 
 الدراسا  المساتول زرتاااع إن، الائات ليذه الصح  الوع  أمافض الم ذالل يعود وقد المنماض التعميم  المستول ذات الائات ف 
 ورفاان وازساارية الىمصااية والنظافااة  الممرضااة والعواماال ازمااراض ضااد التثكياا  فاا  مناااىج ماان والجامعااات الماادارس فاا  يكاادم ومااا

 . T.gondii الكونيدية المكوسات داء فييا بما ازمراض انتىار من لمحد واضحا   تأثيرا المجتمن ألفراد الصح  الواقن

 الحيواناات مان المباىار وازحتكاال التعامال عمام بازعتمااد ازفراد ف  ا صابة نسبة بين معنوية فروق وجود الدراسة بينت 
 بينات كركاول مديناة فا  الحوامال النسااء باين الطايما  زنتىاار Kadir et al.,(2011) دراساة مان النتاائج ىاذه اتاكات إذ ،وعدم من
 لااديين يكاان لاام ِماانم ناااتاالحيو  ماان تصااالا لااديين كااان اللتاا  النساااء بااين أعماام كاناات الكونديااة المكوسااات طايماا  انتىااار نسااب ان

 Mahmood بيداد مدينة ف  الدم لبنل الدم نمتبرعيبين  المكوسات داء نتىارا دراسة نتائج من كذلل اتاكت ،ناتاالحيو  من اتصال

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

 عمااام حاوياااة تكاااون التااا  ولمممااتياااا لياااا والتعااارض لمطايمااا  نيائياااة مضااااياا عتبارىاااااب السااانورية والعائماااة الكطاااط مصوصااااو  وانتكالااو
 .  T.gondii الكوندية المكوسات بمرض لإلصابة ازساسية العوامل من الطايم  من الكيسية ازطوار
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  االستنتاجات
حساسااية ازمتبااارات  ،عاليااة الاام متوسااطة كاناات وضااواحييا الموصاال ةمديناا فاا  الكونيديااة المكوسااات بااداء صااابةاز نساابة  

  IgG المنااااع  بالضاااد كثيااارا يتاااأثر Latex الاااتلزن امتباااار، فااا  الكىااا  عااان المااارض مااان التكنياااات الجزيئياااة كاااااءةالمصااامية اقااال 
 كافياة تكاون ز المصامية تبااراازمت إن، لمطايما  الحاادة ازصاابات الكىا  عان عمام سامبا يؤثر وىذا بالمرض السابكة وبازصابات

 لمطاار معرضااة النساااء ماان العمريااة الائااات جمياان ان، النتااائج لتعزيااز الجزيئيااة ازمتبااارت ترافكيااا ان ويجااب الماارض تىااميص فاا 
 عرضاة اكثار الموصال مديناة وأرياا  ضاواح  فا  يساكن اللتا  النسااء ان T.goindii الكوندية المكوسات بطايم  الحادة ا صابة
 اىمياة لمنسااء التعميما  لممساتول ان، ومركزىاا المديناة فا  ساكناىم منطكة تكون اللت  النساء من الكونيدية المكوسات بداء لإلصابة

 داء انتىاار مطار انمااض كمماا التعميما  والمساتول المؤىال ارتاان كممااإذ  الكوندياة المكوساات طايما  وانتىاار ا صابة من الحد ف 
 النسااااء واتصاااال احتكاااال، انتكالياااا وطااارق ازماااراض ضاااد والثكااااف  الصاااح  الاااوع  ارتاااااع الااام لذلااا يعاااود المجتمااان فااا  المكوساااات
 .لمطايم  النيائية المضائ  من الحيوانات ىذه كون الكوندية المكوسات بداء ا صابة مطر من يرفن والكطط تبالحيوانا

 المصادر العربية
 رسالة . نينول محافظة ف  ازنجاب بسن النساء ف  المكوسات لداء يةمصم وبائية ودراسة عزل (2001). عمر حازم فرح الماا ،

 .الموصل جامعة العموم، كمية ماجستير،
تكياايم كااااءة امتبااارع اللتكااس وازلياازا فاا  التحاارع عاان داء المكوسااات فاا   . (2009رضاااء ناااظم ) ،حمااو ؛وساان أمجااد ،العبياادع

 .01 -0،(81)3. مجمة عموم الرافدين .المضائ  الممتماة
  IgG avidityو nested PCR مكارنة كااءة امتبارع .(3810)رجاء جياد  ،الحديث  ؛سراب فوزع ،العان  ؛سعيد عرال ،ترك  

test   مجمة جامعة ازنبار لمعموم  .الكوندية ف  مرحمة مبكرة من الحمل ف  مدينة الرمادعف  الكى  عن داء المكوسات
 .3 -0،(3)8 .الصرفة

ة للجساام المضاادة لطايما  الوبائياة المصامي .(8100)حسان محماود  ابو المعال ، ؛م  محمد عم الجيلوع،  ؛ضمياء مك  ،حمزة
 . 211-216 ،(2)0. المكوسات الكوندية ف  كربلء

( ساانة فاا  52 – 07بااين ) أعمااارىنراوح يتاابة ازصااابة بطايماا  التوكسااوبلزما بااين النساااء المااوات  نساا .(8112) وليااد داماال ،لاتااو
 .05 -00 ،(0)0 .مجمة جامعة الكوفة لعموم الحياة .منطكة اب  يرق التابعة لمحافظة بابل

مادل انتىاار طايما  التوكساوبلزما، باين النسااء الحوامال  .(8101) حماادع، كاريم عمياوع ؛جاواد كااظمعما ،  ؛سانعميوع، حساام ح
 .7-11 (،2)3 .مجمة جامعة كربلء .ف  مدينة بيداد

 المجمااة العراقيااة لمتكنااات .الاادم فاا  محافظااة باباال  دراسااة وبائيااة مصاامية لااداء المكوسااات فاا  متبرعاا .(8101) عااوض، رقيااة منااذر  
 .409-417 ،(2) 3 .الحياتية

 داء تىاميص فا  اللتكاس تالزن امتباار اساتمدام .(8118) عمار حاازم فارح ،المااا  ؛ا  عباد ىايمة ،حسان ؛احمد باسمة ،ا  عبد

 . 835 -228  ،(03)6 .مجمة عموم الرافدين. نينول محافظة ف  ازنجاب بسن النساء ف  المكوسات
 Toxoplasma gondiiدراسااة تىميصااية وبائيااة لطايماا  المكوسااة الكونديااة  .(8102 )اس رنااد عباا ،كاماال ؛منىااد عباااس، فاضاال

 ،  (2)1 .مجماة جامعاة ذع قاار .افظاة ذع قاارفا  النسااء المجيضاات فا  مح Rubella  األلمانياةالحصابة  وفياروس

 1- 13 . 
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