
 Phylum: Apicomplexaشعبة البوائغ ذوات القمة المركبة 

 تضم هذه الشعبة مجموعة كبيرة من الحيوانات االبتدائية التي تعيش متطفلة جميعا ودون استثناء وتمتلك الصفات االتية:  

 متطفلة جميعا دون استثناء-1

ة او اسواط او اهداب ببعض مراحل حياته قد يملك اقداما كاذالتمتلك عضيوات حركة في اغلب مراحل تطورها لكن القليل منها في -2

 او لييفات عضلية

تكوين جيل جنسي واخر الجنسي وكذلك  Alternation of generationدورة حياتها معقدة وتشمل حصول ظاهرة تعاقب األجيال -3

 تمر دورة الحياة في ثالث مراحل : ( sporesمراحل مقاومة )ابواغ 

 Merozoites: وينتج عنها االقسوماتSchizogonyمرحلة تكوين المنقسمات -ا

 : تتكون فيها االمشاج االنثوية و الذكرية وتنتهي بعملية االخصابGametogonyمرحلة تكوين االمشاج-ب

وهي الطور  Sporozoite غويتم فيها انقسام متعدد لنواة الزايكوت لينتج عنها اعداد من البوائ Sporogony مرحلة تكوين االبواغ-ج

 المعدي

هذه الشعبة هي  من اهم مميزات

ان االطوار )االقسومات و 

البوائغ( لها القدرة على اختراق 

خاليا المضيف اذ تحوي قمتها 

كبة  راالمامية على أجزاء م

Complex Structure  :وهي

  Conoideحلقات قطبية 

 ولييفات عضلية
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 بالطور الحلقي.

 

وهي رتبة بوغيات الدم الثانوية تب ذات العالقة بحياة االنسان روائغ ذو القمة المركبة صنف البوغيات الذي يضم اهم التضم شعبة الب 

Haemospordia  والسيما عائلةPlasmodiidae  التي تصيب العظايا و الطيور وبعض اللبائن وهذه العائلة تضم

 الذي يسبب لإلنسان مرض المالريا.  Plasmodiumالجنس

  Plasmodiumجنس 

كثيرة األهمية لإلنسان النها تسبب مرض المالريا يعرف هذا المرض أيضا بأسماء أخرى كالبرداء ، الحمى المتقطعة افراد هذا الجنس 

تعني بااليطالية الهواء الردئ او الفاسد وسبب malaria  يا رو كلمة المالحمى، حمى الساحل، حمى او مض المستنقع. ، والرعشة وال

  Laveranعند المستنقعات و السيما في الليل. اكتشف العالم الفرنسيهذه التسمية يعود القتران المرض بالهواء ذي الروائح الكريهة 

. يعد 1898ان يبرهن عمليا ان البعوض هو الذي ينقل المرض وذلك عام   Rossواستطاع العالم  1880طفيلي المالريا في الدم عام 

المالريا من اهم االمراض التي تستوطن المناطق االستوائية وشبه االستوائية وتقضي سنويا على حوالي مليون من البشر في اسيا 

 ريكا الالتينية. هناك أربعة أنواع من المالريا يمكن ان تصيب االنسان وهي:وجنوب و وسط افريقيا وام

  Plasmodium vivax يسببه Tertian Malariaمالريا الثلث-1

 Plasmodium ovale الذي يسببه Ovale Tertian Malaria مالريا الثلث البيضوية-2

 Plasmodium malariaeالذي يسببه Quatrain Malariaمالريا الربع-3



وتسمى أيضا مالريا دون الثلث  Plasmodium falciparumالذي يسببه  Falciparum Malariaالمالريا المنجلية -4

Subtertian Malaria  وهي اشد أنواع المالريا خطورة واشدها ضراوة  

المصابة حيث يتم حقن المئات من البوائغ  Anophelesتحدث العدوى لإلنسان عندما يتعرض الى لسعة انثى بعوضة االنوفليس

)الطور المعدي( مع لعاب البعوضة الملوث بهذه االطوار. تشمل دورة حياة للمالريا مرحلتين مرحلة   Sporozoites)البويغات( 

 الجنسية في االسان ومحلة جنسية في داخل التجويف البطني للبعوضة.

 تمر دورة الحياة في ثالث مراحل :

 Merozoites: وينتج عنها االقسوماتSchizogonyمرحلة تكوين المنقسمات -ا

 : تتكون فيها االمشاج االنثوية و الذكرية وتنتهي بعملية االخصابGametogonyمرحلة تكوين االمشاج-ب

وهي  Sporozoiteع ويتم فيها انقسام متعدد لنواة الزايكوت لينتج عنها اعداد من البوائ Sporogonyمرحلة تكوين االبواغ -ج

 الطور المعدي

اما دورة حياة الطفيلي فانها تشمل دورة حياة جنسية تحدث داخل جسم البعوضة وتتضمن تكوين االمشاج وتنتهي بتكوين االبواغ 

 ودورة حياة الجنسية تحدث داخل جسم المضيف الفقري وتشمل دورة حياة خارج كريات الدم الحمر )في الكبد( وداخل كريات الدم

 الحمر في الدم وتتضمن تكوين المنقسمات واالدوار الخضرية والتكاثر الالجنسي لهذه االطوار

 Schizogonyمرحلة تكوين المنقسمات وتتضمن  الدورة الالجنسية في جسم االنسان

والتي تحدث داخل الكبد و دورة داخل كريات  Exoerythrocytic cycleوتشمل الدورة الالجنسية دورة خارج كريات الدم الحمر 

م الحمر اذ بعد وصول البويغات المحقونة من قبل انثى بعوضة االنوفلس \تحدث داخل كيات الد Erythrocytic cycleالدم الحمر 

عدد كبير من االنوية الى مجرى الدم تنتقل معه بسرعة الى خاليا الكبد حيث تستقر فيها وتنمو الى طو مستدير ثم تنقسم النواة الى 

بعدها تنفجر خلية  Cryptozoiteثم تحاط كل نواة بجزء من السايتوبالزم مكونة المئات من االقسومات  Schizontمكونة المنقسمة 

  or Metacryptozoitesالكبد وتتحرر االقسومات وتصيب خاليا كبدية جديدة ان نواتج الجيل الثاني )في حالة حصوله( فتسمى

Merozoites   أيام تهاجم اغلب االقسومات  10الف في كل خلية كبدية. وتتكرر العملية وبعد حوالي  40-10التي يتاوح عددها بين

بينما  Erythrocytic cycleالناتجة كريات الدم الحمراء لتبدا دورات مستمرة داخل كيات الدم الحمر والتي تسمى كما سبق ذكره 

 ( .hypnozoite)التي تسمى باالطوار الكامنة او المخفية خاليا الكبد جزء منها تبقى بصورة كامنة في بعض 

 



Erythrocytic cycle )دورة الحياة الالجنسية في الدم )داخل كريات الدم الحمر 

وذلك بسبب ظهور مساحة او فجوة في وسط  Ring stageبعد دخول الميروزيويت كرية الدم الحمراء يظهر بشكل طور حلقي 

او المحبس، يمتص الطفيلي  دقيقة على احدى الجهات معطية للطفيلي شكل الخاتمالطفيلي محاطة بحلقة من السايتوبالزم مع نواة 

 مراء. غذائه عن طريق سطح جسمه من كرية الدم الحمراء التي يوجد بداخلها يشغل الطور الحلقي حوالي ثلث حجم الكرية الح

 

 

وال تظهر  اكثر لزوجة بعد مرحلة الطور الحلقي فتتجمع في األعضاء P. falciparum  تصبح كريات الدم الحمراء المصابة بنوع

فيما بعد  Maurer's dots or spots. تتميز كريات الدم التي تصاب بمالريا بظهور حبيبات او نقاط مورر  في الدوان المحيطي.

التي تكون  P. vivaxالطور الحلقي والتي تكون اقل عددا و اكبر حجما من حبيبات شوفنر التي تظهر في الكريات المصابة بالنوع 

كما وتظهر هذه الحبيبات المعروفة باسم شوفنر  Schuffner's dotsحبيبات دقيقة تصطبغ باللون األحمر وتسمى حبيبات شوفنر 

بان الكريات تصبح بيضوية الشكل  P. ovale  أيضا وباإلمكان التمييز بين كريات الحمر المصابة بالنوع  P. ovale في حالة النوع 

 .Ziemann's dotsفتظهر حبيبات زايمن  P. malariae. اما في حالة اصابة كريات الدم الحمر بالنوع بدال من شكلها المعتاد

ر منتظم الشكل وياخذ شكال اميبيا فيسمى بالطور الخيري )االميبي( غالبا به حبيبات عندما يستمر نمو الطفيلي يصبح مدورا او غي

 ناتجة من هضم هيموكلوبين الكرية الحمراء التي يعيش فيها.

  



 Schizontيستمر الطفيلي بالنمو داخل الكرية الحمراء يتحول شكله الى الشكل المستدير ويبدا عند ذلك باالنقسام مكونا المنقسمة 

فتنقسم النواة عدة انقسامات تنتج عددا من االنوية ثم يحيط بكل نواة جزء من السايتوبالزم ثم تنفصل هذه األجزاء مكونة عددا من 

تترك الكرية بعد تحطمها . بعض هذه  Erythrocytic merozoitesميروزويتات تسمى  2-12تتكون  Merozoitesاالقسومات 

مناعية لجسم االنسان وبعضها ينجح في مهاجمة كريات دم حمر جديدة وتعيد الكرة ثانية في كريات الميروزويتات تحطمها العوامل ال

 دم جديدة.

 

تتكرر هذه الدورة التي تستغرق مدة معينة من الزمن وهذه المدة تختلف حسب نوع الطفيلي وتكون متزامنة مع فترات الحمى للمالريا 

ساعة  72لذلك فان الزمن الذي يمر بين فترتي حمى متعاقبة هو نفسه للدورة داخل الكرية الدموية الحمراء اذ تستغرق هذه الدورة 

 ثالثلفتحدث الحمى في اليوم ا P. vivax و  P. ovaleساعة في كل من  8فتحدث الحمى في اليوم الرابع و P.malariaeفي حالة 

فتحدث في اليوم الثاني وتكون عادة غير منتظمة ومستمرة وتسمى بحمى المالريا  P. falciparumساعة في حالة  40 -3و تستغرق 

 األخرى.الخبيثة الن ضرها لإلنسان اشد بكثير من األنواع 

ان االصباغ و المواد و الفضالت )ناتجة من هضم هيموكلوبين الكرية الدموية الحمراء التي يعيش بداخلها ( عن طريق خروج 

الطفيليات الى مجرى الدم تنطلق وتطرح في الطحال او أعضاء أخرى او تحت الجلد وهنا سوف يشعر المريض بالبرودة و 

 على التوالي. sweatم التعرق ث feverثم الحمى   Chillالقشعريرة

اذ بعد زوال اعاض المرض لفترة من الزمن و لتعرض الجهاز المناعي للجسم لبعض اإلعاقة  relapsesقد تحصل أحيانا انتكاسات 

تظهر اعراض اإلصابة بالمالريا من جديد دون التعرض الى لسعة بعوضة ثانية ويعود السبب في ذلك الى ان بعض االطوار المخفية 

 .او الساكنة التي توجد في الكبد والتي تعاود نشاطها وتهاجم كريات دم حمر جديدة

بعد بضعة أجيال من الشايزوت فان قسما من الميروويتات تبدا بالنمو بصور ابطا وتكون اصباغا اكثر وتنمو منتجة ما يسمى الخاليا 

 Microgametocytesمولدات االمشاج الذكرية ))انثوية( بنوعيها الصغيرة )ذكرية( والكبيرة  Gametocytesالمكونة لالمشاج 

والتي تستمر بالدوران بالدم لعدة أسابيع وهي ال تعاني من نمو داخل جسم  (Macrogametocytesومولدات االمشاج االنثوية  

 االنسان.



 

 Sporogony ومرحلة تكوين االبواغ  Gametogonyوالتي تتضمن تكوين االمشاج  Sexual life cycleالدورة الجنسية 

 

ومولدات  Microgametocytesبنوعيها مولدات االمشاج الذكرية  Gametocytesما يسمى الخاليا المكونة لالمشاج  بعد تكوين 

وعندما  ( والتي تستمر بالدوران بالدم لعدة أسابيع وهي ال تعاني من نمو داخل جسم االنسان.acrogametocytesاالمشاج االنثوية  

عندما تسحب البعوضة دم االنسان فان جميع االطوار اذ داخل البعوضة تتغذى البعوضة على وجبة طعامها )الدم( تبدا الدورة الجنسية 

ومولدات االمشاج االنثوية   Microgametocytesالالجنسية للطفيلي يتم هضمها من قبل البعوضة اما مولدات االمشاج الذكرية 

Macrogametocytes .تنقسم نواة مولدا المشيج الذكري  فتقاوم الهضمMicrogametocyte  اجسام شبيهة  8-6الى ما بين

من االمشاج  8-6وبعدها تنمو هذه االجسام لتكون  Flagellated bodyبالخيوط او االسواط ويسمى الطفيلي هنا بالجسم المسوط 

. تسبح Macrogameteفينمو ليكون مشيج انثوي  Macrogametocyteاالنثوي  ،اما مولد المشيج  Microgametesالذكرية 

ثم يتم االخصاب وتتكون البيضة  Macrogametesالمتكونة بحثا عن االمشاج االنثوية    Microgametesاالمشاج الذكرية 

 داخل امعاء البعوضة. Zygoteالمخصبة 

  

 



 باالمكان التمييز بين مكون المشيج و المشيج الذكري وبين مكون المشيج و المشيج االنثوي من خالل ماياتي 

ر

 

كانت البيضة المخصبة قريبة من جدار األمعاء فانها تعبر الجدار بسهولة اما اذا كانت بعيدة عن الجدار فانها تصبح دودية الشكل اذا 

 رجدا قةرج جسم البعوضة مع البراز او تفلح بالعبور مخترح خاروهذه اما ان تط Ookineteة الموز وتسمى عند ذلك راو شبيهة بثم

جي روبهذا تكون البيوض المخصبة نتوءات على السطح الخا  Cystاألمعاء  ومتجهة الى سطح األمعاء حيث تحاط هناك بكيس 

في امتصاص الغذاء  ر(  من النمو في الحجم وتستمOocyst والمسمى البيضة المخصبة المتكيسةلالمعاء. تعاني محتويات هذا الكيس )

 مغزلية الشكل.   Sporozoitesالكيس ثم تنقسم النواة عدة انقسامات فتكون نتيجة لذلك عدة بويغات  ريق جدارعن ط

 

 رج مع اللعاب عندما تتغذى البعوضة من دم االنسان األخرغ الى تجويف جسم البعوضة و منها الى الغدد اللعابية فتخئوبزيادة نمو البوا

 في دمه  رلتحقن هذه االطوا

 ان اإلصابة ممكن ان تحدث دون وجود البعوضة من خالل رلذكبا رمن الجدي

ونادرا عن طريق المشيمة في  Drug addictsات راو استخدام حقن المدمنين على المخد  Blood transfusionعمليات نقل الدم 

 حالة االم الحامل المصابة

 مكون المشيج الكبير مكون المشيج الصغير الصفة

 ازرق غامق ازرق فاتح لون مكون المشيج

 غامق فاتح لون النواة

 صغير كبير حجم النواة

 جانبي او محيطي مركزي موقع النواة

 متجمعة مبعثرة حبيبات مكون المشيج



ة عن روالتي هي عبا اضراالع رلحين ظهو راشه ة الحضانة عدة أسابيع الىرق فترض فتستغرالم رضية وسيراض المراما االع

تستغرق فترة  sweatingثم تعرق  Fever ثم الحمى  Chillsد رتعاش من البريبا( من ارات منتظمة تقرنوبات متعاقبة )على فت

ساعات و التعرق عدة ساعات. ومن االعراض األخرى تضخم الطحال  والكبد  و زيادة  4-1ى مدقيقة والح 15-10االستبراد  حوالي 

 Relapsesفعالية نخاع العظم. و هناك اعراض ثانوية أخرى مثل اإلمساك او االسهال و فقر الدم الخبيث. ايانا ما تحصل انتكاسات 

ة وتظهر اعراض اإلصابة بالمالريا من جديد نتيجة إعادة نشاط راض المرض لفترة يتعرض الجهاز المناعي لالعاقعحيث بعد زوال ا

 ض للسعة بعوضة.راالطوار الكامنة الموجودة في الكبد لتنشط من جديد وتبدا بإصابة كيات دم جديدة وذلك دون التع

 يلي: اعاة ماريا البد من مرض والمالرة على المرض السيطرلغ

 معالجة المصلبين-1

 يلي قات(  من خالل مار)البالغات والية على البعوض رالسيط-2

 ات ) المستنقعات(او إضافة النفط األسود لهارالحش ردم مواقع تكاثر-ا

قات بهدف تقليل أعداد البالغات فيما رللتغذي على الي Gambusia affnisنوع من  Mosquitoاستخدام األسماك اكلة البعوض -ب

 بعد

 Repellantsاتردات الحشرطا ية وراالستخدام المعقول للمبيدات الحش -ج

 استخدام الناموسيات و المشابك الدقيقة لالبواب و الشبابيك-3

 

                        



 Toxoplasma gondiiمقوسة كوندي

Phylum: Apicomplexa 

Class: Sporozoasida 

بمعنى  Obligate  ي التطفلراجبا Intracellular parasiteوهو طفيلي داخل خلوي  ة عن كائن وحيد الخلية هاللي الشكل رهو عبا

هذا . وصف  رنات ذات الدم الحائعلى التطفل على خاليا كل الكا راال بعد الدخول الى الوسط الخلوي و هو قاد ريستطيع التكاث انه ال

م  ومنه 1908وذلك في عام   Ctenodactylus gondiiاوية رالصحض ريقيا في احد أنواع القوارة في شمال افرالطفيلي ألول م

أي قوس و  Toxonين و هما ئفمشتقة من المصطلح االغيقي و المكون من جز Toxoplasmaاما كلمة  gnodiجاءت التسمية النوع 

Plasma   بمعنى شكلShape م في طفل مصاب بالتهاب الشبكية 1932. سجلت اول إصابة في االنسان بداء المقوسات في عام

 المشيمية.

ية لهذا الطفيلي اذ يتم في اجسمها التكاث الجنسي و ئنهامضيفات  Felidaeيات او القططيات رلة السنوئالقطط و الحيوانات من عاتعد 

ض و الماشية و بضمنها االنسان إضافة ري بينما تعد األنواع المختلفة من الثدييات  مثل الكالب و القطط و القوالاالجنسي لهذا الطفي

 .الالجنسي  رمضيفا وسطيا لهذا الطفيلي اذ يتم فيها التكاث رالى الطيو

ي ئتحصل في النسيج الطال Enteroepithelial cycle ية المعويةئحلة الطالرحلة األولى المرحلتين المرة الحياة لهذا الطفيلي بمرتم دو

      و كيس البيضة  Gametocytesمشاج والخاليا المكونة لال  Schizontاحل هي طو المنقسمة رالمعاء القطط  وتتضمن ثالث م

Oocyst .ج معوية رحلة الخارحلة الثانية  في جسم المضيفات الوسطية و يحصل فيها المرالم Extraintestinal حلة النسيجية راو الم

 Bradyoites رالحيوانات البطيئة التكاث رو طو الحادة  لإلصابة Tachyzoite  ريعة التكاثرالحوينات س رين هما طورو تتضمن طو

 و المميزة لإلصابات المزمنة Cystاو المتكيسة 

المتكيس يكون موجود  رالتي في حال كونها مصابة فان الطو راو احد الطيو ريسته سواء كانت فارالقط ف هم عندما يلتفي المحلة األولى 

 رة المعدية ويطلق ما فيه من الناشطات  والتي تلتصق بجدارالعصا  راثيالكيس بت ريتمزق جدا Bradyzoiteيسة رفي انسجة هذه الف

ال  رالذي يبدا بالتكاث Tachyzoite ري المبطن لالمعاء ، ثم تدخل هذه الناشطات هذه الخاليا و تتحول الى طوئالخاليا  للنسيج الطال

 First ج منها الجيل األول من االقسوماترو يخ رتنفج Schizontجنسيا اذ تنقسم نواته انقساما متعددا مكونة المنقسمة  األولى 

Merozoites االنقسامات حتى يتكون  ررق تلك االقسومات خاليا جديدة في األمعاء مكونة الجيل الثاني من االقسومات و تتكرثم تخت

ثم  Gametocytesلالمشاج و تتحول االقسومات األخيرة الى الخاليا المكونة  Fifth Merozoitesالجيل الخامس من االقسومات

ج كيس ر. ويخ Oocyst كيس البيضة خلية الزيجة  التي تكونية و االمشاج االنثوية اللذان يكونان بعد االخصاب رتتكون االمشاج الذك

القطط . ج جسم الحيوان) القطة( مع فضالت رية الحاوية عليه و بعد ذلك الى خائالخلية الطال رالبيضة الى فسحة األمعاء بعد انفجا

ة المحيطة تحدث بداخل رارض للهواء و الحرأيام من التع 4-2ض  ولكن بعد رمم رناضج و غي روجه غيريكون كيس البيض عند خ

. و الحويصلة البوغية ( Sporulated sporocyst الناضج المعدي ) الحويصلة البوغية  رانقسامات و يتحول الى الطو رهذا الطو

بعة حيوانات ريحتوي كل منها على ا Sporocyst يحتوي على كيسين بوغيين رجداعباة عن كيس بيضوي محاط ب

 . Sporozoitesبوغية

 



   

 

وغالبا  رة قد تدوم لعدة اشهراز ، خالل فتريق البريوميا عن ط Oocystsح الماليين من االكياس البيضيةرالقط المصاب يمكنه ان يط

من الطفيليات  راز عدد كبيرج مع البرالمقوسات خالل العدوى الحادة فان القط الواحد قد يخية توحي باصابته بداء ريراض سردون اع

 بة.رمعدي جدا ومن الممكن ان يعيش لسنوات في الت رمليون لكل يوم وهذا الطو 100يصل الى 

 حلة الثانية بعد ابتالع المضيف الوسطيرالماما في 

المعدي  ربة و التي تحتوي على الطور( في التSporulated sporocystالحويصلة البوغية  االكياس الناضجة و المعدية )

ض الى انزيمات الجهاز الهضمي في األمعاء الدقيقة داخل جسم المضيف الوسطي وهذه رالتي تنطلق بعد التع  Sporozoitesالبويغات

الحوينات  روتتحول داخل هذه الخاليا الى طو Macrophagesالملتهمة األمعاء حيث يتم تناولها من قبل الخاليا  رق جدارالطفيليات تخت

  Tachyzoites   ريعة التكاثرس

الحامض  ريتم هضم االكياس بتاثي Bradyzoitesريعة التكاثرالحوينات س راو يبتلع االكياس الموجودة في اللحوم المصابة بطو

ق الغشاء المبطن لالمعاء الدقيقة  وداخل خاليا الجهاز رالموجود في المعدة و تنطلق منها الناشطات الموجودة بهذه االكياس والتي تخت

د اتصال الحوينات سيعة ر. وبمج Tachyzoites ريعة التكاثروالتي تعطي الحوينات س ات في شكل الطفيليرالهضمي تحدث تغي

ق هذه الخاليا وبعد دخولها تصبح بيضية الشكل وتصبح محاطة بفجوة حاملة للطفيليات تحميها من رلمضيف فانها تختالتكاث بخاليا ا

الدفاعات المناعية للمضيف ومن دفاعات الخلية التي تكون موجودة داخلها تنقسم هذه الحيوانات الجنسيا داخل الخاليا الملتهمة للمضيف 

ة رالخلية وتطلق ما فيها من طفيليات لتصيب الخاليا المجاو رلئ خاليا المضيف بالطفيليات فتنفجات من االنقسام تمتروبعد عدة م

 ر: الطورويمثل هذا الطو Tachyzoites 20الى  8تنتج داخل كل خلية مصابة من هذه الطفيليات الى جميع أجزاء الجسم.روتهاج

االستجابات  ريتم استحضا Tachyzoitesيوم من اإلصابة وعند زيادة اعداد  30- 20ويستمر انقسام الطفيلي وبعد  لإلصابة.الحاد 

التي تكون  Tissue cystsحلة أخرى يطلق عليها االكياس النسيجية رالمناعية وهي ال تقتل الطفيلي بل تتحول هذه الحيوانات الى م

اللية من هذا الطفيلي ويطلق على هذه االشكال الهاللية الموجودة داخل الكيس النسيجي بالناشطات مملوءة بمئات االشكال  االسطوانية اله

  وهذه الحوينات او االكياس تميز اإلصابات المزمنة Bradyzoitesكة راو الحوينات البطيئة الح

د هي مواقع مفضلة لبقاء االكياس النسيجية الى جميع االنسجة يمكن ان تأوي  االكياس النسيجية فانسجة الدماغ والكلى و القلب و الكب

ة الحدوث في العضالت و االنسجة العصبية ومنها الدماغ والعين كما رتين  وتكون كثيئرهذه االكياس في ال رمدى طويل كما و تتطو

بال  روقد تظل طول العم . تبقى هذه االكياس ساكنة في االنسجة طالما كانت مناعة المضيف نشطة وسليمة توجد في العضالت القلبية

 في عندما تضعف مناعة المضيف ريعة التكاثرج من االكياس لتنشط وتتحول الى الحوينات سرعان ما تخرولكن س اضراع

تكون المقدمة االمامية مستدقة اما النهاية الخلفية رومترمايك 6*2اجسام هاللية الشكل حجمها  Tachyzoites  ريعة التكاثرالحوينات س

تحاط هذه الحيوانات بجليد وتحتوي على مجموعة من العضيات مثل النبيبات الدقيقة تحت الجليد وبيوت الطاقة وشبكة  ةرمستديفتكون 

اما الحوينات البطيئة فتكون  ب النهاية الخلفية او وسط الخليةرايبوسومات و فتحة دقيقة و نواة موجودة قراندوبالزمية و معقد كولجي و 

وتين هذا رجة اقل للتحطم بواسطة االنزيمات الحالة للبريعة اذ تكون حساسة بدرتختلف عن الحوينات الس رومتركماي 7*1.5ابعادها 

كزي و العضالت وتختلف رل ولكن بصفة أساسية يتواجد بالجهاز العصبي المئل المتكيس يكون موجود بمختلف أعضاء جسم العائالعا

 رومترمايك 70-5اوح حجمها من راالكياس النسيجية بالحجم ويت

  

 

 

 



 

 ق انتقال عدوى داء المقوسات لإلنسان:ئارط

ض كما ينتقل للمضيف الوسيط وتنتقل عدوى داء المقوسات لإلنسان بإحدى رينتقل له الم Accidentalض ريعد االنسان كمضيف عا

 ق االتية:ئارالط

بة الحاملة رازها او باالغذية و األدوات الملوثة بالتربالقطط المصابة بب رالناضجة نتيجة التماس المباش Oocyst بشكل أكياس البيض-1

از الملوث و المياه روقد تبقى في الب رطبة لعدة شهورب الروف البيئية حيث تبقى في الترللطفيلي و تكون أكياس البيض مقاومة للظ

و الذباب و ديدان األرض  راصرالمفصليات مثل الصفان  فضال عن ذلك ˚م 37-4ما بين ة رارجة حريوم وبد 400اكث من الملوثة 

 از القطط الملوثةرا في حدوث اإلصابة ميكانيكيا عند تغذيتها على بردو و العلق تؤدي 

 نتيجة ل: Tissue cystداخل الكيس النسيجي  Bradyzoitesيق الشكل بطئ المتكيس ركما تنتقل اإلصابة لإلنسان عن ط-2

في  كاف و الحاملة لالكياس الطفيلية. ممكن ان تحدث اإلصابة بمجد ابتالع كيس واحد فقط .  ربشكل غي اكلة اللحوم او المطبوخة-ا

على أكياس بها  ر% من منتجات الخنازي35-25اف و ر% من منتجات الخ20-10يوجد دليل على احتواء الواليات المتحدة 

Bradyzoites زهذا يكون كاف لحدوث العدوى.1اذ يكون بنسة  راقل بكثي رو يكون حدوث ذلك في لحم البق  % 

 ض لإلصابة السيما القلبرعند زع األعضاء الماخوذة من شخص قد تع-ب

 يع وذلك رقد يصاب الشخص بالعدوى بالشكل الس-3

  شيمةيق المرحم عن طرانتقال العدوى داخل ال-ب        الحاد لإلصابة عقب الحوادث الطارئة ربعد نقل الدم في الطو -ا

 



 Transplacental Transmissionيق المشيمة راالنتقال عن ط

  Tachyzoitesيعة رالطفيلي بشكله الحوينات الس رالحاد لإلصابة عند الحامل يمكن ان تنتقل العدوى الى الجنين بعبو رفي الطو

عيين للمشيمة حوالي ثلث السيدات الالتي اكتسبن اإلصابة بداء المقوسات الكوندية اثناء الحمل ينقلن اإلصابة للجنين والبقية يلدن افال طبي

 ض الجنين للعدوىرتع رد مدى خط\لم تحدث لهم عدوى وهناك عوامل تح

 راو اكث ربستة اشهض االم لعدوى قبل الحمل رحدوث العوى للجنين عند تع راليوجد خط-1

ة ركلما كانت الفت رالمشيمة تكون اكب رض الجنين للعدوى عبرصة تعرالسابقة للحمل فان ف رشهو 6عند حدوث العدوى لالم خالل  -2

 ربين إصابة االم بالعدوى و حدوث الحمل اقص

% ولكن 15المشيمة تكون قليلة حوالي رعب صة انتقال العدوى للجنينراألولى للحمل فان ف راذا حدثت عدوى لالم خالل الثالث اشه-3

 ض اكب عند األطفال حديثي الوالدةرشدة الم

% و لكن الطفل األول ال 65 رصة انتقال العدوى للجنين تكون اكبرعند حدوث عدوى لالم خالل الثالث اشه األخيرة من لحمل فان ف

 اض في العادة عند الوالدةرعليه اع رتظه

عليهن عالمات المض  رالالتي تحدث لهن العدوى بداء المقوسات تظه% من السيدات 20نسبة قليلة حوالي هو ان  ربالذك رومن الجدي

وتيني لعينة من الدم اثناء متابعة الحمل والتي تبين وجود االجسام ريتعلق بالمض يكون اثناء الفحص ال روفي العادة فان اول تقدي

 ض.رالمضادة الخاصة بالم

 اضية:راالم

يصيب االنسان و الحيوانات مثل  Toxoplasmosisض الناتج من اإلصابة بهذا الطفيلي بداء المقوسات )داء القطط( ريسمى الم

ة و الطبة و تصل اإلصابة االجمالية رفي جميع انحاء العالم خصوصا في المناطق الحا رض و الماشية و الطيورالكالب و القطط والقوا

ض من خالل قتل رعلى الم رد فعل الجسم المناعي يسيطرلذي يتمتع بمناعة سليمة فان % . وعند الشخص ا 13في العالم بنحو 

Tachyzoites خاصة في شبكية العين و بالجهاز  رحلة تبدا االكياس بالظهورو الخاليا المصابة بالطفيل.و عند هذه الم ج الخاليارخا

 ربال ظواه رلديه مناعة سليمة. وهذه العدوى تظل طوال العمل الذي ئشاع عند العا Bradyzoites العصبي. يكون وجود حويصالت

اض. وهذه الحويصالت تتحل و تتمزق داخل الجهاز العصبي ويجح العلماء ان يكون هذا التحلل و التمزق للحويصالت و راو اع

يمة فان اإلصابة الحادة بداء اء العدوى المتجددة عند ناقصي المناعة عند األشخاص الذين يتمتعون بمناعة سلراالكياس هو السبب و

 اض.راع ر% من البالغين و األطفال الذين تحدث لهم عدوى وعدم ظهو90-80اض عند رالقطط تكون دون اع

 وتضخم العقد اللمفاوية Hepatitis دوالتهاب الكب Pneumoniaة  ئراإلصابة الحادة تؤدي الى حصول حمى وذات ال 

Lymphadenitis و التهاب الدماغ Encephalitis وتضخم القلب Cardiomegaly  اما في الحاالت المزمنة فتتميز بطفح بقعي

. األشخاص الذين ةرو التهاب العضلة القلبية و التهاب الكبد و التهاب الشبكية المؤدي الى العمى في حاالت ناد ي  والتهاب الدماغربث

طان الغدد رطان كسراعة أعضاء او األشخاص المصابين بالسريت لهم عمليات زرمناعية مثل األشخاص الذين اج ريعانون من اخطا

 م للدم لذا يجب التأكد من استالمهم دم من شخص سليم ئلإلصابة بهذا الطفيلي بسبب احتياجهم الداضة راللمفية يكونون ع

 Congenital Toxoplasmosisداء المقوسات الخلقي 

األم المصابة أثناء فترة الحمل عن طريق الدم وعبور المشيمة. يتميز بوجود إصابات صيب الجنين أثناء فترة تكوينه وينتقل إليه من ي

خاصة على مستوى العين والجهاز العصبي.  تزداد خطورة اإلصابة لدى الجنين كلما كان تعرضه للطفيلي في المراحل األولى من 

ي األشهر الثالثة الثانية اوالثالثة من الحمل فيؤدي الى في حين ان االابة فوموت الجنين  Abortionوقد يؤدي الى اإلجهاض  الحمل

جات عضلية نتش و Blindnessوالعمى  Mental retardationوتخلف  عقلي  Hydeocephalusاس رمائي في ال ءظهور استسقا

Conulsions ض معتدل رالم ر% من األطفال المصابين يكون تطو12-10% من األطفال المصابين يموتون 15-5ؤية . رو ضعف ال

% من األطفال المصابين ال 72-58% من األطفال المصابين يحصل لديهم تلف شديد للدماغ والعين 10-8او يعانون من عوق شديد 

 اض عند الوالدة ونسبة قليلة من هؤالء يحصل لهم تخلف عقلي او التهاب غالف العين الشبكيرعليهم أي اع رتظه

 



من  رم  و الماعز فالعالمات هي موت االجنة واالجهاض وموت المواليد ويكون شديد في الماعز اكثاما في الحيوانات وخاصة األغنا

ة  والتهاب عضلة القلب والتهاب الدماغ ئراض هي ذات الرة العم و االعرمن كبي راليافعة اكث راألغنام  وتكون الوفيات في الخنازي

 المشيمة اما في القطط فيسبب العمى روتنخ

 الوقاية 

 براالهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة االل والش-

 مطبوخة جيدا رطبخ الطعام جيدا قبل اكله او تجميده قبل استعماله وعدم تناول لحوم غي-

 المطبوخة او عند العمل بالحديقة ريجب غسل االيدي جيدا بالماء والصابون بعد مالمسة اللحوم النيئة او غي -

 كها مكشوفةرتيجب تغطية اواني الطعام وعدم  -

 االبتعاد عن القطط وعدم مالمستها او مالمسة فضالتها واستعمال اقفاص خاصة بها وغسل هذه االقفاص  -

 ة الحمل رللكشف عن االجسام المضادة لهذا الطفيلي وخصوصا عند الحوامل طيلة فت رعمل اختبا -

 التشخيص -

للكشف عن IgMالجسام المضادة لهذا الطفيلي وخاصة للكشف عن ا راض لذا يجب عمل اختباريمكن االعتماد على االع ال -

 االتكس   روأيضا اختبا اإلصابة المزمنة او السابقةللكشف عن  IgGاإلصابة الحادة و 


