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ABSTRACT 
This study was conducted to follow up the histopathological 

changes in kidney of mice experimentally infected with tissue cysts of 
Toxoplasma  gondii, isolated from placenta of women, ewes, and does 
naturally infected at 3-120 days via inoculation 1 ml suspension 
intraperitoneally (i.p). 

Results of this study showed presence of  pathological lesions from 
the third day up to 120 days post infection depending on period of 
infection. In kidney cortex pathological lesions were characterized by 
vacuolar degeneration in epithelial lining of convoluted tubules 
associated with acute cell swelling, congestion of blood vessels 
accompanied with the presence of focal area of coagulative necrosis 
mixed with tachyzoites, infiltration of mononuclear inflammatory cells 
(lymphocytes), also invasion of tachyzoites into epithelial cell lining 
tubules has been seen. 

Hypertrophy of glomerula has been seen, dilation of bowman 
spaces, congestion of capillaries in glomerular tuft as well as 
accumulation of tachyzoites, and infiltration of inflammatory with 
lymphocytes in and around the glomerula, also has been seen. Tissue 
cysts appeared at 7 days post infection in kidney of mice infected with 
does isolates, while tissue cysts appears after 14 days post infection in 
kidneys of mice infected with women and ewes isolates. 

Histopathological lesion that mentioned above observed in kidney 
of mice infected with does isolate was more intensive, concomitant, with 
pelvis arteriosclerosis invasion of tachyzoites into arterial wall, 
granulomatous lesion appeared in nephron tissue of kidney 40-120 days 
post infection.  
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  الخالصة 
 بمتابعة التغيرات المرضية النسجية لكلية الفئران المخمجة تجريبياً         ةالدراس هذه   اهتمت

 عينة سخدية لكـل مـن النـساء         ٣٦ النسجية لطفيلي المقوسة الكوندية المعزولة من        باألكياس
 يوماً بعد احـداث الخمـج       ١٢٠-٣والنعاج والمعز المصابة طبيعياً، خالل فترة تراوحت بين         

  . النسجية في التجويف الخلبياألكياسك من خالل حقن وذل
الثالث بعد الخمج   منذ اليوم   في الكلية   أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود آفات مرضية        

، اذ لوحظ في القشرة وجود تنكس فجوي في الخاليـا الظهاريـة المبطنـة                يوماً ١٢٠وحتى  
 فضالً  ، الدموية األوعية مع احتقان    للنبيبات الكلوية الصاعدة صاحبه تورم حاد في البعض منها        

عن وجود بؤر من النخر التجلطي ممزوجاً بالحوينات سـريعة التكـاثر وارتـشاح الخاليـا                
 ، كما لوحظ اختراق الحوينات سريعة التكاثر للخاليا الظهارية النبيبية         ،االلتهابية متمثلة باللمفية  

وية الشعرية في اللمـة     مقان االوعية الد   احت ، كبر حجم الكبيبة واتساع الفسح الكبيبية      كما لوحظ 
 الحوينات سريعة التكاثر وارتشاح للخاليا االلتهابية اللمفية في وحول          تجمع فضالً عن    ،الكبيبية

 من الخمج في كلية الفئـران       ٧ النسجية عند اليوم     األكياس كما لوحظ وجود     ،الكبيبات الكلوية 
النساء  تي   من الحقن بعزل   يوماً ١٤سجية بعد    الن األكياسبينما ظهرت    المعز    لةالمحقونة بعز 

  .والنعاج
في الفئران المحقونـة     آنفاً كانت أكثر شدة      اآلفات المرضية النسجية المذكورة   لوحظت  

 في حويض الكلية مع اختراق      arteriosclerosisبعزلة المعز ورافقها وجود تصلب للشرايين       
آلفات الورمية الحبيبية في نـسيج الكليـة         وظهرت ا  ،للحوينات سريعة التكاثر لجدار الشرايين    

  . من الخمج١٢٠-٤٠ األيامبدءاً من 
  

  المقدمة
 ، والحيوان اإلنسان المشتركة بين    األمراض من   Toxoplasmosisيعد داء المقوسات    

وينـتج  ) ١،٢(والمنتشرة بشكل واسع في معظم أنحاء العالم بضمنها الوطن العربي والعراق            
خلوي واسع االنتشار والذي يصيب عدداً كبيـراً        السة الكوندية داخل     بطفيل المقو  اإلصابةعن  

 بفعل اختراق وتكاثر الحوينـات سـريعة        األنسجةمن المضائف الوسطية محدثاً أذى في تلك        
 تعمل على تحطيم وقتل خاليا أنـسجة المـضيف          إذ ،األنسجة في تلك    Tachyzoitesالتكاثر  

 ،)٣( ي وباستمرار األذى يتم قتل معظم خاليا العضو       بسرعة تفوق عملية تكاثر الخاليا الطبيع     
 للتعـرف علـى     األساسـية ونظراً لكون الدراسة المرضية النسجية من الوسائل التشخيصية         

 مـن   أصـبح  ومنها داء المقوسات الكونديـة فقـد         األمراضالمسبب المرضي في العديد من      
خاليـا  الحاصـل فـي     ير  تدمال المرضية النسجية التي تظهر مدى       اآلفاتالضروري دراسة   
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 حساسة ال يحصل في خالياهـا تعـويض      أعضاء الخمجة والسيما ان هناك      األعضاء وأنسجة
 من قبل العديـد     أجريت، وقد ركزت معظم الدراسات النسجية التي        )٤(كما في الدماغ والعين     

على دراسة التغيرات المرضية النـسجية فـي الـدماغ والكبـد            ) ٥،٦،٧،٨،٩(من الباحثين   
 التي من شأنه ان يحدثها      اآلفات دون متابعة    لإلصابة  تعرضاً األكثر األعضاءشيمة كونها   والم

 اإلنسان المزمنة سواء في     اإلصابة الجسم المختلفة وخاصة في حاالت       أعضاءهذا الطفيل في    
 اذ  ، المعرضة للخمج بهذا الطفيـل     األعضاءوتعد الكلية واحدة من هذه       األخرىاو المضائف   
ـ      إلى) ٥(هللا  أشارت عبد ا    مـن   Glomerulonephritis ة حدوث التهاب في النبيبات والكبيب

 الدمويـة   األوعيـة  عن احتقان فـي      جراء غزو الحوينات سريعة التكاثر لنسيج الكلية فضالً       
  . مكان تواجد الطفيل محدثة التهاب في نسيج الكلية إلىوهجرة الخاليا االلتهابية 
هذه الدراسة معرفـة التـأثيرات المرضـية للمقوسـة           ارتأينا في    أنفاًونظراً لما ذكر    

الكوندية في نسيج الكلية وأهم الفروقات الناتجة عن استخدام عزالت مـن النـساء والنعـاج                
 عتـرة   ١٠٠ مـا يقـارب      إلىوالمعز وذلك لكون هذا الطفيل يمتاز بتعدد العتر والتي تصل           

  ).١٠(تختلف في امراضيتها ودرجة ضراوتها لمضائفها 
  

  اد وطرق العمل المو
  :جمع العينات ومصادرها  .١

 عينة سخد خمجة بطفيل المقوسة الكوندية معزولة من النـساء والنعـاج             ١٩تم جمع   
 اسخاد  ٦ اسخاد نعاج و   ٤ اسخاد للنساء جمعت من مستشفيات محافظة نينوى و        ٩والمعز منها   

  .ية الخارجية من المختبرات والعيادات البيطر ،المعز الخمجة بالمقوسة الكونديةاناث 
  

  :عزل الطفيلي  .٢

 Dubey طريقة كل مـن بإتباعتم عزل الطفيلي بصورته النقية من االسخاد الخمجة 

et al ) 11 (Sharma and Dubey ) 12.(  
  

  :حقن الفئران  .٣

حقنت فئران التجربـة    ) ١٣ (Liesenfeld طريقة   وفقبعد أن تم تحديد جرعة الحقن       
داخل التجويـف   كالً على انفراد    ) لنساء والنعاج والمعز  المحضر من سخد ا   (بالمعلق السخدي   

  ).١٤ (G 21 قياس إبرة ملم وذات ١الخلبي باستخدام محقنة طبية حجم 
  

  :تصميم التجربة 

مـن الـذكور قـسمت       ١٢٠و اإلناثمن   ١٢٠ ، فأرة ٢٤٠استخدم في هذه التجربة     
 حقنت المجموعـة    ،طرة فأرة كمجموعة سي   ٣٠ ثالث مجاميع و   إلى فأرة   ٣٠ وبواقع   عشوائياً
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 في حين حقنت المجموعة الثانية بمعلـق        ، بمعلق الطفيلي المحضر آنفاً من سخد النساء       األولى
 وحقنت المجموعة الثالثة بمعلق الطفيلي المعزول من سخد         ،الطفيلي المعزول من سخد النعاج    

 ٥ يوماً سحب مـن كـل مجموعـة          ١٢٠ ،٩٠  ،٤٥ ،٢٨ ،١٤ ،٣وبعد مرور   .  المعز إناث
 الكليتين ووضعت في محلول الفورمـالين       إزالة تم   إذ ،فئران وأجريت عليها الصفة التشريحية    

  .لمتابعة التغيرات المرضية النسجية% ١٠الدارئ المتعادل بتركيز 
  

  :تحضير المقاطع النسجية 
 ،باستخدام الفورمالين الدارئ المتعـادل     ساعة على تثبيت العينات      ٧٢-٤٨بعد مرور   

 من الكحوالت األثيلية ذات التراكيز التصاعدية ثم روقت وطمرت فـي شـمع              مررت بسلسلة 
 وحملت  ن مايكرو ٦-٤ بعدها قطعت القوالب الشمعية على شكل شرائط بسمك          ،البارافين النقي 

  Lunaأيوسين وحسب طريقـة - بعدها صبغت بصبغة الهيماتوكسيلين،على الشرائح الزجاجية
)١٥.(  
  

  النتائج
 في حين أظهرت المقـاطع      ، لوحظ تضخم الكلية مع شحوب اللون      لفئرانابعد تشريح   

النسجية لكلية الفئران المخمجة بالحوينات السريعة التكاثر لطفيلي المقوسة الكوندية المعزولـة            
  التجلطـي    مرضية تمثلـت بـالنخر     آفات من الخمج وجود     أيام ٣من سخد النساء بعد مرور      

رتشاح القليل من الخاليا االلتهابية متعددة األنوية عند        الممزوج بالحوينات سريعة التكاثر مع ا     
منطقة القشرة فضالً عن اختراق الحوينات السريعة التكاثر لخاليا الظهارة المبطنـة للنبيبـات              

 كمـا ولـوحظ   ، في البعض منهـا acute cell swellingالكلوية مع وجود تورم خلوي حاد 
مع ت فضالً عن تجمع للحوينات سريعة التكاثر فيها        اللمة الكبيبية عند الكبيبا   فرط خلوية   وجود  

 بعد الخمج   ١٤و ٧ ين أما عند اليوم   ،)٢ و ١(تان  صورالاحتقان شديد جداً في األوعية الدموية       
 المذكورة أعاله مع وجود نخر تجلطي في الخاليا الظهارية المبطنة للنبيات            اآلفاتفقد تكررت   

  . الدمويةاألوعيةاحتقان والكلوية 
آنفـاً  لوحظ تكرر اآلفات المـذكورة       ،  بعد الخمج   ١٢٠ ،٩٠ ،٤٥ ،٢٨  األياموعند  

الحوينات سريعة   كثيرة من    أعدادولكن بدرجة أكثر شدة خاصة عند القشرة فضالً عن وجود           
يصاحبها تنكس فجوي في ظهارة النبيبات واختفاء اللمة الكبيبية من بعـض الكبيبـات              التكاثر  

كلية الفئران المخمجة بعزالت سخد النعاج وانـاث المعـز فقـد         أما في   ) . ٤ و ٣تان  الصور(
 ،  يوماً بعد الخمج    ١٢٠ ،٩٠ ،٤٥ ،٢٨ ،١٤ ،٣ عند األيام      آنفاً المذكورة   اآلفاتلوحظ تكرر   

 لوحظ وجود النخر التجلطي الـشديد جـداً         إذ انها كانت أكثر شدة عند الخمج بعزلة المعز          إال
ممزوجـا مـع    رتشاح الخاليا اللمفية في النـسيج الخاللـي          من الخمج رافقه ا    ١٤بدءاً باليوم   

  ).٥ ةالصور(لحوينات سريعة التكاثر مع االكياس النسجية ا
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 في كلى ذكور الفئران المخمجة بالحوينـات        آنفاًكما لوحظ تكرار التغيرات المذكورة      
 احتقـان   قه يوماً بعد الخمج راف    ١٢٠-٣سريعة التكاثر لطفيلي المقوسة الكوندية عند الفترات        

واختراق الحوينات السريعة التكـاثر لجـدار       تصلب للشرايين الكلوية     الدموية و  لألوعيةشديد  
  ).٨ و ٧ و ٦ الصور(الوعاء فضالً عن تواجد فجوات الدهن في البطانة 

 وذكور الفئران المخمجة فقد لوحظ وجود تغلظ أنويـة          إناث فيأما في الغدة الكظرية     
 الدموية وتجمع الحوينات السريعة التكاثر حـول        األوعيةة مع احتقان    الخاليا عند منطقة القشر   

 من الخمج فقد لـوحظ وجـود        ١٤-٧ يام أما عند اال   ،تلك األوعية عند اليوم الثالث من الخمج      
الخاليا فضالً عن ارتشاح للخاليا     تلك   مع نخر في     القشرةاختراق للحوينات سريعة التكاثر في      

 األكيـاس كما لوحظ تواجد للحوينات سريعة التكاثر مع        .  باللمفية تمثلةمااللتهابية وحيدة النواة    
 بعد الخمـج    ١٢٠-٢٨ األيامتكررت هذه اآلفات عند     . النسجية عند المحفظة وتحت المحفظة    

 والذكور على حد سواء ولكافة العزالت المأخوذة من سخد النساء والنعـاج وأنثـى       اإلناثفي  
  .)٩الصورة (المعز 

  
  المناقشة

هرت هذه الدراسة وجود أفات مرضية نسجية في كلى الفئران المحقونة بالمقوسـة             أظ
 المرضية في كلى    اآلفات تشابهت   ،الكوندية المعزولة من أسخاد كل من النساء والنعاج والمعز        

 انها اختلفت من حيث الشدة مع عزلة المعـز ممـا            إالالفئران المحقونة بعزلة النساء والنعاج      
  وهذا يطـابق مـا ذكـره       ،عزلة المعز هي أكثر ضراوة من عزلة النساء والنعاج        يؤكد بأن   
Dubey) ١٦ (وSibley and Broothy royd ) أن طفيلي المقوسة الكوندية يمتاز من )١٧ 

 عترة تختلف في امراضيتها ودرجة فوعتهـا فـضالً عـن            ١٠٠ إلى تصل   إذبتعدد العترات   
 أعضاءد الحوينات سريعة التكاثر وتوزيعها في       صفات أخرى في حجم األكياس النسجية وعد      

  .جسم المضيف المختلفة
 األيـام  عند   ية المرضية في نسيج الكل    اآلفاتوفي هذه الدراسة ومن خالل متابعة سير        

 بعد الخمج أظهرت النتائج قابلية الحوينات السريعة التكاثر في          ١٢٠ ،٩٠ ،٤٥ ،٢٨ ،١٤ ،٣
اذ .  نسيج الكليـة   إلى) طفيليمية الدم (يق مجرى الدم    احداث أذى النسيج بعد وصولها عن طر      

لوحظ وجود تجمع للحوينات السريعة التكاثر في اللمة الكبيبية وحول الكبيبـات ممـا يؤكـد                
 النخر التجلطـي فـي      آفاتان ظهور   . اختراق الحوينات للنسيج قد تم عن طريق مجرى الدم        

 قابلية الطفيلي على االختراق والتكاثر فـي        لىإالخاليا الظهارية المبطنة للنبيبات الكلوية يشير       
 Autolytic الحالة اإلنزيماتتلك الخاليا مما يسبب في تحرير بعض المواد الكيمياوية ومنها 

enzymes              ًفي خاليا المضيف والتي بدورها تشترك وبشكل أساسي في عملية النخر فـضال 
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 وبعـض الوسـائط   Tumor necrotic factor (TNF)عن تحرير عامل النخـر الـورمي   
 تم مالحظتهـا    إذ كالسايتوكينات التي تساعد في احداث االستجابة االلتهابية         األخرىالكيميائية  

  Dubey and Beattieمن خالل ارتشاح الخاليا االلتهابية وحيدة النواة ومنها الخاليا اللمفية 
ارية المبطنة للنبيبات   كما وأظهرت النتائج وجود تغيرات في الخاليا الظه        )19(الكناني  ) 18(

 وهو قد يكون ناتجاً عن اختراق الحوينات        ،الكلوية تمثلت بالتغير الدهني والتورم الخلوي الحاد      
 وبالتـالي   mitochondria للمتقدرات   األذى تحرر بعض المواد السامة التي تسبب        إذللخاليا  

  .٢٨-٣ ياماأل عند cell swellingتورمها وظهور خاليا تعاني من التورم الخلوي 
 الدموية الكلوية يؤكد قابليـة الحوينـات        األوعية مرضية نسجية عند     آفاتان ظهور   

على اختراق الخاليـا البطانيـة      ) خاصة عزلة المعز  (سريعة التكاثر لطفيلي المقوسة الكوندية      
 إحـداث  وبالتالي يـساعد ذلـك فـي    endothelial dysfunction األذى الوظيفي وإحداث

 مثل وجود الخثار الطفيلي او الصمات الطفيلية vascular disturbances اضطرابات وعائية
parasitic embolus , parasitic thrombus .    ان تضخم الخاليا البطانية يؤكـد حـدوث

 الدموية  األوعية في تجويف    sclerosis تضيق   إحداثاألذى في تلك الخاليا والذي ساعد على        
ناتج عن تفاعل الضد مع المستـضد        ايضاً   هو قد يكون   و arteriosclerosisوبالتالي حدوث   
 األوعية بذلك معقد مناعي يترسب على جدران  مكوناAg-Ab complexً بوجود المتممات 

  .أخرى دراسات تفصيلية مستقبلية إلىالدموية  مثل هذه التغيرات تحتاج 
لعزالت  وذكور الفئـران المحقونـة بـا       إناث المرضية في    اآلفاتبينت النتائج وجود    

 التغيـرات   إظهار شدة في    أكثر أن عزلة المعز كانت      إال على حد سواء     آنفاًالثالث المذكورة   
المرضية النسجية في الكلية والغدة الكظرية مما يؤكد وبشدة اختالف عتر طفيلـي المقوسـة               

 ٦( العتـر    أنواع اهتمام الباحثين خصوصاً في العراق للوقوف على         إلىالكوندية والذي يحتاج    
 الخاليـا  أنواعستنتج من هذه الدراسة ان للمقوسة الكوندية القابلية على اختراق جميع         ي). ٢٠و

 اآلفات فضالً عن وجود اختالفات في شدة        ،التي تحوي على النواة ومنها الخاليا المكونة للكلى       
  . وجود اختالف في العتر بين النساء والنعاج والمعزإلىالمرضية مما يشير 
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٦٨ 

  
  توضح  التورم الخلوي الحاد ورة فوتوغرافية نسجية لمقطع من نسيج كلية فأر  ص:)١(صورة 

)a ( مع التنكس الفجوي في هيولى الخاليا المبطنة للنبيبات)b ( يعة التكاثر الحوينات سروتجمع  

   .٥٦٠  X قوة التكبيرH&E الصبغة ،)c(في وحول النبيبات الكلوية 

  

  
لمقطع من نسيج كلية فأر مخمجة بالحوينات سريعة التكاثر  صورة فوتوغرافية نسجية :)٢(صورة 

  واختراق الحوينات سريعة التكاثر ) a( فرط خلوية اللمة الكبيبية  توضح،المعزولة من سخد النعاج

   .X 560 قوة التكبير H&E الصبغة ،)b(للخاليا الظهارية المبطنة للنبيبات 
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٦٩ 

  
نسيج كلية فأر مخمجة بالحوينات سريعة التكاثر  صورة فوتوغرافية نسجية لمقطع من :)٣(ورة ص

  في وحول الكبيبات الكلوية  الحوينات سريعة التكاثرتجمع  توضح ،نساءالمعزولة من سخد ال

)a( ًعن النخر التجلطي في ظهارة النبيبات فضال )b(،  الصبغةH&E450 قوة التكبير X.  

  

  
لية فأرة مخمجة بالحوينات سريعة التكاثر  صورة فوتوغرافية نسجية لمقطع من نسيج ك:)٤(صورة 

  للخاليا الظهارية المبطنة الحوينات سريعة التكاثرواختراق  توضح تجمع ،المعزولة من سخد المعز

  .X 370  قوة التكبيرH&E الصبغة ، والكبيبات ممزوجة مع الخاليا االلتهابيةلنبيبات الكلوية ل
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٧٠ 

  

  
 من نسيج كلية فأر مخمجة بالحوينات سريعة التكاثر  صورة فوتوغرافية نسجية لمقطع:)٥(صورة 

   ارتشاح الخاليا اللمفية ممزوجة مع الحوينات سريعة التكاثر  توضح،المعزولة من سخد المعز

  X 560 قوة التكبير H&E الصبغة      ) ( النسجية في النسيج الخاللي واألكياس

  
  

  
 كلية فأر مخمجة بالحوينات سريعة التكاثر  صورة فوتوغرافية نسجية لمقطع من نسيج:)٦(صورة 

  مع نخر تجلطي في ظهارة بعض النبيبات ) a(تورم خلوي حاد  توضح ،المعزولة من سخد المعز

)b ( النسجية األكياسمع وجود )c ( الصبغةH&E 450 قوة التكبير X.  
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٧١ 

  

  
  ت سريعة  صورة فوتوغرافية نسجية لمقطع من نسيج كلية فأر مخمجة بالحوينا:)٧(صورة 

   ،(      ) الدموية األوعيةاحتقان شديد في  توضح ،النعاجالتكاثر المعزولة من سخد 

   .X 370قوة التكبير   H&Eالصبغة 

  
  

  
 صورة فوتوغرافية نسجية لمقطع من نسيج كلية فأر مخمجة بالحوينات سريعة التكاثر :)٨(صورة 

  ضخم الخاليا البطانية واختراق توضح تصلب للشرايين مع ت،المعزولة من سخد المعز

  .X 560قوة التكبير   H&Eالصبغة   )a (الحوينات سريعة التكاثر
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٧٢ 

  
   صورة فوتوغرافية نسجية لمقطع من نسيج كلية فأر مخمجة بالحوينات سريعة :)9(صورة 

   للقشرة  توضح اختراق الحوينات سريعة التكاثر،النعاجالتكاثر المعزولة من سخد 

  .X 370قوة التكبير   H&E الصبغة ، (      )zona glomrulosaفي 
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