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 الملخص
اإصددددابات هددددم أمدددد   (Congenital Toxoplasmosis)صددددابة الةلقيددددة بالمقوسددددات الكونديددددة تعددددد اإ      

و مدوت أجهدا  قدد تسدبب اإ والتديجندة المرضدية النسدجية فدي اأ والتغيدرات العيانيدة للتشدوهاتالمسببة  مرضيةال
البحدددغ لغدددر  دراسدددة التغيدددرات  تصدددميمفدددي الحيواندددات الحقليدددة  تدددم  وةاصدددةو مدددوت الدددوالدات الحدي دددة أجندددة اأ

ةيددر  مدد   ندداا الرتددر  اأأبددداا المقوسددات الكونديددة  المصددابة جنددة الضدد  فددي أ والكبددددماغ انسددجة الددالمرضددية فددي 
كدد  جندة بعدد التاأ وكبددبعد ذبح النعاج الحوامل  م اةذت عينات نسجية مد  دمداغ  ا  جنين 32الحمل، إذ تم جمع 

حتقاندددات إيعدداني مدد  كددا  ظهددرت الدراسددة ا  نسدديا الددددماغ أ المةتبريددة جراا الرحوصدددات بدد  وذلدد مدد  إصددابتها 
وةاليدا الددم  (Glial Cells) للةاليدا الدبقيدة اتتجمعدب محاطدة نةدرتمناطق  وجود في اأوعية الدموية معنزف و 

الكبدد م دل تنةدر و تدنكس للةاليدا نسديا  فديتغيدرات شدديد  لدوحظ وجدود    كمااالكياس النسجية للطريليو البيضاا 
المعددالم المميددز   اةترددااطق إلددح حددد وصددلت فددي بعدد  المنددا (Sinusoids)الكبديددة و توسددع الجيبانيددات الدمويددة 

بةاليا الدم البي  و ةاليا  يضا وجد طريلي المقوسات في عد  مناطق م  نسيا الكبد محاطا  أللنسيا الكبدي و 
مرضددية شددديد  علددح انسددجة الدددماغ  تدد  يرات  ونسددتنتا مدد  الدراسددة الحاليددة ا  للطريلددي (Kupffer cells)كددوفر
جندة بداا المقوسات الكوندية ا ناا الرتر  االةير  م  الحمل مما يتسبب بموت اأ ا  يفي الجني  المصاب ةلق والكبد

 نتيجة فشل تل  االعضاا في القيام بوظيرتها الحيوية  واإجها 
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 ,.Cortazar et al) (Zoonotic Diseases)ةركدددتدددشالم مدد  االمددددرا  و دا  مهمد دا  ددمرض الكونديددددددة اتدداا المقوسد يدددعد        

 (Oocysts)طي امدا بالتقداط كديس البددي المضديف الوسد إلدحفددي كدل انحداا العدالم و ينتقدل  لد  مددو واسدع االنتشدارو    (2015
  بشدكل جيدد غيدر المطبوةدة أواللحدوم النيةدة  الموجدود فدي (Tissue cysts) الكديس النسدجي تنداول أو الموجود في براز القطط

كمدا ،  (AL-atami et al., 2018) نسا  و االجها  في الحيوانات الحقلية و اإ المقوسات الكوندية االصابة الةلقيةداا يسبب 
 ةو الشددددبكي بب مددددوت االجنددددة أو التهدددداب المشدددديمةسددددتفتددددر  مبكددددر  مدددد  الحدددددمل قددددد  الحوامددددل بددددالمر  فددددي االمهددددات اصددددابةا  

(Chorioretinitis) سأمددددور الدددددر  أو (Hydrocephaly) سأو صدددددددددغر الدددددر أ  (Microcephaly)  اليرقددددا  فدددددي المواليدددددد  أو
جة فددي انسددد تحددغ االصددابة و ينتشددر الطريلدي و قدددد  . (Joynson and Wreghitt, 2001 ; Al-Ghezy, 2017)الحدي دة

 Joan, 2005)             كو  االعرا  طريرة و تشاب  اعرا  الزكامأو ت عدددددرا  سريريةأي أ ظهور المضيف الوسطي بدو 

; Zakaria, 2011)  لددم فددي أعيدداا أو إددددرية أو الحمدددح و العدددددددقد اللم و تضددةمعددة لرتددرات متقط عتاللبددا تتم ددل االعددرا  و قددد
 . (Pinard et al., 2003)الت لم في العضأدام أو صداع أو توع  ع والمراصل 

مددد  الةاليددددا  ا  واسددددع ا  صدددديب طيردددي وا  مددد  الجسدددم عضددداا مةتلرددددةأ لدددد  القددددر  علدددح أ  يغددددزو المقوسددددات الكونديدددة طفيلييي           
(Kolören and Dubey, 2020)   الةاليدا البلعميدة الكبيدر  و مد  اهدم هدذر الةاليدا هدي(Macrophages) الطور التدي تصداب بد

يحددغ التضداعف و  ،ةالياهداليغدزو  العديد م  االعضداا إلح المجرو الدموي برع بنقل بعدها تقوم (Tachyzoites) سريع التكا ر
جددذب يو ذلدد  المكددو  مدد  تلدد  الةاليددا،  تنةددر النسدديا إلددح وهددذا يدد دي ،هاتدددمير  ا  سددببم داةددل الةاليددا الحيددة المصددابةغيددر الجنسددي 

   (Monocytes)وا ددددد  النددددةاليددا وحيو ال  (Lymphocytes)ةدم ددل الةاليددا اللمريدد للمضدديفالةاليددا االلتهابيددة العديددد مدد  
(Geetha   et al., 2019)  

الددماغ و ك عضدااأفدي عدد   االصابة تتكو  االكيداس النسدجية م  بدايةسابيع أ ةةالل  ال  و ،ومع تطور مقاومة المضيف       
جندددب التعددر  للجهدداز المنددداعي ت علددحالطريلددي  سددداعدأو السدداك  و الدددذي يهددددو الطددور الكيسددي الةامدددل  هددذا الطددور العضددالت، و

دد يكددو  هددذا فتددر  و اةددرو يحدددغ تحطددم لجدددرا  الكددديس النسجدددي، و قددددلكدد  بددي  ، (Costa and Langoni, 2010) لمضيدددفل
 سدتجابةاال  يسدتغل هدذر قد   الطريليأذ إ،  (Abu-Dalbou et al., 2010)اصة بالمضيف نتيجة الرعاليات المنداعية الةد التحطم

              روددددددددمددددددر  اة رنتشدددددديف و دتضاعددددددي ي و تحددددددرر الطريلددددددي مندددددد   ددددددمدتمدددددد  ةددددددالل تدددددددميرها لجدددددددار الكدددددديس النسجدددددد ذلدددددد  و المناعيددددددة
(Jia et al., 2013)    الكيمياويدة المعالجدة بدالجرع  أوفي حالة الحمل  ضعرت المراقبة المناعية ما اذإو أ(Chemotherapy)أو 

 تنشدديط إعدداد  الطددور سددريع التكددا ر ممددا يسددبب إلددحنهددا يتحددول الطددور بطددر التكددا ر االصددابة بمددر  نقددا المناعددة المكتسددب، حي
 .  (Satokar et al., 2009) الةما بالمقوسدددددات الكوندية

 تشددةيالجددراا الرحوصددات المةتبريددة إالمهددم مدد   صددعب جدددا لددذل  تشددةيا المددر  مدد  ةددالل االعددرا  السددريريةإ          
الشدددراةح  علدددح مددد  االنسدددجة و السدددواةل الجسدددمية المددد ةوذ طريقدددة الرحدددا المجهدددري للطبعدددات  مادسدددتةيمك  افددد الحالدددة المرضدددية،

سدة المجهريدة للشدراةح النسدجية مدد  الدرا دو تعد، (Zakaria, 2011)أو الرحوصدات المصدلية  ( 2016الةنداق، وجاسدم )الزجاجيدة 
ظهدددور  ا  ( و 2018، آةدددرو و )الددددليمي  صدددابةلإلالمرضدددية المصددداحبة  اآلفددداتهدددم طدددرق التعدددرف علدددح التغيدددرات النسدددجية و أ

الدراسدة  وتهددف(  2007،آةدرو )الكنداني و  لإلصدابة ت كيددا يعدد محاطدا بةاليدا الددم البدي  داةل النسيا الطريلي بمةتلف اطوارر
الضد   أ نداا الرتدر  أجندة  وكبددالحالية إلح التعرف علح التغيرات المرضية التي يسدببها طريلدي المقوسدات الكونديدة فدي انسدجة دمداغ 

 اأةير  م  الحمل  
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 العينات
و شدباط  2019بدي  ايلدول  مدد فدي ال جنيندا   32  م  الحمدل و تدم جمدع في الرتر  االةير  الض  الدراسة اجنة  في استةدمت        
جندة ةدذ اأأتدم    قبل القصابي  في المجدازربعد ذبح االمهات الحوامل م و  نينوو  ةمحافظ فيم  مناطق مةتلرة ذل   و 2020

جمدع االعضداا )الددماغ و  تدم و (Latex agglutination test)ةتبدار الدتالز  المباشدر ظهدرت نتيجدة ايجابيدة الأ فحصت و التي
 سم مكعب م  كل عضو و وضعها في حافظات بالستيكية تحتوي علح محلدول الرورمدالي  1الكبد( و اةذت عينات نسجية بحجم 

(Formalin) للعمل الةاا بالرحا النسجي  ا  ساعة تحضير  24% لمد   10بتركيز  الدارئ 
 االنسجة:دراسة التغيرات في 

 Bancroft and Stevens (1982:) تية وحسب طريقةشراةح النسجية باتباع الةطوات اآلتم تحضير ال    

للرحدا النسددجي و الهددف مد  هددذر العمليدة هدو الحردداظ  اعهةضداإ عددداد العيندات النسدجية تحضدديرا  إهدي  و  (Fixation) الت بيدت -1
 علح كامل النسيا و كل ما يحوي  م  ةاليا و مركبات كيمياةية و صبغات كما كانت في النسيا الحي باستةدام الرورمالي   

 اجد في النسيا  محل الماا المتو  (Ethanol) حالل الكحول اال يليإعملية  وه   (Dehydration) نكازنتزاع الماا أو اإإ -2
   حالل الزايلول محل إسيا و زالة الكحول اال يلي م  النإو هي عملية (Clearing)  الترويق -3
 هو ا  تحل ماد  الطمر و هي شمع البارافي  محل الماد  المروقة و هي الزايلول   و  (Infiltration) التةليل أوالتشريب  -4
ع قالددب مدد  الشددمع يحدديط بالعينددة و يدددعمها لتكددو  جدداهز  و متماسددكة ا ندداا و هددذر العمليددة ينددتا عنهددا صددن (Embedding)الطمددر -5

 مرور سكي  التقطيع بها  
 فدي جهداز المددايكروتوم  (Specimen holder)فدتم ت بيددت القالدب و بداةلد  العيندة علدح حامددل العيندة    (Sectioning) التقطيدع -6

(Microtome) مكددو  مددد  عددد  قطعدددات ، حيددغ ت ةدددذ القطعدددات  روميتر( مدددايك6بسدددماكة ) و تكددو  القطعدددات علددح شدددكل شددريط
 لصبغها   المناسبة و السليمة لوضعها علح شراةح زجاجية تحضيرا  

  صبغة الهيماتوكسلي  القاعدية   إلح باإضافة صبغة االيوسي  الدددحامضية باستخدام (Staining)  تصبيغ القطعات -7
   (Permenant)الشراةح المجهرية للحرظ الداةم ب عدادالعملية  هينتاذ ت ،(Mounting) التحميل علح الشراةح الزجاجية -8

 
 النتائج

 الدماغ 
( و Pia mater م الحنوندةالمغطدا  بالسدحايا الداةليدة )اأ )(molecular layer احتوت قشر  الددماغ علدح الطبقدة الجزيةيدة       

رت الطبقددة الجزيةيددة قليلددة الةاليددا الدبقيددة مددع ك ددر  الترجددي وعيددة الدمويددة السددحاةية مدد  الةددارج ، بينمددا ظهددحتقددا  لأ هددي محاطددة ب
(Vaculation)    الطبقددة الحبيبيددة الةلويددة إلددح ا  ممتددد ا  اسددرنجي فيهددا ممددا اكسددبها شددكال (Granular layer) مددع ك ددر  التكهرددات 

(Syrinx) فدي الطبقدة العصدبية الهرميدة (Pyramidal cell layer) ا العصدبية و الةاليدا الدبقيدةو تلد  التكهردات احاطدت بالةاليد 
(Glial cells)   اةتردداامددع  الطبقددات العميقددة مدد  قشددر  الدددماغ فددي نسددبة التكهرددات و حجمهددا ازدادتو  ،(1بشددكل واسددع )الصددور 
دبقيددة السدداند  ضددم  محدديط ( و ظهددرت الةاليددا ال2 بحيددغ كانددت التكهرددات ةاليددة مدد  اي معددالم نسدديجية )الصددور  بعدد  المندداطق

وجددود تمددزق فددي   (3)الصدور   اسددرنجيا   مدد  الصدبغة و احيانددا كددل ةليتدي  ضددم  نطدداق شدراف واحددد ممددا اكسدبها شددكال   شدراف ةددال  
 المقوسددات الكونديدة فدي المنطقدة العليددا مد  قشدر  الدددماغ اعدداد مد  طريليدات وظهددورغشداا السدحايا المغلدف للدددماغ مدع ندزف دمدوي 

سع للعديد م  الرجوات الةالية م  الةاليا العصبية و الةاليا الساند  فدي منطقدة ظهور وا ( 4محاطة بوذمة التهابية )الصور   وهي
حتقدا  دمدوي حداد و وجدود إ (5)الصدور قشدر  الددماغ الداةليدة مدع وجدود فجدوات كبيدر  محاطدة بةاليدا عصدبية هرميدة و اةدرو دبقيدة 

 )الصدور طريليدات المقوسدات الكونديدة  ايضا لدوحظ وجدود عية الدموية في نسيا الدماغ محاط بعدد م  الةاليا الدبقية الساند  وو لأ
6 )   
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 الكبد 
و علدح علدح فصيصدات كبديدة عديدد  و كدل فصديا احتدو  يحتدو يلكبد ا  مت  الكبدد ل ظهر ةالل فحا الشراةح النسجية         

عددداد مدد  أ اةتردااب بوذمددة مددع صدحو بالدددم المتحلددل الم متالةد اتوسددع فدي تجويردد  و  فيدد  هددذا الوريدد أ الوريدد المركددزي حيدغ لددوحظ 
العديددددد مدددد  انويتهددددا و الجيبانيددددات  ةتردددداااس و تنةددددر حدددداد للةاليددددا الكبديددددة و ظهددددر وجددددود تددددنك كمددددا المبطنددددة الحرشددددرية، رةاليددددا

مدددع ةاليددا كددوفر المتضدددةمة  علددح فددرط ةلدددوي شددديد لمةتلددف ةاليدددا الدددم المصددحوبة تحتددويمتوسدددعة و   (Sinusoids)الدمويددة
    (  8لوحظ وجود طريلي المقوسات الكوندية في مت  الكبد بي  الةاليا الكبدية و الجيبانيات الدموية )الصدور  (  كما  7)الصور 

محاطدة التدي ظهدرت  نتشدار فدي الجيبانيدات الدمويدةفدي مدت  الكبدد مدع فدرط دم واسدع اإبي  الةاليا الكبدية نزف دموي حاد  وجودو  
كميدددات كبيدددر  مددد  ةضددداب  تجمدددعو   (9)الصدددور   (Macrophages) والبلعميددداتي  عدددداد هاةلدددة مددد  ةاليدددا الددددم البدددأارتشدددا  ب

 اترتشدداحإعلددح  (Portal area)الباحددة البابيددة  احتددوت وكدذل  ( 10الهيموسددري  فددي بددر  الددم المنتشددر  فددي مدت  الكبددد )الصددور  
تنكس و  ( 11ول فرع القنا  الصرراوية )الصور  ح ايضاو الشريا  الكبدي المحتق  بالدم  فرعو ي حول الوريد الباب ةواسع ةلمري ةةلوي

ات ددددددع الجيبانيددددددددددددو توس ،الكبددمدت   فديةاليا الكبدد مدع فقددا  الشدكل الشدعاعي لتواصدل الةاليدا الكبديدة مدع بعضدها معظم  أو تنةر
الكبددددددددددددددددي  د المركددددزيددددددددددددددددددات الدمويددددة علددددح الوريددددددددددددددددددددع انرتددددا  الجيبانيدا كددددوفر مدددددددددددة و ةاليدالدمويددددة و امتالةهددددا بالةاليددددا االلتهابيدددد

(Hepatic Central Vein)  (12)الصور  
 المناقشة

مةتبريددا  كاإصددابة فددي الحدداالت المشةصددة  النسددجية ا  ظهددور اآلفددات المرضددية   Donovan et al., (2012)ذكددر       
الكنداني  واشارتي أو ال في المقطع النسجي  بغ  النظر ع  ظهور الطريلطريلي العلح اصابة العضو بيدل بالمقوسات الكوندية 

ذلد  ل االلتهداب فدي يددل علدح حصدو  عضدو معدي فدي نسديا  والطريلدي  وجود تجمعات م  الةاليا الدبقيدة إلح ا( 2007) وآةرو 
 الطريلي   العضو نتيجة وجود

 الدماغ
د اكيداس نسدجية  للطريلدي و وجد كدذل  وي حداد فدي غشداا السدحايا و وذمدة التهابيدة وندزف دمد وجود في الدراسة الحالية لوحظ       

و  فددي المنطقددة وجددود الوذمددة يدددل علددح وجددود التهدداب ا  ( و2007) آةددرو  الكندداني و  تدديترددق مددع مددا الحظ هددذا ( و4)الصددور  
فدي  (2018آةدرو  )الددليمي و  مع مدا ذكرتد  النتاةا تبينما اترقالتناضحي، الةتالف الضغط  المجاور  ةروج السواةل م  الةاليا

( و ا  ك ر  الترجي  5و  3و 2) الصور   في الطبقة الجزيةية و الطبقة الحبيبية بشكل واسع (vacuolation)حصول حالة الترجي
( 5و  2) الصدور   رافكما ظهرت الك ير م  الةاليا العصبية و هي محاطدة بنطداق شد، (1تظهر النسيا بشكل اسرنجي )الصور  

 الدددم البددي  وةاليددالدبقيددة االيددا حددول الة حالددة الترجددي ايضددا   ولوحظددت  (2018آةددرو  )الدددليمي و  هدداتو هددي الظدداهر  التددي الحظ
الترجددي هددي نتيجددة تحلددل الةاليددا برعددل انزيمددات الطريلددي  وحالددة ( 2018)وآةددرو   الدددوري  تدد( و هددو مددا ذكر 5و  3و 2)الصددور  
  الةاليا تعويضها مما يتر  فراغات بي   قدر  النسيا علح وعدمالهاضمة 
 ذلد ( و يتردق 6و  1)الصدور   المغذيدة لنسديا الددماغ عيدة الدمويدة الشدعريةو فدي اأ اتوجد فدي الك يدر مد  المقداطع احتقاند         

ية الدم الوارد  كم زياد علح  االحتقا  وجود دليو  المجهضة،الض    أجنة ا( في دراسته2007) آةرو   الكناني و تمع ما الحظ
تجمدددع ايضددا     و لددوحظ(Cytokines)و افددراز السدديتوكينات  يددة الموضددعية و تحطددم الةاليدداااللتهابالتردداعالت لنسدديا بسددبب إلددح ا

يتردق  ( حيدغ6 )الصدور  كذل  تواجد لطريلي المقوسات الكونديدة المحتقنة بالدم اأوعية الدمويةحول  ةاليا دبقية و ةاليا دم بي ل
وسديلة دفاعيدة لمهاجمدة الطريلدي و محاولدة  اهر  تجمدع الةاليدا الدبقيدةظد تعدد و،  et al., Donovan ( 2012) رذكدر  ذلد  مدع مدا

 إلددحفددراز مددواد تعمددل علددح تحريددز الجهدداز المندداعي و جددذب بقيددة الةاليددا المناعيددة و إ تقددوم تلدد  الةاليددا بتدددميرر القضدداا عليدد  حيددغ
 المنطقة 
 الكبد  
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بدات الكيمياةيدة ذل  لما يقوم ب  م  وظاةف مهمة للجسم م ل اي  الك ير م  المرك والداةلية  اهم االعضاا الكبد م  يعد        
مرضدية فددي التغيدرات ال و تظهدر (Ganong, 2001) زالدة سدمية بعد  المركبدات و تصدنيع الصدرراا و غيرهداإو ةدز  العناصدر و 

االمعدداا و التددي تعتبددر مكددا  دةددول الطريلددي حيددغ  إلددحاقددرب عضددو الكبددد  كددو لوذلدد  بسددرعة و بشددد   الكبددد بعددد حصددول االصددابة
    (Castano et al., 2016) جدار االمعاا ل  بعد اةتراق (portal vein) الكبد عبر الوريد البابي إلحينتقل 

 يددا الدددم البددي لةال وارتشددا وجددود توسددع فددي الوريددد المركددزي  للشددراةح النسددجية للكبددد المجهددري رحدداالتبددي  مدد  نتدداةا           
نتيجددة زيدداد  جريددا  الدددم فيدد    ندداا االصددابة بالمقوسددات الكونديددة( ا2018) وآةددرو ر الدددليمي دوجددو  إلددحمددا اشددار  وهددو (7)الصددور  

و لددوحظ ارتشددا  ةاليددا الدددم البددي  و ةاليددا كددوفر بشددكل واسددع و فددي معظددم الشددراةح  االلتهدداب بسددبب االسددتجابة المناعيددة ضددد 
 و هدي و لدوحظ انتشدار االكيداس النسدجية للطريلدي  et al., (2016)  Castano  و ذلد  يتردق مدع مدا الحظد المداةوذ  مد  الكبدد

فدي  ايضدا   عيدة الدمويدة و حدول الجيبانيدات الدمويدة وو بدي  الةاليدا الكبديدة و حدول اأ و ذلد  بةاليا التهابيدة و ةاليدا كدوفر ة  محاط
مدد  الوسداةل الدفاعيددة  تعدد هددذر الظداهر ( و 2018آةددرو  )الددليمي و  ذر الحالددةهدإلددح  ت( و قددد اشدار 8المنداطق المتنةددر  )الصدور  

بعدد  االحيددا  يوجددد الدددم  وفددينددزف  مالحظددة وجددود تددمو  حيددغ تقددوم هددذر الةاليددا بتعزيددز االسددتجابة المناعيددة و محاربددة الطريلددي 
  تديتردق مدع مدا الحظ وذلد ( 12الصدور  الكبدد )نسديا المميدز لالشدكل الشدعاعي  فقددا و مع اذو شديد للةاليدا متحلال في مت  الكبد 

Kassabbashi (2007 ) لةاليا ل وتكسيررالهاضمة  وافرازات نتيجة فعاليات الطريلي  تمزق جدرا  اأوعية الدموية علحالنزف  يدلو
  اأوعية المبطنة لتل  

مع ذل  قد  ض  جنة الأنسجة دماغ و كبد أح عل ومدمر  شديد نستنتا م  الدراسة الحالية ا  للطريلي ت  يرات مرضية          
ما عند    موت الحمال  بعد الوالد  مباشر  أوم  الحمل   الرتر  االةير  و هذا يرسر موت االجنة في فتر  مت ةر  إلحيستمر الحمل 
 الحيوية ا هراةة فشل تل  االعضاا في القيام بوظةلقيا  بداا المقوسات نتيج تكو  مصابة

  

 
 
 

 

 

 

 

احتقان   (A)الغشاء السحائي الداخلي لقشرة الدماغ : 1الصورة
الطبقة الجزيئية االسفنجية المظهر   (B)دموي خارجي 

(C)   طبقة الخاليا العصبية الدبقية الخارجية(D) .
 . 400اتوكسلين و االيوسين قوة تكبير صبغة الهيم

الطبقة العميقة من قشرة الدماغ. يالحظ كثرة التفجي  :2الصورة 
تكهفات خالية   (A)الدبقية  حول الخاليا العصبية و

صبغة الهيماتوكسلين و االيوسين . (B)من اي خاليا 
 .  400قوة تكبير 
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  (A)تمزق غشاء السحايا مع نزف دموي حاد فيه  :4الصورة 
  (C)طفيلي المقوسات الكوندية    (B)وذمة التهابية 

 .  (D)الطبقة االسفنجية للجزء العلوي من قشرة الدماغ 
  .400صبغة الهيماتوكسلين و االيوسين قوة تكبير 

االوعية  ، (A)اق شفاف لكل الخاليا الدبقية احاطة نط :3الصورة 
لقشرة الدماغ. صبغة الهيماتوكسلين و   (B)الدموية 

  .400االيوسين قوة تكبير 

يالحظ تفجي حول  –الطبقة العميقة في قشرة الدماغ  :5الصورة 
 مناطق  (B)حول الخاليا الدبقية   (A)الخاليا العصبية 

صبغة الهيماتوكسلين و . (C)خالية من الخاليا 
 . 400االيوسين قوة تكبير 

محاط   (A)احتقان دموي حاد في نسيج الدماغ  :6الصورة 
.  (C)و طفيلي المقوسات الكوندية  (B)بالخاليا الدبقية

 .400ير صبغة الهيماتوكسلين و االيوسين قوة تكب
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الوريد المركزي في الكبد و فيه توسع مع وجود وذمة  :7الصورة 
(A)   خاليا كبدية متنكسة(B)   ارتشاح هائل لخاليا

صبغة الهيماتوكسلين و االيوسين   . (C) الدم البيض 
  .400قوة تكبير 

في الجيبانيات  (A): طفيلي المقوسات الكوندية 8الصورة 
، الوريد  (B)الكبدية المتنكسةالدموية، الخاليا 

. صبغة الهيماتوكسلين و االيوسين قوة  (C)المركزي 
 . 400تكبير 

 (A): متن الكبد، يالحظ نزف دموي بين الخاليا الكبدية 9الصورة 
  (B)ارتشاح واسع لخاليا الدم البيض و خاليا كوفر 

ة الهيماتوكسلين و في الجيبانيات الدموية. صبغ
 . 400االيوسين قوة تكبير 

: خضاب الدم الهيموسدرين في بركة الدم المنتشرة في 10الصورة 
صبغة الهيماتوكسلين و االيوسين قوة  الكبد.متن 
 . 400تكبير 
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 العربية المصادر
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(  التغيرات النسيجية في بع  2018حافظ ابرهيم ) ،السعدي ؛فراس محمد ،بشير ؛ب ينة حاتم ،هاشم ؛لقاا حسي  ،الدليمي
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ABSTRACT  

        Congenital toxoplasmosis is one of the most important causes of abnormalities and 

pathological changes in fetuses that cause miscarriage, fetal death, or the death of newborns, 

especially in farms animals. The research designed to study of the histological changes in the brain 

and the liver of sheep’s fetuses that infected with Congenital Toxoplasmosis in in the third trimester 

of pregnancy. 32 fetuses where taken after slaughtering the mothers and then collect the brain and 

liver after confirming the infection by laboratory tests. The histological study showed that the brain 

suffering from congestion of blood vessels, hemorrhage and necrotizing areas surrounded with Glial 

cells, infiltration of leukocytes and the parasites tissue cysts. In the liver the lesions were sever 

necrosis, degeneration, dilatation of blood sinusoids and the tissue lost the characterizing 

appearance of liver tissue, the presence of the parasite in multiple areas surrounded with leukocytes 

and kupffer cells. We conclude from the current study that the parasite has a severe and destructive 

effects on the brain and liver tissues of sheep’s fetuses, however pregnancy may continue to the last 

period and this explains the death of fetuses in late pregnancy or the death of lambs immediately 

after birth when they are congenitally infected with toxoplasmosis as a result of failure of Those 

organs to perform their vital functions. 

 

Keywords: Toxoplasma gondii, brain, liver, sheep’s fetuses.  

 

 

 

 

 

 

 


