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خيص الجزيئية  مق ارنة بين طرق التشخيص المصلية وطريقة  التش
يةالكونيدلتشخيص طفيلي المقوسات  nPCRبتقنية ال  

Toxoplasma gondii  في النساء الحوامل والمجهضات
لمدينة الموصل وضواحيها



المقدمة
مرض معدي ينتشر في جميع انحاء العالم وهو مرض خطير مشترك بيي Toxoplasmisisيعد داء المقوسات 

zoonoticاالنسان والحيوان disease  الكوندييةيسببه طفيليي المقوسية أذويعد خطراً للغايةToxoplasma

gondii وهو طفيلي داخل خلوي إجباريObligate Interacellular يصيب تقريبياً جمييع الحيوانيات ذوات

النسييية االنسيان ابيت ا االكييا الصيابةاما المصيادر االكرير وييو اً .نهائيةكمضائفالدم الحار ويتخذ القطط 

Tissue cysts البيييييي  باالكييييييا جييييييداً او الطعيييييام والمييييياء المليييييو  المبطوخيييييةفيييييي اللحيييييوم  يييييير

.(Robert and Darde, 2012).المشيمياو    طريق االنتقال Sporocystsالمتبو ة

د ال فيي البشيرع  ليل الير م مي  أن معفيم االفيراالسريريةيسبب داء المقوسات ميمو ة واسعة م  المت زمات 

فيراد تواجههم أي أ راضع يمك  ان يكون المرض خطيراً جداع وديداً او مهددا للحييا  وتتيل تاتيل فيي بعي  اأ

الييذي  يعييانون ميي  جييعف اليهيياز واالوييخا بمييا فييي ذليية اأجنيية واأطفييال تييديري الييوالد  والنسيياء الحوامييل 

لهييا دور  تيييا  معقييد  ميي  ليي   مراتييلع المرتليية اأولييل تسييمل الطييور السييريع الكونديييةالمنييا ي المقوسيية 

Tachyzoiteسيمل ويتطور الناء المرتلة الحاد  م  اإلصابة تيث تغزو وتتكالر داخل الخ يا والراني هيو ميا ي

ويتطييور خيي ل اإلصييابة الكامنيية ويوجييد هييذا الطييور فييي االكيييا  النسيييييةع أمييا Bradyzoiteبييالطور البطيييء 

البيئيييية  وهيييذا الشيييكل يوجييد فيييي اكييييا  البيييي  والييذي يعيييد مقاومييياً للفيييرو  Sporozoiteالمرتليية الرالرييية 

(Kasper, 1998(  )Wilson and Mc Auley, 1999.)



أهداف الدراسة 
لتي تنتج وأهميته الصحية والمخاطر االكونيديةنظراً لسعة انتشار طفيلي المقوسة 

ار وخصوصا على النساء الحوامل وأجنتها وما يتركه من أثالطفيلعن االصابة بهذا 
اإلصابة صحية ونفسية على حياة المريض وإلى اهمية التشخيص الدقيق والمبكر ب

:بهذا الطفيلي هدفت الدراسة الحالية إلى

قياس كفاءة االختبارات  لتشخيص داء المقوسات الحاد للطفيلي والحاالت-1
.المبكرة للمرض ومدى حساسية وتخصصية كل اختبار

المستخدمة في تشخيص latex,ELISA,EFLAقياس كفاءة الطرق المصلية -2

نة في المستشفيات والمراكز الصحية لمديالكونيديةاإلصابة بداء المقوسات 
بتقنية الـ  DNAالطفيلي مجينالموصل ومقارنتها بالطرق الجزيئية للكشف عن 

nPCR للكشف عن الجينB1 بالطفيلي الخاص.
في نساء مدينة T.gondiiالكونيديةدراسة وبائية وانتشار طفيل المقوسات -3

.وضواحيها الموصل 

ئات دراسة بعض العوامل المؤثرة على نسب انتشار طفيلي المقوسات منها الف-4
و العمرية والمستوى التعليمي للنساء ومنطقة سكنهن ان كانت في المدينة ا

الضواحي والريف  وكذالك تعامل النساء مع الحيوانات والقطط أن كان لها عالقة 
.بارتفاع نسب اإلصابة بداء المقوسات



:ألعملالمواد وطرائق 
تم إجـراء الدراسـة والعمـل المختبـر  
فــي مختبــرات مستشــفى الســال  

-العلــو  التعليمــي ومختبــرات كليــة 
جامعة الموصـل و -الحياة قسم علو  

, ة المرضــيمختبــر الشــفاء للتحلــيالت 
حيث شملت الدراسـة جميـع النسـاء 
ــــات  ــــل والمجهضــــات المراجع الحوام
لمستشــفى الســال  التعليمــي فــي

مـــن مركــز المدينـــة مدينــة الموصــل
ةوالنــواحي التابعــة لمحافظــواألقضــية
ــــين نينــــوى ــــرة ب و 1/5/2013للفت

30/4/2014

يـد تم حفظ العينات في ثالجـات التجم
ى التابعة لمستشـفْ-20بدرجة حرارة 

ــة ــر الجزيئــي فــي كلي الســال  ومختب
ةالمخبريـالعلو  لحين اجراء الفحـوص 

.عليها



:المصلِةالفحوص 
Latex testالتكسالتالزنفحص -1

Toxocellتمماستخممم عتةساممعبست  م مم  س latex kit مممشسكمم   سBioKit

.T.gondiiت خ  ني سللكشفساشست جس ةستلمض دبسلطفيليس
يعممعساممالتست  م مم  سمممشستاممعساخمم است  م مم  تكستلمسممم عم سللكشممفساممشس

الىس  ي كست ص ب سب لطفيليسوتقله ستكلف سوذتلكسبإض ف ستلك كفستلح وي

زجسجيمعتستلىسمصلستلعين ستلم تدسفحصه سوتمب لمسمض دتلمغط بستلالتكس

اوستكم  بس م فيسالمىسوجمودست جسم ةتالزنلمعبسقصي بسايثسانساعوثس

.تلمصلستلمض دبسللطفيليسفيساين س

IgGغي ساس سسللمميزسبيشستلضمعيشسLatexتلمالزننظ تسلكونست م   س

إلتممم ةستلفحممحسوتحعيممعستلحمم  كس 2MEيممماستخممم عتةست م مم  ستلمم IgMوس

تلح دبسوتلمزمن سمشستلمم  سواموست م م  سمكمملسويعمعستلامزتنستلنم نيسممشس

IgMوسIgGيعممملساممالتست  م مم  سالممىستحعيممعست ضممعتدستلمممالزنت م مم  س

وي ومميستلسممي ةفمميساينم سIgMبمحطممياستلضمعس2MEايمثسيومموةستلمحلمو س

 ضمن سثاسيم كسفميستلحتلسي ةايثسيوضعستلمحلو سالىسIgGالىستلضعس
تجهم سممشسالىستلعينم سبعمعست  تلمالزندقيو سثاسنعيعست م   س60لمعبسْ  73

وامعةسIgGيعنيستنست  م   سموجم سللضمعستلمالزنتلح ضن سوتنسظهو س

قمعستكمونسلعينم س,سIgMد لهسالىستنستلعين سموج  سللضمعستلمالزنضهو 

Titrationتلمعي  يمم ستلم مم فيفا ويمم سالممىستلضممعيشسلهممالتسنسمممعيشسب ليمم س

.IgMوIgGلمحعيعسقيم سوت  يزستلضعس



2-ELISA
Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay 

Toxoعدة اختبار تم استخدا   IgM ELISA Kit من قبل شركة
(BioCheck,Inc. Foster City,CA USA)  للكشف عن االجسا

T.gondiiلطفيلي IgMالمضادة من نوع 

تحضر صفيحة معايرة دقيقة تحتو  على كمية معلوم. ة 1
.القدر من جسم مضاد معروف

تضاف العينة المراد الكشف إن كانت تحتو  على . ضدمست2
.معين للصفيحة

ترتبط . .باألجسا  المضادة المعروفالمستضدات3

تضاف أجسا  مضادة مرتبطة بإنزيم للصفيحة. 4.

ترتبط األجسا  المضادة المرتبطة باإلنزيم . داتبالمستض5
.المرتبطة باألجسا  المضادة األولى

تضاف صبغة كيميائية خاصة عديمة اللون للصفيحة. 6.

يحول اإلنزيم المرتبط باألجسا  المضادة الثانية الماد. ة 7
.فلوريةالكيميائية إلى صبغة 

يحسب قدر تغير لون . ر في كلما زادت شدة التغي.الصفيحة8
.ةفي العينة المضافالمستضدات, كلما تأكد وجود اللون 



3-ELFAEnzyme Linked Fluorescent  Assay
م  :فحص التألق المرتبط باألنِز
BIO VIDAS TXM Merieux)نمواسسKitتاستخمعم  سفيساالتست  م م   -

France) وجه ز(Mini-Vidas Blue Line Immunology- France  

BIOMERIEUX.س)

تمماسب مال ستنستلعمليم سELISA سي ملفسم عاسامملسامالتست  م م  سامشست م م  س

مم كست ساليسدت لستلاه زسوم سالين سإ ستنسنووةسب  ما ستلاه زساس ستعليبشكلس

Kitوإض ف ستلمصلستلم تدسفحص ستلىستلش يطستلك كفسreagent stripوت كس

جسمم ةستلاهمم زسيومموةسبإتممم ةست ضمم ف كسوتلغسمملسوتلومم تنبستلطيفيمم سللكشممفساممشست 

.تلمض دبسبشكلسالي



:الجزيئية الفحوص 
nested polymerase chain reactionالمتسلسل الثنائيالبلمرةاختبار تفاعل 

فميسدمم نساينم كستلع تخم سايمثس(سB1)تلكونعي تلموني ستلكشفساشسجيشسطفيليستلمووخ كساالبتسمهع س
ى أالف الق ع  على رفع  ععدد ع ع  ال معن ال عللر المعراد ا وارتعس لااا اعس  س العتنسلهالهستلموني ستلوع بس

ل دلراعان معن بلعت عصار  مس ان ل س  اسااة لدعة في ال اسئج بسل صلل على الجان الم دد من  ال
PCR بازئيشيماستلعملسالىساالتست  م   س:

مممشستلممعةساممعبس DNAتخممم عةسفمميستخممم ال ست سمععن دع عا ععست الدرااععةDNAااععا الا ال .الال

– OMEGA)تخم ال سمشسنوا biotek , USA )E.Z.N.A. blood DNA mini kit

.تلمصنع سستت  اس طوتكستلعملسفيس مي ستلمعليم كستلم فقسمشسق لسسك   ايثستاس

وتماسامالتست  م م  سnPCRامشسط يمقستونيم ست سT.gondiiتلكونيعي تش يحسطفيليستلمووخ كس.ث ني س

T.gondii)نممواسمممشسKitاممعبست م مم  سبسمممعمل k023 detection kit مممشسصممنعسكمم   س(س

Genekam Biotechnology AG- GERMANY  ت ب د مم  وذتلممكسفمميستلم نيممDNA

 ت م استلطفيلميسوتماسذتلمكسب DNAتعملسالىستض ياسجزتنسمعيشسمشPCRمشست سبع وتيشتلمسم لحس

تلطفيلميسبمهايم سDNAوتماستلكشمفسامشس طوتكستلعملسفيس مي ستلمعليم كستلم فقسمشسق ملسستلشم   س

امزةسامشسUV platphormب خمم عتةسجهم زتلنم ت سامشستلمعو تيشسبمونيم ستلمهايم ستلكه بم ئيسوتلكشمفس

 ع لمهسالمىس190pbانمعسT.gondiiطفيلميس DNAتلسميط بستلموج م سوامزةسستلعينم كستلح ويم سالمىس

.T.gondiiتلكونعي تيا بي ست ص ب سبطفيليستلمووخ كس
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والمناقشةالنتائج 

اع عدد العِنات الموجبة ونسبتها في ِل نوع من انو (1)المخطط 
االختبارات في مدِنة الموصل وضواحِها
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باالعتماد على Sensitivityنسب الحساسية(2)المخطط 

لكل كعينات سيطر  موجبةnPCRلختبارالعينات الموجبة 

اختبار شملته الدراسة الحالية 
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ع(4)المخطط  ة لألفرادنسب االصابةتوِز الذِن حسب الفئات العمِر
في مدِنة الموصل تمت علِهم الدراسة
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Conclusionsاالستنتاجات 

:الصلت الدرااة ال سلاة الى جملة من االاا اسجست فامس اأاي أتم س
.مالا ة في مدا ة الملصل لضلا ا س  س ت ال ل اداةان  ابة االصسبة بداء المقلاست -1
ال راقعععة معععنال ل داعععةان  اساعععاة اال ابعععسرات المصعععلاة اععععل  فعععسءف فعععي ال اعععف ععععن  فالعععي المقلاعععست -2

.nPCRالجزائاة باق اة ال
بس اعلالؤورلبسإلصسبست الاسبقة بسلمرن لتذا IgG وارا بسلضد الم سعي ااسورLatexالاالزنا ابسر -3

.لل فالي على  فسئاة لل اف عن االصسبست ال سدف 
ن ارافق ععععس لاجعععع  اال ل داععععةان اال ابععععسرات المصععععلاة فا ععععلن  سفاععععة فععععي ااعععع اا  فالععععي المقلاععععست -4

.ال اسئج الجزائاة لاعزاز اال ابسرت
 داععععةال ل ان جماعععع  الفئععععست العمراععععة مععععن ال اععععسء معرضععععة ل  ععععر ل صععععسبة ال ععععسدف ب فالععععي المقلاععععست -5

T.goindii.
لاعععست مدا عععة الملصعععل ا وعععر عرضعععة ل صعععسبة بعععداء المقلاراعععسفان ال اعععسء الالاعععي ااععع ن فعععي ضعععلا ي -6

.لمر زتس  من ال اسء الالاي ا لن م  قة ا  ستع في المدا ة ال ل اداة
 اععا ان ل داععةال ان للماععالا الاعلامععي لل اععسء اتماععة فععي ال ععد مععن اإلصععسبة لا ااععسر  فالععي المقلاععست -7

اععلد ذالعإ ىلعى اراف  المؤتل لالماالا الاعلامي اعمل على  فن   ر ا ااسر داء المقلاعست فعي المجامع 
.ا اقسل س ارافسع اللعي الص ي لالوقسفي ضد االمران ل رق 

 علن تعذ  ةال ل داعا ا سإ لااصعسل ال اعسء بسل الا عست لالق ع  ارفع  معن   عر اإلصعسبة بعداء المقلاعست -8
.اللا اة لال  سئاة لل فاليالمظسئفال الا ست من 



Recommendationالتوصِات  

فيلمميسسستخممم عتةست  م مم  تكستلمصمملي سجن مم سإلممىسجنمم سمممعست  م مم  تكستلازيطيمم سفمميستلكشممفساممشسط-1

تلكونيعي تلمووخ كس

تلمح ليملست زمم سللكشمفسامشوتجم تنتج تنسمم بع سدو ي سللحوتملسمنمالست كمه ست ولمىسممشستلحمملس-2

.تلم  سإلص ب سبعتنستلمووخ كسوينصحسب لمح ليلستلازيطي سللكشفستلم ك ساشس

إلممىسنمامم فحممحساوليمم ظسسوظهممو سنميامم سموج مم سيعنمميستنسالينمم ستنسLatexتلمممالزنتام مم  سفحممحس-3

.منه ستلفحو ست  ن ساس خي سلمأ يعسنم ئ ستإلص ب ستلح دبس

وتلمسموصممف كللكشممفساممشستلطفيلمميسفمميستلمسمشممفي كسELFAوELISAتخممم عتةست م مم  ست س-4

فستنستمكشس ونه ست م   تكستمملكساس خمي سا ليم سفميستلكشم Latexتلصحي سوت خمغن نساشست م   ست س

.T.gondiiتلكونعي اشستلم  ستلمووخ كس

T.gondiiتلكونيعيم وتلفحوص كستلازيطي سللكشمفسامشسدتنستلمووخم كسnPCRتخم عتةسفححست س-5

. ونساس خي سو ف نبساالتست  م   تكسا لي سفيستلوع بسالىستلمش يحستلم ك سللم  

ممم ةس فممعسمسمممووستلوتقممعستلصممحيسفمميستلضمموتايسوت  يمم  سوتلومم وسبنشمم ستلمموايستلصممحيسوت ام-6

.نمش  ا ستوط قسبنوتقله ب لنظ ف ستلش صي سوت خ ي سوتلمنويفسضعست م ت ستلمععي سوتلمع يفس

تجمنممم لستلنسممم نسفممميسخمممشست ناممم لسوتلحوتمممملستلمع مممملسوت تصممم  سممممعستلحيوتنممم كسب لومممع ستلممكمممشس-7

تلكونيعي ووخ كستلوططستلميستععستلمضيفستلنه ئيسلطفيليستلمتلسنو ي و صوص ستلحيوتن كسمشستلع ئل س

T.gondiiتل يط سوتلع ملست ب زسفيسنش ساطوت ستلطفيليستلمم ض سفيس.




