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استخدمت في ىذه الدراسة عشرون من اناث الجرذان البيض حيث قسمت الى مجموعتين

المجموعة االولى مجموعة السيطرة والمجموعة الثانية ىي المجموعة التي تم حقنيا بطفيمي

المقوسات الكوندية  Toxoplasma gondiiوجرى حقن  0.5سم 3من عالق المشيمة في
التجويف البريتوني في اليوم السابع من الحمل وجرى فحص الراشح البريتوني لمجرذان بعد الحقن
لمتأكد من اكتساب الجرذان لالصابة بالطفيمي وذلك لمعرفة التأثير المرضي عمى االعضاء

المصابة مقارنة مع مجموعة السيطرة .

Histopathological Study for Toxoplasma gondii on The Large and Small Intestine of Female
White Rats
Aseel Younis Khalaf
College Education of pure Science -Biology department

ABSTRACT
Twenty female rats white were used in this study, which divided
)in to two groups ,the first group (control) , while the Second group(10
rat were in number the group was infected by toxoplasma gondii was
injected 0.5 cm3 intraperitonially in pregnant rats at 7 days after
gestation . Examination the of rats was have after injection, to show
the effected parasite on it in comparsion white rats control.
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Introduction
يعتبر داء المقوسات

 Toxoplasmosisواحد من االمراض المشتركة التي تنتقل بين الحيوان واالنسان وان المسبب

لو نوع من االوالي الطفيمية يدعى المقوسة الكوندية  . )Paniker ,2002( Toxoplasma gondiiويعد من االمراض الواسعة
االنتشار عالمياً اذ يعتقد ان مابين % 30-60من سكان العالم مخمجين بو  ،وحوالي ثمث سكان العالم قد يممكون اجسام مضادة لو
مما يعني تعرضيم لمخمج في وقت ما من حياتيم (  .)Wieffer etal .,2005يحدث الخمج بالطفيل بأطواره الثالثة  :الحوينات

السريعة التكاثر  tachyzoiteوالحوينات بطيئة التكاثر  bradyzoiteفي االنسجة والحوينات البوغية  sporozoiteفي
اكياس البيض التي تطرحيا القطط ( ).)Evering and Weiss,2006
يتواجد المرض بشكمين اعتماداً عمى طريقة حدوث الخمج يتمثل الشكل االول بداء المقوسات السخدي Placentation

 toxoplasmosisا لذي يحدث نتيجة انتقال الطفيل من االم الى جنينيا عبر السخد  .اما الشكل الثاني فينتج من اكتساب الخمج
مع الماء والغذاء المموثين لذلك يدعى بداء المقوسات المكتسب .)Vesco et al .,2007 ( acquired toxoplasmosis

يتميز الطفيمي بان دورة حياتو قد تكون مباشرة او غير مباشرة وعمى الرغم من ذلك فيو يعد من الطفيميات ثنائية العائل وتتمثل
القطط بأنواعيا المختمفة العائل النيائي اذ يحدث فييا التكاثر الجنسي والالجنسي بينما تعتبر جميع الكائنات ذوات الدم الحار
العائل الوسيط والتي يتكاثر فييا الطفيمي تكاث اًر ال جنسيا فقط ( . )Drisdelle ,2007
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يكون الخمج بالطفيل من دون اعراض  asymptomaticفي المضيف ذي الكفاءة المناعية او يكون مصحوب

بأعراض شبيية باالنفمون از اذ يتمكن النظام المناعي لممضيف من ايقاف تضاعف الطفيل وتكوين االكياس النسجية في معظم
انسجة الجسم والتي تتركز بشكل عال في الجياز العصبي المركزي  Central nerves systemوفي العضالت الييكمية
 Skeletal musclesوالقمبية  Cardiac musclesومن دون ظيور اي اعراض في معظم الحاالت ( .)Miller et al,1999
يحتاج الطفيمي الى مضيفين إلكمال دورة حياتو المضيف النيائي المتمثل بالعائمة السنورية والمضيف الوسطي المتمثل
بجميع الحيوانات من ذوات الدم الحار والطيور ( .)Dubey , 2003

تكمن خطورة المرض في مدة الحمل اذ ان داء المقوسات الخمقي ربما يستمر الى عمر اكثر من 01سنوات بدون

اعراض مرضية وقد ترافقو اعراض كالتياب عضمة القمب وصغر حجم الراس( .)Montoya ,2004
يعد العالج ضروري جدا لمنساء الحوامل المخمجات بالمرض لمنع انتقال الخمج الى الجنين ولكن حتى مع استعمال
المضادات الحيوية اليمكن القضاء عمى الطفيل بشكل تام اذ ان االشكال المتكيسة لمطفيل تصبح مقاومة لكل انواع المضادات

الحيوية المستخدمة ويمكن لمخمج ان يعود ثانية ( .)Brezin ,2000
المواد وطرق العمل:

الحيوانات المختبرية:

تم استخدام الجرذان بعد الحصول عمييا من معمل ادوية سامراء وتم تربيتيا في مختبرات كمية التربية -جامعة تكريت وتم

التأكد من سالمتيا من داء المقوسات باستخدام اختبار الالتكس  . Latex testوكانت تربية الجرذان في اقفاص بالستيكية
وفرشت ارضية االقفاص بنشارة الخشب وحفظت االقفاص في مكان توفرت فيو الظروف المالئمة من درجة الح اررة ْ 25م والدورة
الضوئية  12ساعة ضوء و  12ساعة ظالم وزودت بالماء والعميقة لخاصة التي تتكون من  % 34حنطة و % 20شعير و %25
ذرة و %10بروتين حيواني و  %10حميب مجفف و  %1ممح طعام وفيتامينات ) . (Terry et al.,1996
تصميم التجربة :

قسمت الحيوانات الى مجموعتين المجموعة االولى ( مجموعة السيطرة) اعطيت الماء المقطر والمجموعة الثانية تم

اصابتيا بطفيمي المقوسة الكوندية  Toxoplasma gondiiعن طريق حقن عالق المشيمة بجرعة  0.5سم 3في التجويف
البريتوني وتم فحص الراشح البريتوني لمجرذان يوميا ولمدة  7ايام لمتأكد من اكتساب الجرذان لإلصابة بالطفيمي .
طريقة عزل الطفيمي من المشيمة :

تم اخذ  35غم من العينات النسجية ( المشيمة ) باستخدام مقص حاد ومشرط جراحي معقم  .ىرست العينة بواسطة

ىاون ومدق زجاجي  pestel and mortarلغرض مجانستيا مع اضافة كميات من محمول الممح الفسمجي لكي تتم عممية
المجانسة بشكل تام  .استخدم محمول انزيم التربسين لغرض اليضم النسيجي المتجانس بحجم  ، 1:1وحضن الخميط عند درجة

ح اررة ْ 37م في حمام مائي ىزاز  Shacker water bathلمدة ساعة واحدة لغرض اتمام عممية اليضم النسيجي بعدىا رشح
الخميط من خالل تمريره من عدة طبقات من الشاش الطبي المعقم لمتخمص من القطع النسيجية الكبيرة الحجم نبذ الراشح بعدىا في
جياز الطرد المركزي  centrifugeبسرعة  2000دورة في الدقيقة لمدة عشر دقائق وكررت العممية عدة مرات بعد سكب المحمول
الرائق واستعمل محمول دارئ فوسفات الصوديوم  phosphate buffer salineلغسل الراسب في كل مرة .

سكب الرائق وعمق الراسب في محمول الممح الفسمجي لمتخمص من اثار االنزيم الياضم ثم نبذ الخميط مرة اخرى وكما في الخطوة

السابقة ليعاد تعميق الراسب في  5-4سم
و 100وحدة دولية من الستربتومايسين

3

من محمول الممح الفسمجي المضاف اليو  1000وحدة دولية من البنسمين pencillin
 streptomycinلتجنب التموث الجرثومي ولكي يتم التحري عن الطفيمي وتشخيص
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اطواره اخذت قطرة اوقطرتين من محمول المعمق النسيجي الذي سبق تحضيره عمى شريحة زجاجية ليتم صبغيا بصبغة كم از
 Giemsa stainالمحضرة باذابة  3.8غم من مسحوق الصبغة في  250سم من الكميسرين في قنينة زجاجية ممونة تحتوي عمى

خرزات زجاجية لمزج المواد جيداً وحضنت الصبغة بدرجة ح اررة ْ 37م ولمدة  24ساعة ثم وضعت ثانية عمى اليزاز Rotary
 shakerلمدة ثالث ساعات وتركت الصبغة في قنينة غامقة لمدة اسبوعين لتصبح جاىزة لالستعمال  .رشحت كمية قميمة منيا
باستخدام ورق الترشيح عند االستعمال وعند التاكد من وجود الطفيمي حضرت جرعة مقدارىا  0.5سم 3وحقنت في الجرذان الحضرة
عن طريق التجويف البريتوني ( .)BioRad,2000
المقاطع النسيجية :

اعطيت الحيوانات جرعة كبيرة من الكموروفورم ثم قتمت الحيوانات وازيمت االمعاء الدقيقة والغميظة بسرعة من الحيوانات

واخذت العينات بحجم مناسب لمفحص النسيجي ثم ثبتت بالفورمالين المتعادل  10%ثم تمريرىا بالكحول االثيمي وبعدىا بالزايمول
ثم تطمر بالشمع وثم قطعت بحجم ( 5مايكروميتر ) ولونت

بصبغة الييموتوكسمين وااليوسين وصبغة االنيمين االزرق

( )Jon,1989وفحصت الشرائح النسجية بواسطة كامرة رقمية مثبتة عمى المجير الضوئي وتم مقارنة الصور المجيرية لالمعاء
الدقيقة والغميظة من المجموعة الثانية مع مجموعة السيطرة .
النتائج

Results

التغيرات النسيجية المرضية :

القولون : Colon

اظيرت النتائج ان معظم مناطق سطح المخاطية ظير مبطناً بخاليا عمودية ظيارية بسيطة حيث تواصل سطح

المخاطية مع تجاويف الغدد المخاطية من الصفحة االساسية حيث امتمئت تجاويف تمك الغدد بغمد خفيف من خاليا الدم البيضاء
وانتشرت في باقي الصفحة االساسية بأعداد محدودة ( شكل رقم )1

الطبقة تحت المخاطية فييا نسيج ضام اورابط مفكك فيو حزم االلياف الغراوية وفييا انتشار اعداد من خاليا الدم البيضاء

االلتيابية بين تمك الحزم واالوعية الدموية والشعيرات الدموية في ىذه المنطقة ظيرت خالية من اي كريات دم حمراء في تجاويفيا.
كما بين المقطع ان مخاطية القولون ليا سطح مغطى بخاليا بعضيا عمودية ظيارية بسيطة واخرى مكعبة مع انسالخ تمك
جدا من الخاليا الكاسية وامتداد تمك
الخاليا من بعض المناطق في المخاطية (شكل رقم  ) 2ويميز ىذا المقطع وجود اعداد ىائمة ً
الخاليا داخل الغدد المخاطية المعوية في الصفحة االساسية حيث ان تجاويف تمك الغدد قد امتألت بتمك الخاليا ومخاطيا.
وحول تمك الغدد ىناك ارتشاح غمدي لخاليا الدم البيضاء ووجود ارتشاح منتشر بسيط في بقية الصفحة االساسية كما ان الطبقة
تحت المخاطية ليا انتشار واضح لخاليا الدم البيضاء كذلك ( شكل رقم . )3
والنسيج الرابط في ىذه المنطقة ظير مفكك والشعيرات الدموية خالية من الدم وفي مناطق محددة تبدو منفصمة عن الطبقة

العضمية الدائرية .

االثني عشر Duodenum

لوحظ فيو الزغابات في منطقة الطبقة المخاطية  Sub Mucosaحيث حصل تمف لمعديد من الخاليا الظيارية

العمودية البسيطة المبطنة لتمك الزغابات وانسالخ العديد منيا في تجويف االمعاء وامكن مالحظة وجود اعداد من الخاليا الكاسية
 goblet cellعمى سطح الزغابات .
الصفيحة االساسية  Lamina propriaفي لب الزغابات وتحت قواعدىا ارتشحت بأعداد ىائمة جداً من كريات الدم

البيضاء (شكل رقم  ) 4كما ان الغدد المخاطية في الصفيحة االساسية فييا كتل مخاطية من الخاليا المخاطية المبطنة لتمك الغدد

(شكل رقم .)5
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الصائم : Jejunum

مخاطية الصائم احتوت عمى زغابات طويمة غيران سطوح تمك الزغابات ظيرت في معظميا متكسرة غير متواصمة بسبب

فقدان العديد من الخاليا الظيارية المبطنة ليا مع مالحظة اعداد من الخاليا الكاسية عند اطراف الزغابات ( شكل رقم . )6

النسيج الخاللي لمصفيحة االساسية ايضاً احتوت عمى اعداد كبيرة جداً من خاليا الدم البيضاء (شكل رقم  ،)7كما ان االوعية
الدموية في المنطقة تحت المخاطية  Sub Mucosaبدت خالية من الدم (شكل رقم . )8

المفائفي : Ileum

ظير فيو تمزق معظم الزغابات الدقيقة من عمى سطح المخاطية وتمزق اعداد من الخاليا الظيارية من عمى سطح

الزغابات وىناك قمة في اعداد الخاليا الكاسية .
الصفيحة االساسية مرتشحة بأعداد ىائمة جداً من الخاليا االلتيابية ( كريات الدم البيضاء ).

الغدد المخاطية في الصفيحة االساسية ظيرت بشكل مفكك وىناك تنكس Degenerationفي اعداد الخاليا المخاطية المبطنة ليا

كما لوحظ تجمعات لمفية عقدية في الصفيحة االساسية مع انتشار اعداد منيا في بقية النسيج الخاللي لمصفيحة االساسية (شكل
رقم .)9

شكل رقم ( )1مقطع في االمعاء الغميظة (القولون ) يبين انسالخ وتنكس اعداد من الخاليا الظهارية من عمى سطح

المخاطية(السهم االسود مع ارتشاح محدود لمخاليا االلتهابية في الصفيحة االساسية بين الغدد المخاطية( السهم االبيض )

والغدد المخاطية امتمئت تجاويفها بكتل مخاطية (السهم االزرق )( .الصبغة الهيماتوكسمين وااليوسين وقوة التكبير .) 20x
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شكل رقم( )2مقطع في القولون يبين امتالء الغدد المخاطية بكتل المخاط (السهم االسود)ووجود ارتشاح لخاليا الدم البيضاء

بين تمك الغدد في الصفيحة االساسية(السهم االبيض) وسطح المخاطية وحصول انسالخ ال أعداد من الخاليا الظهارية (السهم
االزرق)(.الصبغة الهيماتوكسمين وااليوسين قوة التكبير .) 20x

شكل رقم ( )3مقطع في القولون يبين ارتشاح خاليا الدم البيضاء االلتهابية في الصفيحة االساسية بين الغدد المعوية (السهم
االسود) وكذلك تحت الطبقة المخاطية (السهم االبيض ) وانسالخ بعض خاليا الظهارة السطحية (السهم االحمر) (.الصبغة
الهيماتوكسمين وااليوسين وقوة التكبير . ) 20X
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شكل رقم ( )4مقطع في االثني عشر يالحظ فيه ارتشاح خاليا الدم البيضاء بين الغدد المعوية (السهم االسود)وانسالخ العديد
من الخاليا الظهارية من عمى سطح الزغابات(السهم االبيض) ( .الصبغة الهيماتوكسمين وااليوسين وقوة التكبير . ) 20X

شكل رقم ( )5مقطع في االثني عشر يالحظ فيه ارتشاح اعداد هائمة من خاليا الدم البيضاء في الصفيحة االساسية

(السهم االسود) مع تفكك الغدد المخاطية وتنكس خالياها المبطنة (السهم االبيض) (.الصبغة الهيماتوكسمين وااليوسين وقوة
التكبير . )20X
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شكل رقم( ) 6مقطع في االمعاء الدقيقة (الصائم)يبين ارتشاح اعداد هائمة من خاليا الدم البيضاء االلتهابية في الصفيحة

االساسية (السهم االسود) مع مالحظة انسالخ اعداد كبيرة من سطح الظهارة وتواجدها في تجويف الصائم (السهم االبيض)
(والعديد من الغدد المخاطية فيها تفكك (السهم االحمر )(.الصبغة الهيماتوكسمين وااليوسين قوة التكبير . )20x

شكل رقم (  )7مقطع في الصائم يبين تفكك الغدد المخاطية في الصفيحة االساسية وتنكس خالياها المخاطية (السهم االحمر)
مع وجود ارتشاح لمخاليا االلتهابية في الطبقة تحت المخاطية ) السهم االبيض) (.الصبغة الهيماتوكسمين وااليوسين وقوة
التكبير. )20x
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شكل رقم( ) 8مقطع في الصائم يبين ارتشاح اعداد من خاليا الدم البيضاء االلتهابية في الصفيحة االساسية بين الغدد المخاطية
(السهم االسود) مع تفكك في الغدد المخاطية وخالياها كما يالحظ تنسج خاليا الطبقة المصمية الخارجية (السهم
االبيض)(.الصبغة الهيماتوكسمين وااليوسين وقوة التكبير .)20x

شكل رقم ( )9مقطع نسجي في االثني عشر لمجموعة السيطرة يوضح الزغابات ( الصبغة الهيماتوكسمين وااليوسين قوة
التكبير )20x
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شكل رقم ( )10مقطع نسجي في الصائم لمجموعة السيطرة يوضح الغدد المعوية (الصبغة الهيماتوكسمين وااليوسين قوة التكبير
)20x

شكل رقم (  )11مقطع نسجي في قولون مجموعة السيطرة يوضح طيات القولون ( صبغة االنيمين االزرق Aniline Blue
المناقشة Discussion

قوة التكبير )20x

استخدام الطفيمي ألحداث الخمج في الجرذان ادى الى تمف نسيجي لبطانة االمعاء الدقيقة والغميظة المتمثمة باالثني

عشر ،المفائفي ،الصائم ،القولون وىذا بدوره يعمل وجود تمك اآلفات اثناء الفحص النسيجي تتطابق ىذه النتيجة مع ما ذكره باحثون
اخرون من حيث ان الطفيمي يحدث افات في الكبد والطحال و حدوث تمف لالنسجة حيث ان سبب تمف االنسجة يحصل نتيجة

تحرر االطوار الحرة لمطفيمي والتي تتجو الى مواقع تفتقر فييا االجسام المضادة وىذا يؤدي الى ارتشاح الخاليا وتيدم خاليا النسيج
(.)Dubey et al, 2007

كما ان ارتشاح اعداد ىائمة من كريات الدم البيضاء سببو ىو التحسس المناعي لمجياز المناعي في الطفيمي حيث ان

االستجابة كانت واضحة من حيث ارتشاح اعداد ىائمة من الخاليا بالرغم من ذلك كان حدوث اآلفات النسجية المرضية ايضاً

ظاى اًر حيث ان ذلك سببو ىو االمراضية الشديدة لمطفيمي اثناء خمجو لمنسيج وىذا يطابق النتيجة التي حصل عمييا باحثون
375

8102  آذار82-82 ،  عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي السادس للعلوم الزراعية- مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية
ISSN-1813-1646

 ) اذ وجدا في دراستيم تغيرات نسيجية في جدران االمعاء لقطط قد اصيبت بداء المقوسات الكونديةJames et al .,2007 (اخرون
.وتمثل ىذا التغيير بحدوث تمف لمنسيج وحدوث تثخن لمطبقة العضمية في االمعاء

ان السبب الرئيسي لتفشي الخمج يعود الى تعدد مصادر الخمج كتناول المحوم غير المطبوخة بصورة جيدة والتي تحتوي
عمى العديد من االكياس النسجية وكذلك زيادة التعامل مع القطط السائبة والتي تعد السبب الرئيسي في احداث الخمج وتناول
. الفواكو والخضر المموثة بأكياس البيض
ان زيادة الخمج في مناطق الريف وىي مناطق رطبة تكثر فييا االراضي المزروعة والبساتين وبذلك يزداد تماس النساء

مع التربة من خالل العمل في المزارع فضالً عمى تواجد القطط وتربية الحيوانات في المنازل اذ ان اعتدال المنطقة وزيادة الرطوبة

فييا يساعدان عمى تبوغ اكياس البيض المطروحة مع براز القطط فضال عمى التماس المباشر مع الكثير من الحيوانات الحقمية

 فضالً عمى التماس المباشر مع الكثير من الحيوانات الحقمية التي قد تكون خمجة مع افتقار تمك.)Wiffer et.al.2005)(
Stephen,et al ( المناطق الى الشروط الصحية وان الحميب غير المبستر سبباً اخر الحداث الخمج بين تمك التجمعات البشرية

 ان التعامل مع القطط لو االثر الكبير في انتشار داء المقوسات لكونيا تعد المضيف النيائي والوسطي لمطفيل اذ انيا.),1996
 التي يمكن ان تنتقل بسيولو وتؤدي الى حدوث الخمجOocysts

تحتوي في برازىا عمى الماليين من اكياس البيض
.)Al-Wattari, 2005(
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