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االغنام والماعز  باستخدام اختبار التالزن في  ي دراسة مصلیة لتشخیص داء المقوسات ف
 العراق /مدینة الدیوانیة

 م.د منصور جدعان علي   اسماء صالح مهدي  ي محمد غازي ا.م عل 

 كلیة الطب البیطري / جامعة القادسیة 

 الخالصة :

یمكـن ان یوصـف بانـه مـن كوندي هو طفیلـي مـن االوالـي واسـع االنتشـار علـى مسـتوى العـالم مقوسة  

االمــراض الخطیــرة التــي تصــیب االنســان والمشــترات الصــغیرة وعــدد كبیــر اخــر مــن حیوانــات الــدم الــدافئ. 

یـــة فـــي مدینـــة الدیوان والمـــاعز األغنـــام ت فـــيبـــداء المقوســـا اإلصـــابةهـــدفت دراســـتنا الحالیـــة التحـــري عـــن 

نتیجـة  المضـادة فـي العینـات التـي تعطـي باستخدام اختبار التالزن فضـال عـن الكشـف عـن معـاییر األجسـام

ــــأثیر جــــنس الحیــــوان علــــى نســــبة اإلصــــابة ومعیاریــــة األجســــام  موجبــــة لالختبــــار ، كمــــا تضــــمنت دراســــة ت

 المضادة.

مجــزرة مدینــة مــن  ةبصــورة عشــوائی عینــة مــاعز جمعــت ٦٤و  أغنــامعینــة  ٩١أظهــرت نتــائج فحــص    

 ٣٧(كانـــت عـــدد العینـــات التـــي أعطـــت نتیجـــة موجبـــة الختبـــار الـــتالزن  إنقـــرى المدینـــة الدیوانیـــة وبعـــض 

%) علـى التـوالي واظهـر التحلیـل  ٥٣،١٢ و %٤٠،٥٦( إصـابة مقـدارها  ) عینة على التـوالي بنسـبة ٣٤و

اعز مقارنــة المــ إصــابة ســبةفــي ن (P<0.05 )اإلحصــائي وجــود فروقــات معنویــة تحــت مســتوى احتمالیــة 

أظهرت نتائج حساب معیاریة األجسام المضـادة لعینـات المصـل التـي أعطـت نتیجـة  . األغنامبنسبة إصابة 

لــم فـي حـین  ١/١٦و  ١/٢بـین  یــة كانـت محصـورةإن المعیار فـي حیوانـات الدراسـة موجبـة الختبـار الـتالزن 

 أظهــرت، كمــا  المفحوصــة الحیوانــاتعینــات ع فــي جمیــ ١/٦٤و  ١/٣٢ تظهــر العینــات أي نســبة للعیاریــة

قــــد تفوقـــت معنویــــا علـــى بــــاقي التخـــافیف فــــي اغلـــب النتــــائج التـــي تــــم  ١/٢ان النســـبة  اإلحصــــائیةالقـــراءة 

  الحصول علیها.

مــن  أعلــىكانــت  اإلنــاثتــائج دراســة تــأثیر الجــنس فــي األغنــام والمــاعز إن نســبة إصــابة أظهــرت ن 
 . نسبة إصابة الذكورة اإلحصائیة من الناحی
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 الكلمات االفتتاحیة: داء المقوسات ، االغنام ، الماعز ، الدیوانیة ، اختبار التالزن 

Serological study for diagnosis of Toxoplasmosis in sheep & goats by 
agglutination test in Al-Diwanyia city. 

Ali Mohammed Ghazi    Asmaa Salih Mahdi  Mansoor Jadaan Ali 

College of veterinary medicine / Al-Qadissyia University 

Abstract: 

 Toxoplasma gondii is a widespread protozoan parasite that can be described as serious 

disease infect human, small ruminants and many other warm-blooded mammals. The goal of 

the present study is to investigate and detect the infections of toxoplasmosis in farm animals( 

Sheep and Goats) in Al-Diwanyia province by using the agglutination test and determine the 

titer of antibodies and the study include the effect of the sex of animal on the percent of 

infection and titers of antibodies. 

 The results showed that 91 sheep sample and 64 goat sample were collected randomly 

from the slaughter house of Al-Diwanyia and some villages ,the positive samples were 

(37and34) sample  respectively in percentage (40.56% and53.12%) . The statistical analysis 

revealed  that there are significant differences in goat infection percent  (p ≤ 0.05) compared 

with infection ratio in the  sheep . 

 The results of the titers evaluation for the positive samples shows the titer were ranging 

1/2 and 1/16 , while the samples did not show any agglutination in the titer 1/32 and 1/64 , the 

statistical analysis shows that the 1/2 titer had a significant difference compared the  other 

titers. 

   The statistical analysis  of gender study  revealed that  the percent of infection with 

toxoplasmosis in females were higher than males in sheep and goats . 

Key words : Toxoplasmosis , Sheep , goats , Al-Diwanyia , agglutination test 
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 المقدمة :

داء المقوسات (داء القطـط) هـو مـرض مشـترك بـین الحیـوان واإلنسـان منتشـر علـى الصـعید العـالمي   

وعلـى الـرغم مـن إن  Toxoplasma gondiیتسـبب عـن طفیلـي مـن شـعبة االوالـي یعـرف بمقوسـة كونـدي 

الحـــاالت الشـــدیدة فـــان التعبیـــر ألســـریري للمـــرض یظهـــر بإشـــكال مختلفـــة تتـــراوح بـــین اإلصـــابة الخفیفـــة إلـــى 

التوكســـوبالزما ممكـــن إن تســـبب مضـــاعفات خطیـــرة للجنـــین عنـــدما تحـــدث اإلصـــابة المبدئیـــة فـــي اإلنـــاث 

الحوامــل ، كــذلك اإلفــراد الــذین یعــانون مــن خلــل منــاعي یكونــون معرضــین لإلشــكال الشــدیدة مــن المــرض 

ف النهـــائي واإلجبـــاري فـــي دورة حیـــاة تعـــد القطـــط المستأنســـة والبریـــة وبقیـــة العائلـــة الســـنیوریة المضـــی .(1)

عز االطفیلي ، إما المضـائف الوسـطیة فتتمثـل بمـدى واسـع مـن الحیوانـات كاألبقـار والجـاموس والضـأن والمـ

یعــد الطفیلــي  ) ( 2,3والغــزالن والجمــال والخنــازیر والفئــران واغلــب الحیوانــات الفقریــة فضــال عــن اإلنســان

 Stillbirthلشـــــائعة النعـــــدام الخصـــــوبة ، والدة األجنـــــة المیتــــــة واســـــع االنتشـــــار عالمیـــــا ومـــــن المســـــببات ا

فــــي المجتــــرات الصــــغیرة ال تقتصــــر اإلصــــابة علــــى الخســــائر  (4)واالجهاضــــات فــــي الحیوانــــات واإلنســــان 

المعنویــة فـــي الموالیــد ولكـــن تتعــدى ذلـــك لتشــمل تأثیراتهـــا علــى الصـــحة العامــة وذلـــك مــن خـــالل اســـتهالك 

   (5)والتي تسهل عملیة انتقال المرض إلى اإلنسان اللحوم المصابة بالطفیلي 

هــو كــائن اجبــاري یعــیش داخــل الخالیــا الجســمیة للمضــیف ویمــر  Toxoplasma gondii طفیلــي 

الطفیلي بثالث اطوار شدیدة العدوى لالنسان والحیوانـات المختلفـة وهـي كـیس البـیض والتـي تطـرح مـع بـراز 

ة االنقســام والحوینــات بطیئــة التكــاثر الموجــودة داخــل االكیــاس النســجیة القطــط المصــابة والحوینــات الســریع

بــري لــداء المقوســات تفــي التشــخیص المخ (6,7) وهـي مــن الطــرق الرئیســة النتقــال االصــابة الــى االنســان 

في الحیوان واالنسان هناك عدد من االختبارات المصلیة تستخدم لهذا الغرض منها أختبـار تـالزن الالتكـس 

(Latex  agglutination test) ختبــار الــتالزن غیــر المباشــر ، اختبــار ارتبــاط الخمیــرة لالدمصــاص وا

، اختبــــار التــــألق المنــــاعي غیــــر المباشــــر ، وتســــتخدم هــــذه االختبــــارات المصــــلیة فــــي  (ELISA)المنــــاعي 

 (8,9)الدراسات المسحیة للمرض في دول العالم المختلفة 

طبیـــة نظـــرا  باهتمامـــات األخیــرةیــت فـــي الســـنوات ظالمهمـــة التـــي حاألمـــراض  ا المـــرض مــنذهـــ دیعــ   

خاصــة للنســاء الحوامــل و  اإلنســانخطیــرة علــى  اثــأرالواســع فــي أنحــاء العــالم و مــا ثبــت لــه مــن  النتشــاره

 إلــىینتقــل مــن األم  إذالــوالدات المیتــة  أو اإلجهــاضاألطفــال حــدیثي الــوالدة حیــث یســبب حــاالت كثیــرة مــن 

ولــد الطفـل بعـد تمـام شـهور الحمـل فأنــه تظهـر علیـه أعـراض خطیـرة مثــل  إذاء الحمـل حتـى الجنـین فـي أثنـا
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تـأثر شــبكیة العــین والمــخ و تضــخم الجمجمــة بالســوائل حیــث یتشــوه رأس الجنــین أو قــد یكــون الــرأس أصــغر 

 لذا هدفت الدراسة الحالیة لتحقیق التالي : )10(من الحجم الطبیعي 

 في األغنام والماعز في مدینة الدیوانیة. تشخیص داء المقوساتالتالزن في  اختبار استخدام - ١

 دراسة تأثیر جنس الحیوان على نسبة اإلصابة بالمرض ونسبة األجسام المضادة . - ٢

الكشــف عــن معیاریــة األجســام المضــادة فــي مصــول الحیوانــات التــي تعطــي نتیجــة موجبــة الختبــار  - ٣

 التالزن.

 طرائق العمل

 مكان وموعد الدراسة  
جمعت عینات الدراسة (الدم) من الحیوانات الـواردة الـى مجـزرة الدیوانیـة ومـن حیوانـات عـدد مـن قـرى   

  ٢٠١١/تشرین الثاني/١ولغایة  ٢٠١١/أیلول/١مدینة الدیوانیة  خالل الفترة المحصورة من 
 حیوانات الدراسة : 

أنثـى  والمـاعز (عـدد /  ٨٤ر و ذكـو  ٧) موزعـة بواقـع  ٩١األغنـام (عـدد / مـن تضمنت الدراسـة كـل  

أنثــى وتــم تسـجیل المعلومــات الخاصـة بكــل حیــوان مـن خــالل اســتمارات  ٥٨ذكـور و  ٦) موزعـة بواقــع ٦٤

 االستبیان التي تم إعدادها سابقا لهذا الغرض.

 blood samplesعینات الدم 

 ١٠-٥اجي وبواقـع ریـد الـودالو أنواع الحیوانات الحقلیة المـذكورة فـي أعـاله مـن الدم من  نماذججمعت  

طبیـــة معقمـــة ووضـــعت فـــي أنابیـــب اختبـــار نظیفـــة ومعقمـــة ونقلـــت مبـــردة باســـتخدام  محـــاقنمـــل باســـتخدام 

 الى المختبر.صندوق مبرد 

دقـــائق بعـــدها  ١٠-٥مـــدة ولدورة / دقیقـــة  ٣٠٠٠باســـتخدام جهـــاز الطـــرد المركـــزي  تـــم فصـــل الـــدم 

ضـع  فـي أنابیـب ابنـدروف وحفظـت مجمـدة لحـین إجـراء اختبـار ماصة باسـتور وو  باستخدام  سحب المصل

 مº ٢٠-الكشف عن األجسام المضادة الخاصة بالتوكسوبالزما عند درجة حرارة 

 عدة اختبار الالتكس

وهــو محلــول دارئ  Latex reagentمعلــق حبیبــات الالتكــس الكاشــفة (المحلــول الكاشــف للــتالزن )  -١

PH=8 تیریة المغطاة بمستضد طفیلي المقوسة الكوندیة من جزیئات الالتكس البولس 
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والــذي هــو عبــارة عــن مصــل بشــري مخفــف المحتــوى  Positive Controlمحلــول الســیطرة الموجبــة  -٢

 محضر من األرانب  IgGمضافا إلیه األجسام المضادة 

وهــو عبــارة عــن مصــل بشــري مخفــف بــدون إضــافة  Negative Controlمحلــول الســیطرة الســالب  -٣ 

 األجسام المضادة . 

وكمــا تحتــوي العــدة أیضــا علــى عیــدان بالســتیكیة شــفافة لغــرض خلــط المكونــات جیــدا وأیضــا تحتــوي علــى 

  .شرائح بالستیكیة خفیفة ذات خلفیة سوداء
 طرائق العمل:

  Qualitative testالفحص النوعي :  

-٢٠لوصـول إلـى درجـة حـرارة المختبـر(اوتركـا لحـین تم إخراج عدة االختبـار المبـردة والمصـل المجمـد  -١

 º) م ٣٠

بجانبهــا  ووضــع مــایكرولیتر مــن المصــل علــى الشــریحة البالســتیكیة الخاصــة باالختبــار ٥٠تــم وضــع  -٢

 قطرة واحدة من الكاشف بعد رجه جیدا كي تتجانس مكوناته 

ا بحركـة دائریـة خفیفـة البالستیكیة الموجودة مـع العـدة وتـم تحریكهـ العیدان القطرتین جیدا بواسطةمزجت -٣

العینـــات ، وتـــم تســـجیل  لجمیـــع   النتـــائج بعـــد انتهـــاء المـــدة وهكـــذا بالنســـبة وقـــرات بالیـــد لمـــدة خمـــس دقـــائق

النتائج حیث دلت العینات التي أعطت تالزنا واضحا للعین مع حبیبـات الالتكـس علـى أنهـا موجبـة الختبـار 

 .سالبة لهذا االختبار أنهادلت على  یحدث فیها تالزن فقد لم العینات التي إماالالتكس 
  Quantitative testالفحص الكمي  

 إجـراءلغـرض  تي تعطـي نتیجـة موجبـة لالختبـارتم اخذ العینات ال بعد انتهاء الفحص النوعي للعینات  

% فــي كــل حفــرة مـــن Nacl  0.9مــایكرولیتر مــن المحلــول الفســلجي  ٥٠الفحــص الكمــي وذلــك بوضــع 

س المعیاریة الدقیقة ولحد الحفرة السادسة مـن كـل صـف الـذي یمثـل عینـة موجبـة واحـدة صفوف صفیحة قیا

فـي الحفـرة األولـى ومـزج جیـدا فیصـبح لـدینا التخفیـف  ووضـعمایكرولیتر من المصل الموجب  ٥٠ذ أخثم  ،

هكــذا و  ١/٤التخفیـففاصــبح الحفـرة الثانیــة ومـزج جیـدا  إلـىكرولتر مـن الحفـرة األولــى یمــا ٥٠ثـم نقـل  ١/٢

مـایكرولیتر مـن  ٥٠ أخـذثـم بعـد ذلـك  مـایكرولیتر وتهمـل ، ٥٠منـه  أخذحیث  ٦٤/ ١التخفیف رقم   حتى

كل تخفیف من كل صـف والـذي یمثـل عینـة موجبـة ووضـع علـى الخلفیـة السـوداء للشـریحة البالسـتیكیة وتـم 

خمـس دقـائق ثـم وضع قطرة مـن كاشـف الالتكـس علـى كـل تخفیـف ومـزج جیـدا وحـرك بحركـة دائریـة ولمـدة 

النتائج وذلك بمالحظة التالزن حتى أخر حفرة یختفي فیها الـتالزن فیكـون آخـر تـالزن هـو الـذي یمثـل  قرأت
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هــر فیــه الــتالزن واضــحا ، ویجــب دائمــا ظف یــتخفأخــر المعیاریــة الدقیقــة وان معیاریــة العینــة تمثــل مقلــوب 

 ة الموجبة والسالبة .التأكد من صالحیة العدة للعمل بفحص الكاشف بكوا شف السیطر 
 التحلیل اإلحصائي:

وتحـت مسـتوى احتمالیـة  chi-squareأخضعت نتائج الدراسـة للقـراءة اإلحصـائیة باسـتخدام اختبـار   

( P للمقارنـة بـین نسـبة اإلصـابة بـداء المقوسـات فـي حیوانـات التجربـة وتـأثیر الجـنس علـى نسـبة  (0.05

 ).(11في المصل للحیوانات المصابة اإلصابة ومعیاریة األجسام المضادة 
 

 النتائج :

 
 نتائج الدراسة في األغنام

الكشــف المنــاعي لإلصــابة بــداء المقوســات فــي األغنــام باســتخدام اختبــار الــتالزن إن أظهــرت نتــائج  

عینــة مــن العــدد الكلــي للعینــات المفحوصــة  ٣٧عــدد الحیوانــات التــي أعطــت قــراءة موجبــة لالختبــار كانــت 

) موزعــة علــى عینتــین ذكــور مــن ١%  جــدول (٤٠،٥٦عینــة وبنســبة مئویــة لإلصــابة مقــدارها  ٩١بالغــة وال

عینـة بنسـبة مئویـة  ٨٤عینـة إنـاث مـن مجمـوع  ٣٥% و ٢٨،٥٧مئویـة  ةعینـات مفحوصـة بنسـب ٧مجموع 

) ، كمـــا ســـجلت القـــراءة اإلحصـــائیة وجـــود أرتفـــاع معنـــوي فـــي نســـبة إصـــابة ٢% جـــدول ( ٤١،٦٦مقـــدارها 

 لعینات األغنام المفحوصة. (P≤0.05 )إلناث مقارنة بالذكور تحت مستوى احتمالیة ا

أظهـــرت نتـــائج الحســـاب المنـــاعي الكمـــي لمعیاریـــة األجســـام المضـــادة لعینـــات األغنـــام التـــي أعطـــت  

سـبة وبن ١/٢عینـة أعطـت معیاریـة مقـدارها  ١٢عینـة  إن  ٣٧نتیجة موجبة الختبار التالزن والبـالغ عـددها 

عینــــات  ١٠% و٣٧،٨٣بنســــبة  ١/٤عینــــة معیاریــــة مقــــدارها  ١٤% فــــي حــــین اعطــــت ٣٢،٤٣تراوحــــت 

بنســبة  ١/١٦% فــي حــین اعطــت عینــة واحــدة معیاریــة قــدرها ٢٧،٠٢بنســبة  ١/٨اعطــت معیاریــة مقــدارها 

یـة % من مجموع العینات الكلي وقد أظهرت نتائج التحلیل االحصـائي وجـود فـروق معنو ٢،٧مئویة مقدارها 

) أمـا ٣في معیاریة االجسام المضادة لعینـات االغنـام المختلفـة جـدول ( (P≤0.05 )تحت مستوى احتمالیة 

بنســبة  ١/٢عینــات الــذكور البــالغ عــددها عینتــین فكانــت موزعــة بواقــع عینــة واحــدة أعطــت معیاریــة مقــدارها 

% . امـا عینــات ٥٠مقــدارها بنســبة مئویـة  ١/٤% وعینـة واحــدة أعطـت معیاریــة مقـدارها ٥٠مئویـة مقــدارها 

% ٣١،٤٢بنسـبة  ١/٢عینـة أعطـت معیاریـة  ١١عینـة فقـد كانـت موزعـة كـاألتي  ٣٥اإلناث البـالغ عـددها 
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% ٢٨،٥٧بنســبة  ١/٨عینــات أعطــت معیاریــة  ١٠% و٣٧،١٤بنســبة  ١/٤عینــة اعطــت معیاریــة  ١٣و 

 )٤% جدول ( ٢،٨٥بنسبة مئویة  ١/١٦وعینة واحدة أعطت معیاریة مقدارها 

 نتائج الدراسة في الماعز.

الكشــف المنــاعي لإلصــابة بــداء المقوســات فــي المــاعز بأســتخدام اختبــار الــتالزن إن أظهــرت نتــائج  

عینــة مــن العــدد الكلــي للعینــات المفحوصــة  ٣٤عــدد الحیوانــات التــي أعطــت قــراءة موجبــة لالختبــار كانــت 

) موزعــة علــى عینتــین ذكــور مــن ١% جــدول (٥٣،١٢عینــة وبنســبة مئویــة لإلصــابة مقــدارها  ٦٤والبالغــة 

عینـة بنسـبة مئویـة  ٥٨عینـة إنـاث مـن مجمـوع  ٣٢% و ٣٣،٣٣مئویـة  ةعینـات مفحوصـة بنسـب ٦مجموع 

) ، كمـــا ســـجلت القـــراءة اإلحصـــائیة وجـــود أرتفـــاع معنـــوي فـــي نســـبة إصـــابة ٢% جـــدول (٥٥،١٧مقـــدارها 

 لعینات الماعز المفحوصة. (P≤0.05 )اإلناث مقارنة بالذكور تحت مستوى احتمالیة 

أظهــرت نتــائج الحســاب المنــاعي الكمــي لمعیاریــة األجســام المضــادة لعینــات المــاعز التــي أعطــت نتیجــة  

% فـي حـین اعطـت ٥٠وبنسـبة تراوحـت  ١/٢عینة أعطت معیاریة مقـدارها  ١٧موجبة الختبار التالزن ان 

بنســـــبة  ١/٨اعطـــــت معیاریـــــة مقـــــدارها  عینـــــات ٤% و٢٩،٤١بنســـــبة  ١/٤عینـــــات معیاریـــــة مقـــــدارها  ١٠

% مــن مجمـــوع ٨،٨٢بنســبة مئویــة مقـــدارها  ١/١٦عینــات معیاریــة قـــدرها  ٣% فــي حــین اعطـــت ١١،٧٦

 )العینـــات الكلـــي وقـــد اظهـــرت نتـــائج التحلیـــل االحصـــائي وجـــود فـــروق معنویـــة تحـــت مســـتوى احتمالیـــة 

P≤0.05)  أمـا مـا یخـص عینـات الـذكور ٣جـدول (في معیاریة االجسام المضادة لعینات الماعز المختلفة (

 ١/٢البــالغ عــددها عینتــین موجبــة الختبــار الــتالزن فقــد كانــت موزعــة كــاألتي عینــة واحــدة أعطــت معیاریــة 

عینـة  ٣٢%  امـا عینـات االنـاث البـالغ عـددها ٥٠بنسـبة  ١/٨% و عینة واحدة اعطت معیاریـة ٥٠بنسبة 

عینــــات ١٠% و٥٠بنســــبة مئویــــة مقــــدارها  ١/٢ارها عینــــة أعطــــت معیاریــــة مقــــد ١٦فكانــــت موزعــــة بواقــــع 

 ١/٨عینــات أعطــت معیاریــة مقــدارها  ٣% و ٣١،٢٥بنســبة مئویــة مقــدارها  ١/٤أعطــت معیاریــة مقــدارها 

 ).٤بنفس النسبة جدول ( ١/١٦عینات أعطت معیاریة  ٣% و ٩،٣٧بنسبة 

 تخدام اختبار التالزنباس حیوانات الدراسةالكلیة بداء المقوسات في  اإلصابة) نسبة ١جدول (

الكلیة  عدد العینات نوع الحیوان

 المفحوصة

عدد العینات 

 الموجبة

 النسبة المئویة %

 ٤٠،٥٦a ٣٧ ٩١ األغنام
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 ٥٣،١٢b ٣٤ ٦٤ الماعز

تشیر الحروف المتشابهة إلى عدم وجـود فـروق معنویـة فـي حـین تشـیر الحـروف المختلفـة إلـى وجـود فـروق معنویـة  §

 (P≤0.05 ) تحت مستوى احتمالیة

  في حیوانات الدراسة بداء المقوسات اإلصابة) تأثیر جنس الحیوان على نسبة ٢جدول (

جنس  نوع الحیوان

 الحیوان

عدد العینات 

 الكلیة المفحوصة

عدد 

العینات 

 الموجبة

النسبة 

المئویة 

 لإلصابة %

 ٢٨،٥٧a ٢ ٧ ذكور األغنام

 b ٤١،٦٦ ٣٥ ٨٤ إناث

 ٣٣،٣٣a ٢ ٦ ذكور الماعز

 ٥٥،١٧b ٣٢ ٥٨ إناث

تشیر الحروف المتشابھة الى عدم وجود فروق معنویة في حین تشیر الحروف المختلفة إلى وجود فروق معنویة تحت  §
 بین الذكور واالناث  لنفس نوع الحیوان . (P<0.05 )مستوى احتمالیة 

 نوع الحیوان حسب) معیاریة األجسام المضادة التي أعطت نتیجة موجبة الختبار التالزن ٣جدول (

نوع 
 الحیوان

عدد 
العینات 
 المفحوصة

 معیاریة األجسام المضادة 
/2١/٦٤ ١/٣٢ ١/١٦ ١/٨ ١/٤ ١ 

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد
 ٠ - ٠ - ٢،٧ ١ ٢٧،٠٢ ١٠ ٣٧،٨٣ ١٤ ٣٢،٤٣ ١٢ ٣٧ أغنام 

 ٠ -  ٠ -  ٨،٨٢ ٣ ١١،٧٦ ٤ ٢٩،٤١ ١٠ ٥٠ ١٧ ٣٤ ماعز

 
�تالزن حس�ب ج�نس ٤جدول ( �ار ال �ة الختب �ة موجب �ي اعط�ت نتیج �ات الت �ام المض�ادة للعین �ة األجس ) معیاری
 الحیوان

نوع 
 الحیوان

 معیاریة األجسام المضادة  الجنس
/2١/٦٤ ١/٣٢ ١/١٦ ١/٨ ١/٤ ١ 

 النسبة% العدد النسبة% العدد لنسبة%ا العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد
 ٠ - ٠ - ٠ - ٠ - ٥٠ ١ ٥٠ ١ ذكور أغنام 

 ٠ - ٠ - ٢،٨٥ ١ ٢٨،٥٧ ١٠ ٣٧،١٤ ١٣ ٣١،٤٢ ١١ اناث
 ٠ - ٠ - ٠ - ٥٠ ١ ٠ - ٥٠ ١ ذكور ماعز

 ٠ -  ٠ -  ٩،٣٧ ٣ ٩،٣٧ ٣ ٣١،٢٥ ١٠ ٥٠ ١٦ اناث
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 المناقشة :

 
األمــــراض الشــــائعة والواســــعة االنتشــــار عالمیــــاً والعامــــل  احــــد Toxoplasmosisالمقوســــات  ءیعــــد دا  

وهــــو مــــرض مشــــترك بــــین  gondii Toxoplsmaالمســــبب لهــــذا المــــرض هــــو طفیلــــي المقوســــة الكوندیــــة 

 (12)اإلنسان والحیوان ویصیب اعداد كبیرة من الحیوانات منها األغنـام واألبقـار والمـاعز والخنـازیر وغیرهـا 

إن نســــبة اإلصـــابة بــــداء المقوســــات كانـــت مرتفعــــة فــــي  ) ١نــــة فــــي جـــدول (كشـــفت نتــــائج الدراســـة والمدو .

ان  ادا علـى نـوع الحیـوان فقـد ظهـراعتمـ في نسبة اإلصـابةمع تباین التي شملتها الدراسة الحیوانات الحقلیة 

عینـة  ٣٧ إنتبـین مصـل عینـة  ٩١% وذلـك مـن خـالل فحـص  ٤١،٥٦سجلت نسبة اإلصابة في األغنام 

أجســام مضــادة للطفیلــي فــي حــین ظهــرت أعلــى نســبة إصــابة فــي المــاعز التــي ســجلت كانــت تحتــوي علــى 

عینــة منهــا تحتــوي علــى أجســام مضــادة  ٣٤تبــین ان  مصــل عینــة ٦٤% وذلــك مــن خــالل فحــص ٥٣،١٢

یعــد داء المقوســات المــاعز واألغنــام اذ ، ویالحــظ مــن النتــائج أعــاله  نســبة اإلصــابة المرتفعــة فــي للطفیلــي 

نویـــة شـــائعة لالجهاضـــات فـــي ســـالالت صـــغار المجتـــرات مـــع تســـببه بخســـائر اقتصـــادیة معمـــن األســـباب ال

فـي الوقـت نفسـه  (13) ال تسـبب بالعـادة عالمـات سـریریه واضـحة مقارنة مع بقیة الحیوانـات كالبقـار والتـي 

مهمـة والتـي اظهـر التحلیـل اإلحصـائي وجـود فـروق  لوحظ ارتفاع نسبة اإلصابة بالماعز مقارنة مع األغنـام

حساســیة المـاعز العالیــة لإلصــابة مقارنــة  بــین النــوعین والـذي یعــزى إلــى(P<0.05)  ةتحـت مســتوى احتمالیــ

عــدد غیــر قلیــل مــن  هوممــا یعــزز هــذه النتیجــة مــا توصــلت الیــ  (14)أشــار إلــى ذلــك الباحــث  اباألغنــام كمــ

أعلـى ممـا هـي علیـه  وندیـة هـوطفیلـي المقوسـة الكنسـبة إصـابة المـاعز ب إنالدراسات العالمیة والتي وجدت 

أجریـــت فـــي المنطقـــة   (15)غنـــام  ففـــي دراســـة قـــام بهـــا الباحـــثفـــي بقیـــة الحیوانـــات الحقلیـــة خصوصـــا األ

  األغنـامفـي  سـجلهالجنوبیة الغربیة من باكستان وجد إن نسبة إصابة الماعز بداء المقوسات هي أعلى ممـا 

باســتخدام اختبــار الــتالزن الغیـر المباشــر وذلــك بفحــص  (16)وآخـرون  Prelezovوفـي بلغاریــا وجــد الباحــث 

% ٤٨،٢عینــة دم مــاعز إن نســبة االصــابة بطفیلــي المقوســة الكوندیــة كانــت  ٣٦٤عینــة دم أغنــام و  ٣٨٠

فـي دراسـته المسـحیة لـداء  (17)وآخـرون  Gondim% على التوالي ، كذلك سجل الباحث البرازیلي ٥٩،٨و 

برازیــل فــي كــل مــن االبقــار واالغنــام والمــاعز ان نســبة اإلصــابة كانــت فــي ال Bahiaالمقوســات فــي مدینــة 

فـي % علـى التـوالي ، ١،٠٣و   %١٨،٧٥% ، ٢٨،٩٣األعلى في الماعز تلتها األغنام ثم االبقـار بنسـبة 

 . (18,19) هذه النتیجة حین سجلت دراسات أخرى عكس 
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% فـي مدینــة الدیوانیــة ان هــذه النســبة ٤٠،٥٦نســبة إصــابة مقــدارها  أعطـتفــي األغنــام التــي  یالحـظ 

% فــي ٢٠% فــي النعــاج الحوامــل و ٣٣،٣٣كانــت أعلــى ممــا ســجل فــي دراســة ســابقة فــي مدینــة الدیوانیــة 

ومــــا ســـــجل فـــــي  (22)% ٢٤،٤٦وفــــي نینـــــوى/العراق  (21)% ٢٧،٩فــــي بغـــــداد  )20(النعــــاج المجهضـــــة 

االغنــام المغربیــة (26) األغنــام الغینیــة  (24,25) (23)% ٣٥-٢٢،٥منــاطق مختلفــة مــن االغنــام االیرانیــة 

فــي  (30) % ٣٠واالغنـام الهندیــة (29) % ٢٢،٩واألغنــام اإلثیوبیـة (28) واالغنـام التركیـة  (27)% ٣٠

، (11)االغنــام البلغاریــة  (32)األغنــام الكندیــة  (31) %٧٩،٠٣حــین كانــت ادنــى ممــا ســجل فــي البصــرة 

 (34)یطالیة واالغنام اال (33)االغنام البولندیة 

ان هــذه تبــین % ٥٣،١٢وفــي المــاعز التــي كانــت نســبة اإلصــابة بــداء المقوســات فــي مدینــة الدیوانیــة  

% ومــا حصــل ٥٢فــي المــاعز الباكســتاني  (35)وجماعتــه Tasawarالنســبة كانــت قریبــة ممــا حصــل علیــة 

ى ممـا حصـل علیـة % في حـین كانـت اعلـ٥١في الماعز السعودي  Al-Ghabban (36)و   Sanadعلیة 

  (5)% فــي المــاعز البرازیلــي ٢٨،٩جملــة مــن البــاحثین مــن دول العــالم المختلفــة فقــد ســجلت نســبة اصــابة 

فــي حــین كانــت ادنــي ممــا عــزل فــي  (14)% ١٩،٨٨والمــاعز الباكســتاني  (37)% ١١،٦المــاعز االثیــوبي 

صــابة المتباینـة سـواء كانــت إن نسـبة اإل (38)% ٥٩،٤%  والمــاعز المصـري/غزة ٦٧،٩المـاعز الزمبـابوي 

الدراسـات العالمیـة األخـرى وحتـى مـا تـم الحصـول علیـة فـي  هـاتـم الحصـول علی التـيفي األغنام او المـاعز 

محلیـا تعـود إلـى أسـباب متنوعـة منهـا اخـتالف أعمـار الحیوانـات التـي شـملتها دراسـاتهم  ، سـاللة الحیــوان ، 

یــــة المحیطـــة بـــالحیوان ، حجـــم القطیـــع ، إعـــداد القطــــط اخـــتالف الجـــنس ، االختالفـــات فـــي الظـــروف البیئ

 (14)االخــتالف فــي التقنیــات المســتخدمة فــي التحــري عــن اإلصــابة  (18,39)المتواجــدة فــي مكــان الدراســة 

إضــافة إلــى ســوء خــزن العلــف المســتخدم فــي تغذیــة الحیوانــات والــذي یــوفر األجــواء المالئمــة لنمــو وتكــاثر 

مثبطــات المناعیـــة والمســـاعدة علــى اإلصـــابة بطفیلــي التوكســـوبالزما ، كـــذلك الفطریــات والتـــي تعــد إحـــدى ال

األماكن المستخدمة في تخزین األعالف التي غالبا مـا تكـون مهملـة وال تتـوفر فیهـا أجـواء التخـزین الصـحي 

  (40)والسلیم لها 

فوقــت معنویــا تحــت كمــا أظهــرت نتــائج الدراســة إن نســبة إصــابة اإلنــاث فــي األغنــام والمــاعز قــد ت  

، ســجلت معظــم الدراســات التــي تناولــت تــأثیر عامــل  عــن نســبة إصــابة الــذكور (P<0.05)مســتوى احتمالیــة 

الجـــنس علـــى نســـبة اإلصـــابة بـــداء المقوســـات فـــي الحیوانـــات الحقلیـــة المختلفـــة تـــأثیرا واضـــحا لعامـــل جـــنس 

لمقوســـات مقارنــة مــع الــذكور ففـــي الحیــوان وان اإلنــاث فــي الغالــب هـــي األكثــر تحسســا لإلصــابة بطفیلــي ا

فــي دولــة باكســتان وذلــك مــن خــالل  Punjabفــي مدینــة   (14)وآخــرون  Ramzanدراســة أجراهــا الباحــث 
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عینة مصل جمعـت مـن االغنـام والمـاعز وفحصـت باسـتخدام اختبـار الـتالزن ان نسـبة اصـابة  ٢٠٠فحص 

نسـبة   (18)واخـرون  Van der Puijeرس اناث االغنام والماعز كانت اعلى من نسبة اصابة الـذكور كمـا د

تواجد اضداد المقوسات الكوندیـة فـي اغنـام ومـاعز دولـة هنكاریـا وسـجل ان نسـبة تواجـد االضـداد فـي انـاث 

%  ١،٢١عــن نســبة تواجــدها فــي الــذكور  (P<0.01)معنویــا  هفعــتر % والتــي كانــت م٣٥،٨الحیوانــات كانــت 

صــابة وعوامــل الخطــر لــداء المقوســات فــي المــاعز فــي نســبة اال (41)واخــرون   Teshaleفــي حــین حــدد 

جنــوب ووســط اثیوبیــا ، وســجل ان نســبة تواجــد االضــداد فــي مصــول الحیوانــات المــذكورة كانــت اعلــى فــي 

مــع مــا توصــل الیــه بــاحثون اخــرون فــي  الجانبنتــائج دراســتنا فــي هــذا االنــاث منــه فــي الــذكور كمــا توافقــت

نـاث الحیوانـات الـدور األكثـر تلعـ( 15 , 43 , 42) دراسـات سـابقة  ب االختالفـات الهرمونیـة بـین ذكـور وإ

أهمیة في تحدید حساسیة الحیوان لإلصابة بطفیلي المقوسة الكوندیـة ، وبـات الـرأي األكثـر ترجیحـا فـي هـذا 

الصـدد اذ إن العدیـد مـن الهرمونـات والمتمثلـة بالهرمونـات المرتبطــة بـالجنس تـؤثر تـأثیرا مباشـرا علـى فعالیــة 

فقـد أشـارت التقـاریر إن هرمـون االسـتروجین  یعـزز إنتـاج األجسـام المضــادة  (44)الجهـاز المنـاعي للحیـوان 

لكــن هنــاك  B-cell (45) و   T-cellروجینات تكــبح الخالیــا المناعیــة مــن نــوع دفـي حــین ان هرمونــات االنــ

منهـا التغیـرات بالهرمونـات عوامل اخرى ربما تلعـب دورا هامـا فـي كـبح  جهـاز المناعـة لـدى اإلنـاث ممكـن  

ومـــن العوامـــل االخـــرى ، (46)المتعلقــة بـــالجنس ، التغذیـــة ، عمـــر الحیـــوان ، الحمـــل و عوامــل بیئیـــة اخـــرى 

التـــي ممكـــن ان یعـــزى الیهـــا هـــذا التفـــاوت فـــي نســـبة االصـــابة بـــین الجنســـین فـــي دراســـتنا الحالیـــة هـــي عـــدد 

االغنــام والمــاعز مقارنــة ممــا تــم جمعــة وفحصــة  العینــات التــي تــم جمعهــا وفحصــها فــي هــذه الدراســة النــاث

للـذكور التـي كانــت اقـل عــددا ، وعلـى العكــس ممـا تــم الحصـول علیــة فـي دراســتنا الحالیـة وجــد فـي دراســات 

 47)اخرى تفوق نسبة اصابة الـذكور علـى االنـاث فـي نسـبة االصـابة بـداء المقوسـات فـي حیوانـات مختلفـة 
,48) 

) ان عیاریـــه األجســـام المضـــادة لعینـــات ٣-٤( ینجـــدولالالكمیـــة المدونـــة فـــي تظهـــر نتـــائج الدراســـة  

فـي جمیـع عینــات  ١/١٦و  ١/٢المصـل التـي اعطـت نتیجـة موجبـة الختبـار الــتالزن  كانـت محصـورة بـین 

) فــي حــین لــم ١/٤،  ١/٢مــع تركــز معظــم الحــاالت عنــد المعــاییر الواطئــة ( اســةالحیوانــات المشــمولة بالدر 

فــي (49) نســبة تــذكر وهــذا یوافــق مــع مــا حصــل علیــة الباحــث  أي) ١/٦٤،  ١/٣٤معــاییر (تظهــر بقیــة ال

دراســته التــي ضــمت النســاء بجانــب االغنــام والــذي أشــار الــى ان اعلــى الحــاالت الموجبــة التــي ســجلها فــي 

ت امــا النعــاج الحوامــل فقـد كانــت اعلــى عــدد للحــاال ١/٨و  ١/٤النعـاج الغیــر الحوامــل كانــت عنـد العیاریــة 

،  ١/٢امــا النعــاج المجهضــة فتركــزت الحــاالت الموجبــة عنــد العیاریـــة  ١/٤و  ١/٢الموجبــة عنــد العیاریــة 
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ومــن خــالل النتــائج التــي تــم الحصــول علیهــا نســتدل علــى ان الحــاالت تركــزت عنــد المعــاییر الواطئــة وقلــیال 

لـى إن خمـج التوكسـوبالزما فـي عند المعاییر المتوسطة وانعدمت عند المعاییر العالیة والذي یعطي مؤشـر إ

ونتسـتنتج مـن هـذه الدراسـة حیوانات الدراسة هو من النوع المزمن والذي یدل على التعرض المسبق للطفیلي.

ارتفــاع نســبة اإلصــابة بــداء المقوســات فــي الحیوانــات الحقلیــة التــي تناولتهــا الدراســة ( األغنــام والمــاعز) فــي 

وجـــود معـــاییر واطئـــة مـــن األجســـام المضـــادة لـــداء و رة معنویـــة وخصوصـــا بالمـــاعز وبصـــو  مدینـــة الدیوانیـــة

نتیجــة موجبــة الختبــار الالتكــس والــذي یعطــي  أعطــتالمقوســات فــي جمیــع عینــات مصــول الحیوانــات التــي 

  مؤشر على ان االصابة بالمرض بالطور المزمن.
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