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ABSTRACT  
  This study was conducted to elucidate the histopathologicl 

changes in fetuses of ewe infected with Toxoplasma gondii , the results 
revealed that histopathological lesions occure in brain , liver , heart 
muscle ,lung , eye , pancreas and spleen . represented by preivascaular 
lymphostic cuffing in blood vesseles,parasitic encephalomylitis in brain , 
necrotizing hepatitis , lymphocytic myocarditis , interstitial pneumonia in 
lung and choroidreticulitis in eye.As well as neccrotizing pancreatitis and 
invasion of large amount of tachyzoit has been seen .In spleen 
localization of tachyzoit and tissue cyst in and out the lymphocytic cell in 
addition to thickness of spleen trabculae have been seen . 

  
  الخالصة

 النعـاج المجهـضة     أجنة في    النسجية يرات المرضية تضمنت هذه الدراسة معرفة التغ    

 في كل مـن      نسجية  مرضية فاتآ النتائج وجود    أظهرتوالخمجة طبيعيا بالمقوسة الكوندية ،      

مثلت بتكفف الخاليا اللمفيـة      ت  والرئة والعين والبنكرياس والطحال    الدماغ والكبد وعضلة القلب   

 parasitic الـسحايا والـدماغ الطفيلـي    التهـاب   الدموية  الدماغية مع وجوداألوعيةحول 

encephalomylitis في الدماغ ، التهاب الكبد النخري necrotizing hepatitis  التهـاب، 

 interstitial وذات الرئـة الخالليـة   lymphocytic myocarditis عضل القلب اللمفـي  

pneumonia  والتهاب الشبكية المشيمي choroidreticulitis  في آفات ظهور، فضال عن 

 أعـداد مع غزو  Necrotizing pancreatitisالبنكرياس تمثلت بالتهاب البنكرياس النخري 

في حين اظهـر الفحـص النـسجي        كبيرة من الحوينات السريعة التكاثر لنسيج البنكرياس ،         

 النسيجية داخل وخـارج     واألكياس كبيرة من الحوينات السريعة التكاثر       أعدادللطحال تموضع   

   . في الحويجزات الطحالية  تثخن ظهورللمفية ، فضال عنالخاليا ا
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  المقدمة

 والحيوان الواسعة اإلنسان الطفيلية المشتركة بين األمراضيعد داء المقوسات من 

 اقتصادية كبيرة ناجمة عن الهالكات التي تحدث في تأثيرات،والتي لها ) 1(االنتشار عالمياً 

 اإلجهاض واحداً من مسببات يعدو، ) 2( والعالج  برامج السيطرة تكاليف عن فضالاألجنة

 الرئيسة في اإلجهاض فضالً عن كونه من مسببات األوليوالمالص عند حدوث الخمج 

   ).3( والمعز في العديد من دول العالم األغنام

 Congenital and acquiredينتقل المرض بعدة طرق منها االنتقال المكتسب الخلقي

transmission ةـاإلصاب وتتشكل ةـاألجن إلى األمد ينتقل الطفيلي من ـالسخ عبر أي 

 في األم إصابة أن إذا ) 4(مع تقدم عمر الحمل % 70 إلىة بنسبة حدوث تصل ـالخلقي

حدوث تشوهـات   أو المالص أو اإلجهاض إلىمن الحمل تؤدي    األولى الثالثة األشهر

 هذه أتت خمج في السنوات االخيرةلتزايد الا ونظر .malformation Congenitalخلقيـة

   . النعاج المجهضة أجنةالدراسة لمعرفة التغيرات المرضية الناجمة عن الخمج في 
  

  المواد وطرائق العمل

 المستشفى البيطري إلى المجهضة للنعاج من الحاالت الواردة األجنةتم جمع عينات 

ي مناطق عدة من مدينة  فاإلجهاضفي باب سنجار ومن القطعان التي تعاني من حاالت 

  .الموصل 

 الجنين من خالل عمل إصابةشخص خمج المقوسة الكوندية فيها مصلياً وتم التأكد من 

 بصبغة كيمزا لمالحظة الحوينات ت وصبغطبعات من الدماغ والقلب والرئة والكبد والطحال

   .  )5 ( النسيجيةاألكياسالسريعة التكاثر مع 

 في محلول أعضائها وغمر األجنةة النسجية تم تشريح ولغرض تتبع التغيرات المرضي

 من 3ِ   سم) 1( ساعة تم اخذ عينة بحجم 72وبعد مرور % 10ء المتعادل ىالفورمالين الدار

 من الكحول االثيلي ثم غمرت بالزايلول على التصاعديةكل عضو ومررت في المحاليل 

 في ثالث مراحل من الشمع  ساعة لكل مرحلة ، بعدها غمرت العينات2مرحلتين بواقع 

 شرائح باستخدام إلى وقطعت  النقيْ م ، ثم طمرت في شمع البارافين56المنصهر بدرجة 

 ،  المزدوجااليوسين- الهيماتوكسلينلونت بملونبعدها  مايكرون) 6-5(جهاز المشراح بسمك 

  التغيرات المرضية النسجيةلتسجيلفحصت و )D.P.X.) 6 بمادة الـ  الشرائحوحملت

  .مركب مزود بالة تصوير صورت باستخدام مجهر  والمركببالمجهر الضوئي 
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  لنتائجا

 المجهضة لوحظ وجود احتقانات شديدة في لألجنة  الصفة التشريحيةإجراءبعد 

لوحظ وجود بؤر نخرية كما و السحائية واألغشيةماغ د المع احتقان شديد في المتنية األعضاء

 سطح الكبد ، مع وجود مراحل من ذات الرئة المتمثلة بيضاء اللون صغيرة الحجم على

 موه الرأس األجنة كما ولوحظ عند بعض  red hepatization األحمرباالحتقان والتكبد 

hydrocephalus وعتامة في قرنية العين ، .  

  

                               histopathological changes                    جيةالتغييرات المرضية النس

 Brain        الدماغ

 تغيرات مرضية ظهور المجهضة األجنة لدماغ  المتسلسلة المقاطع النسجيةاوضحت 

لخاليا اارتشاح  السحائية واألغشية الدموية الشعرية في األوعيةنسجية تمثلت باحتقان 

سريعة التكاثر وجود الحوينات ال االلتهابية وحيدة النواة تمثلت بالخاليا اللمفية فضالً عن

tachyzoit، عند القشرة فقد لوحظ وجود ظاهرة الدباق  وgliosis ممزوجة مع ارتشاح 

 المادة عند النسجية ، وفي النخاع األكياسوظهور للخاليا االلتهابية والحوينات السريعة التكاثر 

 األوعية جية مع تكفف للخاليا اللمفية حول النساألكياس لوحظ وجود  graymatter السنجابية

 والوذمة gillial cell الدباقيةالخالياالدموية وتموضع للحوينات السريعة التكاثر ممزوجة مع 

  ) . 2 ، 1 تانالصور ( sever vaculationتفجي الشديد الدموية مع الاألوعيةحول 

  

  Liver        الكبد

ديد في خاليا  التغير الدهني الشظهور للكبد المتسلسلةلمقاطع ل  الفحص النسجي أظهر 

 فضالً عن  ، النسجيةاألكياس كثيرة من أعداد وتموضع  ،الكبد مع ارتشاح للخاليا اللمفية

ة التكاثر وتنكس فجوي من الحوينات السريع  متفرقةأعداد الدموية مع وجود يةلألوعاحتقان 

  )  3صورة(شديد 

  

 Heart         القلب

 مرضية تمثلت بالتنكس الزجاجي آفات مقاطع عضالت القلب النسجية وجود أظهرت

فضالً عن غزو الحوينات السريعة ،  العضلية مع تضخم انوية الخاليا العضلية األلياففي 

 تمايز و ، النسيجيةلألكياستموضع خاليا واالنوية وتجمعها بشكل بؤر ، والتكاثر لتلك ال

 الدموية األوعيةد في  كثيرة من الخاليا اللمفية واحتقان شديأعدادوارتشاح Oedema الوذمة 

  ) . 5 , 4 الصورتان(والتغير الدهني 
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      Lungالرئة       

 تمثلت بتثخن جدران  في الرئة نسجيةآفات نتائج الدراسة الحالية ظهور أظهرت  

 الدموية الشعرية ، وتجمع األوعيةمع احتقان  النسيجية فيها األكياسوتمايز االسناخ الرئوية 

 بعض المقاطع النسجية كما يلحظ من الدموية ،األوعية من بقربالكاثر للحوينات السريعة الت

في الخاليا الظهارية المبطنة لالسناخ الرئوية فضالً عن وجود hypertrophy    تضخمظهور

  ) . 7  6 ,تانالصور  (  emphysemaالنفاخ 

  

 Eye       العين 

 بظهورة نسجية تمثلت  مرضيآفات وجود األجنة المقاطع النسجية لعين بعض أظهرت  

 من ةااللتهابي الدموية وارتشاح الخاليا األوعيةالتهاب حاد في الشبكية من خالل احتقان 

فضال عن تجمع ،  العديد من البؤر النجمية الشكل واتضاحئل الزجاجي ا داخل السإلىالشبكية 

  . ) 8 , 9 الصورتان(ات السريعة التكاثر  جداً من الحوينة كثيرأعداد

  

     Pancreasنكرياس      الب

تمثلت بالتهاب البنكرياس وجود افات مرضية لبنكرياس اظهرت المقاطع النسجية ل  

لسريعة التكاثر  كبيرة من الحوينات اأعدادمع غزو  Necrotizing pancreatitisالنخري 

  . ) 10 صورة(لنسيج البنكرياس 

  

      Spleenالطحال       

 كبيرة من الحوينات أعداد للطحال تموضع ع المتسلسلةاظهر الفحص النسجي للمقاط  

 النسيجية داخل وخارج الخاليا اللمفية ، فضال عن تثخن في واألكياسالسريعة التكاثر 

   ) .11صورة (الحويجزات الطحالية وتكاثر للخاليا اللمفية 

  

  المناقشة

لمخمجة خمجاً  الحامل ااألم من د خمج الجنين بالمقوسة الكوندية عن طريق السخإن  

  الحالية نتائج الدراسةأظهرتوقد ) . 7(حمل يعرف بداء المقوسات الخلقي  فترة الأثناء أوليا

 من أخذتبعات التي لطلنعاج فضالً عن ال المجهضة األجنة على اآلفاتمن خالل مالحظة 

 المقوسةب بصبغة كيمزا وجود خمج المصبوغة المتمثلة بالكبد المتنية واألعضاءالدماغ 

 باالمكان تشخيص المقوسة أنعلى ) 9 , 8( الباحثون إليهالكوندية وهو يتفق مع مااشار 

   . أنفاالكوندية بالطريقة المذكورة 
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 الخمج أن الى من الحمل يشيراألولى عند النعاج خالل المرحلة اإلجهاض حدوث إن  

 أن اشارت الىي  التالدراسات تتفق مع هذه النتيجةو ،المبكرة   الحملفترةقد حدث خالل 

بسبب  اإلجهاضحاالت  حدوث إلى من الحمل تؤدي األولى الثالثة األشهر في األم إصابة

 خالل مراحلشدة الخمج تعتمد على وقت الخمج ، و في فترة الحمل األمنخفاض المناعة عند ا

  .  ) 10( مرحلة طفيلية الدم وعمر الجنين عند الخمج أثناءالحمل والكفاءة المناعية لالم 

 إلى أدت جسم الجنين والتي أعضاء المرضية النسجية التي ظهرت في اآلفات أن  

 المرضية في نسيج اآلفات لوحظ وجود إذ،  الكوندية ة تؤكد ظهور الخمج بالمقوساألجنةموت 

 مما يدل على النسيجية واألكياسالدماغ المتمثلة بالدباق مع تجمع للحوينات السريعة التكاثر 

 حدوث إن كما ،  parasitic encephalomyelitis الطفيلي االدماغ والسحايوجود التهاب 

 إليه أشار ما  تتفق معذه المالحظات االستجابة الدفاعية ضد الخمج وهإلىظاهرة الدباق يشير 

  ) ., 12 11(ن ثوالباح

 نسيجية في كل من الكبد أكياس إلى  ظهور الحوينات السريعة التكاثر وتطورهاإن  

 ظهور أفات ذات أن كما   ،األم من د وجود طفيلية الدم عبر السخإلىالرئتين يشير والقلب و

 ظهور أما  .)13 (نو الباحث إليه أشار ما  تتفق معinterstitial pneumoniaالرئة الخاللي 

 أظهرتكما  . necrotizing hepatitis وجود التهاب الكبد النخري إلىتشير فأفات الكبد 

 ذان وهاهاب الشبكية المشيمي الذي تميز بظهور التهاب الشبكية في العينالدراسة وجود الت

 إلى  فيه العينإصابة الخمج الخلقي بداء المقوسات تصل نسبة أنب) 14 (إليهيتفق مع مااشار 

  ) .15( شيوعاً أكثروان التهاب الشبكي المشيمي يكون % 75

 خمجات بالطور المزمن تشكل أمهات انتقال داء المقوسات الخلقي في الفئران من إن  

وفي ضوء ) 5( الباحث إليهشار أهذا ما% 3 ,79  بالطور الحاد فكانت النسبةأما% 27نسبة 

تسببت في بداء المقوسات الكوندية   الخلقيةاإلصابة أن الدراسة الحالية من إليه تما توصل

 بأشكاله الطفيلي  الذي يحدثاألذى الجنين الناتجة عن أنسجة مرضية كبيرة في أضرار حدوث

 وفي اإلجهاض وحدوث األجنةموت تلك بسبب ت مما األوكسجين فضالً عن نقص ،مختلفة

  . المالص األحيانبعض 
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مقطع عرضي لدماغ جنين نعجة مجهض ) 1(صورة
ضح وجود األكياس النسيجية خمج بالمقوسة الكوندية يو

) 2(مع احتقان األوعية الدموية ) 1(في أغشية السحايا 
 X H&E 400  )3(وارتشاح للخاليا اللمفية والدبقية 

مقطع عرضي لدماغ جنين نعجة مجهض ) 2(صورة 
مع تكاثر ) 1(خمج بالمقوسة الكوندية يوضح التفجي 

واحتقان ) 2(للخاليا الدبقية وتموضع لألكياس النسيجية 
   X H&E 400 )3(االوعية الدموية 

  

مقطع عرضي لقلب جنين نعجة مجهض ) 4(صورة 
) 1(خمج بالمقوسة الكوندية يوضح التنكس الزجاجي 

وتجمع للحوينات السريعة التكاثر بين األلياف العضلية 
وتضخم انوية ) 3(مع تموضع لألكياس النسيجية ) 2(

  X H&E 400) 4(خاليا عضلة القلب 

مقطع عرضي لكبد جنين نعجة مجهض خمج ) 3(صورة 
مع ) 1(بالمقوسة الكوندية يوضح التغير الدهني الشديد 

وارتشاح للخاليا اللمفية ) 2(تموضع لألكياس النسيجية 
)3 (400 X H&E  
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مقطع لرئة جنين نعجة مجهض خمج ) 6(صورة 
بالمقوسة الكوندية يوضح تثخن جدران االسناخ الرئوية 

مع احتقان ) 2(كاثر وتجمع للحوينات السريعة الت) 1(
  X H&E 400) 3(األوعية الدموية 

مقطع عرضي لقلب جنين نعجة مجهض ) 5(صورة 
شديد في خمج بالمقوسة الكوندية يوضح االحتقان ال

مع ) 1(األوعية الدموية الشعرية بين األلياف العضلية 
فضالً عن التغير ) 2(غزو للحوينات السريعة التكاثر 

 X H&E 400) 3(الدهني الشديد 

1 2  

3  

1 

2 

3

 عرضي في عين جنين نعجة مجهض مقطع) 8(صورة 
خمج بالمقوسة الكوندية يوضح وجود التهاب للشبكية 

 X 400) 2(مع تجمع للحوينات السريعة التكاثر ) 1(
H&E  

 

مقطع عرضي في رئة جنين نعجة مجهض ) 7(صورة 
خمج بالمقوسة الكوندية يوضح وجود تثخن جدار 
االسناخ مع تموضع للحوينات في الخاليا الظهارية 

 X 400    )2(مع وجود النفاخ ) 1(المبطنة لالسناخ 
H&E  

1 

2 

2 

1 

2
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مقطع عرضـي لطحـال جنـين نعجـة         ) 11(صورة  
مجهض خمج بالمقوسة الكوندية يوضح تجمعات مـن        

مع الحوينات السريعة التكـاثر     ) 1(االكياس النسيجية   
 X H&E 400في الجريبات اللمفية ) 2(

  

2  
1  

2  

جهـض  مقطع عرضي في عين جنين نعجة م      ) 9(صورة  
خمج بالمقوسة الكوندية يوضـح تموضـع الحوينـات         

 X H&E 400 ) 1(السريعة التكاثر 

بنكرياس جنـين نعجـة مقطع عرضي ل  ) 10(صورة  
نخـر فـي    مجهض خمج بالمقوسة الكوندية يوضـح       

 تموضـع   مـع ) 1 (الخاليا المبطنة للجزر البنكرياسية   
 في المتن    الحوينات السريعة التكاثر   وتجمع اعداد من  

)2(400 X H&E 

1

2

  

1

1
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