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 الممخص

المشكوك إصابتهن بداء المراجعات لمستشفى كركوك العام في محافظة كركوك منساء لعينة مصل 310 جمعت 

والفايروس   Cytomegalovirus (CMV)والفايروس المضخم الخموي Toxoplasmosis(Toxo)المقوسات 

. وقدتم في الدراسة Herpes virus II (HSV) والفايروس الحال السبيط RV Rubellavirus))الحصبة االلمانية 

% 16.13عينة لنساء مصابات بداء المقوسات وبنسبة بمغت  55 صتشخي Elisaوباستخدام االختبار االليزا  الحالية

كان منها عينة  البسيط  حاللا فايروس اما %0.97الحصبة االلمانية وبنسبة بمغت  بفايروسعينة لنساء مصابات 3و

بالنسبة لمخمج و % 5.48وبنسبة 1 ت ااما الفايروس المضخم لمخاليا فكان عدد العين%، 0.32وبنسبة بمغت واحدة 

 و% 49.35عينة وبنسبة  153 (الحصبة االلمانية والمضخم لمخالياالمشترك )فايروس عينات المشترك فكانت عدد 

سجمت .   %3.23عينة وبنسبة   10فكانت  (الحصبة االلمانية والمضخم لمخالياالفايروس المقوسة الكوندية و طفيمي )

 و% 48.57سنة وبنسبة  36-45 العمريةفي الفئة المضخم لمخاليا وفايروس  بداء المقوسات  خمجأعمى نسبة 

سنة  26-35العمرية في الفئة ةالحصبة االلماني سلفايرو  خمجبمغت أعمى نسبة  بينما، % عمى التوالي 22.8

، اما الخمج سنة 25-15في الفئة العمرية  %5.68بمغت النسبة  البسيط الحالفي فايروس  و %1.55وبنسبة 

سنة وبنسبة  36-45الفئة العمرية  في فقد سجل(  RV  ،CMV) ( و Toxo ،RV  ،CMVلمـ ) المشترك 

 % عمى التوالي . 65.71% و 8.57خمج

فايروس الحصبة االلمانية , , فايروس الحال البسيط  ,فايروس المضخـ لمخاليا ,طفيمي المقوسة الكونديةكممات الدالة : ال

 .االليزا اختبار 
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ABSTRACT 

310 serum samples collected for women audits to Kirkuk General Hospital in Kirkuk city 

suspected of  toxoplasmosis(TOXO), Cytomegalovirus(CMV), Rubella virus(RV) and 

Herpes virus II (HSV). It has been in the current study using Elisa test 50 samples to 

diagnose women with toxoplasmosis and a rate of 16.13% and 3 sample of women with 

Rubella virus at a rate of  0.97%, while the herpes simplex virus, including one sample at a 

rate of 0.32% ,  while the number of Cytomegalovirus  samples was one at the rate of 5.48% 

and for the common infection was the number of the common virus samples (Rubella and 

Cytomegalovirus) 153 sample and a rate of 49.35% and (parasite Toxoplasma gondii  and 

Rubella virus and Cytomegalovirus) was 10 sample at a rate 3.23% . The highest 

percentage of infection toxoplasmosis and Cytomegalovirus virus in 66-52y. the age group 

at a rate 48.57% and 22.8%, respectively. While the highest percentage of infection rubella 

virus in 96-62 y. of age group at a rate 1.55% and in herpes simplex virus ratio was 0.68% 

in the age group 15-25y. while the shared infection for (Toxo, RV, CMV) and (RV, CMV) 

recorded in the age group 66-52y and infection by 8.57% and 65.71%, respectively. 

Keyword : Toxoplasma gondii , Rubella virus , Cytomegalo virus , and Herpus simplex virus, 

ELISA test .                                                                                                                         
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 (Introduction)  المقدمة 1. 

, إذ أشارت اإلحصاءات الى إف ثمث سكاف العالـ مصابوف بيذا االنتشارالواسعة  األمراضداء المقوسات مف  عدي     

. [1]والحيوافاإلنساف  ببفالمشتركة  طفيميات ومفوىToxoplasma gondii يعف الخمج بالمقوسة الكوند نتجيو المرض 

حاالت االجياض وموت الجنيف او التشوىات الخمقية دي الى خالؿ مدة الحمؿ مف الممكف أف تؤ وعند حدوث االصابة 

التي  لمطفيمي البيضية باألكياس المموثيفالى البشر بعدة طرائؽ منيا: تناوؿ الغذاء والماء  الطفيمي ينتقؿ [2]. يةالوالد

 [3] .         األعضاءو نقؿ الدـ  طريؽأو عف  تطرحيا القطط

 Betaherpesvirus احد افراد تحت عائمة Human cytomegalovirus (HCMV) ايعد الفايروس المضخـ لمخالي    

 ,ػػى مف سكػػػاف العػػالـالعظم الغالبية يصيػب الذي واسػع نطػاؽ عمى الممرض العامؿ وىو Herpesviridaeمف عائمة  

ليف مناعيا ھالمؤاالفراد  في لإلصابةاي اعراض  ال تظيرHCMV [ 4]. بفايروس 50-85 فالبموغ يصاب مابي فقػػبؿ س

مثؿ  ضعيؼ او ناضػػػج غير المناعي ـمينظا يكوف الذيففي االفراد لكف قوية  مناعيةتكويف استػجابة  باستطاعتيـف الذي

 . [5] يسػػبب االعتػػػالؿ والوفيات اـھعامػػؿ مػمرض  HCMV , يعتػػػػبر واإليدزمرضى زراعة االعضػػاء 

طيفػػًا واسػػعًا مػػف األخماج ,فيو يمكف أف يحدث التياب  herpes simplex virus يسبب فيػروس الحال البسػيط     

حديثي قرنية , إصػػػابات تناسمية ,إصػػػابات فمويػػػة شفوية, إصابات لدى الممتحمة و السحايا, التياب الدماغ أو التياب ال

كما أنو يمكف أف يحدث  , بالتيابات كبدية حادة ويمكف أف يصيب الحوامؿ  قد تكوف مميتػة إذا لـ تعالج مبكرًا , الوالدة

عصػب البعض المتالزمات كالتياب  الفايروسيسبب ىذا كمػا  , المثبطيف مناعياإصابات حشويو وجمدية شديدة لدى األفراد 

 .[6] ثالثي التوائـ وشمؿ بيػؿ والتيػاب النخػاعال

-7 03ما يقرب مف واف المخاطانية.  مجموعة الفيروسةال مفRNA Rubella virus فيروس الحصبة األلمانية يعد      

سمبا بيذا مف الممكف اف يتأثر أشير األولى مف الحمؿ  0 فترة الحصبة األلمانية خالؿب المصاباتأجنة النساء مف 7 03

أشير األولى مف الحمؿ قد  0أو  2اما خالؿ فترة . [7] المشيمة والجنيف أثناء الحمؿ ىذا الفايروسو  يغزحيث الفيروس. 

 .[8]والدة طفؿ بعيوب خمقية خطيرة مثؿ الصمـ والعمى مسببةتتطور العدوى 
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فقد أجريت الدراسة الحالية لمتحري عف طبيعة في محافظة كركوؾ نظرًا لكثرة حاالت اإلجياض المنتشرة حالبا      

 الكموبيوليناتلتحقؽ مف وجود أو عدـ وجود االمسببات الطفيمية والفايروسية وذلؾ مف خالؿ اإلصابة وتشخيص 

 ELISA.مف حاالت إجياض سابؽ باستخداـ اختبار  في مصؿ النساء المواتي يعانيف IgG و  IgMالمناعية

 Materials and Methed))المواد والطرائق العمل  2.

لمفترة مف تشريف االوؿ  المراجعات لمستشفى كركوؾ العاـ في محافظة كركوؾعينة مصؿ مف النساء  310جمعت      

يروس اوف (CMV)وفايروس المضخـ لمخاليا Toxo)) والمشكوؾ أصابتيف بداء المقوسات 2300لغاية نيساف  2302

مؿ مف الدـ ووضع في انبوبة اختبار وترؾ  5تـ سحب  .HSV II(HSV)وفايروس الحال البسيط  (RV)الحصبة االلمانية 

دقيقة وذلؾ 00ولمدة  دورة / 0333ليتجمط مدة نصؼ ساعة بعد ذلؾ فصؿ باستخداـ جياز الطرد المركزي وبسرعة 

والفايروس  Toxoplasmosis المصؿ لتشخيص اإلصابة بداء المقوسػػات ىذاواستخدـ  Serum ـلمحصوؿ عمى مصؿ الد

نظرًا لتشابو  ELISA. باستخداـ اختبارHSV II    البسيطوالحال RV و الحصبة االلمانية HCMV  المخاليالمضػػخـ 

طرؽ العمؿ المستعممة في الكشؼ عف داء المقوسات وفايروس تضخـ الخاليا والحصبة االلمانية والحال في فحص 

األمريكية فقد   Biocheckشركة ىي و نفسيااالدمصاص المناعي المرتبط باإلنزيـ واستعماؿ العدة المصنعة مف الشركة 

حممت النتائج  احصائيا باستخداـ   [ 9].حسب النشرة المرفقة مع عدة االختبار تالحاال ؿاستعممت الخطوات نفسيا لك

 .P0 ≤ 0.0 P , ≤ 3.30وبمستوى احتمالية chi- square test    ( X 2اختبار مربع كاي ) 

   (Results and Discussion)والمناقشة  النتائج .3

  الفئات العمريةموزعة حسب Toxoplasna gondii بالمقوسة الكونديةالخمج  

العالقة بيف العمر والخمج بالمقوسات الكوندية باستخداـ اختبار االليزا اذ اظيرت النتائج باف  (1) الجدوؿ يوضح     

 31.43سنة وبنسبة مئوية بمغت  03-20كانت ضمف الفئة العمرية  IgGاعمى نسبة لمخمج المزمف بداللة قياس الضد 

% , كما اف نسبة الخمج المشترؾ 9.59سنة وبنسبة مئوية  25-15% اما اقؿ نسبة خمج  كانت ضمف الفئة العمرية 

%, ولـ يدؿ 0.78سنة فقد بمغت  45-36سنة و 35-26كانت ضمف الفئة العمرية  IgG +(IgMبداللة قياس الضديف )

الييا الدراسة الحالية متقاربة مف النتائج التي توصمت النتيجة التي توصمت  . التحميؿ االحصائي عمى وجود فرؽ معنوي
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سنة الختبار االليزا وكذلؾ   30-63في مدينة كركوؾ باف اعمى نسبة اصابة تقع ضمف الفئة العمرية   [9]الييا الباحثة  

سنة . لـ تتفؽ نتائج ىذه  30-39في مدينة بغداد فقد بمغت اعمى نسبة الخمج ضمف الفئة العمرية  10] [مع دراسة 

باف  12] [سنة , وما اشار اليو 03-20في تكريت باف اعمى نسبة خمج تقع ضمف الفئة العمرية  11] [الدراسة عما ذكره 

سنة. كما لوحظ مف خالؿ الدراسة الحالية ارتفاع نسبة الخمج عند الفئة  20-30اعمى نسبة خمج تقع ضمف الفئة العمرية  

نة وربما يعزى سبب ذلؾ الى تعرض االشخاص ضمف ىذه الفئة العمرية الى العوامؿ الممرضة س 03-20العمرية 

مف اف انتشار االصابة اخذ باالزدياد مع تقدـ العمر ,  اف كبر [13] [14] باستمرار , وما اشار اليو العديد مف الباحثيف 

ف يمكف تفسيره مف خالؿ اف الفرد االكبر سنا يتعرض السف ال يعني بانو يعتبر احد العوامؿ الخطرة المييأة لإلصابة ولك

. اذ اف حاالت اعادة  15] [لعدة سنوات  IgGلوقت اطوؿ الى العوامؿ المتسببة لإلصابة , ويمكنو االحتفاظ بمستوى 

اذ تنتج عف تمزؽ االكياس ( لمطفيمي التي تحصؿ في المرضى ذو جياز مناعي الضعيؼ  Reactivationالتنشيط ) 

 Tachyzoite( وتحولو الى طور السريع التكاثر  Bradyzoiteجية , واعادة تضاعؼ الطور البطيء التكاثر) النسي

]03[. 

 موزعة حسب الفئات العمريةToxoplasma gondiiبالمقوسة الكوندية نسبة الخمج   :(1جدول  )

 الفئات

 العمرية

 العيناتعدد 

 المفحوصة

 عدد العينات

ve   +IgG 

% 

 عدد العينات

IgG-ve 

% 

 عدد العينات

ve +IgM 

% 

 عدد العينات

IgM-ve 

% 

 عدد العينات

(IgG,IgM)+ve 

% 

15 -  25 146 

 

14 

9.59% 

132 

90.41% 

0 

0 

146 

%100 

0 

0% 

26 -  35 129 23 

17.83% 

106 

82.17% 

0 

0 

129 

%100 

1 

0.78% 

36 -  45 35 11 

31.48% 

24 

68.57% 

0 

0 

35 

%100 

1 

0.78% 

 48 310 المجموع

15.48% 

262 

 

0 

0 

310 

 

2 

0.65% 

  NS NS NS 

      *NS  (No Significant  عدم وجود فروق معنوية ) 
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 موزعة حسب الفئات العمرية   Rubella virusالخمج بفايروس الحصبة االلمانية 

 0.00سنة وبنسبة بمغت  23 -00في الفئة العمرية  IgM+IgG)وجود اعمى نسبة لمخمج المشترؾ ) ((2الجدوؿيبيف      

% , في حيف لـ تسجؿ اي نسبة خمج ضمف الفئة 3.35وبنسبة سنة  00-20% واقؿ نسبة الخمج في الفئة العمرية 

في  [17]   ولـ تتفؽ مع دراسة الباحثةسنة , كما لـ تسجؿ اية فروؽ معنوية في كافة الفئات العمرية .   03 -20العمرية 

سنة , ربما يعزى السبب  21-25% وكانت اعمى نسبة ضمف الفئة العمرية 0.66نسبة خمج الرمادي حيث سجؿ ينة مد

 الى عدد ونوع النماذج التي اقتصرت عمييا الدراسة. 

 موزعة حسب الفئات العمرية  Rubella virusالخمج  بفايروس الحصبة االلمانية  :(2) جدول

االعمار 

 بالسنين

 العيناتعدد 

 المفحوصة

 عدد العينات

ve +IgG 

% 

 عدد العينات

ve- IgG 

% 

 عددالعينات

ve +IgM 

% 

 عدد العينات

ve- IgM 

% 

 عدد العينات

IgG)+ve +IgM) 

% 

15 -  25 146 0 

0 

146 

100 % 

0 

0 

160 

100 

1 

0.68 % 

26 -  35 129 0 

0 

129 

100 % 

0 

0 

129 

100 

2 

1.55  % 

36 -  45 35 0 

0 

35 

100 % 

0 

0 

35 

100 

0 

0    % 

 0 310 المجموع

0 

310 

100 

0 

0 

0 

0 

3 

0.97% 

  NS 

      *NS  (No Significant عدم وجود فروق معنوية ) 
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   Herpes virus IIالخمج بفايروس الحال البسيط موزعة حسب الفئات العمرية 

نسبة خمج  سنة15-25عدـ وجود فروؽ معنوية بيف الفئات العمرية اذ سجمت في الفئة العمرية (  3الجدوؿ )أظير      

في مدينة سوريا اذ لـ يسجؿ اي حالة مف الخمج  6] [وتتفؽ الدراسة الحالية مع دراسة %.  0.68بمغت  IgMحاد 

االختالؼ الى  % يعزى سبب 3.45 في مدينة الرمادي اذ بمغ نسبة الخمج المزمف 17] [المزمف ولـ تتفؽ مع دراسة  

اختالؼ عينة الدراسة حيث اعتمدت عمى عينات مف دـ الحبؿ السري مف االطفاؿ حديثي الوالدة بينما دراستنا الحالية 

 .[18]عوامؿ وراثية ترتبط جميعيا باالستجابة المناعية  داخؿ جسـ االـ الحامؿ اعتمدت عمى عينات دـ النساء. 

 Herpes  ‖ virusالخمج بفايروس الحال البسيط موزعة حسب الفئات العمرية   :(3) جدول

االعمار 

 بالسنين

 العيناتعدد 

 المفحوصة

 عدد العينات

ve+IgG 

% 

 عدد العينات

ve- IgG 

% 

 عدد العينات

ve +IgM 

% 

 عدد العينات

ve- IgM 

% 

 عدد العينات

IgG+IgM)+ve) 

% 

15 -  25 14 0 

0 

146 

100% 

1 

0.68  % 

145 

99.32% 

0 

0 

26 -  35 129 0 

0 

129 

100 % 

0 

0     % 

129 

100  % 

0 

0 

36 -  45 35 0 

0 

35 

100  % 

0 

0    % 

35 

100  % 

0 

0 

 0 310 المجموع

0 

310 

100 

1 

0.32% 

309 

99.68 % 

0 

0 

  NS 

  *NS  (No Significant عدم وجود فروق معنوية ) 
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  virus  Cytomegaloالخمج بالفايروس المضخم لمخاليا موزعة حسب الفئات العمرية  

نسبة الخمج بالفايروس المضخـ لمخاليا وكانت اعمى نسبة الخمج المزمف في الفئة العمرية   ((4 الجدوؿيوضح       

% , اما بالنسبة 1.55سنة وبنسبة  26-35% وأقؿ نسبة خمج في الفئة العمرية 22.85سنة وبنسبة بمغت  45-36

 3.10سنة وبنسبة  35-26في الفئة العمرية  فقد سجمت اعمى نسبة خمج IgG) + المزمف  IgMلمخمج المشترؾ ) الحاد 

ولـ تسجؿ اي حالة خمج المزمف في الفئة  % 1.37سنة وبمغت  15-25% وكانت اقؿ نسبة خمج ضمف الفئة العمرية 

في ايراف  19] [. وتتفؽ الدراسة الحالية مع دراسة P<0.01سنة مع وجود فروؽ معنوية بمستوى ثقة  00-20العمرية 

في مدينة الرمادي حيث بمغت  17] [سنة  ولـ تتفؽ مع دراسة  36-20حيث سجؿ اعمى نسية الخمج ضمف الفئة العمرية 

في فرنسا اذ نسبة [20] ودراسة  سنة , 2520- واعمى نسبة خمج كانت ضمف الفئة العمرية % 50.9زمف نسبة خمج الم

وىذا يدؿ عمى اف نسبة الخمج بفايروس  % 78في روسيا اذ بمغت نسبة خمج  21] [% ودراسة  46.8الخمج بمغت 

CMV  , عزى السبب الى جمع العينات المأخوذة ربما يتختمؼ مف بمد الى اخر ومف منطقة الى اخرى ضمف البمد الواحد

مف الحبؿ السري مف االطفاؿ حديثي الوالدة لمنساء الوافدات الى صاالت الوالدة ويمكف القوؿ باف ىذا الخمج قد انتقؿ مف 

فانتقؿ الخمج المزمف مف االـ الى  ااالـ الى جنينيا عبر دـ الحبؿ السري واحدث الخمج فيو , او اف يكوف الخمج ثانوي

اذ اف اصابة االـ وىذا ربما بسبب تأثير العديد مف العوامؿ مثؿ الظروؼ الصحية  .22] [الجنيف دوف اصابة الجنيف 

ترتبط جميعيا باالستجابة  ةر ياضافة الى عوامؿ وراثية كث.  الحامؿ يؤدي الى ارتفاع درجة حرارتيا وينتيي باإلجياض

 .[23]المناعية داخؿ جسـ االـ الحامؿ 
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 virus  Cytomegaloالخمج بالفايروس المضخـ لمخاليا موزعة حسب الفئات العمرية   :(4جدول )

االعمار 

 بالسنين

 لعيناتعدد ا

 المفحوصة

 عدد العينات

ve +IgG 

% 

 عدد العينات

IgG-ve 

% 

 عدد العينات

ve +IgM 

% 

 عدد العينات

ve- IgM 

% 

 عدد العينات

IgG, IgM)+ve) 

% 

15 -  25 146 0 

0% 

146 

100% 

0 

0 

146 

100 

2 

1.37% 

26 -  35 129 2 

1.55% 

127 

98.45% 

0 

0 

129 

100 

4 

3.10% 

36 -  45 

 

35 8 

22.85% 

27 

77.14% 

0 

0 

35 

100 

1 

2.86% 

 10 310 المجموع

3.23% 

300 

96.77% 

0 

0 

310 

100 

7 

2.29% 

  P > 0.01 NS NS 

     5.51>p ) وجود فرق معنوي (  

الفايروس الحصبة و  Cytomegalo virusوالفايروس المضخم لمخاليا Toxoplasmaالكوندية الخمج بالمقوسة 

 موزعة حسب الفئات العمرية  Rubella virusااللمانية 

بمغت اعمى  حيث ,( بيف الفئات العمريةRublla&Cytomegaloحاالت الخمج ) ( 5الجدوؿ )بينت النتائج المسجمة في      

سنة وبنسبة  25-15% اما اقؿ نسبة خمج فسجمت في الفئة العمرية 78.29سنة وبنسبة 23-00نسبة خمج في الفئة العمرية 

, اما حاالت الخمج بيف P<0.01وبمستوى ثقة  X2مع وجود فروؽ معنوية احصائية بموجب اختبار مربع كاي %  39.04

سنة  4503- بمغت اعمى نسبة ضمف الفئة العمرية فقد(, Rubella)&Cytomegalo&Toxoplasma بػ الفئات العمرية

       . ولوحظ عدـ وجود فروؽ معنوية% 2.33سنة وبنسبة 35-26% اما اقؿ نسبة فكانت ضمف الفئة العمرية 8.57وبنسبة 
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%  حيث كانت اعمى نسبة خمج ضمف الفئة 49.35معا   (CMVو  RV) الكمي لمػ ومف خالؿ الدراسة الحالية بمغت نسبة خمج

% واعمى نسبة خمج ضمف الفئة العمرية 3.23معا   Toxo)و  CMV و (RV خمج الكمي لمػ سنة و نسبة35-26العمرية 

في  25] [مع دراسة  و%. Toxo 6.75و  CMVاذ بمغت نسبة الخمج  24] [سنة لـ تتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة  20-03

7 لممقوسة الكوندية , 69.5 -7 30.7, و 7CMV لػ7RV ,93.5 7-96.1 لػ 97.3-7 92.6تركيا  اذ بمغ نسبة الخمج 

ربما يعود السبب الى عدد النماذج والمنطقة الجغرافية في نسبة الخمج او ربما يعود الى قمة برنامج التطعيـ في البالغيف في تمؾ 

وعف  و تربية القطط في المنازؿ عف طريؽ الغذاء والماء المموث وؿ طرؽ انتقاؿ واتخاذ تدابيرمنطقة وعدـ تعميـ المرأة الحامؿ ح

 . طريؽ نقؿ الدـ وعمميات زرع األعضاء

 Cytomegaloوالفايروس المضخـ لمخاليا Toxo  gondii Toxoplasma)) الخمج بالمقوسة الكوندية :(5جدول )

virus(CMV)  و الفايروس الحصبة االلمانيةRubella virus( RV) موزعة حسب الفئات العمرية 

االعمار 

 بالسنين

 العيناتعدد 

 المفحوصة

 عدد العينات

ve +IgG 

R,C)%) 

 عدد العينات

ve- IgG 

R,C)%) 

 عدد العينات

ve+IgG 

R,C,T)%) 

 عدد العينات

ve- IgG 

R,C,T)%) 

15 -  25 146 57 

39.04 % 

89 

60.96 % 

4 

2.74  % 

142 

97.26% 

26 -  35 129 73 

56.59 % 

56 

43.41% 

3 

2.33  % 

126 

97.67% 

36 -  45 35 23 

65.71 % 

12 

34.29  % 

3 

8.57  % 

32 

91.43% 

 153 310 المجموع

%49.35 

157 10 

3.23% 

300 

 

  P > 0.01 NS 

         5.51>p ) وجود فرق معنوي ( 
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( , تدريسي في 0عدد البحث المنشور ) 2300حاصؿ عمى شيادة ماجستير سنة  2335
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