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 المستخلص:
 

عينة دم جمعت من النساء الحوامل الوافدات  180بفحص  Toxoplasma gondiiتضمنت هذه الدراسة مسحا  للتحري عن اإلصابة بطفيلي 

األصابة بالعمر والسكن وعالقة  2012لمستشفى الرمادي التعليمي للنسائية واالطفال وبعض المراكز الصحية في مدينة الرمادي خالل عام 

 84% , كما تم فحص 45.55والمستوى التعليمي وأشهر السنة وعدد مرات االسقاط ونوع االسقاط , أسفرت النتائج عن نسبة اصابة كلية بلغت 

من  70الغنام و من ا 68عينة دم من الحيوانات ) 138% , وتضمنت الدراسة أيضا  فحص 36.90عينة دم من الذكور وبلغت نسبة االصابة لديهم 

عينة تربة جمعت من مناطق مختلفة في مدينة الرمادي بلغت نسبة  120% .   كذلك ومن خالل فحص41.30االبقار ( وكانت نسبة االصابة 

عينة براز ُجمعت من مناطق مختلفة في مدينة  112% بفحص 50% (, وكانت نسبة االصابة لدى القطط 32.50) T . gondiiاالصابة بطفيلي 
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 Abstract: 
          

This study includes a survey for Toxoplasma gondii parasite infestations that check 180 blood samples its 

collection from pregnant women which arriving to ramadi general hospital for women and chilidran and some 

helth center in ramadi city  through year 2012  and  relationship   the  infection to  age , aducation  level ,  year  

months , number  of  projection  and  the type of projection   .  it
,
s  leads  to   the   results  whole  are  45.55%  , 

as complete check 84 blood  smear  from men  its  was 36.90%  and included examination 138   blood   smears 

of  animals ( 68 from sheep and 70 from cows ) it was the infection 41.30% . And through check 120 soil 

samples its collection from diffrents regions of  Ramadi city  its score parasite infection of T.gondii  32.50% . 

and it’s was score of cats 50% that check 112 samples smear feces its collection from different regions of 

Ramadi city . 

 

 المقدمة:
 

من اإلمراض   Toxoplasmosisيعد داء المقوسات 

المعدية والشائعة في جميع إنحاء العالم  الحيوانية

 Toxoplasmaوالمتسبب عن طفيلي المقوسة الكوندية 

gondii   ( الذي يتبع االكرياتcoccidia  والذي )

يصيب جميع الحيوانات من ذوات الدم الحار مثل الطيور 

( وهو 3013وآخرون,  Jimenez-Coelloوالثدييات )

والحيوان  من األمراض المشتركة بين اإلنسان

(Arabpour  ,وهذا ما يجعله من أكثر 3011وآخرون )

 ,Joanneاالوالي الطفيلية نجاحا  على وجه األرض )

كان العالم %( من س (30-60( يعتقد إن مابين 3013

( تعد 3011وآخرون, Zhou) مصابين بهذا الطفيلي

القطط البرية والمنزلية المضيف النهائي الوحيد لهذا 

( حيث تمر أكياس 3010وآخرون,Elmoreالطفيلي )

من خالل برازها وبهذا تلعب دورا   Oocystsالبيض 

-Alvaradoرئيسا  في انتشار اإلصابة ونقل طفيلي )

Esguirel ,تكمن خطورة هذا الطفيلي 3013وآخرون )

في إصابتة النساء الحوامل في مدة الحمل 

Iraqi.J .Desert . Study 7 (2) 2017 

  ISSN:1994-7801     

المجلة العراقية لدراسات الصحراء 

 المجلد 7 , العدد-  2  -1017   



  

 Toxoplasma gondii بطفيلي االصابة انتشار سةدرا                                                      الفهداوي              

 

 

110 
 

(2004,Montoyo& liesenfeld  )   إذ ينتقل من إالم

 وآخرون, Beackerجنين عن طريق المشيمة )الى ال

( ويسبب اإلجهاض للمرأة الحامل أو أعراض 3010

(  3009 وآخرون, Kaplanمرضية خطيرة لدى الطفل) 

تسبب اإلصابة األولية لدى المرأة الحامل داء المقوسات 

الخلقي الشديد والذي يؤدي إلى تشوهات خلقية للجنين 

 Cenci-Goga) أواإلجهاض أو والدة طفل ميت

( تحدث االصابة بداء المقوسات عن 3011 وآخرون,

طريق تناول األطعمة الملوثة ببراز القطط أو تناول 

اللحوم النية أو غير المطبوخة بصورة جيدة والحاوية 

على األكياس النسيجية أو الحليب غير المعقم أو نقل الدم 

أو تناول المياه الملوثة بأكياس البيض أو عن طريق 

 (.3011وآخرون,Rogerio ستنشاق )اال

أجريت العديد من الدراسات للتحري عن داء      

 shinالمقوسات في الكثير من دول العالم ومنها دراسة )

 12( حيث سجلوا نسبة إصابة بلغت 2009 وآخرون ,

( 2010وآخرون , Xiao% لدى سكان كوريا, وسجل) 

 3000% خالل فحصهم لـ  12.3نسبة إصابة بلغت 

-ALص في شمال وجنوب الصين, ووجد شخ

Mohamuad ( في مستشفى اإلحساء 2010وآخرون )

 51.4في العربية السعودية أن نسبة اإلصابة لدى النساء 

%  62إلى %.وفي مدينة الرياض ارتفعت نسبة اإلصابة

(ALmogern ,2012 ومن الباحثين األوائل الذين )

لباحث تناولوا دراسة داء المقوسات في العراق هو ا

Machattie ( حيث قام بعزل طفيلي 1936عام )T . 

gondii    من طحال إحدى الكالب السائبة في مدينة

 Fatohi (19.2.)بغداد وهذا ما ذكره 

( أمرأة يعانين من اإلجهاض 350وقام كريم بفحص )     

في مدينة بغداد وأظهرت النتائج إن نسبة  2007عام 

( في 3009ورشيد ,% , ووجد )علي 65اإلصابة بلغت 

% وتركزت  51.14 محافظة صالح الدين نسبة إصابة

( سنة من النساء الحوامل , 26-30في الفئة العمرية )

% 8.88( نسبة إصابة 3010وسجل حسين وآخرون )

عينة دم من النساء  90بطريقة التالزن وذلك بفحص 

 المجهضات في مدينة الفلوجة.

( Juma ,2011و  Salmanوفي محافظة اربيل وجد )

% باستخدام تقنية  19.17إن نسبة اإلصابة بلغت 

ELISA وسجل الشعيبي  في محافظة االنبار عام ,

% لدى النساء 67  ( نسبة إصابة بلغ2013)

المجهضات. نظرا  لما لهذا المرض من أهمية صحية 

كبيرة ولما له من إضرار خطيرة على اإلنسان والحيوان 

يلي في البيئة والمضائف لذا واالنتشار الواسع لهذا الطف

هدفت هذه الدراسة لمعرفة مدى انتشار هذا الطفيلي في 

مدينة الرمادي وعالقة اإلصابة بالعمر والجنس ومنطقة 

السكن والمستوى التعليمي للمرضى , ومدى انتشار هذا 

الطفيلي بين األغنام واألبقار التي هي باتصال مباشر مع 

ر في نقل المرض , ومدى اإلنسان ولما ها من دور كبي

انتشار الطفيلي أيضا  في براز القطط والتربة لمعرفة 

مصادر اإلصابة بهذا المرض من اجل تخطيط برامج 

الخدمات الصحية وخاصة الوقائية منها للحد من انتشار 

 اإلصابات الطفيلية وإضرارها الصحية واالقتصادية .
 

 طرائق:الالمواد و
 

 ان:جمع وفحص عينات دم اإلنس
 

عينة دم من النساء الحوامل المراجعات  180تم جمع 

لمستشفى الرمادي التعليمي للنسائية واالطفال وبعض 

المراكز الصحية ورعاية الحوامل في مدينة الرمادي 

خالل المدة من بداية شهر كانون الثاني وحتى نهاية شهر 

ولفئات عمرية مختلفة تراوحت من  2012كانون االول 

ة وتم تدوين المعلومات الخاصة سن 15 – 45

بالمراجعات والمتمثلة بالعمر والسكن وتاريخ المراجعة 

 .والمستوى التعليمي وعدد  مرات االسقاط ونوع االسقاط

عينة من الذكور عن طريق سحب  84كما تم جمع      

( ووضع الدم في انابيب 5mlالدم الوريدي وبمعدل )

في حمام مائي , دقيقة   20 – 30اختبار وتركت لمدة 

دقائق  3ووضعت بعدها في جهاز الطرد المركزي لمدة 

لغرض فصل المصل وبعد الحصول على نماذج المصل 

 ( DATتم فحصها بطريقة التالزن الدموي المباشر )

Direct Agglutination Test   أذ يُستخدم المستضد

Antigen   لطفيلي المقوسات وهو عبارة عن )معلق من

( المحمول علية مستضد المقوسات Latexسدقائق الالتك

في حالة وجودها في المصل , ويستخدم لهذه الطريقة 

(kit الذي يطلق عليه )Toxoplasmosis-  Latex  

االسبانية, للكشف  Bioket – SAوالمنتئج من شركة 

 عن وجود االضداد المتخصصة ضد المقوسات وتتضمن
 

 طريقة العمل:
 

يحة زجاجية مع قطرة وضع قطرة من المصل على شر

  stick( وتمزج جيد  بواسطة Antigenمن المستضد )

دقائق وتُفحص بالقرب من مصدر  3 – 4وتُحرك لمدة 

ضوئي بالعين المجردة لمالحظة حدوث التالزن في حالة 

الفحص الموجب ويتم استخدام المجهر الضوئيعلى قوة 

 Karim( للتأكد من حدوث التالزن    )40xتكبير )

and Ludlam ,1972 ) 
 

 جمع وفحص عينات دم الحيوانات:
 

( 3( و)1تم جمع عينات الدم من األغنام واألبقار شكل)    

عينة دم من األبقار   70عينة من دم األغنام و  68وبواقع 

وبمعدل  Jugular veinبسحب الدم من الوريد الوداجي 

(5ml وتم عزل المصل بنفس الطريقة السابقة الذكر وتم )

اء اختبار التالزن المباشر عليه للتحري عن الحيوانات إجر

 المصابة بطفيلي المقوسات.
 

Iraqi  .J.Desert.Study 7 (2) 2017 



 

111 
 

 جمع وفحص عينات براز القطط:
 

عينة من برازالقطط من مناطق مختلفة  112م جمع ت

في مدينة الرمادي والقرى المحيطة بها واُستخدمت قناني 

بالستيكية محكمة الغطاء ووضع فيها محلول ثنائي 

%(  كمادة حافظة , وفُحصت في 5بوتاسيوم )كرومات ال

المختبر بطريقة التطويف بواسطة كبريتات الخارصين 

 منظمة الصحة العالمية, والتي أُستعملت من قبل

( حيث تم تحضير محلول كبريتات الخارصين 19.7)

غم من ملح كبريتات الخارصين في لتر واحد 331 بإذابة

غم 1براز بمزج من الماء المقطر, وتم تحضير معلق ال

ملليتر من الماء الدافئ في أنابيب  10من البراز مع 

اختبار مناسبة ووضعت هذه األنابيب في جهاز الطرد 

دقيقة ولمدة ثالث  دوره 2500المركزي وعلى سرعة 

دقائق, ثم أخذت الرواسب وكررت عملية تعليقها بماء 

نظيف ُكررت عملية الترسيب حتى الحصول على عائم 

الراسب وأهمل الجزء العالق فوق الراسب من  رائق فوق

ملليتر من  2عملية الترسيب األخيرة. تمت إضافة 

كبريتات الخارصين التي تعمل على تفتيت الراسب ثم 

ُملئت األنبوبة إلى نهايتها العليا بالمحلول وغطيت بغطاء 

الشريحة وتم إجراء عملية ترسبأخرى عند السرعة 

حة الى شريحة حاوية على نفسها ثم نُقل غطاء الشري

قطرة من صبغة اليود اللوكالي وتم فحصها مجهريا  على 

( علما  انه تم أعداد ثالث مسحات 40x( و)10xالقوتين )

 من كل عينة .
 

 جمع وفحص عينات التربة:
 

عينة تربة من مناطق مختلفة في مدينة 120ُجمعت 

الرمادي والقرى المحيطة بها ووُضعت في قناني 

ية , وتم استخدام طريقة التطويف السابقة الذكر بالستيك

( لطفيلي Oocysts) للتحري عن أكياس البيض

المقوسات وذلك الحتمال تواجد أكياس البيض في التربة 

بشكل كبير الن القطط تدفن برازها في التربة وإذا ما 

توفرت الظروف البيئية المناسبة من درجة حرارة 

وبهذا تبقى مقاومة  ورطوبة فسوف يحدث لها التبويغ

 (..Dubey,199للتغيرات البيئية لما يقارب السنة )

 
 

 النتائج: 
 . T( أن نسبة اإلصابة بطفيلي 1-يبين )الجدول    

gondii   من خالل 45.55لدى النساء الحوامل  %

عينة دم  و بلغت هذه النسبه لدى  180فحص 

عينة دم.  وبفحص ..%  وذلك  بفحص  26.90الذكور

 68عينة من األغنام و  70عينة  دم من الحيوانات ) 138

%  41.30 عينة من األبقار(  كانت نسبة اإلصابة 

واظهر التحليل اإلحصائي فروقا  معنوية بين عينات دم 

 ( .p< 0.05النساء الحوامل والذكور )

 

امل والذكور والحيوانات في مدينة الرمادي والمناطق لمحيطة لنماذج الدم من النساء الحو T. gondii : النسبة المئوية لإلصابة بطفيلي 1-جدول

 بها.

 النسبة المئوية لإلصابة % إعداد المصابين إعداد المفحوصين نوع العينات المفحوصة

 45.55 82 180 النساء الحوامل

 36.90 31 84 الذكور

 41.30 57 138 الحيوانات

 مجموعة من األبقار المفحوصة: 1-شكل مجموعة من األغنام المفحوصة :1-شكل
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ر النساء عالقة نسبة اإلصابة بعم (3-ليبين )الجدو    

% لدى 65.62الحوامل حيث بلغت اعلي نسبة إصابة

% لدى 25سنة واقل نسبة إصابة 26- 30الفئة العمرية 

سنة , واظهر التحليل اإلحصائي  36 -40الفئة العمرية 

 (,p< 0.05وجود فروقا  معنوية بالنسبة للعمر )

أما بالنسبة لعالقة اإلصابة بأشهر السنة فقد كانت أعلى 

% وأوطأ 65.38ة خالل شهر تشرين األولنسبة إصاب

% 8.33نسبة إصابة خالل شهر شباط والتي بلغت 

 (.3-وبفروق معنوية إحصائيا  )جدول

 

 لدى النساء الحوامل المفحوصات وبحسب الفئات العمرية . T. gondiiالنسبة المئوية لإلصابة بطفيلي  :-2جدول

 النسبة المئوية لإلصابة % ينإعداد المصاب إعداد المفحوصين الفئات العمرية

20 – 16 33 10 30.30 

25 – 21 20 11 55.00 

30 – 26 32 21 65.62 

35 – 31 38 23 60.52 

40 – 36 28 7 25.00 

45 – 41 29 10 34.48 

 45.55 82 180 المجموع

 سب اشهر السنة.لدى النساء الحوامل المفحوصات وبح T. gondii: النسبة المئوية لإلصابة بطفيلي 3-جدول

 النسبة المئوية لإلصابة % إعداد المصابين إعداد المفحوصين أشهر السنة

 14.28 2 14 كانون الثاني

 8.33 1 12 شباط

 40.00 4 10 آذار

 38.46 5 13 نيسان

 28.57 2 7 أيار

 54.54 6 11 حزيران

 41.66 5 12 تموز

 47.82 11 23 أب

 60.00 12 20 أيلول

 65.38 17 26 ولتشرين األ

 57.14 8 14 تشرين الثاني

 50.00 9 18 كانون األول

 45.55 82 180 المجموع

 

( عالقة نسبة اإلصابة بالتحصيل -4يبين )الجدول    

الدراسي للنساء الحوامل المفحوصات حيث كانت اعلي 

نسبة إصابة لدى النساء الحوامل من غير المتعلمات 

وأقل نسبة لدى النساء  % 67.64)األميات( وبلغت 

%. كما تبين نتائج  16.66ذوات التعليم العالي وبلغت 

%  54.16الدراسة إن نسبة اإلصابة لدى سكان الريف 

% وبفروق معنوية  35.71أعلى منها لدى سكان المدينة 

 (.5-إحصائيا  )جدول
 

 المفحوصات وبحسب التحصيل الدراسي. لدى النساء الحوامل T. gondiiالنسبة المئوية لإلصابة بطفيلي : 4-جدول

 النسبة المئوية لإلصابة % إعداد المصابين إعداد المفحوصين التحصيل الدراسي

 67.64 23 34 أمي

 65.78 25 38 ابتدائي

 52.50 21 40 متوسط

 21.05 8 38 إعدادية

 16.66 5 30 عالي

 45.55 82 180 المجموع

 السكن. لدى النساء الحوامل المراجعات وبحسبT. gondiiبطفيلي : النسبة المئوية لإلصابة 5-جدول

 النسبة المئوية لإلصابة % إعداد المصابين إعداد المفحوصين السكن

 54.16 52 96 ريف

 35.71 30 84 مدينة

 45.55 82 180 المجموع

 
 

( أن عدد حاالت اإلسقاط في الفترة 6يُظُهر الجدول)   

%  53.12اعلي نسبة وبلغت األولى من الحمل احتلت 

في النساء الحوامل واقلها في حالة والدة طفل ميت 

 % وبفروق معنوية عالية إحصائيا  . 7.81وبنسبة 

 19 

 

2
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%  41.30أظهرت نتائج الدراسة نسبة إصابة كلية      

بالمقوسات الكوندية لدى الحيوانات من خالل فحص 

%  38.57حيوانا  وكانت نسبة اإلصابة لدى األغنام  138

 (.7% جدول ) 44.11أعلى منها لدى األبقار 
 

 خالل فترة الدراسة .T. gondii :  نوع اإلسقاط والنسبة المئوية للمصابات بطفيلي6-جدول

 النسبة المئوية لإلصابة % العدد نوع اإلسقاط

 المدة األولى من الحمل

 )في األشهر الثالثة االولى( 
34 53.12 

 المدة الوسطى من الحمل

 )في االشهر الثالثة الثانية( 
17 26.56 

 المدة األخيرة من الحمل

 )في االشهر الثالثة الثالثة(
8 12.50 

 7.81 5 والدة طفل ميت

 100.00 64 المجموع
 

 بها.لنماذج الدم المأخوذة من الحيوانات في مدينة الرمادي والقرى المحيطة  T. gondiiالنسبة المئوية لإلصابة بطفيلي : 7-جدول

 النسبة المئوية لإلصابة  % اإلعداد المصابة اإلعداد المفحوصة نوع الحيوان

 38.57 27 70 األغنام

 44.11 30 68 األبقار

 41.30 57 138 المجموع

 

عينة تربة  120( انه من خالل فحص 8-يبين )الجدول   

من مناطق مختلفة في مدينة الرمادي إن نسبة اإلصابة 

واحتلت منطقة الجزيرة أعلى نسبة  % 32.50الكلية 

% في حين احتلت منطقة الملعب اقل  57.14إصابة 

( نسبة 9-يوضح )الجدول %. 11.11نسبة إصابة  

عينة برازمن 112اإلصابة لدى القطط من خالل فحص 

مناطق مختلفة في مدينة الرمادي وكانت اعلي نسبة 

ة % في منطقة الجزيرة , واقلها في منطق 60.71إصابة 

% وبفروق معنوية إحصائيا   16.66الملعب وبنسبة 

(P<0.05 وبلغت نسبة اإلصابة الكلية لدى القطط )

 % . 50.00المفحوصة 

 

التي ُجمعت من مناطق مختلفة في مدينة   T. gondii: عدد عينات التربة المفحوصة والمصابة والنسبة المئوية لإلصابة بطفيلي 8-جدول 

 ة بها .الرمادي والقرى المحيط

 النسبة المئوية لإلصابة % عدد العينات المصابة عدد العينات المفحوصة المنطقة

 11.11 2 18 حي الملعب

 20.00 4 20 حي األندلس

 57.14 12 21 الجزيرة

 31.57 6 19 كيلو5

 50.00 12 24 زنكورة

 16.66 3 18 حي التأميم

 32.50 39 120 المجموع

 

التي ُجمعت من مناطق مختلفة في مدينة T. gondiiز القطط المفحوصة والمصابة والنسبة المئوية لإلصابة بطفيلي : عدد عينات برا9-جدول

 الرمادي والقرى المحيطة بها .

 النسبة المئوية لإلصابة % عدد العينات المصابة عدد العينات المفحوصة المنطقة

 16.66 1 6 حي الملعب

 25.00 2 8 حي األندلس

 60.71 17 28 ةالجزير

 52.63 10 19 كيلو5

 54.83 17 31 زنكورة

 45.00 9 20 حي التأميم

 50.00 56 112 المجموع
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 المناقشة:
 

%لدى  2.22.أسفرت نتائج الدراسة عن نسبة إصابة    

النساء الحوامل وهي أعلى مما وجدة لفتة في محافظة 

جله % , ومما س  36.76 والتي بلغت 2009بابل عام 

في محافظة صالح الدين والتي  2010الدوري  عام 

في   Jumaو   Salman% ومما وجده  28بلغت 

%, وأقل مما وجده 19.17محافظة اربيل والتي بلغت 

والتي كانت     2010عايز في محافظة النجف عام 

% و مما سجلته النعيمي  في محافظة نينوى والتي  59.9

نسب اإلصابة في  % يعزى التباين بين 52.00بلغت 

هذه الدراسة والدراسات السابقة إلى أختالف المستوى 

الثقافي والعادات الصحية والتعامل مع التربة في المناطق 

الريفية والمدينة واالتصال مع القطط والظروف المناخية 

وعدم االهتمام بنظافة الطعام والشراب واالحتكاك مع 

عد مصدرا  الحيوانات في المناطق الريفية والتي ت

( إن 2000وآخرون عام ) Tenterلإلصابة , وذكر  

معدالت االنتشار المقدر للسكان تختلف اختالفا  كبيرا  في 

 مختلف البلدان وبين مختلف المناطق في البلد الواحد.

% وهي أقل  36.90كانت نسبة اإلصابة لدى الذكور     

ما من نسبة اإلصابة لدى النساء الحوامل وهذا يتفق مع 

في محافظة كركوك ,    3000وجدته العطار عام 

ويعزى سبب ذلك ألن النساء أكثر عرضه لمصادر 

اإلصابة من الرجال وذلك ألنهن بتماس مباشر مع 

الخضارواللحوم إثناء الطبخ والتي قد تكون حاوية على 

مسببات اإلصابة وكذلك بعض النساء يعنون بتربية 

بعضهن يتعرضن  القطط في البيوت وخارجها وايضا  

ألستنشاق الغبار الملوث المتطاير إثناء تنظيف البيوت 

وخارجها . وقد يعزى أرتفاع نسبة األصابة لدى الذكور 

الى أستهالك الخضار والفواكة غير المغسولة او غير 

المقشرة او تناول اللحوم غير المطبوخة جيدا  وتواجد 

 القطط داخل المنزل وحولة .

الحالية نسبة إصابة كلية لدى أظهرت الدراسة    

% وكانت نسبة اإلصابة لدى   41.30الحيوانات 

%  38.57% أعلى مما هي لدى األغنام 44.11األبقار

وتتفق هذه النتائج مع دراسة العطار  في مدينة كركوك 

ويعود ارتفاع نسبة اإلصابة لدى األبقارواألغنام إلى 

التي  كثرة وجود القطط في حقول التربية والمراعي

تطرح أكياس البيض وتتناولها الحيوانات         

(Dubey , 3002 وأيضا  االعتماد على األعالف .)

المخزونة من قبل مربي األغنام واألبقار يساعد على 

انتشار اإلصابة نتيجة تعرض هذه األعالفإلى تعفن 

ووجود السموم الفطرية والتي تعمل على التثبيط المناعي 

 (.3002 وآخرون, Ventarini   ات ) لدى هذه الحيوان

أظهرت النتائج أعلى نسبة إصابة لدى الفئة العمرية    

سنة من النساء الحوامل وهذا يتفق مع دراسة  26 – 30

لفتة  ودراسة الدوري  في محافظتي بابل وصالح الدين 

إذ سجل 2011 ودراسة العبدلي  في محافظة االنبار عام 

 26 – 33في الفئة العمرية  % 43.47أعلى نسبة إصابة 

سنة من النساء الحوامل . ويعزى السبب إلى  إن هذه  

المرحلة العمرية هي من المراحل المالئمة للوالدة وهذا 

يؤدي إلى خطورة المرض ألنه يسبب اإلجهاض بسبب 

انتقال اإلصابة عن طريق الحبل السري إلى الجنين أو 

المرض في إحداث التشوهات الخلقية في حالة حدوث 

( وايضا  قد 3000المراحل األخيرة من الحمل )العطار,

يعود السبب الى ان معظم حاالت الزواج واالنجاب في 

 مجتمعنا  تقع ضمن هذا العمر  .

وكان ألشهر السنة تأثيرا  على نسبة اإلصابة بداء    

المقوسات لدى النساء الحوامل حيث بلغت أعلى نسبة 

تشرين األول وهذا يتفق % خالل شهر  65.38إصابة 

( في الهند, 1997وآخرون, ( Sharmaمع ما وجده 

يعود ارتفاع نسبة اإلصابة خالل هذه األشهر إلى انتشار 

القطط بشكل كبير وتلويثها للبيئة بأكياس البيض وزيادة 

نسبة اإلصابة وأيضا  مالئمة الظروف المناخية لبقاء 

 أكياس البيض .

صابة بالتحصيل الدراسي إما فيما يخص عالقة اإل   

للنساء الحوامل فقد وجد إن النساء من غير المتعلمات 

هن أكثر عرضة لإلصابة من النساء المتعلمات وهذا 

في محافظة االنبار  2013يتفق مع دراسة الشعيبي  عام 

ويعزى ذلك إلى قلة الوعي الصحي وعدم االهتمام 

صحة العامة بالنظافة الفردية والجماعية والجهل بقواعد ال

وكذلك ألالمباالة في تعاملهم اليومي مع مصادر اإلصابة 

المحيطة بهن , وكانت نسبة اإلصابة لدى النساء الحوامل 

في الريف أعلى منها في المدينة وهذا يتفق مع دراسة 

وآخرون  Srokaالشعيبي  في محافظة االنبار ودراسة 

ويعزى السبب إلى التماس المباشر مع  2010عام 

حيوانات المصابة وأنسجتها حيث ترتفع معدالت ال

 Tenterاإلصابة في القطط والماعز واألبقارواألغنام )

( , وأيضا  ان النساء في المناطق الريفية 3000وآخرون,

يعملن في األنشطة المتعلقة بالزراعة وفي اإلعمال التي 

تتطلب االتصال المباشر مع التربة وبالتالي لهن اتصال 

كياس بيض الطفيلي وهن عرضة لإلصابة مباشر مع أ

من خالل تماسهم مع األغنامواألبقار والقطط في حقول 

 التربية .

أوضحت الدراسة إن  أعلى نسبة إسقاط خالل الفترة   

% لدى النساء الحوامل  53.12األولى من الحمل بلغت 

( 1997 وآخرون,Sharma وهذا يتفق مع ما ذكره ) 

ان انتقال اإلصابة من إالمإلى  في الهند, ويعزى ذلك إلى

الجنين يحدث خالل األشهر الثالث األولى من الحمل 

بنسبة كبيرة وهذا يؤدي إلى زيادة اإلجهاض خالل الفترة 

 وآخرون,Paulاألولى أكثر من بقية الفترات الالحقة )

3000.) 

وفيما يخص عينات التربة فقد بلغ معدل نسبة   

بة إصابة في منطقة % وكانت أعلى نس  32.5اإلصابة

الجزيرة وهي من المناطق الريفية وهذا يشير إلى 
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الضرر الصحي الذي يتعرض له الناس في هذه المناطق 

حيث تضع القطط برازها تحت التربة وإذا ما توفرت 

الظروف المالئمة من درجة حرارة ورطوبة سوفتبقى 

لمدة طويلة في التربة , فضال  عن انتشار الحشرات 

ات الحقلية بالقرب من البيوت وخاصة في والحيوان

المناطق الريفية والتي تعتبر مصدرا  لإلصابة وانتشار 

( وأيضا  ارتفاع 1999وآخرون, Markellالمرض )

نسبة اإلصابة لدى القطط التي تعبر مضائف نهائيه لهذا 

 الطفيلي ومصدرا  مهما  النتشار اإلصابة بداء المقوسات.

 

 المصادر العربية :
 

حسين, عبد الوهاب بديوي . هديل محمد فياض و اناس عبيد 

في  Toxoplasma  gondii . دراسة انتشار طفيلي3010

النساء المجهضات بطريقي التالزن واالليزا . مقبول للنشر في 

 . مجلة تكريت للعلوم

. دراسة وبائية المقوسات  2010الدوري, مقصود عادل محمود 

بين االزواج في منطقة   Toxoplasma  gondiiالكوندية 

تكريت ومحاولة  عن امكانية االنتقال  جنسيا  بين الفئران . 

 . 84جامعة تكريت , ص –كلية التربية  –رسالة ماجستير 

. التحري عن االجسام المضادة  3012الشعيبي, مهند محمد مخلف 

IgG  وIgM  والجينB1  مع تحديد النمط الوراثي لطفيلي

 , PCRبين االزواج باستخدام تقيناتالمقوسة الكوندية 

ELISAPCR – RFLP ,  مع دراسة وبائية مصلية للطفيلي

بين النساء المجهضات في محافظة االنبار . اطروحة دكتوراه 

 . كلية التربية جامعة تكريت .

.تحديد انواع العتر لطفيلي 2010عايز, نعمان ناجي  

Toxoplasma gondii  الجسام وراثيا  مع دراسة انتاج ا

ص  –جامعة الكوفة  –اطروحة دكتوراه  –المضادة الذاتية 

231  . 

 .تأثير بعض العوامل 2011العبدلي, ضفاف عبدهللا احمد  

الفيزيائية والكيميائية على حيوية اكياس بيض طفيلي داء 

 –كلية التربية للبنات  المقوسات في الرمادي رسالة ماجستير.

 .  92ص  –جامعة االنبار 

. دراسة وبائية لداء المقوسات 2000طار, شهد عباس علي الع

Toxoplasmosis  في مدينة كركوك . رسالة ماجستير– 

 .  91جامعة تكريت , ص –كلية التربية للبنات 

. تأثير االصابة بداء  3009علي, اسراء هاشم ومنى صالح رشيد  

المقوسات على احداث االجهاض في  النساء الحوامل.مجلة 

 . 23-.2. ص  (3 ).1للعلوم الصرفة تكريت 

 . دراسة مناعية وبائية لطفيلي3007كريم, لطيف عمر محمد 

Toxoplasma  gondii   لمصول النساء المجهضات في

 .جامعة بغداد –كلية العلوم  –مدينة السليمانية 

. نسبة االصابة بطفيلي التوكسو بالزما بين  2000لفتة, وليد داخل 

( سنة في 17 - 54رواح اعمارهن بين )النساء اللواتي تت

منطقة ابي عزق التابعة لمحافظة بابل . مجلة الكوفة لعلوم 

  11 - 14( , ص :1) 1الحياة .

. مقارنة بين طريقي  2010النعيمي, يسرى سعيد عبد الكريم 

الالتكس والبلمرة المتسلسل في تشخيص المقوسة الكوندية في 

جامعة  –كلية التربية  –رسالة ماجستير  –محافظة نينوى 

 .110الموصل , ص
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