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Abstract
This study includes the collection of (90) blood samples, eighty samples belongs to patients
experienced to spontaneous or recurrent abortions, and the ten samples from women with normal
pregnancy. The results showed a significant increase in the levels of cytokines in patients serum as
their concentrations were (218.15±105.1 pg/L for IL-1β, 63.10±35.17 ng/L for TNF-α and
31.77±25.3ng/ml for IFN-) compared to the control as it(151.0±0.76 pg/L ,34.96±0.42 ng/L and
11.15±3.49 ng/ml) for the cytokines respectively. The level of cytokines reached (352.18 pg/L,117.8
ng/L and 63.8 ng/ml) for IL-1β,TNF-α and IFN- respectively in women infected with
Toxoplasmosis compared to non-infected women (337.1 pg/L , 101.3 ng/L and 54.06 ng/ml). This
indicate that toxoplasmosis has a role in the induction of immune system.
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تقدير مستوى بعض السايتوكينات االلتهابية في أمصال النساء المجهضات وعالقته بداء المقوسات
 أديبة يونس شريف حمو النعمان،*1رقاء عبد المحسن محمد صالح اسماعيل العبيدي
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 العراق، الموصل، و ازرة الصحة،*دائرة صحة نينوى1

 العراق، الموصل، جامعة الموصل، كلية العلوم،قسم علوم الحياة2

المت تترر

التل تتائ او اإجه تتا

الخالصة

 ) منه تتا م ت نس تتان ع تتاني م ت ااجه تتا80( ،( عين تتة دم90) اش تتتملل الد ارس تتة عل ت جم ت

Th-  و تم قياس مستوى ثالثة انواع مت الستايتوكينال المنتجتة مت قبتل خاليتا،

لالجها

) كانل لنسان لم يسبق له التعر10)و

 فت عينتال المر ت وعينتال الستيظرةت الهترل النتتتائ ارتياعتا معنويتا فت مستتتوىIFN-  وTNF-α  وIL-1β  وهت ستايتوكي1
 وTNF-α ) للت تng/L 35.17 ± 63.10(  وIL-1β  ) للت تpg/L 105.1 ±218.15) الس تتايتوكينال فت ت عين تتال المر ت و ل تتل

) وng/L 0.42 ± 34.96) ) وpg/L 0.76 ± 151.07(  م ارنة بعينال السيظرة اذ بل تلIFN- ( للتng/ml 25.3 ± 31.77)
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(3.49 ±11.15

 (ng/mlللستتايتوكينال الثالثتتة عل ت الت توال ت و ينتتل النتتتائ حتتدوا ارتيتتاع ف ت مستتتوى الستتايتوكينال  IL-1βو

 TNF-αو  IFN-عنت ت تتد المصت ت تتابال بت ت تتدان الم وست ت تتال م ارنت ت تتة بمست ت تتتواها عنت ت تتد يت ت تتر المصت ت تتابال اذ بلت ت تتى مست ت تتتوى الست ت تتايتوكينال
( ) pg/L352.18للت ت ت ng/L( , IL-1β

 ،TNF-و ) )ng/ml 63.8للت ت ت  IFN-عنت تتد المصت تتابال م ارنت تتة بت ت ت

 ) 117.8للت ت ت α

( )pg/L337.1و ( )ng/L 101.3و ) )ng/ml 54.06للستتايتوكينال الثالثتتة علت التتوال عنتتد يتتر المصتتابال ممتتا يشتتير إلت أ
اإصابة بدان الم وسال لها دور ف حا ااستجابال المناعيةت
الكلمات المفتاحية :الم وسال ،اجها

النسان

المقدمة

تمثل منظ ة التتداخل بتي اام والجنتي لتاهرة لتعتايك كتائني يحمتال خلييتال وراثيتة مختليتة إذ يبتدأ جستم المترأة بعتد ستاعال
م حدوا ااخصاب بالتأقلم وتحييز الجهاز المناع ويعمد ال توليد العوامل ااولية للحمل التت تمتتاز بخصتائ

منلمتة للمناعتة

ألنجاح الحمل وا التواز والتياعل بي الخاليا ال اتلة الظبيعية ( )Nk-Cellsوخاليا ت المساعدة Th-1وخاليا تت المستاعدة Th-
 2والسايتوكينال المنتجة منها مثل TNF-α ,IFN-γو اانترلوكينال تعد السبب لنجاح الحمل [ ]1ت
وقد اجمعل معلم الدراسال ا زيادة تركيز السايتوكينال المنتجة م خاليتا Th-1وزيتادة تأثيرهتا فت الخاليتا ال اتلتة الظبيعيتة

 Nk-Cellsيس تتبب مخ تتاظر علت ت الجن تتي ويزي تتد م ت ح تتدوا ااجه تتا

 ,فيم تتا يمت تتاز الحم تتل الظبيعت ت علت ت ان ت يمث تتل حال تتة لس تتيادة

خاليا  ,Th-2وا نجاح الحمل يعتمد عل التواز بي خاليا Th-1وخاليا ]2[ Th-2ت ف الم ارحتل ااولت والمبكترة للحمتل الظبيعت
ت و سايتوكينال خاليا  Th-1رورية م اجل تحوير ااوعيتة الدمويتة وت وينهتا  ،Vasculo genesisوهتذ العمليتة مهمتة إنجتاح
الحم تتل وزرع الجن تتي فت ت بظان تتة ال تترحم[]3ت وهك تتذا خ تتالا الم ارح تتل ااخ تترى فت ت الحم تتل الن تتاجت يالحت ت ح تتدوا تح تتوا نح تتو ت تتوي

سايتوكينال  Th-2والت تصبت ه السائدة عل سايتوكينال خاليا Th-1وا التواز المناسب بتي ستايتوكينال خاليتا Th-2 ,Th-
1يعتتد مهمتتا جتتدا للمحافلتة علت ثبتتال الحمتتل وااحتداا الالح تتة فيت []4ت ا التيستتير المحتمتل لحتتدوا ااجهتتا

المت تترر هتتو ا

الستتايتوكينال متتا قبتتل االتهابيتتة ( )y cytokinesProinflammatorقتتد تعمتتل عل ت تحويتتل الخاليتتا ال اتلتتة الظبيعيتتة ()Nk-Cells
ال ت خاليتتا قاتلتتة منشتتظة بالستتايتوكي المنتتت م ت الخاليتتا اللمياويتتة ( )Lymphokine activated killer cellوالت ت تعمتتل بتتدورها

علت تحليتتل الخاليتتا ااروميتتة المشتتيمية Trophoblastت وا التتتأثير المباشتتر لستتايتوكينال خاليتتا Th-1هتتو تحييتتز اانتحتتار الخلتتو

للخاليتتا ااروميتتة المشتتيمية (  )Trophoblastبواستتظة الستتايتوكينال  TNF-αو IFN- γوتثبتتيإ إفتراز الستتايتوكينال المحيتزة للنمتتو
م ت الخاليتتا الظالئيتتة الرحميتتة وكتتذلت تعمتتل ستتايتوكينال خاليتتا  Th-1عل ت تحييتتز تنشتتيإ اليتتال التتتجلإ والت ت قتتد ت ت د اح تتا ال ت
التهاب ااوعية الدموية مما ي ثر عل تجهيز الدم للجني [ ،]5وم السايتوكينال ماقبل االتهابية المنتجة مت قبتل خاليتا  Th-1هتو
 IFN-والذ يمك ا يسبب تلف اانسجة خالا متدة الحمتل يمكت ا يستبب تلتف المشتيمية ويمنت نمتو الجنتي وتظتور وذلتت عت
ظريق تحوير فعالية الخاليا ال اتلة الظبيعية  Nk- Cellsوتعديل تنشيظها وت اثر []6ت وا حدوا ااجها

التل ائ المت رر بسبب

زيادة تركيز  IFN-γقد يكو نتيجة رد فعل التهاب ميرط ف بظانة الرحم المتصتلة بالمشتيمة وهتذا االتهتاب يتحيتز بواستظة،IFN-γ
عالوة عل ذلت ف د وجتد ا  IFN-γلت تتأثير ستام علت الجنتي مت ختالا تحييتز اانتحتار الخلتو المبترم [sApoptpsi ]9ت كمتا
يعتتد عامتتل النختتر الخلتتو  Tumor Necrosis Factor-αوالتتذ هتتو ستتايتوكي قتتو متعتتدد اليعاليتتة اذ يستتبب مجموعتتة هائلتتة مت

الت تتأثيرال عل ت مجموع تتة كبي ترة م ت الخالي تتات ف تتد ثب تتل ان ت ي ت ثر عل ت تص تتني الهرمون تتال وت تتوي المش تتيمة وتظ تتور الجن تتي وت تتوي

الستيرويدال ول دور مهم ف تمايز المشيمة وعملية الوادة ،وف ذال الوقل تم اثبال قدرت عل انهان الحمل []10ت
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امتا انترلتوكي  -1بيتتا ( ) IL-1βفهتتو احتد الستايتوكينال التت تعتود لعائلتة  IL-1Familyوتشتتمل هتذ العائلتة IL-1α (IL-
)IL-18(IL-1F4) ،IL-1 receptor antagonist (IL-1F3) ،IL1β (IL-1F2)،1F1ت م ت الممك ت اف تراز الستتايتوكي IL-1β

خارج الخاليا ولهذا فهو عادة ما يوجد فت المصتل وفت اافت ارزال ،وهتو يلعتب دو ار مهمتا فت تنلتيم ااستتجابة االتهابيتة [ ، ]11فهتو
IL-8و  TNF-Aم ت ختتالا تتتأثير عل ت العديتتد م ت الخاليتتا مثتتل الخاليتتا

يحيتتز اف تراز العديتتد م ت الوستتائإ االتهابيتتة مثتتل ,IL6-

الظالئية والبالعم ال بيرة والخاليا العدلة وخاليا الدم احادية النواة و يرها [ ]12ت
ا ااصتابة بظييلت  Toxoplasma gondiiاثنتتان الحمتل تستتبب عواقتتب وخيمتتة وخظيترة علت الجنتتي مثتتل تلتتف العتتي او

وادة جني ميل او استس ان الرأس [ ]13ت وا يوجد ل اح

د هذا الظييلت وا يمكت ا ازلتة الظتور ال يست  cystمت اانستجة وهنتات

ال ليل م العالجال اليعالة والنشظة لعالج حاال ااصابة بهذا الظييل [ ]14ت وعند ااصابة ب تبدا دفاعتال الم تيف بااستتجابة
مما يت د ا نتتاج الستايتوكينال ،اذ ت توم خاليتا التبلعم التشتجر  Dendritic Cellsو خاليتا التبلعم ال بيتر  Macrophageبتنشتيإ
خاليتا تت اللمياويتة T- Cellsوحثهتا لتتمتايز الت خاليتا تت ال اتلتة (  ) CD8 Cellsوخاليتا تت المستاعدة ()CD4 Th-1 Cells

والت ت تو مست ولة عت انتتاج  IFN-والتذ يلعتب دو ار مهمتا فت كتبت نمتو الظييلت [ ]15ت ا ظييلت

 T.gondiiمت الظييليتال

داختتل خلويتتة ولت تخصصتتية واظئتتة للم تتيف ويملتتت تخصصتتية واظئتتة اذ يصتتيب الثتتديال وكتتذلت الظيتتور ،يتتتوظ هتتذا الظييل ت ف ت
يكونتو مصتابي مت عتدم وجتود اعت ار

جمي انحان العتالم مت ذلتت فتا نستبة ) )%85-15مت ااشتخا

[ ]16ت يعتد ظييلت دان

الم وسال م الظييليال المهمة والت تسبب اصابال مشتركة بي الحيوا واانسا وهو م ا ثر العوامل المعدية انتشا ار ف العراق

[]17ت وتهتتدا الد ارس تتة ال ت م ارن تتة مستتتوى الس تتايتوكينال االتهابيتتة عن تتد المري تتال المجه تتال م ت النس تتان ذوال الحمتتل الظبيع ت
وكذلت دراسة تاثير ااصابة بدان الم وسال عل مستوى هذ السايتوكينال وحدوا ااجها

ت

المواد وطرائق العمل

قياس تركيز السايتوكينات  IL-1βو  TNF-αو  IFN-بطريقة :Sandwich ELISA
مبدأ القياس:

استتتخدمل صتتيائت  Microtitre plateالحاويتتة عل ت الحيتتر الم ليتتة باألجستتام الم تتادة نتتوع  IgGللت ت  IL-1βف ت العتتدة

الخاصتتة لل شتتف عت هتتذا الستتايتوكي وهكتتذا الحتتاا بالنستتبة للستتايتوكي  TNF-αو  IFN-والمجه تزة م ت قبتتل الشتتركة Biossay

ب المتواجد ف مصل الدم عند ا افت الت الحيتر وتترتبإ اي تا

 Technology Laboratoryوالت ترتبإ م السايتوكي الخا

م ااجسام الم ادة المعلمة  Biotinylated human antibodyيتم بعدها ا تافة اانتزيم  Streptavidin – HRPالتذ ستوا
يرتبإ م ااجسام الم تادة المعلمتة امتا اانتزيم يتر المترتبإ فيتتم ازالتت بعمليتة ال ستل بعتد التح تي ليتترة زمنيتةت بعتدها يتتم ا تافة
المادة ااساس لالنزيم والذ ي د لحدوا تياعل لون  ,تتناسب شدت م تركيز السايتوكي ف العينةت

ثم يتم انهان التياعل با افة محلوا ااي اا  Acidic Stop Solutionوت اس اامتصاصية عند ظوا موج )450) nmت
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جدول) )1مكونات عدة فحص السايتوكينات
الكمية  mlوالحجم

المادة
محلوا قياس

0.5 ml

محلوا لتخييف المحلوا ال ياس
Streptavidin – HRP
محلوا اي اا التياعل

3 ml
6 ml
6 ml

محلوا المادة ااساس A

6 ml

محلوا المادة ااساس B

6 ml

المحلوا الدارئ المركز لل سل
Biotinylated human antibody
صييحة ايالي از م لية مسب ا بااجسام الم ادة

20 ml
1 ml
شرائإ  x8حيرة 12

دليل المستخدم

عدد  1كتيب

ظان الصييحة

عدد  2ظان

كيس حاف للصييحة

عدد  1كيس

طريقة العمل:
تحضير المحاليل وتخفيفها:

أ-تخفيف المحلول القياسي:

 -1تركل العينال ف المختبر لتصل درجة ح اررة ال رفةت
 - 2ثم ن يف  120 µlم

المحلوا ال ياس

المركز ( )pg/L800للسايتوكي

( )IFN-و( )ng/L930للسايتوكي ( )TNF-ال اانبوب رقم  6الحاو عل
الحصوا عل

( )IL-1و( )ng/ml 480للسايتوكي

120 µlم المحلوا المخيف و ذلت تم

التركيز  8000 pg/lللسايتوكي  IL-1βوتركيز  480 ng/mlللسايتوكي  IFN- وتركيز 960 ng/l

للسايتوكي  ،TNF- ترت المزي لمدة  15دقي ة ثم ح رل تخافيف م اعية م المحلوا ال ياس وذلت بن ل 120 µl
م اانبوب رقم  6ال اانبوب رقم  5الحاو عل  120 µlم المحلوا المخيف وهكذا نستمر للحصوا عل التخافيف
المتسلسلة للسايتوكينال الثالثة  TNF- , IFN- , IL-1βوحسب الجدوا التال :
الجدول ( )2تحضير تخافيف السايتوكينات
السايتوكينات
IL-1β
IFN-
TNF-

اانبوب رقم1
250 pg/L
15 ng/ml
30 ng/L

اانبوب رقم 2
500 pg/L
30 ng/ml
60 ng/L

اانبوب رقم 3
1000 pg/L
60 ng/ml
120 ng/L

اانبوب رقم 4
2000 pg/L
120 ng/ml
240 ng/L

ب -تحضير المحلول الداريء للغسل ( :) Wash Buffer

تم تخييف  20 mlم دار ن ال سل المركز  25مرة بمان م ظر حجم 500 mlت

خطوات العمل:

- 1تم تح ير كل المحاليل  ,المحلوا ال ياس والعينال ثم تركل بدرجة ح اررة ال رفةت
 -2تم تح ير الشرائإ الالزمة لعدد العينال اما الشرائإ الت لم تستخدم تم خزنها بدرجة ح اررة ( )8-2م°ت
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 - 3تم ا افة  50 µlم المحلوا ال ياس ال الحير الستة ااول ت
 - 4وا تيف  40 µlمت المصتل الت الحيتر الباقيتة وتتم ا تافة  10 µlمت  Biotinylated Antibodyللحيتر الخاصتة بالعينتال
ف تإت ثتم ا تيف  Streptavidin – HRPلجميت الحيتر ومزجتل جيتدا وتتم ت ظيتة الصتييحة بال ظتان المرفتق مت عتدة اليحت
وح نل لمدة ساعة بدرجة ح اررة ( )37م°ت
 - 5ازيل ال ظان و ستلل الصتييحة  5مترال بتالمحلوا التدار ن لل ستل ،اذ تتم ا تافة  0.35 µlمت محلتوا ال ستل وتترت لمتدة 30
ثانية ل ل سلة ،ثم قلبل الصييحة عل ورقة للتنشيف وامتصا

محلوا ال سل الزائد م الصييحةت

 -6أ تيف  50 µlمت محلتتوا المتتادة ااستتاس  Aل تتل الحيتتر ثتتم ا تيف  50 µlمت محلتتوا المتتادة ااستتاس  Bاي تتا ل تتل الحيتتر
وح نل الصييحة بعد ت ظيتها لمدة ( )10دقائق بدرجة ح اررة ( )37م °ف اللالمت

 -7ا يف  50µlم محلوا اي اا التياعل ل ل حيرة وتم مالحلة ت ير اللو م اازرق ال اللو ااصير مباشرةت
 - 8تتتم قيتتاس ال ثافتتة ال تتوئية ل تتل حي ترة باستتتخدام  Microplate readerعنتتد ظتتوا متتوج  450nmتمتتل ق ترانة النتتتائ ختتالا
10دقائق م ا تافة محلتوا اي تاا التياعتل Stop Solutionت وتتم حستاب التركيتز مت ختالا استتخدام المنحنت ال ياست التذ
يو ت العالقة بي تركيز السايتوكينال وال ثافة ال وئية للعينال ال ياسيةت

فحص الكشف عن االصابة بداء المقوسات باستخدام طريقة التالزن المناعي
مبدأ الفحص:

ا محلوا مست دال ظييل دان الم وسال هو عبارة ع معلق يت و م جزيئال بوليستيري الم لتف ستظحها بمست تدال

ظييل ت T.gondiiت عنتتد متتزج المصتتل المتتأخوذ م ت م تري

مصتتاب بهتتذا الظييل ت م ت جزئيتتال  Latexالخاصتتة بال شتتف ع ت هتتذا

الظييل ت س تتوا تت تتو ش تتبكة م ت ال تتتالز نتيج تتة ت تتوي مع تتدال ال تتد-المست تتد ,وعن تتد ع تتدم وج تتود اص تتابة ف تتا ال تتتالز ا يمك ت
مالحلت ت تعد النتيجة موجبة عند وجود ااجسام الم ادة بتركيز ([18] )4 IU/mlت
مكونات عدة الفحص

 -1محلوا جزيئال  , Latexيتم مزج المحلوا جيدا قبل ااستخدام للتأ د م تجانس ت
 -2محلوا السيظرة الموجب  ,هذا المحلوا يعظ نتيجة موجبة م كدة عند مزج م المحلوا جزيئال Latexت
 -3محلوا السيظرة السالب  ,هذا المحلوا يعظ نتيجة سالبة م كدة عند مزج م جزيئال Latexت
 -4شريحة يتم اجران التياعل عليها و انبوبة وماصة للمزجت
طريقة العمل:

 -1و عل وح رل جمي المحاليل وكذلت المصل عند درجة ح اررة ال رفةت
 -2خييل العينة ا المصل ( )1/8-1/2باستخدام المحلوا الملح اليسلج ()NaCl 0.9%
 -3تم و

قظرة واحدة ( )50lم المصل المخيف عل الشريحة الخاصة لليح

باستخدام الماصة المجهزة م عدة اليح

 -4تم ا افة ( )25 µlم محلوا  Latexال الشريجة باستخدام الماصة الخاصة المجهزةت
 -5تم مزج ال ظرتي جيدا و وذلت بتدوير الشريحةت

 -6تم مالحلة ومراقبة ت و التالز م عدم خالا مدة لم تتجاوز ( )4دقائقت
النتائج والمناقشة

مستوى السايتوكينات  IL-1βو TNF-αو IFN-في المريضات المعرضات لحاالت االجهاض:
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الهترل نتتتائ الد ارستة وجتتود زيتتادة معنويتة فت مستتوى الستتايتوكينال  IL-1βوTNF-αو IFN-اذ بلتتى مستتواها فت امصتتاا
المر ت قيتد الد ارستة ( pg/L105.1± 218.15و ng/L 35.17±63.10و ng/ml 3.49±11.15علىىا تواى تو ) م ارنتة بمستتواها

عنتتد مجموعتتة الستتيظرة اذ بلتتى ( )pg/L 0.768 ∓ 151.07لل ت  IL-1βو( ) ng/L 0.422 ∓ 34.96للت ت  TNF-αو) ∓ 11.15
 ) ng/ml 3.49للت IFN-

وكا اليرق معنويا عند مستوى  P<0.01كما مو ت ف الشكل ()1ت
تعتتد الستتايتوكينال مت البروتينتتال الستتكرية التت تنتتت مت قبتتل الخاليتتا اللمياويتتة المنشتتظة والتتبالعم وبمتتدى أقتتل مت اارومتتال

اللييية والخاليا الجسمية خاصة خاليا بظانة الترحم والخاليتا الجنينيتة المشتيمية  ،Trophoblastاذ تعتد الستايتوكينال مهمتة مت أجتل
تنليم التداخالل بي الخاليا الرحمية وتأثيرال ال دد الصمان وتحديد عملية زو الخاليا الجنينية المشيمية [ ]19ت
وتعد الخاليا اللمياوية م نوع  CD4م أهم الخاليا المناعيتة المست ولة عت انتتاج الستايتوكينال ،وقتد بتي [Brann et (]20
 )al., 2019أ زيادة انتاج السايتوكينال ما قبل االتهابية مثل ( TNF-αو )IFN-يرتبإ م حاال ااجها
تعد بع ا م السايتوكينال مهمة جدا للحياظ عل الحمل ولها دور مهم ف عملية ت وي الجني []21ت

 ،ومت جهتة أخترى

وأو حل نتائ دراسة [ ]22حدوا ارتياع ملحوظ ف مستوى السايتوكينال ما قبل االتهابية ف النسان المعر ال لحتاال

ااجها

المت رر بعينال السيظرةت

كمتا بتي [ ]23وجتود فترق معنتتو عنتد مستتوى  P<0.05فت مستتتوى ستايتوكي  TNF-αاذ بلتى مستتوا  27.40 pg/mlفت

عينال المري ال المجه ال فيما كا  8.94 pg/mlعند مجموعة السيظرة وتوصل م خالا هذ النتيجة ال العالقة الوثي ة بي

 TNF-αوحدوا حاال ااجها

 ،وكذلت توصل [ ]24ال زيادة مستتوى العديتد مت الستايتوكينال ب تمنها TNF-αو IFN-فت

النستتان الل توات يعتتاني م ت ااجهتتا

المت تترر م ارنتتة بالنستتان ذوال الحمتتل النتتاجتت وتتتم التحتتر ف ت د ارستتة [ ]25ع ت الستتايتوكينال

المنتجة م قبل خاليا  Th-1ف النسان اللوات يعاني م ااجها
السايتوكينال ف مجموعة المري ال م ارنة م مجموعة السيظرةت

كما تم تو يت دور سايتوكي  IFN-وعالقت بحالة ااجها

النسان اللوات يعاني م م اعيال الحمل وااجها

التل ائ المت رر ،وأو ت وجود زيادة وا حة ف مستوى هتذ

مت قبتل [ ، ]26اذ احلتوا الزيتادة المعنويتة فت مستتوا لتدى

والذ بلى مستوا لديه  31.88 pg/mlم ارنة بمستتوا عنتد عينتال الستيظرة

اذ كا 13.8 pg/mlت
**

250
200

)IL-1Beta (pg/L
100

)TNF-Alpha (ng/L

**

)INF-Gamma (ng/ml

50

**

مستوى السايتوكينات

150

0
مجموعة المرضى

مجموعة السيطرة
مجاميع الدراسة

شكل ( :)1م ارنة مستوى السايتوكينال  IL-1βو TNF-αو IFN-عند مجموعة المر

ومجموعة السيظرةت كل عمود يمثل معدا النتائ

الت حصل عليها م ثماني مري ة وكا هنات فرقا معونيا بي مستوى السايتوكينال ومجموعة السيظرة ( )**p<0.01باستخدام التحليل
ااحصائ T-test
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التحري عن االصابة بداء المقوسات :Toxoplasmosis

تتم التحتر عت وجتود األجستام الم تادة لظييلت  T.gondiiفت ( )22عينتة مصتل لمري تال الهتر نتتائ موجبتة لالصتابة

بمتالزم تتة ال تتدهو اليوس تتياتية وت تتم اج تران اليح ت

باس تتتخدام ظري تتة ت تتالز الالت تتس المعتم تتد عل ت اس تتتخدام جزيئ تتال  Latexالم لي تتة

بالمست تدال الخاصتة بالظييتل  ،T. gondiiوقتد بينتل النتتائ أ  6مري تال الهتر نتيجتة موجبتة لالصتابة بتدان الم وستال ،كتا
م المجموعة المعر ة لثالا اجها ال أو أ ثر ومري ة واحدة كانل قد تعر ل لحالت اجها

( ) 5منه

ولم تلهر أ حالة موجبة بي المر

اللوات تعر

لحالة اجها

ت

واحدة كما هو مو ت ف الجدوا()3ت

جدول ( :)3عدد الحاالت الموجبة لالصابة بداء المقوسات وعالقتها بعدد حاالت االجهاض

االصابة بداء
المقوسات
المجاميع المدروسة

عدد العينات
المفحوصة

نسبتها المئوية

عدد العينات الموجبة

%

عدد العينات السالبة

نسبتها المئوية
%

مجموعة 1

1

0

0

1

%100

مجموعة 2

4

1

%25

3

%75

مجموعة 3

17

5

%29.4

12

%70

المجموع

22

6

%27.2

16

%72.7

* المجموعة ( 1مري ال ذوال اجها

اجها ي ) ،المجموعة ( 3مري ال تعر

واحد) ،المجموعة ( 2مري ال تعر

يت ت م النتائ العالقة بي ااصابة بدان الم وسال مت ت ترار حتاال ااجهتا
بست تتبب دان الم وست تتال وا يت ت ازا يعت تتد عامت تتل خظت تتر لت ت ترار حت تتدوا ااجهت تا
الم وسال بل ل  %49.7ف النسان المعر تال لالجهتا
الد ارستتة الحاليتتة فيمتتا يخ ت

لثالا اجها ال او ا ثر)

التل تائ وقتد تتم توثيتق حتدوا ااجهتا

[ ،]27وألهت تترل د ارست تتة [ ]28أ نست تتبة ااصت تتابة بت تتدان

 ،فيمتا ستجل [ ]29نستبة  %42.6لالصتابة بتدان الم وستال و ينتل نتتائ

مستتتوى الستتايتوكينال  IL-1و TNF-و IFN-لتتدى المجه تتال المصتتابال بتتدان الم وستتال و يتتر

المصتتابال بت وجتتود ارتيتتاع وا تتت فت مستتتواها لتتدى المصتتابال بالتتدان وأ اليروقتتال كانتتل معنويتتة عنتتد مستتتوى ( )P≤0.05اذ بلتتى

مست ت تتتوى الست ت تتايتوكينال  IL-1و  TNF-و  pg/L352.8( IFN-و  ng/L117.8و63.8

 ng/mlعل ت ت ت الت ت ت توال ) عنت ت تتد

المجه تتال المصتتابال بتتدان الم وستتالت فيمتتا بلتتى ( )pg/L337.1و( )ng/L 101.3و( )ng/ml 54.06عنتتد المجه تتال يتتر
المصابال بدان الم وسال وكما مو ت ف الجدوا ()4ت

جدول ( :)4مستوى السايتوكينات لمجموعة المجهضات المصابات بداء المقوسات ومقارنتها مع مجموعة المجهضات غير المصابات
العدد

المجه ال المصابال بتدانالم وسال

6

مستوى IL-1
Pg/L
352.8

مستوى TNF-
ng/L
117.8

مستوى IFN-
ng/ml
63.8

المجه ال يرالمصابال بتدانالم وسال
P-value

16
22

337.1
0.001

101.3
0.01

54.06
0.05

مجاميع المرضى

وهذا يتيتق مت د ارستة [ ]30التت اشتارل الت ارتيتاع معتدا تركيتز  IFN-فت النستان المجه تال المصتابال بتدان الم وستال

ود ارستة [ ]18التت اثبتتتل ارتيتاع مستتتوى  IFN-فت أمصتتاا النستان المعر تتال لالجهتتا

والمصتتابال بتدان الم وستتال و نستتبة أقتتل

للس تتايتوكي  ،TNF-وتناول تتل د ارس تتة [ ]31العالق تتة م تتا ب تتي ااص تتابة ب تتدان الم وس تتال وت تتوي ا تتداد ال تتدهو اليوس تتياتية وارتي تتاع

مستتتوى الستتايتوكينال متتا قبتتل االتهابيتتة فت النستتان المجه تتال ،حيتتا بينتتل د ارستتتهم ارتياعتتا فت مستتتوى األجستتام الم تتادة للتتدهو
ال لبيتتة  ACAوا تتداد التتدهو اليوستتياتية والستتايتوكي  IFN-ف ت مجموعتة النستتان اللتوات يعتتاني م ت ااجهتتا
الم وسالت
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