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  عند المجترات الصغيرة في سوريةندية قداء المقوسات الدراسة مسحية  ل
 ( 2)وحسين السليمان( 1)وزهير سالم( 1)وخالد النجار (1)وعبد الناصر العمر  (1)محمد ركبي*

 (2)وعبدو اليوسف  (2)وشامل جورية  (2)ومأمون مرعي

 ، مركز بحوث حماه، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، حماه، سورية.الحيوانية(. إدارة بحوث الثروة 1)
 (. مديرية الصحة الحيوانية، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، دمشق، سورية.2)

 (.roukbi2008@yahoo.com االلكتروني:)*للمراسلة د. محمد ركـبي. البريد 

 10/08/2015تاريخ القبول:    09/07/2015تاريخ االستالم: 

 :الملخص

 Hemag  باســــتعمات ارتبــــار التــــرار  يــــر المباشــــرلمجتــــرا  الصــــ يرة لنديــــة قداء المقوســــا  اللــــمصــــلية  مســــوحا أجريــــ  

glutination test (HAT) الرقـة، حلـ ، درعـا، ، ديـر الـزور، حمـر، تـدمر، القـريتيق، القامشـلي، همحافظـا : حمـاو  في منـاقق
بهدف التعرف على واقع انتشار داء المقوسا  القندية في الققر  31/12/2009-1/11في الفترة والسويداء  ريف دمشق ،القنيقرة

( عينــة مــق اإلنــاث، بشــكت رــار فــي النصــف الثــاني مــق الحمــت 748منهــا ) عينــة دع عشــوائية( 806)جمعــ  . العربــي الســور 
( ققيـع، 26عـددها )و  المـربيقمق الذكور، وهـي تعـود لــققعاق عينة  (58يوع مق حدوث اإلجهاض، و) 21واإلناث المجهضة بعد 

داء  لرمــ ( للمــاعز الشــامي والجبلــي. بلــن متوســق نســبة اإلصــابة العامــة 5( لأل نــاع العــوا  و)8محقــة حكوميــة منهــا ) (13و)
ـــرا  الصـــ يرة  gondii  Toxoplasmaالمقوســـا  ـــةفـــي المواقـــع عنـــد المجت المـــربيق  فـــي ققعـــاقو  وفـــي المحقـــا  البحثيـــة كاف

أظهر  النتائ  نسبة انتشـار واسـعة وبصـورة راصـة فـي تـدمر والقامشـلي إذ على التوالي.  (%19.46%( و)13.98و))(14.5
 الحـاتفـي بعـض المحقـا  البحثيـة كمـا هـو التفـاعال  المصـلية االيجابيـة  وارتفع  نسبة .%  على التوالي28.3% و33.7بل   

أمـا عنـد  .(على التوالي %10.4و% 14.9وفي جدريق وواد  العذي  في حماه )(، %33.3)قصر الحالبا  في تدمر في محقة 
%(، أمــا المحقــا  البحثيـة للمــاعز، محقــة 21.5الرقـة )%( و23.1المـربيق فقــد ارتفعـ  نســبة التفــاعال  االيجابيـة فــي القامشــلي )

داء لــيتبــيق مــق هــذه الدراســة المســحية   .لــع تســجت أ  حالــة إصــابة بــالمرض ،فــي ريــف دمشــقكودنــة فــي القنيقــرة، ومحقــة قرحتــا 
المقوســـا  القنديـــة بتنـــي ينتشـــر فـــي الباديـــة الســـورية والمنـــاقق الهامشـــية )الرقـــة وحمـــاه(، ويمتـــد باتجـــاه الشـــمات الشـــرقي مـــق ســـورية 

 ( في االصابة بيق ققعاق المحقا  البحثية وققعاق المربيق في المحافظا . p<0.01)القامشلي(، مع وجود فروق معنوية عالية )
 .ارتبار الترار  ير المباشر، سورية ،داء المقوسا ، نسبة اإلصابة الكلمات المفتاحية:

 
  مقدمة:ال

اإلنساق وحيوانا  الدع  إذ يصي  ،مق أكثر األمراض المشتركة شيوعًا في العالع Toxoplasmosisالقندية يعد داء المقوسا  
(، وقد حظي في اآلونة األريرة باهتماما  قبية وصحية نظرًا Munday، 1975؛ WHO ،1969والقيور واألسماك ) الحار

السيدا  الحوامت واألقفات حديثي الوالدة، إضافة إلى أهمية  صحة اإلنساق وبصورة راصةعلى السلبية  هالنتشاره الواسع، وآثار 
مثت هامًا  ركنًا اقتصادياً  وماعز(  ناعأالمجترا  الص يرة )المرض مق الناحية االقتصادية، والسيما في البلداق التي تشكت فيها 

، وزارة الزراعة واالصالح الزراعي) ماعز( مليوق رأ  مق ال1.5( مليوق رأ  مق األ ناع و)19) سورية، إذ يبلن تعدداها أكثر مق
لألقوار  المضيف النهائيأو  بدور الثو  والمنزلية المرض عق قفيليا  ثنائية المثوى مجبرة، وتقوع الققق الضالة ينجع (.2008
الظهار  في ال شاء قفيلي اليتواجد إذ (، 2002المقداد وآرروق، ؛ Wallace, 1973; Ruis and Frenkel, 1980) الجنسية
، ويقرح (Miller et al., 2001 ; Dubey et al., 2002) للققق دوق أق تظهر عليها األعراض السريرية للمرض المعو 

mailto:الحيوانية%20(
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شهر  12 مدة وتمتلك القدرة على البقاء في التربةأياع  5-1في البراز وتصبح معدية رالت  oocystsمالييق مق الكيسا  البيضية 
(Ruiz et al., 1973) على الرم  حوالي عاع  واالحتفاظ بقدرتهالك مقدرة عالية على البقاء في المراعي الرقبة تتم أنها، كما

عق قريق ابتالع الوسيق(  تالعائ)والجرذاق والقيور واإلنساق  العاشبة لحيوانا ل تنتقت العدوى، (2002، )المقداد وآرروقكامت 
؛ 2002الرالد،؛ Wallace; 1973; Ruis and Frenkel, 1980) الققق ببرازالكيسا  الموجودة في األ ذية والمياه الملوثة 

 كيسة بيضيةمليوق  20مق قق مصا  تحتو  عادة على  ( أق عينة برازDyer, 2008)شير يو . (2002المقداد وآرروق، 
oocyst (Federman, 2002 (Kravetz and  نعجة عق قريق تلوث فرشة الحيواق والعلف وحتى  300تكفي إلصابة وهي

. تعد التربة الملوثة ببراز الققق والجرذاق مصدر مهع لعدوى الحيوانا  األررى نظرًا الحتوائها على الكيسا  عش  المرعى
الحيوانا   إذ تحافظ على دورة القفيلي وتساهع في انتقات المرض بيق (Coutinho et al., 1986)البيضية للمقوسة القندية 

(Wallace et al., 1972). (  وتلع  الحشرا  كالذبا  والصراصر دور العوائت التجريبية لنقت المقوساWallace, 1971-

 Hartley et al., 1954; Dubey et  ) اإلجهاضب مهمة متمثلةرسائر اقتصادية إلى  (. يؤد  داء المقوسا  القندية1972

al., 1989)، ة الفلقا  الرحميوتنكرز بسب  تضرر بقانة الرحع وذلك  يوماً  45في بداية الحمت أو في منتصفي وبعد  الذ  يحصت
ذا ما وصت الحمت لنهايتي ف البًا  أو والدا  سابقة ألوانها، ،لجنيقإلى اوققع اإلمداد ال ذائي  مولود ص ير وضعيف جدًا  ما يلدوا 

 Tenter et al., 2000; Dubeyاألنسجة السيما في العضال  والدماغ والمشيمة )وضع أقوار القفيلي في تت .آرر قبيعيمع 

and Jones, 2008)   فقداق الشهية والهزات، وسرعة التنف  مع سعات، والتها  المعدة واألمعاء، إلى أعراض عامة كوتؤد
وأحيانًا  واالرتالت الوظيفي للجهاز العصبي المركز االتزاق والشلت، والتها  الدماغ باإلضافة إلى أعراض عصبية كقلة ويرقاق، 

 Dubey and Beattieعلى عمودها الفقر  ) العنـزة تلق  ضربة قاسية وكتقالماعز  فيرعاش ورجفاق وتقلصا  عضلية 

لى عقع مؤق  أو دائع نتيجة التها  الجهاز التناسلي مع إمكانية المرض  ، كما يؤد (1988 نفوق إلى فقداق الحلي ، وا 
أوت مق أثبتا أق هذا القفيلي  Marshallو Hartley and Marshall, (1957)  كاق الباحثاقو  .(Johnston,1988الحيواق)

  Nishi etيومًا ) 14-7. وال يظهر القفيلي عادة في الدع إال بعد هو أحد المسببا  الرئيسة لإلجهاض عند األ ناع في نيوزيالندا

al., 2001; Miller et al,. 2001)).  بقريق تكتشفال( تياألجساع المضادة IFAT  أوLatex)  يومًا مق  14إال بعد مضي
نسبة  . يؤد  زيادةضعف حركةبضعف شهية وحرارة و المتمثلة حيث تظهر أوت عالما  اإلصابة ، بداية عالما  المرض

ألضداد المقوسا  القندية، إلى  64:1≤ زأو تركير في عيا في الماعز، % 64.3% إلى 23.6التفاعال  المصلية اإليجابية مق 
لى انرفاض عدد المواليد 89% إلى 99%، وانرفاض نسبة الرصوبة مق 29.2% إلى 0ارتفاع نسبة اإلجهاض مق  %، وا 

 .(Borde et al., 2006)% 19.4 إلى %6.3 ، وارتفاع نسبة نفوقها مق1.5 إلى 2.1 مق
الباحثوق في سورية على عينا  عشوائية مق ققعاق المربيق أو مق محقا  االنتاج اقتصر  المسوحا  المصلية التي قاع بها 

داء  انتشار واقع الحيواني التابعة لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي لذا كاق مق الضرور  إجراء دراسة شاملة للوقوف على
إجراءا  الرقابة  مركز فيها اإلصابة وذلك ضمقوتحديد األماكق التي تت ،المقوسا  القندية عند المجترا  الص يرة في سورية

 .على هذا المرضوذلك ب ية اعتماد إستراتيجية للتحكع والسيقرة  الوبائية لألمراض
 البحث: المواد وطرائق
مق مناقق ومحافظا   31/12/2009-1/11في الفترة لمجترا  الص يرة في اندية قداء المقوسا  اللمصلية  أجري  مسوحا 

 .والسويداء ، ريف دمشق، دير الزور، حمر، تدمر، القريتيق، القامشلي، الرقة، حل ، درعا، القنيقرةه: حماالعربي السور الققر 
 21( عينة مق اإلناث الحوامت في النصف الثاني مق الحمت واإلناث المجهضة بعد 748منها )  ة دع عشوائيةعين (806) جمع 

إجمالي عدد %( مق 12.22)، ممثلة مق الذكورعينة ( 58و)  ،( سنوا 6-1بيق )، متوسق أعمارها مق حدوث اإلجهاض اً يوم
توزع  رؤو  األ ناع والماعز ضمق ققعاق تنتمي لمربيق  رأسًا. 6650األ ناع والماعز التي شملها المسح والذ  بلن  رؤو  

 التالي:(  على النحو محقة 13 )بحثية  ا محقل(، و مربي 26)
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محقا   8إدارة بحوث الثروة الحيوانية في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، عددها محقا  العائدة ل ققعاق األ ناع -أ
، وقصر )القامشلي(، وهيمو)دير الزور(، والشوال)الرقة( ، وبئر الهشع)حماه(، وودا  العزي )حماه(، وجدريق)درعا(السماقيا وهي: 

 .مر()ح، ومحسة)تدمر( الحالبا 

محقا   5إدارة بحوث الثروة الحيوانية في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، عددها محقا  ل العائدة  ققعاق الماعز - 
 .)القنيقرة( ، وكودنة)ريف دمشق(، وقرحتا)حل ( ، وحميمة)حمر( ، وجوسية الررا )السويداء( عرى وهي:

  .حمرو القامشلي  ،دير الزور، الرقة، حماه، ققيع: درعا 26وعددها  محافظا الفي  اال ناع والماعز ققعاق مربي -ج
 ,.Vacuum container(Dickinson and Co مفر ة مق الهواء   تع سح  عينا  الدع مق الوريد الوداجي في أنابي  جافة

Franklin Lakges, N.J. USA) عينا  الدع المتروذة رالت دورة/ الدقيقة، حفظ   1500. ثفل  العينا  مباشرة بسرعة دوراق
دقيقة( فورًا بعد العودة للمربر.  15د لمدة  /دورة 1500وضع فيي بعض ققع الثل  وتع تثفيلها ) تبريد الجولة الميدانية في صندوق

  .مئوية إلى حيق إجراء االرتبار المصليدرجة  20-تع فصت المصت وحفظي  في أنابي  ابندورف في درجة حرارة 
باستعمات في مرابر مديرية الصحة الحيوانية بدمشق وجود األجساع المضادة للمقوسا  القندية في عينا  المصت تع الكشف عق 

 ,Toxo-HATالفرنسية ) Fumouzeمق إنتاج مرابر  hemagglutination test (HAT) ارتبار الترار  ير المباشركي  

Fumouze laboratories, Lavalloise-Perret, France  يتضمق الكي   .الرقوا  الموصى بها مق قبت المنت ( حس
حجرة تحتو  مستضدا  المقوسا  القندية، باإلضافة لمحلوت التمديد والشاهد االيجابي والسلبي.  96تتضمق صفائح معايرة دقيقة 

( على التوالي، حيث %97.7و 99.2%)عالية  ونوعيةبحساسية ويمتاز للمقوسا  القندية يعد هذا اإلرتبار كمي لألجساع المضادة 
في الحجرا   (5120و 2560، 1280و 320، 160، 80مدد  األمصات المراد ارتبارها بمحلوت التمديد المرفق بالكي  )

تعتبر العينا  مئوية لمدة ساعتيق ثع قرأ  النتيجة.  37المرصصة لكت عينة ورج  لمدة دقيقتيق ثع حضن  في درجة حرارة 
الضد على سقح راليا الدع الحمراء مع األجساع المضادة في المصت لتتشكت قبقة مق الراليا عندما تتحد مولدا  إيجابية 

  بما يتوافق مع الشاهد االيجابي المرفق. 1:80 ≤المتراصة في قعر الحجر بتركيز

 
  Toxo-HAT. تفسير نتائج اختبار التراص غير المباشر 1الشكل 

عولج   .يستردع عادة مع قرائق مصلية أررى كارتبار إليزا، و Ig Mو Ig Gيسمح اإلرتبار بالتمييز بيق األجساع المضادة 
، وأ  إنرفاض أدنى أو Ig Mلتحديد وجود األجساع المضادة M 2-mercaptoethanol  0.1األمصات بمحلوت ميركابتيوايتانوت 

  . Ig Mيساو  عياريق دّت على وجود األجساع المضادة 
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حسب  نسبة انتشار داء التوكسوبالزما كنسبة التفاعال  االيجابية مق عدد عينا  الدع المتروذة مق الموقع أو المحقة، وحسب  
وصمم  الجداوت واالشكات البيانية باسترداع  .نسبة التفاعال  المصلية اإليجابية مق العدد االجمالي للعينا  االيجابية

Microsoft Office Excel 2007. 
 :التحليل اإلحصائي

لدراسة  SAS v. 7 program for Windows) ) باسترداع( Chi-square test) حسا  متوسق المربعا  الص رى تع 
 Analysis of الفروق في االصابة بيق المواقع والمحافظا ، وبيق المحقا  البحثية وققعاق المربيق. كما أجر  ارتبار التبايق

Variance  وفق النموذج الرقيLog linear Model   لدراسة إصابة ققعاق المحقا  البحثية وققعاق المربيق في المحافظا
 على الذكوربداء التوكسوبالزما  إصابة اإلناث Odds ratioكما تع تقدير نسبة أرجحية  فيما بينها. والمواقع المرتلفة والتفاعت

 .Logistic Procedureبقريقة االنحدار اللوجستيكي 
  النتائج والمناقشة:

عند األ ناع والماعز على حٍد سواء لدى الحيوانا  عند المربيق أو  .gondii Tوجود إصابة واسعة لرم  الدراسة أظهر  نتائ  
في مرتلف المحافظا  السورية التي شملها المسح، إال أق شدة ونس  اإلصابة كان  متباينة، وأق هذا المحقا  الحكومية 

ناتجًا عق التنوع المناري والبيئي  قد يكوقالبحثية  بيق ققعاق المربيق وققعاق المحقا  االنتشاراالرتالف أو التبايق بيق نس  
 وهذا ما تظهره النتائ  التالية:ومستوى التوعية والرقابة الصحية المناقق الج رافية،  حس 

 :اتالمحافظ فيلمرض المقوسات القندية عند الماعز واألغنام العام  االنتشار المصلي-آ
متوسق نسبة مع  ا  والمواقعالمحافظ فيلمرض المقوسا  القندية عند الماعز واأل ناع  االنتشار المصلي (1الجدوت )يبيق 

( زيادة  1كما يظهر الشكت ) %14.5 في المحافظا  كافة بلنمرض المقوسة القندية عند ال نع العوا  والماعز لاإلصابة العامة 
 .المتوسق العاع لباقي المناقق والمواقععق % على التوالي( 28.3% و33.7ملفتة للنظر في تدمر والقامشلي )

 ات والمواقعالمحافظ فيلمرض المقوسات القندية عند الماعز واألغنام  . االنتشار المصلي1الجدول 
النتائج االيجابية 

% 

 نسبة اإلصابة

% 
 المحافظة الموقع عدد العينات لنتائج االيجابيةا

0 0 
 ريف دمشق بحوث )قرحتا( 41 0

 مربين 0 0 

22.14 33.72 
 تدمر بحوث )قصر الحالبات( 35 22

 مربين 51 7 

10.69 14.58 
 حمص محسة( -بحوث )جوسية 26 6

 مربين )قريتين( 70 8 

6.87 12.16 
 درعا بحوث )السماقيات( 54 1

 مربين 20 8 

12.98 17 
17 100 

-بحوث )وادري العذيب

 جدرين(
 حماة

 
 مربين 0 0

9.16 13.04 
 حلب بحوث )حميمة( 26 4

 مربين 66 8 

6.12 7.92 
 دير الزور بحوث )الشوال( 51 3

 مربين 50 5 

13.74 18 
 الرقة بحوث )بئر الهشم( 50 4

 مربين 50 14 

12.98 28.33 
 القامشلي بحوث)الهيمو( 33 2

 مربين 27 15 
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5.34 14.89 
 السويداء بحوث )عرى( 47 7

 مربين 0 0 

0 0 
 القنيطرة بحوث )كودنة( 9 0

 مربين 0 0 

 

 

 
 . االنتشار المصلي لداء المقوسات في المحافظات والمواقع1الشكل 

 13.74وبل ـ  نسـبة العينـا  االيجابيـة  فـي الرقـة  .%22.14( فـي تـدمر إذ بل ـ  2سجل  أعلى نسـبة للعينـا  االيجابيـة )الشـكت 
 %.12.98% وفي كت مق القامشلي وحماه  

 
 . توزع النتائج االيجابية لداء المقوسات في المحافظات والمواقع2الشكل 

نتشـار ( لال 2002)عـاع EL-Moukdad  أرفـض مـق نسـ  اإلصـابة التـي حصـت عليهـا أظهر  نتائ  هذه الدراسة نس  إصابة  
فــي درعــا  %( 63،35، و) اهحمــفــي %( 72،16فــي إدلــ  و)% ( 74،46) كانــ : فــي المحافظــا  والتــيالمصــلي لهــذا المــرض، 

فـي  %(17،02فـي ريـف دمشـق و) %(23.48فـي حمـر، و) %(40في السـويداء،  و) %(46.98في الحسكة  و)%( 11.51)و
( فـــي األ نـــاع فـــي 2003التـــي حصـــت عليهـــا الياســـينو وشـــنكت )اإلصـــابة  ةأرفـــض مـــق نســـبو فـــي ديـــر الـــزور. %( 13،79حلـــ  و)

التــرار  بقريقـةمسـال   فــي األردق هـا مــق الجمع عينــا  التـي تــع علـى Morsy et al., (1979) و، %(27.1)ه محافظـة حمـا
 ومــق ،%(88.7) المجــاورة فــي كــانكر  وتركيــا Babur et al., (1997) ومــق، %(22.9) والتــي بل ــ الــدمو   يــر المباشــر 

Ciamek ( 30( عند األ ناع )2005عاع)% (15وعند الماعز)% ، وأقت أيضًا مق نس  اإلصابة التي حصتAl-Mufarrej et 

 al., (2011) في السـعودية لـدى قيامـي بفحوصـا  مصـلية بقريقـة التـرار  يـر المباشـر فـي ققيعـيق، األوت مـع أعـراض إجهـاض
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فــي انتشــار هــذا المــرض ة أق يــالحقيقو  .علــى التــوالي%30% و51.7والتــي بل ــ   ونفــوق جنينــي وآرــر شــاهد بــدوق ســابق أعــراض
 .إجراءا  األمق الحيو  وتقبيق الحيوانية اإلدارة الجيدة للمزارعقد انرفض نتيجة  السنوا  األريرة

 إصابة المجترات الصغيرة )أغنام وماعز( بالمقوسات القندية في المحطات البحثية:-ب
أرـذ  ( عينـة 472ققعاق المجتـرا  الصـ يرة مـق أصـت )بداء المقوسا  القندية في مصابة ( عينة دع ايجابية 66نتائ  )الأظهر  

 .علـى التـوالي %8.33و %16.17 نسـبةوالمـاعز بل   في محقا  تربية األ نـاع فقد  .%(13.98 نسبة) المحقا  البحثية مق
)الشـكت التفـاعال  المصـلية االيجابيـة  ارتفعـ  نسـبة وقـد .62.86%-0نس  االنتشار في المحقـا  متباينـة وتراوحـ  بـيق  وكان 

وفــي جـدريق وواد  العــذي  فــي (، %33.3)قصـر الحالبــا  فــي تـدمر فـي محقــة  ( فـي بعــض المحقـا  البحثيــة كمـا هــو الحــات3
% 5.97%و3% و1.49أما في محقا  السماقيا  والهيمو وبئر الهشع والشوال فبل    .(على التوالي %10.4و% 14.9حماه )

 فـي ريـف دمشـقأيضـًا القنيقـرة، وفـي قرحتـا كودنة للماعز فـي في محقة % على التوالي. لع تسجت عينا  ايجابية للماعز 4.48و
فـي دراسـة شـمل  ققعـاق ا أشـار قـد ( 2009الياسـيق والققرنجـي ) وكـاق .(علـى التـوالي 14.9%% و 15.4برالف حميمـة وعـرى )

 .%(6.25المحقا  الحكومية في محافظتي حماه ودرعا تبلن )األ ناع أق نسبة االصابة بالمقوسة القندية في 

 
 انتشار المقوسات القندية عند المجترات الصغيرة في المحطات البحثية  .3 الشكل

 المربين بالمقوسات القندية: إصابة قطعان-ت
 بحـوث الثـروة الحيوانيـة التابعـة إلدارةالمتارمـة للمحقـا  البحثيـة األ نـاع مربـي ققعـاق فـي  متوسق نسبة انتشار بداء المقوسا  بلن

وهــي أعلــى مــق نســبة اصــابة ققعــاق األ نــاع العائــدة للمحقــا   (334) مــق أصــت 65)العينــا  االيجابيــة ) عــدد بلــن إذ 19.46%
 فــي بعــض الققعــاق المرتبــرة عاليــة فــي إصــابةنســ  ( 4 )يبــيق الشــكت .(340عينــة ايجابيــة مــق أصــت  55: %16.17البحثيــة )
: تـدمر ( وحمـر12.12%) محافظـا  حلـ  مقارنة بمثيالتها في%(، 28الرقة )و ( %40)درعا و ( 55.56%) القامشلي محافظا 
%(، 23.1أمــا نســبة التفــاعال  االيجابيــة فقــد تســاو  فــي كــت مــق حمــر والقامشــلي ) .( 10%وديــر الــزور) %(12.4) والقــريتيق

  % في دير الزور. 7.69% ولع تتجاوز 21.5%(. أما في الرقة فبل   (12.3ودرعا وحل 
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 العائدة للمربينفي قطعان األغنام  المقوسات القنديةانتشار . 4الشكل 

لوحظ ارتفاع نسبة اإلصابة في بعض ققعاق المـربيق المتارمـة لـبعض المحقـا  كمحقـة الهيمـو فـي القامشـلي ومحقـة بئـر الهشـع 
ويجـدر التنويـي هنـا إلـى  مما يزيد مق فرر انتقات المرض ويستدعي تقبيق اجراءا  العزت الصارمة منعًا النتقات المـرض في الرقة

فـي مرتلـف  الراضـعة للدراسـة والمرتـارة عشـوائيًا والعائـدة للمـربيقققعـاق األ نـاع  أق هذه النس  تمثـت نسـ  االنتشـار المصـلي فـي
  .ققعاق األ ناع في الققر العربي السور  المحافظا  السورية وال تمثت جميع 

 الماعز بالمقوسات القندية عند المربين: إصابة قطعان -ث
قلة وذلك لبيق انتشار داء المقوسا  في الماعز لدى المربيق مق جهة وبيق المحقا  البحثية مق جهة أررى  لع تجر أية مقارنة

 حصال( 2003الياسينو وشنكت ) وكاق .األ ناعالمرباة في ققعاق مربي الماعز رؤو   فقق( مق عينة 12)عينا  الدع المسحوبة 
في فقد حصت على نسبة اصابة ( 2005عاع ) Ciamek أما .في الماعز البلد  %(24.7)بل    في محافظة حماة نسبة اصابة
في منققة السليمانية في العراق  Abdulla (2011) و   Al-Taieوفي دراسة مصلية قاع بها   .%(15)و بل  إيراق واردابيل

 .% على التوالي54.6% و 51.7بقريقة االليزا بل   نسبة اصابة األ ناع والماعز 
 :المقوسات القنديةقطعان المربين )المجهضة وغير المجهضة ( بداء إصابة -ج

المجهضة مقارنة بالققعاق المجهضة ( يظهر زيادة في نسبة النتائ  االيجابية لداء المقوسا  في الققعاق  ير 2)الجدوت 
توزع  في مناقق  مق ققعاق المربيقمجهضة أنثى  53على التوالي(، علمًا أق عمليا  المسح شمل   13.9%% و30.9)

إال أق نسبة اإلصابة لع توالي، على ال 3و 15و 15و 20ومحافظا : القريتيق ودير الزور والرقة وحل  على النحو التالي: 
مما يشير لوجود  ،ققعاق في محافظة الرقة، وعينتيق في أحد ققعاق القريتيق( 3تنتمي لـ 7عينا  إيجابية:  9) %16.98تتجاوز 

 .إلى أسبا  معدية أررى ) كمرض االجهاض المعد  مثاًل( أو  ير معدية ك ذائية مؤدية لإلجهاض في الققعاق المجهضة
 القطعان المجهضة وغير المجهضة الصغيرة في المقوسات القندية عند المجتراتانتشار داء  .2الجدول 

 االيجابيةالعينات عدد  عدد العينات البيانات
 ةبنسبة اإلصا

% 

 16.25 131 806 محطات البحثية والمربين

 13.98 66 472 محطات البحثية

 18.8 63 334 العينات المسحوبة من قطعان المربين

 13.9 33 237 المجهضةعينات الدم المأخوذة من قطعان المربين 

 30.9 30 97 عينات الدم المأخوذة من قطعان المربين غير المجهضة
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 :إصابة القطعان المختبرة بداء المقوسات القندية-ح

بـداء المقوسـا  فـي االصـابة  (p<0.01)وجـود فـروق معنويـة SAS 9.2,2002) باسترداع ) Chi-squareحسا  مربع كا  يبيق 
 Analysis ( يبـيق نتـائ  تحليـت التبـايق 3الجـدوت) .بيق ققعاق المحقا  البحثية وققعاق المربيق في المحافظا  المرتلفة القندية

of Variance   لــداء المقوســا  القنديــة باســترداع الرقــي اللو ــارتميlog linear Model وجــود فــروق معنويــة عاليــة  ويظهــر
(p<0.0001 ) فيمــا يتعلــق بةصــابة الققعــاق المرتبــرة بــداء المقوســا  علــى مســتوى المحافظــا  والتفاعــت فيمــا بــيق االصــابة علــى

 مستوى المحافظا  والمواقع. 
 القندية . تحليل التباين لداء المقوسات3الجدول 

 .Chi-Square Prob درجات الحرية مصدر التباين

 <INFECTION 1 35.62 0.0001إصابة الققعاق 

 <LOCATION 10 93.78 0.0001 محافظا  

 STATION 1 2.68 0.1018 مربيق( -)بحوث مواقع

 INFEC*LOCATION 8 24.07 0.0022 اإلصابة*محافظا  التفاعت 

 INFEC*STATION 1 14.56 0.0001 اإلصابة*مواقع  التفاعت

 <LOCATION*STATION 6 65.00 0.0001 محافظا *مواقع  التفاعت

 <Likelihood Ratio 5 30.58 0.0001 المتبقي 

 
 اصابة الذكور بداء المقوسات القندية: -د

( 3.785ارجحيــة معنويــة )  Logistic procedure بقريقــة االنحــدار اللوجســتيكي Odds ratio أظهــر تقــدير نســبة أرجحيــة 
ـــة علـــى ـــاث بالمقوســـا  القندي  Abdullaو   Al-Taieوكـــاق  %.3.17 لـــع تتجـــاوز نســـبة إصـــابة الـــذكورالـــذكور إذ  إلصـــابة اإلن

( قـــــد ســـــجال أيضـــــًا نســـــبة تفـــــاعال  مصـــــلية إيجابيـــــة عنـــــد اإلنـــــاث أعلـــــى مـــــق الـــــذكور 1972وآرـــــريق ) Scharmaو  (2011)
 % على الترتي . 6.7و 41.7%%، و10.2% و 47.1بل  

ســـواء لـــدى  المـــربيق أو  فـــي ســـورية )أ نـــاع ومـــاعز(  المقوســـا  عنـــد المجتـــرا  الصـــ يرة  داءاالصـــابة بـــنتشـــار إ  تبـــيق ممـــا ســـبق
فــي مرتلــف المحافظــا  الســورية التــي شــملها المســح، إال أق شــدة ونســ  اإلصــابة كانــ  متباينــة حســ  التنــوع المحقــا  الحكوميــة 

أو  إلــى االرتالفــا  فــي نظمــاإلدارة و التربية)شــبي مكثــف ، إضــافةوالمنــاقق الج رافيــة المحافظــا  المنــاري والبيئــي المتعــدد حســ 
لـى مسـتوى التوعيـة االجتماعيـةسرحي  Watsonو  Beverley؛2003وزمـالؤه،   Krauss)وق، وهـذا مـا أكـده كثيـر مـق البـاحث(، وا 

كت  في األ ناع والماعز في وجد مق رالت مقارنة نس  انتشار المرضكما  .(Johnston، 1988؛  Buxton ،1991؛  1961،
في نسبة اإلصابة بيق المحافظا  والمواقع مـق جهـة، وبـيق الققعـاق  (p<0.01)المربيق فروق معنوية  لدىالمحقا  البحثية و مق 

فيمــا يتعلــق بةصــابة الققعــاق  (p<0.0001)وجــود فــروق معنويــة عاليــة عــزى وربمــا ي .الراصــة والحكوميــة البحثيــة مــق جهــة أرــرى
 إلـى االرتالفـا  فـيالمرتبرة بداء المقوسا  على مستوى المحافظا  والتفاعت فيما بيق االصابة على مسـتوى المحافظـا  والمواقـع 

لـى مسـتوى التوعيــة االجتماعيـة. كمــا تشـير النتـائ  إلــى الـدور الهــاع الـذ  يمكــأو ســرحي )شــبي مكثـف نظـع اإلدارة والتربيـة ق أق (، وا 
اإلصــابة بــداء المقوســا  القنديــة كانــ  أعلــى فــي كانــ   فقــد تلعبــي المجتــرا  الصــ يرة كمصــدر إلصــابة اإلنســاق بــداء المقوســا .

ـــاع أو المـــاعز،  ـــة، ســـواًء عنـــد األ ن ـــن متوســـق نســـبة اإلصـــابة العامـــة إذ ققعـــاق المـــربيق عنهـــا فـــي المحقـــا  البحثي داء  لرمـــ بل
 )%(16.25وعنــد المــربيق  وفــي المحقــا  البحثيــة فــي المواقــع كافــةعنــد المجتــرا  الصــ يرة  gondii  Toxoplasmaالمقوســا 

مربـاة الققعـاق كـوق في المحقـا  البحثيـة  األ ناع والماعزوقد يفسر انرفاض إصابة  على التوالي. (%19.46%( و)13. 98)و
ةجراء كـاترـاذ إجـراءا  األمـق الحيـو  و  والعالجية بسب  بتقبيق االجراءا  الصحية الوقائيةو  ،(Susan, 2007) في حظائر م لقة

 Al-Taie and سـنوا  ) 9-7% مق رؤو  ال نع والماعز مق الفئة العمريـة 25سنويًا بشكت عينا  عشوائية )مصلية  ا حو مس
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Abdulla, 2011) بعاد الققق والحيوانا  البرية، و بعادهـا عـق الحظـائر و  ا  ، والمعالجـة والمـزارعمنع تلـوث األعـالف ببـراز الققـق وا 
والصـادا  الحيويـة  مثـت امبروليـوع واسـترداع بعـض مضـادا  الكوكسـيديا الدوائية بالصادا  الحيوية قبت التلقيح ورالت فترة الحمت،

(Mc Fadden et al., 2000; Angermann et al., 1992) ، إال بعـد ثبـو  وحظـر اسـترداع كبـاش فـي التلقـيح التناسـلي
  إل ..(.سالمتها مق داء المقوسا  

 : الخالصة
عنـد األ نـاع والمـاعز سـواء لـدى الحيوانـا    gondii  Toxoplasmaوجـود إصـابة واسـعة لرمـ يستنت  مـق هـذه الدراسـة المسـحية 

ونسـ  اإلصـابة كانـ  متباينـة عند المربيق أو المحقا  الحكومية في مرتلف المحافظا  السـورية التـي شـملها المسـح، إال أق شـدة 
 )شبي مكثف اإلدارة و التربية إلى االرتالفا  في نظع ، إضافةحس  المحافظا  والمناقق الج رافية .حس  التنوع المناري والبيئي

لى مستوى التوعية االجتماعيةأو سرحي  .(، وا 

 :لمقترحاتا
كالباديـة السـورية والمنـاقق الهامشـية )الرقـة وحمـاه والقامشـلي( مـق اإلهتماع بمناقق اإلنتشار الواسع لداء المقوسا  القندية  -1

حيــث تــتميق نظــع التربيــة المكثفــة إلــى جانــ  التربيــة الســرحية باإلضــافة للمحميــا  الرعويــة بحيــث تكــوق قريبــة مــق األمــاكق 
مــدادها ب ها لــدى الحيوانــا  المصــابة وذلــك اللقاحــا  المرففــة إلســتردامو األدويــة الكيميائيــة ذا  الكثافــة الحيوانيــة العاليــة، وا 

 للحيلولة دوق انتقات المرض إلى المناقق المجاورة االررى.
سـنوا ( فـي  9-7% مق رؤو  ال نع والماعز مق الفئة العمرية 25سنويًا بشكت عينا  عشوائية )مصلية  ا حو إجراء مس -2

  .سواء في المحقا  البحثية أو لدى المربيقكافة المناقق والمحافظا  

يتقــدع البــاحثوق بالشــكر لمربــر الفحوصــا  العامــة فــي مديريــة الصــحة الحيوانيــة بدمشــق لقيامهــا بالتحاليــت المصــلية ولــوزارة  كلمةةة شةةكر:
 .الزراعة واالصالح الزراعي لتتمينها مستلزما  البحث كافة

 :المراجع
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Abstract:  

Serological surveys of Toxoplasma gondii were made in ten provinces (governorates) and regions in 

Syria (Hama, Deir-Al-zoor, Homs, Palmyra, Al- Quamishli, Al-Raqqa, Aleppo, Daraa, Kounaitra, 

Damascus countryside, and Sweidaa), during a period started from 1
st
 November to 31

th
 December 

2009, in order to elucidate the prevalence and distribution of toxoplasmosis in different parts of 

Syria. In total 806 blood samples were taken (748 in the second half of pregnancy and from aborted 

females after 21 days, and 58 from males) representing 12.22% of the total number of small 

ruminants surveyed, belonging to 26 small private ruminant breeds and 13 research stations, 8 for 

Awassi sheep and 5 form Damascus and Gabali goats, and subjected to serological analysis for IgG 

antibodies using Hemagglutination test HAT with a commercially available kit (Toxo-HAT, 

Fumouze laboratories, Lavalloise-Perret, France). The averages of seroprevalence of Toxoplasma 

gondii in all provinces, research stations and in flocks of breeders were, 14.9%, 13.98% and 

19.46%, respectively. The results showed high seroprevelence specially in Palmyra (33.3 %), and 

Al- Quamishli (28.3%). High sero-positive reactions were registered in some research stations for 

sheep like Kasser al-Halabat in Palmyra (33.3%) and in both Jidrin and Wadi-Alazib; in Hama 

(14.9% and 10.4%, respectively). In herds of breeders high rates of positive results were recorded in 

Al-Quamishli and Raqqa (23.1% and 21.5% respectively). But some research stations for goats, 

Karahta (Damascus countryside), and Kodaneh (Kounaitra) stations were free from Toxoplasmosis. 

It was concluded from the serological investigation that the wide distribution of Toxoplasmosis is in 

the desert and marginal areas of Syrian and expands towards the north-east with significant 

differences (p< 0.01) in infection rate between research station and flocks of breeders in different 

locations (governorates). 

Key words: Toxoplasmosis, Seroprevalence, Hemagglutination test HAT, Syria.  
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