االستاذ الدكتور رعد عبدالغني السنجري

كلية الطب البيطري – جامعة الموصل

ندوة (داء القطط (المقوسات) ودورها في االجهاض والتشوهات الخلقية في االنسان
وحيوانات المزرعة) الثالثاء 1111/11/11

كيف نشخص اإلصابة بداء المقوسة الكوندية:
إف للتشػيص

هميصػك يرصػ ة فػػح وصناتػات الية وػك نيػإللؾ ا ت ػػاف نياصػك رالت ػرك للت ػػا

الونايػؿ نإللػؾ ختيػاإل ا ءػ ا ات الة ءصػك اليريػ ة لتءتػب ا صػارك اليلنصػك للءتػصف وصػث هف يػػف

همػػـ اب ػػراب التػػح تنػػؼ ن ا اتتشػػا اا الينن ػػات الينتاصػػك التشػػيص
لةاـ نضنح الة يات ال ص صك نصييف هف صتـ التشيص

رط ائؽ واة:

اليتػػخي لليي ػ  ،نإللػػؾ

العالمات السريرية :Clinical signs
صةا وانث ا ءهاض هنؿ شح صثص الشينؾ ونؿ نءنا الاا  ،نيإللؾ اليػنت الػنخا ،

نالتشػػنمات اليلنصػػك يثػػؿ يػػنه ال ػ هغ ،التهػػاب الػػاياغ ،التهػػاب الشػػريصك نالن تصػػك  ،نصيػػنف الينلػػنا

اليصاب ضةصفا نقا صينت ي ؿ  4 - 3هصاـ رةا النخاة وصث صظه ولصه ا تفاع ا ءػات الوػ ا ة
نصػػةنرك التػػتفغ ،ييػػا لػػنوظ تضػػيـ الةنػػا الليفصػػك يػػد طف ػ ءلػػا  ،ليػػف يػػف الصػػةنرك اخوتيػػاا
ولى تشيص

الي ض يف الواخت ال ص صك فنط.

االختبارات غير المصمية :Non-serological tests

عزل الطفيمي :إف هنؿ إظها لإلصارك نالتح صثرت نءناما من وةؿ الطفصؿ يف الطفؿ الينلنا

واصثا .يد إللؾ ،فإف الةةؿ وااة صخيإل فت ة طنصلك للتشيص

 ،صييف هف صةةؿ الطفصؿ يف ي ؿ

ونف تياإلج يخينإلة يف نائؿ الء ـ ،ي صات الاـ الرصض ،اـ الءتصف ،تياع الةظـ ،هن يف

ي ونف اليشصيك فح ر صتنف فئ اف غص يصارك هن فح ية وك ت صءصك  ،نرةا ونالح إ رنوصف هن
توت اليءه للروث وف الونصتات ال صةك.

هيث صييف هف صؤيإل يتها ال ائؿ الر صتنتح نصفو

ولى نءنا الطن ال صد فح ال نائؿ الء يصك

الفحص المجهري المباشر :صةتيا مإلا الفو

يالاـ ن ائؿ التياع الشنيح نال ائؿ ابيتصنتح نالنشد ،هن نءنا ابيصاغ الت ءصك فح هت ءك
الء ـ يثؿ ت ص ال يا نالاياغ نابت ءك ابي ى  ،نصتـ ويؿ يناطد ت ءصك بوضا نهت ءك
ييتلفك يػف ء ـ اليضصؼ للتو

يتاطؽ يتتي ة نيلتهرك.

وف نءنا ابيصاغ الت ءصك التح تينف وااة رالن ب يف
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ندوة (داء القطط (المقوسات) ودورها في االجهاض والتشوهات الخلقية في االنسان
وحيوانات المزرعة) الثالثاء 1111/11/11
التشخيص النسجي :Histological Diagnosis
صتـ الفو

الت ءح يف ي ؿ ا تيااـ صرغك مصياتني لصف ناصن صف ،هتةصـ الرص ني اصة

اليتاوح ،صرغك يي اة نالصرغك الصاياة للوايض  .(PAS) Periodic Acid Shiffيإللؾ فإف
ابيصاغ الت ءصك الن صرك يف يتاطؽ اخلتهاب هن التتي صييف هف تةتيا فح التشيص

.

اختبار الجمد :Skin test
ا تياـ مإلا الفو

بنؿ ي ة يف قرؿ  Frenkelواـ ( ،)1948وصث قا تؤا

ا صارك

راليي إلى ظهن واخت ف ط الو ا صك للءلا ناليتيثلك رظهن رند وي ا رةا ا صارك.
االختبارات المصمية :Serological tests
تةا مإله اخيترا ات يف الط ائؽ ال ئص صك للتشيص

وصث صتـ فصها اليشؼ وف ابضااا

للينن ك الينتاصك  ،مإله ابضااا تينف ولى هتناع مح:

هضااا  IgGتظه وااة ي ؿ  2 - 1ه رنع يف ا صارك نتصؿ قيتها روانا  2 - 1شه ا،

ايا هضااا  IgMفهح تظه  IgMيد رااصك ا صارك فح يةظـ الواخت ،نمإلا الضا صييف هف
صيتفح ي ؿ رضةك هشه فح رةض الي ضى،فح وصف الضا  IgAثرت هتها هيث و ا صك يف
تلؾ التح تةتيا هضااا  IgMفح الءتصف الينلنا واصثا ايا الضا  IgEفصييف إظها ما رفو

ا لص اة فح الرالغصف اليصارصف إصارك وااة ،نابءتك الينلناصف واصثا ،نيإللؾ ابطفاؿ اليصارصف

إصارك يلنصك الإلصف تظه ولصهـ هو اض التهاب الشريصػك اليشصيح.

تيتلؼ مإله الفونصات فح ا ءك و ا صتها نتنوصتها نالنقت ال ةـ ء ائها ،نمح إلات

يفا ة ءصاة إإل تةطح صن ة ناضوك وف ا صارك ليف مإله ا يترا ات تتخث رةنايؿ واة يتها

ي ولك ا صارك ،يصا ا صارك ،تنوصك اخيترا  ،لإللؾ صفضؿ إء ا هيث يف ايترا يصلح
للوصنؿ ولى صن ة ناضوك لإلصارك  .نتشيؿ ا يترا ات اليصلصك يا صختح:
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ندوة (داء القطط (المقوسات) ودورها في االجهاض والتشوهات الخلقية في االنسان
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فحص الصبغة لسابين وفيمدمان :Sabin–Feldman Dye Test
ص يى هصضا ايترا الصرغك  ،Dye testنيراه اخيترا يرتح ولى ه اغ فنااف الطفصؿ
بلفته لصرغك هة ؽ اليثصلصف  ،فالطفصؿ اليتولؿ رفةؿ ابضااا خ صصطرغ رصرغك اليثصلصف
الة قا الناواصك ر رب التولؿ الءةصئح لغشا الطفصؿ رن اطك ابضااا اليتيصصك فض

ونايؿ ي اواة فح اليصؿ ،فح وصف صصطرغ الطفصؿ غص

وف

اليتولؿ رهػإله الصرغك

اختبار التالزن الدموي :Heamagglutination Test
صػػتـ فصػػه اليشػػؼ وػػف اليلنرصنلصتػػات اليتاوصػػك يػػف تػػنوح  IgGن  .IgMصتيصػػة ر ػػهنلك

إء ائػػه نيلفتػػه اليتا ػػرك نقلػػك النقػػت نالءهػػا ال ةيػػصف ء ائػػه  ،نصشػػيؿ مػػإلا اخيترػػا هتناوػػا وػػاة
يتهػا ايترػا الػت ةف اليراشػ ) ، Direct Agglutination Test (DATنصةتيػا يرػاه الفوػ

ولى ا تيااـ الطفصؿ رخييله اليةايؿ رالفن يالصف يي تضػا  .هيػا التػنع اريػ يػف ايترػا الػت ةف

الػػاين فهػػن ايتر ػا ت ػ ةف ءةصئػػات ال تيػػغ  )LAT( Latex Agglutination Testنإللػػؾ
را تيااـ ورصرات ال تيػغ اليايلػك اليصػتنوك يػف يتةػاا ال ػتص صف ( )Polystyrenesناليو

ػك

ري تضػػاات الوػػنصف ال ػ صد التيػػاث نءةصئػػات ال تيػػغ ،نمػػإله تػػت ةف وتػػا تفاولهػػا يػػد ابضػػااا

اليتيصصػك للطفصلػح الينءػناة فػح اليصػنؿ الينءرػػك  .نلةصػااة اليفػا ة التشيصصػصك لهػإلا اخيترػػا

تةاي ػػؿ اليص ػػنؿ الوانص ػػك ول ػػى ابض ػػااا اليتيصص ػػك للطفصل ػػح نالينءر ػػك ري ػػااة 2-Mercapto-

)(2-ME

 ethanolنإلل ػػؾ لل ػػتيل

ي ػػف ابض ػػااا اليتيصص ػػك تػػػنع  ،IgMف ػػح و ػػصف ترنػػػى

ابضػػااا تػػنع  IgGفػػح مػػإله اليصػػنؿ نيػػف ي ػ ؿ إللػػؾ صييػػف تشػػيص
ياتت وااة هـ يةيتك .

تػػنع اخصػػارك فصيػػا إإلا

اختبار التالزن الدموي غير المباشر
Indirect Heam Agglutination Test (IHA):
نيرػ ػػاه اخيترػ ػػا صتضػ ػػيف ا ػ ػػتيااـ ي تضػ ػػاات الطفصلػ ػػح الإلائرػ ػػك التػ ػػح لهػ ػػا النػ ػػا ة ولػ ػػى

اخلتصاؽ ولى طنح ي صات الاـ الوي ا التح تت ةف يد يصؿ اليػ صض الوػان ولػى ابضػااا
رةػا يػػاة توضػػصف يتا ػػرك وصػػث تظهػ رشػػيؿ شػريك ت وػػظ رػػالةصف اليءػ اة  .صيتػػاة مػػإلا الفوػ

ر هنلك إء ائه إخ هته هقؿ و ا صك يف فو

اخلص اة فح يشؼ إصارك الت ا الونايؿ.
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ندوة (داء القطط (المقوسات) ودورها في االجهاض والتشوهات الخلقية في االنسان
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اختبار تثبيت المتمم ):Complement Fixation Test (CFT
من اليشؼ وف ابء اـ اليضااة لي تضاات الطفصؿ (ي تضاات

إف يراه مإلا الفو

إلائرك هن ي ترطك ر ط الي صا) نوااة يا تؤيإل مإله الي تضاات يف التضوك الر صتنتصك للفئ اف

هن ابغشصك الءتصتصك بءتك الاءاج اليييءك .

اختبار التبقيع البروتيني Protein Bloting Technique (Westron Blott):
صتـ ي ؿ مإله التنتصك فصؿ الي تضاات الر نتصتصك اليوض ة ارنا را ػتيااـ تنتصػك الهءػ ة
اليه رائصػػك إلػػى وػػةـ نتنله ػػا إلػػى غػ ػشا التاصت ن ػػلصلنة ،نيػػف ث ػػـ إض ػػافك ابضػػااا الينءػػناة ف ػػح
يصػنؿ الي ضػى .نصيشػػؼ وػف اليةنػاات اليتينتػػك رإضػافك الضػا اليضػػاا لليلنرصنلصتػات اليتاوصػػك
صلتصػؽ رابضػااا الينءػناة التػح ػصتو ى وتهػا

تنع  IgM , IgG , IgAاليةلـ رػابتةصـ ،الػإل

رإضػػافك اليػػااة اب ػػاغ ل تػةصـ .تيتػػاة مػإله التنتصػػك رو ا ػػصك والصػػك للييػ يتػػإل ابصػػاـ ابنلػػى يػػف

اليي .

اختبار تحديد شراهة :Avidity Test- IgG
صةا مػإلا اخيترػا يػف اخيترػا ات النصا ػصك التػح صػتـ فصهػا ا ػترةاا ا صػارك الناصيػك ،نإللػؾ

ليػػنف اليلنرصػػنلصف اليتػػاوح  IgGإل ابلفػػك الناطئػػك ل ترػػاط يػػد الي تضػػاات صش ػص إلػػى الطػػن

الوػ ػ ػ ػ ػػاا يػ ػ ػ ػ ػػف اليي ػ ػ ػ ػ ػ  ،ف ػ ػ ػ ػ ػػتينف وػ ػ ػ ػ ػػااة ش ػ ػ ػ ػ ػ امك ضػ ػ ػ ػ ػػةصفك رةػ ػ ػ ػ ػػا  3هشػ ػ ػ ػ ػػه يػ ػ ػ ػ ػػف ا صػ ػ ػ ػ ػػارك
اختبار تألق الضد غير المباشرIndirect Fluorescent Antibody Test:
صةتي ػػا ول ػػى ير ػػاه ا تر ػػاط ي تض ػػاات الطفص ػػؿ اليثرت ػػك رالفن ي ػػالصف ي ػػد ابض ػػااا التنوص ػػك

الينءػػناة فػػح يصػػنؿ الي ضػػى نرةػػا التوضػػصف ص ػتـ اليشػػؼ ولػػى يػػاى اخ ترػػاط رإضػػافك يضػػاا
اليلنرصنلصف اليتاوح اليةلـ رالفلن ن صف ،نوتا فو

الشػ صوك توػت اليءهػ التػخلنح صظهػ الضػا

يتخلنا رلنف هيض يصف ا اطةا يؤش ا إلى التتصءك اخصءارصك للفو

تينف التتصءك الرك للفو

.
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اختبار ارتباط األنزيم لمترشيح المناعي
Enzyme Linked Immunofilteration Assay (ELIFA):
ص تياـ مإلا اخيترا لتيصصة ابتناع الييتلفك يف ابضااا فح ابطفاؿ واصثح النخاة
ناليصارصف يلنصا نهيهاتهـ ،إإل تؤيإل  3وصتات يف الاـ ،ابنلى يف ابـ نالثاتصك يف الورؿ ال

نالثالثك يف الطفؿ الينلنا رةي ا رنع لتيصصة ابضااا لليلنرصنلصتات اليتاوصك الييتلفك IgE ,

 IgA , IgM , IgGالينءناة فح يصؿ الاـ .

اختبار ارتباط األنزيم لإلدمصاص المناعي
Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA):
نصشيؿ تنوػصف يػف اخيترا ات:

اختبار  :ELISA-IgGصةا مإلا اخيترا يف هيث اخيترا ات اقك  ،نالإل

ص تةيؿ لليشؼ

وف  ، IgGنفصه ص ػتياـ الطفصؿ رخييله هن ي تضااته الإلائرك ،وصث صتـ لصؽ الي تضا ولى
ال ط الاايلح للوف اليصتةك يف الرنل تص نف نالي ترك رشيؿ صفائ لنصاغ اليةصا صك  .نوتا
إضافك اليصؿ صتـ اليشؼ وف ابضااا الي ترطك يد الي تضا رإضافك اليلنرصنلصف اليتاوح

اليضاا ناليةلـ رابتةصـ ،فصتـ النصاغ الييح ل تةصـ رإضافك اليااة اب اغ نتفاوله يةها لصةطح

اللنف الإل صييف قصاغ شاته الإل صتتا ب ط اصا يد ييصك ابضااا الي ترطك.

ايترا  :ELISA-IgMتنتصك ءاصاة للتو

وف  IgMلتشيص

اا الينن ات ،صتـ لصؽ

يضاا اليلنرصنلصف اليتاوح  IgMولى ال ط الاايلح لوف قصاغ اليةصا صك ناضافك يصؿ

الي صض الوان ولى هضااا اليلنرصنلصف  IgMوصث صوصؿ اخ تراط رصف الي تضا نالضا،

نصيشؼ وف  IgMرإضافك ي تضا الطفصؿ اليةلـ رابتةصـ الإل
اليااة اب اغ ل تةصـ نتتفاوؿ يةه لصةطح اللنف الإل

يد ييصك ابضااا الينءناة فح اليصؿ الي اا تشيصصه.
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اختبار تفاعل البممرة المتسمسل Polymerase Chain Reaction Test (PCR):
ا صػػارك رالطفصػػؿ ،نيػػإللؾ للتة ػ ؼ ولػػى وت ػ

صةػػا يػػف اخيترػػا ات الواصثػػك فػػح تشػػيص

الطفصلص ػػات ،نف ػػح تواصػػا ط ائ ػػؽ ءاصػػاة للةػ ػ ج نال ػػصط ة ولػػى ابيػ ػ اض يةتيػػاة ول ػػى التغصػ ػ ات

الءصتص ػ ػػك ،نمػ ػػن يػػػف ا يترػ ػػا ات الراصلػػػك وػ ػػف ا يترػ ػػا ات اليصػػػلصك إإل صةتيػ ػػا مػػػإلا الفو ػ ػ

ولػ ػػى

يضاوفك قطةك الاتا اليتتيرك يػف اليػااة الن اثصػك اليلصػك إتةصيصػا ي صػصف اليػ ات يػا ج الء ػـ الوػح

 in vitroرنءػػنا الراائػػات  primersالتػػح ت ػ ترط رالتتػػارد اليييػػؿ لهػػا ولػػى ش ػ صط الػػاتا النالػػب

 DNA templateالي ػتيل

يػػف اليصػػنؿ نال ػنائؿ الء ػػيصك الييتلفػػك  .نصيتػاة مػػإلا الفوػ

ريصنصػػصته الةالصػػك إإل تصػػؿ  %100نو ا ػػصته الي تفةػػك  %97.4إإل صتو ػػغ اقػػؿ يػػف  10يػػف

الونصتات

صةك التياث  .نقا وات التنتصػك نريػاة نءصػةة هوػا همػـ التنتصػات الةليصػك ابيثػ اتتشػا ا

خ ػػصيا فػػح التشػػيص

الػػاقصؽ نال ػ صد ،رػػؿ مػػح اب ي ػ

وصث تـ ا تياايها فح تشيص

ثيتػػا ينا تػػك ررنصػػك الفونصػػات ابي ػ ى

الي ررات الي ضصك يػالء اثصـ نالفص ن ػات نالطفصلصػات نالفط صػات

ي ػ ؿ ي ػػاة قصػػص ة ء ػػاا ر ػػاخ يػػف ا ػػتيااـ الط ائػػؽ التنلصاص ػػك اليةتي ػػاة ولػػى الص ػػفات اليظه ص ػػك

نالة وصك نالينانيك لليضااات الوصنصك فض وف صةنرك تتيصك رةػض الي ػررات الي ضػصك يػا ج

اليلصػك  .إف الهػاؼ اب ػػاغ يػف تفاوػؿ الرليػ ة اليت ل ػؿ مػن ويػػؿ وػاا يرصػ نضػػيـ يػف الت ػ

لءة يف اليااة الن اثصك ،إإل إف ويلصك التضيصـ مإله تتخلؼ يػف  40-30ان ة صػتـ ي لهػا تضػاوؼ
ل ػػلك  DNAيػ ؿ ث ثػػك ي اوػػؿ نمػػح ي ولػػك الي ػ نا ترػػاط الرػػاائ ني ولػػك اخ ػػتطالك نتةػػاا

مإله الي اوؿ فح يؿ ان ة رصن ة تلنائصك لياة ةيتصػػك يوااة يف هءؿ الوصنؿ ولػى ي صػصف الت ػ

لنطةػػك يةصتػػك يػػف  DNAفػػح تهاصػػك التفاوػػؿ .إف تي ػ ا النطةػػك اليوػػااة يػػف الءػػصف ص ػتـ رن ػػاطك

هتػ ػةصـ الرليػ ػ ة  Polymeraseرة ػ ػاا ي ػػف ال ػػان ات لتتي ػػنف ف ػػح ال ػػان ة ابنل ػػى ت ػػيتاف ي ػػف شػ ػ صط
 DNAاليػػةانج لتصػػر ه ر ػد ت ػ فػػح تهاصػػك الػػان ة الثاتصػػك نثيػػاتح ت ػ فػػح الػػان ة الثالثػػك نميػػإلا
تتض ػػاوؼ الت ػ ػ يػ ػ ؿ ال ػػان ات ال ون ػػك إل ػػى هف ص ػػتـ الوص ػػنؿ ول ػػى ي ص ػػصف الت ػ ػ ف ػػح تهاص ػػك

التفاوؿ .
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ندوة (داء القطط (المقوسات) ودورها في االجهاض والتشوهات الخلقية في االنسان
وحيوانات المزرعة) الثالثاء 1111/11/11
متطمبات تقنية :PCR
لغػ ض إتيػاـ تفاوػػؿ الرليػ ة اليت ل ػؿ صءػب تػنفص اليتطلرػات ارتصػك نمػح  DNAالنالػػب
 ،DNA-templateنهت ػةصـ الرلي ػ ة  ،Taq polymeraseنالراائػػات  ،Primersنالتصنيلن ػػصاات
يتننصػػك ابني ػػءصف الث ثصػػك الفن ػػفات  Deoxy nucleoside tri-phosphatesناليولػػنؿ

اليتظـ للتفاوؿ  PCR bufferالإل صون ولى هصنتػات اليغتص ػصنـ را ضػافك إلػى ءهػاة اليرليػ

الو ا

. Thermocycler

7

