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دراسة مصمية وبائية لداء المقوسات Toxoplasmosis
في مدينة الخالص والقرى التابعة لها /ديالى /العراق
عباس عبود فرحان

غسان حمدان جميل القيسي

مها فالح نزال

جامعة ديالى  /كمية التربية جامعة ديالى /كمية التربية جامعة ديالى /كمية التربية

الخالصـة-:

تيدؼ الدراسة إلى تحديد وبائية الخمج بالمقوسة الكوندية
gondii

Toxoplasma

لسكاف مدينة الخالص فضال عف أف الدراسة اىتمت بتسميط الضوء

عمى بعض العوامؿ الميمة مثؿ العمر والجنس والمينة والمستوى االقتصادي
والتماس مع القطط .
استخدمت في ىذه الد ارسػػة طريقػ ػ ػػة اختب ػ ػ ػ ػػار التػ ػ ػػالزف المباشر

Direct

)Agglutination Test (DATلمكشؼ عف وجود أضداد الطفيمي في الدـ .
أظيرت نتائج الدراسة الحالية إف نسبة الخمج بالمقوسات بيف أفراد المجتمع
بشكؿ عاـ كانت  %45.6عند فحص نماذج الدـ .
وكما أظيرت الدراسة أيضا وجود عالقة معنوية بيف نسبة األضػػداد لممقوسات
والعمر بمستوى ثقة  P>0.05في حيف لـ تكف ىناؾ عالقة معنوية بيف المستوى
المعيشي ونسبة وجود األمصاؿ الموجبة .
كما بينت الدراسة أكثر حاالت تكرار لإلسقاط

 Abortionالمصاحب لمخمج

ضمف الفترة األولى مػف الحمؿ لمجموعة النساء الحوامؿ وغير الحوامػػؿ ممف لدييف
إسقاط سابؽ وبنسبة س  % 30.5و  % 13.3عمى التوالي ,كما بينت الدراسة
وجود نسبة  % 0.5لوالدة جنيف مشوه نتيجة انتقاؿ الخمج مف األـ إلى جنينيا عبر
المشيمة .
Synopsis
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This study aims to determine the epidemiology of
toxoplasmosis in khalis city and to study the effect of a
certain factors such as age ,sex ,job, social class and
contact with domestic cats.
The study used Direct Agglutination Test (DAT) to
detect Toxoplasma antibodies . So this study showed
that the percentage of infection by toxoplasmosis among
general population was 45.6% for the examined blood
samples .
The study showed significant relationship between antitoxoplasma antibodies and age P- Value was (P<0.05)
while there was no significant relationship between social
economic level and the percentage of seropositive .
The higher rates of abortion due to toxoplasmosis was
found to be in the first trimester of pregnant women who
had previous abortion with percentage 30.5% 13.3%
respectively
Also this study showed a presence of percentage rate
0.5% for parturition malformated embryo as a result of
transmission of infection transplacenta .
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المقدمة واستعراض المراجع -:

يعد داء المقوسات

 Toxoplasmosisواحداً مف أىـ األمراض المشتركة

بيف اإلنساف و الحيواف الذي يسببو طفيمي يدعى مقوسة كوندي

Toxoplasma

 gondiiإذ يتطفؿ ىذا الكائف إجبارياً داخؿ الخاليا الجسمية لممضيؼ وىو مف
الكرويات المعوية .)1( intestinal coccidia

تعد القطط المنزلية والبرية وجميع أألنواع العائدة لمعائمة القطية

Felidae

المضائؼ النيائية لمطفيمي ,أما المضائؼ الوسطية فتشمؿ األنواع العائدة لرتبة
المقدمات  primatesومف ضمنيا اإلنساف  .تكمف أىمية الخمج لمجنس البشري
في الحاالت الشديدة التي تظير فييا األعراض عمى المصاب وىي الحمى والرجفة
واعتالؿ الغدد الممفاوية فضال عف ذلؾ التياب الكبد والتياب الدماغ والتياب الشبكية
والمشيمية  retinochoroiditisالتي ربما تؤدي إلى اعتالؿ الرؤيا أو إلى العمى
blindness

()2

 .تحدث اإلصابة في اإلنساف مف خالؿ مسمكيف أساسييف

يتضمف  :ػ
األوؿ  :ػ تناوؿ المحوـ غير المطيية بصورة جيدة والحاوية عمى األطوار المعدية
لمطفيمي في حيف تعد أكياس البيض

 oocystالمطروحة مع براز القطط الخمجة

المسمؾ الثاني لإلصابة .كما يمكف أف ينتقؿ الطفيمي مف األـ الحامؿ إلى جنينيا
عبر المشيمة  Trans placentaولكف فرصة وشدة االصابة في الجنيف تعتمد
عمى وقت إصابة أالـ الحامؿ (.)3

تشير اإلحصائيات المستندة عمى قياس أضداد الطفيمي في أمصاؿ االفراد إلى

أف ىناؾ نحو  500مميوف اصابة في العالـ (.)4

تيدؼ الدراسة إلى التحري عف نسبة الخمج بالمقوسات بيف سكاف مدينة الخالص
والنواحي والقرى العائدة ليا باستخداـ طريقة اختبار التالزف المباشر (  )DATودراسة
تأثير بعض المتغيرات في نسبة الخمج مثؿ العمر والجنس والمستوى اإلقتصادي
فضالً عف وجود القطط .
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ائق العمل -:
طر ـ

أوالً  :جمع العينات :

 جمعت  78عينة دـ وبمعدؿ  5مميمتر مف الدـ الوريدي لكؿ حالة مف النساء
الحوامؿ وغير الحوامؿ الالتي يراجعف مستشفى الخالص العاـ والمراكز الصحية
التابعة لممدينة .
 جمعت  22عينة مف دـ الذكور وبأعمار مختمفة ومف شرائح اجتماعية
مختمفة بضمنيا األطباء البيطرييف والقصابيف لتماسيـ المباشر مع المحوـ والحيوانات
الحقمية .
ثانياً  :طريقة التشخيص :

أعتمد اختبار التالزف المباشر ( Direct Agglutination Test )DAT

لتشخيص نماذج الدـ الحاممة لألضداد مف غير الحاممة .

االختبار  :ـ
ـ
مبدأ
استخدـ المستضد  Antigenالخاص بطفيمي المقوسة الكوندية وىو عبارة عف
معمؽ مف دقائؽ الالتكس

 Latexالمحموؿ عميو مستضد المقوسات المعامؿ

بالفورماليف الذي يالزف األضداد إذا ما وجدت في عينة المصؿ لمشخص المصاب
والعدة التشخيصية المستخدمة  KITتسمى  Toxoplasmosis Latexمف إنتاج
شركة  Biokitاألسبانية ويحتوي عمى :
 عالؽ حبيبات الالتكس المغطاة بمستضد  T.gondiiمع %0.1
 Sodiumazideكمادة حافظة .
 سيطرة موجبة مف مصؿ اإلنساف مع  Sodiumazide %0.1مادة حافظة
.
 سيطرة سالبة مف مصؿ اإلنساف مع  Sodiumazide %0.1مادة حافظة
.
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. Test cards 

طريقة العمل  :ـ
ـ

وضعت قطرة مف المصؿ المراد فحصو عمى كارت الفحص  Test cardمع
قطرة مف المستضد ومزجتا جيداً بواسطة عود خشبي  Stickوحركت مدة  4دقائؽ
وفحصت بعدىا بالعيف المجردة ومالحظة حدوث التالزف في النماذج الموجبة وعدمو
في النماذج السالبة ولغرض الفحص الدقيؽ يتـ االستعانة بالمجير الضوئي
()5

وباستخداـ القوة الصغرى × 40لمتأكد مف حدوث التالزف

.

التحميل اإلحصائي  :ـ

اجري التحميؿ اإلحصائي باستخداـ مربع كاي . )6( Chi-square Test

النتائج والمناقشة  :ـ

بمغ العدد الكمي لعينات دـ اإلنساف المستخدمة في الدراسة 100عينة كاف منيا
 78عينة لإلناث مف عمر ( 20ػ ػ  45سنة ) و  22عينة لمذكور مف عمر ( 20ػ ػ 50
سنة).
بمغت نسبة الحاالت الموجبة منيا  %45.6كما موضح في الجدوؿ رقـ ( )1
وأظير التحميؿ اإلحصائي وجود فرؽ معنوي بمستوى الثقة . P<0.05
تؤكد النتائج التي ظيرت في الدراسة أىمية داء المقوسات بيف سكاف مدينة
الخالص (المركز والقرى التابعة لو ) كتمؾ التي جاء بيا كؿ مف (
()7

) Timimi,2004

()8

في بغداد و ( ) Fatohi,1985

Al-

في الموصؿ  .إف نسبة

تفشي الخمج في الدراسة الحالية كانت  %45.6وىي مقاربة بالنسب التي ظيرت
في دراسات عديدة أجريت في العراؽ منيا في بغداد في دراسة (
()9

)2000

Musttafa,

و( )10()Ageel,2003في تكريت إذ كانت النسب %55.3و %42.6

عمى التوالي .
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أما النسبة الكمية لمخمج في الذكور كانت  %13.6إذ تشير ىذه النسبة إلى أف
تفشي الخمج في الذكور أقؿ مقارنة بمجموعة اإلناث ( الحوامؿ وغير الحوامؿ )
وبفرؽ معنوي إحصائي عند مستوى ثقة  P<0.05وىذا يتوافؽ مع ما أش ػػار إلي ػ ػػو (
 ) Ageel ,2003و (2005

,

( )11

) Al-jubori

()12

و( الغريري ) 2007 ,

يمكف أف يعزى السبب إلى عوامؿ فسمجية وتشريحية لكال الجنسيف فضال عف أف
النساء أكثر تعرضاً لمخمج مف الذكور كونيف بتماس مباشر مع مصادر العدوى
لمطفيمي مثؿ المحوـ النيئة والخضار المموثة.
تظير النتائج في جدوؿ رقـ (

 )2إف اعمى نسبة خمج في مجموعة النساء

الحوامؿ كانت ضمف المستوى المعيشي (متوسط ) إذ بمغت

 %46.6وانخفضت

النسبة ضمف المستوى المعيشي (ضعيؼ ) إلى  %12.5وكانت التحميؿ اإلحصائي
يدؿ عمى وجود فرؽ معنوي إحصائي بمستوى الثقة  P<0.05أما بالنسبة مجموعة
النساء غير الحوامؿ كانت أعمى نسبة خمج ضمف المستوى المعيشي ( ضعيؼ ) اذ
بمغت  %33.3و أوطأ نسبة ظيرت ضمف المستوى المعيشي ( جيد ) إذ بمغت
 %25ولـ يشير التحميؿ اإلحصائي إلى وجود فرؽ معنوي بمستوى الثقة P<0.05
.
ىذا وقد أكدت الدراسات الحديثة عدـ وجود عالقة مؤثرة بيف المستوى المعيشي
ونسبة وجود األمصاؿ الموجبة وىذه النسب تتفؽ مع ما توصؿ إليو (الغريري
 ) 2007,في ديالى باستثناء مدينة الخالص لصعوبة الوضع األمني حينذاؾ الذي
أشار إلى عدـ وجود عالقة مؤثرة بيف المستوى المعيشي ونسبة وجود األمصاؿ
الموجبة .
يبيف جدوؿ رقـ (  )3العالقة بيف العمر و الخمج بالمقوسات إذ أظيرت النتائج
بأف أعمى نسبة كانت عند النساء الحوامؿ ضمف الفئة العمرية (  25-21سنة) إذ
ظير الخمج في  9عينات وبنسبة  %56.2أما أقؿ نسبة كانت ضمف الفئة العمرية
فرؽ
( 30-26سنة) وبنسبة  %15.3وكاف التحميؿ اإلحصائي يدؿ عمى وجود ً
معنوي بيف المجاميع العمرية المختمفة بمستوى ثقة . P<0.05
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لدى موازنة النتائج مع مجموعة النساء غير الحوامؿ تبيف أف أعمى نسبة
الحاالت الموجبة في الفئة العمرية (
ظيرت ضمف الفئة العمرية(

 35-31سنة ) وبنسبة (  )%75وأقؿ نسبة

 30-26سنة ) وبنسبة

 %20وكاف التحميؿ

اإلحصائي يشير إلى وجود فرؽ معنوي بمستوى الثقة . P<0.05
وتت ػػفؽ النتائ ػػج المبينة في ال ػػجدوؿ رقـ (  )3مػ ػػع ما وجده (الغريري )2007 ,
و(,2004

) Al-Timimiإلى أف نسب اإلصابة بالخمج بالنسبة لمنساء غير

الحوامؿ كانت عالية في الفئات العمرية (  35-31سنة)  ,أما بالنسبة إلى نسبة
اإلصابة بالخمج لمنساء الحوامؿ ذات الفئة العمرية (  25- 21سنة ) فكانت عالية
وىذا قد يكوف بسبب قمة الوعي الصحي لدى النساء المصابة باإلسقاط و عدـ فيـ
الحالة التي قد تفسر بأنو إسقاط عرضي أو لسبب غير معموـ أو عدـ كشؼ الحالة
المرضية مف قبؿ أخصائي الوالدة و تقبميف الحمؿ الثاني بدوف عالج إذ يتسبب ذلؾ
بتكرار اإلسقاط بعد االستفسار مف النساء شخصياً.

ولتوضيح العالقة بيف نسبة الخمج بالمقوسات وتكرار اإلسقاط في النساء الحوامؿ

تؤكد نتائج الدراسة الحالية إلى أف أكثر نسبة الحاالت الموجبة ظيرت في حالة
اإلسقاط لمرة واحدة بنسبة  %30.5تمييا حالة تكرار اإلسقاط ؿ  3-2مرة وبنسبة
()13

%13.8وىذه الدراسة تتفؽ مع ما توصؿ إليو( )Kadir etal ,1992

أي أف

النساء الحوامؿ .
اإلسقاط المنفرد في ػ
ػ
الموجب تظير في حاالت
ػة
أكثر الحػاالت
ػ
أظيرت نتائج الدراسة المبينة في الجدوؿ رقـ (  )4تأثير انحدار العمؿ عمى نسب
توزيع الخمج بالمقوسة الكوندية لمجموعة النساء الحوامؿ وغير الحوامؿ فكانت أكثر
النسب الموجبة ضمف انحدار العمؿ (ربة بيت) عمماً أف أغمب النساء يمارسف عمؿ

ربات البيوت وىذا يعزز ما توصؿ إليو باحثوف

بأف النساء أكثر عرضة لإلصابة

بالخمج لتعامميف مع المحوـ والخضروات التي قد تكوف حاممة لمطور المعدي
لمطفيمي وال تفؽ نتيجة الدراسة في ىذا المجاؿ مع ما توصؿ إليو
()14

()Jawad,1985

إلى عدـ وجود اختالفات معنوية بيف نسبة األضرار الموجبة

والعمؿ لمنساء الحوامؿ وغير الحوامؿ .
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تظير النتائج في الجدوؿ رقـ (  )4إف النسبة العالية لمخمج لمجموعة النساء
الحوامؿ كانت في ذوات العمؿ (ربة بيت) بنسبة  % 77.14وأوطأ الحاالت الموجبة
ظيرت ضمف العمؿ (الوظيفي) بنسبة
بمستوى الثقة . P>0.05

 %23.07وكاف الفرؽ معنوي ا إحصائياً

أما في مجموعة النساء الغير حوامؿ فكانت النسبة الحالية لمخمج لدى ذوات
العمؿ (فالحي) بنسبة  % 33.3وأوطأ النسب ظيرت ضمف العمؿ (الوظيفي)
بنسبة  % 25ولـ يدؿ التحميؿ اإلحصائي إلى وجود فرؽ معنوي بمستوى الثقة
. P>0.05
أما بالنسبة إلى دور القطط في أحداث الخمج لمجموعة النساء الحوامؿ كما
يتضح مف الجدوؿ رقـ (  )5فمـ يظير التحميؿ اإلحصائي فروقاً معنوية مما يدؿ

عمى تعدد مصادر الخمج وليس بالضرورة عف طريؽ القطط حص اًر وىذا يختمؼ عف
الكثير مف الدراسات التي تشير إلى دور القطط في نقؿ الخمج إلى اإلنساف  ,فقد
()15

أوضح كؿ مف ( )Knaus and Fehler,1989

دور القطط في نقؿ الخمج

إلى اإلنساف عف طريؽ اإلنتقاؿ المباشر الناتج عف تموث البيئة المحيطة بأكياس
البيض ولكف النسبة المسجمة في الدراسة الحالية تتفؽ مع ما جاء بو
()16

( ) Dubey,1994

و ( الغريري ) 2007,المذاف أكدا بأنو ىناؾ عدة مصادر

لنقؿ الطفيمي لإلنساف وحيواناتو الداجنة مثؿ المحوـ غير المطيية جيداً وبصورة

خاصة لحوـ األغناـ والماعز التي تحتوي عمى األكياس النسيجية Tissue Cyst
.
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جدول ( : )1ـ نسبة الخمج بالمقوسات في مدينة الخالص .
العدد الكمي

النماذج المفحوصة حسب

%

+Ve

الجنس
اإلن ػ ػ ػ ػػاث

78

25

ال ػ ػ ػػذكور

22

3

المجموع

100

28

*32
13.
6
45.
6

P<0.05
جدول ( : )2ـ نسبة الخمج بالمقوسات حسب مستويات المعيشية لمجموعة
النساء الحوامل وغير الحوامل في مدينة الخالص .

المستوى
ػ
المعيشي
ػ

النساء غير الحوامؿ
ػ

النساء الحوامؿ
ػ
العدد

+Ve

الكمي
12

3

25

متوسط

30

14

ضعيؼ

16

2

*
46.6
12.5

6

المجموع

58

19

32.7

20

جيد
ػ

%
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%

العدد

+Ve

الكمي
4

1

25

10

3

30

2

33.3

6

30
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جدول ( : )3ـ نسبة الخمج بالمقوسات حسب الفئات العمرية لمجموعة النساء
الحوامل وغير الحوامل في مدينة الخالص .
الفئة
ػ

النساء الحوامؿ
ػ

العمر ػية
-15

العدد

+Ve

الكمي
4

2

النساء غير الحوامؿ
ػ
%
50

العدد

+Ve

الكمي
2

%
-

-

20
-21

9

16

25
-26

2

13

*
56.2
15.3

4
5

25

1

20

1

30
-31

2

11

18.1

4

3

*75

35
-36

10

40
 41فما

3
1

4

33.3
25

2
3

1

33.3

فوؽ
المجموع

58

19

32.7

20

6

30

جدول ( : )4ـ نسبة الخمج بالمقوسات حسب انحدار العمل لمنساء الحوامل
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