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  الخالصة

اس البيض  رات المرضية الناتجة عن الخمج باكي ة التغي ذه الدراسة بمعرف اھتمت ھ
ة  روج اللحمToxoplasma gondiiالمعزولة من القطط المخمجة بالمقوسة الكوندي .  في ف

ات اذ  سجي وجود اف ائج الفحص الن د رضية مصاحبة للخمج في كل ماظھرت نت من الكب
ات ، واالمعاء والطحال والدماغ والرئتين د بوجود الحوين سجية للكب ات الن حيث تميزت االف

اثر  سريعة التك سجTachyzoiteال اس الن ع لالكي ع تموض ة م ة الدموي ول االوعي ة ي ح
Tissue cyst  د ا الكب ت،في خالي سج   في حين تمثل رط التن اء بف سجية لالمع رات الن التغي

hyperpleasia ة ل دد المعوي ات والغ ة للزغاب وحظ وجود ،لخاليا المبطن ا في الطحال ل  ام
تموضع لالكياس النسجية في الجريبات الطحالية ونسيج الطحال فضال عن تصلب الشرايين 

.Arteriosclerosis رت الم ا واظھ دمكم ة ال دماغ طفيلي سجية لل اطع الن راق  ق ع اخت م
دم الح رالحوينات السريعة التكاثر لكريات ال سجية لل, م رات الن ئتين رفي حين تميزت التغي

ة مع  ة لالسناخ الرئوي ة المبطن ا الظھاري اثر في الخالي سريعة التك بوجود تجمع للحوينات ال
  .ارتشاح للخاليا االلتھابية وحيدة النواة

 
PATHOLOGICAL STUDY OF TOXOPLASMA GONDII 

EXPERMINTALLY INFECTED IN BROILER CHICKEN 
 

E. R. AL-Kennany, E. S. AL-Alaf, O. S. Beyon 
Department of Pathology, Collage of Veterinary Medicine, Mosul University, 

Mosul,  Iraq 
 

ABSTRACT 
This research was conducted to explore the pathological changes produced 

from the infection with oocyst of Toxoplasma gondii isolated from infected cats in 
broiler chicken. The research showed histopathological lesions in liver, intestine, 
spleen, brain and lungs. 

Histopathological examinations of liver revealed perivascular tachyzote 
cuffing and localization of tissue cyst in hepatocyte, and intestine showed 
hyperplasia with presence of tachyzoite in epithelial lining of villi and 
submucosal glands, while in spleen localization of tissue cyst in arteriosclerosis 
have been seen, moreover, in brain there was parasitemia associated with 
penetration of tachyzoite in red blood cells have been seen and in the lung, 
showed proliferation of tachyzoite in epithelial lining alveoli associated with 
infiltration of mononuclear inflammatory cells. 
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  المقدمة
ات  د داء المقوس سان Toxoplasmosisيع ين االن شتركة ب راض الم ن االم  م

وان ي , والحي ج بطفيل اتج عن الخم ى   Toxoplasma gondiiن ه عل از بقدرت ذي يمت وال
ور  دد من الطي ائن وع واع اللب ع ان ة بجمي ل من المضائف الوسطية المتمثل دد ھائ اج ع اخم

  ).١(والزواحف 
ذيتھا تعتبر الطيور احد الم ي جراء تغ ضائف الوسطية المھمة والتي ينتقل اليھا الطفيل

ط راز القط ة بب الف الملوث ع االع ة م يض المبوغ اس الب ى اكي صليات , عل ر المف وتعتب
  ).٢(منھا الدجاج ووالحشرات واحدة من المصادر المھمة لنقل الطفيلي الى الطيور 

ة في على ان الدراسات المتوفرة حول دا) ٣(اشار الباحثان  ء المقوسات الزالت قليل
  .الروميالت فردية في كل من الدجاج واالدواجن على الرغم من تسجيل ح

ة  دجاج من خالل امكاني سان عن تاتي اھمية ھذا المرض في ال ى االن ه الخمج ال نقل
  .)٤(طريق اكل لحوم الدواجن الخمجة بالمقوسة الكوندية 

ى دراسة امراضية خمىارتألذا  روج  ھذا البحث ال ة في دجاج ف ج المقوسة الكوندي
  .عضاء الجسم المختلفةأاللحم للوقوف امام التغيرات التي يحدثھا الطفيلي في 

  
  المواد وطرائق العمل

روج اللحم ١٠استخدم في ھذه التجربة  ا ٣٠بعمر  من ف وعتين ً يوم ى مجم سمت ال ق
مبوغ لطفيلي المقوسة ًاالولى عدت مجموعة سيطرة والثانية جرعت فمويا باكياس البيض ال
سريعة ات ال اثر  ًالكوندية المعزول من القطط المخمجة تجريبيا بالحوين م جمع و ) ٥(التك وت

ـ ) ٦(حسب طريقة الباحث تبويغ اكياس البيض  ستخدمة ب  كيس ١٠٠٠وحددت الجرعة الم
ر وتم مراقبة ھذه الحيوانات طيلة فترة التجربة وبعد مرو). ٧(بيضة حسب ماذكره الباحث 

ج ٢١ ن الخم ا م م ً يوم اذبحت د ھ ن الكب ل م ى ك ة عل ية العياني رات المرض ة التغي  لمالحظ
ول نواخذت عينات م. واالمعاء والطحال والدماغ والرئتين  ھذه االعضاء وحفظت في محل

  .لتحضير الشرائح النسجية ولدراسة التغيرات المرضية% ١٠الفورمالين الدارئ المتعادل 
  

  النتائج
  :مرضية العيانيةالتغيرات ال

رات  ت التغي رور تمثل د م ة بع ية العياني االت ٢١المرض ود ح ج بوج ن الخم ا م ً يوم
ن ه م ر لون د وتغي شديد للكب ان ال ي  االحتق ضخم ف ع ت سود م ر الم ى االحم ي ال ر البن االحم

دماغ مع وجود  واالمعاء واحتقان  Splenomegalyالطحال  ة لل ة الدموي ديد في االوعي ش
  . للرئتين Gray hepatizationلرمادي مراحل التكبد ا

  
  :التغيرات المرضية النسجية

رور  د م د بع سجية للكب اطع الن رت المق ي ٢١اظھ ديد ف ان ش ج احتق ن الخم ا م ً يوم
ات ة االوردة المركزية مع تكفف الحوين اثر حول االوردة المركزي سريعة التك فضال عن  ال

ي  سجية ف اس الن ود االكي وليوج ن الخاليھي بعض م وفر  ال ا ك ضخم خالي ع ت ة م ا الكبدي
Kupfer's cell وتنكس فجوي Vacular degeneration  ا ونخر ھيولي في  البعض منھ

ر  بعض االخ ي ال شكل (ف ر .)١ال ود نخ اء بوج سجية لالمع رات الن ت التغي ين تمثل ي ح  ف
سج  رط تن ات وف بعض الزغاب ة ل ة المبطن ا الظھاري ك  Hyperplasiaوتوسف الخالي  لتل

ة , في البعض االخر منھاالخاليا  ة المبطن ا الظھاري سج في الخالي رط تن فضال عن وجود ف
للغدد المعوية مع وجود اعداد كبيرة من الحوينات السريعة التكاثر واالكياس النسجية خارج 
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ل  وليوداخ ضخم ھي ة وت ا الظھاري ا الخالي ول  خالي ضلية وتح ة الع ساء للطبق ضلة المل الع
ة ا دد المعوي ن الغ بعض م ة ال ود الوذم ع وج ف م ن التجوي ة م ة خالي ل مرصوص ى كت ل

Edema )  ٢الشكل.(  
شرياني    Arteriosclerosisكما تميزت المقاطع النسجية للطحال بوجود التصلب ال

ود  ة فضال عن وج ة الدموي ي االوعي ديد ف ان ش ة واحتق ات الطحالي ي الجريب ع انكماش ف م
سريعة ات ال سجية ف الحوين اس الن اثر واالكي ال التك سيج الطح ي ن ة وف ات الطحالي ي الجريب

شكال( دماغ تفجي .)٤ و ٣ نال سجية لل اطع الن رت المق ين اظھ ي ح ي  Vaculation ف  ف
ولي ا ھي صبية الخالي ع الع ة م ة الدماغي ي االوعي ان ف ة واحتق ة الدموي ول االوعي ة ح  ووذم

 فضال عن ،حمراءات الدم اليات السريعة التكاثر لكرينحيث لوحظ اختراق الحو, طفيلية الدم
سجية في  وليتموضع االكياس الن ا العضلية ھي شكل ( الخالي د تميزت .)٥ال رئتين فق ا ال  ام

دار  ي ج ة ف ا اللمفي ة بالخالي ة متمثل ا االلتھابي شاح للخالي ود ارت ا بوج سجية فيھ رات الن التغي
ف اخ مع تضخم الخاليا الظھارية في جدار االسناخ وتجمع للنضح المصلي في تجويناالس

ة في جدران  ا البطان شعري وتضخم خالي راش ال االسناخ فضال عن االحتقان الشديد في الف
ل  ي داخ اثر ف سريعة التك ا ت ال ع تموضع الحوين ة م شرايين الرئوي وليال ا ھي ذه الخالي  ھ

  ).٦الشكل (
  

  المناقشة
ل عتتميز ى التطف ا عل ى  المقوسة الكوندية عن باقي االوالي الطفيلية االخرى بقابليتھ ل

المرضية يشير الى قدرة الطفيلي على احداث انواع عديدة من المضائف وان ظھور االفات 
ن  ضال ع ي ف ة الطفيل رة ومناع ى الفت ادا عل سم اعتم ضاء الج ف اع ي مختل ًاالذى ف وع ً ن

رفھنالك اعضاء يكون العضو فيھا , طبيعة العضو المصابو شكل كبي  اذ ان تحطم ،ًمؤثرا ب
ا ھو بعض خالياھا يسبب افا ة العضو كم ى وظيف ة اصابة ت شديدة تؤثر عل الحال في حال

دماغ ين ال ع ،)٨,٩( او الع ة م ي االوردة المركزي شديد ف ان ال ات باالحتق ت االف ث تمثل  حي
سجية في  اس الن وليتكفف حوينات سريعة التكاثر حولھا فضال عن وجود االكي ا ھي  الخالي

ه  ي ) ١٠(الباحث الكبدية وھذا يتفق مع ماحصل علي د ان سبب حدوث تكفف الطفيل ويعتق
ه  حول االوردة المركزي ي داخل سيج وتضاعف الطفيل ذي يحصل للن ر ال وھو الغزو الكبي

ة  ة الدموي اه االوعي ي باتج رك الطفيل ة فيتح واد الغذائي سجين والم ي االوك صا ف سبب نق ًي
ان كمية اوكسجين وغذاء كافيين للتضاعف والنمو في حين ان ظھور ا للحصول على الحتق

دم فضال عن  شار خالل ال ال واالنت في االوعية الدموية دليل على قابلية الطفيلي على االنتق
ا  ة وخالي صفيحات الدموي ة التي تحفزال قابليته في افراز بعض المواد ذات الطبيعة البروتيني
ع  صاق وتجم داث الت ي اح ساعد ف ي ت ة الت ائط الكيميائي ض الوس راز بع ى اف ة عل البطان

ة الصفيح ادة في نفوذي دموي فضال عن زي ى جدار الوعاء ال دم عل ات ال ات الدموية ومكون
  ).١١,١٢(االوعية الدموية ودخولھا الى االنسجة الخاللية واستقرارھا في العضو 

 يوم من الخمج يتفق مع ٢١ الخاليا الكبدية بعد ھيولياالكياس النسجية في ان ظھور 
اس م) ١٣(بينما يخالف ) ٥(ه يماتوصل ال ران المخمجة باكي ن ان االكياس النسجية في الفئ

الى اختالف في نوع العترة وضراوتھا  ايام من الخمج وھذا قد يعود ٧ – ٦البيض تبدأ بعد 
  .فضال عن مناعة الطفيلي

ا  سج للخالي وعند دراسة المقاطع النسجية لالمعاء لوحظ وجود نخر وتوسف وفرط تن
ا الظھارية المبطنة للزغابات والغد ي لخالي راق الطفيل ة اخت ى الي ود ال د يع ذا ق ة وھ د المعوي

 للخاليا للتخلص من الطفيلي فضال عن  Apoptosisًالمضيف محدثا بذلك الموت المبرمج 
ذلك تظھر عالمات سريع ل ى التجدد ال اء عل ا االمع ة  قابلية خالي ر منتظم ا غي التجدد بخالي
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ات ,.)١٤(واالحجام تتمثل بفرط التنسج االشكال  ة من الحوين داد ھائل  في حين ان وجود اع
اتج عن ھيوليواالكياس النسجية خارج وداخل السريعة التكاثر   الخاليا الظھارية قد يكون ن

ة نخرا  ا محدث ة دون ان تحطمھ ة البلعم ًعملية اختراق ھذه الحوينات للبلعمات بالية تشبه الي
ة داخل الخاليا تحت ظروف بيئية خالية من االضداد واال سھل من عملي نزيمات الحالة مما ي

  ).١٦, ١٥(انتشارھا في النسيج او ربما تحدث من خالل طفيلية الدم 
ش د تمثلت بوجود تصلب لل سجية للطحال فق ين مع وجود ياراما بالنسبة للتغيرات الن

ة  الحوينات السريعة التكاثر واالكياس النسجية في الجريبات الطحالية وھذا قد يعود الى قابلي
ة الموسعة  ر الوسائط الكيميائي ى تحري ًالطفيلي على اختراق خاليا البطانة محفزا العضو عل

سيد النتريت  راق Nitric Oxide (NO)للشرايين والمتمثلة بالھستامين و اوك الي اخت  وبالت
سدتھا عالطفيلي للجدار وتجم م اك دھون داخل الجدار ومن ث ا ال  مكونات الدم والمصل ومنھ

  Oxidized Low density Lipoproteins (OX-LDL)تينية مؤكسدة الى شحوم برو
اد التاكسدي   ة علٮاحداث االجھ اج الجذور Oxidative stress قدرة المقوسة الكوندي  وانت

ى والتي بدورھا تؤكسد الشحوم البروتينية وتحولھاFree radicalsالحرة  ) OX-LDL ( ال
ذا تلتھم من قبل الخاليا العضلية الملساء الو عائية او تبقى بشكل فجوات دھنية في الجدار وھ

ة  ).١٧(ماشار اليه  سجية للدراسة الحالي اطع الن وليفي تفجي وفي الدماغ اظھرت المق  ھي
امع والخاليا العصبية   ذمة حول االوعية الدموية وتموضع لالكياس النسجية في ھيولٮالخالي

ق  ذا يتف احثين العصبية وھ ه الب اتوص الي ع م ا  حيث ،)١٨ , ١٠(م ة ربم ان حدوث الوذم
 زيادة نضوحية االوعية الدموية بسبب نقص االوكسجين بفعل المواد التي يفرزھا ىيعزى ال

ى تجمع  ة ال ود سبب ھذا الطفيلي مؤدي د يع دماغ وق سيج ال ا ن ين خالي روتين ب سوائل والب ال
دماغ اثناء تضاعفه االحتقان الشديد في الدماغ الى الضغط الذي يسلطه الطفيلي على نسيج ال

ة ة الدماغي د  .وبالتالي حدوث ضغط على االوعية الدموي الرئتين فق الخمج ب ق ب ا يتعل ا فيم ام
ة ا الظھاري ة  لوحظ ارتشاح شديد للخاليا اللمفية في جدار االسناخ مع تضخم الخالي المبطن

دا ي ج ة ف ا المبطن ضخم الخالي شعري وت راش ال ي الف شديد ف ان ال ا فضال عن االحتق رن لھ
وليالشرايين الرئوية مع تموضع الحوينات السريعة التكاثر في داخل  ذا  ھي ا وھ ذه الخالي ھ

  ).١٩ (ة الكناني اليه الباحثتيتفق مع ماتوصل
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روج صورة  :١صورة  د ف ا٣٠بعمر فوتوغرافية نسجية لمقطع من كب اس ً يوم  مخمج باكي
رو د م ة بع ة الكوندي يض للمقوس ابة٢١ر الب ن االص ا م ح, ً يوم عتوض   تجم

  . في ھيولى الخاليا الكبدية)a (واالكياس النسجيةالتكاثر  الحوينات السريعة
1000 -:    قوة التكبير  H & Eالصبغة  ْ X     

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

روج لحم  :٢صورة  اء ف سجية لمقطع من امع ة ن ا٣٠بعمر صورة فوتوغرافي  مخمج ً يوم
يض للمقو اس الب رور باكي د م ة بع ة الكوندي ابة٢١س ن االص ا م توضح , ً يوم
رة من ات  وجود اعداد كثي ارة الزغاب ا ظھ اثر في خالي سريعة التك ات ال الحوين

ة  دد المعوي دد )a(والغ ك الغ سج تل رط تن صبغة  ).b( فضال عن ف      H & Eال
1000 =قوة التكبير ْ X       
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سجية لمق :٣صورة  روج لحم صورة فوتوغرافية ن ا٣٠بعمر طع من طحال ف مخمج ً  يوم

رور  د م ة بع ة الكوندي يض للمقوس اس الب ابة٢١باكي ن االص ا م توضح , ً يوم
اثر  وجود االكياس النسجية سريعة التك ات ال صبغة  .) a(مع الحوين      H & Eال

1000 =قوة التكبير ْ X   
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سجية لمقطع م :٤صورة  روج لحم صورة فوتوغرافية ن ا٣٠بعمر ن طحال ف  مخمج ً يوم
رور  د م ة بع ة الكوندي يض للمقوس اس الب ابة٢١باكي ن االص ا م توضح , ً يوم

ة  شرايين ) a(وجود تضخم البطان صبغة  ).b(وتصلب ال وة      H & Eال ق
1000=التكبير ْ X       
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 ٢٤٧

سجية لمقطع من  :5صورة  ة ن اغصورة فوتوغرافي روج لحم دم ا٣٠بعمر  ف  مخمجً  يوم
رور  د م ة بع ة الكوندي يض للمقوس اس الب ابة٢١باكي ن االص ا م توضح , ً يوم

ة  ة الدموي ي االوعي دم ف ة ال راق ) a(طفيلي ع اخت اثرم سريعة التك ات ال  الحوين
راء دم الحم ات ال صبية فضال عن ) b (لكري ا الع ي الخالي نكس ف ود ت  ).c(وج

1000=قوة التكبير     H & Eالصبغة  ْ X       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ورة  ص
روج لحم بعمر  :٦ ا٣٠بعمر صورة فوتوغرافية نسجية لمقطع من رئة ف ً  يوم

رور  د م ة بع ة الكوندي يض للمقوس اس الب ج باكي ابة٢١مخم ن االص ا م , ً يوم
 مع تموضع الحوينات السريعة لالسناختوضح تضخم الخاليا الظھارية المبطنة 

1000= قوة التكبير     H & Eالصبغة  .)a( داخلھاالتكاثر ْ X       
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