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  الخالصة
ت   ذه  اھتم ة ھ ة الكوندي شخيص المقوس زل وت ة بع   الدراس

Toxoplasma gondii  ار  من القطط  في مدينة الموصل بعد اجراء اختبار الالتكس واختب
راز  ص الب و ( فح ة الطف ى ) طريق ن  ٢٢عل ة م اطق مختلف ن من ا م م جمعھ ة ت   قط
ة و .مدينة الموصل  ان قطط موجب ائج وجود ثم البة ، ١٤بينت النت م  قطة س أجراء خمج وت

اس البيض بجرعة  ا أكي ) ١٠٠٠(تجريبي لھذه العزلة في الفئران البيضاء من خالل تجريعھ
درھا  ة ق رة زمني ا لفت وغ ومراقبتھ ضة مب يس بي ا١٤ك ت الف. ً يوم دھا قتل ت بع ران وعمل ئ

دماغ  ا ال سجية في خالي مسحات من الدماغ صبغت بصبغة كمزا التي بينت وجود األكياس الن
ى القطط .والتي تعني ايجابية الخمج  ة ال تم إطعام الفئران البيضاء المخمجة بالمقوسة الكوندي

خالل  من الطفيليالتي ابدت نتائج سالبة ألختبار الالتكس وفحص البراز ثم متابعة امراضية 
وم  د الي اس البيض عن د وجود أكي ذي اك راز القطط المخمجة وال الفحص الدوري واليومي لب

رات  ا ٢١ و ١٤ و ٧ و ٣ًالخامس بعد الخمج فضال عن اجراء الصفة التشريحية في الفت ً يوم
ن  ل م سجية لك ل شرائح ن ج وعم د الخم دماغبع اس و ال د والطحال والبنكري اء والكب  ، األمع

طًفضال عن دراس د فق اء والكب ات االمع سج لعين اء الن دم . ة كيمي ذه الدراسة ع ائج ھ بينت نت
اني  ر الفحص العي ج واظھ رة الخم ة فت ة طيل ط المخمج ي القط ريرية ف ات س ود عالم وج
ة  ؤر النخري ن الب د م ت بتموضع العدي ة تمثل ية عياني ات مرض ود أف ة وج ضاء المختلف لألع

وبينت ھذه الدراسة زيادة في  ، ًوخصوصا في الدماغمختلفة االحجام  مع االحتقانات الشديدة 
ل  الل التفاع ن خ اء م ي االمع ة ف ة والمتعادل ضية الكبريتاتي ة الحام واد المخاطي راز الم إف

ة الحامضية  شيف– البريوديك حمضتقنية الموجب مع  د الدال  و ٢.٥ واألليشيان الزرقاء عن
ه في كما وأظھرت زيادة في ارتشاح الكاليكوجين ف %. ١.٠ ة وعدم ا الكبدي ولي الخالي ي ھي

ب  ل الموج الل التفاع ن خ ة م دد المعوي اء والغ ات األمع ة لزغاب ة المبطن ا الظھاري الخالي
  .والسالب مع تقنية البيست كارمين على التوالي
 

  ٢٠٠٥مستل من اطروحة ماجستير  •
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ABSTRACT  
  In this Study, Toxoplasma gondii was diagnosed and isolated successfully 
from domestic (Stray) cats at Mosul city, Iraq using Latex test and the flotation 
method of fecal material. The study also included experimental induction of the 
condition by giving orally oocysts of T. gondii to albino mice at a dose of 1000 
sporulated oocysts and leaving the mice for 14 days. All infected mice (15 with 
tissue cysts) were fed to 8 cats negative for latex and fecal flotation method. The 
pathogenesis of the isolated T. gondii has been followed through daily fecal 
examination which indicated the presence of oocysts at the 5 th post infection 
(p. i.) day. Postmortem examination of 2 cats was done at 3, 7, 14, and 21  
days p. i. with preparation of histological section from the intestines, liver, spleen, 
pancreas and brain. Additionally, histological techniques were done for the 
intestines and liver. Clinical sings were not seen in cats infected experimentally. 
Grossly, multifocal areas of necrosis and severe congestion were seen most 
prominently in the brain. Histiochemically, there was an increase in 
mucopolysaccharide in the intestine and in glycogen infiltration in hepatic cells. 

  
  المقدمة

شائعة الحدوث في  )Toxoplasmosis(إن داء المقوسات ة وال من األمراض المھم
ات)٢ ، ١(العالم  ع األكري ة التي تتب والتي ) Coccidia(، ناتج عن الخمج بالمقوسة الكوندي

ا في احداث ). 3(لھا القابلية على إحداث الخمج في اإلنسان والحيوان  ًتلعب القطط دورا مھم ً
ا المضيف الوحيد النھائي للطفيلي التي تطرح اكياس البيض غير المتبوغة في الخمج بوصفھ

د مرور ٢١ – ١٠البـراز لمدة تتراوح ما بين  وم، اذ بع ام ٥ – ٣  ي وغ وتصبح خمجة  أي تتب
ة) ٤( ى مضيفين . ًوتبقى فعالة لفترة من الزمن اعتمادا على الظروف البيئي ي ال اج الطفيل يحت

اة  ال دورة الحي ط (ألكم ي القط دث ف سية تح سية والالجن دورة الجن ن ان ال رغم م ى ال ) عل
ع  ل بجمي طي المتمث ضيف الوس سنورية والم ة ال ل بالعائل ائي ويتمث ضيف النھ شمل الم وت

شر ). ٥(الحيونات من ذوات الدم الدافئ والطيور  ًوحاليا يعد العراق واحدا من الدول التي انت ً
رة ) ٦( ذكر فيھا المرض خالل السنوات األخيرة حيث داد ألول م ان المرض قد سجل في بغ

ل  ن  قب نة Machattieم ل 1939 س ن قب جل م ي الموصل س سحية )  ٧(، وف ة م ي دراس ف
ات  ي الحيوان ج ف سجيل الخم م ت ا ت ة، كم كانية مختلف اميع س ج ضمن مج سبة الخم د ن لتحدي

ل  ة الموصل من قب سجية ل). ٨(المجزورة في مدين ات المرضية الن ر ولكون االف لخمج تعتب
العتر  ا ب ابة ولعالقتھ وع االص دھا لن ي تحدي رض ف ة للم صية المھم ائل التشخي دى الوس اح
م  ه ت ة واخرى ، علي ة جغرافي ِالمختلفة مما يعطي تفاوتا في امراضية داء المقوسات من منطق ً

  :تصميم ھذه الدراسة كما يلي
  

ة من الق: المحور االول شخيص المقوسة الكوندي زل وت ام بع ة من القي اء مختلف ـي احي طط  ف
ـتبار ل اخـ ـالل عم ـن خــ ـزلة م ك الع ات تل ى إثب ل عل ـوصل والعم ـدينة  المـ س   م الالتك
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راز و( وفحص الب ة الطف ة في ) طريق ى إجراء إصابة              تجريبي ـم العمل عل ـن ث ومـ
  . الفئران المھقاء لتحديد امراضيتھا

سالبة دراسة مرضية ھـذه ال: المحور الثنائي ام القطط الغيرمخمجة وال عزلة مــن خـالل اطع
ور االول  ن المح ة م ران المخمج راز ، الفئ س وفحص الب اري الالتك تخدام .  الختب م اس وت

  : المعايير التالية
 .الفحص الدوري للبراز •
د  • سجية عن ة الن سجية المرضية والكيميائي د الموت والفحوصات الن ا بع اجراء فحص م

 .ً يوما من الخمج٢١ و١٤ و ٧ و ٣الفترات 
  

  المواد وطرائق العمل
ع   م جم ا٢٢ت ت اعمارھ ل، تراوح ة الموص ن مدين ة م اطق مختلف ن من ة م     قط

 أشھر، ربيت في اقفاص حديدية في بيت الحيوانات التابع لكلية الطب البيطري تحت ٦ – ٣ 
دم وتم استخدام اختبار الالتكس . ظروف صحية مالئمة قدم لھا الغذاء والماء  لفحص مصل ال

  .واختبار فحص البراز للتأكد من عدم وجود خمج بالمقوسة الكوندية
راز  ص الب س وفح ار الالتك تخدام اختب د اس و ( بع ة الطف   ) طريق

ة من بعضھا في ٨تبين ان  ) ١٠ ، ٩(   قطط فقط موجبة واستخدمت أكياس البيض المعزول
ار الالتكس ً يوما من الخمج١٤احداث الخمج للفئران  وبعد مرور   في الفئران تم إجراء اختب

ة للخمج بالمقوسة  ائج موجب زا التي أعطت نت صبغة كم دماغ صبغت ب وعمل مسحات من ال
  .الكوندية

ا القطط ٨تم إطعام  ران المخمجة ام  من القطط السالبة لالختبارات المذكورة أعاله الفئ
راز .  رةالمتبقية والسالبة لألختبارات السابقة فأعتبرت كمجموعة سيط م اجراء فحص الب و ت

ا  اس البيض وجمعھ شكل دوري للكشف عن اكي ا ب ة سير . ًللقطط  المخمجة تجريبي ولمتابع
رات  شريحية خالل الفت صفة الت ذه القطط واجراء ال ا ٢١و ١٤ و ٧ و ٣الخمج تم قتل ھ ً   يوم

ج ن حدوث الخم د م زا للتأك صبغة كم دماغ صبغت ب ن ال سحات م ل م م عم ج و ت ن الخم .  م
ي  رت ف دماغ وغم اس وال ال و البنكري ب و الطح د و القل اء و الكب ن األمع ات م ذت عين واخ

ادل  دارئ المتع الين ال ول الفورم دة  % ١٠محل ية ٧٢لم رات المرض ة التغي اعة  لدراس  س
ة  ) 11( حيث اعتمدت طريقة، النسجية وكيمياء النسج  شمعية الحاوي حيث تم تقطيع القوالب ال

از المشراح على النماذج بأست سجية Microtomeعمال جھ اطع ن ى مق  لغرض الحصول عل
ايكرو  4 - 6 سمكب صبغة نم ا.  H&E صبغت ب سج استخدمت  ام اء الن ا يخص كيمي فيم

  :التقنيات التالية
ودك  .١ امض البري ة ح يف–تقني   :: The periodic acid Schiff stain ش

 (12 )  . 
ودك  .٢ ة حامض البري تلة–تقني د االس  Acetylation-periodic acid Schiff شيف بع

stain : :(13 )  
تلة .٣ صوبنة–االس ودك–ال  – Acetylation – Saponification شيف –حامض البري

Periodic acid schiff stain : ( 13). 
 .)١٢ ( :Bestś carmine stainتقنية بيست كارمين  .٤
دروجيني ـتقني .٥ د االس الھي شيان عن  Alcian blue stain pH 1.0    ١.٠ة ازرق االلي

 )١٢(. 
دروجيني  .٦ د األس الھي شيان عن ة ازرق االلي    :  : Alcian blue stain pH 2.5 ٢.٥تقني

)١٣.( 
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دروجيني –المثيلة  .٧ ـد األس الھي  Methylation - Alcian :٢.٥ تقنية ازرق االلشيان عن
blue stain pH 2.5 ) : ١٢.( 

ة  .٨ صوبنة –المثيل ـد األس– ال شيان عن ة ازرق االلي ـھيدروجيني  تقني    :٢.٥ ال
Methylation – Saponification - Alcian blue stain pH 2.5 ) : ١٢.( 

شيان  .٩ ة ازرق االلي ودك –تقني  Alcian blue – Periodic acid شيف – حامض البري
schiff )١٤.( 

  :اختبار الالتكس
دة   تخدام ع ار بأس ذا االختب راء ھ م إج ركة   Kitت اج ش ن انت   Biokit – SA  م

ي   للكشف عن وجود االضداد المتToxo cell – latexاالسبانية تسمى  خصصة ضد طفيل
  .المقوسات الكوندية

: تشخيص داء المقوسات في القطط  واحداث الخمج في الفئران: التجربة االولى
َأجري اختبار الالتكس لفحص مصل الدم وفحص البراز بطريقة الطفو على القطط التي تم 

ً فأرا ابيضا بجرعة ١٥ع اكياس البيض المتبوغة المعزولة في وتم تجري. جمعھا ً١٠٠٠ 
ً يوما بعدھا تم عمل مسحات من الدماغ وصبغت بصبغة كمزا ١٤كيس وتركت لمدة 

  ).١٥(لمالحظة االكياس النسجية 
ا: التجربة الثانية  ة في القطط المخمجة تجريبي ة المقوسة الكوندي م  ً:مرضية عزل ت

ران ٨بأطعام  اجراء ھذه التجربة  راز الفئ ار الالتكس وفحص الب سالبة ألختب  من القطط ال
ى ة االول دة . ًالبيضاء المخمجة تجريبيا من التجرب ة القطط لم ا اجريت ٢١تمت مراقب ً يوم

  :الفحوصات االتية
 .فحص البراز اليومي للتأكد من وجود أكياس البيض •
 .العالمات السريرية •
 .فحص الالتكس •

رات متابعة التغيرات ا د الفت ا ٢١ و ١٤ و ٧ و ٣لمرضية من خالل قتل قطتان عن ً يوم
  .  ًفضال عن متابعة لتغيرات كيمياء النسج في االمعاء والكبد ومقارنتھا مع مجموعة السيطرة

  
  النتائج

  : تشخيص داء المقوسات في القطط: التجربة االولى
ـ   راز فحص الب اختبار الالتكس لفحص مصل الدم واختباراظھرت نتائج  قطة ٢٤ل

ود  البة و ١٤وج ة س ج ٨ قط ة للخم اله، أي موجب ذكورة اع ارات الم ة لألختب ط موجب  قط
ين  ا ب راز القطط وتراوحت اقطارھ  – ٩بالمقوسة الكوندية حيث ظھرت اكياس البيض في ب

ائج الخمج .  مايكروميتر تحوي بداخلھا المادة البوغية في مركز الكيس١١ ا واظھرت نت كم
راز في الفئران ة لفحص الب  البيضاء التي تم تجريعھا اكياس بيض معزولة من القطط الموجب

رور  د م زا بع صبغة كم ي اصطبغت ب سجية الت اس الن ود االكي ي ١٤وج ج ف ن الخم ا م ً يوم
  .  الدماغ مما يؤكد نجاح الخمج بعد القتل

      امھا  الفئرانًالقطط المخمجة تجريبيا بطفيلي المقوسة الكوندية بعد اطع: التجربة الثانية
  :                المخمجة

  
  

  :التغيرات المرضية العيانية
راء    د اج وتبع د الم ا بع ص م ة فح ط المخمج الل ةلمقوسبا للقط ة خ    الكوندي

 وجود أفات مرضية عيانية في مختلف اعضاء أتضح من الخمج ، ًايوم ٢١ و ١٤ و ٧ و ٣ 
  :كانت على النحو التاليالجسم 
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ون ، ام في االمعاء بمختلف اجزاءھتضخ: االمعاء ائفي والقول  اذ إال أنه كان اكثر شدة في اللف
  .  يوم من الخمج٢١ – ٣لوحظ شحوب مع مناطق من النزف خالل  

ات Hepatomegalyتضخم الكبد : الكبد دورة كونه ذو ملمس صلد وحاف ون م  احمر وذو ل
ا  . يوم من الخمج ١٤- ٣ء خالل صفراالًفضال عن وجود العديد من البؤر الحمراء او حفات ام

ؤر كانت ذوت لوحظ فقد٢١عند اليوم  ـون ابيض ات التغيرات التي ذكرت اعاله ولكن الب  ل
ة  ة الكبدي د اللمفي ي العق ضخم ف ود ت ن وج ضال ع صفر  ف تًم ي كان لد و ذوالت ات ملمس ص

ون، ول ة الل ى ذھبي فراء ال ضخم فـص ال ـوحظ ت ب Splenomegalyي الطح  والقل
Cardiomegalyيوم من الخمج ٢١ – ٣  بعد .  

دماغ  الل: ال يخ  خ خ والمخ ف الم سحايا وتالفي شية ال ي اغ ديدة ف ات ش ود احتقان وحظ وج   ل
  .لوحظ شحوب ھذه التراكيبً ا يوم٢١ – ١٤ بعد ومن الخمج   أيام ٧ - ٣ 
  

  :التغيرات المرضية النسجية
د : االمعاء سجية بع ام٣اظھرت المقاطع المرضية الن ساممن الخمج تموضع   أي    لمراحل انق

   خارج الذكرية فيو  االمشاج االنثوية و االقسومات و الحوينات البطيئة التكاثر  الطفيلي،
دد وداخل د الغ ة وعن ة المخاطي ة في الطبق ات المعوي ة للزغاب ة المبطن  ھيولي الخاليا الظھاري

من الخمج لوحظ تثخن شديد في  أيام ٧وبعد  ). ٢الشكل  ( ي الطبقة تحت المخاطيةـالمعوية ف
واد وجدار االمعاء  اذ الم  فرط تنسج الخاليا الظھارية المبطنة للزغابات والغدد المعوية مع نف

شاج  ع االم ية وتموض ا الكأس ي الخالي ة ف ة(المخاطي ة واالنثوي د ) الذكري ن تواج ضال ع ًف
اثرو ة التك ات البطيئ ا الظھاريالللحوين دار الخالي صق بج ا ملت ر بعض منھ بعض االخ ة وال
اثر ذ .مخترق للجدار في الھيولي يات شكلو كما ولوحظ تواجد الحوينات السريعة التك   ھالل

Lunate صفيحة ي ال ة ف ة اللبادي ف االوعي ي تجوي ة وف ضلة المخاطي ى الع صل ال د لت  تمت
  ).٢(الدموية الشعرية  مع ظھور افات للنخر التجلطي في الطبقة المخاطية والعضلية 

د  وم اماعن ج ١٤الي ن الخم ة ف م ضة الكاذب تمالية الحم سام االش ع لالج وحظ تموض ل
Pseudoinclusion bodies في ھيولي الخاليا الظھارية المبطنة للغدد المعوية، فضال عن ً

ة ا اللمفي دا للخالي شاح طفيف ج د مرور .ًتموضع لألكياس الكاذبة واحتقانات شديدة وارت  وبع
د في جدار االمعاء مع تضيق في التجويف ناتج عن وجود  يوم من الخمج لوحظ نخر شدي٢١

ة  ة وتحت المخاطي ة يتكاثر شديد للحوينات السريعة التكاثر في الطبقة المخاطي ى الطبق د ال مت
شعرية  ة ال ة الدموي دم ووجود اًالعضلية ، فضال عن تثخن جدار االوعي ي في مجرى ال لطفيل

  .دموية في جدار االمعاءال الشرايين داخلمع تجمع للصفيحات الدموية 
د د :الكب د بع سجية للكب اطع الن رت المق ام ٧ - ٣ اظھ ان االوردة   أي ع واحتق ج توس ن الخم م

ة فضال عن  Vacuolar degenerationالمركزية وتنكس فجوي  ً في ھيولي الخاليا الكبدي
ا ولي الخالي ي ھي اثر ف سريعة التك ات ال ود الحوين وحظ وج ا ول بعض الخالي ي ل ر تجلط  نخ
وفر وتجمع او تكفف بعض  ا ك ولي خالي ًالكبدية ملتصقة بالنواة  فضال عن تموضعھا في ھي ً

زي  د المرك ول الوري ؤر ح كل ب ى ش ات عل ذه الحوين  Perivascular tachyzoiteھ
cuffing around central vein.  ات ًا يوم١٤وبعد مرور وحظ وجود احتقان  من الخمج ل
ات مع وج ديدة وتوسع في الجيباني ولي ش ي ھي سجية ف اس الن دم وتموضع لألكي ة ال ود طفيلي

ة ا الكبدي شكل (  الخالي ة ، )٣ال ة متمثل ا االلتھابي ة للخالي شاحات طفيف ود ارت ن وج ضال ع ً ف
ثخن ف من الخمج ٢١ اما عند اليوم .بالخاليا اللمفية  وفر مع ت ا ك لوحظ وجود تضخم في خالي

 السريعة في النسيج الضام مع تنكس فجوي في جدار القنيوات الصفراوية وتموضع للحوينات
ا  اثر والخالي سريعة التك ات ال شحھا الحوين ؤر ترت ة ب ى ھيئ ات النخر عل ًشديد، فضال عن اف
د  ى الوري ة ال ة الكبدي ن الباح اثر م سريعة التك ات ال سالل الحوين ع ان ات م ة  والبلعم اللمفي

  .  من الخمج١٤ يومال ا فيالمركزي عبر االوعية الدموية ، وكانت االفات اكثر شدة مم
ال رور :الطح د م ام ٧ - ٣ بع ي   أي ثخن ف ية بت سجية المرض ات الن ت االف ج  تمثل ن الخم م

ديد ونزف  المحفظة وفي الحويجزات الطحالية وتموضع لخضاب الھيموسدرين مع احتقان ش
اثر ح كذلك لو، سريعة التك ات ال ـيظ تموضع الحوين ولي البلعمات ذاـ المحفظة  وفف ت ي ھي
ات في ،  )٤الشكل (Crescent appearance اللية ــكال ھــاش ًفضال عن تجمع ھذه الحوين
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دم ة ال ور طفيلي ة وظھ ات الطحالي د مرور .مركز الجريب َا◌ يوم١٤ وبع وحظ ً ى الخمج ل  عل
ي ة ف ا اللمفي ل الخالي ا مح ة واحاللھ ا البالزمي اثر للخالي شاحات وتك ود ارت داتوج   العقي

 الطحالية 
Splenic follicles ات ولي البلعم ي ھي اثر ف سريعة التك ات ال ً، فضال عن تموضع الحوين
كما لوحظ تثخن في جدار المحفظة وترسب لخضاب )  الشكل الھاللي( ًملتصقة بجدار الخلية 

ي المحفظة الھيموسدرين اثر ف سريعة التك ات ال ع تموضع الحوين ـ ، م وم ال د الي ن ٢١وعن  م
ا ا اثر في خالي وحظ تك واء الخمج ل شرايين Megakaryocytesلن  مع وجود تصلب في  ال

Arteriosclerosis ع ة م ويجزات الطحالي ي الح اجي ف نكس زج ف وت ي التجوي ضيق ف  و ت
د  ًتموضع للحوينات السريعة التكاثر بھيئة بؤر في النسيج الخاللي ، فضال عما ذكر اعاله عن

  .  من الخمج١٤ اليوم
ة من ا  أيام ٣بعد مرور : البنكرياس ا الظھاري نكس فجوي في الخالي وحظ وجود ت لخمج ، ل

ول  اثر ح سريعة التك ات ال ع للحوين شديد وتموض ان ال ن االحتق ضال ع ات  ف ة للعنب ًالمبطن
ة ة الدموي وم  .االوعي د الي ا عن ن ف  ١٤ - ٧ ام ضال ع ي ف ي حبيب ل ورم ود تفاع وحظ وج ًل

ا  من الًا  يوم٢١االحتقان الشديد كما واظھرت المقاطع بعد  ديد في الخالي خمج وجود نخر ش
  ).  ٥الشكل ( الظھارية المبطنة للعنبات وتموضع الحوينات داخل وخارج العنبات 

ديد في  أيام ٧ - ٣اظھرت المقاطع النسجية في القطط وبعد : الدماغ من الخمج وجود نخر ش
ا ر منھ بعض االخ ولي ال ي ھي ي ف ع تفج صبات م ةالع وات الطفيلي ور للفج ع   وظھ فم  تكف

ا  للحوينات السريعة التكاثر حول االوعية الدموية وتجمع البعض األخر منھا في ھيولي الخالي
ديدة ًا يوم١٤وبعد . العصبية متمثلة باالنقسامات الطفيلية ات ش  من الخمج لوحظ وجود احتقان

ة  ا الدبقي اثر للخالي ن تك ضال ع سحايا ف شية ال ي اغ ثخن ف ع ت شر Gliosisًم شكل المنت  بال
ة عيوالموض د الدبقي  Glial nodules مـع ظھور لفجوات الدھـن فـي العصبات وظھور للعق

اعين  ة النخ ود ازال ضال عن وج ولي Demyelinationًف ي ھي سجية ف اس الن ود اآلكي  ووج
 ٢١ وبعد مرور  الخاليا العصبية مع تموضع االجسام االشتمالية الكاذبة في ھيولي العصبات

شر  على الخمج كانت االفاتًايوم دباق المنت ر شدة  فضال عن ظاھرة ال ً المذكورة اعاله اكث ً
ا العصبية  ع الخالي اثر م سريعة التك ات ال بعض االخر ووجودوالتصاق بعض من الحوين  ال

   ).  ٦الشكل  ( بداخل ھذه الخاليامنھا
    كيمياء النسج
ين دول  يب سج) ١(الج اء الن ائج كيمي دراتنت دا  لكربوھي اء والكب طالمع ي القط   ف

سجية  ة الن اطع الكيميائي اء المخمجة بالمقوسة الكوندية ، حيث اظھرت نتائج المق اعال لالمع ًتف
ك ة حامض البريودي ع تقني ديدا م ا ش ًموجب واني ـون االرجـ اصطبغت باللإذ) PAS(شيف –ً

)Magenta colour(  اعال د تف سجية في الكب اـمًفي حين اظھرت المقاطع الن ًوجبا خفيف  مع ً
  تلك 

ةالتقن ـ . ي ا ال تلة تليھ ة االس رت تقني اء PASوأظھ ـالبا لالمع ـال س ً تفاع ً  
ـ. والكبد صوبنة مع ال ا ال اPASاما تفاعل االستلة تليھ اعال موجب أظھرت تف ً ف ديدأً اء  ش  لالمع

د ًوموجبا◌ للكب ى التفاعل ً ائج ال شير النت ا وت دل، كم ارمين مع الموجب المعت ة بيست ك  لتقني
ون احمر ارجوانيبينما كان الت، األمعاء د وظھر بل ا الكب ًفاعل موجبا شديدا مع خالي ة ً ً مقارن

ر المخمجة  سيطرة غي شكل (بمجموعة ال ا و.)٧ال ة أ كم اء مع تقني ائج تفاعل االمع شارت نت
ة الحامضية  د الدال اء عن شيان الزرق البا ١.٠االلي ان س ا ك ود تفاعل موجب بينم ى وج عً إل  م

سيج د   ن ة الحااماالكب د الدال ضية عن اء 2.5م شيان الزرق ة االلي ع تقني اء م ل االمع ان تفاع  ك
ًموجبا شديدا ر المخمجة) ٨الشكل  (ً د المجموعة غي في حين .  ً، بينما كان التفاعل موجبا عن

د سيج الكب ع ن البا م ر التفاعل س وعتينًظھ ي كال المجم شيان  ف ة االلي ا تقني ة تليھ د المثيل  وبع
د 2.5 الزرقاء عند الدالة الحامضية اء والكب البا مع االمع وعتين ً ظھر التفاعل س  .لكال المجم

ة الحامضية  د الدال ظھر ف 2.5اما تقنية المثيلة تليھا الصوبنة بعدھا تقنية االليشيان الزرقاء عن
ديدا ًالتفاعل موجبا  دًش البا مع الكب اء وس ـًمع االمع ة ال ة  PAS وفي تقني ا تقني شيان  تليھ االلي

البا في ا٢.٥ الحامضيةالزرقاء عند الدالة  اء وس ديدا في االمع ا ش ُ فظھر التفاعل موجب ً د ً لكب
  . ًمقارنة بكال المجموعتين
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   )١( جدول 
 يوضح تفاعل كيمياء النسج لكربوھيدرات األمعاء والكبد في القطط الطبيعية والمخمجة 

   أيام من الخمج ٧بالمقوسة الكوندية بعد 
 M          Magenta  .            تفاعل موجب شديد +++   

   B              Blue      .              تفاعل موجب ++    
  .تفاعل سالب  - RB       Red – Blue      .           تفاعل موجب معتدل + 

  المناقشة
ة من القطط  اس ألبيض للمقوسة الكوندي ى لعزل أكي تعد ھذه الدراسة المحاولة االول

ل ، ة الموص ي مدين سة ف تخدام المستأن اس بأس ذه أألكي د ھ ت تواج ي اثبت    والت
راز  ص الب ة فح ي طريق ا اال وھ دة عالمي رق معتم و(ًط ة الطف   )طريق

   
دم ) ١١( ار الالتكس لفحص مصل ال ار ). ١٧(وطريقة اختب سالبة ألختب ائج ال ان ظھور النت

ارات كثي١٢الالتكس لـ  ك ألعتب ً قطة اليعطي دليال قاطعا على خلوھا من الخمج وذل ا ً رة منھ
ي  ة ف ة الكوندي ستمر للمقوس رض الم ن ان التع ضال ع وعي ف ر ن س غي ار الالتك ون اختب ًك

ذا . Protective Immunityالطبيعة للقطط يعطي مناعة وقائية  ومن ناحية اخرى يمكن لھ
ر  ار االكث ر االختب ذا يمكن ان يعتب دا، ل ة ج ايير االضداد الواطئ ًاالختبار ان يعطي بعض مع

شخي ي ت ة ف ات دق د ). ١٨(ص داء المقوس را لتأكي ا اخ ة اتبعت منح تنا الحالي أن دراس ذلك ف ًل ً
اس  ايجابية العزل وذلك بتجريع ھذه أألكياس المتبوغة في الفئران البيضاء للتحري عن أألكي

  الكبد  األمعاء
  التقنية  

غير  مخمجة
غير  مخمجة مخمجة

  مخمجة

  +++ PAS شيف –تقنية حامض البيريودك   ١
M 

+++  
M +  +  

  -  -  -  -  PAS تقنية -االستلة   ٢

  +++ PAS تقنية – الصوبنة –االستلة   ٣
M 

+++  
M +  +  

  +  +++  +  +  تقنية البيست كارمين  ٤

 AB pHتقنية ازرق االليشيان عند الدالة الحامضية   ٥
1.0 

++ 
B +  -  -  

 AB pHتقنية ازرق االليشيان عند الدالة الحامضية   ٦
2.5 

+++  
B ++  -  -  

  -  -  -  - AB pH 2.5 تقنية –المثيلة   ٧

  -  -  ++  +++   AB pH 2.5 تقنية –بنة  الصو–المثيلة   ٨

  +++   PAS  تقنية - AB PH 2.5ازرق االليشيان   ٩
RB 

+++  
RB -  -  
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ة كأحد  النسجية المتسببة عن المقوسة الكوندية وھي بطبيعة الحال معتمدة في المصادر العلمي
  ).١( الطفيلي طرق التشخيص لھذا

ستخدمة في  ك الم ران البيضاء تل اعتمدت الجرعة المستخدمة ألحداث الخمج في الفئ
د مرور ) ١٥(دراسات سابقة  دماغ بع سجية في ال  ١٤وبينت تلك الجرعة ظھور األكياس الن
ابقا . ًيوما من الخمج ران المخمجة س ا الفئ ًتم احداث الخمج في ثمانية قطط من خالل اطعامھ

زا  وتم التأكد من خمجھا بأجراء اختبار الالتكس وأخذ مسحات من الدماغ وصبغھا بصبغة كم
ائج  ة والنت ضاء المخمج سجي لألع ص الن ن ان الفح ضال ع سجية ف اس الن ة أألكي ًلمالحظ

ج، ٥فحص البراز الذي تمثل بظھور أكياس ألبيض بعد مرور الموجبة ألختبار   ايام من الخم
د مرور ) ٩(وھذا يطابق ما ذكره  اس ألبيض بع ام من الخمج٥ – ٣الذي اكد ظھور أكي .  أي

رور  د م ة بع ط المخمج راز القط ي ب يض ف اس ألب ور أكي ج ٥إن ظھ اح الخم د نج ام يؤك  أي
ي أجر ة الت ع الدراس ق م ذا يتف ا وھ اًتجريبي ر ) ٤( اھ ط غي ع القط ى أن جمي دت عل ي أك الت

ي المقوسة  اثر لطفيل ة التك ى األشكال البطيئ ة عل سجة حاوي المخمجة والتي تم تغذيتھا على أن
اس  ل من نصف القطط سوف تطرح أكي الكوندية سوف تطرح أكياس البيض في حين أن اق

  .ألبيض بعد اخماجھا بغذاء حاوي على أكياس البيض المتبوغة
د إ رات عن الل الفت شريحية خ صفة الت راء ال ت ٢١ – ٣ج ج، لوحظ ن الخم ا م ً يوم

اآلفات المرضية العيانية في بعض أعضاء الجسم والتي تؤكد حدوث الخمج من خالل ظھور 
ذا يتفق مع مالحظات  سحايا والمخ والمخيخ وھ اآلفات النخرية البؤرية واحتقانات أغشية ال

   ).٢٠ ، ١٩( سابقة
 المرضية العيانية والنسجية ألمعاء القطط المخمجة يشير إلى وجود إن ظھور اآلفات  

ة  ي الطبق ي ف ور الطفيل ل تط كال لمراح ت أش ي، اذ لوحظ سية للطفيل دورة الجن ور لل تط
اثر التي أحدثت  ة التك سريعة والبطيئ ات ال المخاطية تمتد إلى الطبقة العضلية وظھور الحوين

ة وا ة المخاطي راز ًتخريبا في تراكيب الطبق ادة ونقصان في إف ى زي ا ادى ال ة مم دد المعوي لغ
  .المواد المخاطية المتعددة السكريدات في جدار األمعاء

ي  اثر الطفيل ا ھو اال نتيجة لتموضع وتك ان ظھور حاالت التضخم في االعضاء المخمجة م
ز ان الدورة الجنسية في القطط التي تحدث في االمعاء . في خاليا المضيف ومنھا االمعاء تتمي

راز IgAبحدوث تحفيز االستجابة المناعية من خالل انتاج األضداد نوع  ادة اف  عن طريق زي
اس ألبيض ة طرح أكي وحظ ان عملي  المواد المخاطية التي بدورھا تعمل على تثبيط الخمج ول

ا ظھور االضداد ف٣ ايام من الخمج واستمرت الى  ٥بدأت بعد  د الخمج يرافقھ ي ـ أسابيع بع
اس ألبيض المصل،  راز القطط وجود أكي دوري لب د الفحص ال وان ھذه الدراسة قد أكدت عن

ة . في اليوم الخامس ى قابلي ل عل ان ظھور افات االحتقان والنزف في االعضاء المخمجة دلي
واد ذات  راز بعض الم ي اف ه ف دم فضال عن قابليت شار خالل ال ال واالنت ى االنتق ي عل ًالطفيل

راز بعض الوسائط الطبيعة البروتينية التي ى اف ة عل ا البطان ة وخالي صفيحات الدموي  تحفز ال
ى  دم عل ات ال ة ومكون صفيحات الدموي ع ال صاق وتجم داث الت ي اح ساعد ف ي ت ة الت الكيميائي
راق  سھل من اخت ا ي ة مم ة الدموي ة االوعي ي نفوذي ادة ف دموي فضال عن زي اء ال دار الوع ًج

تقرارھا الحوينات السريعة التكاثر لجدران االوعية ي واس سيج الخالل  الدموية ودخولھا الى الن
  .   )٢١(في العضو 

ا    ات من النخر التجلطي في الخالي اء وجود اف سجي لألمع اظھرت نتائج الفحص الن
ز  ي تحفي ساعد ف ي ت ي الت راق مراحل تطور الطفيل ة عن أخت ون ناتج د تك ي ق ة الت الظھاري

ساھم في احداث  Autolytic enzymesانزيمات االنحالل الذاتي  من خلية المضيف التي ت
اء . افات النخر التجلطي  ة العضلية لألمع اثر في الطبق كما ان لظھور الحوينات السريعة التك

ل  ات مث ر بعض األنزيم ز تحري ر او تحفي ى تحري ي عل ة الطفيل ن قابلي ا ع ون ناتج د  يك ًق
Hyaluronidaseسھل  الذي له القابلية على ھضم المادة األساس الخالل ا ي سيج مم ة في الن ي

ات  ذه الحوين راق ھ ة اخت من عملية غزو تلك الحوينات في النسيج، او قد يكون ناتج من عملي
ا تحت ظروف  ـدثة نخرا داخل الخالي ا مح ة دون ان تحطمھ ة البلعم شبه الي ة ت ًللبلعمات بآلي ً

شارھا ف ا بيئية خالية من االضداد واالنزيمات الحالة مما يسھل من عملية انت سيج او ربم ي الن
دم ). ٢٣ ، 22(تحدث من خالل طفيلية الدم ة ( إن انتقال الطفيلي وانتشاره عن طريق ال طفيلي
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اثر في مختلف ) الدم  ًغالبا ما تكون لفترة محدودة، إذ ان بعدھا تستقر الحوينات السريعة التك
دا ا ا ع رأنسجة وأعضاء المضيف وتستمر بغزو واجتياح جميع أنواع الخاليا م ات الحم   لكري

داخلي الزوجي اذ تتكون تراكيب  حيث يتكاثر الطفيلي بعد اختراقه لخلية المضيف بالنشوء ال
الل اثر خ سريعة التك ات ال ن الحوين وردة م شبه ال   ت

ا اخرى مجاورة  .)٢٤( ساعات ٦ – ٤  ات لتغزو خالي ة وتخرج الحوين دھا تتمزق الخلي بع
دا لھا وتالحظ مثل ھذه الحاالت عند الطور ا ًلحاد والذي يسبب حالة داء المقوسات الحاد معتم

دھا يحصل انخفاض ). 21(ًبذلك على نوع ألعزلة وضراوتھا فضال عن مناعة المضيف  بع
وين  ة لتك اثر مع بثنائي ة التك في اعداد ھذه الحوينات السريعة التكاثر اذ يحدث ھبوط في عملي

ذا يمث سيج وھ اأألكياس النسجية الى ان تختفي من الن ذا م   تمتل الطور المزمن للخمج وھ
ـ  وم ال سجية في ١٤مالحظته في ھذه الدراسة عند الي اس الن دأ أألكي  من الخمج في القطط تب

الحظت و). ٢٥( الظھور في خاليا النسيج المخمج التي تعزى الى االستجابة المناعية الخلوية
ام من الخمج ٣ بعد مرور ھذه الدراسة تكون الفجوات الطفيلية في ھيولي الخاليا للمضيف  أي

د حيث ان  ة التي تع ًالحوينات السريعة التكاثر تخترق  البلعمات وتتكاثر مكونة الفجوة الطفيلي
ي  مصدر حماية للطفيلي من الفعاليات القاتلة للبلعمات بفعل االنزيمات الحالة مما يجعل الطفيل

  ي ـيعة التكاثر فًقادرا على التكاثر داخل البلعمات اذ تدخل الحوينات السر
االغزو  وInvasionھيولي البلعمات بطريقة تعرف ب ة جسمه بم ي بتغطي دأ الطفيل د ا حيث يب

سطحي  روتين ال ا الب ة منھ ة  SAG – 1بروتيني ات الكثيف ات GRA – 6 والحبيب  والبروتين
ة  طحية  ) Rhoptry proteins) Rop2 , Rop1الھروي ستقبالت س ود م ن وج ضال ع ًف

ي الال ة وھ ين  للخلي ائي (Lamininمن ذب الكيمي ل الج ن عوام د م رين )  واح واالنتك
Integrin من نوع ab/a1  )سبب حدوث ). ٢٦ ا ي شاء البلعمات مم بعدھا يلتصق الطفيلي بغ

و  ي نح دفع الطفيل م ين ي  ث رازات الطفيل ن اف ة ع وي ناتج شاء الخل ي الغ ة ف رات تركيبي تغي
ة الھيولي بفعل حركة غشاء الخلية البلعمية م ع االنزيمات الحال ة التي تمن ا الفجوة الطفيلي ًكون

دم  ي ال ا ف ا وتحريرھ ى انفجارھ ؤدي ال ا ي ي مم ع الطفيل اد م رزة من البلعمات من االتح المف
 INF( واالنترفيرون كاما ١٢ –وبھذا يحفز الطفيلي تحرير السايتوكينات ومنھا االنترلوكين 

- γ ()٢٧( .  
د للقطط المخمجة فتمثلت بظھور  بالنسبة للتأثيرات المرضية الن سجية في نسيج الكب

ره  ا ذك  ، ٢٠(الحوينات السريعة التكاثر في خاليا كوفر وفي الخاليا الكبدية وھذا يتفق مع م
ك )٢٨ ً، فضال عن التوسع في الجيبانيات والتنكس الفجوي في الخاليا الكبدية و قد يكون ھنال

الل ن خ درات م ل المتق ع عم ات م داخل للحوين ى ت ضطرھا ال ا ي ا مم ى فعاليتھ أثير عل  الت
ة لعمل مضخات  ر كافي ة غي ي ان الطاق ذا يعن ة وھ استخدام الطرق الالھوائية في انتاج الطاق

صوديوم  ى Sodium Pumpsال الي ال ؤدي بالت ذا ي نكس الفجوي وھ سبب احداث الت ا ي  مم
  ).٢٩(انخفاظ في انتاج البروتين وتحطم اغشية الخاليا 

ر ربما تؤدي      ى تحري سايتوكينات ال  الية البلعمة التي تحدث بفعل البلعمات بوجود ال
العديد من جذور األوكسجين الحرة والنتروجين من قبل الخاليا الميتة والمخمجة والتي تساعد 
ل  ا ھو إال دلي وفر م ا ك على حدوث النخر في نسيج الكبد  وان التضخم الذي يحصل في خالي

ذه الحوي اثر ھ ا في على غزو وتك م الخالي وفر من اھ ا ك د خالي ولي  حيث تع ات داخل الھي ن
د  سيج الكب الجھاز الشبكي البطاني التي لھا التاثير في تنظيم البعض من االليات االلتھابية في ن
ا  اثر في خالي سريعة التك ومن الجدير بالذكر ان لخاليا كوفر دور في تثبيط تكاثر الحوينات ال

و سايتوكينات الكبد من خالل التداخل ال اثير تحرر بعض ال ة وتحت ت ا اللمفي ظيفي مع الخالي
  .تقوم خاليا كوفر بعملية البلعمة التي تسھم في دفاعات الجسم

ة   اما بالنسبة للتأثيرات المرضية النسجية في دماغ القطط المخمجة بالمقوسة الكوندي
ًفضال عن وجود  Toxoplasmic Encephalitisفتشير الى وجود التھاب الدماغ المقوسي 

ات  دباق ، مع تكفف الحوين ة بظاھرة ال ة والمتمثل ا الدباقي شديدة للخالي ة ال االستجابة االلتھابي
ا العصبية  ولي الخالي السريعة التكاثر حول االوعية الدموية وتجمع البعض االخر منھا في ھي

ة  ا النجمي ى دور الخالي ود ال د يع ذا ق ة الAstrocytesوھ ي امراضية المقوس ي  ف ة ف كوندي
دم التي  ة في ال ا اللمفي ة للخالي أفراز عوامل الجذب الكيميائي ا ب ذه الخالي وم ھ الدماغ حيث تق
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أفراز  وم ب دورھا تق اج INF – γب ى انت ة عل ا الدباقي ة والخالي ا النجمي شط الخالي ذي ين  وال
ره  ا ذك ذا م ي وھ اثر الطفيل ) ٣١( في حين ذكر .)٣٠(اوكسيد النتريت الذي يقتل او يمنع تك

ا  بأنه ليس بمقدور الخاليا النجمية انتاج جذور االوكسجين الحرة لغرض عملية القتل ولكن لھ
ي اثر الطفيل ة . القابلية على تثبيط تك ا وفي الدراسة الحالي ين يمكنھم ذه اآلليت ل ھ د ان مث  يعتق

 حيث الحدوث في نسيج الدماغ وذلك من خالل االفات المرضية الى تحدثھا المقوسة الكوندية
ي  سجين الحرة الت اج جذور االوك ز انت ة يتحف ا البلعمي ل الخالي ل البلعمي من قب ان بفعل القت

  . تعمل على تزنخ الدھون في نسيج الدماغ
اء    سجية لكل من االمع ة الن لقد اھتمت ھذه الدراسة بمعرفة طبيعة المكونات الكيميائي

اء والكبد في القطط المخمجة بعد سبعة أيام من الخمج وذل ات كيمي ك من خالل استعمال تقني
د أشارت  ة فق النسج اذ تعد ھذه الدراسة األولى فيما يخص القطط المخمجة بالمقوسة الكوندي
ة  ية المبطن ا الكأس ن الخالي ل م ي ك ة ف سكريدات المخاطي د ال د عدي ود معق ى وج ائج  ال النت

المخاطية من خالل التفاعل للزغابات المعوية والخاليا الظھارية المبطنة للغدد المعوية تحت 
ة مع مجموعة –، حيث اخذت اللون االحمرPASالموجب الشديد مع تقنية  االرجواني مقارن

ًالسيطرة التي اعطت تفاعال موجبا معتدال  ة . ًً اء مع تقني سالب لألمع شير التفاعل ال في حين ي
ة  ا تقني تلة تليھ ول PASاالس اميع الكاليك ود مج ى وج ة ذات ا٢و١ ال سكرية  الفعال ة ال لطبيع

ر Oxidizing agent تعد مادة مؤكسدة PASحيث ان صبغة   لھذه المجاميع التي حجبت اث
  ).٣٢(عملية االستلة 

ارمين    كما واظھرت نتائج الدراسة الحالية التفاعل السالب لالمعاء مع تقنية البيست ك
ى وجود الك شير ال ذي ي د وال ديدا في الكب ا ش ان التفاعل موجب ًفي حين ك د ً ذي ق وجين ال اليك

اء  ي االمع البا ف ل س ر التفاع ذا ظھ اثر، ولھ ة التك الل عملي ة خ ي التغذي ي ف ستعمله الطفيل ًي
ًالمخمجة مقارنة مع مجموعة السيطرة التي اعطت تفاعال موجبا في كل من االمعاء والكبد  ً.  

ضية  ة الحام د الدال شيان عن ة ازرق االلي ة لتقني ائج الموجب ارت النت ا واش ى 1.0كم  ال
وع  ة ن ة الحامضية الكبريتاتي سكريدات المخاطي . Sialic acidوجود زيادة في افراز عديد ال

ة 2.5اماعند الدالة الحامضية  ة ذات الطبيع ة الكبريتاتي واد المخاطي  فتحوي على زيادة في الم
ضعيفة  ة  ) ٣٤ ، ٣٣(الحامضية ال واد المخاطي الن مجموعة الكاربوكسيل الموجودة في الم

 مما يعطي الفرصة للمجموعة الكبريتاتية للتفاعل مع صبغة 1.0أين عند الدالة الحامضية التت
ضية  ة الحام د الدال سيل عن ة الكاربوك ل مجموع ين تتفاع ي ح شيان ، ف شدة 2.5ازرق االلي  ب

ي  اثر الطفيل أثير تك ى ت ود ال د يع ذا ق ة، وھ ة الكبريتاتي ى المجموع يادتھا عل ا وس را لتأينھ ًنظ
ا داخل الخال د . ي شيان عن ا ازرق االلي ة تليھ ة المثيل ع تقني اء م سالبة لألمع ائج ال واشارت النت

سكريدات 2.5الدالة الحامضية  د ال ة وعدي  الى وجود السكريدات المخاطية الضعيفة الكبريتاتي
وني او  اير الل ة التغ دانھا لحال المخاطية الحامضية الكاربوكسيلية والتي لوحظت من خالل فق

ة ازرق . ع الكاربوكسيل الى استرات المثيلتحول مجامي ة مع تقني ائج الموجب في حين ان النت
ضية  ة الحام د الدال شيان عن د 2.5االلي ادة عدي ود زي ى وج ود ال صوبنة يع م ال ة ث ا المثيل  يليھ

ة  ادة قابلي السكريدات المخاطية الحامضية من نوع الكاربوكسيل والتي لوحظت من خالل اع
دث ذل م يح وين ول ة التل ل مجموع ك لتحل ة وذل ضية الكبريتاتي ة الحام ادة المخاطي ي الم ك ف
ة ة المثيل سين. الكبريت بعملي د فوك ة االلديھاي ائج تقني ا واشارت انت ي  كم ادة ف ى وجود زي ال

وني اير الل ا . المواد المخاطية الكاربوكسيلية والكبريتاتية في النسيج الذي ظھر بوجود التغ ام
ذي اتصف تقنية االلديھايد فوكسين  ة وال ة الكبريتاتي واد المخاطي راز الم فاشارت الى زيادة اف

  ).٣٥(باللون البنفسجي 
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 قطة لدماغ  صورة فوتوغرافية)١(الشكل 
 يوم ٣ة الكوندية بعد مخمجة بطفيلي المقوس

االحتقان الشديد في اغشية تظهر من الخمج 
  .السحايا وتالفيف الدماغ في المخ والمخيخ 

 مجهرية لنسيج  صورة فوتوغرافية)٢(الشكل 
االمعاء الدقيقة لقطة مخمجة بطفيلي المقوسة 

 ايام من الخمج يوضح مراحل ٧الكوندية بعد 
 بأالطور الثنائية مختلفة من تطور الطفيلي متمثلة

   ١٠٠٠xقوة التكبير  H & E: الصبغة  . المعوية
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  مجهريةغرافية صورة فوتو)٤(الشكل 
لنسيج الطحال لقطة مخمجة بطفيلي 

 يوم من الخمج ١٤المقوسة الكوندية بعد 
تموضع الحوينات سريعة التكاثر في يوضح 

  .هيولي البلعمات لتعطيها المظهر الهاللي
  ١٠٠٠xقوة التكبير  H & E: الصبغة 

 مجهرية  صورة فوتوغرافية)٣(الشكل 
قطة مخمجة بطفيلي المقوسة ل لكبدا لنسيج

يوضح  من الخمج يوم ١٤الكوندية بعد 
  .تموضع االكياس النسجية في نسيج الكبد

  ١٠٠٠x قوة التكبير H & E: الصبغة 

 

 البنكرياس نسيجل مجهرية صورة فوتوغرافية )٥(الشكل 
 من  يوما٢١ًلقطة مخمجة بطفيلي المقوسة الكوندية بعد 

طفيلية الدم مع تكفف الحوينات السريعة الخمج يوضح 
تغلظ انوية ، فضالً عن  )←(التكاثر حول الوعاء الدموي

  . الخاليا الظهارية للعنبات
  x ٤٠٠    قوة التكبير H&E :الصبغة 

  

  نسيجمقطع منل  مجهريةصورة فوتوغرافية )٦(الشكل 
 ٢١لقطة مخمجة بطفيلي المقوسة الكوندية بعد الدماغ 

ن االوعية الدموية في احتقا من الخمج يوضح يوماً
فضالًًً عن تكاثر الدبقيات   القشرة مع طفيلية الدم

ممزوجة مع الحوينات السريعة التكاثر واالكياس 
  x ١٠٠قوة التكبير     H&E :الصبغة . يةالنسج
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  من نسيجمقطعل  مجهريةصورة فوتوغرافية )٧(الشكل 
من  أيام ٧ لقطة مخمجة بطفيلي المقوسة الكوندية بعد الكبد

 لخاليا الكبد مع  الشديد التفاعل الموجبالخمج يوضح
  x ١٠٠٠ قوة التكبير  . البيست كارمين تقنية

  

  من نـسيج   مقطعل  مجهرية صورة فوتوغرافية  )٨(الشكل  

 لقطة مخمجة بطفيلي المقوسة الكوندية بعد       االمعاء الدقيقة 

يـة   التفاعل الموجب الـشديد لتقن     من الخمج يوضح    أيام ٧

  مع الخاليا الظهارية المبطنـة  pH 2.5الزرقاءاالليشيان 

  x ١٠٠٠ قوة التكبير  . )←( للغدد المعوية
  


