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الملخص
خلفية الدراسة :المقوسات الكوندية هي طفيليات بدائية اجبارية المعيشةة االةا اليايةا ال يةة مهةي طةي التفيليةات الم وط ةة
في كافة ان اء العالم ميع بر طي اهم الممرضات االن هازية في االشياص ذمي الم اعة الضعيفة.
اهداف الدراسة :هدفت هذه الدراسة الى ت ديد سيااة االصابة بتفيلي المقوسةات الكونديةة طةي لةاد ت ديةد طعةدد االج ةا
المضااة ل وعي  ( )IgG,IgMلتفيلي المقوسات الكوندية في المرضى العراقييي المصابيي بأنواع طي لفة طي ال رطان.
المرضى والطرائق  :تم جمع عينات لدا م ما  258لماأة الدتاش لام 112عينات يايةأ يا ي ا146عينات نناال
اعيناات ننااال مةت ن ا م ا لديااأةت اص ا تاام لدن ااا لدمي ا ش دت ي ا ل جيااتم لدملاات دةني ااش لدم اياات لد ان ي ا
( )IgG,IgMبأيتة لم ت ني ل ديزل.
النتائج :لوحظ ان اعلى طعدد لاج ا المضااة لداء المقوسات الكوندية كان في طرضى سرطان العقةد اللمفيةة يليةر سةرطان
الثةةةديل القولةةةونل الكبةةةدل الب كريةةةامل الرئةةةةل المبةةةيلل البرمسةةة ات مالبال ةةةة (%100ل %77.50ل %77.42ل %75.00ل
%66.67ل %66.67ل %54.55ل  )%28.57على ال والي بفرمق طع وية ( .)P<0.01ركزت هةذه الدراسةة الضةوء علةى
طرضى سرطان الثدي مالقولون .مفقا للفئات العمرية بلة اعلةى تركيةز اد ( )IgGفةي الفةةة العمريةة ( )35-26فةي طرضةى
سرطان القولون مالثدي ( )IU/ml, 374.561 IU/ml 378.309على ال والي طقارنةة طةم طوموعةة ال ةيترة (148.917
 .)IU/mlفيما ييص عدا الورع المضااة للور للوحظ اعلى طعدد ل ركيز اد( )IgGكان قبا الذ الوةرع ( )0حية بل ةت
طعةدالت االج ةا المضةااة ( )IgGفةي طرضةى سةرطان القولةون م الثةدي طةوجبي المصةا ( IgG) ( 242.016 IU/ml ,
 )227.275 IU/mlعلةى ال ةواليل بي مةا فةي المرضةى سةالبي المصةا ( )IgGكانةت ()IU/ml , 6.011 IU/ml 8.594
على ال والي.
االستنتاجات  :توضح هذه الدراسة سيااة طعدد االصابة بداء المقوسات الكوندية في المرضى المصابيي بال رطانل مبال الي
يمكي اع بار ذلك طؤشرا على ارتفاع لتر االصابة بال رطان .باالضافة الى ذلكل انر طي المهم األلذ ب ظةر األع بةار عمةا
ال بار ال ري عي االج ا المضااة لداء المقوسات الكوندية كمؤشر ها ل شييص طراحا طرض ال رطان.
الكلمات المفتاحية :سرطان الثدي مالقولونل المقوسات الكوندية .
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