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  ملخصال

معرفة التغيرات المجهرية في عيون اجنة الفئران البيضاء بعد إصـابتها           استهدفت الدراسة الحالية    

وكان مصدر الطفيلي عترات محلية تم عزلها من مشيمات نـساء مـصابات             . بطفيلي المقوسات الكوندية    

باإلجهاض بفعل طفيلي المقوسة الكوندية حيث تم عزل وتشخيص الطفيلي بالطرق المختبريـة التقليديـة               

وتمت إدامة الطفيلي من خالل حقنه في تجويف الخلب إلناث الفئران البيضاء            . ر التكس   فضال عن اختبا  

مة الذي تم الحصول عليه من إنـاث الفئـران بعـد            ي وتم حقن عالق المش    Balb/Cالسويسرية من ساللة    

مزاوجتها مع ذكور الفئران ووصولها الى حالة الحمل في التجويف الخلبي لمجاميع من إنـاث الفئـران                 

 مل من عالق المشيمة فـي التجويـف         0.5وأدى حقن   .  بعد الحمل  20 و   15 و   10الحوامل خالل االيام    

 من الحمل الى حدوث أضرار في عيون أجنة الفئران حيـث لـوحظ              10الخلبي إلناث الفئران عند اليوم      

 حدوث نزف ونخر وتحطم النسيج العصبي البصري ونحافة الطبقة الشبكية ونخر وتوسـف بـؤري فـي            

  .ولم يالحظ الطفيلي في أي من تراكيب العيون. الطبقة الداخلية للشبكة

 . من الحمل لوحظ نخر وتوسف بؤري في الطبقة الداخلية للشبكية وانفصال الشبكية            15وعند اليوم   

 من الحمل ، فقد لـوحظ       20أما عند إعطاء عالق المشيمة في اليوم        . ولم يلحظ الطفيلي في مقاطع العيون       

تت عدسة العين وحدوث تشققات في الشبكية وتجمع كمية كبيرة من االنقـاض الخلويـة قـرب                 تمزق وتف 

  .كما لوحظ تنكس فجوي في مختلف طبقات الشبكية وغياب الطفيلي. العدسة 

من األمهات المصابة لوحظ نخر أجـزاء مـن الطبقـة           )  يوم   2-1عمر  ( وفي المواليد الحديثة    

ا قرب العدسة ، كما لوحظ تجمع الخاليا أحادية النواة على شكل بؤر في              الداخلية للشبكية وتوسفها وتجمعه   

  . وجود الطفيلي في الطبقة الداخلية للشبكية ولوحظ أيضاً. الطبقة الداخلية للشبكية وانفصال الشبكية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to elucidate the pathological changes that occur in 
the eyes of fetuses of female mice, infected, experimentally, with Toxoplasma gondii. 
Placentas of women aborted due to Toxoplasma gondii constituted the source of the 
parasite used in this study. Propagation of the parasite was done in White Swiss Balb/C 
mice. Following mating of these mice, suspensions of placentas were prepared and used 
for experimental infection of mice at 10, 15 and 20 days of pregnancy. Additionally, 1-2 
days old new borne mice from experimentally infected mothers were also examined. 

Histopahtological examination of the eyes of fetuses from mice that were given the 
inoculum at the 10th day of pregnancy revealed hemorrhages and necrosis of the optic 
nerve tissue, thinning of the retina, necrosis and sloughing of internal layer of the retina. 
The parasite was not seen in the eyes sections. When the inoculum was given at the 15th 
day of pregnancy, focal necrosis and sloughing of the internal layer of the retina as well 
as detachment of the retina were seen. Toxoplasma gondii organisms were not detected. 
Giving the inoculum on the 20th day of pregnancy has caused fragmentation of the eye 
lense and the accumulation of tissue debris near the lense. Vacular degeneration of the 
various layers of the retina. The parasite was not seen in the eye sections. 
Histopathological examination of eyes of 2 days old new borne mice from mothers that 
have been given the placental suspension before mating revealed focal necrosis of the 
internal layer of the retina and detachment of the necrotic foci. Detachment of the retina 
and the presence of forms of Toxoplasma gondii in the retina were also noticed. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

 من االمراض المهمة والشائعة الحدوث في العالم        Toxoplasmosis) داء القطط   ( داء المقوسات   

 )Hill and Dubey, 2002 (  وينتج عن الخمج بالمقوسة الكونديةToxoplasma gondii   وهي طفيليـات

 . Anthropozoonic والحيـوان    اإلنسانوهو مرض خطير مشترك بين       ) . Cocccidia( من االكريات   

تعـد القطـط    ) . Intracellular ) Kim and Weiss, 2004ويعد الطفيلي من الطفيليات الداخل خلويـة  

   البـيض فـي البـراز      أكيـاس واالنواع التابعة للعائلة السنورية المضيف الوحيد والنهائي الذي يطـرح           

) Luder and Gross, 1998 ; Wong and Rimingon, 1993. (  

 الدورتين الجنسية والالجنسية    إنعلى الرغم من    (  دورة الحياة    إلكماليحتاج الطفيلي الى مضيفين     

 وبقية اللبائن مـضائف وسـطية       اإلنسانحيث تمثل القطط المضيف النهائي بينما يعد        ) تحدثان في القطط    
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وسات ثالثة من االطوار المختلفة شديدة العدوى لالنسان وهي اكياس          وللمق. تحدث فيها الدورة الالجنسية     

 Bradyzoites والحوينات بطيئـة االنقـسام       Tachyzoites والحوينات سريعة االنقسام     Oocystsالبيض  

   ) .Tissue cysts  )Remington et al., 2000; Dubey et al., 1998فضال عن االكياس النسجية 

ن طريق تناول اللحوم النيئة او غير المطهية جيدا والحاوية لالكياس النسجية             ع إماويكون االنتقال   

  عن طريق تناول االغذية الملوثة بأكياس البيض والتعامل مع التربة الملوثة ببـراز القطـط المـصابة                 أو

 )Cook et al., 2000 . (  عـن طريـق االنتقـال المـشيمي مـن االم الحامـل       اإلصـابة كما تحدث   

  لى الجنين فضال عن طرق انتقال اخرى ولكـن اقـل شـيوعا مثـل نقـل الـدم او زراعـة                      المصابة ا 

   Asymptomatic مـن دون اعـراض   اإلصـابة كمـا تكـون    ) Derouim et al., 1992( االعـضاء  

ــصحوبة     ــون م ــة اذ تك ــاءة المناعي ــضيف ذي الكف ــي الم ــأعراضف ــونزا  ب ــشبه االنفل    ت

 )Bessieres et al., 2001; Lebech et al., 1999 (     اذ يتمكن الجهاز المناعي للمـضيف مـن ايقـاف

تضاعف الطفيلي وتكوين االكياس النسجية في معظم انسجة الجسم التي تتركز بشكل عال فـي الجهـاز                 

العصبي المركزي وكذلك في العضالت القلبية والهيكلية من دون ظهور اعراض سـريرية فـي معظـم                 

ا في األشخاص الذي يظهرون نقصا مناعيا فان االعراض تكـون  بينم ) Miller et al., 1999( الحاالت 

من المصابين بااليدز يتعرضون اللتهاب الدماغ الشديد الذي يؤدي الى          % 40واضحة وقاسية اذ ان نسبة      

الموت في حالة عدم استخدام العالج فضال عن ظهور اعراض اصابات في العين مؤديا الى فقدان الرؤية                 

 )Gherardi et al., 1999; Raffi et al., 1997. (   

.  فقد تكون نتيجة لالصابة االولية بـالمرض  Congental toxoplasmosisاما االصابات الخلقية 

ــسبة   ــين بن ــى الجن ــال المــرض مــن االم ال ــزداد انتق ــدم عمــر الحمــل % 70-20وي   مــع تق

 )Wallon et al., 1999; Djurkovi-Djakovicm, 1995 . (  ختراق الحوينـات  واالمراضية تتمثل بـا

السريعة العديد من خاليا وانسجة الجنين اذ تحصل االنقسامات المتكررة داخل الخاليا ثم تتكون االكيـاس                

النسجية التي تحوي بداخلها العديد من الحوينات بطيئة االنقسام ونتيجة لزيادة عدد هذه الكائنـات تنفجـر                 

 الخاليا المجاورة لتكوين اكياس نسجية جديـدة قـد          االكياس النسجية محررة الحوينات التي عادة ما تغزو       

من الطور الزمني او تنشط لتصيب خاليا اخرى السـيما فـي الـدماغ وخاليـا        تبقى لمدة طويلة كامنة 

  :وقسمت االصابة الخلقية اثناء مدة الحمل الى ثالث مراحل . العضالت الهيكلية 

 او االجهـاض    Abortionالـى االجهـاض     فاالصابة في االشهر الثالثة االولى من الحمل تؤدي         

المتكرر او حدوث تشوهات خلقية في الجنين ، اما اذا حصلت اصابة االم في االشهر الوسطى من الحمل                  

فقد يؤدي ذلك الى ظهور اعراض اليرقان وتضخم الكبد والطحال ، في حين تكون االصابة خالل االشهر                 

سريرية مبكرة للجنين ولكن تتطور مـع تقـدم عمـر           الثالثة االخيرة من الحمل غير مصحوبة باعراض        

 Ocularالطفل مما يؤدي الى التهاب الشبكية المشيمي ومـن ثـم االصـابة بـداء المقوسـات العينـي       

toxoplasmosis سنة من الوالدة 3-2 الذي يظهر بعد  )Kanski, 1999; Zeibig, 1997.(   
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ية التي تحدث في عيون اجنـة ومواليـد         يهدف هذا البحث الى دراسة التغيرات المرضية والمجهر       

  .الفئران المصابة ، تجريبيا ، بالمقوسة الكوندية 

  

  المواد وطرائق العمل

  تهيئة الحيوانات المختبرية 

   بعمـر   Balb/Cفي هذا البحـث تـم اسـتخدام الفئـران البيـضاء السويـسرية مـن سـاللة                   

ت الحيوانات في كـل مـن كليـة الطـب            اسبوعا لكال الجنسين والتي تم الحصول عليها من بيو         8-12 

/ نقلت هذه الفئران الى بيت الحيوانات التابع لقسم علـوم الحيـاة             . البيطري والتربية في جامعة الموصل      

جامعة الموصل ، ووضعت في اقفاص بالستيكية وفرشت بنشارة الخـشب التـي تـستبدل               / كلية العلوم   

كمـا  . للتجارب خلوها من العاهات الظاهرة واالمراض       اسبوعيا ، وقد روعي عند اختيار هذه الحيوانات         

لغـرض   ) 2( اناث مع ذكور عـدد   ) 4-3( وزعت الفئران في االقفاص على شكل مجاميع مكونة من       

التكاثر وزودت بالماء والغذاء وحفظت في مكان تتوافر فيه الظروف المالئمة من اضاءة وتهوية ودرجـة             

   ) .Khalifa et al., 1990( حرارة مناسبة 

  

  العينات ومصادرها 

نظرا لعدم توافر مصدر علمي او مركز بحثي في الظرف الحالي يمكن الحصول منه على عزالت                

جاهزة من سالالت معروفة ومشخصة لطفيلي المقوس الكوندي ، فقد نظمـت زيـارات اسـبوعية الـى                  

للحـصول  ) مستشفى ابن االثير مستشفى السالم و( مستشفيات الوالدة بالموصل وبالتحديد صاالت الوالدة      

على المشيمات المطروحة من حاالت االجهاض لنساء يراجعن هذه المستشفيات لتلقي الرعاية او المداخلة              

  .ودونت بعض المعلومات الضرورية لهذه الحاالت . الطبية المطلوبة لمثل هذه الحاالت 

  

  جمع العينات 

ات اغطية محكمة وجرى ترقيمها حسب تسلسل       ات المعزولة في حاويات نظيفة ذ     نجمعت قطع العي  

جلبـت  % . 0.9 بتركيز   NaClاضيف الى كل علبة بعد وضع العينة ، محلول الملح الفسلجي            . الحاالت  

جامعة الموصل لغرض متابعة بقية مراحـل       / كلية العلوم   / هذه العينات الى المختبر في قسم علوم الحياة         

  .العزل والدراسة 

 ، اخضعت المشائم الى نفس االسلوب Pepsin الهضم النسجي بانزيم الببسين عزل الطفيلي بطريقة

  لغرض التحري عن الطفيلي وتشخيص اطواره المحتمل وجودها ، حيث Dubey( 1997 )الذي اعتمده  

 اسبوع 12-8 غم وبعمر 30-20تم االختيار عشوائيا لعدد من اناث الفئران الفتية تراوحت اوزانها بين 
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ثم حقنت في التجويف البريتوني بعد تعقيم .  من عالق المشيمة الذي سبق تحضيره 3 سم0.5وجرى حقن 

   . G21 و 2 او 1الموضع باليود او الكحول استخدمت لهذا الغرض محاقن نبيذة بحجم 

عزلت الفئران المحقونة بوضعها في اقفاص سجل عليها التاريخ وطريقة الحقن ثم جرى فحـص               

ذه الفئران يوميا وحتى اليوم السابع بعد الحقن بعالق المشيمة لغـرض التأكـد مـن                الراشح البريتوني له  

  .اكتساب الفئران االصابة بالتحري عن وجود الحوينات السريعة

  

  التزاوج 

وضعت االناث المهيئة لالخصاب لكل من المجاميع المصابة والسيطرة مع الذكور وبنسبة واحـد              

 الليل وتم التأكد من حصول التزاوج بمالحظة السدادة المهبليـة   اناث في كل قفص خالل ساعات      3-2مع  

Vaginal plague ) Nau, 1992; Rugh, 1968. (   

  

  تصميم التجارب

واعتبر اليـوم   . عزلت االناث التي امتلكت السدادة المهبلية من مجاميع االناث المصابة والسيطرة            

ر من الحمل ، واليوم الذي يليه هو اليوم االول مـن      االول الذي لوحظت فيه السدادة المهبلية هو اليوم صف        

 انثى حامل قسمت على اربعـة مجـاميع   40استخدمت في هذه الدراسة  ) . Waterman, 1976( الحمل 

  هذه مجاميع احتوت على خمسة مكـررات مـن االنـاث الـسليمة            . شملت كل مجموعة على عشر اناث     

  :وكما يلي ) السيطرة ( 

  ). من الحمل 10 اليوم ( المجموعة االولى -1

 شملت خمس اناث مصابة محقونة بنصف مل من عالق المشيمة المصابة مع خمس اناث سليمة

  .محقونة بنصف مل من المحلول الملحي الفسلجي) سيطرة ( 

  ). من الحمل 15اليوم (  المجموعة الثانية -2

 خمس انـاث سـليمة  شملت خمس اناث مصابة محقونة بنصف مل من عالق المشيمة المصابة مع        

  .محقونة بنصف مل من المحلول الملحي) سيطرة ( 

  ). من الحمل 20اليوم (  المجموعة الثالثة -3

 شملت خمس اناث مصابة محقونة بنصف مل من عالق المشيمة المصابة مع خمس انـاث سـليمة         

  .محقونة بنصف مل من المحلول الملحي الفسلجي) سيطرة ( 

  ).وم االول والثاني بعد الوالدة الي(  المجموعة الرابعة -4

 شملت خمس اناث مصابة محقونة بنصف مل من عالق المشيمة المصابة مع خمسة اناث سـليمة               

محقونة بنصف مل من المحلول الملحي الفسلجي مع انتظار والدة االناث ثم اخذ الصغار عند               ) سيطرة  ( 
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مشيمة المصابة والمحلول الملحي الفسلجي تم قبل       والحقن لكل من عالق ال    . اليوم االول والثاني من الوالدة      

  .اجراء التزاوج بين االناث المصابة والسليمة من جهة والذكور من جهة اخرى 

  

  تشريح الحيوانات 

  تم تشريح االناث الحوامل مـن مجموعـة الـسيطرة والمـصابة عـن طريـق الخلـع العنقـي                    

 )Jacobson and Tam, 1982 ( ن اليوم المحدد لكل مجموعة ، وذلـك بوضـع   او التخدير ، اعتبارا م

  االنثى الحامل بعد تشريحها على صحن تشريح ، تم تثبيت اطرافها االمامية والخلفية بواسـطة دبـابيس                 

 ) . Rugh, 1968( دقيقة ، وفتحت بطنها بواسطة مقص حاد واستخرج قرنا الرحم الحاوي على االجنـة  

 ، ازيلـت االغـشية   NaCl %0.9محلول ملحي فـسلجي  وضع قرنا الرحم في طبق بتري يحتوي على 

  .الجنينية بواسطة ادوات الجراحة الدقيقة ومجهر التشريح 

  

  التثبيت 

 ساعة او اكثر    14-12ولمدة  % 10ثبتت عيون االجنة بمحلول فوسفات الفورمالين المنظم بتركيز         

 .اعتمادا على حجم العينة 

  

  تحضير الشرائح المجهرية

   .Humason ( 1979 )مجهرية اعتمادا على طريقة  حضرت الشرائح ال
 
  النتائج

  ) : من الحمل 10اليوم (  المجموعة االولى -1

اشار الفحص المجهري للمقاطع العرضية لمنطقة الرأس الى اضطراب نمو وتطور احدى العينـين              

تحطـم النـسيج    ولوحظ في العين مكتملة النمو حدوث انزفة ونخر و        . واكتمال نمو تطور العين االخرى      

ولم  ) . 2 و   1الشكالن  ( العصبي البصري ونحافة الشبكية ونخر وتوسف بؤري في الطبقة الداخلية منها            

  .يلحظ وجود أي من اشكال طفيلي المقوسة الكوندية في االجزاء المختلفة للعين 

  ) : من الحمل 15اليوم (  المجموعة الثانية -2

سمك الشبكية وتقعر سطحها الخارجي ونخر وتوسـف        لوحظ عدم وجود عصب بصري للعين وقلة        

كما لوحظ عند مناطق معينـة       ) . 3الشكل  ( بؤري من الطبقة الداخلية للشبكية وتجمعها في جوف العين          

ولم يلحظ وجود أي من اشكال       ) . 4الشكل  ( انفصال الطبقة الداخلية للشبكية وتجمعها بالقرب من العدسة         

 . العيون عند هذه المرحلة طفيلي المقوسة الكوندية في
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  ) : من الحمل 20اليوم (  المجموعة الثالثة -3

شملت التغيرات المرضية تمزق وتفتت عدسة العين وحدوث تشققات في شبكية العين وتجمع كميـة               

مع مالحظة وجود الطفيل بين الزغابات الـسخدية         ) 6الشكل  ( كبيرة من االنقاض الخلوية قرب العدسة       

ولوحظ ايضا حدوث تنكس فجوي في مختلف طبقات الشبكية وخصوصا          . ) 5(كما هو مؤشر في الشكل      

ولم يلحظ وجود أي من اشكال طفيلي المقوسة الكوندية فـي أي             ) . 8 و   7الشكالن  ( في الطبقة الداخلية    

 .من اجزاء الجهاز العصبي 
 

  ) :اليوم الثاني بعد الوالدة ( ة الرابعة  المجموع-4

  لوحظ نخر اجزاء من الطبقة الداخلية للشبكية وتجمع االنقـاض الخلويـة بـالقرب مـن العدسـة                  

كما لوحظ تجمع اعداد كبيرة من خاليا احادية النواة وعلى شكل بؤر في الطبقـة                ) . 10 و   9الشكالن  ( 

الى ما تقدم لوحظ وجود تنكس فجوي وخزب فـي الطبقـة            يضاف   ) . 11الشكل  ( الداخلية من الشبكية    

   ) .12شكل ( الداخلية للشبكية 
 

  المناقشة

اشار الفحص المجهري للمقاطع النسجية للعيون حدوث انزفة ونخر وتحطـم النـسيج العـصبي               

 اليه  ومما تجدر االشاة  . البصري ونحافة الطبقة الشبكية ونخر وتوسف بؤري في الطبقة الداخلية للشبكية            

اليوم ( عدم مالحظة اشكال طفيلي المقوسة الكوندية في أي من تراكيب العين عند هذه المرحلة من الحمل                 

هذه النتائج تتفق مع نتائج باحثين اخرين درسوا االفات المجهرية في عيون الفئران المولـودة               ) . العاشر  

كما انها تتطابق مـع التغييـرات        ) . 2002الحيالي ،   ( حديثا عن امهات مصابة بداء المقوسات المزمن        

المرضية والمجهرية المسجلة في عيون االطفال المصابين بداء المقوسات الخلقي حيـث تـضمنت هـذه                

   واعــتالل شــبكية العــين المــصلي المركــزي neuroretinitisالتغيــرات مثــل التهــاب الــشبكية 

Central serous retinopathy  ــشبكية ــصال الــــ    retinal detachment وانفــــ

 )Mets et al., 1996; Mattews and Weiter, 1988 . (  ولكون التغيرات المرضية العينية التي تحدث

في االجنة نتيجة الصابتها بخمج المقوسة الكوندية عند اليوم العاشر من الحمل لم يسبق دراستها وتسجيلها                

 .ليلة جدا التي تتناول هذا الجانبفي النشريات العلمية ، ان البحث الحالي يعد من بين التقارير الق

اما عيون اجنة الفئران المحقونة بعالق المشيمة عند اليوم الخامس عشر من الحمل فقد لوحظ تغيرات 

مرضية نسجية تمثلت باضطراب التجهيز العصبي البصري وقلة سمك الشبكية ونخر وتوسف بؤري في 

.الطبقة الداخلية للشبكية ومناطق انفصال للشبكية
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 من الحمـل فقـد   20اما في الفحص النسجي لعيون أم االجنة التي حقنت بعالق المشيمة عند اليوم              

اشار الى تمزق وتفتت عدسة العين وحدوث تشققات في الشبكية وتجمع كمية كبيرة من االنقاض الخلويـة                 

ا اشارت النتائج الى حدوث تنكس فجوي في مختلف طبقات الشبكية وخصوصا الطبقـة              كم. قرب العدسة   

هذه النتائج تتفق مع نتائج الباحثين      . الداخلية ، ولم يلحظ طفيلي المقوسة الكوندية في أي من اجزاء العين             

 )Harvey, 1996; Mets et al., 1996 ( ء المقوسات الذين درسوا افات العيون في االطفال المصابين بدا

  .الخلقي 

وشملت التغيرات المرضية النسجية لعيون االجنة بعمر يومين والمولودة من امهات سبق ان 

 مل من عالق المشيمة قبل تزاوجها حدوث نخر اجزاء من الطبقة الداخلية للشبكية 0.5اعطيت جرعة 

  الخاليا احادية النواة كما لوحظ تجمع اعداد كبيرة من. وتوسف هذه االجزاء وتجمعها قرب العدسة 

على شكل بؤر في الطبقة الداخلية للشبكية ) معظمها خاليا لمفية وعدد قليل من الخاليا البالزمية ( 

 هذه التغيرات المرضية مشابهة لتلك المذكورة في. وانفصال االخيرة عن بقية الشبكية 

   ; Mets et al., 1996 ; Harvey, 1996 ; Holland, 1999 ; Gilbert et al., 1999( النشريات العلمية

Gilbert and Stanford. (   كما لوحظ وجود اشكال طفيلي المقوسة الكوندية في الطبقة الداخلية للشبكية .

وتشير النشريات العلمية الحديثة الى ان  ) . 2002( هذه النتيجة تتطابق مع تلك المسجلة من قبل الحيالي 

ت العيني سببها الخمج بعد الوالدة والثلث المتبقي سببه الخمج قبل الوالدة حوالي ثلثي حاالت داء المقوسا

 )Gilbert and Stanford, 2000 (  ومما تجدر االشارة اليه ان البرواري )الحظت ان الحمى  ) 2006

. في كلتا العينين كان اكثر مما هو في عين واحدة واشارت الى ان ذلك ربما يفسر بشدة امراضية الطفيل 

الى االعتقاد بان الطفيلي المتكاثر هو المسؤول عن تحطيم  ) Holland, 1999( كما تشير بعض المصادر 

االنسجة في حين ان تفاعالت فرط الحساسية ضد الطفيلي هي المسؤولة عن العالمات االلتهابية وبضمنها 

ان تطور . اجي وخزب الشبكية التهاب اوعية الشبكية والتهاب عنبية العين االمامية وتفاعالت التهاب الزج

افات العيون يكون بسبب تحطم االكياس النسجية في شبكية العين يصاحبها افراز للمواد المستضدية التي 

 ; Friedlander , 1993( تثير فرط الحساسية مؤديا الى التهاب الشبكية محدثا العمى في اغلب االحيان 

Stalheim , 1980 . ( ر افات اولية في الشبكية المشيمية مع حدوث تغيرات وفي بداية االصابة تظه

وهذه من مضاعفات التهاب الشبكية ) . الماء االبيض ( ثانوية تشمل التهاب القزحية وظهور سادة العدسة 

 , Remington and Desmaonts( المشيمي ، كما يحدث توالد للنسيج الضام ينتج عنه فقدان البصر 

   ).2006 ؛ البرواري ، 1990

ومن خالل ما تقدم يمكن ان نستنتج ان التاثيرات المرضية التي تحدث في نسيج العـين تختلـف                  

 . باختالف عمر الجنين عند حدوث االصابة 
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  المصادر العربية

التاثير المرضي للمقوسات الكوندية المشععة واالستجابة المناعية        ). 2006( البرواري، نفل جميل صديق     

  .  رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة الموصل.لها في الفئران البيض

دراسة تجريبية على عزالت المقوسـات الكونديـة مـن           ). 2002( الحيالي، صباح سعيد محمود احمد      

/ المشيمات البشرية وتقييم كفاءة عدد من المضادات الحيوية في عالجها المستحدث في الفئران              

  .وم، جامعة الموصلمحافظة نينوى ، اطروحة دكتوراه، كلية العل
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