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وتشخيصمممم  مممممة المشمممميمة ال شممممرية  Toxoplasma gondiiتممممم ءجممممرام وممممكو المقممممو  الكو ممممد   
كمحاولة أولية ثم تنشئة اإلصابة في الفئران المختبريممة كخطمموا أةاةممية لتنميممة الطفيلممي لمتابعممة الخطمموا التاليممة 

وهمم   لدراةممة تمم ثير وممدل مممة العقممارير المختممارا فممي العمم ا التسريبممي لممدام المقوةمما  الم ممتحد  فممي الفئممران  
. أظهممر   تمماذه همم   الدراةممة تمم ثيرا    ايفممرميتيةك رينروماي ممية  ة ايراماي ممية  العقممارير هممي ال ايريمينممامية
المتكو ممة فممي الممدمائ والرذممة ءع ال ممت أوممدال أكيمما  الن مميه المتكو ممة  tissue cystsولى أودال أكيمما  الن مميه 

 28مل م/ك ممممممممممممم وبعممممممممممممد مممممممممممممرور 12.5فممممممممممممي الممممممممممممدمائ بعممممممممممممد تسريمممممممممممم  الفممممممممممممارا المصممممممممممممابة بال ايرمينممممممممممممامية 
ظهر وجول فروق معنوية  اينما ال ت أودال   1.029±27.4وبمقار تها م  مسمووة ال يطرا1.067±14.8يوم

وبمقار تهمما  0.583 ±6.2أكيا  الن يه المتكو ة في   يه الرذممة للعقممار  ف مم  بعممد مممرور الفتممرا الكمنيممة  ف ممها 
  ك رينروماي ية ظهر وجول فروق معنوية . ولم يظهر المضال الحيو  0.583 ±10.2م  مسمووة ال يطرا 

( فممي أوممدال أكيمما  الن مميه  p=0.393مل م/ك ممم  فرورمما معنويممة  250والمم   تممم اةممتخدام  بسروممة مقممدارها 
وكمم ل   1.029 ±28.6مقار ة م  مسمووة ال يطرا  0.86 ±23.8يوم  28المتكو ة في الدمائ و بعد مرور 

 ±28.4مقار ة م  مسمووة ال يطرا   0.86 ± 23.8الحاو في   يه الرذة ءع ال ت أودال أكيا  الن يه فيها 

مليممون وةممدا لوليممة  فقممد  1.5أممما بالن مم ة للمضممال الحيممو  ة ايراماي ممية والمم   تممم اةممتخدام  بسروممة  1.805
أظهممر  النتمماذه فعاليممة همم ا المضممال فممي تقليمم  أوممدال الكيمما  الن مميسية المتكو ممة فممي الممدمائ وبفممروق معنويممة  

 (p<0.05 وظهممر  1.067 ± 22.8مقار ممممة ممم  مسمووممممممة ال يطمممممممرا 6 .0 ± 9.6كيمممممما ءع الممم معممممدو ال
 0.509 ± 4.6يمموم ولممى العمم ا 28الت ثير  ف   ولى   يه الرذة ءع الم معدو أكيا  الن يه فيها بعد مرور 

االيفمممرميتية (.واظهمممر p=0.000  ةمممج وجممول فمممروق معنويممة   1.14±17وبمقار تهمما مممم  مسمووممة ال ممميطرا 
ك ممم فعاليممة فاذقممة فممي ادتممكاو أوممدال  50/ 3ةممم 1المم   تممم ةقممة الفئممران بمم  بسروممة مفممرلا تحممت السلممد مقممدارها 

 0.374 ± 3.2يمموم  28أكيمما  الن مميه المتكو ممة فممي الممدمائ والرذممة ءع الممم أوممدال أكيمما  الن مميه المتكو ممة بعممد 
  ةممج وجممول فممروق  1.435±19.4و 1.843±22ولى التوالي وبمقار تها ممم  مسممامي  ال مميطرا   0.316±1و

معنوية . ه ا وان اةتعماو العقار ايفرميتية يعد مة الدراةا  الراذدا والمنمرا  اع لممم ي ممب  ان اةممتعم  ةممابقا 
 . في و ا لام المقوةا 
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 المقدمة  
مة الممراض الطفيلمية التمي ي بمبها   Toxoplasmosisلام المقوةما   

الطفيليمة Toxoplasma gondiiالطفيملمي   االوالمي  مة  جنس  وهمو    
والتي تعول ءلى شع ة    Obligate intracellularلادم  دملويمة ءج اريما  

( يصيمب الطفيلمي معظمم الحيوا ا   Apicomplexa Phylum:    1الم  
ومة ضمنمها اإل  ان   warm-blooded  animalsعوا  الدم الحار  

وتعد القطط مضاذف  هاذية له ا الطفيلي وتعد في الورت  ف   مضاذف  
 .  reservoirداز ة لها 

مصابة لحوم  تناوو  طري   وة  الطفيلي  اه ا  الحيوا ا   او   تصاب 
السنية.  ءلى  الم  مة  باال تقاو  أو  القطط  اراز  م   ويعد 2التما    )

أه مة  النيئة  اللحوم  م   اإل  ان  التما   في  المرض  م ب ا   ( 3م 
وتناوو  الميا   شرب  منها  ودا  بطراذ   بالطفيلي  االصابة  وتنتق  
الخضراوا  والفواك  الملوثة ب كيا  ايض الطفيلي، فضً  وة التعام  
م  التربة الملوثة ابراز القطط المصابة، كمما يمية ان تحص  االصاامة 

الن يسيم الكيما   م م مة  أو  تناوو  وأ  سمة وند  لحموم  في  الموجمولا  ة 
االصابة  تحد   ورد  جيدًا  المطهية  او غير  الطرية  الوةطيمة  المضاذف 
ال ريعمة   بالحوينا   والملو   الم  تر  غير  الحليمب  لشرب   تيسة 

tachyziotes ومة الطراذم  المهمة ايضا ل  تقاو هو ةدو  االصابة ،
المشيممة   تنتق  (transplacental infection 4 5  6وبر  وأديرًا   .

التنف ي   السهاز  بالطفيلي وة طري   البيض االصابة  باةتنشاق أكيا  
 (.  7 المتبوئ

ءن ال ايممة الةمما  فممي ومم ا لام المقوةمما  الحممال هممي تنبمميط تكمماثر أو 
تضمممماوف الحمممموية ال ممممري  لتقليمممم  أو الدتممممكاو االمراضممممية وفممممي بعممممض 

لتقليممم  االةمممتسابة  corticosteroidsالةيمممان يعطممممى لوام الكورتيممممكون 
االلتهاايممة . فممي لام المقوةمما  الوالليممة   العمم ا يسمممب أن يختممكو أوممدال 
أكيا  الن يمه ويقلمم  مممة دطمممر ءوممالا التنشمميط ولمممى ممممر الورمممت اةممتنالا 

 (.8ءلى  ظرية أن أكيا  الن يه تنفسر تلقاذيا ولى مر الورت.    
ف مشاك   مة  ي ب    وما  الطفيلي  ه ا  أهمية  الصحة  وب بب  ةق   ي 

ت ثير   العامة لل حنولراةة  ملحة  ةاجة  هناك  أن  الواضح  مة  أص ح 
بعض اللوية ولى أودال الكيا  الن يسية في الدمائ والرذة في الفئران 

 المختبرية في ةبي  تنبيط أو ءبالا الطفيلي في الفئران المصابة. 
 

 

* Corresponding author at: Tikrit University - College of 

Education, Iraq; 
 ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5859-6212 .Mobil:777777 

E-mail address:  

 المواد وطرائق العمل  
مة    10جمعت والمراجعا   وينا   المسهضا   الن ام  مشيما  

لم تشفى كركوك العام ، فقد تم ةفج العينا  في رنا ي ا ةتييية  ظيفة  
الى  وجلبت  المعقم  الوظيفي  الملحي  المحلوو  ولى  وةاوية  ومعقمة 

طريقة   واةتعملت  بعض     Sharma المختبر،  اجرام  م   وجماوت  
عل  باةتعماو محلوو ( و 2002التحويرا  وليها وة ب طريقة الحيالي  

لار م الفوةفا  المنظم المعقم ووضًا وة محلوو الب  ية الحامضي، 
لخمس  البريتو ي  التسويف  في  العال   ةقة  العكو  وملية  ا تهام  وبعد 

اةااي  اهدف وكو الطفيلي بصورا  قية    4-6فئران تراوةت اومارها اية  
 الجرام الدراةة التسريبية ال ةقة.  

 لخطوا  االتية:وتمت بات اع ا   
مة ك  مشيمة ادتير  في ك  مرا وينمة   يسمية يقمرب وز ها ممة   1-

 غمم. 50-30
ردر   2- الص ر  في  متناهية  رط   الى  الن يسية  العينة  ه    رطعت 

 االميان باةتعماو مقص ةال ومشرط جراةمي معمقممية
تمت مسا  ة ه   العينة الن يسية بعد هرةها اوةاطة الهاون والمدق    3

او باةتعماو الخ ط الكهرباذي واضافة   pestel and morterالكجاجي 
تتم  ةتى  الف يولوجي  الملح  محلوو  مة  مرا  ك   في  لها  م اوية  كمية 

 مسا  ة المحلوو تماما.
رشح الخليط بعد عل  اتمرير  د و ودا ط قا  مة الشاش الطبي   4-

 المعقم اهدف التخلص مة القط  الكبيرا.

الراشح    5 - المنب ا    filtrate ب   جهاز  وب روة    centerfugeفي 
 لورا/لقيقة لمدا وشر 2000

فوةفا    لارئ  محلوو  واضافة  الراذ   ةيب  بعد  مرا   ولعدا  لراذ  
 الى الراةب.  phosphate buffer saline (PBS)الصوليوم 

ةيب الراذ  وول  الراةب في محلوو الملح الف يولوجي الزالة اثار   6-
 المحلوو الدارئ.

 4-5 ب  الخليط مرا ادرى كما في ال اا  واويد تعلي  الراةب في    7-
وةدا لولية مة  1000مة محلوو الملح الف يولوجي المضاف الي   3ةم

و   منال تربتوماي ية  100البن لية  مة   sterptomycinمل م  للوراية 
 التلو  السرثومي. 

مة المحلوو المعل    3ةم  0.5 - 0 .1تم تحضير جروة مقدارها    8 -
ال   ةب  تحضير  مة المشيما  ل رض ةقنها في الفئران في التسويف 

المعل   intrapritonealy (ip)البريتو ي   تحضير  مة  اال تهام  وند   .
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الن يسي ورب  ةقة الفئران رووي اد  رطرا او رطرتية مة ه ا المعل  
كيمكا   بص  ة  وص  ها  زجاجية  شريحة  ولى   Giemsaوتحضيرها 

 ل رض التحر  وة الطفيلي وتشخيص اطوار  المحتم  وجولها .
باجرام  المقوةا   لام  مة  دلوها  مة  الت كد  بعد  الفئران  ا ا   ةقنت 

ال تكس    - 1.0ام    Latex Agglutination Test (LAT)ادت ار 

يف   3ةم  0.5 التسو  في  تحضير   ةب   ال    المشيمة  وال   مة 
البري  الراشح  فحص  جرى  .ثم  وةتى البريتو ي  يوميا  الفئران  له    تو ي 

مة  الت كد  ل رض  المتسا س  المشيمة  بعال   الحقة  بعد  ال اب   اليوم 
التاكيكويتا   وجول  وة  بالتحر   بالطفيلي  االصابة  الفئران  اكت اب 

Tachyzoites  2-5والج  ه ا ةقة في التسويف البريتو ي له   الفئران 
الصوليوم    3ةم فوةفا   فترا  PBSمة  بعد  ةحب  الراشح   ثم  وجيكا 

ليخض  للفحص بالطريقة الم اشرا ءع   pretoneal exudateالبريتو ي  
يتم فحص مسهر  لم حة مة الراشح البريتو ي المصبوئ بص  ة كيمكا 

 11 12) 
 لراةمة ت ثيمر االلويمة 

في     كو د   للتوك وب زما  المضالا  اللويمة  بعمض  ت ثير  لراةة  تم 
  female albino miceء ا  فئران    باةتعماو  vivoInالس م الحمي  

ايمة   أوزا مها  وبعمر     18-20تراوةت  ةقنها   4-6غم  وتم  اةااي  
تسويف  باةبووية في  بعمد اصاامتها  الفمئران  المعكولة مة  بالتاكيكويتا  

ام   لف ر 3ةم  1.0البريتون  البريتو ي  الراشح  مة  الم دوع  اللقاح  مة 
مة التاكيكويتا (  وتمم   100مصاب بالمقوةا  الكو دية تحتو  ررابة  

الدم  كريا   لعد  الخاصة  الشريحة  اوةاطة  التاكيكويتا   اودال  ة اب 
Haemocytometer   كما في ة اب كريا  الدم البيض والحمر( وتم 

 -تق يم الفئران ءلى دمس مسامي :
 .controlالمسمووة الولى: مسمووة ال يطرا   1-
تمم تسريعهما    2- النا يمة:   ,klarimix   Clarithromycinامالمسموومة 

Sigma  وبسروة لمدا  250(  باةتعماو 10غم/ك م  الفم  طري   ايامعة 
 . feeding tubeأ بوب الت  ية 

 Pyrimethamin   (Daraprimالمسمووة النالنة: تم تسريعها ام    3-

GlaxoSmithKline    وبسروة لمدا  12.5(   وة   10غم/ك م  ايام 
 . feeding tube طري  الفم باةتعماو أ بوب الت  ية

ام    4-  تسريعها  تم  الرابعمة:   اةيا   Spiramycin(المسمووة  مختبرا  
 1.5للصناوا  الدواذية/ةوريا(  وبسروة  

تعالو    3200مليون وةدا لولية  ك    لولية  لممدا    1وةدا   10مل م(  
 أيام وة طري  الفم باةتعماو أ بوب الت  ية.

ام    5- ةقنها  تم  الخام مة:  مفرلا  Ivermectinالمسمووة   وبسمروة 

single dose  ك م تحت السلد  50 /3ةم1مقدارهاsubcutaneous . 
بعمد    7, 14 ,21 ,28فئران مة ك  مسمووة في اليام    5تم تشريح  

تت   الت ي  يرا  الن يسية في ك  مة التورف وة اوطام الع ا ل رض 
% فورمالية   10الدمائ والرذة  ءع تم  كع ه   االوضام وجرى تنبيتها ام

طمر  في شم  البرافية ورطعت   dehydrationوبعمد ال    والتنكيك  
المشراح    جهاز  باةتعماو  مقاط    7-10ب م     microtomeالى 

الهيماتوك ل بص  مة  الن يسمية   المقماطم   وص  مت  ايوةية -يةماييرون 
Eosin-Hematoxlyn   .13وفحصمت تحمت المسهر.) 

تم ة اب اودال االكيا  الن يسية في ك  مة الدمائ والرذة ولى ةدا 
ممدى االربعة.   4ولى  والمعام    ال يطرا  مة  لك   اةاايم  

( وعل  بحم اب اومدال االكيما  في الحقم  المسمهر    16 15 14ة ب 
ةقوو مسهرية لك  شريحة    5( وتم ة اب    x100الواةد   روا التكبير  

منها. االكيا   معدو  في   واةتخرا  الكلي  االكيا   مسموع  لح اب 
في   المح وبة  االكيما   اومدال  مسمموع  ضرب  يتمم  والرذمة   . 20الدمائ 

االلويمة ولى اومدال االكيما  في ك  مة الدمائ والرذة تم   لمقار ة تاثير
والتحلي  ع  االتسا    tادضاع النتاذه للتحلي  االةصاذي باجرام ادت ار  

 الواةد للمت يرا .
   النـتـائـج

بعمد       الن يسية  الكيا   أومدال  ولى  اللوية  بعض  ت ثيمر  لراةة  تم 
الن يسية مة ك  مة   يه  للفئران   ومكو االكيما   الرذمة  الدمائ و  يمه 

 Clarithromycinو    Pyrimethaminالمصابة  ءع تمم اةتعماو الم   
 .  Ivermectinو  Spiramycinو
 :Pyrimethaminت ثير ال ايريمينامية  - 1
( يوضح تاثير الم ايريمينامية ولى اودال اكيا  الن يه في 1الشي     

ل يمام   الفئران  الم معدو و 28,21,14,7   لمائ  ءع  ال يطرا   مسموومة 
  اينما الم في اليوم الراب  ±21.22.922اودال االكيما  في اليوم ال اب 

اليوم الحال  والعشرية  1.067±20.2وشر   وفي   1.363±18.4  وفي 
مقار ة م  مسمووة ال يطرا ءع الم   1.067±12.2اليوم النامة والعشرية
التحل1.029±27.4معدو ودل االكيا  ي  االةصاذي فرورا  . واظهر 

المسامي    اية  مسمووة  p > 0.001معنوية  اية  تاثيرها  وبمقار ة   .
االيمام   وتاثيرها في  المتعدلا   7 ,14 ,21 ,28ال يطرا  المقار ة  بطريقة 
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multiple comparison    الفروق متوةط  أن   mean  وجمد 

differences     االولمى والمسمووة  ال يطرا  مسمووة   6.2 ±ايمة 

معنو     2.344 والمسمووة   p= 0.016وبفرق  ال يطرا  وبيمة مسمووة 
وبية مسمووة ال يطرا   p= 0.011وبفرق معنو      6.6± 2.344النا ية

وبية مسمووة   p=0.001وبفرق معنو     2.344±  9.0والمسمووة النالنة
  .p=0.000وبفرق معنو   ±3.44  15.2ال يطرا والمسمووة الرابعة

ال ايريمينامية ولى اودال اكيا  الن يه في رذة  ر ( ت ثي 2يوضح الشي   
ومسمووة ال يطمرا   ءع الم معممدو   28,21,14,7 الفئران المصابة ل يام

  و الم   ±0.583 10.2  اودال االكيمما  الن يسية في مسمووة ال يطمرا
 7.2±0.374 ,9.2  ±0.583  ,8.8 ±0.663 ودل الكيممما  الن يسيمممة 

التحلي     7 ,14, 21 ,28أليمامل  6.2±0.583 , التوالمي. واظهر  ولمى 
. وبإجرام التحلي  p = 0.000اإلةصاذي فرورا" معنوية اية المساميم   

ال يمطرا  مسموومة  ايمة  الفمرق  متوةط  أن  وجد  المتعدل   المقارن 
الولى معنو     0.8 1.4 ±والممسمووة  غير  وبية p=0.095وفرق    

ال والمسمووة  ال يطرا  معنو    0.8 ± 1.0 نا يةمسمووة  غير  وفرق 
p=0.226النالنة والمسمووة  ال يطرا  اية مسمووة  وبفرق   .3.00 8±  

  4.0 ±وبية مسمووممة ال يطرا والمسموومممممة الرابعة   p< 0.001معنو   

 .p= 0.000وبفرق معنو  0.8

 
ولى اودال االكيا   Pyrimethaminتاثيرال ايريمينامية :(1شي  

 الفئران المصابة  الن يسية في لمائ

 
ولى اودال االكيا   Pyrimethamin ال ايريمينامية ت ثير :(  2شي  

 الفئران المصابة  الن يسية في رذة
 :Clarithromycinتاثير الك رينروماي ية  - 2

( تاثير المك رينروماي ية ولى اودال اكيا  الن يه في 3يوضح الشي   
ومسموومممة ال يطممممرا    7 ,14 , 21 , 28لمائ  الفئران المصابة ل يمممممممام 

ال ااممممم     اليمموم  االكيمما  في  اوممممدال  الم معمممدو  اينما 3.08±    27ءع    
العشر الراب   اليوم  في  والعشرية  ± 243.316الم  الحال   اليوم   وفي 

مقار ة م    ±  0.86 23.8وفمي اليوم النامة والعشريمة  ±1.326  23.4
االكيما  ومدل  معمدو  المم  ءع  ال يطرا  ولم ±1.029 28.6مسمووة   .

 . p=0.393ت ةج فرورا" معنوية اية المسامي   
وبإجمممرام التحليمم  المقممارن المتعمممدل  وجمممد أن متوةممط الفمممرق اممية مسمووممة 

 ق غيممممممممممر معنممممممممممو  ر وبفممممممممم  3.140±1.6الولمممممممممى  ال ممممممممميطرا والمسموومممممممممة
p=0.616   3.140±4.6مة ال يمممممطرا والمسمووممممممة النا يمممممةومممم وبممممية مسممو 

   امممية مسموومممممة ال يطممممرا والمسمووممممة   p=0.159وبفمممرق غيمممر معنمممو  
وبممية مسموومممة    p =  0.113وبفممممرق غيممر معنممو  5.2±3.140النالنمممة

 =pوبفممرق غيممر  معنممو    4.8 ±3.140 مة  عمم ال يطممرا والمسموومممة الراب 

0.142 . 
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ولى اودال االكيا    Clarithromycinأثيرالك رينروماي ية :(3شي  
 الن يسية في لمائ الفئران المصابة 

 
ولمممى  Clarithromycin ( تمم ثير المممك رينروماي ية4يوضممح الشممي   

  7, 14 .28,21اوممدال اكيمما  الن مميه فممي رذممة الفئممران المصممابة ل يممام 
ومسموومة ال يطرا   ءع الم معدو اودال االكيمما  الن مميسية فممي مسموومممة 

 ± 3.082   و الم ومدل الكيا  الن يسيمة    28.4 ± 1.805ال يطمرا 

 ,28لأليممام   0.86  ±23.8 23.4 ± 1.326 ,, 24 ± 3.316, ,27

ولمى التوالمي. ولم ي ةممج أ  فممروق معنويممة اممية المسممامي      7, 14 ,21
p = 0.454. 

وبمقار ممممممة تاثيرهمممممما اممممممية مسمووممممممة ال مممممميطرا وتاثيرهمممممما فممممممي االيممممممام       
   وجمممممممممد أن متوةمممممممممط الفممممممممممرق امممممممممية مسموومممممممممة ال ممممممممميطرا 28,21,14,7

  وبممية p=0.67وفممرق غيممر معنممو    1.4 ± 3.24 والمسمووممة الولممى
وفممرق غيممر معنممو   3.24  ± 4.4مسممممووة ال يطمممرا والمسمووممة النا يمممة

p=0.19 243 5.0 ± ية مسمووة ال يطرا والمسموومة النالنمة  وبل ت ا. 
وبمممية مسمووممة ال مميطرا والمسموومممة   p=0.139 وبفمممرق غيممر معنممو  

 . p= 0.171وبفرق غير معنو   3.24 ± 4.6الرابعة

 

ولى اودال   Clarithromycin ت ثير المك رينروماي ية :(4شي  
 االكيا  الن يسية في رذة الفئران المصابة 

 Spiramycinتاثير الم  ايراماي ية  -3
( تاثيمر الم  ايراماي ية ولى اومممدال اكيممما  الن مميه 5يوضح الشي        

ومسمووممة ال مميطرا    7 ,14 ,21 ,28فممي لمممائ الفئممران المصممابة ل يممام 
 اينممما الممم 1.029 18.4±ءع الممم معممدو اوممدال االكيمما  فممي اليمموم ال مماب 

 ± 11.6وفي اليوم الحال  والعشرية0.812± 19.6في اليوم الراب  وشر

 مقار مة م  مسمووة  6 .0± 9.6وفي اليوم النامة والعشرية 0.748
. واظهممممر التحليممم  1.067±22.8ال ممميطرا ءع ال مممت معمممدو ومممدل االكيممما 

. وبمقار مممة تاثيرهممما p < 0.05االةصمماذي فرورمما" معنويممة اممية المسممامي  
بطريقمممة    7 ,14 ,21 ,28اممية مسمووممة ال مميطرا وتاثيرهمما فممي االيممام 

multiple comparison  وجمممممممد أن متموةمممممممط الفممممممروقmean 

differences  4.4 ±1.22 اية مسموومة ال يطرا والمسمووممة االولممى   
وبممممية مسمووممممة ال مممميطرا والمسمووممممة  p= 0.002 وبفممممرق معنممممو  

وبممية مسموومممة ال يطمممرا  p= 0.017وبفممرق معنممو   1.22 ±3.2النا يممة
وبية مسمووة  p=0.000وبفرق معنو   1.22 ±11.2النالنةوالمسموومة 

 .p=0.000وبفمرق معنو   1.22 ±13.2ال يطمرا والمسموومة الرابعمة
( تاثير الم  ايراماي ينعلمى اومدال اكيا  الن مميه فممي رذممة 6يوضح الشي   

ومسمووممة ال مميطرا   ءع الممم معممدو   28,21.14,7الفئران المصابة ل يممام  
 و الممم وممدل    1.14±17الن يسية فممي مسمووممة ال مميطرا  اودال االكيا 

 ,   4.6±   , 5 ± 0.583 , 4.8 ± 0.583  5.8الكيمما  الن مميسية

ولممى التمموالي.  ولمموةج    7 ,14 ,21 ,28لأليممام   0.509  ± 0.583
 .p = 0.000وجول فروق معنوية اية المسامي   
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 ,14 ,21 ,28اليمماموبمقار ة ت ثيرها اية مسمووة ال يطرا وت ثيرهمما فممي  

  وجممممممممد أن متوةمممممممط الفمممممممرق اممممممممية مسموومممممممة ال ممممممميطرا والمسمووممممممممة   7
  وبممية مسمووممة p=0.000وبفممرق معنمممو   1.015 ±  11.2الولممى

    p=0.00وبفمممرق معمممنو   1.015  ±11.8ال مميطرا والمسمووممة النا يممة
وبفمممرق   1.015±212.وبل مممت اممية مسمووممة ال مميطرا والمسمووممة النالنممة

 ± 12.4وبيمممة مسمووممة ال مميطرا والمسمووممة الرابعممة  p=0.000 معنممو  

 . p= 0.000وبفمرق معنو   1.015

 

ولى أودال الكيا   Spiramycinت ثير الم  ايراماي ية  :( -5 -شي  
 الن يسية في لمائ الفئران المصابة 

 
على أعداد األكياس  Spiramycinتأثير السبايرامايسين:(  -6 -ل)شك

 النسيجية في رئة الفئران المصابة 

 Ivermectinت ثير االيفرميتية   -4
( تممم ثير االيفمممرميتية ولمممى اوممممدال اكيممما  الن ممميه فمممي 7يوضمممح الشمممي    

ومسمووممة ال مميطرا   ءع الممم معممدو اوممدال  7, 14 ,21, 28الممدمائ ل يممام 
 اينممما المممم فممي اليممموم الرابمم    9 ± 0.447 االكيمما  فممي اليمموم ال مماب 

وفي اليوم   5 ± 0.509وفي اليموم الحمال  والعشرية  0.632  ± 7وشر

مقار ة م  مسمووممة ال مميطرا ةيمم  الممم   3.2 ± 0.374النامة والعشرية 
لمموةج وجممول فممروق معنويممة اممية . و 1.843 22 ± معممدو وممدل االكيمما 

 .p=0.000المسامي   
وبممإجرام التحليممم  المقممارن المتعمممدل  وجمممد أن متوةممط الفممرق اممية مسمووممة 

  p=0.000وبفمممرق معنممو   1.326  13 ± ال مميطرا والمسمووممة الولمممى
وبفمممرق معنممو    .3261 ±  15وبيمة مسممووة ال يطرا والمسمووة النا يممة

p=0.000   1.326 وممة ال مميطرا والمسمووممة النالنممة  و اممية مسمو ± 

وبممية مسموومممة ال مميطرا والمسمووممة    p =  0.000وبفرق معنممو    16.6
 . p= 0.000وبفرق  معنو    1.326 18.8 ± الرابعة 

 
ولى اودال االكيا  الن يسية Ivermectinت ثير االيفرميتية  :(7شي  

 في لمائ الفئران المصابة 
ولمممى أومممدال  Ivermectin ثير االيفممرميتية ( تمم 8يوضممح الشممي          

ومسمووممة  28,21.14,7أكيا  الن يه في رذممة  الفئممران المصممابة لأليممام 
ال يطرا   ءع الم معدو أودال الكيا  الن يسية في مسمووممممممممة ال يطمممممممرا 

   4.8 ± 0.860 و المم وممدل الكيما  الن يسميمة    19.4 ± 1.435
 ,21 ,28لأليمام   0.316 ± 1 ±1.2 0.583 , 0.678 , ±0.678  2.6 

 = pولمى التوالمي.  ولوةج وجول فروق معنوية اية المسامي      7 , 14

 ,28وبمقار ة ت ثيرهما اية مسمووة ال مميطرا وت ثيرهمما فممي اليممام  .0.000

  وجمممد أن متوةممط الفممرق اممية مسمووممة ال مميطرا والمسمووممة 7 ,14 ,21
  وبية مسمووممة ال مميطرا p=0.000وبفمرق معنو     1.216±15.2الولى

  وبل ممت اممية p=0.00وبفمممرق معمممنو   1.216± 16.8والمسمووممة النا يمممة
  وبفممرق معنممو    1.216± 18.2مسمووممة ال مميطرا والمسمووممة النالنممة
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p=0.000 1.216 ± 18.4وبممية مسمووممة ال مميطرا والمسمووممة الرابعممة 
 . p= 0.000وبفمرق معنمو   

 

ولى اودال االكيا  Ivermectinتاثير االيفرميتية  :(  8شي  
 الن يسية في رذة الفئران المصابة 

-oneولمعرفممممة التاثيممممر االفضمممم  ل لويممممة الم مممتعملة تممممم اجمممرام ادتبممممار 

way analysis of variance(ANOVA) للمممPyrimethamin  
ممممة الدمممممائ فمممي االةمممبوع الرابممم  لكمممم   Ivermectinو Spiramycinو

لعمممدم   Clarithromycin والرذة في الفئران المصابة  ءع تم اةت عمال  الممم
وجممول فممروق معنويممة فيهممما. واظهممر  النتمماذه أن معممدو االكيمما  الن مميسية 

 9.6وللممم   ±1.067  12ال ممت Pyrimethaminفممي الممدمائ فممي الممم

Spiramycin  0.6 ±  وللمممIvermectin ±3.2 0.371  ولمموةج وجممول
وبمماجرام التحليمم  . (9. شممي  P= 0.000فممروق معنويممة اممية المسممامي  

المقممممممممممممممممممممممارن المتعممممممممممممممممممممممدل وجممممممممممممممممممممممد أن متوةممممممممممممممممممممممط الفممممممممممممممممممممممرق اممممممممممممممممممممممية 
وبفممممممممممممممرق معنممممممممممممممو   Spiramycin2.6±1.04وPyrimethaminالممممممممممممممم

p=0.029  وبلمممم متوةممط الفمممرق اممية الممم  Pyrimethamin 9.0و  

Ivermectin± 1.04   وبفمممرق معنممموp=0.000 ا الممممم متوةمممط    اينمممم
وبفممرق معنممو    Ivermectin1.04± 6.4و Spiramycinالفممرق اممية
p=0.000  ولهممم ا يعتبمممر المممم  Ivermectin  االكنمممر كفممماما امممية االلويمممة

 الم تعملة للقضام ولى االكيا  الن يسية في الدمائ.

 
االلوية ولى اودال االكيا  الن يسية في لمائ الفئران   ( :تاثير9شي  

 المصابة 
 ±0.509,1.0 ±4.6   0.583 ± 6.2اما معدو االكيا  في الرذممة الممم 

 Ivermectinو  Spiramycinو  Pyrimethaminلك  مة الممم  0.316
. p=0.000ولمممى التممموالي. ولممموةج وجمممول فمممروق معنويمممة امممية المسمممامي  

 Pyrimethaminاممممممممممممية الممممممممممممم اممممممممممممما متوةممممممممممممط الفممممممممممممرق . (10شممممممممممممي  
وبممية الممم  p=0.037وبفمممرق معنمممو   , 0.683±1.6الممم Spiramycinو

Pyrimethamin  وIvermectin  5.2الممممم متوةمممط المفممممرق  ±  

 Spiramycinوبممممممية الممممممم   p =0.000وبفمممممممرق معمنمممممممو   0.683
وبفممممرق معنممممو    0.683 ± 3.6الممممم متوةممممط الفممممرق  Ivermectinو

p=0.000 . 

تاثير االلوية ولى اودال االكيا  الن يسية في رذة الفئران ( :10شي  
 المصابة 
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 المـنـاقـشـة  

 Pyrimethaminال ايريمينامية -1
يعمممد هممم ا العقمممار ممممة العقمممارير المممملثرا فمممي ايمممض النيوكليوتيمممد وهمممي ممممة 
العقممارير القياةممية فممي ومم ا لام المقوةمما  الحممال . اظهممر   تمماذه همم   

يممة فممي اوممدال االكيمما  الن مميسية فممي كمم  مممة الدراةممة وجممول فممروق معنو 
( وكمممان لهمممم ا العقمممار تمممماثير واضمممح فممممي p<0.005  ممميه المممدمائ والرذممممة 

في كمم   0.583 ±6.2و 1.067 ±14.8 ادتكاو اودال االكيا  الن يسية
مممممة   مممميه الممممدمائ والرذممممة ولممممى التمممموالي مقار ممممة مممممم  مسموومممممة ال مممميطرا 

همم   الدراةممة متطابقممة  . وجام   تاذه0.583 ±10.2و  1.029 27.4±
( المم   اثبممت رااليممممة ال اريمينممامية ولمممى 14ممم  تلمم  التمممي توصمم  اليهممما  

 80ادتكاو اودال االكيا  الن يسية الدماغية في الفئممران المصممابة ان مم ة 
%. ولراةا  ادرى اثبتت  شاط وفعالية همم ا العقممار ضممد المقوةمما  فممي 

 18)17,د كمم  مممة ءع وجمم  in vivoوفممي الكمماذة الحممي  invitroالكجمماا
فممممي لراةممممة التمممماثيرا  الدواذيممممة لعقممممماريرمضالا للمقوةمممما   ومممممة ضمممممنها 
ال ايريمينامية وجدوا ان له ا العقار تاثيرا" فعاال" في    ة ال قام ولى ريد 
الحياا اممية الفئممران المصممابة بالمقوةمما  والتممي تممم و جهمما اهمم ا العقممار ءع 

يتمم  فممي تنبمميط تكمماثر الطفيلممي % وولممى الممرغم مممة فاول 77ال مممت الن بمممة 
االا   وكما في بقية الع جا  الم تعملة مة النالر الحصوو ولى اامممالا 

( ان 19كاملمممة ل صمممابة امممدام المقوةممما  الناشئممممة فمممي الفئممممران. والةممممج  
هنمممماك تمممماثيرا" تازريمممما" واضممممحا"  تمممممه وممممة ارتممممران همممم ا العقممممار ممممم  وقممممار 

Atovaquone  ارية  شممماطا فعممماال واضمممحا اع اظهمممر ارتمممران هممم ية العقممم
ولممى لام المقوةمما  فممي الفئممران وكمم ل  فممي الكجمماا بالمقار ممة ممم  التمماثير 
الحاصمم   تيسممة العمم ا بيمم  وقمممار لوةممد  وفممي اشممارا الممى اهميممة العمم ا 
المقتمممرن فمممي اةمممدا  تممماثير تمممازر  فعممماو فمممي وممم ا لام المقوةممما  فمممي 

 الفئران.
  Clarithromycinك يرثرماي ية   - 2

ال الحيمممو  ك رينروماي مممية همممو ممممة مسموومممة الماكروليمممدا  التمممي المضممم 
(  20جلبممممممممت اال تبممممممممما  فممممممممي ومممممممم ا وممممممممدل مممممممممة االمممممممممراض الطفيليممممممممة  

وبخصاذصممها المعروفممة فممي اطالممة تنبمميط اال ق ممام لادممم  الخليمممة الطمموار 
( 22( وفاوليتهممممما ضمممممد االطممممموار المتكي مممممة فمممممي الكجممممماا  21الطفيلممممممي  

 ( 23مقوةا  التسريبي في الفئران  وفاوليتها في و ا لام ال
اظهممممر   تمممماذه الدراةممممة الحاليممممة وممممدم وجممممول فممممروق معنويممممة فممممي اوممممدال 
االكيمما  الن يسيمممة اممية مسمووممة ال مميطرا ومسممامي  العمم ا فممي كمم  مممة 

(  أ  أ ممم  لممم ينممته ونمم  ادتممكاو فممي p = 0.393  مميه الممدمائ والرذممة  

الفئران المعالسة اها وربممما يرجمم  اودال االكيا  الن يسية في الم ة ورذة 
ال ممبب فممي علمم  الممى أن تكممون ةمم لة الطفيلممي المعممكوو عو مقاومممة لهمم ا 
المضمممال الحمممميو  او أن السرومممة الم مممتعملة واطئمممة وغيمممر كا يمممة الدتمممكاو 

ولمممم تتفممم   تممماذه هممم   الدراةمممة مممم  الدراةممما   اومممدال االكيممما  الن ممميسية.
وماي مممية تممماثيرا" ورمممماذيا" م اشمممرا" ال مممابقة التمممي اثبتمممت أن للمضمممال ك رينر 

ولممممى تنبيمممممط تكممممون االكيمممما  الن مممميسية فممممي الممممدمائ وتنبيمممممط االلتهمااممممما  
( ظهر فممرق معمممنو  فممي المعمممدو العمممدل  10(  وفي لراةة  23الدماغية 

ل كيمما  الن مميسية فممي لمممائ الفئمممران اممية  مسموومممتي ال مميطرا والعمم ا 
اةممممتعماو المضممممال الممممم كور  مممممته  ( وان p<0.005بالك رينروماي ممممية  

 ون  ادتكاو في ودل االكيا  الن يسية في الم ة الفئران المعالسة ب .
 Spiramycinة ايراماي ية   - 3
ةمماوة مممة تحقيمم  االصممابة واظهممر  24اوشممر بممالع ا بالمضممال بعممد    

التحليمم  االةصمماذي وجممول فممرق معمممنو  اممية مسمووممة ال مميطرا ومسمووممة 
وبمماجرام التحليمم  المقممارن  t( وباةممتعماو ادت ممار p = 0.000العممم ا   

المتعمدل ظهر ايضمما وجممول فممرق معمممنو  وكممان الةممتعماو المضممال الحيممو  
فممي همم   التسربممة تمم ثير واضممح فممي ادتممكاو اومممدال االكيمما  الن مميسية فممي 
الم ة ورذة الفئممران المعمممالسة بمم  وان هنمماك ملشممرا  واضممحة ولممى كفمماما 

اماي ية مة د و اةتعمال  اوصف  و جا تسريبيممما المضال الحيو  ة اير 
فممممي الفئمممممران المصمممممابة امممممدام المقوةمممما  الم مممممتحد  اهممممم   ال  لممممممة ممممممة 

( أن ال  ايراماي ممية يعمممم  ولممى (24الطفيلمممي.  وظهمممر مممة دممم و لراةمممة
الحمممد مممة التكمماثر الم يممر للطفيلممي وا تشممار  ولكممة اليمنمم   شمموم االكيمما  

 صابا  ال اكنة.الن يسية وليمومة اال
ورف ال  ايرماي ية واةدا مة الماكروليدا  التي تمتلمم  طيفمما واةممعا     

ويمتلممم   erythromycinضمممد السمممراثيم يقمممارن بطيمممف االيرثروماي مممية  
 شاطا ضد المقوةا  الكو ديممة كممما شمموهد مممة التسممارب فممي الفئممران وفممي 

  الكاذنمما  الكجمماا ولممو أن التركيمممك الحقيقممي الضممرور   لتنبمميط  مممو ورتمم 
غيمممر معمممروف . ولقمممد وصمممف همممم ا المضمممال بمممان لممم  ليموممممة واليممممة فمممي 
اال  مممممسة اعا مممممما رمممممورن باالرينروماي مممممية وان الم تويمممممما  العممممممالية لهممممم ا 

ه مة المضالا  االكنر فاوممملية المضال في اال  سمة كا ت ال بمب لعد
ويعمممد   in vivoو شممماطا ضمممد السمممراثيم المتح  مممة فمممي الكممماذة الحمممي 

  ايراماي مممية  ممممة االلويمممة المختمممارا والشممماذعة التمممداوو فمممي وممم ا لام ال
المقوةمممما  دمممم و فتممممرا الحمممممم  . كممممما ومممممرف أن ال  ايراماي ممممية يختمممممكو 

% مة ا تقماو المقو  الى السنية. ويبلم تركيمك  في المشمميمة   60ان  ة   
 .(25مرا  اوملى مة تركيك  في المدم واال  سة االدرى في االم   3 - 5
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 Ivermectinااليفرميتميمة   -   4
 macrocycliclactineأدتير همم ا المضممال الحممميو  مممة مسممممووة      

  anti-parasiticلممممم عض دصاذصممممم  المفيمممممدا فهمممممو مضمممممال للطفيليمممممما  
 ويمتل  فعمالية فريدا للقضام ولى بعض الطفيليا .

 أظهمممر   تممماذه هممم   الدراةمممة فرورممما معنويمممة امممية مسموومممة ال ممميطرا     
ومسمووة الع ا ءع ظهر ادتكاو واضح في ومدل االكيا  الن مميسية فممي 
ك  مة   يه لمائ ورذمة الفئران المصممابة . وة ممب المعممملوما  المتمموافرا 
مممة االبحمما  المنشممورا فمم ن همم   التسمممربة هممي المحاولممة االولممى التمممي تقمميم 

ئمممران فيهمما تمم ثيرا  همم ا المضممال الحيممممو  فممي التسممارب العممم جية ولممى الف
المصممابة امممدام المقوةمما  التسريبممي    ولعمممدم العمممنور ولممى مصممدر يوثمم  
اةتعماو ه ا المضالالحيو  في من  ه   التسارب ل ا ود  ه   التسربة 
راذدا في ه ا المساو. ورد توفر همم   التسربممة معطيمما  جديممدا مضممافة رممد 

مقوةمما  تمية االةتفالا منها م تقب  في مساو العمم ا التسريبممي لممدام ال
والةمميما ممممة ةمم لة هممم ا الطفيلمممي التممي وكلمممت ممممة اصمموو محليمممة وتفمممتح 

 ا ل  افارا جديدا في و ا لام المقوةا .
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EFFECT OF SOME SELECTED DRUGS 

(PYREMETHAMIN,CLARITHROMYCIN, SPIRAMYCIN AND 

IVERMECTIN) ON EXPERIMENTAL TREATMENT OF 

TOXOPLASMOSIS CREATED IN MICE 
ABEER A.ALI                     SHEHAB A.MOHHAMED               HUSSAIN S. ASWED 

ABSTRACT: 

In the present study, Toxoplasma gondiiwas isolated and diagnosed from human as first attempt, and then the 

infection was created in laboratory mice as an essential step for growing the parasite. The second step was studying 

the effect of some selected drugs on the experimental treatment for disease of toxoplasmosis created in the mice. The 

drugs are: Pyrimethamin ,Clarithromycin , Spiramycin, Ivermectin .The results of the study showed the effects of 

these drugs on the tissue cyst formed in the brain and lungs. The number of tissue cysts in the brain of the mouse 

treated with pyrimethamin was 14.8 ±1.067 after 28 days. Significant differences appeared when this result compared 

with the control group in which it was 27.4±1.029.The number of tissue cysts formed in lung, tissue in the mouse 

treated with the same drug after the same period of the time was 6.2±0.583.This showed a significant differences as 

compared with the control group in which it was 10.2±0.583.No significant differences appeared between both groups 

as for the treatment by Clarithromycin antibiotic as far as the number of the tissue cysts formed in the brain after 28 

days is concerned. The number was 23.8 ±0.86 as compared with the control group 38.6±1.029.The same compared is 

true of the lungs, tissue. The number of the tissue cysts was 23.8±0.86 as compared with the control group 

28.4±1.805.Concerning the antibiotic Spiramycin ,the results showed the effectiveness of it in decreasing the tissue 

cysts formed in the brain .The significant differences were (p<0.05),the rate of the cysts was 9.6±0.6 as compared 

with the control group in which it was 22.8±1.067.The same effectiveness appeared on the lungs, tissue as the rate of 

tissue cysts after 28 days of treatment was 4.6±0.509 as compared with the control group in which was 17±1.14 and 

the significant differences were (p=0.000).The Ivermectin drug showed a great effectiveness in minimizing the 

number of the tissue cysts formed in the brain and the lungs. The numbers of the tissue cysts formed after 28 days 

were 3.2±0.374 and 1±0.316 respectively; significant differences are observed when these numbers are compared 

with the numbers of the control group which were 22±1.843 and 19.4±1.435. Thus, the use of Ivermectin drug is 

considered as a pioneer and fruitful study since this drug has not been used for the treatment of Toxoplasmosis. 


