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  الملخص

تعاني الكثير من النساء المتزوجات في محافظة نينوى من االجهاض الذي يعود سببه في معظم               

خاصة  Toxoplasma gondiiاالحيان الى االصابة بداء المقوسات الذي يسببه طفيلي مقوسات كوندي 

نموذج مشيمة لنـساء مجهـضات      ) 50(للنساء الحوامل، لذا هدفت الدراسة الحالية عزل الطفيلي من          

نموذج منها وذلك   ) 42(اوضحت النتائج وجود الطفيلي في      . مراجعات لمستشفى الخنساء في الموصل    

كما اوضحت النتائج تواجد االكياس النسيجية في نـسيج         . بعد الحقن داخل الخلب في الفئران المختبرية      

  .قن وذلك كطريقة تأكيدية تشخيصية لالصابةاسابيع من الح) 4-3(فارة محقونة بعد ) 84(الدماغ لـ 
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ABSTRACT 

Many married women in Nenavah Governorate suffer from abortion, which is 
mostly due to Toxoplasmosis, a disease caused by a parasite Toxoplasma gondii, 
especially in pregnant women, therefore, the present study aimed to isolate this 
parasite from (50) placental tissue of aborted women attending Al-Kansa Hospital in 
Mosul. The results show the presence of parasite in (42) samples after intraperitoneal 
inoculation in the laboratory mice. The results also show the presence of the tissue 
cysts in the brain tissue of the (84) inoculated mice within (3-4) weeks of inoculation 
as a confirmatory method in the diagnosis of this infection. 
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  المقدمة

 من االمراض المشتركة بين االنسان والحيوان ويسببه احد          Toxoplasmosisيعد داء المقوسات    

  . Toxoplasma gondii (Jackson and Hutchinson, 1989)االوالي المسماة بمقوسات كوندي 

لحوم غير المطهية جيدا والحاوية على االكيـاس        تنتقل االصابة الى االنسان عن طريق تناول ال       

 وعن طريق تناول الفواكه والخضراوات الملوثة (Christie, 1987) للطفيلي (Tissue cysts)النسيجية 

 ، يتم انتقال االصابة من االم الى الجنين عن (Dubey, 1986)للطفيلي ) Oocycsts(باالكياس البيضية 

  .Congenital Toxoplasmosis (Foulon et al., 1999)ات الخلقي طريق المشيمة مسببة داء المقوس

يعتبر عزل الطفيلي من السوائل الجسمية كالدم والسائل االمينوني واالنسجة كنـسيج المـشيمة              

والدماغ بعد حقنه في الفئران المختبرية والمزارع النسيجية طريقة تاكيدية لتشخيص االصـابة بـداء               

  .(Wilson and McAuley, 1999)المقوسات 

ـــى االصــابة   ــة عل ــا العالي ــك لقابليته ــذكور وذل ــة بال ــران مقارن ــاث الفئ ــضل ان   تُف

(Roberts et al., 1995)  وتسبب السالالت الفواعة  حبن البطن في الفئران بعد حقنها داخل الخلـب ،

ذلك ايام من الحقن للتحري عن وجود الطور سريع التكاثر و         ) 10-5(حيث يفحص السائل الخلبي بعد      

بعمل مسحات وصبغها بصبغة كيمزا ويدل وجود الطور سريع التكاثر داخل او خارج الخاليـا علـى                 

يتم التاكد من وجود الطفيلي بمالحظة الطـور  . (Remnigton and Desmonts, 1976)حدوث اصابة 

ـ      ) 6 -4(المتكيس في الدماغ بعد      ي اسابيع من االصابة وذلك بسحق الدماغ واضـافة المحلـول الملح

  100xالفسلجي له وفحص قطرة او قطرتين من عالق الدماغ على شـريحة زجاجيـة بقـوة تكبيـر    

(Kreier, 1977)  ــرة ــزا وفحــصها مباش ــصبغة كيم ــدماغ وصــبغها ب ــات لل ــل طبع   ، او عم

(Collee et al., 1996).  

ل وكطريقة تاكيدية لتشخيص داء المقوسات في النساء المجهضات هدفت الدراسة الحالية الى عز            

  .الطفيلي من نسيج المشيمة بعد حقنه في الفئران المختبرية

  

  المواد وطرائق العمل

نموذجا من نسيج مشيمة االم المجهضة والمراجعـة لمستـشفى الخنـساء للـوالدة              ) 50(جمع  

غم، وُوضع في انابيب بالستيكية معقمة ونظيفة حاوية        ) 50(واالطفال في الموصل، حيث اخذ حوالي       

، جلبت النماذج الى مختبر كلية العلوم       )NaCl(كلوريد الصوديوم   %) 0.9(لح الفسلجي   على محلول الم  

 في سنة Desmonts و Remington و) 1981( في سنة Dubey و Sharmaوعوملت حسب طريقة و

حيث قطع النسيج الى قطع صغيرة بوساطة مشرط جراحي معقم وسحقت القطـع باسـتخدام               ) 1976(

) 10.000( بـسرعة دوران     (Ultra-Turax-blender)الـشركة االلمانيـة     جهاز الخالط المجهز من     
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 اليه والحاوي علـى     P.B.Sهرتز بعد اضافة كمية مناسبة من محلول        )60-50(دقيقة وباهتزاز   /دورة

  .P.B.S من الستربتومايسين من محلول 3سم/مايكروغرام) 100(وحدة دولية من البنسلين و ) 100(

) 1(ن اثنين من الفئران المختبرية لكل عينة في التجويف الخلبي وبكمية            ُأستخدم بعدها العالق لحق   

جرعة وبطريقة معقمة كما ُأخذت قطرة من العالق، وُحضرت منها مـسحة، وُصـبغت بـصبغة         /3سم

  .كيمزا وفحصت

ايام من الحقن اذ حقنت الفئران بــ        ) 10-7(سحبت السوائل الخلبية من الفئران المحقونة بعد        

دقائق بعدها سحبت اكبر كمية ممكنة مـن الـسائل الخلبـي            ) 10( لمدة   P.B.Sمحلول   من   3سم) 1(

 من السائل المسحوب بعـد اضـافة       3سم)0.5(كما حقن   . وحضرت منه مسحة وصبغت بصبغة كيمزا     

. ، الى مجموعة اخرى من الفئران السـتمرار الحفـاظ علـى الـساللة             P.B.S من محلول    3سم)0.5(

  .ل الخلبية منها بعد مرور المدة الزمنية السابقة الذكروُأجريت عملية سحب السوائ

اسابيع من االصابة، ثم شرحت واخذت ادمغتها وحضرت منهـا          ) 6(قُِتلت الفئران المحقونة بعد     

دقيقة باالضافة الى سـحق االدمغـة       ) 60(بصمات على شرائح زجاجية، وصبغت بصبغة كيمزا لمدة         

 اليها، ثم حقـن العـالق فـي         P.B.Sاضافة كمية مناسبة من     وُحضر منها عالق بعد     . بوساطة الهاون 

دقيقـة  ) 60(مجموعة اخرى من الفئران، باالضافة الى تحضير المسحات وصبغها بصبغة كيمزا لمدة             

  .لتوضيح الكيس النسيجي وبالطريقة المذكورة اعاله

  

  النتائج

يمة الـذي تـم تحـضيره       ُعزل الطفيلي من التجويف الخلبي للفئران المحقونة بعالق نسيج المش         

) 42(باالستغناء عن عملية الهضم النسيجي باستخدام محلول الببسين الحامضي او محلول التربسين لـ              

اذ لوحظ الطفيلي في السوائل المسحوبة مـن        . نموذج مشيمة تم حقنه   ) 50(امراة مجهضة من مجموع     

%) 15(دمت صبغة كيمزا  بتركيـز       ايام من الحقن، واستخ   ) 7(التجويف الخلبي للفئران المحقونة بعد      

  .لصبغ المسحات التي ُحضرت من السائل الخلبي

 أيـام مـن     7اوضحت المسحات التي تم تحضيرها من التجويف الخلبي للفئران المصابة بعـد             

االصابة وجود الطور سريع التكاثر لطفيلي مقوسات كوندي وذلك بعد صبغه بصبغة كيمـزا والـذي                

ة امامية مستدقة، والخلفية دائرية كما لوحظت النواة الكروية قريبة من مركز            ظهر هاللي الشكل له نهاي    

  .الخلية

، اظهـرت   ايـام مـن الحقـن     ) 7(ن والخمول بعد    اظهرت الفئران المحقونة اعراض حبن البط     

اسابيع من الحقن وجود االكيـاس      ) 4(بصمات ومسحات عالق الدماغ للفئران المصابة والمشرحة بعد         

  .لمدة ساعة واحدة%) 15(لمسحات بعد صبغها بصبغة كيمزا بتركيز النسيجية في ا
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تبين الطور سريع التكاثر لمسحة من سائل التجويف الخلبي لفأرة ):  1(صورة مجهرية مكبرة رقم 

  ).1000x(أيام من الحقن بعد صبغه بصبغة كيمزا بقوة تكبير ) 7(مصابة بعد 

  

  

  

لوحظ وجود االكياس النسيجية في البصمات التي تم تحضيرها من عالق الدماغ للفئران المصابة              
اسابيع من االصابة اذ ظهر الكيس النسيجي محتويا علـى اعـداد مـن الطفيلـي                ) 4(والمشرحة بعد   

المتراص مع بعضه البعض داخل الكيس كذلك بينت النتائج االختالف في حجم االكياس النسيجية فـي                
  . اسابيع من االصابة) 4(المسحات التي تم تحضيرها من عالق الدماغ للفئران المصابة بعد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) 4(تبين االكياس النسيجية لبصمة من عالق الدماغ لفأرة مصابة بعد ):  2(صورة مجهرية مكبرة رقم 

  ).x1000(أسابيع من الحقن بعد صبغه بصبغة كيمزا بقوة تكبير 
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تبين االختالف في حجم االكياس النسيجية من مسحة لعالق الدماغ ): 3(صورة مجهرية مكبرة رقم 

  ).1000x(أسابيع من االصابة بعد صبغه بصبغة كيمزا بقوة تكبير )4(لفأرة مصابة بعد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

خلبي لفأرة تبين الطور سريع التكاثر لمسحة من سائل التجويف ال): 4(صورة مجهرية مكبرة رقم 

 ).1000x(أيام من االصابة  بعد صبغه بصبغة كيمزا بقوة تكبير )7(نُقلت اليها العدوى بعد 
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اكد التمرير االسبوعي لعملية غسل التجويف الخلبي من فئران الى اخرى عـن وجود طفيلي              
  .مقوسات كوندي في التجويف  الخلبي للفئران التي تم نقل العدوى اليها

  المناقشة

 هذه الدراسة عزل الطفيلي من التجويف الخلبي للفئران المحقونة بعالق نـسيج المـشيمة               تم في 

 في سـنة    Delta و   Glasserلقد اشار الباحثان    . امراة مجهضة الول مرة في القطر     ) 42(الماخوذ من   

الى امكانية عزل الطفيلي من نسيج المشيمة والى كونهـا طريقـة تشخيـصية جيـدة لـداء                  ) 1965(

  . ت المكتسب لدى النساء المجهضاتالمقوسا

 فـي سـنة     Dubey و   Sharmaأستخدمت في عملية العزل في هذه الدراسة طريقة البـاحثين           

والتي ُحورت باالستغناء عن عملية الهضم      ) 1976( في سنة    Desmonts و   Remingtonو  ) 1981(

لقد استخدم الباحـث    . سينالنسيجي لنسيج المشيمة باستخدام محلول الببسين الحامضي او محلول الترب         

Jacobs     طريقة الهضم النسيجي بالببسين الحامضي لعزل طفيلي مقوسـات         ) 1960( واخرون في سنة

كوندي من نسيج المشيمة ولم يتمكن هذا الباحث من عزل الطفيلي وقد اشار الى ان سبب ذلك يعـود                   

ية او معروفة بحساسيتها لالصـابة      الى المقاومة الطبيعية للفئران المحقونة او استخدام سالالت غير نق         

اضافة الى ان محلول الببسين الحامضي يسبب سرعة قتل الطور سريع التكاثر الموجود فـي نـسيج                 

المشيمة وبناًء على ذلك فقد تم االستغناء عن عملية الهضم النسيجي لنسيج المشيمة في الدراسة الحالية                

 Jacobsب الرئيسية التي لـم تمكـن الباحـث          لغرض عـزل الطفيلي والذي قد يكون هو احد االسبا        

واخرون من عزل الطفيلي اذ انه استخدم محلول الببسين الحامضي في عملية الهضم النسيجي وبالتالي               

ومع احتمالية احتواء نسيج المشيمة على اعداد قليلة من االكياس النسيجية مقارنة بالطور سريع التكاثر               

   .ادت الى عدم امكانية عزل الطفيلي

ان المسحات التي تم تحضيرها من عالق الدماغ للفئران المصابة او  بصمات الدماغ قد بينـت                 

ولمدة ساعة واحدة لـصبغ     %) 15(وجود االكياس النسيجية للطفيلي، واستخدمت صبغة كيمزا بتركيز         

المسحات وذلك الن جدار الكيس النسيجي يكون سميكا ويحتاج الى وقت اطول فـي عمليـة الـصبغ                  

مـن  ) 1975( في سنة    Courveur و   Desmontsتمكن الباحثان   . ض توضيح رؤيته تحت المجهر    لغر

 Stray، في حين اشار الباحث      %)25(عزل الطفيلي من عالق نسيج المشيمة المهات مصابات وبنسبة          

الى ضرورة فحص عدد كبير من المقاطع النـسيجية لغـرض تـشخيص             ) 1977(واخرون في سنة    

  .مشيمة وذلك لقلة الطور المتكيس  في هذا النسيجالطفيلي في نسيج ال
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