
Toxoplasmosisداء المقوسات 

Toxoplasmaالمقوسات القندية  gondii



Toxoplasmosisنديةالمقوسات القيسببهطفيلي مرض

Toxoplasma gondii

المقوسات القندية:

 وحيد خلية بوغيsporozoan  يتبع عائلة المعقد القمي

Apicomplexa

 طفيليات داخل خلويةintracellular parasites 

تشاهد عند جميع الفقارياتall vertebrate species   ذوات الدم

( herbivorousوالعاشبة    carnivorousالالحمة   )الحار 

intermediate hostوهي أثوياء متوسطة لها 

  د القطط الثوي النهائي لها عوتdefinitive host



 وجود ويرتبط انتشاره بينتشر الداء في جميع أنحاء العالم

القطط

 سريريان وله شكالن :

ويمر بدون ظواهر سريرية عامةسليم : Acquiredمكتسب-

يسبب إصابات خطيرة عند الجنين  :  Congenitalخلقي-



شكل العامل الممرض 

 توجد المقوسات القندية على ثالثة أشكال:

:Trophozoiteاألتاريف -

tachyzoitesالمتسارعات * 

bradyzoitesالمتباطئات * 

cysteاألكياس -

Oocyste: الخلية البيضية -





ميكرون ،3-2× 6-4هاللية الشكل تقيس •

معقد لها نهاية مدورة كبيرة تقع فيها النواة ،ونهاية أمامية أدق تحوي على جهاز•

التركيب لخرق األنسجة
مقاومة للهضم الخلوي Macrophagesالبالعات الكبيرة داخل خالياتشاهد •

بآلية لم تعرف بعد  

:الجنسيا  تتكاثر•

(tachyzoitesالمتسارعات )binary divisionالنشطار الثنائي با•
)Endodyogenieبالبرعمة الداخلية  •

Trophozoitesاألتاريف 



البرعمة الداخليةEndodyogenie

ال تشاهد إال في المقوسات

تتطاول النواة وتنقسم إلى قسمين

اخل يتشكل غشاء سيتوبالسمي جديد د

تين الخلية األم مشكالً مقوستين فتي
جديدتين تنفجر بعدها لتحرر الخليتين ال



مك300-30من تقيسكروية أو بيضوية الشكل •

تحوي عدة مئات من األتاريف الناتجة عن •

اً كامل خلية التكاثر الالجنسي والتي تستعمر تدريجي

الثوي النسجية وتكون مضغوطة على بعضها 

البعض وتحاط بغشاء سميك ومقاوم 

باألبواغ البطيئة تتحول إلى ما يسمى •

bradyzoites(األتاريف المتباطئات  )

بسبب تكاثرها البطيء بالبرعمة الداخلية•

cystsاألكياس 



 ضدادقليلة االحتواء على األتوجد األكياس بشكل وافر في األنسجة
 heartوالقلب eyeو أنسجة العين  brine tissueالدماغكالنسيج 

 muscleوالعضالت 

 عبر غالف في النسيج لمدة طويلة وتفرز مستضدات تاألكياس حيةتبقى
مناعة دائمةالكيس إلى الدم مؤدية  لتشكل 

األكياس أشكال مقاومة وهي عامل انتشار المرض:

ةالمعدوضةحممقاومة ل

 0م65التقاوم حرارة أكثر من

20-التجميد تقاوم الو



مك 14-9بيضوية محاطة بغالف سميك ومقاوم و تقيس •

ء في الخاليا تحت الظهارية ألمعاالجنسيالتكاثرناتجة عن •

القطط 

Sporocystesتحوي بداخلها على اربعة بوائغ •

ثماني مقوساتتنقسم لتصبح 

Oocysteالبيضية أو الكيسةالخلية

لرطبة تبقى الخلية البيضية خمجة في التربة ا
ومقاومة لمدة سنة على األقل



:تحدث عدوى االنسان-

ط المطروحة مع براز القطبالخلية البيضيةإما نتيجة لتناول الخضار أو الفواكه الملوثة -

Humans become infected by the ingestion of oocysts present in cat 
feces

 or by eating raw orباألكياسأو بتناول لحماً نيئاً أو غير مطهو جيداً ومخموج -
undercooked meat containing cysts

.باالتروفاتمن أمه المصابة diaplacentallyأما إصابة الجنين فتحدث عن طريق المشيمة -

وأحياناً transplantation of infected organsويمكن أن تحدث العدوى عند زرع األعضاء  -

نقل الدم الكامل 

 Transmission and contaminationاالنتقال والعدوى 



طرق االنتقال

Humans:  

dead-end 
hosts



نين يمكن أن ينتقل الطفيلي للج

عن طريق المشيمة عند إصابة
األم خالل الحمل

:ينتقل الطفيلي لألم  عن طريق

التعامل مع براز القطط 

التعامل أوتناول  اللحم الحاوي 
على الطفيلي



دورة الحياة

:  ليين تمر بثويين متتا-

القط :األول نهائي

والثاني وسيط:
اإلنسان

الحيواناتو





اآللية االمراضية

تتطور المقوسات القندية في خاليا الجهاز الشبكي البطاني النسيجي
reticuloendothelial وورم حبيبي مسببة التهاب موضعي

granuloma ويتحول إلى بؤرة تنخريةfocal necrosis   تتكلس
calcifications

 ًارج حرة ختمر خاللها المقوسات بفترات(أسبوع)خالل فترة قصيرة جدا
تحرض المناعة أثناء انتقالها الى خلية جديدة بعد تخريبها للخلية المصابة فالخلية

الخلوية والخلطية

 شكلت في لتأثير األضداد التي تالحرة خالل المرحلة بعدها تتعرض المقوسات
الدم بعد حدوث العدوى وبذلك يتوقف انتشارها

الموجود داخل الخاليا الشكل الكيسياليبقى سوى و

تحرض وبسبب االنتاج المستمر للمستضدات التي تعبر غشاء هذه األكياس و
مما يمنع حدوث إصابة تالية وي عد داء مناعة دائمة وواقيةعلى تشكل 

المقوسات المرض الطفيلي الوحيد الذي يشكل هذه المناعة

Toxoplasma tissue cyst or bradyzoite in brain tissue



األلية االمراضية 

 توكسوبالزما غوندي طفيلي داخل خلوي  يعيش داخل

توليد تقوم  التوكسو ب،  البالعات وغير البالعات من خاليا 
 its own intracellularالحويصلة داخل الخلية الخاصة بها 

vesicle قبل وهذا يسمح لها بتجنب  التعرف عليها وقتلها من

.+CD8الخاليا  اللمفاوية 

وهذا يتطلب وجود دومين وحيد عابر للغشاء الخلويsingle 

transmembrane domainة كي يقدم المستضدات الغريب

التي MHCمن الشبكة السيتوبالزمية وتحميلها على جزئيات

تملكها الخلية 



 clinical symptomsاالعراض السريرية

الشكل المكتسب 

أغلب الحاالت غير ظاهرة أو تحت سريرية

الشكل العقديlymphadenitis  الشبيه بذات الوحيدات

infectiousالخمجي mononucleosis  اكثرها

:حدوثا اذ نالحظ 

-fever م لعدة أسابيع 38.5حمى

-lymphadenitis ضخامة عقد لمفاوية

-fatigueلفترة طويلةوهن

 شفاء تام عفويcomplete recovery  غالبا



( دزاي)خطرة عند مضعفي المناعةبعض الحاالت تكون 

-األشكال الطفحيةexanthema rash  مع إصابات دماغية
encephalomyelitis  أو قلبيةmyocarditis أو كبديةhepatitis أو

.أحياناfatalوهي ذات تطور مميت   pneumoniaرئوية 

- التهاب سحاياmeningitis يكون فيه السائل الدماغي : وحيدمقوسي
ن أن ، ويشفى تلقائياً في أغلب الحاالت، ولكن يمكclearالشوكي رائق 

أو أعراض  meningoencephalitisيتطور اللتهاب سحايا ودماغ 
.عينية

-في تشبه اآلفات المشاهدة في قعر العين ما يحدث: األشكال العينية
الخلقي الذي ربما تطور   retinochoroiditisالتهاب الشبكية والمشيمية  

which may progress to produce blindnessنحو العمى



بقع بيضاء مصفرة 

ندفية كالقطن

retinochoroiditisشبكية و مشيمية التهاب •



لة والواصبالمقوسات الحرةالجنين اصابة
ةإليه عن طريق المشيمة من الحامل المصاب

بعد بداية الحملألول مرة

 قبل الحمل تكون المقوساتاالصابةألنه
متكيسة

مرور المشيمة السليمة عادة تمنع
إذاً إلى الجنين فالشكل الخلقيالمقوسات

نادر الحدوث 

الشكل الخلقي



تطور الشكل الخلقي 

 إال تكون المشيمة صغيرة والتسمح بمرور المقوساتاألولالثلثخالل
قوسات انتقال المبشكل نادر جداً فإذا أصيبت األم في هذه الفترة فإن احتمال 

يراً فاحتمال تشوه الجنين يكون كبوإذا حدث االنتقال يكون ضعيفا  جدا  

 فإن احتمال يصبح الحاجز المشيمي أقل فعالية وبالتاليالثانيالثلثوفي
نين مرور المقوسات إلى الجنين يكون أكبر وإذا حدث االنتقال فإن إصابة الج

شيء في الظهور أو التبديمتأخرةسريرية تحدث أشكاالً خفيفة أوأعراضاً 

اد المتشكلة في بأنه خالل هذه الفترة ينتقل الطفيلي واألضدويمكن تفسير ذلك
جنين جسم األم معا إلى الجنين  وبذلك  تحد هذه األضداد من انتشار الطفيلي ال

فتقل نسبة حدوث الخطر



الشكل الخلقي لداء المقوسات

oالتهاب الدماغ النخاعي:encephalomyelitis

o1- ضخامة الرأسmicrocephaly واستسقاء الرأس

hydrocephalus 

o2- اختالجات معممةConvulsions 

o3-في باطن القحفتكلساتintracerebral 

calcifications : العالمة المميزة ، على شكل كتل

شرة في أحد فصي المخ، وأحياناً بشكل مقوس مثل ق

البيضة حول البطينات

يظهر التصوير الطبقي

المحوري استسقاء الدماغ

مع تكلسات حول االوعية

severe case:الشكل الخطير -
brain and eye damageاألذية الدماغية والعينية 





retinochoroiditisالتهاب المشيمية والشبكية : عالمات عينية-4•

blindnessوالعمى 

ينتقل الى االزمان اذا لم يموت الوليد في االشهر االولى •

 mentalأو التخلف العقلي ( تأخر في النمو الروحي والحركي )

retardation حيث يصعب تعليمه.



internal casesاألشكال الحشوية

لداء المقوسات الخلقي

سببها حدوث العدوى في الثلث الثاني من الحملinfected in the 

second trimester

 يرقان والديوتتميز إما بحدوثjaundice مع ضخامة كبد
pneumonitisالتهاب رئويأوhepatosplenomegalyوطحال 

وتتطور األشكال الحشوية عادة نحو الموت



subclinical casesاالشكال تحت السريرية 
لداء المقوسات الخلقي

 80وهي األكثر حدوثاً في داء المقوسات الخلقي%

وتكشف باالختبارات المصلية فقط

لمتأخرةويجب كشفها ومعالجتها مبكراً لتفادي تحولها إلى األشكال ا

االجهاض أو الخداجيمكن لداء المقوسات الخلقي أن يسبب



Diagnosisالتشخيص 

:العالمات سريرية :التشخيص الموجه

وهن-ضخامة العقد اللمفاوية -الحمى : في المكتسب-

القحفالتهاب الشبكية والمشيمية وتكلسات في باطن: في الخلقي -

ينصح دوما اجراء  تحليل قبل الحمل من أجل كشف المناعة

المكتسبة ولمنع حدوث أخطار الداء الخلقي



التشخيص المؤكد

 عن الطفيلي في العينات النسجية المباشرالتحريdetection of 
parasites in tissue specimens(خزعة التشريح المرضي  )

 أو عزله بحقن العينة المرضية في بريتوان الفأرintraperitoneal 
inoculation of tissues into mice

أو الزرع على األوساط الخلوية الحية

الحقن بحيوانات المخبر لطاخة مشيمة بعد الوالدة



التشخيص غير المباشر

 IgMو IgGاالختبارات المصلية للتحري عن األضداد النوعية 

• detection of  toxoplasma-specific antibodies by serological tests 

:في مصل المريض باختبارات مختلفةاألضداديبحث فيه عن 
فيلدمان أو اختبار الصباغ او االنحالل–اختبار سابين 

اإلنحالل الجزئي لمقوسات حية بوجود مصل حاوي على األضداد :مبدؤه
غير قابلة للتلون بزرقة المتيلينتتغير هيولى المقوسات وتصبح 



-اختبار التألق المناعي غير المباشرindirect fluorescent antibody tests

-اختبار التراص الدموي غير المباشرindirect hemagglutination

- االختبار المناعي االنزيميELISA Enzyme immunoassay 

neg pos

رنعايالفعالة واإلصابة القديمةلكي نفرق بين اإلصابة الحديثةIgMأو
اع أضداد لنالحظ ارتفمرتين بفارق ثالثة أسابيعيجب أن نعاير المصل 

IgG



اختبار التراص 

الدموي غير المباشر





0 8يوم 3شهر 

IgG

IgG

IgG

IgM

في الداء المكتسب IgGوIgMتطور أضداد 



( IgG-Avidity)أهمية اختبار األلفة

️⁉للتمييز بين االٕصابة الحديثة والقديمة بالمقوسات الغوندية 

تكوين االٔضداد كثيراً ما يقف الطبيب في حيرة عند تفسير النتأيج المخبرية والرّد المناعي للجسم من خالل
–المناعية  IGM-IGg لك من خصوصاً لدى السيدات الحوامل لما في ذ( المقوسات الغوندية ) تجاه العدوى بالـ

ل أو قبيل الحمل خطورة على الجنين في الحمل االٔول لدى السيدات ، باعتبار أن الخمج البدٔيي أثناء فترة الحم

..ناء الحمل االٔول بقليل سيهدد حياة الجنين وما يترتب عليه من ٕامكانية حدوث االٕجهاض أو التشوهات الخلقية أث

 فالنتأيج المخبرية لدى السيدات الحوامل التي تترافق مع ٕايجابية كل من أضداد النوعينIgM - IgG  تحتاج

ج ، أو ٕاصابة قديمة لتفسير دقيق الٔنها من الممكن أن تكون ٕاصابة حديثة بدٔيية حدثت لدى الحامل تستوجب العال

الل وجود ليس لها أي خطورة على الجنين وال تحتاج معالجة الٔن االٔم أصبح لديها مناعة تجاه الطفيلي من خ
مازال موجود لديهاIgMحتى لو كان الـ IgGأضداد 

▪ الـIgM  صابة لذا من لكنه يمكن أن يعطي سلبية كاذبة ببداية االٕ ) يظهر في االٔسبوع االٔول من االٕصابة

كثر من سنة كما أنه يبقى موجود الٔ ( أسابيع خصوصا في الحاالت المشتبهة سريريا 3-2الضروري ٕاعادته بعد 

(فهو ليس دوماً دليل ٕاصابة حديثة ) 

▪ أما الـIgG  أسابيع ويبقى موجود طول 8-6يمكن تحديده خالل أسبوعين من االٕصابة ويصل للذروة بعد

العمر فهو يعطي مناعة دائمة 



( IgG-Avidity)أهمية اختبار األلفة

️⁉للتمييز بين االٕصابة الحديثة والقديمة بالمقوسات الغوندية 

 ماهو الـIgG Avidity ؟!

 أشهر سابقة ، وبين 4حصلت خالل أقل من ( حديثة)هو اختبار تم تطويره للتمييز مابين ٕاصابة حالية

أشهر ، خصوصاً عندما يتواجد كال النوعين من االٔضداد6-4االٕصابة القديمة التي مضى عليها أكثر من 
IgG  وIgM

 ✅ كيف يميز الـIgG Avidity  مابين االٕصابة الحديثة و القديمة رغم أنهIgG؟!

..يشير ٕالى ا ٔلفـة االٕرتباط المناعي مابين االٔضداد و المستضدات Avidityٕان معنى 

ها منخفضة تكون ألفتها لإلرتباط مع المستضدات التي حّرضت على تشكل،IgGففي بداية ٕانتاج أضداد الـ 

..
Avidity)ومع مرور الوقت تزداد ألفة االٕرتباط  ..و المستضد  IgGمابين الـ  (

 لذا فٕان الـAvidity المرتفعة للـIgG حتى لو أشهر ( 6-4) الٕصابة قديمة مضى عليها أكثر من تشير ،

.. IgMترافقت مع وجود الـ 

 أما الـAvidity  المنخفضة للـIgG 4ة أقل من لَعدوى حالّية أو َعدوى حصلت مٔوّخرا  خالل فترفهي تشير

أشهر ، وبالتالي فٕان الحامل تحتاج العالج والمراقبة 



 IgG Avidityدالالت قيم الـ 

IgG Avidity : ( more than 60%)

/ ألفة مرتفعة / ٕاصابة قديمة دليل % 60أكثر من 
▪IgG Avidity : ( Less than 50% )

أقل أو ٕاصابة حصلت خاللٕاصابة حاليةدليل % 50أقل من 

أشهر4من 
▪IgG Avidity : ( 50 - 60 )% Boarder Line

قيمة حّديـّة تحتاج مراقبة و ٕاعادة تقييم 



نتائج المصلية عند الوليدالتفسير 

مؤكدة  لعدم حدوث إصابة: سلبية

لجنين واألضداد التي حررها االوالديةيجب التمييز بين األضداد : إيجابية

داد األم ننتظر حتى الشهر الخامس بعد الوالدة لكي تختفي أض:نظريا  
ولكن هذا يؤخر معالجة الطفل إذا كان فعالً مصاباً 

(ألنها التمر عبرالمشيمة)النوعية عند الوليد  IgMنعاير أضداد :عمليا 

نفي السائل الدماغي الشوكي وفي الخلط المائي للعي IgMيمكن معايرة 



معالجة داء المقوسات

-  السبيراميسينSpiramycin 

- َبيِريِميثامينPyrimetamine   ي شرك بإعطاء

 Sulfadiazineمشتقات السلفا 



الوقاية من داء المقوسات 

مناعة دائمة: )+( تفاعالت مصلية : قبل الحمل

.  اعادة الفحص كل عام( -)

:تفاعالت مصلية :  خالل الحمل

ئة غسيل الخضار الني+قطة لحم مطبوخ اطعام ال( -)

مراقبة الوليد ، بشدة معالجة بدون اجهاض )+(  

أسابيع 3-2يعاد اجراؤها ( -)+



:عند الوالدة 

:  وليد مصابمن أم مصابة ووليد سليم

معالجة السبيرامايسين 

الطفل حتى السنة العاشرة من العمرمراقبة 

(  تخطيط دماغ كهربائي + فحص قعر العين ) 

من داء المقوسات الوليدوقاية



من داء المقوسات الوليدوقاية

 يعطى حديثي الوالدة المصابين:

ولينيكحمض الف+مشتقات السلفا + سبيرامايسين

من حاالت االصابة 2/3تجنب هذه المعالجة 


