دولة ليبيا
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
جامعة سبها
كمية العموم
قسم التقنيات الحيوية
قدـ ىذا البحث إلستكماؿ متطمبات اإلجازة الجامعية البكالكريكس بقسـ التقنيات الحيكية كمية العمكـ جامعة سبيا بعنكاف
:

مدى انتشار داء المقوسات القوندية وذلك بالكشف عن وجود طفيل Toxoplasma gondii
بواسطة األجسام المضادة نوع  IgMو IgGبين طالبات كمية العموم -جامعة سبها
إعداد الطالبتان8
سرور عبد القادر دمحم الشاعر

حميمة ابراهيم دمحم الشاعر
تحت اشراف األستاذ8
عمي صالح زيدان
العام الجامعي 8102-8102
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سورة اجملادلة اآلية()11

أ

اإلهداء
نهذي هذا العمل:
إىل أمهاتنا وأباءنا الذون ربونا وأنارو دربنا وأعانونا بالصلوات والدعوات ,
الذون وسرو لنا مشوارنا العلمي وأوصلونا إىل ما حنن علوه مبساعدتهم لنا
يف إمتام هذا اليحث  ,فندعو من اهلل أن ونعم علوهم بالصحة ووطول يف أعمارهم .
إىل إخوتنا وأخواتنا األعزاء الذون كانوا رفقاء دربنا وعونا لنا يف مسريتنا .
إىل صديقاتنا اللواتي أنسونا يف دراسًنا وشاركونا همومنا وأفراحنا  ,وإىل كل من
ساعدنا يف إجناز هذا اليحث .

ب

الشكر والتقدير
الشكر هلل سيحانه وتعاىل الذي أنار لنا درب العلم واملعرفة وأعاننا على أداء
هذا العمل ووفقنا إلجناز هذا اليحث .
بعد شكر اهلل عز وجل  ,نًقدم جبزول الشكر واالمًنان إىل األدتاذ
الفاضل :علي صاحل زيدان ملا قدمه لنا من جهد كيري منذ اقرتاحه لنا
موضوع اليحث وإشرافه املًواصل علوه ولنصائحه اليت ساعدتنا يف ختطي
الصعوبات اليت واجهًنا  ,فنسأل اهلل أن ونعم علوه بالصحة والنجاح الدائم .
كما وشرفنا أن نًقدم بالشكر اجلزول تقدوراً واحرتاماً إىل رئوسة قسم
الًقنوات احلوووة الدكتورة عائشة أرحومه .
وإىل مجوع أعضاء هوىة الًدروس والعاملني بالقسم.
كما نًقدم بالشكر والًقدور لكل من ساعدنا وقدم لنا العون من قروب
أو بعود إلجناز هذا اليحث.

ج

الفهرس
ر.م

1
2

الموضوع
اآلية

الصفحة

ا

اإلهداء

ب

3

الشكر والتقدير

ج

4

فهرس المواضيع

د

5

فهرس األشكال

ح

6

فهرس الصور

ط

7

فهرس الجداول

ي

8

الممخص

ك

1.1

المقدمة

2

2.1

التعريف بالمرض

4

3.1

مشكمة البحث

4

4.1

أهداف البحث

4

1.2

مفهوم المرض

7

2.2

تعريف الطفيل

8

3.2

تصنيف الطفيل

9

4.2

انتشار الطفيل

9

1.4.2

انتشار الطفيل في العالم

9

2.4.2

انتشار الطفيل في الوطن العربي

11

3.4.2

انتشار الطفيل في ليبيا

11

5.2

اطوار الطفيل

11

1.5.2

الطور النشط Trophozoite

11

2.5.2

األكياس الكاذبةPseudo cysts

12

3.5.2

الحويصالت واألكياس البيضية Oocyst

12

الفصل األول

(اإلطار العام لمبحث)

الفصل الثاني

د

6.2

دورة حياة الطفيل

13

7.2

طرق انتقال الطفيل

15

1.7.2

من األطعمة المموثة

15

2.7.2

من الحيوان الي اإلنسان

15

3.7.2

من األم الي جنينها

16

4.5..

من إنسان إلي اخر

16

8.2

اإلمراضية

16

1.8.2

داء المقوسات المكتسب Acquired Toxoplasmosis

17

2.8.2

داء المقوسات الخمقي Congenital Toxoplasmosis

17

3.8.2

داء المقوسات العيني Ocular Toxoplasmosis

17

9.2

التشخيص

18

1.9.2

الطرق المباشرة Direct Methods

18

2.9.2

الطرق الغير مباشرة Indirect Methods

18

.2.9.2ا

اختبار الجمد Skin Test

18

.2.9.2ب

االختبارات المصمية Serological test

18

.2.9.2ب1.

اختبار التالزن الدموي غير المباشر
)Indirect Hemagglutination Test (IHAT

19

.2.9.2ب2.

اختبار التالزن الدموي المباشر)Direct Agglutination Test (DAT

19

.2.9.2ب3.

اختبار التألق المناعي الغير مباشر
Indirect Flourescent Antibody Test

19

.2.9.2ب4.

اختبار تالزن الالتكس )Latex Agglutination Test (LAT

19

.2.9.2ب5.

فحص الصبغة لسباين وفميدمان Dye Test

19

.2.9.2ب6.

اإللي از )Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA

19

.2.9.2ب7.

اختبار تثبيت المتمم )Complement Fixation Test (CFT

21

.2.9.2ب8.

اختبار التبقيع البروتيني Protein Bloting Technique

21

اختبار تفاعل البممرة المتسمسل Polymerase Chain Reaction Test

21

11.2

االستجابة المناعية لمطفيل

21

1.11.2

االستجابة المناعية الخمطية

21

2.11.2

االستجابة المناعية الخموية

21

.2.9.2ج

ه

11.2

العالج

1.3

مخطط البحث

24

2.3

شرح المخطط

24

3.3

فرضية البحث

24

1.4

تصميم البحث

27

1.1.4

موضوع البحث (نوع العينات)

27

2.1.4

عدد العينات

27

3.1.4

زمن ومكان الدراسة

27

4.1.4

األدوات المستخدمة

27

5.1.4

األجهزة المستخدمة

27

2.4

طريقة استخدام ال kit

28

3.4

التحميل اإلحصائي

31

4.4

مخطط العممي

32

1.4.4

شرح المخطط

32

1.5

توزيع افراد العينة حسب تربية القطط

34

2.5

توزيع افراد العينة حسب نتيجة االختبار

35

3.5

توزيع افراد العينة حسب نتيجة االختبار وتربية القطط

36

4.5

توزيع افراد العينة حسب العمر

37

5.5

توزيع افراد العينة حسب نتيجة االختبار والعمر

38

6.5

توزيع افراد العينة حسب فصائل الدم

39

7.5

توزيع افراد العينة حسب نتيجة االختبار وفصائل الدم

41

8.5

اإلصابة حسب نوع الجسم المضاد ()IgG / IgM

41

21
الفصل الثالث

(اإلطار النظري وفرضية البحث)

الفصل الرابع

(تصميم البحث)

الفصل الخامس
(النتائج)

الفصل السادس

(مناقشة النتائج)
و

1.6

مناقشة النتائج

1.7

االستنتاجات

46

2.7

التوصيات

47

43
الفصل السابع

(االستنتاجات والتوصيات)

المصادر والمراجع

48

المواقع اإللكترونية

51

المالحق

52

ز

فيرس األشكاؿ
ر .ـ

الشكل

الصفحة

8

اعمدة بيانية تكضح تكزيع افراد العينة حسب تربية القطط

34

9

اعمدة بيانية تكضح تكزيع افراد العينة حسب نتيجة االختبار

35

10

اعمدة بيانية تكضح تكزيع افراد العينة حسب نتيجة االختبار كتربية القطط

36

11

اعمدة بيانية تكضح تكزيع افراد العينة حسب العمر

37

12

اعمدة بيانية تكضح تكزيع افراد العينة حسب نتيجة االختبار كالعمر

38

13

اعمدة بيانية تكضح تكزيع افراد العينة حسب فصائل الدـ

39

14

اعمدة بيانية تكضح تكزيع افراد العينة حسب النتيجة كفصيمة الدـ

41

ح

فهرس الصور
ر.ـ

الصكرة

الصفحة

1

يكضح طفيل Toxoplasma gondii

8

2

يكضح نسبة انتشار طفيل T.gondii

10

3

يكضح الطكر النشط  Trophozoiteلطفيل Toxoplasma gondii

11

4

يكضح األكياس البيضية ؿ Toxoplasma gondii

13

5

يكضح دكرة حياة Toxoplasma gondii

14

6

صكر تكضح األدكات كاألجيزة المستخدمة في العممي

30

7

صكر تكضح اؿ  kitالمستخدـ إلجراء التحميل

30

ط

فهرس اجلداول
اجلداول

الصفحة

ر.م
1

يكضح تكزيع أفراد العينة حسب تربية القطط

34

2

يكضح تكزيع أفراد العينة حسب نتيجة االختبار

35

3

يكضح تكزيع أفراد العينة حسب نتيجة االختبار كتربية القطط

36

4

يكضح تكزيع أفراد العينة حسب العمر

37

5

يكضح تكزيع أفراد العينة حسب نتيجة االختبار كالعمر

38

6

يكضح تكزيع أفراد العينة حسب فصائل الدـ

39

7

يكضح تكزيع أفراد العينة حسب نتيجة االختبار كفصائل الدـ

41

8

يكضح تكزيع أفراد العينة حسب نكع الجسـ المضاد

41

ي

امللخص
يعتبر داء المقكسات مف األمراض األكثر انتشا ار في العالـ كالمسبب األساسي لو ىك طفيل كحيد الخمية يعرؼ بػ
 Toxoplasma gondiiكينتقل ىذا الطفيل بعدة طرؽ كالتي مف أىميا تربية القطط كأكل المحكـ غير المطيية جيدا
ككذلؾ الخضركات كالفكاكو الممكثة كأيضا الحميب غير المعرض لدرجات الح اررة العالية ,كفي ىذه الدراسة كضحنا مفيكـ
المرض كتـ تعريف الطفيل كأطكاره كدكرة حياتو كاإلمراضية كالعالج  ,كمف خالؿ ىذه الدراسة التي أجريت لمعرفة مدى
انتشار ىذا الطفيل بيف طالبات كمية العمكـ -جامعة سبيا ,حيث كاف عدد الطالبات  64كتـ تقسيـ العدد بيف مربيات
القطط كغير المربيات بالتساكي ,كتـ جمع العينات مف خالؿ استبياف تـ إعداده عمى أساس تربية القطط مف عدمو كتـ
إجراء تحميل لمعينات باستخداـ شريط االختبار
. Onsit Toxo IgG /IgM Combo Rapid Test
كمف خالؿ ىذه الدراسة نيدؼ إلى معرفة مدى انتشار طفيل  Toxoplasma gondiiبيف الطالبات ككذلؾ
معرفة العالقة بيف اإلصابة ك( تربية القطط ,الفئة العمرية ,فصيمة الدـ).
حيث اظيرت النتائج المتحصل عمييا في ىذه الدراسة كجكد عالقة بيف اإلصابة كتربية القطط حيث كانت نسبة
اإلصابة  % 7.8كال تكجد عالقة بيف اإلصابة كالفئة العمرية ككذلؾ عدـ كجكد عالقة بيف اإلصابة كفصيمة الدـ كعمى
الرغـ مف ذلؾ لكحظ اف أعمى نسبة كانت في فصيمتي . A,O

ك

الفصل األول
اإلطار العام للبحث

1

 1.1المقدمة8
تسبب الطفيميات مشكالت صحية مختمفة لإلنساف كالحيكاف كتعتبر ىذه األكليات مف مسببات األمراض  ,كمف
ىذه األكليات البكغيات  , Sporozoaكذلؾ النتشارىا الكاسع كقدرتيا عمى التطفل عمى عكائل مختمفة كالتي منيا
اإلنساف (.)Flegr,2014
كمف ىذه البكغيات طفيل  Toxoplasma gondiiالذي يصيب اإلنساف كالحيكانات ذكات الدـ الحار مسبب ليا
داء المقكسات (Toxoplasmosisسعد.)2015,
كتسبب اإلصابة بداء المقكسات أعراض سريريو خفيفة أك بدكف أعراض في األشخاص ذكي الصحة الجيدة
كالمناعة السميمة ,كتحفز اإلصابة عمى إنتاج مناعة ضد اإلصابة الالحقة كتنتقل اإلصابة إلى اإلنساف عف طريق تناكؿ
المحكـ غير المطيية جيدا كعف طريق تناكؿ الفكاكو كالخضركات الممكثة باألكياس البيضية لمطفيل كالتعامل المباشر مع
براز القطط باإلضافة إلى االنتقاؿ المشيمي ليذا الطفيل مف األـ إلى الجنيف مسببا داء المقكسات الخمقي
(.)Chaplin,2010
يعتبر داء المقكسات مرض معدي ينتشر في جميع أنحاء العالـ كتكمف خطكرتو في أف العديد مف األفراد
كالحيكانات المصابة قد تحمل الطفيل ك ال تظير عمييـ أي أعراض ,إال عند حدكث انخفاض في مستكي المناعة في
الجسـ فتظير الصكرة الحادة لممرض (.)Robert,2012
ينتشر المرض في مختمف المجتمعات البشرية كبنسبة ( )%62-2كيعتبر أحد المسببات الرئيسية لإلجياض
المتكرر كالكالدة المبكرة باإلضافة إلى التشكىات الخمقية في األجنة حديثي الكالدة (.) Abdulmonaimen, 2010
يعتبر ىذا الداء غير متعارؼ عميو مف الناحية الثقافية بشكل كاسع في ليبيا  ,حيث كانت نسبة اإلصابة في عاـ
( )%47.7 ( 1993عرفة.)2005,

2

حاكلت دراستنا إلقاء الضكء عمى ىذا المرض كذلؾ لما نراه مف قمة الكعي الثقافي ك الصحي عف مسببات
المرض األساسية  ,لذلؾ قررنا إجراء ىذه الدراسة لمعرفة مدى نسبة انتشار طفيل  Toxoplasma gondiiك مقارنة
نسبة اإلصابة بيف مربيات القطط كغير المربيات ك كانت فئة الدراسة طالبات كمية العمكـ -جامعة سبيا .
كقد احتكت دراستنا عمى جانبيف األكؿ النظري كالثاني العممي
الفصل األول  :يتضمف المقدمة تعريف بالمرض مشكمة البحث كأىداؼ البحث .
الفصل الثاني  8يشمل اإلطار النظري (متضمف مفيكـ المرض ك تعريف الطفيل كانتشاره كأطكاره ك دكرة حياتو
كطرؽ انتقالو كإلمراضيو التي يسببيا كالعالج ).
الفصل الثالث  :يتضمف مخطط البحث ك فرضية البحث.
الفصل الرابع  8يتضمف الجانب العممي ك نكع العينات ك الخطكات التي استخدمت إلنجاز الدراسة.
الفصل الخامس  :يتضمف النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة.
الفصل السادس  8مناقشة ك تفسير النتائج المتكصل إلييا.
الفصل السابع  :يحتكي عمى االستنتاجات ك التكصيات التي يكصي بيا الباحث.

3

 ..1تعريف بالمرض 8
يعد داء المقكسات ( )Toxoplasmosisكاحد مف أىـ األمراض الطفيمية المشتركة بيف اإلنساف كالحيكاف  ,فقد
نظر النتشاره الكاسع ,كما ثبت
حظي في السنكات األخيرة باىتمامات طبية مكثفة كمتكاصمة في العديد مف بمداف العالـ  ,ا
مف أثاره الخطيرة عمى اإلنساف كخاصة السيدات الحكامل كاألطفاؿ حديثي الكالدة (.) Pappas G,2009
كيعتبر المسبب األساسي لو طفيل  Toxoplasma gondiiكىك طفيل كحيد الخمية داخمي التطفل يتميز بكجكد
األكياس البيضية في دكرة حياتو كىي التي تحدث العدكى (.)Chaplin,D.D,2012
كتـ اكتشفو ألكؿ مرة في عاـ  1908في تكنس بكاسطة  Nicolle , Manceguxفي أنسجة أحد القكارض
كالمعركؼ باسـ قارض شماؿ أفريقيا .)Satoskar ,et al. , 2009( Ctenodactylus gundi

 1.1مشكمة البحث 8
نظ ار لقمة الدراسات حكؿ نسبة انتشار داء المقكسات لدى اإلناث في مدينة سبيا كقمة التثقيف كالكعي حكؿ كيفية
التعامل مع مسببات المرض كالتي منيا تربية القطط كتناكؿ الفكاكو كالخضركات مف غير غسميا جيدا ك أيضا عدـ

طبخ المحكـ جيدا  ,لذلؾ قررنا إجراء دراسة عف مدى انتشار طفيل gondii

 Toxoplasmaبيف طالبات

كمية العمكـ /جامعة سبيا كالذي يعتبر المسبب األساسي ليذا المرض كذلؾ باستخداـ
( . ) Onsite Toxo IgG /IgM Combo Rapid Test

 4.1أهداف البحث 8
-1معرفة العالقة بيف اإلصابة بداء المقكسات كتربية القطط ,فصائل الدـ ,العمر .
 -2دراسة انتشار الطفيل عف طريق التحري عف كجكد األجساـ المضادة ( )IgG/ IgMكذلؾ باستخداـ اختبار
).)Onsite Toxo IgG /IgM Combo Rapid Test

4

اختبار

 -3كضع برنامج تثقيفي حكؿ ىذا الطفيل كتكضيح عكاقب اإلصابة بو كذلؾ خالؿ عممية جمع العينات (تعبئة استبياف
البحث).
 -4معرفة مدى انتشار الطفيل بيف طالبات كمية العمكـ  /جامعة سبيا .

5

الفصل الثاني
اإلطار النظري للبحث

6

 1.2مفهوم المرض8
يعد داء المقكسات  Toxoplasmosisكالشائع باسـ داء القطط مرض معدي ينتشر في جميع أنحاء العالـ كىك
مرض مشترؾ بيف اإلنساف كالحيكاف )(Bojar I,2010
المسبب الرئيسي ليذا المرض طفيل  Toxoplasma gondiiكىك طفيل أكلي يسبب عدكى طفيمية شائعة جدا في
اإلنساف ,كغيره مف الحيكانات ذات الدـ الحار .
يمكف أف يككف داء المقكسات عديـ األعراض أك يمكف أف يككف لو عكاقب أشد مثل العيكب الخمقية أك مرض
العيف أك التياب الدماغ التكسكبالزمي المميت في األفراد منقكصي المناعة (.) Ozgonul, C,2017
تـ مالحظة طفيل  Toxoplasma gondiiألكؿ مرة منذ عاـ  1900في جزء مف الطحاؿ كنخاع العظـ في
عصافير Sparrowفي جزيرة جاكا كأعطيت كصفيا النيائي مف قبل الدكتكر  Nicolle , Manceguxفي  1908أثناء
عمميما في معيد باستكر في تكنس حيث اكتشفكا كائف كحيد الخمية في أنسجة أحد القكارض الشبيية باليامستر ك
المعركفة باسـ .)Rigsby et al.,2004 ( Ctenodactylus gundi
عمى الرغـ مف أنيما اعتقدا في البداية بأف الكائف الحي يككف أحد األفراد التابعة لجنس الميشمانيا كالذي كصفكه
ب  Leishmania gondiiثـ سرعاف ما أدرككا أنيـ اكتشفكا كائنا جديد تماما (.)Dubey,2009
كفي عاـ  1909سمي ىذا الطفيل  Toxoplasma gondiiحيث تـ فصمو عف جنس الميشمانيا كىذه التسمية
مبنية عمى الشكل المظيري Toxoجاءت مف كممة يكنانية " "Toxonبمعنى القكس أك انحناء ك Plasmaمف Form
بمعنى شكل ك" "gondiiمف اسـ القارض الذي كشف فيو الطفيل "قارض شماؿ أفريقيا") .) AL-Taei,2013
كفي عاـ  1923الحظ  Jankuأكياس الطفيل في شبكية العيف لطفل مصاب بداء المقكسات الخمقي
 Congenital toxoplasmosisاذ كاف يعاني مف استسقاء مائي  Hydrocephalusكصغر حجـ
العيكف ) Microphthalmiaالمكسكي.)2014,
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كفي عاـ  1937تمكف Wolf and Cowenمف تشخيص الطفيل في أطفاؿ حديثي الكالدة (.)AL-Rubaia,2008
كفي عاـ  1948تـ اكتشاؼ طريقة تشخيص الطفيل فقد كانت عمى يد العالميفSabin and Feldmanعف طريق
الفحكصات المصمية  Serological dye testكالتي الزالت تعد مف القكاعد األساسية في تشخيص الطفيل في العائل
كالذي منو اإلنساف (.)Jones JL,2010
كفي عاـ  1972كصفت دكرة حياة الطفيل كاممة مف قبل ( Dubey and Frankelداكد.)2007,

 ..2تعريف الطفيل 8
ىك عبارة عف طفيل أحادي الخمية يمتاز بقدرتو عمى الحركة السريعة كالنشطة كاختراؽ أعضاء جسـ المضيف
(المصاب)حيث يتكاثر في داخل أنسجة كأعضاء الجسـ المختمفة (.)Alvarado-Esquivel et al., 2006
يدخل طفيل  Toxoplasma gondiiجسـ اإلنساف عبر الفـ أك جركح الجمد ,كمف ثـ يتجو مع تيار الدـ إلى
كافة أعضاء الجسـ ,كيتمركز في خاليا األنسجة لتككيف خراجات كاذبة قد تظل كامنة في تمؾ الخاليا لعدة سنكات
متسببة في إصابة مزمنة بالمرض ,كمف أىـ األعضاء التي تتأثر بطفيل  Toxoplasma gondiiالجياز العصبي
المركزي  ,كالقمب ك العيناف ,كالكبد  ,كالغدد الميمفاكية(.)Bojar I,2010

الشكل رقـ ( .)1يكضح طفيل Toxoplasma gondii
) )nada,2008
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 3.2تصنيف طفيل Toxoplasma gondii
Kingdom :Protistia
Phylum :Protozoa
Class :Acnidosporea
Order :Toxoplasmida
Family :Sarcocystidae
Genus : Toxoplasma
Species : T.gondii
)(De Craeye,2012

 4.2انتشار الطفيل8
يعتبر  Toxoplasma gondiiمف أكثر الطفيميات انتشا ار في العالـ ,حيث تقدر اإلصابة بو بأف ثمث سكاف
العالـ مصابكف كذلؾ باختالؼ الظركؼ البيئية كنكع الغذاء كأنكاع الحيكانات المستخدمة في الصناعات الغذائية كأعداد
القطط في منطقة االنتشار (. )Zhou et al.,2011
1 ...2انتشار الطفيل في العالم8
تعد معدالت االنتشار عالية جدا في فرنسا بسبب تناكؿ المحـ النيئ مف .٪90-70
كفي ألمانيا %80
كىكلندا .%88
كفي اسبانيا كايطاليا ككركاتيا كمالي مف .%40-20
كفي مدغشقر كاندكنيسيا كسنغافكرة أكثر مف %60
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كالب ارزيل %67
ك بريطانيا %22
ك االنتشار المصمي منخفض في الكاليات المتحدة يصل إلى .%20
كفي بعض المدف لـ تذكر إصابة حادة مثل تركيا ,أفغانستاف ,انجكال ,مكزمبيق ))Satoskar,et al.,2009
 2...2انتشار الطفيل في الوطن العربي 8
ىناؾ العديد مف الدراسات في مختمف بمداف الكطف العربي فنجد نسبة انتشار الطفيل في الصكماؿ %53
كالككيت  %58.2كفي األردف  %27كفي تكنس  %58.4كفي مصر  %81كفي السعكدية  %26كفي العراؽ
.) Mezban and Abdlmohaimen,2010 ( %9.4
 ..2.1انتشار الطفيل في ليبيا8
في ليبيا ال تكجد الكثير مف الدارسات حكؿ انتشار الطفيل ,في عاـ  1993كانت نسبة االصابة بيف النساء
الحكامل ( %47.7عرفة.)2005,

شكل رقـ (  .)2يكضح نسبة انتشار طفيل  Toxoplasma gondiiفي العالـ
))Satoskar,et al.,2009
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 3..اطوار الطفيل 8
 3.1.2الطور النشط 8Trophozoite
كيطمق عمى ىذا الطكر أيضا الطكر سريع االنقساـ  Tachyzoiteأك الشكل التكاثري Proliferative form
أك الشكل المتغذي  Feeding formأك الطكر الداخمي .)Mahjoub,2014( Endozoite
يتصف الطكر بشكمو الياللي  Crescent-shapeمقكس الشكل طرفو األمامي مدبب كالخمفي دائري ذك أبعاد
( 8-4ميكركف) طكال ك( 4-2ميكركف)عرضا كيحتكي عمى نكاة في مركز جسمو كبو جياز جكلجي كرايبكسكمات
الشكل (.) AL-Rubaia,2008 ( )3
كنالحظ األطكار النشطة في الحاالت الحادة لممرض كىي تكجد في سكائل الجسـ المختمفة بذلؾ تنتشر عف
طريق الدـ مثل السائل النخاعي الشككي كالسائل البركتكني كالسائل الجنيني كما أنيا تفرز مع البكؿ كالمبف كاف ارزات
العيف كاإلف ارزات المخاطية  .كتتميز ىذه األجساـ بسرعة تكاثرىا بطريقة التبرعـ الداخمي داخل

خاليا الجسـ

المختمفة كلذلؾ تسمى باألطكار النشطة (.) Montoya ,2004
كتتميز ىذه األجساـ بسرعة تمفيا في البيئة الخارجية ككذلؾ بكاسطة العصارة المعدية (عرفة.)2005,

شكل رقم ( .)1يكضح الطكر النشط  Trophozoiteلطفيل T.gondii
( )AL-Taei ,2015
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 ..3..األكياس الكاذبة 8Pseudo cysts
كيسمى أيضا بالطكر بطيء االنقساـ  Bradyzoiteكيككف عبارة عف أكياس دائرية أك بيضاكية بطيئة الحركة
ليا جدراف رقيقة كال تحتكي عمى فكاصل داخمية كيتراكح حجميا ما بيف ( 300-50ميكركف) كيكجد بداخميا أعداد كبيرة
مف األطكار بطيئة التكاثر كىي أجساـ شبيية باألطكار النشطة كلكنيا أصغر حجما كبطيئة التكاثر(.) Dubey,2002
كنالحظ كجكد ىذه األكياس بنسبة كبيرة في العضالت المختمفة كعضمة القمب كفي الجياز العصبي كبنسبة أقل
في باقي األحشاء الداخمية كىذا الطكر يدخل إلى خاليا المضيف لتخمص مف فعالية الجياز المناعي مع بداية ظيكر
األجساـ المضادة في الدـ كىي ال تتأثر غالبا بالعصارة المعدية لقدرتيا عمى مقاكمة األنزيمات
الياضمة(.)Fleger et al.,2013
كيتصاحب مع ىذا الطكر اإلصابة المزمنة  Chronic infectionك يمكف أف يككف كال مف الطكر النشط كاألكياس
الكاذبة في كال مف العائل الكسيط كالعائل النيائي لذلؾ ليما دكر كبير في نشراإلصابة (.)Possenti et al., 2013
 ..3.1الحويصيالت أو األكياس البيضية 8 Oocyst
كىي عبارة عف كريات بيضاكية شفافة يتراكح حجميا ما بيف ( )11-9أك) 14-10ميكركف) تنتج ىذه األكياس
بعممية التكاثر الجنسي داخل الخاليا الطالئية لجدار األمعاء الدقيقة لمعائل النيائي (القطط) ثـ تخرج مع الفضالت إلي
البيئة الخارجية ثـ تتطكر لتشمل كيسيف بكغييف  Sporocystsيضـ كل كيس بكغي أربع بكغيات معدية كبيذا
يكتمل نمكىا خالؿ أربعة أياـ لتصبح الطكر المعدي الشكل()4الصفحة (.)13
تمتاز ىذه األكياس بقدرتيا الشديدة عمى مقاكمة الظركؼ البيئية إذ أنيا تستطيع البقاء حية في التربة الرطبة أك
المياه لشيكر عدة أك سنيف عدة ( .)Massier et al.,2009
كتككف أكياس الطفيل شديدة المقاكمة لمتجميد كال تقتل بالمعالجات الكيميائية( .) Jones and Dubey.,2013
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شكل رقـ ( .)4االكياس البيضية T.gondii
()WWW,pdfactory.com

 6..دورة حياة طفيل : T.gondii
تـ التعرؼ عمى دكرة حياة طفيل  T.gondiiفي عاـ  1970حيث أكضح العالماف  Frankel and Dubeyأنو
يكجد ليذا الطفيل عكائل نيائية كىيا القطط ك عكائل كسطية كىيا الطيكر كالثديات (داكد .)2007 ,
تتككف دكرة الحياة مف مرحمتيف :
دكرة الحياة الجنسية Sexual life cycle
دكرة الحياة الالجنسية Asexual life cycle
حيث يحدث في العائل النيائي (القطط ) مرحمتيف الجنسية ك الالجنسية  ,فحيف يحدث في العائل الكسطي
المرحمة الالجنسية ( .)AL-Rubaia,2008
تبدأ دكرة الحياة في طفيل  T.gondiiكذلؾ بعد تناكؿ القطط األكياس أك الحكيصالت  Cystعف طريق المحكـ
النيئة كالغداء الممكث بيا ( .)Satoskar et al.,2009
كبعد دخكؿ ىذه الحكيصالت إلى المعدة كمف ثـ إلى األمعاء  ,تبدأ األنزيمات الياضمة في إذابة األكياس ,
فينشط الطفيل كيخترؽ الخاليا الطالئية لألمعاء كيتكاثر كيتضاعف باالنقساـ المتعدد كتتككف أعداد مف Merozoite
في كل خمية  ,مما يؤدي إلى انفجار الخمية كخركج .)Robert et al.,2012( Merozoite
13

بعد خركجيا البعض منيا يياجـ خاليا طالئية جديدة  ,كالبعض األخر يتحكؿ إلى أمشاج ذكرية ك أمشاج أنثكية ,
تتحد األمشاج الذكرية مع األمشاج األنثكية كتككف القحة ) ,)Zygoteفعندما تتطكر ىذه الالقحة تحاط بكيس يحتكي
عمى خميتيف يسمى الكيس البيضي  ,Oocystيخرج مع براز القطط كيككف مقاكـ لدرجات الح اررة كالرطكبة ,كبالتالي
يحدث في العائل النيائي (القطط ) مرحمتيف جنسية ك ال جنسية (.)Dubey , 2008
أما دكرة الحياة في العائل الكسطي فتككف فييا دكرة الحياة ال جنسية  ,كتبدأ بعد تناكؿ المحكـ النيئة ك الخضركات
كالفكاكو الممكثة بالحكيصالت أك الكيس البيضي .)AL-Taei,2013) Oocyst
فعندما تصل ىذه األكياس إلى المعدة يحدث ليا تحمل كذكباف بفعل العصارة المعدية  ,كتخرج الخميتيف كتياجـ
كال مف أنسجة العضالت كالكبد كالقمب  ,كينقسـ الطفيل انقساـ متعدد إلى شكميف  :أطكار نشطة سريعة االنقساـ تعرؼ
ب  Tachyzoiteكأطكار نشطة بطيئة االنقساـ تعرؼ ب . Bradyzoite
يمكف لمقطط المصابة إلقاء أكثر مف  100مميكف كيس بيضة مع برازىا ,كتبقى لمدة مف  5-1سنكات
(.)AL-Khanak,2009

شكل رقـ ( .)5يكضح دكرة حياة طفيل Toxoplasma gondii
http://www.sehha.com/diseases/id/Toxoplasmosis02.jpg
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 ..5طرق انتقال الطفيل8
يعد طفيل المقكسة القكندية  T. gondiiمف الطفميات كاسعة االنتشار في العالـ كينتقل إلي اإلنساف كالحيكاف بعدة
طرؽ كىناؾ عكامل عديدة تساىـ في نقل اإلصابة بداء المقكسات  Toxoplasmosisكتشمل طرؽ االنتقاؿ :
 1..5.من األطعمة المموثة8
ينتقل الطفيل عف طريق تناكؿ المحكـ النيئة أك غير المطبكخة جيدا كالتي تحتكي عمى األكياس البيضية
).(Flegr, et al.,2014
كأيضا عف طريق المياه الممكثة كالتماس مع التربة الممكثة بأكياس البيض لمطفيل كىذه األكياس تككف مقاكمة
لمظركؼ البيئية كتبقى حية ألكثر مف سنة في التربة الممكثة ).) Mahjoub,2014
ككذلؾ تناكؿ األلباف دكف معالجتيا ح ارريا يعتبر بمثابة المصدر المحتمل إلصابة اإلنساف بداء المقكسات  ,إذ تـ
كجكد طكر  Tachyzoitesفي ألباف العديد مف الحيكانات التي مف ضمنيا األغناـ كالماعز كاألبقار ك حتى القطط
كالفئراف ( .)Maksimov et al .,2010
كينتقل عف طريق تناكؿ الطعاـ الممكث كالفكاكو كالخضركات الممكثة بفضالت حيكانات مصابة أك المزركعة في
تربة ممكثة بالطفيل المسبب لممرض (.) Ferguson,2009
 ..7..من الحيوان إلى اإلنسان 8
ينتقل عف طريق القطط إذ أف أعداد كبيرة مف أكياس البيض  Oocystتطرح مع براز القطط كالتي تبقى محتفظة
بقدرتيا عمى إحداث اإلصابة لفترات طكيمة عند تكفر الظركؼ المالئمة  ,إذ تصاب القطط بأكميا المحكـ النيئة أك
الطيكر أك الفئراف المصابة(.)Jones et al.,2003
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 3 .5.2من األم المصابة إلى جنينها 8
تعد ىذه الطريقة مف أخطر طرؽ انتقاؿ الطفيل كاإلصابة بمرض المقكسة القكندية خاصة في الشيكر األكلي مف
الحمل  ,ك ينتقل مف األـ الحامل إلى جنينيا عف طريق المشيمة ).(Wang,2013
 4.7.2من إنسان ألخر8
تحدث اإلصابة عند عممية نقل الدـ ككذلؾ بعد عمميات زرع األعضاء (.)Galvan-Ramirez et al.,2010

 6..اإلم ارضية واإلصابة 8
يعتبر داء المقكسات مف األمراض الجيازية حيث أف الكثير مف المصابيف بو ال تظير عمييـ أعراض سريرية,
حيث أف  %80إلى  %90مف المصابيف ال تظير عمييـ أعراض سريرية حادة  ,إذ تظير عمييـ أعراض األنفمكن از كالتي
منيا الزكاـ  ,التياب الحمق ,إرىاؽ ,ألـ في العضالت كأحيانا حمى خفيفة تستمر عدة أسابيع
(.)Michal et al .,2000
كلكف قد تظير األعراض في اإلصابات الحادة في األشخاص الذيف لدييـ اعتالالت مناعية أك األشخاص الذيف
لدييـ األمراض الخمقية الناتجة مف عدكى األـ الحامل (.)Carme et al .,2014
كمف ىذه األعراض حمى  ,رجفة  ,اعتالؿ الغدد الميمفاكية  ,التياب الكبد  ,التياب الدماغ  ,التياب الشبكية
(.)veeranoot,2013
أما في األشخاص ضعيفي المناعة مثل مرضى  HIVك األشخاص الذيف ثـ إجراء ليـ عممية زراعة عضك
يككف خطر اإلصابة أكبر لدييـ  ,حيث تشمل األعراض خمكؿ  ,خرؼ  ,ترنح  ,غيبكبة قد تؤدي إلى الكفاة
(.)MIAO GUO et al.,2014
كقد قسمت اإلصابة بداء المقكسات إلى ثالثة أنكاع كىي-:
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 1.6..داء المقوسات المكتسب 8Acquired Toxoplasmosis
تككف اإلصابة بداء المقكسات المكتسب ناتجة عف تناكؿ أكياس البيض  Oocystالمخرجة مع براز القطط  ,كلكف
في أغمب األحياف ال تظير أعراض سريرية ,كاف ظيرت تتمخص في حمى  ,شعكر بالضيق  ,التياب الحنجرة  ,صداع ,
ألـ في العضالت  ,ىذه األعراض تككف في األشخاص األصحاء(.)Caroline et al .,2013
أما األشخاص الذيف لدييـ ضعف مناعي مثل المصابيف ب HIVأك الذيف حصل ليـ زراعة عضك فإف
األعراض قد تؤدي إلى خمل في الجياز العصبي المركزي مما يؤدي إلى التياب في الدماغ كالقمب
كالكبد (.)Carme et al.,2009
 ..6..داء المقوسات الخمقي 8Congenital Toxoplasmosis
تحدث اإلصابة بداء المقكسات الخمقي عف طريق انتقاؿ الطفيل مف األـ إلى الجنيف عبر المشيمة  ,كتككف خطكرة
األعراض عمى حسب مدة الحمل (.)Marcos,2013
كقد قسمت اإلصابة الخمقية حسب مدة الحمل إلى ثالثة مراحل :
 في األشير الثالثة األكلى مف الحمل تؤدي إلى اإلجياض  Abortionأك تشكىات خمقية في الجنيف . أما اإلصابة في األشير الكسطى مف الحمل تؤدي إلى ظيكر أعراض اليرقاف كتضخـ الكبد كالطحاؿ . أما اإلصابة في األشير األخيرة مف الحمل فتككف غير مصحكبة بأعراض سريرية لمجنيف  ,كلكف مع تقدـ الطفل فيالعمر فتبدأ األعراض بالظيكر كمنيا التياب الشبكية المشيمي (.)Ali and Rashid,2009
 1.6..داء المقوسات العيني 8 Ocular Toxoplasmosis
إف اإلصابة بداء المقكسات العيني تؤدي إلى حدكث أضرار بالعيف تتعمق بالرؤية كالتي تحدث التياب في الشبكية
 ,كيككف االلتياب مف دكف أعراض سريرية في األشخاص األصحاء مناعيا ,فيمكف أف يسبب ضعف بصر  ,أما في
األشخاص ضعيفي المناعة فإنو يمكف أف يسبب فقداف الرؤية  ,حيث إف الدراسات التي أجريت لـ تصل إلى كجكد
عالج تابت لو (.)Nicholas et al.,2012
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 7..التشخيص8
تـ استخداـ العديد مف الطرؽ لمتعرؼ عمى طفيل  T.gondiiخالؿ فترات متعاقبة  ,كمنذ عاـ  1908نجح
الباحثكف في عزؿ الطفيل مف أحد المرضى المصابيف بداء المقكسات القكندي ( .)Alaganan,2014
كتعتبر العالمات السريرية غير محددة كمميزة بصكرة كافية  ,لذلؾ تشخيص اإلصابة في اإلنساف تككف بعدة طرؽ
منيا البيكلكجية كالمصمية كالنسيجية كالطرؽ الجزيئية( .)Shalem,2014
1.7..الطرق المباشرة8Direct Methods
يتـ عف طريقو الكشف المباشر عف الطفيل في عينة المريض كذلؾ بفحص مسحة مأخكذة مف أنسجة الجسـ أك
سكائل الجسـ أك مف خالؿ مقاطع نسيجية بعد أف تصبغ بصبغة جم از  Giemsa stainكيتـ التحري عف كجكد الطفيل
(.) Paniker, 2002
 7...2الطرق غير المباشرة8Indirect Methods
. ..9..ا اختبار الجمد 8Skin Test
كصف ىذا االختبار ألكؿ مرة عاـ  1938مف قبل  , Frenkelكيسمى ىذا االختبار باختبار فرط الحساسية
المفرط ( Delayed Hypersensitivity Test )DHTكىك مفيد في االختبارات المسحية كلكنو غير مفيد في تشخيص
اإلصابة الحادة ( .)Ngui et al.,2011
. ..9..ب االختبارات المصمية 8 Serological test
تكجد العديد مف االختبارات المصمية لتشخيص داء المقكسات  ,تعتمد ىذه االختبارات عمى الكشف عف األجساـ
المضادة لمطفيل في المصل.
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. ..9..ب1.اختبار التالزن الدموي غير المباشر )8Indirect Hemagglutination Test (IHAT
يعتمد ىذا الفحص عمى التالزف الحاصل بيف األضداد المكجكدة في مصل المريض كبيف مستضد لو قابمية
االلتصاؽ عمى سطح كرات الدـ الحمراء  ,كيظير ىذا التالزف عمى شكل شبكة دمكية تالحظ بالعيف المجردة .
. ..9..ب ..اختبار التالزن الدموي المباشر):Direct Agglutination Test (DAT
ىذا االختبار يقيس األضداد المناعية  IgG , IgMلمطفيل في مصل المريض.
. ..9..ب  1.اختبار التألق المناعي غير المباشر )8 Indirect Flourescent Antibody Test (IFAT
يستخدـ ىذا االختبار لمكشف عف الضد المناعي  IgMك  , IgGكيعتمد ىذا االختبار عمى استخداـ مستضدات
معممة بصبغة مضيئة حيث تشع ىذه الصبغة عند تعريضيا لألشعة فكؽ البنفسجية

(عمي.) 2006,

. ..7..ب  2.اختبار تالزن الالتكس )8Latex Agglutination Test (LAT
يعتبر ىذا االختبار بسيط ك سيل األداء ك غير مكمف كيمكف استخدامو في األنساف كالحيكاف  ,ك يعتبر مفيد في
الكشف عف  IgGكغير متخصص مع . (Antoniazzi et al., 2008) IgM

. ..7..ب3.

فحص الصبغة ل سابين و فيمدمان : Dye Test

ىك مف االختبارات ذات الحساسية العالية في اإلنساف لكنو غير دقيق في األنكاع األخرى ك يستخدـ لمتحري عف
كجكد الطفيل (.)Dubey,2010
. ..7..ب 4.اإللي از )8 Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA
يعتبر مف أكثر االختبارات المستخدمة في الكشف عف طفيل المقكسة القكندية  ,كىك يكشف عف األجساـ
المضادة  IgG , IgM , IgAكيعتمد أساس العمل عمى إضافة مستضدات قابمة لمذكباف ثـ إضافة عينة المصل ,حيث
يتككف معقد المستضد  -الجسـ المضاد في حاؿ كجكد األجساـ المضادة لمطفيل في المصل كيكشف عف المعقد بإضافة
أجساـ مضادة مرتبطة مع أنزيـ ).)Mohammad et al.,2012
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...7..ب 7.اختبار تثبيت المتمم )8 Complement Fixation Test (CFT
مبدأ ىذا الفحص ىك الكشف عف األجساـ المضادة لمستضدات الطفيل (مستضدات ذائبة أك مرتبطة بسطح

الخاليا) كعادتا ما تؤخذ ىذه المستضدات مف المطخة البركتينية لمفئراف المصابة.
...7..ب 8.اختبار التبقيع البروتيني )8Protein Bloting Technique (Westron Blott
يتـ خالؿ ىذه التقنية فصل المستضدات البركتينية المحضرة سابقا باستخداـ تقنية اليجرة الكيربائية إلى حزـ كنقميا
إلى غشاء النيتركسميمكز ,كمف ثـ إضافة األضداد المكجكدة في مصل المرضى ,كيكشف بعدىا عف المعقدات المتككنة
(فرناندس.)2010,
...7..ج اختبار تفاعل البممرة التسمسمي)8 Polymerase Chain Reaction Test (PCR
يعتبر مف االختبارات الحديثة في تشخيص اإلصابة بالطفيل ,ككذلؾ لتحديد طرؽ جديدة لمعالج كالسيطرة عمى
األمراض ,كىك مف االختبارات البديمة عف االختبارات المصمية ,ك يعتمد عمى مضاعفة قطعة اؿ  DNAالمنتخبة مف
المادة الكراثية الكمية أنزيميا مالييف المرات خارج جسـ الكائف الحي ( السنجري.)2012,

1...االستجابة المناعية لطفيل 8T.gondii
إف لمجياز المناعي

د كر في السيطرة عمى اإلصابة بداء المقكسات  ,حيث يحفز دخكؿ

طفيل  T.gondiiنكعيف مف االستجابة المناعية كىما :المناعة الخمطية كالمناعة الخمكية  ,كتعد الخمية البمعمية
كالخاليا القاتمة الطبيعية كالسايتككينات ىي المككنات األساسية

المسؤكلة عف االستجابة

المناعية ليذا

الطفيل ( .)Denis and Ermanno, 2004
1.1...االستجابة المناعية الخمطية 8
تتمثل االستجابة الخمطية في إنتاج األجساـ المضادة  ,ك يالحظ ارتفاع في مستكى  IgMخالؿ األسابيع
األكلى مف اإلصابة  ,كيصاحب لو ارتفاع في مستكى  , IgAثـ يبدأ بعدىا ظيكر .)Elia et al., 2009( IgG
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تعمل ىذه األجساـ المضادة مع كجكد المتمـ عمى تحميل طكر سريع التكاثر خارج الخمية فيصبح غير قادر عمى
اختراؽ الخمية  ,كبالتالي تعمل الخاليا البمعمية عمى ابتالعو (. )Lambert,2009
ىذه األجساـ المضادة قد تظير في فترة معينة مف اإلصابة ثـ تختفي في مرحمة اخرى  ,حيث أف  IgMك IgA
يبدأ االنخفاض في مستكاىا تدريجيا إلى أف يختفى بعد مركر حكالي  12-2شير تقريبا  ,كلكف  IgGفمستكاه يبقى لعدة
سنكات بعد اإلصابة بالطفيل .
..1...االستجابة المناعية الخموية 8
إف المناعة الخمكية ىي

العامل األساسي في مقاكمة طفيل  , T.gondiiكتتضمف ىذه االستجابة دكر

كال مف الخاليا الميمفاكية التائية الحاكية عمى مستقبالت  CD4ك  CD8كالخاليا القاتمة الطبيعية التي تمعب دكر
كقائي مف خالؿ تحميل الخاليا المصابة إصابة أكلية بالطفيل  ,ككذلؾ الخاليا البمعمية التي تعمل عمى تحفيز
السايتككينات التي تعمل عمى زيادة قابمية الخاليا في االلتياـ كقتل الطفيل ككذلؾ تسيطر عمى عممية
تكاثر الطفيل (.)Christopher and David,2012

 11..العالج 8
إف أغمب المصابيف ال تظير عمييـ أعراض المرض كيتعافى الكثير منيـ دكف الحاجة إلى العالج  ,كفي حالة
ظيكر األعراض يككف عالج طفيل  T.gondiiباستخداـ المضادات الحيكية  ,Antibioticsكيككف نكع المضاد الحيكي
المستخدـ عمى حسب نكع اإلصابة ,حيث تستخدـ كالتالي-:
في حالة عالج األشخاص األصحاء يتـ استعماؿ كال مف  pyrimethamineبجرعة  25-50 mgيكميا مدة شير
 ,مع  Trisulfapyrimidinesبجرعة  2-6 gيكميا لمدة شير  ,حيث يعمالف عمى تثبيط تصنيع األحماض النككية
كالبركتيف في الطفيل  ,كيجب إعطاء حمض الفكليؾ بجرعة  10 – 25 mgيكميا مصاحبا ليـ  ,كذلؾ لتجنب سمية
مادة  pyrimethamineعمى نخاع العظـ (سعد.)2015,
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أما في حالة المرأة الحامل فيتـ العالج باستخداـ spiramycinكذلؾ لمنع انتقاؿ الطفيل إلى الجنيف  ,أما في حالة
انتقاؿ الطفيل عبر المشيمة فيككف العالج باستخداـ  pyrimethamineك  sulfadiazineكيعطى بعد األشير الثالثة
األكلى أك بعد  18أسبكع مف الحمل  ,مصاحب لو حمض الفكليؾ لتجنب السمية (.)serranti et al., 2011
أما في الحالة الحادة اللتياب الشبكية المشيمي تعطى جرعة 75 mgمف  pyrimethamineيكميا لمدة 5- 3
أياـ (. ) Ozgonal and Cagri , 2016
في حالة الضعف المناعي لدى مصابيف

 HIVالذي يؤدي إلى التياب الدماغ  ,فيستعمل ليـ عقار

 Clindamycinعف طريق الكريد (.) AL-Rubaia, 2008
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الفصل الثالث
اإلطار النظري و فرضٌة البحث
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1.1مخطط البحث8
داء المقوسات

Toxoplasmosis

Toxoplasma gondii

القطط

الخضروات والفواكه

اللحوم النٌئة

الملوثة

األشخاص
األصحاء

أعراض تشبه األنفلونزا
أو بدون أعراض
سرٌرٌه

داء المقوسات
المكتسب

األشخاص ضعفً
المناعة

المرآة الحامل

المشٌمة

التهاب الشبكٌة

التهاب الدماغً
عند مرضى HIV

داء المقوسات
العٌنً

إجهاض
الجنٌن

تشوهات خلقٌة
للجنٌن

داء المقوسات الخلقً
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 ..1شرح المخطط8
داء المقكسات يسببو طفيل  , T.gondiiحيث حكالي أكثر مف ثمث سكاف العالـ مصابكف بو  ,ينتقل ىذا الطفيل
عف طريق القطط ك الفكاكو كالخضركات الممكثة ككذلؾ المحـ النيء كعبر المشيمة  ,في حالة إصابة األشخاص
األصحاء قد تككف دكف أعراض سريرية أك تككف األعراض تشبو األنفمكن از كيسمى بداء المقكسات المكتسب  ,أما في
حالة إصابة األشخاص ضعيفي المناعة فيمكف أف يسبب ليـ التياب في الدماغ ككذلؾ التياب في الشبكية  ,كيسمى في
ىذه الحالة بداء المقكسات العيني  ,ك أما في حالة المرأة الحامل فيمكف أف يسبب ليا إجياض أك تشكىات خمقية كيسمى
في ىذه الحالة بداء المقكسات الخمقي .

 1.1فرضية البحث8
ىل عينة الدراسة حاممة لطفيل  Toxoplasma gondiiك يمكننا تأكيد حدكث اإلصابة كذلؾ بالكشف عف
األجساـ المضادة  IgG / IgMباستخداـ اختبار (  , Onsite Toxo IgG /IgM Combo Rapid Testكىل
لمقطط دكر أساسي في انتشار ىذا الطفيل داخل العينة المستيدفة مف الدراسة.
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الفصل الرابع
تصمٌم البحث
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 1.2تصميم البحث 8
 1.1.2موضوع البحث (نوع العينات)8
عينات دـ مأخكذة مف الطالبات المعنيات بالدراسة بحجـ .5ml
 ..1.2عدد العينات 8
 64عينة تـ تقسيميا بيف مربيات القطط كغير المربيات لمقطط .
 1.1.2زمن ومكان الدراسة 8
شير ديسمبر , 2018مكاف الدراسة  ,كمية العمكـ /جامعة سبيا .
 2.1.2األدوات المستخدمة 8
أنابيب لجمع العينات غير حاكية عمى مانع تجمط .
حقف بالستكية لسحب عينة الدـ بحجـ .5ml
قفازات
رباط إلظيار الكريد أثناء عممية السحب .
محاليل فصائل الدـ.
ميزاف لقياس الكزف  ,متر لقياس الطكؿ.
قطف ككحكؿ طبي لمتطيير أثناء عممية السحب .
 3.1.2األجهزة المستخدمة 8
جياز الطرد المركزي المصنع مف قبل شركة  HAMILTONبقكة  5000 -3000لفة مف 5-3دقائق.
اؿ  kitالمستخدـ إلجراء التحميل (.)Onsite Toxo IgG /IgM Combo Rapid Test
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 ..2طريقة استخدام ال 8kit
يمكننا مف خالؿ ىذا االختبار استخداـ عينة مصل أك بالزما أك دـ كامل  ,مع التحكـ في درجة الح اررة
( )15-30درجة مئكية قبل االستخداـ .
الخطكات :
قـ بإخراج شريط االختبار ( )cassetteمف الكيس كاستخدامو في أقرب كقت ممكف .(يتـ الحصكؿ عمى أفضل نتيجة إذا أجرى االختبار بعد فتح الكيس مباشرة )
ضع شريط االختبار عمى سطح نظيف كمسطح  ,كتأكد مف تعريف شريط االختبار برقـ العينةأمسؾ القطارة رأسيا كانقل قطرة مف المصل أك البالزما أك الدـ الكامل (حكالي  )0 10Lمف العينة إلى شريط االختبارثـ أضف مباشرة بعده قطرتاف مف العينة المخففة حكالي) ( 60-80 µLكذلؾ يككف بشكل عامكدي(التأكد مف عدـ كجكد فقاعات ىكاء ).
قـ بتشغيل المؤقت .انتظر ظيكر الخط الممكف كينبغي قراءة النتيجة في  15 – 10دقيقة كالنتيجة اإليجابية تظير مف الدقيقة األكلى .(ال تفسر النتائج بعد  15دقيقة ).
الحرؼ  Cيدؿ عمى  controlك الحرؼ  Mيدؿ عمى  IgM anti T.gondiiك الحرؼ  Gيدؿ عمى IgG anti
. T.gondii
إذا ظير الخط الممكف في  Cك  Gفيذا يدؿ عمى أنو حدث تفاعل مع .IgG
إذا ظير الخط الممكف في  Cك  Mفيذا يدؿ عمى أنو حدث تفاعل مع .IgM
أما إذا ظير الخط الممكف في  Cك  Gك  Mفيذا يدؿ عمى أنو حدث تفاعل مع  IgGك.IgM
(كبالتالي تككف النتيجة ايجابية ؿ )T.gondii
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أما إذا ظير الخط الممكف في  Cفقط فيذا يدؿ عمى عدـ حدكث تفاعل  ,كبالتالي النتيجة سمبية ؿ .T.gondii
كاذا لـ يظير الخط الممكف في كال مف  Cك  Gك  Mأك ظير في  Gك  Mكلـ يظير في  Cفيذا يعني أف شريط
االختبار غير صالح لالستخداـ .
صور األدوات المستخدمة في العممي8

القطف كالكحكؿ كالرباط كالسرنجة

أنابيب غير حاكية عمى مانع تجمط

محاليل فصائل الدـ

متر لقياس الطكؿ

القفازات

الميزاف
29

جياز الطرد المركزي
شكل رقـ ( .)6يكضح األدكات كاألجيزة المستخدمة في العممي

شكل رقـ ( .)7صكر تكضح اؿ  kitالمستخدـ إلجراء التحميل
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 1.2التحميل اإلحصائي8
اعتمدت ىذه الدراسة عمى اإلحصاء الكصفي في تحميل البيانات ,كاإلحصاء االستنتاجي ,حيث تـ تفريغ البيانات
كتجييزىا لمتحميل اإلحصائي باستخداـ الحزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية ( ,SPSSاصدار )20في قسـ اإلحصاء
كمية العمكـ  -جامعة سبيا ,كىي عبارة عف مجمكعة كبيرة مف االختبارات اإلحصائية تتدرج مف اإلحصاء الكصفي
البسيط مثل :تكرار النسب المئكية ,المتكسط الحسابي ,كاالنحراؼ المعياري إلى اإلحصاء األكثر تقدما مثل :اختبارات
الفركض كتحميل التبايف كتـ استخداـ األساليب اإلحصائية اآلتية- :
اإلحصاء الكصفي كشممت التك اررات كالنسبة المئكية كالرسكمات البيانية.
معامل االرتباط كاختبار معنكيتو.
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 2.4مخطط العممي8
تحدٌد عٌنة الدراسة

تجهٌز االستبٌان المناسب
لموضوع الدراسة

تجهٌز األدوات
والمعدات الالزمة
إلجراء االختبار

تعبئة االستبٌان من خالل
الفئة المعنٌة بالدراسة
(الطالبات)

بدء جمع العٌنات (سحب
عٌنات الدم من الطالبات)

نقل العٌنات لجهاز الطرد
المركزي للحصول على
مصل الدم serum

قراءة النتٌجة وتسجٌلها.

إجراء التحلٌل للعٌنات
باستخدام إل  kitالمحدد
لموضوع الدراسة

 1.2.2شرح مخطط العممي 8
أكال قمنا بتحديد عينة الدراسة كىي الطالبات المربيات لمقطط كغير المربيات لمقطط  ,كبناء عمى ىذا تـ إعداد
االستبياف كتـ تعبئتو مف قبل الفئة المعنية بالدراسة (الطالبات) كتحديد عدد العينات المطمكبة لمدراسة  ,ثـ قمنا
بتجييز األدكات كالمعدات المطمكبة لمعمل ثـ قمنا بمباشرة العمل كجمع عينات الدـ لمحصكؿ عمى المصل كاستمرت
عممية السحب ثالثة أياـ  ,كتحصمنا عمى النتائج باستخداـ األشرطة الخاصة بيذه الدراسة .

32

الفصل الخامس
النتائج

33

النتائج8
في ىذا الفصل سيتـ عرض النتائج المتحصل عمييا مف خالؿ الدراسة التي قمنا بإجرائيا كفقا لمبيانات التي تـ
جمعيا .

 1.5توزيع أفراد العينة حسب تربية القطط8
يبيف الجدكؿ ( )1تكزيع أفراد العينة لممربيات كغير المربيات لمقطط حسب العدد الكمي ألفراد العينة  ,حيث نالحظ
أف نسبة الطالبات المربيات لمقطط بمغت ( )%50ك نسبة الطالبات غير المربيات لمقطط بمغت ( )%50أيضا .
جدكؿ رقـ ( .)1تكزيع أفراد العينة حسب تربية القطط
هل تقوم بتربية القطط ؟

العدد

النسبة %

نعم

32

%50.0

ال

32

%50.0

المجموع

64

%100.0

ال

نعم

%50

%50

شكل رقـ ( .)8تكزيع أفراد العينة حسب تربية القطط
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 ..3توزيع أفراد العينة حسب النتيجة8
يبيف الجدكؿ ( )2تكزيع أفراد العينة لممصابات كغير المصابات حسب العدد الكمي ألفراد العينة  ,حيث نالحظ أف
نسبة الطالبات المصابات بمغت ( )%7.8كعددىـ  5طالبات  ,بينما نسبة الطالبات غير المصابات بمغت ()%92.2
كعددىـ  59طالبة كىي النسبة األعمى.
جدكؿ رقـ ( .)2تكزيع أفراد العينة حسب نتيجة االختبار
النتيجة

النسبة %

العدد

ايجابي

5

%7.8

سمبي

59

%92.2

المجموع

64

%100.0

59
60
50
40
30
20

5

10
0

سلبي

ايجابي

شكل رقـ ( .)9تكزيع أفراد العينة حسب نتيجة االختبار
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 1.3توزيع أفراد العينة حسب نتيجة االختبار و تربية القطط8
يبيف الجدكؿ ( )3تكزيع أفراد العينة حسب نتيجة االختبار كتربية القطط  ,حيث نالحظ أف نسبة الطالبات
المصابات المربيات لمقطط ( ,)%40بينما نسبة الطالبات المصابات غير المربيات لمقطط ( )%60كىي النسبة األعمى.
جدكؿ رقـ ( .)3يكضح تكزيع أفراد العينة حسب نتيجة االختبار كتربية القطط
النتيجة

العدد

هل تقوم بتربية القطط ؟

والنسبة

العدد

ايجابي

سمبي

2

30

نعم
%

40%

50%

العدد

3

29

ال
60%

%

30

50%

29

30
25
20

نعم

15
10
5

ال

2

3

0

سلبً

اٌجابً

شكل رقـ ( .)10تكزيع أفراد العينة حسب نتيجة االختبار كتربية القطط
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 4.5توزيع أفراد العينة حسب العمر8
يبيف الجدكؿ ( )4تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر  ,حيث نالحظ أف أكثر أفراد العينة أعمارىـ مف
 18إلى  22سنة كعددىـ ( )53طالبة بنسبة ( ,)%82.8في حيف كاف ىناؾ  11طالبة أعمارىـ مف  23إلى  27سنة
بنسبة (.)%17.2
جدكؿ رقـ ( .)4تكزيع أفراد العينة حسب العمر
العمر

العدد

النسبة %

..-16

53

%82.8

.5-.1

11

%17.2

المجموع

64

%100.0

53

60
50
40
30

11

20
10
0

22-18

27-23

شكل رقـ ( .)11تكزيع أفراد العينة حسب العمر
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 3.3توزيع أفراد العينة حسب نتيجة االختبار و العمر8
يبيف الجدكؿ ( )5تكزيع أفراد العينة لممصابات كغير المصابات حسب الفئة العمرية ,حيث نالحظ أف الفئة العمرية
األكلى مف ( )22-18كانت نسبة الطالبات غير المصابات ( )%83.1ك نسبة الطالبات المصابات ( ,)%80كىي
النسبة األعمى ,ك كانت اإلصابة في الفئة الثانية( )27-23بنسبة( )%20كغير المصابات (.)%16.9
جدكؿ رقـ ( .)5يكضح تكزيع أفراد العينة حسب نتيجة االختبار كالعمر
العمر

..-16

.5-.1

النتيجة

العدد

المجموع

والنسبة%

ايجابي

سمبي

العدد

4

49

53

%

80%

83.1%

100.0%

العدد

1

10

11

%

20%

16.9%

100.0%

49
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

18-22
10

4

23-27

1

سلبي

ايجابي

شكل رقـ ( .)12يكضح تكزيع أفراد العينة حسب نتيجة االختبار ك العمر
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 6.5توزيع أفراد العينة حسب فصائل الدم8
يبيف الجدكؿ ( )6تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب فصائل الدـ  ,حيث نالحظ أف أكثر أفراد عينة الدراسة كانت
فصيمة دميـ ( )O+بنسبة ( ,)%40.6ككانت نسبة فصيمة الدـ ( ,)%32.8()A+بينما في فصيمة الدـ ( )B+ك( (O-
فكانت النسبة( , )%9.4كفي فصيمة الدـ ) )AB+كانت ( , )%4.7ككانت أقل نسبة ( )%1.6في فصيمة الدـ A-
ك.B-
جدكؿ رقـ ( .)6تكزيع أفراد العينة حسب فصائل الدـ
فصيمة الدـ

العدد

النسبة%

A-

1

%1.6

A+

21

%32.8

AB+

3

%4.7

B-

1

%1.6

B+

6

%9.4

O-

6

%9.4

O+

26

%40.6

المجموع

64

%100

26

30

21

25
20
15

6

6

O-

B+

10

1

3

1

5
0

O+

B-

AB+

A+

شكل رقـ ( .)13تكزيع أفراد العينة حسب فصائل الدـ
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A-

 7.3توزيع أفراد العينة حسب نتيجة االختبار و فصائل الدم:
يبيف الجدكؿ ( )7تكزيع أفراد العينة لممصابات كغير المصابات حسب فصائل الدـ  ,حيث نالحظ أف أعمى نسبة
لمطالبات المصابات كانت في فصيمة الدـ ) (A+ك( , )O-ككانت النسبة ( ,)%40بينما أقل نسبة لممصابات كانت في
فصيمة الدـ ) , )O+ككانت النسبة (  ,)%20بينما ال تكجد حالة إصابة لمفصائل (.)A-, AB+, B-, B+
جدكؿ رقـ ( .)7يكضح تكزيع أفراد العينة حسب نتيجة االختبار كفصيمة الدـ
فصيمة

العدد

النتيجة

المجموع

الدم

والنسبة

ايجابي

سمبي

A-

العدد

0

1

1

%

0.0%

1.7%

100.0%

العدد

2

19

21

%

40%

32.2%

100.0%

العدد

0

3

3

النسبة

0.0%

5.1%

100.0%

العدد

0

1

1

النسبة

0.0%

1.7%

100.0%

العدد

0

6

6

النسبة

0.0%

10.2%

100.0%

العدد

2

4

6

النسبة

40%

6.8%

100.0%

العدد

1

25

26

النسبة

20%

42.4%

100.0%

A+

AB+

B-

B+

O-

O+

41

25
25

19

20

15

اٌجابً

سلبً

10
6
5
0

1

4

3

2

0

0

1

2
0

1

0

A-

A+

B-

AB+

B+

O-

O+

شكل رقـ ) .)14يكضح تكزيع أفراد العينة حسب نتيجة االختبار كفصائل الدـ

 6.3اإلصابة حسب نوع الجسم المضاد (8)IgG / IgM
يبيف الجدكؿ ( )8تكزيع أفراد عينة الدراسة لممصابات حسب نكع الجسـ المضاد  ,حيث نالحظ أف أعمى نسبة
لممصابات كانت مكجبة لمجسـ المضاد  IgGككانت بنسبة  %80كعددىـ  4طالبات  ,فحيف كانت اإلصابة مكجبة
لمجسـ المضاد  IgMبنسبة  %20ككانت طالبة كاحدة .
جدكؿ رقـ ( .)8تكزيع أفراد العينة حسب نكع الجسـ المضاد
العدد

النسبة %

نوع الجسم المضاد
IgG

4

%80

IgM

1

%20

المجموع

5

%100.0
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الفصل السادس
مناقشة النتائج
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 1.4مناقشة النتائج 8
كانت ىذه الدراسة تتمحكر حكؿ مدى انتشار طفيل  T.gondiiبيف طالبات كمية العمكـ جامعة سبيا كمف خالؿ
النتائج المتحصل عمييا يمكف إثبات كجكد أك نفي العالقة بيف اإلصابة بالطفيل ك(فصائل الدـ ,تربية القطط ,العمر) .
أظيرت النتائج المتحصل عمييا أف عدد العينات التي أعطت نتيجة مكجبة كانت  5مف  64عينة أي أف نسبة
اإلصابة بمغت  , %7.8كىذه النسبة تشمل مربيات القطط كغير المربيات  ,حيث كانت نسبة اإلصابة بيف مربيات
القطط  %6.25كنسبة اإلصابة في غير مربيات القطط . %9.38
كمف خالؿ الدراسة التي قمنا بإجرائيا نستطيع القكؿ أنو تكجد عالقة بيف اإلصابة كتربية القطط ,حيث كانت
النتائج المتحصل عمييا في ىذه الدراسة أف  2مف الطالبات المصابات مربيات لمقطط  , ,كتتفق ىذه النتيجة مع
الدراسات السابقة التي قاـ بيا كال مف ( )AL-Kasar and Abed,2017كدراسة (المكسكي ,)2014,كالتي تنص
عمى أنو تكجد عالقة بيف اإلصابة كتربية القطط .
كمف خالؿ ىذه النتيجة بمغت قيمة معامل االرتباط ( )0.058ك ( ,p )0.641كىذا يفسر بأنو ال تكجد فركؽ
معنكية بيف اإلصابة ك تربية القطط  ,كتتفق ىذه النتيجة مع الدراسات السابقة التي قاـ بيا كال مف
( عباس,منشد )2014,ك( , ) AL-Ghezy,2012كالتي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف اإلصابة كالتماس
المباشر مع القطط ,.كما يفسر ىذه النتيجة ىك أف مكاف الدراسة كاف محصكر داخل كمية العمكـ  -جامعة سبيا ,كأف
عدد الطالبات المصابات كاف  2مف أصل  32طالبة مربية لمقطط .
ككفقا لمنتائج المتحصل عمييا مف عينة الدراسة ,يمكننا القكؿ أنو ال تكجد عالقة بيف اإلصابة كالعمر  ,حيث بمغت
قيمة معامل االرتباط ( )0.020ك ( , p )0.876كىذا دليل عمى ضعف العالقة بيف اإلصابة كالعمر كأف اإلصابة
يمكف أف تحدث ألي فئة عمرية ,كتتفق ىذه النتيجة مع الدراسات السابقة التي قاـ بيا كال مف(عمي )2006,ك
( )Al-Khanak,2009كالتي أشارت إلى أنو ال تكجد عالقة بيف اإلصابة كالعمر ,كال تتفق مع النتيجة المتحصل عمييا
مف الدراسات السابقة التي قاـ بيا كال مف ( )Irane Ayi et al.,2016ك( )AL-Rubaia ,2008كالتي تنص عمى
43

كجكد عالقة بيف الفئة العمرية كنسبة اإلصابة  ,كما يفسر ىذه النتيجة المتحصل عمييا ىك أف عينة الدراسة كانت
محصكرة في فئة عمرية معينة .
ككفقا لمنتائج المتحصل عمييا مف عينة الدراسة ,يمكننا القكؿ أنو ال تكجد عالقة بيف اإلصابة كفصائل الدـ ,حيث
بمغت قيمة معامل االرتباط( )0.31ك ( p )0.320كىذا دليل عمى ضعف العالقة بيف اإلصابة كفصائل الدـ  ,ك تتفق
ىذه النتيجة مع الدراسة التي قاـ بيا ( )Rodrigues et al.,2011كالتي تنص عمى عدـ كجكد عالقة بيف فصائل الدـ
كاإلصابة  ,كال تتفق مع الدراسة المتحصل عمييا مف قبل ( (AL-Taei ,2013كالتي تنص عمى كجكد عالقة بيف
اإلصابة كفصائل الدـ.
كمف خالؿ النتائج المتحصل عمييا في ىذه الدراسة كانت أعمى نسبة إصابة في فصيمة الدـ  A+ك  , O-كتتفق
ىذه النتيجة مع الدراسات السابقة التي قاـ بيا كال مف ) (AL-Jubory et al.,2013ك ), )Obaid et al.,2013
كالتي تنص عمى أف أعمى نسبة إصابة كانت في فصيمة الدـ  Aك  , Oكال تتفق مع الدراسة التي قاـ بيا
( ) AL-Taei ,2013كالتي تنص عمى أف أعمى نسبة إصابة كانت في فصيمة الدـ (. )B
اظيرت نتائج الدراسة الحالية أف نسبة اإلصابة بالجسـ المضاد  IgGكانت األعمى مقارنة مع الجسـ المضاد
 , IgMكتتفق ىذه النتيجة مع الدراسات السابقة التي قاـ بيا كال مف

(مزىر ,جبار )2015,ك()Sultan,2010

كالتي تنص عمى إف نسبة ظيكر الجسـ المضاد  IgGتزداد معنكيا بالمقارنة مع الجسـ المضاد  , IgMكما يفسر
نتيجة ارتفاع اإلصابة بالجسـ المضاد  IgGأكتر مف الجسـ المضاد  IgMىك أف الجسـ المضاد  IgMيظير في
األسابيع األكلى مف اإلصابة ثـ يختفي  ,بينما يبقى الجسـ المضاد  IgGلفترات طكيمة بعد اإلصابة  ,كبما أف أغمب
المصابيف ال تظير عمييـ أعراض سريرية أثناء اإلصابة كبالتالي فإف الكشف يككف في كقت متأخر مف اإلصابة ,كال
تتفق مع النتيجة المتحصل عمييا مف قبل (الخشاب )2009.كالتي كانت فييا نسبة  IgMأعمى مف  IgGكىذا دليل
عمى االصابة الحديثة بالطفيل .
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1.5اإلستنتاجات8
مف خالؿ ىذه الدراسة تـ استنتاج التالي :
-1كجكد عالقة بيف اإلصابة كتربية القطط كىذا دليل عمى انتقاؿ االصابة مف خالؿ التماس مع القطط.
 -2كمف خالؿ نتائج الدراسة تبيف أف اإلصابة ايضا في غير مربيات القطط كىذا ألف الطفيل ينتقل بعدة طرؽ منيا
تناكؿ المحكـ النيئة كالخضركات كالفكاكو الممكثة كالتي مف المحتمل أف تككف الطالبات المصابات قد تعرضف ليا .
 -3عدـ كجكد عالقة بيف الفصائل الدمكية كاإلصابة عمى الرغـ مف ذلؾ لكحظ أف األشخاص الحامميف لفصيمتي الدـ
 O-,A+ىـ األكثر إصابة .
-4عدـ كجكد عالقة بيف اإلصابة كالفئة العمرية كذلؾ ألف عينة الدراسة كانت محصكرة بيف فئة عمرية محددة حيث
كانت الطالبات متقاربات في األعمار بحيث قسمت الفئة العمرية إلى فئتيف مف 18اؿ 22كمف 22الى .27
 -5استنتجنا بأف نسبة اإلصابة بالجسـ المضاد  IgGكانت النسبة األعمى مقارنة مع الجسـ المضاد  IgMأي أف
اإلصابة المزمنة كانت أعمى مف اإلصابة الحادة كيعزي السبب لمكشف المتأخر عف الفئة المستيدفة لمدراسة .
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 ..5التوصيات 8
كمف خالؿ الدراسة التي قمنا بيا نكصي باآلتي:
 -1تكعية النساء في سف اإلنجاب كالمقبالت عمى الزكاج كالحكامل بأىمية إجراء فحص طفيل  T.gondiiكذلؾ
لالطمئناف مف عدـ اإلصابة بو كتجنب األضرار التي يسببيا  ,كأنو في حالة حدكث اإلصابة كاكتشافيا في كقت مبكر
فإف العالج يككف سيال .
-2نقترح بأف يككف تحميل الكشف عف كجكد طفيل  T.gondiiمف متطمبات تحاليل عقد الزكاج.
 -3كضع برنامج تثقيفي حكؿ طرؽ انتقاؿ الطفيل ك كيفية اإلصابة بداء المقكسات كأىمية الكقاية مف اإلصابة بالمرض
كاالىتماـ بنظافة مياه الشرب كطيي المحكـ جيدا كغسل الخضركات كالفكاكو جيدا كتجنب مالمسة براز القطط كغسل
اليديف جيدا عند مالمسة التربة أك مالمسة المحكـ النيئة.
-4التكسع في عينة الدراسة بحيث تقاـ دراسات كاسعة المدى.
 -5تكعية عامة الناس ب أىمية المصداقية عند تعبئة االستبياف .
 -6إجراء دراسات باستخداـ تقنيات أدؽ لتحديد نسبة اإلصابة مثل استخداـ  ELISAك .PCR
 -7أف يتـ تكفير المعدات كاألدكات كالمحاليل الالزمة إلجراء مثل ىذه الدراسات مف قبل المؤسسات المعني
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صكر تكضح طريقة استخداـ الشريط المستخدـ إلجراء التحميل:
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54

قسـ التقنيات الحيكية
)(Biotechnology

استبياف خاص لدراسة مدى انتشار طفيل  T.gondiiبيف طالبات كمية العمكـ
يعتبر ىذا الطفيل مف أكثر الطفيميات انتشا ار في العالـ كنظ ار ألف اإلصابة بو في الناس األصحاء تككف عديمة
األعراض ,لذلؾ نجده غير متعارؼ عميو بكثرة  ,كلكف الخطكرة تكمف عند إصابة المرأة الحامل كاألشخاص
ضعفي المناعة كينتقل ىذا الطفيل بعدة طرؽ كالتي منيا تربية القطط كتناكؿ الخضركات كالفكاكو الممكثة ببيض الطفيل
ككذلؾ المحكـ النيئة  ,كنظ ار لقمة الثقافة كالكعي حكؿ ىذا الطفيل ك اإلمراضية التي يمكف أف يسببيا قررنا عمل ىذه
الدراسة

كالشكر كالتقدير لتعاكنكـ
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االسـ ....................................العمر...................

رقـ العينة..........................

الكزف.........................

الطكؿ..................

القسـ....................................
فصيمة الدـ............................
مكاف السكف............................
رقـ الياتف................................
اجب عف األسئمة اآلتية:
-1ىل لديؾ عالقة بالقطط ؟
..........................
إذا كانت اإلجابة نعـ :
أ-ىل ىي عالقة( ..........................قديمة /حالية) اذا كانت قديمة كـ مدة تركؾ ليا . ...........................
ب– ما مدي ىذه العالقة ؟(......................مباشرة/غير مباشرة).
ج -كـ مدة تربيتؾ لمقطة ؟........................................
د -مكاف تربية القطة ؟ (..........................داخل المنزؿ  /خارج المنزؿ).
ق -عدد مرات تنظيف القطة؟ كمكاف إقامتيا ؟...............................................
ك-ىل أنت المسؤكؿ عف نظافة القطة ؟...............................................
 -2ما ىي حالتؾ االجتماعية ؟(.............................متزكجة /غير متزكجة) إذا كنتي متزكجة ىل سبق كحدث لكي حالة
إجياض .................ككـ عدد المرات......................
 -3ىل سبق كتعرضت أحدى مف أفراد األسرة ليذا الطفيل كحدث إجياض ؟
......................................................
 ىل أنت مف الحريصيف عمي غسل الفكاكو كالخضركات جيدا؟  .............................كطبخ المحكـ جيدا؟...........................56

8نتيجة االختبار

Rapid test of Toxoplasma gondii

Name…………………………………………………………
Age……………………………….
Sample…………………………
IgG………………………………
IgM……………………………..
Note:- To confirm our result please check by Elisa.
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عينات الدـ قبل عممية الطرد المركزي

عينات الدـ بعد عممية الطرد المركزي
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