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abstract 

                 The present study aims to determine the prevalence of Toxoplasma gondii in 

cancer patients in Azadi  Teaching Hospital a group of healthy  individuals were used 

as a control . Several Serological methods such as Latex Agglutination Test LAT, 

Modified Agglutination Test2-ME, Rapid- Cassette Test and Enzyme Linked 

Immunosorbent Assay (ELISA)  were used to investigate the  anti-antibodies against 

Toxoplasma gondii type IgG and IgM.The study was conducted on184person, 

including 136 cancer patients and 48  normal people have been adopted as control 

samples. The Blood samples were collected from the beginning of February to the end 

of  November 2014. The results showed that the rate of Toxoplasma infection in 

cancer patients was 47.06 % for latex agglutination test LAT and 28.70% by using the 

modified agglutination test 2-ME and 8.8% using the Rapid test,  and ELISA test was 

24.26%. The chronic infection rate was 18.38% and a rate 2.94% of was for acute 

infection and mixed infection(acute ,chronic) .  
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في مرضى   Toxoplasma gondiiالتحري عن األجسام المضادة لطفيلي 

 بعض االختبارات المصلية   باستخدام السرطان في محافظة كركوك

 2سعدية شهاب حمد                                  1هالله محمد عبدهللا 

 1،2جامعة كركوك /كلية العلوم 

                        Dc.sadia@yahoo.com                                         Halalamohammed9@gmail.com      

                             

                                       الخالصة

فة  رضىةى  الجقوسةة الوودديةة تهدف الدراسة الحالية الى تحديد وبائيةة المجةب بيلي ة                  

الجضاجعين لجستشلى آزادي التع يج  رع رججوعة رن االشماص ذوي جهاز رناع  طبيع  السضطان 

لغةةضا الوشةة  عةةن داو الجقوسةةات عسةةتمدرم عةةد  طةةضا رمتبضيةةة رنهاا تبةةار  كجججوعةةة سةةييض  

ا تبةار ررتبةاط وCassette–ا تبار الواسيم ، ME-2،ا تبار التالزن الجحور  LATالالتوس تالزن

ل تحةضي عةن ادىةداد الجناعيةة الج ةاد  ل جقوسةات الوودديةة   ELISAالجنةاع  اإلدزيم لألدرصةاص

شمصةا  رصةابين  136شةم  رةنهم 184عجضيم هةه  الدراسةة ع ةىفة  الجصةو   IgMو IgGدوع 

رن ادشماص غيض رضىى )عصحاو( الهين ععتجدوا كعينات سةييض  وتةم ججةع  48بجضا السضطان و

ظهةضت دتةائب الدراسةة ع  2014ت الدم ل لتض  رن بداية شهض شباط الى دهاية شهض تشضين الثاد  عينا

ال تبةةار تةةالزن .47%  06ان رعةةد  المجةةب بةةداو الجقوسةةات فةة  رضىةةى السةةضطان كادةةم بنسةةبة

، Rapidباستمدام ا تبار 2ME %8.8باستمدام ا تبار التالزن الجحور28.70%و LATالالتوس

وكادةم  18.38ل مجةب الجةزرن كادةم    النسةبة الجوويةة رن    24.26%فوادةمELISA عرةا ا تبةار

   ل مجب الحاد والمجب الجشتضك 2.94%

 

                      الو جةات الدالةةا الجقوسةة الوودديةة، رضىةى سةضطان، ا تبةارات الجصة ية 
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   (Introduction) المقدمة-1

تسةةةةةةبض عرضاىةةةةةةا  كثيةةةةةةض    protozoaهنالةةةةةةي العديةةةةةةد رةةةةةةن اليلي يةةةةةةات االبتدائيةةةةةةة                 

ورهجةةةةة وواسةةةةعة اإلدتشةةةةار وتصةةةةيض الجاليةةةةين رةةةةن     العةةةةالم، ورةةةةن االرةةةةضاا التةةةة  تسةةةةببها 

يُعةةةةد    حيةةةة   Toxoplasmosisداو الجقوسةةةةات  اليلي يةةةةات ع ةةةةى سةةةةبيل الجثةةةةا  ال الحصةةةةض هةةةة  

والةةةهي يسةةةبب    Zoonotic diaseaseتضكة بةةةين اددسةةةان والحيةةةوانرةةةن عهةةةم ادرةةةضاا الجشةةة

يعةةةةضف  Sporozoa ، صةةةةن  البوغيةةةةاتCoccidiaطلي ةةةة  يعةةةةود الةةةةى رججوعةةةةة االكضيةةةةات 

وهةةةو عحةةةد ادوالةةة   اليلي يةةةة اإلجباريةةةة  Toxoplasma gondiiبيلي ةةة  الجقوسةةةة الوودديةةةة  

لهةةةها اليلي ةةة  القةةةدر   ورنObligate intracellular parasite الجعيشةةةة دا ةةةل   ةةةوي 

تُعةةةُد لجقوسةةةات الوودديةةةة    [2,1]ع ةةةى رصةةةابة رمت ةةة  االدسةةةجة فةةة  العديةةةد رةةةن ال بةةةائن والييةةةور

  ولعةةةدم وجةةةود ر ةةةي  رحةةةدد ل جضح ةةةة الالجنسةةةية، [3]رةةةن ادوالةةة  اليلي يةةةة العالجيةةةة  اإلدتشةةةار

حةةةةين عن   فإدٌةةةة  يسةةةةتييع عن يتيلةةةةل ع ةةةةى ججيةةةةع الثةةةةديات بجةةةةا فةةةة  ذلةةةةي اددسةةةةان والقيةةةة ، فةةةة  

يحةةةةد    [4]الجضح ةةةةة الجنسةةةةية توةةةةون رحةةةةدد  فةةةة  القيةةةة  حيةةةة  يتجضكةةةةز اليلي ةةةة  فةةةة  ادرعةةةةاو

المجةةةب لادسةةةان عةةةن طضيةةةو تنةةةاو  ال حةةةوم النيوةةةة عو غيةةةض الجيبو ةةةة جيةةةدا  والتةةة  تحتةةةوي ع ةةةى 

ادكيةةةةان النسةةةةيجيةط عو عةةةةن طضيةةةةو تنةةةةاو  ادغهيةةةةة الج وطةةةةة ب كيةةةةان البةةةةي  عو   عةةةةن طضيةةةةو 

، عو التعارةةةةل Tachyzoitesالجبسةةةةتض الج ةةةةو  بالحوينةةةةات سةةةةضيعة التوةةةةاطض شةةةةضح الح يةةةةض غيةةةةض 

رةةةع التضبةةةة الج وطةةةة ببةةةضاز القيةةة  الجصةةةابة، كجةةةا تحةةةد  اإلصةةةابة عةةةن اددتقةةةا  الجشةةةيج  رةةةن ادم 

 [5,2]الجصةةةابة الةةةى الجنةةةين ف ةةةال  عةةةن طةةةضا ادتقةةةا  ع ةةةضل رثةةةل  زرع ادع ةةةاوط عو دقةةةل الةةةدم

دديةةةةة توةةةةون رحةةةةدد  فةةةة  ادشةةةةماص ذوي الولةةةةاو  الجناعيةةةةة التةةةة طيضات الجضىةةةةية ل جقوسةةةةة الوو

Immuno-competent individual   عو توةةةةون رصةةةةحوبة بةةةة عضاا شةةةةبيهة بةةةةاددل ودزا

 ف  ادشماص الجثبيين  عرا ،[6]

رناعيةةةا  الةةةهين ينهةةةضون دقصةةةا  رناعيةةةا  بسةةةبض اسةةةتمدام العقةةةاليض الجثبيةةةة ل جناعةةةة عو الجصةةةابين 

 Auto immune  لجوتسةةض اإليةةدز عو عرةةضاا الجناعةةة الهاتيةةة بجتالزرةةة العةةوز الجنةةاع  ا

disease ،عو ادرةةةضاا السةةةضطادية ف ةةةال  عةةةن  الجضىةةةى والةةةهين يحتةةةاجون الةةةى دقةةةل ادع ةةةاو

 رنةةةةةتقال  رةةةةةن ادصةةةةةابة الجزرنةةةةةة  Opportunisticفةةةةةان اليلي ةةةةة  يسةةةةة ي سةةةةة وكا  عدتهازيةةةةةا  

Chronic  الى اإلصابة الحاد Acute [7]ىية شديد  ل جضي رسببا  ععضاىا  رض  
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 (Materials and Methods)طرائق العمل  -2

 Sample collection  جمع العينات 

اشماص غيض رضىى  48رضىى الجصابين بالسضطان و  136ججعم عينات الدم  رن            

الدم الوريدي باستمدام 2رل رن 5)احصاو( ععتجدوا كعينات السييض   وذلي عن طضيو سحض 

رل عذ لُسم  الدم ووىع ف  ادبوبة  الية رن راد   5ورحقنة طبية سعت  Tourniquetالعصابة 

دليقة ف  درجة حضار  الغضفة،وبعدها وىع ف   جهاز اليضد  15-30 رادع التمثض اذا تضك رد    

ودق   الى اداديض  serumلجصل دلائو وتم فصل ا 10 ف  الدليقة لجد دور  3000 الجضكزي بسضعة 

 لحين اجضاو اال تبارات الجص ية ع ي    -C 20عبندروف واالحتلاط ب  رججدا ف  درجة حضار    

 Serological Testsالفحوصات المصلية 

 Latex Agglutination Tests (LAT)اختبار تالزن الالتكس 

االسبادية ويتم اجضاو اللح  عن طضيو   Linear Chemicalsاستمدرم عد  رن ادتاج شضكة 

ا تبار تع يو جزيوات  الالتوس الجغ لة رع رستم   االدتجين  ل وش  عن ىد اليلي   ف  عينات 

رصل الدم ، ظهور او عدم وظهور تالزن   رضئ  يد  ع ى وجود اوعدم وجود االجسام الج اد  ىد 

 . اليلي   ف  العينة الجلحوصة

     Modified Agglutination Test(  ME-2المحور   )التالزن  اختبار

 ME2-Mercapto-2)حي  بعجل الجضكض  )IgGعستمدم  هها عال تبار ل وش  عن المجب الجزرن

Ethanol  ع ى  تحييم عواصضIgM   وبقاوIgG المجب   يجون تشمي  دوع ورن  ال  ذلي 

 IgG  Rapid Test –Cassette /Toxo IgMاختبار 

 االرضيويةةة هةةو عبةةار  عةةن CTK Biotech , Incتةةم اسةةتمدام عةةد   رةةن ردتةةاج شةةضكة        

الو وبيولينةةةةات  السةةةةضيع يسةةةةتمدم ل وشةةةة  والتجيةةةةز عةةةةن التح ةةةةل الجنةةةةاع  الوضورةةةةاتوغضاف 

 ف  رصل الدم البشضي  IgGو IgMالجناعية الج اد  ل جقوسة الووددية
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 Enzyme Linked Immunosorbent Assayاختباار ررتبااط ازنازيأل لصدمصاام المناا   

(ELISA) 

يعتجةةةةةد اللحةةةةة  ع ةةةةةى التلاعةةةةةل رةةةةةا  بةةةةةين رست ةةةةةد الجقوسةةةةةات الوودديةةةةةة ذي                      

النقةةةةةةاو  العاليةةةةةةة والج صةةةةةةو ع ةةةةةةى السةةةةةةي  الةةةةةةدا    بحلةةةةةةض  صةةةةةةليحة الجقايسةةةةةةة الجعياريةةةةةةة 

Microwells   وبةةةين الو وبيةةةولين الجنةةةاع IgGعوIgM    الجتمصةةة  فةةة  حالةةةة وجةةةود  فةةة

 Antibody– الجست ةةةةةد-الجصةةةةةل الجةةةةةضاد تشمصةةةةةي  روودةةةةةا  بةةةةةهلي رعقةةةةةدا  رناعيةةةةةا  )ال ةةةةةد

AntigenI Complex، )  الُجنتجة رن  شضكة  عستمدرم العدBioCheck ادرضيوية. 

 Statistical Analysisالتحليل االحصائ  

بتيبيةةو  Anova ح  ةةم النتةةائب عحصةةائيا ب سةةتمدام ع تبةةار رضبةةع كةةاي وا تبةةار تح يةةل التةةابين 

 P .[8]<0.01و  P< 0.05بجستول رعنوية  (V.17 minitab) البضدارب االحصائ  

 ( (Results and Discussionوالمناقشة  النتائج -3

 عدواع ادرضاا السضطادية وعاللتها بالمجب 

تةةةم رجةةةضاو دراسةةةة رسةةةحية الدتشةةةار داو الجقوسةةةات فةةة  رضىةةةى السةةةضطان فةةة  رحافنةةةة كضكةةةوك  

لجعضفةةةةة رةةةةدل تةةةة طيض المجةةةةب بهةةةةها الةةةةداو ع ةةةةى الجصةةةةابين بجةةةةضا السةةةةضطان   يتوىةةةة  رةةةةن 

رججةةةةةةال  العينةةةةةةات الجسةةةةةةتمدرة فةةةةةة  الدراسةةةةةةة، رذا ب ةةةةةة  الجججةةةةةةوع الو ةةةةةة   (1) الجةةةةةةدو   

لوةةةال الجنسةةةين رةةةن الةةةهكور واإلدةةةا  وب عجةةةار  عينةةةة دم136عينةةةة دم توزعةةةم بةةةين 184ل عينةةةات

عينةةة رةةن 115 سةةنة رةةن رضىةةى الجصةةابين بةة رضاا سةةضطادية رمت لةةة  16-81 تتةةضاوب بةةين 

عينةةةةة فتوزعةةةةم بةةةةين  21رضىةةةةى  السةةةةضطان والجمججةةةةين بيلي ةةةة  الجقوسةةةةة الوودديةةةةة ، عرةةةةا  

وسةةةضطان عدةةةواع  ع ةةةضل رةةةن عرةةةضاا السةةةضطادية اد ةةةضل رثةةةل سةةةضطان القولةةةون وسةةةضطان الوبةةةد 

 العنةةةم  وسةةةضطان الجةةةض  ولةةةم يوةةةن لةةةديهم  جةةةب بيلي ةةة  الجقوسةةةة الوودديةةةة بإالىةةةافة الةةةى 

 .عينة  دم ع ضل دشماص رعتيادين   باعتبارهم عينة سييض 48
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 (: أنواع أالمراض السرطانية و القتها مع الخمج بالمقوسة الكوندية.1جدول )

 Serological Testsازختبارات المصلية 

 LAT) )Latex  Agglutination Testالالتكس اختبار تالزن 

عي  64لجضىى السضطان  كادم LAT (  عن عدد العينات الجوجبة ال تبار 2يبن الجدو  )             

ف  حين دم، رن الحاالت دتيجة سالبة 52.94% عينة  عي بنسبة  72بينجا  ععيم   47.06%بنسبة 

حالة  26 و45.83% حالة روجبة وبنسبة  22كان عدد العينات الجوجبة لجججوعة السييض           

وبنيم دتائب التح يل اإلحصائ  عن هنالي فضولات  ذات داللة رعنوية عند ، 54.17%سالبة وبنسبة 

حي  بيّن عن  ]9[وهه  النسبة رقاربة لنسبة الدراسات الت  لام الباح    >p 0.01رستول  احتجالية 

بين النساو الججه ات  ف  حين ال تتلو رع را توصل الي   45.8%دسبة  جب بالجقوسة الووددية 

  ف  عينات دقل الدم ف  بغداد، و ال تتلو عي ا  رع 34حي  بيّن عن دسبة المجب كادم  [10]الباح 

   رن  71.5حي  بيّن عن دسبة المجب بين رضىى ادلصام الشميصة ف  بغداد بنسبة  [11]الباح  

ا تبار تالزن الالتوس يستمدم بوثض  ف  الدراسات الجسحية ل وش  عن عىداد اليلي   وذلي 

( 3-5تنهض النتيجة بعد ) جضائ  والو لة الجناسبة ول ة الولم والجهد الالزرين إلجضائ  حي لسهولة ا

 أنواع السرطان
العدد الكلي 

 للمرضى 

عدد المرضى  المخمجين 

 بطفيلي المقوسة الكوندية 

 Breast cancer                65 17سرطان الثدي

 cancer  Lymphoid   13 3 سرطان اللمفاوي   

 Uterus cancer 11 2سرطان الرحم               

 Leukemia                       8 2سرطان الدم

 Paragraphs cancer 5 1سرطان الظهر      

 Lung cancer 4 2سرطان الرئة          

 Stomach Cancer 3 2سرطان المعدة         

 Bladder cancer 2 1سرطان المثأنة           

 Pancreatic cancer 2 1سرطان البنكرياس  

 Kidney cancer             1 1سرطان الكلية

 Parotid gland cancer  1 1سرطان الغدة النكفية

 33 115 المجموع

 0 21 أنواع اخرى من األمراض السرطانية 

 33 136 المجموع الكلي
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كجا ال يحتاج  دلائو ويعتجد بصور  عساسية ع ى كلاو  ودلة الجستمدم ورهارت  ف  اجضاو التقنية

بدئيا  لها يستمدم ف  الدراسات الجسحية إلدّ  يعي  فق  تصورا  رالى عجهز  باه ة الثجن ورعقد  

ل يلي    IgGو IgMاليجون التجيز عن االىداد الجناعية عن التشمي  وحجم اإلصابة، ولون 

 وكهلي اعتجاد 

 اال تبار العياد  ف  لضاو  النتائب وهه  تمت   رن باح  الى آ ض   

ف  مرضى السرطان باستخداأل اختبار   Toxoplasmosisتوزيع الحاالت الموجبة والسالبة  لداء المقوسات  (:2جدول )
LAT. 

  Modified Agglutination Testرختبار التالزن المحور 

لتشةةةمي  دةةةوع المجةةةب رذا كةةةان حةةةادا  او رزرنةةةا  ف ةةةال عةةةن زيةةةاد  الحساسةةةية  ME-2يسةةةتمدم  

ب غةةةةم الحةةةةاالت  الجوجبةةةةة  والمصوصةةةةية هةةةةها اإل تبةةةةار      رقاردةةةةة رةةةةع ا تبةةةةار الالتوةةةةس حيةةةة 

 ، وب ةةة    عةةةدد الحةةةاالت السةةةالبة 28.7%و بنسةةةبة  39لجضىةةةى السةةةضطان ME-2 ال تبةةةار 

عرةةةةا رججوعةةةةة السةةةةييض  فقةةةةد بينةةةةم النتةةةةائب  عن عةةةةدد الحةةةةاالت  ، 71.30وبنسةةةةبة حالةةةةة 97

  75%حالةةةة وبنسةةةبة 36وعةةةدد الحةةةاالت السةةةالبة  25%حالةةةة روجبةةةة وبنسةةةبة     12الجوجبةةةة  

كجةةةا   P<0.01ولةةةد بةةةين  التح يةةةل اإلحصةةةائ  عن هنالةةةي فضولةةةا  رعنويةةةة عنةةةد رسةةةتول احتجاليةةةة 

حيةةةة  بةةةةيّن عّن دسةةةةبة  [12]وهةةةةه النتةةةةائب ال تتلةةةةو رةةةةع دتةةةةائب الباحةةةة  ( 3روىةةةة  فةةةة  الجةةةةدو  )

  فةةةة  الدراسةةةةة الجصةةةة ية لةةةةداو الجقوسةةةةات فةةةة  رحافنةةةةة كضكةةةةوك، وكةةةةهلي  رةةةةع 6.35المجةةةةب 

  ME-2  باستمدام ا تبار 62.5حي  ب غم دسبة المجب  [13] الباحثة

 LATاختبار 

 المئويةالنسبة  الحاالت السالبة النسبة المئوية الحاالت الموجبة العدد الكل  العينات

 % 52.94 72 47.06% 64 136 مرضى السرطان 

 %54.17 26 45.83% 22 48 مجمو ة السيطرة

  98  86 184 المجموع 

Χ2= 20.5116** 

P-Value =0.00071 
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 ف  مرضى السرطان باستخداأل Toxoplasmosis(: توزيع الحاالت الموجبة والسالبة لداء المقوسات 3جدول )
 .ME-2اختبار

  Rapid Test –Cassette  اختبار  

و بنسةةةةبة  12كادةةةةم  Rapid IgG ( عن عةةةةدد العينةةةةات الجوجبةةةة ال تبةةةةار 4يشةةةيض الجةةةةدو  ) 

فةةةة  حةةةةين كةةةةان عةةةةدد العينةةةةات الجوجبةةةةة لجججوعةةةةة  0كادةةةةم  Rapid IgMبالبنسةةةةبة   %8.8

، عوىةةحم 0 كادةةم IgM عرةةا 10.42%  بنسةةبة الجوويةةة   IgG حةةاالت روجبةةة لةة  5السةةييض  

، ودتةةةائب دراسةةةتنا ال  بةةةين الجججةةةوعتين  ةدتةةةائب التح يةةةل اإلحصةةةائ  عةةةدم وجةةةود فةةةضوا رعنويةةة

حيةةة  ب غةةةم دسةةةبة المجةةةب بةةةين رضىةةةى السةةةضطان والجمججةةةين [14]تتلةةةو رةةةع دسةةةبة رةةةع الباحثةةةة 

 تتلةةةو هةةةه  النسةةةبة رةةةع ل مجةةةب الحةةةاد، وال12.5% ل مجةةةب الجةةةزرن و 43.7%بةةةداو الجقوسةةةات 

فةةة  ادشةةةماص  19.6%حيةةة  ب غةةةم دسةةةبة المجةةةب  [15]النتةةةائب التةةة  توصةةة م اليهةةةا الباحثةةةة 

الجتبةةةضعين بالةةةدم فةةة  كضكةةةوك  يجتةةةاز  ا تبةةةار الواسةةةيم ببسةةةاط   وسةةةهولة عسةةةتمدار  وسةةةعض  

ن دليقةةةة، عال عدّةةة  ال يجت ةةةي درجةةةة عاليةةةة رةةة  15الجناسةةةض بادىةةةافة الةةةى عدّةةة  يقةةةضع دتيجةةةة  ةةةال 

 الدلة لوود  ل يل الحساسية 

 

 

 ME-2أختبار

 النسبة المئوية الحاالت السالبة النسبة المئوية الموجبةالحاالت  العدد الكل  العينات

 %71.3 97 %28.7 39 136 مرضى السرطان 

 %75 36 %25 12 48 مجمو ة السيطرة

  133  51 184 المجموع 

Χ2= 14.2941** 

P-Value = 0.00061 

 Cassette اختبار 
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 ف  مرضى السرطان باستخداأل اختبار  Toxoplasmosis( : توزيع الحاالت الموجبة والسالبة  لداء المقوسات4) جدول
Cassette  

  Enzyme Linked Immunosorbent Assayاختبار ررتباط األنزيأل لصدمصام المنا  

( النسةةةةةض الجوويةةةةة لحةةةةاالت المجةةةةب  ل عينةةةةات  ليةةةةةد 5عوىةةةةحم النتةةةةائب الجبينةةةةة فةةةة  الجةةةةدو  )

رذ ب غةةةةم النسةةةةبة الجوويةةةةة ل مجةةةةب الجةةةةزرن لجضىةةةةى           ELISAالدراسةةةةة باسةةةةتمدام ا تبةةةةار

وبةةةةي ن  التح يةةةةل  %16.67عرةةةةا فةةةة  رججوعةةةةة السةةةةييض  فوادةةةةم النسةةةةبة   18.38%السةةةةضطان 

،فةةة  حةةةين ب غةةةم النسةةةبة  P< 0.01اإلحصةةةائ  عن هنالةةةي فةةةضوا رعنويةةةة عنةةةد رسةةةتول احتجاليةةةة 

 %2.94الجوويةةةةةة ل مجةةةةةب الحةةةةةاد  والمجةةةةةب الجشةةةةةتضك )الحةةةةةاد،  الجةةةةةزرن( لجضىةةةةةى السةةةةةضطان 

مجةةةةب الحةةةةاد والمجةةةةب الجشةةةةتضك  ل  %6.25رقاردةةةةة رةةةةع رججوعةةةةة السةةةةييض  وبنسةةةةبة روويةةةةة 

وبةةةةي ن التح يةةةةل اإلحصةةةةائ  عةةةةدم وجةةةةود فةةةةضوا رعنويةةةةة بةةةةيّن الجججةةةةوعتين  و دتةةةةائب الدراسةةةةة 

حيةة  سةةجل دسةةبة المجةةب فةة  رضىةةى السةةضطان والجمججةةين بةةداو  [16]الحاليةةة تتلةةو رةةع دتةةائب 

  ل مجةةةب الجشةةةتضك و ال تتلةةةو فةةة  المجةةةب الجةةةزرن 2.32  ل مجةةةب الحةةةاد و  0.77الجقوسةةةات

  و 1.58حيةةةةةة  ب غةةةةةةم دسةةةةةةبة المجةةةةةةب الحةةةةةةاد  ]17[  ،وتتلةةةةةةو رةةةةةةع 38.75حيةةةةةة  ب غةةةةةةم 

    وكةةةهلي 6.02  ل مجةةةب الجشةةةتضك و ال تتلةةةو فةةة  دسةةةبة المجةةةب الجةةةزرن حيةةة  ب غةةةم 0.79

  ل مجةةةب 86.4حيةةة  بينةةةوا عّن دسةةةبة المجةةةب فةةة  رضىةةةى السةةةضطان الثةةةدي [18]ال تتلةةةو رةةةع 

 ل مجب حاد   7.6%الجزرن و

 
 العينات

 
العدد 
 الكل 

IgG IgM 

الحاالت الموجبة 
 )النسبة المئوية(

الحاالت السالبة 
 )النسبة المئوية(

الحاالت الموجبة 
 )النسبة المئوية(

الحاالت السالبة  
 )النسبة المئوية(

 12 136 مرضى السرطان
%8.8)) 

124  
(%91.2) 

0 
(%0) 

136 
(%100) 

 5 48 مجمو ة سيطرة
(%10.42) 

43 
(%89.58) 

0 
(%0) 

48 
%100)) 

 184 0 167 17 184 المجموع

Χ2=  2.88235ns 

P-Value = 0.003  
Χ2=  0 

P-Value = 0 
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ف  مرضى السرطان  باستخداأل  Toxoplasmosisحاالت الموجبة والسالبة  لداء المقوسات (: توزيع ال5جدول )
 .ELISAاختبار 

وهةةها التبةةاين فةة  دسةةبة المجةةب يعةةود الةةى عّن رعةةدالت ادتشةةار داو الجقوسةةات بةةين السةةوان تمت ةة      

ا تالفا  كبيضا  بين رمت     الجناطو الجغضافية دا ل الب ةد الواحةد رةن جهةة وبةين رمت ة  الب ةدان رةن 

التةابين جهة ع ضل، ف ال عن النضوف الجنا ية رن درجة الحضار  والضطوبة وغيضهةا وكةهلي يةضتب  

بعدد رن العوارل الجمت لة بجا فة  ذلةي العةادات الغهائيةة والعجةض ورنيقةة السةون والتعارةل رةع التضبةة 

واالتصا  رع القي  وحيازتها ف ال عن الجستول الثقاف  والصح   بين الجناطو  الجدروسةة وكةهلي 

المجب والجد  الزرنية ف  عدد العينات الجلحوصة ف  كل الدراسة وطضائو اإل تبارات الجص ية وشد  

الت  تجم فيها الدراسة، وكهلي ا تالف النسض ف  الحساسةية والمصوصةية كةل ا تبةار فة  تشةمي  

 الجحددات الجست دية ليلي   الجقوسة الووددية  
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 ELISAاختبار                       

 
 العينات

 
العدد 
 الكل 

IgG IgM IgG+IgM 

الحاالت الموجبة 
 )النسبة المئوية(

حاالت سالبة 
 )نسبة مئوية(

حاالت موجبة 
 )نسبة مئوية(

حاالت سالبة  
 )نسبة مئوية(

 حاالت موجبة
 )نسبة موجبة (

مرضى 
 السرطان

136 25 
(%18.38)  

111 
(%81.62)  

4 
(%2.94)  

132 
(%97.06)  

4 
(2.94)% 

مجمو ة 
 سيطرة

 
48 

8 
(%16.67) 

40 
(%83.33) 

3 
(%6.25) 

45 
%93.75)) 

3 
6.25))% 

 7 177 7 151 33 184 المجموع

Χ2=  8.75758** 
P-Value = 0.003  

Χ2=  0.142ns 

P-Value = 0.705 
Χ2=  1.142ns 

P-Value = 0.705 
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