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 Toxoplasma القونديةالمقوسات : يسببه طفيلي وحيد خلية •
gondii . 

 في جميع أنحاء العالم •

 ٪ في سوريا  60-90•

 المكتسب والخلقي : له شكالن سريريان•

 :  أشكال للعامل الممرض3•

 

 داء المقوسات 



 شكل العامل الممرض

 :  أشكال 3له •

   Trophozoite :األتاريف -1•

 له نهاية مدورة , ميكرون  10X1-3-5شكل هاللي  •

 تقع فيها النواة ونهاية أمامية أدق تحوي جهاز لخرق األنسجة

 قرب النهاية المدورةزرقاء ونواة بنفسجية تقع  سيتوبالسمايحوي •

 (  مقاوم للهضم الخلوي) البالعاتيشاهد داخل •

 :   تتكاثر•

االنشطار الثنائي:  الجنسيا 

  بالبرعمة الداخليةEndodyogeny  : خاصة بالمقوسات 



 شكل العامل الممرض

   Cystsاألكياس  -2•

  ميكرون 300-30كروية أو بيضوية 

 األتاريفمئات  

 تحاط بغشاء سميك ومقاوم تتحول إلى األبواغ البطيئةBradizoite 
 ازدياد حجم الكيس ← تتكاثر ببطء بالبرعمة الداخلية 

 Oocysteالخلية البيضية  -3•

 تحاط بغالف سميك , ميكرون  14-9بيضوية الشكل 

 مقاوم      

 الخاليا تحت الظهاريةتنتج عن التكاثر الجنسي في 

 ألمعاء القطط                  
 مقوسات  8تنقسم لتصبح  بوائغ 4تحتوي 



 العدوى

 : عبر الجهاز الهضمي1•
-  باألكياس مخموجتناول لحم نيئ أو غير مطبوخ جيدا و 

(  تقاوم حموضة المعدة )يتمزق غالف الكيس بالعصارة المعدية وتتحرر األبواغ البطيئة 
 .  د 20م لمدة ˚  60م لمدة ساعة و˚  45وتقاوم حرارة . ساعات  6-3خالل 

 م ويخربها التجمد    ˚ 4+ م و تبقى حية شهرين بالدرجة ˚ 66تموت ب  –

 (.   سا 24-18خالل ˚  20-  

-  بالخلية البيضيةتناول اإلنسان والحيوانات آكلة العشب الخضار الملوثة 

 البوائغتتحرر ← يتمزق غالفها باألمعاء ← تقاوم الخلية البيضية حموضة المعدة )-
 (٪50تقاوم في الوسط المائي لسنة وأسبوع في نسبة رطوبة  -الثمانية 

 عبر الحاجز المشيمي األتاريفعبور : عبر المشيمة  -2•

 :نقل الدم والعدوى أثناء العمل المخبري  -3•

 األعضاء زرع  -4•



 



 دورة الحياة

 



 دورة الحياة 

 :   الالجنسيةالدورة •

آكلة العشب ويصاب  الحيوناتتوجد المقوسات بشكل أكياس في نسج •
  األتاريفتتحرر  حسثاإلنسان بتناوله لحوم الحيوانات المصابة 

لتشكل أكياس داخل خاليا اإلنسان وآكالت  الالجنسي وتتكاثرباالنقسام
 اللحوم 

 (ال يوجد ثوي نهائي)دورة مسدودة = إصابة اإلنسان •

 :  الدورة الجنسية •

تدخل ←  األتاريفتتحرر ← يتناول القط لحم الحيوان المصاب •
تعطي أعراس مذكرة صغيرة متحركة  ←الخاليا تحت الظهارية 

بالتزاوج تعطي الخلية البيضية ← وأعراس مؤنثة كبيرة غير متحركة 
تنضج في الوسط ← تخرج ببراز القط إلى الوسط الخارجي  ←

 .  مقوسات  8أيام وتصبح معدية وناضجة تحوي  5-3الخارجي خالل 



 اآللية اإلمراضية 

جميع األنسجة +  البطانيتتطور المقوسات في خاليا الجهاز الشبكي  -•
 (العضالت -الغدد اللمفية  –شبكية العين  –ج ع م )الفقيرة باألضداد 

 :  الشكل المكتسب •

 تتكاثر داخل الخاليا وتنفجر الخلية لتهاجم أخرى •

تهرب لألنسجة وتبقى الشكل ← أيام تتشكل أضداد جوالة  10-7بعد •
 الكيسي الحي داخل الخاليا فقط 

من إصابة جديدة تميز دائمة وواقية األضداد تؤمن مناعة •
 (التوكسوبالسموز)

← األكياس البطيئة الكامنة في النسج  قد تتمزق وتحرر األبواغ البطيئة •
 اإلصابة نكس 



 اآللية اإلمراضية 

 :  الشكل الخلقي •

 من األم للجنين عبر المشيمة القونديةتعبر المقوسات •

 ألول مرة وبعد بدء الحمل يجب أن تصاب األم •

 أيام   نادر الحدوث 10-7فترة تواجد المقوسات حرة في دم األم قصيرة •

 تتحول بعدها ألكياس       

.   المشيمة السليمة تمنع عبور المقوسات : في األشهر األربعة األولى •
 لكن إن حدث المرور يسبب تشوه أكبر في الجنين

لكن إصابة , الحاجز المشيمي أقل فعالية : في األشهر األربعة التالية•
بسبب ) ← عند الوالدة   عرضيةالأو تتأخر بالظهور أو  خفيفةالجنين 

دخول األضداد من األم مع المقوسات تقلل نسبة + اكتمال تميز الجنين 
 (  التشوه



 :  الشكل المكتسب -األعراض السريرية

 غير ظاهرة أو تحت سريرية األغلب أشكال •  

 :في الحاالت السريرية•

 الشكل العقدي هو األغلب  •
 يصيب األطفال والشباب •

 وهن+ ضخامة عقد لمفاوية + حمى •

38.5:  الحمى 

 أوالبطنية والحالبية اإلبطيةقد تصاب )الخلفية  الرقبيةالعقد : ضخامة العقد اللمفاوية  
 .  ألمها خفيف –متوسطة  -( والمنصفية

 يبقى طويال: الوهن . 

 عقابيليسير المرض نحو الشفاء العفوي دون •

 أشكال مكتسبة خطيرة•
 ( عدوى مخبرية أو لدغ قراد)بسبب دخول المقوسات مباشرة للجسم خالل •

 .أو عدوى لدي مثبطي المناعة      

  تطورها مميت= إصابة سحائية أو قلبية أو رئوية + شكل طفحي 

 يشفى عادة أو يتطور اللتهاب دماغ و أعراض عينية= التهاب سحايا مقوسي 

 إصابات بالبيت األمامي –آفات في قعر العين تشبه التهاب الشبكية والمشيمية الخلقي : األشكال العينية 



 الشكل الخلقي -األعراض السريرية

 
 : الشكل الكبير•

 انتقال المقوسات في بداية الحمل  –نادر الحدوث جدا •

 يتظاهر في الساعات األولى للوالدة •

 . التهاب الدماغ السحائي النخاعي بالمقوسات •

 ضخامة واستسقاء الرأس                                                 : تغير شكل الجمجمة وحجمها  -1

 .  القحفيةتقبب الجبهة وتوسع الدروز ,  

اختالجات معممة واضطرابات                                                                      : عالمات عصبية مختلفة  -2
 اضطرابات في المنعكسات الوترية, (زيادة أو نقصان)المقوية العضلية 

 . اضطرابات التوازن الحراري, عسرة بلع وعدم انتظام التنفس 

 عقد إما منعزلة أو مجتمعة بشكل في أحد   –العالمة المميزة : تكلسات في باطن القحف -3

 البطيناتحول قشرة البيضة فصي المخ أو   

 التهاب  –ساد  –رأرأة  -حول  –صغر العين : عالمات عينية  -4

 (عالمة مميزة )وحيد أو ثنائي الجانب  لطاخيشبكية ومشيمية صباغي 

 يتطور للموت في األسابيع األولى أو يزمن ويتأخر التطور الروحي•

 الحركي للطفل 



 الشكل الخلقي -األعراض السريرية
 :   الحشويةاألشكال •

 سببها العدوى داخل الرحم في الثلث الثاني•

 ضخامة كبد وطحال  –يرقان والدي •

 نزوف األغشية المخاطية •

 التهاب كولون قرحي نزفي  –التهاب مري : إصابة هضمية •

 تتطور عادة للموت•

 األشكال المتأخرة •
 سببها العدوى في الثلث األخير من الحمل •

 تكشف بعد الوالدة مباشرة أو بعد عدة سنوات •

التهاب شبكية مشيمية صباغي  –نوبات تشنجية  –زيادة محيط الجمجمة  –تأخر تطور روحي حركي •
   متأخر

 :  األشكال غير الظاهرة•
 ٪ من الحاالت 80•

 تكشفها االختبارات المصلية فقط •

 يجب عالجها باكرا لتجنب التطور إلى األشكال المتأخرة •

 قد تؤدي إصابة الحامل إلى اإلجهاض أو الخداج•



 التشخيص

 :  التشخيص الموجه: أوال•

 ...  ضخامة العقد  –الحمى : في الداء المكتسب:  العالمات السريرية•

  القحفيةالتهاب الشبكية والتكلسات : في الشكل الخلقي                             

 يجرى البحث عن األضداد بشكل روتيني عند الشابات قبل الزواج•

 :  التشخيص المؤكد: ثانيا •

- التحري عن الطفيلي بالفحص المباشر  : 

 صعب ونادر •

 .خزعة بالتشريح المرضي•

 .  حقن حيوانات التجربة  •

 



 (تتمة: )التشخيص المؤكد: ثانيا  -التشخيص 

 
التحري عن األضداد  بالفحص غير المباشر  : 
 :  اختبار االنحالل -اختبار الصباغ –اختبار سابين فيلدمان  -1

 ال تتلون    = انحالل المقوسات الحية بوجود مصل حاوي على األضداد النوعية 

  الميتلينالمقوسات بزرقة  هيولى    

 بعد اإلصابة  20-4يصبح إيجابيا في اليوم 

 :  اختبار التألق المناعي غير المباشر -2

 يكشف الIgM  إصابة حديثة= النوعية في األشهر األولى للحمل 

 أيام  10-7تظهر 

 :اختبار التراص الدموي غير المباشر  -3

 التي تخرب ال  مركابتوإيتانول -2يجرى مرتين واحدة فورا وثانية بعد إضافةIgM    

 تضاعف العيارين على األقل يؤكد اإلصابة 

 والتراص المباشر  األنزيمياالختبار المناعي  -4

 : الالتكساختبار  -5

 .سريعة لكن ال تعطي عيار األضداد وتستخدم للمسح  

 



 الشكل المكتسب -تفسير النتائج

•IgG   : 
 .   10-7تظهر في اليوم •

 يزداد تركيزها بسرعة إلى •

 مل / وحدة دولية  300-400       

 بعد شهر من االصابة        

 ذروتها في الشهر الثالث إلى •

 مل/وحدة دولية  600-3200   

 مل/وحدة دولية  1000تبدأ باالنخفاض سريعا إلى •

 تستمر إيجابية التفاعل حتى نهاية السنة األولى من اإلصابة •

 مل/وحدات دولية  5-4تبقى بعدها إيجابية مدى الحياة بعيار •

•IgM : ذروتها بعد شهر ونصف وتبقى إيجابية  –تظهر مع بداية اإلصابة
 خالل األشهر الثالثة األولى فقط من اإلصابة 



 الشكل الخلقي -تفسير النتائج

 تؤكد سلبية اإلصابة ← سلبية النتائج •

 يجب التمييز بين أضداد األم وأضداد الجنين : إيجابية األضداد•

أضداد األم تتناقص إلى النصف بعد شهر من الوالدة وتختفي •
 تأخر معالجة الطفل ← شهور  5-4بعد 

ألنها ال تمر عبر ) مؤكدة  إيجابيته: IgMيجب معايرة ال •

المائي للعين و س د ش كشفه في الدم والخلط ويمكن ( المشيمة 

. 



 العالج

 :الشكل المكتسب العادي  -•

 يوميا و لمدة شهر  األسكوربيكحمض + كغ /ملغ 50 السبيرامايسين    

 :  الشكل المكتسب الخطير والخلقي الكبير •

     الفولينيكحمض +  السلفامشتقات + كغ / ملغ 100-50 السبيرامايسين   

 .  يوميا ولمدة شهر     

 :  في الشكل العيني الناكس•

   الجهازيكما السابق لكن يضاف الكورتيزون     

 (تأثيرات جانبية للعالج)يراقب العالج بتعداد عام مرتين شهريا 

 وتتابع المعالجة بمالحظة العالمات السريرية وتطور عيار األضداد

 المصلية  



 المرأة –الوقاية 
 :  قبل الحمل •

 :  نتحرى أضداد المقوسات لدة امرأة قبل الحمل •

 وحدات باختبار التألق المناعي غير المباشر                 8من ˂ : إيجابية 

 مناعة مكتسبة دائمة = بالتراص الدموي غير المباشر  1/64من ˂ أو          

 تقتضي إعادتها كل عام وفي بداية كل حمل:  سلبية 

 :  خالل الحمل •

 غسل الخضار + عدم تناول اللحم النيئ أو غير المطبوخ : اختبارات سلبية
مراقبة االختبارات المصلية كل + تجنب التماس مع القطط + النيئة بشكل جيد 

 شهر 

بالتألق المناعي غير المباشر أو وجدت ال  800˂: يجابية االضداد بشدة إ
IgM  ← اليوم / غ 3 سبيرامايسيننعطيها ال داعي لإلجهاض ←إصابة الحامل

 حتى الوالدة 

 أسابيع لتحديد االصابة قديمة أو  3-2تعاد بعد : اختبارات مصلية ضعيفة
 حديثة 



 الوليد –الوقاية 

 : عند الوالدة •

 لمدة   السبيرامايسين:  من أم مصابةالسليم سريريا يعطى الوليد    

 .شهرين   

في حال أثبت الفحص السريري واالختبارات المصلية والصور •

حمض +  السلفامشتقات +  السبيرامايسين:  إلصابةالشعاعية ا

 .  لمدة عام  الفولينيك

 مراقبة مصلية وفحص قعر العين وتخطيط دماغ كهربائي تجرى

 .سن العاشرةحتى 
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