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الملخص
تع ددد اإص ددابة الةلقي ددة بالمقوس ددات الكوندي ددة )Toxoplasmosis

 (Congenitalمد د أه ددم اإصدددابات

المرضية المسببة للتشدوهات العيانيدة والتغيدرات المرضدية النسدجية فدي اأجندة والتدي قدد تسدبب اإجهدا

اأجنددة أو م ددوت الددوالدات الحدي ددة وةاصددة ف ددي الحيوانددات الحقلي ددة تددم تص ددميم البحددغ لغ ددر
المرضددية فددي انسددجة ال ددماغ والكبددد فددي أجنددة الض د

أو مدوت

د ارسددة التغيد درات

المصددابة بددداا المقوسددات الكونديددة أ ندداا الرتددر اأةيددر م د

الحمل ،إذ تم جمع  32جنينا بعد ذبح النعاج الحوامل م اةذت عينات نسجية مد دمداغ وكبدد اأجندة بعدد الت كدد
م د إصددابتها وذل د ب د جراا الرحوصددات المةتبريددة أظهددرت الد ارسددة ا نسدديا الدددماغ كددا يعدداني م د إحتقانددات

ونزف في اأوعية الدموية مع وجود مناطق تنةدر محاطدة بتجمعدات للةاليدا الدبقيدة ) (Glial Cellsوةاليدا الددم

البيضاا واالكياس النسجية للطريلي كما لدوحظ وجدود تغيدرات شدديد فدي نسديا الكبدد م دل تنةدر و تدنكس للةاليدا
الكبديددة و توسددع الجيبانيددات الدمويددة ) (Sinusoidsوصددلت فددي بع د

المندداطق إلددح حددد اةتردداا المعددالم المميددز

للنسيا الكبدي و أيضا وجد طريلي المقوسات في عد مناطق م نسيا الكبد محاطا بةاليا الدم البي

و ةاليا

كددوفر) (Kupffer cellsونسددتنتا مد الد ارسددة الحاليددة ا للطريلددي تد يرات مرضددية شددديد علددح انسددجة الدددماغ

والكبد في الجني المصاب ةلقيا بداا المقوسات الكوندية ا ناا الرتر االةير م الحمل مما يتسبب بموت اأجندة
واإجها

نتيجة فشل تل االعضاا في القيام بوظيرتها الحيوية

الكلمات الدالة :المقوسات الكوندية ،الكبد ،الدماغ ،اجنة الض
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)2015

المشد دتد دركة )Cortazar et al., ((Zoonotic Diseases

ي ددعد داا المقوس دات الكونديد د ددة مرض ددا مهمددا و م د االم د د ار

)(Oocysts

و لد مددو واسدع االنتشدار فددي كدل انحداا العدالم و ينتقدل إلدح المضديف الوسدطي امدا بالتقداط كديس البددي

الموجود في براز القطط أو تنداول الكديس النسدجي ) (Tissue cystsالموجدود فدي اللحدوم النيةدة أو غيدر المطبوةدة بشدكل جيدد
يسبب داا المقوسات الكوندية االصابة الةلقية و االجها

ا اص ددابة االمه ددات الحوام ددل ب ددالمر

في الحيوانات الحقلية و اإنسا

) ، (AL-atami et al., 2018كمدا

ف ددي فت ددر مبك ددر مد د الحد ددمل ق ددد تسد دبب مدددوت االجندددة أو التهددداب المشددديمة

درس
درس ) (Hydrocephalyأو ص د د د ددغر الد د أ
) (Chorioretinitisأو مد ددور الد د أ

و الشدددبكية

)(Microcephaly

أو اليرقد ددا فد ددي المواليد ددد

الزكام

(Joan, 2005

الحدي دة ) .(Joynson and Wreghitt, 2001 ; Al-Ghezy, 2017و قددد تحددغ االصددابة و ينتشددر الطريلدي فددي انس دجة

المضيف الوسطي بدو ظهور أي أعد د د ار

سريرية أو تكو االع ار

) ; Zakaria, 2011و قددد تتم ددل االعد ار

طريرة و تشاب اع ار

بدداعتالل لرت درات متقطعددة و تضددةم الع د دددقد اللمد ددرية أو الحم ددح و إعيدداا أو ألددم فددي

المراصل و توع عدام أو صداع أو ألم في العضالت ).(Pinard et al., 2003

طفيلييي المقوس ددات الكوندي ددة لد د الق دددر عل ددح أ يغ ددزو أعض دداا مةتلر ددة مد د الجس ددم وا يص دديب طيرد دا واس ددعا مد د الةالي ددا

) (Kolören and Dubey, 2020و مد اهدم هدذر الةاليدا هدي الةاليدا البلعميدة الكبيدر ) (Macrophagesالتدي تصداب بدالطور
سريع التكا ر) (Tachyzoitesبعدها تقوم بنقل عبر المجرو الدموي إلح العديد م االعضداا ليغدزو ةالياهدا ،و يحددغ التضداعف
غيددر الجنسددي داةددل الةاليددا الحيددة المصددابة مسددببا تدددميرها ،وهددذا يد دي إلددح تنةددر النسدديا المكددو مد تلد الةاليددا ،و ذلد يجددذب

العديددد م د الةاليددا االلتهابيددة للمضدديف م ددل الةاليددا اللمريد دة ) (Lymphocytesو الةاليددا وحي د دد الن د دوا

)(Monocytes

)(Geetha et al., 2019
ومع تطور مقاومة المضيف ،و ةالل ال ة أسابيع م بداية االصابة تتكو االكيداس النسدجية فدي عدد أعضداا كالددماغ و

العضددالت ،و هددذا الطددور ه ددو الطددور الكيسددي الةامددل أو السدداك و ال ددذي يسدداعد الطريلددي علددح تجنددب التعددر

للجهدداز المندداعي

للمضيددف ) ،(Costa and Langoni, 2010لكد بددي فتددر و اةددرو يحدددغ تحطددم لجددد ار الكدديس النسجددي ،و ق دددد يكددو هددذا

التحطم نتيجة الرعاليات المنداعية الةداصة بالمضيف ) ، (Abu-Dalbou et al., 2010إذ أ الطريلي قد يسدتغل هدذر االسدتجابة
المناعي د ددة و ذلد د د مد د د ة د ددالل ت د دددميرها لج د دددار الك د دديس النسجد د ددتي و تح د ددرر الطريل د ددي مند د د دد ددم يتضاع د د دف و ينتشد د در م د ددر اة دد د درو
) (Jia et al., 2013أو إذا ما ضعرت المراقبة المناعية في حالة الحمل أو المعالجدة بدالجرع الكيمياويدة )(Chemotherapyأو

االصددابة بمددر

نقددا المناعددة المكتسددب ،حينهددا يتحددول الطددور بطددر التكددا ر إلددح الطددور س دريع التكددا ر ممددا يسددبب إعدداد تنشدديط

الةما بالمقوس د ددات الكوندية ). (Satokar et al., 2009
إ تشددةيا المددر

م د ةددالل االع د ار

الس دريرية صددعب جدددا لددذل م د المهددم إج دراا الرحوصددات المةتبريددة لتشددةيا

الحالددة المرض ددية ،فد ديمك اس ددتةدام طريق ددة الرحددا المجه ددري للطبع ددات المد د ةوذ مد د االنسددجة و السد دواةل الجس ددمية عل ددح الشد دراةح

الزجاجيدة (جاسدم و الةنداق ) 2016،أو الرحوصدات المصدلية ) ،(Zakaria, 2011و تعدد الد ارسدة المجهريدة للشدراةح النسدجية مد

أه ددم ط ددرق التع ددرف عل ددح التغيد درات النس ددجية و اآلف ددات المرض ددية المص دداحبة لإلص ددابة (ال دددليمي و آة ددرو  ) 2018 ،و ا ظه ددور
الطريلي بمةتلف اطوارر داةل النسيا محاطدا بةاليدا الددم البدي

يعدد ت كيددا لإلصدابة (الكنداني و آةدرو  )2007،وتهددف الد ارسدة

الحالية إلح التعرف علح التغيرات المرضية التي يسدببها طريلدي المقوسدات الكونديدة فدي انسدجة دمداغ وكبدد أجندة الضد

اأةير م الحمل

المواد وطرائق العمل

أ نداا الرتدر

الت يرات المرضية لطريلي المقوسات الكوندية

العينات

استةدمت في الدراسة اجنة الض
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في الرتر االةير م الحمدل و تدم جمدع  32جنيندا فدي المدد بدي ايلدول  2019و شدباط

 2020و ذل م مناطق مةتلرة في محافظة نينوو و بعد ذبح االمهات الحوامل م قبل القصابي في المجدازر تدم أةدذ اأجندة

التي فحصت و أظهدرت نتيجدة ايجابيدة الةتبدار الدتالز المباشدر ) (Latex agglutination testو تدم جمدع االعضداا (الددماغ و
الكبد) و اةذت عينات نسجية بحجم  1سم مكعب م كل عضو و وضعها في حافظات بالستيكية تحتوي علح محلدول الرورمدالي

تحضير للعمل الةاا بالرحا النسجي
ا
) (Formalinالدارئ بتركيز  % 10لمد  24ساعة
دراسة التغيرات في االنسجة:

تم تحضير الشراةح النسجية باتباع الةطوات اآلتية وحسب طريقة :)1982( Bancroft and Stevens

 -1الت بيدت ) (Fixationو هدي إعددداد العيندات النسدجية تحضددي ار إةضداعها للرحدا النسددجي و الهددف مد هددذر العمليدة هدو الحردداظ
علح كامل النسيا و كل ما يحوي م ةاليا و مركبات كيمياةية و صبغات كما كانت في النسيا الحي باستةدام الرورمالي

 -2إنتزاع الماا أو اإنكاز ) (Dehydrationوه عملية إحالل الكحول اال يلي ) (Ethanolمحل الماا المتواجد في النسيا
 -3الترويق ) (Clearingو هي عملية إزالة الكحول اال يلي م النسيا و إحالل الزايلول محل

 -4التشريب أو التةليل ) (Infiltrationو هو ا تحل ماد الطمر و هي شمع البارافي محل الماد المروقة و هي الزايلول

 -5الطمددر) (Embeddingو هددذر العمليددة ينددتا عنهددا صددن ع قالددب مد الشددمع يحدديط بالعينددة و يدددعمها لتكددو جدداهز و متماسددكة ا ندداا
مرور سكي التقطيع بها

 -6التقطيدع ) (Sectioningفدتم ت بيددت القالدب و بداةلد العيندة علدح حامددل العيندة ) (Specimen holderفدي جهداز المددايكروتوم
) (Microtomeو تكددو القطعددات علددح شددكل ش دريط بسددماكة ( )6مددايكروميتر مكددو م د عددد قطعددات  ،حيددغ ت ةددذ القطعددات

المناسبة و السليمة لوضعها علح شراةح زجاجية تحضي ار لصبغها

 -7تصبيغ القطعات ) (Stainingباستخدام صبغة االيوسي ال ددحامضية باإضافة إلح صبغة الهيماتوكسلي القاعدية
 -8التحميل علح الشراةح الزجاجية ) ،(Mountingاذ تنتهي العملية ب عداد الشراةح المجهرية للحرظ الداةم )(Permenant
النتائج
الدماغ
احتوت قشر الددماغ علدح الطبقدة الجزيةيدة ) (molecular layerالمغطدا بالسدحايا الداةليدة (اأم الحنوندة  )Pia materو

هددي محاطددة ب حتقددا لأ وعيددة الدمويددة السددحاةية مد الةددارج  ،بينمددا ظهدرت الطبقددة الجزيةيددة قليلددة الةاليددا الدبقيددة مددع ك ددر الترجددي
) (Vaculationفيهددا ممددا اكسددبها شددكال اسددرنجيا ممتدددا إلددح الطبقددة الحبيبيددة الةلويددة ) (Granular layerمددع ك ددر التكهرددات

) (Syrinxفدي الطبقدة العصدبية الهرميدة ) (Pyramidal cell layerو تلد التكهردات احاطدت بالةاليدا العصدبية و الةاليدا الدبقيدة
) (Glial cellsبشددكل واسددع (الصددور  ،)1و ازدادت نسددبة التكهرددات و حجمهددا فددي الطبقددات العميقددة مد قشددر الدددماغ مددع اةتردداا

بع د

المندداطق بحيددغ كانددت التكهرددات ةاليددة مد اي معددالم نسدديجية (الصددور  )2و ظهددرت الةاليددا الدبقيددة السدداند ضددم محدديط

شدراف ةددال مد الصدبغة و احيانددا كددل ةليتدي ضددم نطدداق شدراف واحددد ممددا اكسدبها شددكال اسددرنجيا (الصدور  )3وجددود تمددزق فددي
غشداا السدحايا المغلدف للدددماغ مدع ندزف دمدوي وظهددور اعدداد مد طريليدات المقوسددات الكونديدة فدي المنطقدة العليددا مد قشدر الدددماغ

وهي محاطة بوذمة التهابية (الصور  )4ظهور وا سع للعديد م الرجوات الةالية م الةاليا العصبية و الةاليا الساند فدي منطقدة
قشدر الددماغ الداةليدة مدع وجدود فجدوات كبيدر محاطدة بةاليدا عصدبية هرميدة و اةدرو دبقيدة (الصدور  )5و وجدود إحتقدا دمدوي حداد

لأوعية الدموية في نسيا الدماغ محاط بعدد م الةاليا الدبقية الساند و ايضا لدوحظ وجدود طريليدات المقوسدات الكونديدة (الصدور
)6
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الكبد

ظهر ةالل فحا الشراةح النسجية للكبد ا مت الكبدد يحتدوي علدح فصيصدات كبديدة عديدد و كدل فصديا احتدوو علدح

الوريدد المركددزي حيدغ لددوحظ أ هددذا الوريدد فيد توسددع فدي تجويرد و امتالةد بالدددم المتحلددل المصدحوب بوذمددة مددع اةترداا أعددداد مد

ةالي ددار المبطند ددة الحرشد ددرية ،كمد ددا ظهد ددر وج ددود تد ددنكس و تنةد ددر حد دداد للةاليد ددا الكبديدددة و اةترد دداا العديد ددد م د د انويتهد ددا و الجيبانيد ددات

الدمويددة ) (Sinusoidsمتوسددعة و تحتددوي علددح فددرط ةلددوي شددديد لمةتلددف ةاليددا الدددم المصددحوبة مددع ةاليددا كددوفر المتضددةمة
(الصور  ) 7كما لوحظ وجود طريلي المقوسات الكوندية في مت الكبد بي الةاليا الكبدية و الجيبانيات الدموية (الصدور )8

ووجود نزف دموي حاد بي الةاليا الكبدية فدي مدت الكبدد مدع فدرط دم واسدع اإنتشدار فدي الجيبانيدات الدمويدة التدي ظهدرت محاطدة

بارتش ددا أع ددداد هاةل ددة مد د ةالي ددا ال دددم البد دي

والبلعمي ددات )( (Macrophagesالص ددور  )9وتجم ددع كمي ددات كبي ددر مد د ةض دداب

الهيموسددري فددي بددر الددم المنتشددر فددي مدت الكبددد (الصددور  )10وكدذل احتددوت الباحددة البابيددة ) (Portal areaعلددح إرتشدداحات

ةلوية لمرية واسعة حول الوريد البابي وفرع الشريا الكبدي المحتق بالدم وايضا حول فرع القنا الصرراوية (الصور  )11و تنكس
أو تنةر معظم ةاليا الكبدد مدع فقددا الشدكل الشدعاعي لتواصدل الةاليدا الكبديدة مدع بعضدها فدي مدت الكبدد ،و توس د د د د د دع الجيباني د د دات
الدمويد ددة و امتالةهد ددا بالةاليد ددا االلتهابيد د دة و ةاليد د د دا كد ددوفر مد د دع انرتد ددا الجيباني د د د د د د د د د دات الدمويد ددة علد ددح الوري د د د د د د د د دد المركد ددزي الكب د د د د د د دددي

)((Hepatic Central Veinالصور )12
ذكددر

المناقشة

) Donovan et al., (2012ا ظهددور اآلفددات المرضددية النسددجية فددي الحدداالت المشةصددة مةتبريددا كاإصددابة

بالمقوسات الكوندية يدل علح اصابة العضو بالطريلي بغ

النظر ع ظهور الطريلي أو ال في المقطع النسجي واشارت الكنداني

وآةرو ( )2007إلح ا وجود تجمعات م الةاليا الدبقيدة والطريلدي فدي نسديا عضدو معدي يددل علدح حصدول االلتهداب فدي ذلد

العضو نتيجة وجود الطريلي
الدماغ

لوحظ في الدراسة الحالية وجود ندزف دمدوي حداد فدي غشداا السدحايا و وذمدة التهابيدة و كدذل وجدود اكيداس نسدجية للطريلدي

(الصددور  )4و هددذا يترددق مددع مددا الحظت د الكندداني و آةددرو ( )2007و ا وجددود الوذمددة يدددل علددح وجددود التهدداب فددي المنطقددة و
ةروج السواةل م الةاليا المجاور الةتالف الضغط التناضحي ،بينما اترقت النتاةا مع مدا ذكرتد الددليمي و آةدرو ( )2018فدي
حصول حالة الترجي) (vacuolationبشكل واسع في الطبقة الجزيةية و الطبقة الحبيبية ( الصور  2و 3و  ) 5و ا ك ر الترجي

تظهر النسيا بشكل اسرنجي (الصور  ،)1كما ظهرت الك ير م الةاليا العصبية و هي محاطدة بنطداق شدراف ( الصدور  2و )5

و هددي الظدداهر التددي الحظتهددا الدددليمي وآةددرو ( )2018ولوحظددت حالددة الترجددي ايضددا حددول الةاليددا الدبقيددة وةاليددا الدددم البددي

(الصددور  2و 3و  )5و هددو مددا ذكرت د الدددوري وآةددرو ( )2018وحالددة الترجددي هددي نتيجددة تحلددل الةاليددا برعددل انزيمددات الطريلددي
الهاضمة وعدم قدر النسيا علح تعويضها مما يتر فراغات بي الةاليا

وجد فدي الك يدر مد المقداطع احتقاندات فدي اأوعيدة الدمويدة الشدعرية المغذيدة لنسديا الددماغ (الصدور  1و  )6و يتردق ذلد

مع ما الحظت الكناني و آةرو ( )2007في دراستها أجنة الض

المجهضة ،و يدل وجود االحتقا علح زياد كمية الدم الوارد

إلددح النسدديا بسددبب التردداعالت االلتهابيددة الموضددعية و تحطددم الةاليددا و اف دراز السدديتوكينات ) (Cytokinesو لددوحظ ايضددا تجمددع
لةاليا دبقية و ةاليا دم بي

حول اأوعية الدموية المحتقنة بالدم كذل تواجد لطريلي المقوسات الكونديدة (الصدور  )6حيدغ يتردق

ذلد مدع مدا ذكدرر ( ، Donovan et al., )2012و تعدد ظداهر تجمدع الةاليدا الدبقيدة وسديلة دفاعيدة لمهاجمدة الطريلدي و محاولدة

القضدداا عليد حيددغ تقددوم تلد الةاليددا بتدددميرر و إ فدراز مدواد تعمددل علددح تحريددز الجهدداز المندداعي و جددذب بقيددة الةاليددا المناعيددة إلددح

المنطقة
الكبد
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يعد الكبد م اهم االعضاا الداةلية و ذل لما يقوم ب م وظاةف مهمة للجسم م ل اي

و ةدز العناصدر و إ ازلدة سدمية بعد

الك ير م المركبدات الكيمياةيدة

المركبدات و تصدنيع الصدرراا و غيرهدا ) (Ganong, 2001و تظهدر التغيدرات المرضدية فددي

الكبددد بعددد حصددول االصددابة بسددرعة و بشددد وذلد لكددو الكبددد اقددرب عضددو إلددح االمعدداا و التددي تعتبددر مكددا دةددول الطريلددي حيددغ
ينتقل إلح الكبد عبر الوريد البابي ) (portal veinبعد اةتراق لجدار االمعاا )(Castano et al., 2016

تبددي م د نتدداةا الرحددا المجهددري للش دراةح النسددجية للكبددد وجددود توسددع فددي الوريددد المركددزي وارتشددا لةاليددا الدددم البددي

(الصددور  )7وهددو مددا اشددار إلددح وجددودر الدددليمي وآةددرو ( )2018ا ندداا االصددابة بالمقوسددات الكونديددة نتيجددة زيدداد جريددا الدددم فيد
بسددبب االسددتجابة المناعيددة ضددد االلتهدداب و لددوحظ ارتشددا ةاليددا الدددم البددي

و ةاليددا كددوفر بشددكل واسددع و فددي معظددم الش دراةح

المداةوذ مد الكبدد و ذلد يتردق مدع مدا الحظد ) Castano et al., (2016و لدوحظ انتشدار االكيداس النسدجية للطريلدي و هدي
محاطة بةاليا التهابيدة و ةاليدا كدوفر و ذلد بدي الةاليدا الكبديدة و حدول اأوعيدة الدمويدة و حدول الجيبانيدات الدمويدة و ايضدا فدي

المنداطق المتنةددر (الصدور  )8و قددد اشدارت إلددح هدذر الحالددة الددليمي و آةددرو ( )2018و تعدد هددذر الظداهر مد الوسداةل الدفاعيددة
حيددغ تقددوم هددذر الةاليددا بتعزيددز االسددتجابة المناعيددة و محاربددة الطريلددي وتددم مالحظددة وجددود نددزف وفددي بع د

االحيددا يوجددد الدددم

متحلال في مت الكبد مع اذو شديد للةاليدا وفقددا الشدكل الشدعاعي المميدز لنسديا الكبدد (الصدور  )12وذلد يتردق مدع مدا الحظتد

 )2007( Kassabbashiويدل النزف علح تمزق جد ار اأوعية الدموية نتيجة فعاليات الطريلي واف ارزات الهاضمة وتكسيرر للةاليا
المبطنة لتل اأوعية

نستنتا م الدراسة الحالية ا للطريلي ت يرات مرضية شديد ومدمر علح أنسجة دماغ و كبد أجنة الض

مع ذل قد

يستمر الحمل إلح الرتر االةير و هذا يرسر موت االجنة في فتر مت ةر م الحمل أو موت الحمال بعد الوالد مباشر عندما
تكو مصابة ةلقيا بداا المقوسات نتيجة فشل تل االعضاا في القيام بوظاةرها الحيوية

الصورة :1الغشاء السحائي الداخلي لقشرة الدماغ ) (Aاحتقان

الصورة  :2الطبقة العميقة من قشرة الدماغ .يالحظ كثرة التفجي

) (Cطبقة الخاليا العصبية الدبقية الخارجية ).(D

من اي خاليا ) .(Bصبغة الهيماتوكسلين و االيوسين

دموي خارجي ) (Bالطبقة الجزيئية االسفنجية المظهر

حول الخاليا العصبية و الدبقية ) (Aتكهفات خالية

صبغة الهيماتوكسلين و االيوسين قوة تكبير .400

قوة تكبير .400
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الصورة  :3احاطة نطاق شفاف لكل الخاليا الدبقية ) ،(Aاالوعية
الدموية ) (Bلقشرة الدماغ .صبغة الهيماتوكسلين و
االيوسين قوة تكبير .400

الصورة  :4تمزق غشاء السحايا مع نزف دموي حاد فيه )(A

وذمة التهابية ) (Bطفيلي المقوسات الكوندية )(C

الطبقة االسفنجية للجزء العلوي من قشرة الدماغ ). (D
صبغة الهيماتوكسلين و االيوسين قوة تكبير .400

الصورة  :5الطبقة العميقة في قشرة الدماغ – يالحظ تفجي حول
الخاليا العصبية ) (Aحول الخاليا الدبقية ) (Bمناطق
خالية من الخاليا ) .(Cصبغة الهيماتوكسلين و
االيوسين قوة تكبير .400

الصورة  :6احتقان دموي حاد في نسيج الدماغ

) (Aمحاط

بالخاليا الدبقية) (Bو طفيلي المقوسات الكوندية ).(C
صبغة الهيماتوكسلين و االيوسين قوة تكبير .400
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الصورة  :7الوريد المركزي في الكبد و فيه توسع مع وجود وذمة

الصورة  :8طفيلي المقوسات الكوندية ) (Aفي الجيبانيات

الدم البيض ) . (Cصبغة الهيماتوكسلين و االيوسين

المركزي ) .(Cصبغة الهيماتوكسلين و االيوسين قوة

) (Aخاليا كبدية متنكسة ) (Bارتشاح هائل لخاليا

قوة تكبير .400

الصورة  :9متن الكبد ،يالحظ نزف دموي بين الخاليا الكبدية )(A
ارتشاح واسع لخاليا الدم البيض و خاليا كوفر )(B

في الجيبانيات الدموية .صبغة الهيماتوكسلين و

االيوسين قوة تكبير .400

الدموية ،الخاليا الكبدية المتنكسة ) ،(Bالوريد

تكبير .400

الصورة  : 10خضاب الدم الهيموسدرين في بركة الدم المنتشرة في
متن الكبد .صبغة الهيماتوكسلين و االيوسين قوة
تكبير .400
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الصورة  :11ارتشاح خلوي لمفي حول القناة الصفراوية ) (Aو

الصورة  :12متن الكبد و يالحظ فيه الترتيب الشعاعي لخاليا

حول الوريد البابي و الشريان الكبدي في الباحة
البابية .صبغة الهيماتوكسلين و االيوسين قوة تكبير

.400

الكبد المتنكسة ) (Aالوريد المركزي ) (Bو فيه
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صبغة الهيماتوكسلين و االيوسين قوة تكبير .400
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Pathological Effects of Toxoplasma gondii in the Brain and Liver of Sheep’s
Fetuses in the Third Trimester of Pregnancy
Yahya N. ALKATEB*
Department of Animal Production/ Technical Institute /Mosul Northern Technical University
Ayad H. Ibrahim
Department of Anatomy and Histology/ College of Veterinary Medicine/ University of Tikrit
Saad T. Rasheed
Department of Public Health/ College of Veterinary Medicine/ University of Tikrit
ABSTRACT
Congenital toxoplasmosis is one of the most important causes of abnormalities and
pathological changes in fetuses that cause miscarriage, fetal death, or the death of newborns,
especially in farms animals. The research designed to study of the histological changes in the brain
and the liver of sheep’s fetuses that infected with Congenital Toxoplasmosis in in the third trimester
of pregnancy. 32 fetuses where taken after slaughtering the mothers and then collect the brain and
liver after confirming the infection by laboratory tests. The histological study showed that the brain
suffering from congestion of blood vessels, hemorrhage and necrotizing areas surrounded with Glial
cells, infiltration of leukocytes and the parasites tissue cysts. In the liver the lesions were sever
necrosis, degeneration, dilatation of blood sinusoids and the tissue lost the characterizing
appearance of liver tissue, the presence of the parasite in multiple areas surrounded with leukocytes
and kupffer cells. We conclude from the current study that the parasite has a severe and destructive
effects on the brain and liver tissues of sheep’s fetuses, however pregnancy may continue to the last
period and this explains the death of fetuses in late pregnancy or the death of lambs immediately
after birth when they are congenitally infected with toxoplasmosis as a result of failure of Those
organs to perform their vital functions.
Keywords: Toxoplasma gondii, brain, liver, sheep’s fetuses.

