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نسبة حدوث المقوسات الكوندية في الحمير المحلية في الموصل
خضر جاسم حسين
فرع الطب الباطني والوقائي ،كلية الطب البيطري ،جامعة الموصل ،الموصل ،العراق
)اإلستالم  ٣تشرين الثاني ٢٠٠٩؛ القبول  ١٩مايس (٢٠١٠
الخالصة
استھدفت الدراسة معرفة نسبة حدوث المقوسات الكوندية في الحمير المحلية في الموصل – العراق ،من خالل فحص مصول الحمير
المحلية البالغ عددھا  ٥٢حيوانا ً ) ٩ذكور و  ٤٣أنثى( باستخدام اختبار تالزن جزيئات الالتكس واختبار تالزن جزيئات الالتكس المحور
مع الـ ) (2-MEوكذلك استخدام اختبار االليزا غير المباشر ) .(Indirect IgG ELISAحيث بلغت نسبة تواجد األضداد باستخدام اختبار
تالزن جزيئات الالتكس  ،% ٤٦,١٥منھا  % ٨,٣٣لالصابات الحادة و  % ٩١,٦٧لإلصابات المزمنة عند تفريقھا باستخدام اختبار
تالزن جزيئات الالتكس المحور مع الـ ) .(2-MEبينما كانت النسبة المئوية إلصابة اإلناث  (٤٣/٢٢) % ٥١,١٦وللذكور % ٢٢,٢٢
) (٩/٢باستخدام اختبار تالزن جزيئات الالتكس ،بينت الدراسة إن معايير األضداد بين  .١٢٨٠:١ – ٢٠:١وبلغت نتائج اختبار االليزا
غير المباشر .% ٢٢,٧٢

Prevalence of Toxoplasma gondii in native donkeys in Mosul
Kh. J. Hussain
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Abstract
The aim of the study was to determine the prevalence of Toxoplasma gondii in native donkeys in Mousl, Iraq. Fifty two
sera (9 males and 43 females) were examined by Latex agglutination test, Modified latex agglutination test with 2mercaptoethanol test and Indirect ELISA test (Indirect IgG ELISA). The prevalence of Toxoplasma gondii in native donkeys
was 46.15 %. Acute cases 8.33% and chronic cases 91.67 % when differentiated by Modified latex agglutination test with 2mercaptoethanol test. The percentages of female and male infections were 51.16% (22/43) and 22.22% (2/9), respectively by
using latex agglutination test, and the titeration of antibodies ranged between 1:20 - 1:1280 and for Indirect IgG ELISA it was
22.72% positive cases.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs

اإلجھاض والتشوھات الخلقية وافات في الدماغ ومشاكل في
الرؤية للمواليد في االنسان والحيوانات بشكل عام ) .(٣،٤ان
االصابة بداء المقوسات الكوندية في الحمير التي تعود الى
الفصيلة الخيلية تكون من النوع تحت ألسريري  ،Subclinicalان
للفحوصات المصلية دوراً ھاما ً في تشخيص األجسام المضادة
الخاصة باوالي المقوسات الكوندية المتكونة داخل جسم المضيف
تجاه االصابة بھذا الطفيلي ) ،(٦،٥حيث تم تشخيصه باستخدام
مختلف االختبارات المصلية مثل اختبار ارتباط اإلنزيم
لالمدصاص المناعي Enzyme Linked Immunosorbant Assay
Latex
) (٧) (ELISAواختبار تالزن جزيئات الالتكس

المقدمة
المقوسات الكوندية من االوالي الطفيلية الواسعة االنتشار
عالميا ً والتي تخمج جميع الحيوانات ذوات الدم الحار بما فيھا
االنسان ) (١وتعد القطط المضائف النھائية اإلجبارية لھذا
الطفيلي والتي بدورھا تطرح أكياس البيض المقاومة للظروف
البيئية في برازھا بينما االنسان وحيوانات المزرعة والحيوانات
البرية وكذلك الطيور والقوارض تعد المضائف الوسطية للطفيلي
) .(٢تكتسب المضائف االصابة نتيجة لتناول الماء والغذاء
الملوثين باكياس البيض ويتسبب الطفيلي بحدوث حاالت
١١١
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 Agglutination Testباستخدام عدة الفحص التجارية المنتجة من
قبل الشركة االنكليزية Plasmatic laboratory products LTd
وھو فحص نوعي وكمي للكشف عن اضداد المقوسات الموجودة
في عينات المصل وحسب ) (١٨وفحص تالزن جزيئات
الالتكس المحور مع الـ ) (2-MEللعينات الموجبة في فحص
تالزن جزيئات الالتكس وذلك لتحديد نوع االصابة مزمنة كانت
أم حادة حيث تم تحضير مركب ثنائي ميركبتوايثانول بمعيارية
) ٠,٢مول( وحسب ماجاء في ) .(١٩وتم اجراء اختبار االليزا
غير المباشر ) (IgG I-ELISAباستخدام عدة االختبار المنتجة من
قبل الشركة األلمانية  Novatec immundiagnostca GMBHتم
التحري الكمي والنوعي عن الكلوبيولينات المناعية نوع  IgGفي
مصول الحيوانات قيد الدراسة وأجريه االختبار حسب تعليمات
الشركة المنتجة وحسب ) ،(٢٠تم جلب جميع العينات والكواشف
والمحاليل القياسية ووضعت بدرجة حرارة الغرفة وتم تخفيف
العينات باستخدام محلول تخفيف العينات بنسبة  ١٠٠:١وذلك
باضافة  ١ميكروليتر من العينة الى  ١٠٠مايكروليتر من محلول
التخفيف ،ثم اضافة  ١٠٠ميكروليتر من المحاليل القياسية
االربعة )DوCوBو (Aالتي تحوي التراكيز ) 200,100,50,0وحدة
دولية /مل( على التوالي والعينات المخففة الى حفر الطبق
بالترتيب وتركت الحفرة  A1الضافة كاشف اللون Substrate
 blankثم حضن الطبق بدرجة حرارة الغرفة لمدة ساعة ،بعد
الحضن تم اھمال محتويات الطبق وغسل ثالث مرات باستخدام
محلول الغسل الخاص بعدة االختبار حيث حضر محلول الغسل
بتركيز ) (١٩+ ١باضافة جزء من محلول الغسل الى  ١٩جزء
من الماء المقطر،ومن ثم اضافة  ١٠٠مايكروليتر من محلول
المقترن  Anti-IgG conjugateالى جميع حفر الطبق ومن ثم
حضن الطبق لمدة نصف ساعة بدرجة حرارة الغرفة وبعد
الحضن أھملت محتويات الطبق وغسل  ٣مرات باستخدام
محلول الغسل بعدھا يتم اضافة  ١٠٠مايكروليتر من محلول
كاشف اللون  TEM substrate solutionالى جميع حفر الطبق
ومن ثم حضنه بدرجة حرارة الغرفة في مكان مظلم لمدة ١٥
دقيقة بعدھا تم اضافة ١٠٠مايكروليتر من محلول موقف التفاعل
 Stop solutionوبعد ذلك تم قياس الكثافة الضوئية لمحتويات
الطبق باستخدام المطياف الضوئي عند طول موجي ٤٥٠
نانوميتر حيث يتم تصفير الجھاز باستخدام طبق فارغ وتم قراءة
النتيجة خالل  ٣٠دقيقة من اضافة محلول موقف التفاعل .تمت
قراءة واحتساب النتائج من خالل تسقيط قراءة الكثافة الضوئية
للعينات قيد الدراسة على المنحى القياسي الذي تم تحضيره من
تركيز المحاليل القياسية األربعة ) (D,C,B,Aالمرفقة مع عدة
الفحص وحسب تعليمات الشركة المنتجة لعدة االختبار حيث
مثلت العينات التي تملك تراكيز اكثر من  ٣٥وحدة دولية/مل
نتائج موجبة اما العينات التي تمتلك تراكيز اقل من  ٣٠وحدة
دولية /مل مثلت النتائج السالبة والعينات التي تمتلك تراكيز بين
 ٣٥-٣٠عدت كنتائج مبھمة.

) ،(٨) Agglutination Test (LATوأجريت عدة دراسات حول
االصابة بالمقوسات الكوندية في الحمير فقد سجل ) (٧في مصر
نسبة إصابة بلغت  % ٦٥,٦عند فحصه  ١٢١نموذج باستخدام
اختبار االليزا ،وفي دراسة أخرى استخدم فيھا اختبار التالزن
المحور ) Modified Agglutination Test (MATبلغت نسبة
االصابة  .(٩) %٥٢-٣٦بينما كانت نسبة إصابة الحمير في
المناطق المحيطة بمدينة قيصري ) (Kayseriفي تركيا ٤٢,٤٢
 %باستخدام اختبار صبغة سابن وفليدمان Sabin Feldman Dye
 .(١٠) Testبينما الحظ ) (١١في منطقة ھوبي في الصين إن
نسبة تواجد أضداد المقوسات الكوندية في الحمير  % ٦,٠٦عند
استخدامه اختبار التالزن الدموي غير المباشر Indirct
) .Heamoagglutination Test (IHATأما على صعيد الدراسات
التي أجريت في مدينة الموصل فقد أجريت عدة دراسات حول
إصابة الضان والمعز واألبقار الحية والمجزورة وكذلك
الجاموس ) (١٧-١٢ولم تجرى أي دراسات حول إصابة الحمير
في الموصل .ولكون داء المقوسات الكوندية من األمراض
المشتركة الواسعة االنتشار فقد أجريت الدراسة للكشف عن نسبة
حدوث المقوسات الكوندية في الحمير المحلية في مدينة الموصل
باستخدام اختبار تالزن جزيئات الالتكس واختبار تالزن جزيئات
الالتكس المحور الـ ) (2- Mercaptoethanolللتميز بين نوع
االصابة الحادة و المزمنة فضال عن الكشف عن مستويات
األضداد وكذلك استخدام اختبار االليزا الغير المباشر ) Indirct
.(IgG ELISA
المواد وطرائق العمل
تم في ھذه الدراسة التحري عن تواجد أضداد طفيلي
المقوسات الكوندية في مصول الحمير المحلية السليمة سريريا ً
في الموصل باستخدام االختبارات المصلية التالية اختبار تالزن
جزيئات الالتكس واختبار تالزن جزيئات الالتكس المحور مع الـ
) (2-Mercaptoethanolوقياس مستوى االضداد في شرائح
زجاجية وكذلك اختبار االليزا غير المباشر للتحري عن تواجد
االضداد نوع  IgGفي مجموعة مصول متكونة من  ٥٢حيوان
) ٩ذكور و ٤٣أنثى( من مناطق مختلفة من الموصل وھي تربى
بين قطعان األغنام إلغراض الرعي والعمل تراوحت أعمارھا
بين  ١٤-٢سنة ،حيث جمعت عينات الدم من الوريد الو داجي
بعد تعقيم المنطقة بالكحول األثيلي  %٧٠وتم سحب  ١٠مل من
الدم باستخدام محاقن طبية نبيذة ذات حجم  ١٠مل ووضعت في
أنابيب زجاجية نظيفة ومعقمة وتركت لمدة ساعة في درجة
حرارة الغرفة لكي يتخثر الدم ،وضعت بعدھا في الثالجة بدرجة
حرارة ˚ ٤م الى اليوم التالي ثم فصل المصل بوضع النماذج في
جھاز الطرد المركزي بسرعة  ٣٠٠٠دورة/دقيقة ولمدة ١٠-٥
دقائق ونقل المصل بواسطة ماصة الى أنابيب بالستيكية وحفظت
بدرجة حرارة ˚ ٢٠-م لحين إجراء الفحوصات المصلية عليھا
Latex
حيث تم إجراء فحص تالزن جزيئات الالتكس
١١٢
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وعند دراسة معايير األضداد المختلفة لداء المقوسات
الكوندية باستخدام اختبار تالزن جزيئات الالتكس تبين ان معايير
ھذه األضداد تباينت تباينا ً كبيراً حيث تراوحت بين – ٢٠:١
 ،١٢٨٠:١وفقد كانت أعلى األعداد للحاالت الموجبة )في
المعايير الواطئة لألضداد( في  ٨حاالت كان المعيار ،٢٠:١
وأعقبھا المعيار  ٤٠:١سجل في  ٥حاالت موجبة ،أما المعايير
العالية نسبيا ً فقد توزعت على  ٢حاالت للمعيار  ٦٤٠:١و حالة
واحدة للمعيار  ،١٢٨٠:١كما كانت ھنالك معايير متوسطة
ألضداد داء المقوسات الكوندية في  ٣حاالت للمعيار  ١٦٠:١و
حالة واحدة للمعيار  ،٣٢٠:١وكما موضح في الجدول رقم ).(٣

تم تحليل النتائج إحصائيا باالعتماد على اختبار مربع كآي
 chi-square (χ2) testباستخدام البرنامج اإلحصائي Spss 11.5
) (SPSS Inc.باستخدام الحاسبة االلكترونية ).(٢١
النتائج
أظھرت نتائج فحص مصول الحمير المحلية البالغ عددھا ٥٢
حيوانا ً ) ٩ذكور و  ٤٣أنثى( باستخدام اختبار تالزن جزيئات
الالتكس إن نسبة العينات الموجبة كانت  %٤٦,١٥بينما كانت
نتائج فحص النماذج باستخدام اختبار تالزن جزيئات الالتكس
المحور مع الـ ) (2-MEوذلك للتحري عن أصناف الكلوبيولينات
المناعية الخاصة بطفيلي المقوسات الكوندية لتميز نوع الخمج
حاد أم مزمن فقد تبين إن النماذج المصلية الموجبة لالختبار
بلغت  ٢٢نموذجا أي تحمل كلوبيولينات مناعية من نوع IgG
وبنسبة  %٩١,٦٧لإلصابات المزمنة ،أما النماذج المصلية
السالبة لالختبار بلغت عينتان أي تحمل كلوبيولينات مناعية من
 IgMوبنسبة  %٨,٣٣لإلصابات الحادة الجدول رقم ).(١

الجدول رقم ) (٣أعداد الحاالت المختلفة لمعايير األضداد في
مصول الحمير المحلية باستخدام اختبار تالزن جزيئات الالتكس.
معايير االضداد
٢٠:١
٤٠:١

٨٠:١

الجدول رقم ) (١أنواع األضداد وأعداد الحاالت الموجبة ونسبھا
المئوية في الحمير المحلية لداء المقوسات الكوندية باستخدام
اختبار جزيئات الالتكس واختبار جزيئات الالتكس المحور مع
الـ ).(2-ME
عدد
عدد
عدد
النسبة نوع
الحاالت الحاالت المئوية الضد الحاالت
المفحوصة الموجبة لإلصابة
الموجبة
IgM
٢
IgG ٤٦,١٥
٢٢
٢٤
٥٢
٢٤
الكلي

١٦٠:١
٣٢٠:١
٦٤٠:١
١٢٨٠:١

النسبة
المئوية
لإلصابة
٨,٣٣
٩١,٦٧
١٠٠

وكانت نتائج اختبار االليزا غير المباشر (Indirect IgG
) ELISAأن عدد الحاالت الموجبة لالختبار بلغت  ٥حاالت

وبنسبة بلغت  % ٢٢,٧٢للحاالت الموجبة الختبار تالزن
جزيئات الالتكس المحور مع الـ ) (2-MEالتي كانت نسبتھا
 %٩١,٦٧أي  ٢٢حالة تحمل الكلوبيولين المناعي نوع ،IgG
الجدول رقم ).(٤

وكانت النسبة المئوية إلصابة اإلناث باستخدام اختبار تالزن
جزيئات الالتكس ) (% ٥١,١٦أي إصابة  ٢٢من أصل  ٤٣من
اإلناث وكانت النسبة المئوية إلصابة الذكور ) (% ٢٢,٢٢أي
إصابة  ٢من أصل  ٩من الذكور ،الجدول رقم ).(٢

الجدول رقم ) (٤العينات الموجبة ونسبھا المئوية الختباري
االليزا غير المباشر واختبار تالزن جزيئات الالتكس المحور مع
الـ ).(2-ME
نوع االختبار

الجدول رقم ) (٢جنس الحيوانات وعدد الحاالت الموجبة
ونسبتھا المئوية باستخدام اختبار تالزن جزيئات الالتكس.
جنس
الحيوان
اإلناث
الذكور
المجموع

عدد
الحاالت
المفحوصة
٤٣
٩
٥٢

عدد
الحاالت
الموجبة
٢٢
٢
٢٤

أعداد الحاالت
٨
٥
٤
٣
١
٢
١

االليزا غير المباشر
تالزن جزيئات الالتكس
المحور مع الـ )(2-ME

النسبة
المئوية
لإلصابة
٥١,١٦
٢٢,٢٢
٤٦,١٥

العينات
عدد
العينات الموجبة
٥
٢٢
٢٤

٢٢

النسبة
المئوية
٢٢,٧٢
٩١,٦٧

المناقشة
تحدث إصابة الحمير المحلية بطفيلي المقوسات الكوندية
 Toxoplasma gondiiبطرائق مختلفة منھا الغذاء والماء الملوثين

١١٣
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) .(٣٢،٣١إما عند مقارنة نسب تواجد أضداد المقوسات
الكوندية بين الجنسين )الذكور واإلناث( فلم يالحظ وجود
اختالف معنوي إحصائي بينھما وھذه النتيجة مشابھة لما حصل
علية ) (٣١حيث لم يذكر اي اختالف بين إصابة الذكور واإلناث
في خيول السباق في تركيا .وعند دراسة معايير األضداد
المختلفة لداء المقوسات الكوندية تبين ان معايير ھذه األضداد
تتذبذب تذبذبا ً كبيراً بين  .١٢٨٠:١-٢٠:١وھذا النتائج تنسجم مع
نتائج ) (٣٠حيث الحظ تذبذب في مستوى األضداد عند فحصه
لمجموعة مصول خيول في شمال أمريكا كانت معدة للجزر.
ويمكن أن يعزى ھذا التذبذب الحاصل في معايير األجسام
المضادة للطفيلي الى ان طفيلي المقوسات الكوندية يمتلك قابلية
على تحفيز المناعة القبلية ) (Preimmunityفي المضائف التي
يتطفل عليھا والتي تبقى فيھا ھذه المناعة طول فترة بقاء الطفيلي
في الجسم ووصوالً الى حالة من االتزان المناعي تسيطر من
خالله على وجود الطفيلي في الجسم وبالتالي تمنع تأثيراته
االمراضية ،ولكن حدوث اي ھبوط في الحالة المناعية للجسم
وألي سبب كان فان ھذا سوف يؤدي الى تنشيط األكياس
النسيجية الكامنة للطفيلي في جسم المضيف ويؤدي الى تمزقھا
وتحرر الحوينات التي قد تتفاعل مع األجسام المضادة الموجودة
آنفا ً مؤدية الى انخفاض في معايير ھذه األجسام وتؤدي كذلك الى
تحفيز جديد للجھاز المناعي مما يؤدي الى انتاج اجسام مضادة
اخرى وذلك مما يزيد معايير األجسام المضادة ) .(٣٣وتم
التحري عن وجود الكلوبيولينات المناعية نوع  IgGفي مصول
الحمير المحلية باستخدام اختبار االليزا غير المباشر ) IgG
 (Indirect ELISAوكانت نسبة تواجدھا  %٢٢,٧٢في حين
كانت نسبتھا باستخدام اختبار تالزن جزيئات الالتكس المحور
مع الـ ) .%٩١,٦٧ (2-MEنالحظ ان الفروقات في النسبة
المئوية باختالف التقنيات المستخدمة إذ كانت نتائج اختبار االليزا
غير المباشر اقل مما ھي عليه في اختبار تالزن جزيئات
الالتكس مع الـ ) ،(2-MEوكانت نتائج دراستنا التتوافق مع ما
ذكرته ) (١٥عند مقارنتھا بين اختباري الالتكس و االليزا غير
المباشر في مصول األغنام حيث لم تالحظ فروق واضحة بين
االختبارين .وقد تعزى األسباب التي ادت الى وجود الفروقات
في النسب المئوية للخمج باستخدام كال االختبارين الى كون
اختبار تالزن جزئيات الالتكس المحور مع الـ ) (2-MEھو
اختبار نصف كمي ) (Semi-quantitativeلوجود بعض
التفاعالت المصلية التصالبية ) (Cross reactionبين مستضدات
داء المقوسات الكوندية وأضداد داء الصنوبريات
) (Sarcocystosisالتي تعطي نتائج مصلية موجبة،في حين يكون
اختبار االليزا غير المباشر من االختبارات الدقيقة والكفوءة
وسھلة االستخدام ) .(٢٢وجاءت نتائج اختبار االليزا غير
منسجمة مع النتائج التي حصل عليھا ) (٧في مصر اذا كانت
 %٦٥,٦وھي أعلى مما حصلنا عليه في دراستنا ،كما اننا نعتقد
بان العوامل البيئية والمناخية قد تلعب دورھا في نسبة الخمج
مثلما اشار ) (٣٤الى ازدياد نسبة الخمج بداء المقوسات الكوندية

باكياس البيض المطروحة مع براز القطط ) (٢٣,٢٢ولتشخيص
اإلصابة بداء المقوسات في الحمير المحلية في مدينة الموصل
اعتمدت االختبارات المناعية المصلية للتحري عن االضداد
المتكونة جراء الخمج وذلك لصعوبة االعتماد على العالمات
السريرية بسبب ندرة حدوث الخمج ألسريري في ھذه الحيوانات
) (٢٥,٢٤وتم استخدام اختبار تالزن جزيئات الالتكس واختبار
تالزن جزيئات الالتكس المحور مع الـ ) (2-MEللكشف عن نوع
الكلوبيولينات المناعية من نوع  IgGو IgMالخاصة بطفيلي
المقوسات الكوندية للتميز بين االصابة الحادة والمزمنة لما يمتاز
به من سھولة اإلجراء وقلة الجھد والوقت الالزمين إلجرائه
ولكلفته المناسبة ) .(٢٧,٢٦أظھرت نتائج الدراسة إن نسبة
الحاالت الموجبة باستخدام اختبار تالزن جزيئات الالتكس
 %٤٦,١٥والحاالت التي تحمل كلوبيولينات مناعية من نوع
 %٨,٣٣ IgMومن نوع IgGكانت  % ٩١,٦٧باالعتماد على
اختبار تالزن جزيئات الالتكس المحور مع الـ ) , (2-MEويعزى
المستوى العالي للخمج بداء المقوسات الكوندية في الحمير
المحلية الى تربيتھا مع قطعان األغنام وحدوث الخمج في األغنام
الذي تكون نسبة انتشاره عالية نوعا ً ما حيث أشار كل من
الباحثون ) (١٧-١٥،١٢لدراستھم نسبة انتشار الخمج في األغنام
في الموصل إلى ارتفاع ھذه النسب حيث كانت  %٤٢,٧و
 %٤٩و  %٦٨و  %٨٤على التوالي وخالل فترات زمنية
مختلفة ،وتزداد نسبة الخمج في األغنام بازدياد وجود القطط في
أماكن التربية ،كما إن المشيمة الخمجة والحمالن الميتة قد تكون
مصدرا أخر لخمج الطيور والفئران بطفيلي المقوسات الكوندية
ويؤدي اصطياد القطط لھذه الفئران والطيور الخمجة الى الطرح
العالي ألكياس البيض التي تكون مقاومة للظروف البيئية ).(٢٨
وكانت ھذه النتائج مقاربة لما حصال عليه ) (٩في مصر حيث
سجال نسبة إصابة بلغت  ٣٦و  % ٥٢في الحمير عند استخدامه
اختبار التالزن المحور  ،MATوكانت النتائج أيضا مقاربة لما
حصل عليه ) (١٠في مناطق ما حول مدينة قيصري )(Kayseri
في تركيا حيث كانت  %٤٢,٤٢باستخدام اختبار اختبار صبغة
سابن وفليدمان Sabin Feldman Dye Testوكانت النتائج اقل مما
حصل عليه ) (٢٩في خيول االرجنتين حيث سجل  %٩٧عند
استخدامه اختبار التالزن الدموي غير المباشر  .IHATولكن
كانت النتائج أعلى مما سجله ) (٣٠في الخيول في شمال أمريكا
 %٦,٩باستخدام اختبار التالزن المحور  ،MATوأعلى مما
سجله ) (٣١عند استخدامه اختبار صبغة سابن و فليدمان %٢٨
في الخيول السباق في منطقة أنقرة في تركيا وكذلك أعلى مما
سجله ) (١٠في الحمير في منطقة ھوبي في الصين %٦,٠٦
عند استخدامه اختبار التالزن الدموي الغير المباشر  .IHATمن
خالل كل ما تم استعراضه يتبين ان اختالف نسب الخمج قد
يتسبب عن اختالف في التقنيات المستخدمة في التشخيص
ويعكس ايضا ً اختالفا ً حقيقيا ً في نسب الخمج نتيجة التباين في
الظروف المناخية الناتجة من اختالف البلدان وكذلك عمر
الحيوانات ونوع وساللة الحيوان وفي ظروف التربية الصحية
١١٤

(١١٥-١١١) ٢٠١١ ،٢  العدد،٢٥  المجلد،المجلة العراقية للعلوم البيطرية

 دراسة مصلية ونسيجية لداء المقوسات. دنيا عبد الرزاق، عبد ﷲ.١٥
،الكوندية في الحيوانات المجزورة واإلصابة التجريبية في الفئران
، الموصل، جامعة الموصل، كلية الطب البيطري،رسالة ماجستير
.٢٠٠٤ العراق
 التحري عن بعض مصادر. سرى سالم عبد الرزاق داود، أغوان.١٦
Toxoplasma العدوى مع دراسة التأثيرات المناعية والمرضية لطفيلي
، جامعة الموصل، كلية الطب البيطري،أطروحة دكتوراه،gondii
.٢٠٠٥  العراق،الموصل
 أسامة، عبدالجبار، عمر خزعل، الحنكاوي، مآب إبراھيم، ألفروجي.١٧
 تواجد أضداد المقوسات الكوندية في إناث الجاموس في محافظة.موفق
-١٩:(١)٢٢؛٢٠٠٨  المجلة العراقية للعلوم البيطرية. العراق،نينوى
.٢٤

( االختالف في٣٢) في حالة زيادة ھطول االمطار حيث يعزي
ذلك إلى التباين في الظروف المناخية والجغرافية وفي عمر
.الحيوانات وفي ظروف التربية الصحية من بلد إلى أخر
شكر وتقدير
جامعة/تم دعم ھذا البحث من قبل كلية الطب البيطري
.الموصل
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 دراسة مصلية لتشخيص داء. رويد غانم كوركيس ابلحد، السمعاني.١٢
 كلية، رسالة ماجستير،المقوسات لالغنام واالنسان في محافظة نينوى
.٢٠٠٠  العراق، جامعة الموصل،الطب البيطري
 دراسة مسحية عن تواجد اضداد مقوسات. احالم فتحي محمود، الطائي.١٣
، في النعاج المجھضة في محافظة نينوىToxoplasma gondii كوندي
.١٦-٩:(١)١٦؛٢٠٠٢ المجلة العراقية للعلوم البيطرية
. أحالم فتحي، الطائي، رعد عبدالغني، السنجري، عقيل محمد، شريف.١٤
فيToxoplasma gondii دراسة مسحية عن تواجد اضداد مقوسات كوندي
 المجلة العراقية.األبقار واألغنام والماعز المجزورة محافظة نينوى
.٦٠-٥٣ :١٨؛٢٠٠٤ للعلوم البيطرية

١١٥

