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 الخالصة

بوسةةتوا المرموتا  السنسةةية لاعن النسةةاا الوبةةابا  بمذا   Toxoplasmosis تناولت هذه الدراسةةة قةقة داا الوسوسةةا 

( قينة مبةةد دم ما النسةةاا الوبةةابا  وهجرا لمم ال اةةس قا امجسةةام الو ةةاد  لداا 48الداا، حيث تم الحبةةوع قلى   

 وصنفت العينا  الى مسووقتيا، مسووقة مبابة بداا الوسوسا  الوزما  ELISAباستخدام تسنية  IgM,IgGالوسوسا  

Chronic Toxoplasmosis     قينةةة ومسووقةةة مبةةةةةةةةابةةة بةةداا الوسوسةةةةةةةةا  الحةةاد 41والاةةالع قةةددهم )Acute 

Toxoplasmosis    مبةةابة كعناصةةر سةةيمر  للوسارتة،  ودراسةةة  ( قينة مبةةد دم رير91( قينة مع  24والاالع قددهم

وجود فروق  9..ر.قند مسةةةتوا احتوالية تأثيرها قلى مسةةةتوا المرموتا  السنسةةةيةر وهلمر  النتاحل التحليد ا حبةةةاح  

 ( والمرموس الذكرا  31.5ng/mlوهرموس الارومكتيا   (7pg/ml998معنوية اذ حبةةةةد هرموس امسةةةةتيرادوع قلى  

ng/ml9كاس مرتفعا مسارتتا بالسةةةةةيمر  بينوا هرموس الاروجسةةةةةتيروس لم يتأثر بداا الوسوسةةةةةا  الوزما ر وهلمر  911ر )

وجود فروق معنوية اذ بلع مسةةةةةةتوا هرموس الاروجسةةةةةةتيروس  9..ر.بةةةةةةاح  قند مسةةةةةةتوا احتوالية النتاحل التحليد ا ح

 52.62 ng/ml  13.21( كاس مرتفعأ وهرموس امسةةةةتيرادوع pg/ml منخف ةةةةا مسارتتأ بالسةةةةيمر  ، ولم يتأثر هرموس )

  قلى مستوا المرموتا  اقتوادا قلى الارومكتيا والمرموس الذكرا بداا الوسوسا  الحاد ، وتم دراسة تأثير داا الوسوسا

  سنة ( اكثر تاثرا ر  .5-51الفئا   العورية ووجد اس الفئة  

 الاروجستيروسر ،استيرادوع  ،هرموس الحليب  ،تستوستيروس  ،توكسوبةزما الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

The study deal with relationship of Toxoplasmosis disease for abortion women and the level of 

sex hormone, the study conducted through the period of 1 march until 30 June, 84 serum sample 

collected to detect a specific antibodies of Toxoplasmosis Igm, IgG using the ELISA technique, 

samples were classified into two groups : chronic toxoplasmosis (41) and acute toxoplasmosis 

(24) with a (19) sample wasn’t infected used as control group,The results showed statistical 

analysis at the level of probability of 0.001 signifferences as  hormone got Estradiol on (1147 

pg/ml ) and prolactin (31.5 ng/ml) and testosterone (1.155 ng/ml) was high compared to the 

control, while progesterone hormone was not affected by disease and chronic toxoplasmosis and 

showed the results of statistical analysis at the level of 0.001 significant differences reaching  

progesterone (52.62 ng/ml) ievel was high and hormone Estradiol (1.357 pg/ml) is low compared 

to compared to  control was affected by the hormone prolactin and testosterone disease acute 

toxoplasmosis at the level of hormones depending on age groups and found that  (25-20) most 

affected. 

Key words: Toxoplasmosis, Testosterone, Estradiol, prolactin and Progesterone. 
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 المقدمة

دور  حيا  معسد  ومتعدد  األطوار ويساب مرض داا الوسوسا  ( له Toxoplasma) gondiiالمفيل  توس وبةزما كوتداا 

ر ويعد ا تساس الو يس الوسم  بينوا السمط  تعتار الو يس Sporozoites) (إذ يباب ا تساس قا امصابة بالعدوا باع

تمفد وله السدر  التوكسوبةزما كوتدا هو طفيل  حيوات  الوناأ إجاارا ال (ر9همعاا   :النماح  تحدث الوراحد السنسية 

قلى إصابة الحيواتا  ذوا  الدم الحارر وقد ت وس ا صابة بدوس إقراض سريريه او قد تساب الوو  وتت اثر طفيليا  

(ر حيث يساب هذا المفيل  مسووقة متنوقة ما 5توكسو بةزما ف  الوايوة والسنيا إثناا الحود ف  األشمر األولى  

هذا الورض خمير لألشخاص ذو مناقة رير كفوا  كاألطفاعر لذا يعد هذا الورض ما ا مراض هلسريريه لإلتساس وي وس 

ف   %52ما س اس العالم اذ يوجد حوال   % .0 - .0يبيب هذا المفيل    (ر9ا مراض امتتمازية ل عس الوناقة  

ويوتاز داا الوسوسا   (ر0ما النساا الحوامد ف  فنلندا   %.5ف  باريس و %48ف  جنوب ايماليا و   %.8الداتوارك  و

رويتواجد هذا المفيل   (  بعدم لمور إمراض سريريه ملحولة ول ا قد ت وس ا صابة قلى مدا طويد chronicالوزما  

(ر وتوتاز دور  الحيا  الةجنسية ف  1(ر والع ة  8ف  هتسسة األقباب   )  (Bradyzoiteقلى هيئة هكياس تسوى

بدور  حيا  المفيل  ف  السمط هما األطوار السنسية فإتما تحدث فالو يس النماح  السمط فسط  ا تساس والفئراس بأتما تااه

هرموتا  جسم ا تساس تتغير خةع فتر  الحود وبالتال  تؤثر قلى امستسابة الوناقية للنساا وهذا يزيد ما فرصة  (ر9 

را  األجسام الو اد  للمفيليا ، وينتل قا ذلك تمو ا صابة بساب ت احد امستسابة املتمابية األولية للسسم  وخبوصا

رير مرروبة ف  داا الوسوسا ، فف  األساوع الثات  والثالث ما الحود يةحظ زياد  هرموت  الارجيستروس وامسترايدوع 

يدية (ر واس اتخفاض الوناقة الخلوية ي وس مرتاط مع ارتفاع مستوا المرموتا  الستيرو6قند اتتاار التوكسوبةزما 

 Steroid hormones وتساب ال ثير ما ا مراض الخلسية  (ر7( الت  تزيد ما قابلية المفيل  قلى الاساا حيا ف  السسم

( لموا   Estradiolوامسترايدوع    )   ( Progesteroneهرموس الاروجستروس (ر ويعد9، 8  الت  تحدث إثناا الحود

(ر حيث اس هرموس 10يؤدا إلى تفاقم ا صابة هو للحد ما ت اثر المفيل  تأثيراس مختلفة قلى مرض داا الوسوسا  فسد 

(ر ويوتاز هرموس الاروجستيروس بأته قند وجوده ف   الخةيا الوبابة 91الارجستروس يبنع ف  الواين والرحم والدماغ 

مستراديوع خةع فتره الحود (ر اس مستوا هرموت   الاروجيستروس وا0بمذا المفيل  يعرقد هو يونع تنظيم ت اثر المفيل  

(ر ويبنع هرموس امستيرادوع رحيسا ف  12يتغير ويتأثر بوستوا مناقة امتساس الت  تعزز ما مساومة هسوا  المفيليا ر 

الوااين والثدا وبماتة الرحم والدماغ ويلعب هذا المرموس دورا ممم ف  تنظيم الدور  الامرية وخبوبة ا تساس ولوحظ 

 )يعد المرموس الذكرا  (ر9.00ورين جرقة ما هذا المرموس تزيد ف  قابلية ا صابة بداا الوسوسا  قند إقماا ال

Testosterone )  جدا حساس لإلصابة بداا الوسوسا  إذا يزداد إفرازه بحدوث ا صابة ول ا يختزع بعد فتر  طويلة ما

ر إلى ارتفاع المرموس الذكرا قاد الومد  قند ا صابة بدا با ضافة إلى العديد ما األدلة رير الوااشر  الت  تاي ,ا صابة

  (T) ( ما Type 11( فيعد األكثر تأثيرا بالنوع الثات  Porlactin(ر إما هرموس الارومكيتا   95الوسوسا  الوزما  

لوك قلى الدماغ والسفمرموس الارومكتيا بامضافه لدوره ف  قوليه ا تساب فمو له دور ف  توازس الواا واألمةح ويؤثر 
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(ر ولوحظ ارتفاع مستوا هرموس الارومكتيا ف  األشخاص الذيا يعاتوس ما 90وتنظيم التمور والنوو وتنظيم الوناقة  

ويعد هرموس الارومكتيا مفيد  (ر91(ر ويزداد ا فراز هي ا ف  ا جماد الفسلس  هو العاطف  98مرض امتفبام الاخب  

ولوحظ إس مستوا هصابه النساا بمذا المفيل  ينخفن بوسابد إفراز هرموس  (ر90ةزما لعرقلة توو طفيل  توكسوب

 (ر 92الارومكتيا 

 المواد وطرائق العمل  

باستخدام  Toxoplasmosis  لداا الوسوسا   (IgM , IgG) ( قينة مبد دم لتحديد األجسام الو اد  48تم جوع  

وتأثيرها قلى مستوا هرموس الاروجيستروس وهرموس امستراديوع والمرموس الذكرا وهرموس الحليب ل د   Elisaتسنية ُ

 Anti T gondii IgM Humanر لسياس مستوا المرموتا  وباستعواع vidas Miniالعينا  كوا استخدمت تسنية 

ELISA Kit Anti T gondii IgG AND ELISA Kit   ما إتتاج شركةAbcam  قينة 89وجد اس  ,  ية  األمري )

( قينة سيمر  للوسارتة ما تساا خةع 91( قينة مبابة بداا الوسوسا  الحاد، و 58مبابة بداا الوسوسا  الوزما، و 

 (01-.5   حزيراس وتتراوح األقوار بيا .0آذار إلى  9مراجعتمم للعيادا  الماية الخارجية ف  محافظة ديالى للفتر  ما 

  Medicoمد( هتتاج شركة 1العينا  ما خةع سحب الدم ما النساا باستخدام محسنه طاية معسوة بسعة  حيث تم جوع  سنة ر

مئوية لتت وس الخثر   (02دقاحق بدرجة   (1مد( ل د قينة وتركت ف  الحاضنة لود    8-0األلواتية ، إذ جوع الدم بيا  

 Clot) ،   بعدها وضعت ف  جماز المرد الوركزاCentrifugeدقيسة للحبوع قلى الوبد، ثم هخذ  طاسة 91ود   ( ل )

األردتية ووضعت ف  الثةجة بحرار   (AFCO)مد( ما إتتاج شركة  .9الوبد وتسلت إلى هتابيب اختاار معسوة بسعة  

وتحديد مستوا هرموس  ELISA( مئوية لحيا امستخدام بعد ذلك تم ال اس قنى األجسام الو اد  باستعواع .9- 

قينة متحبد قليما  ل د  Mini Vidasروس وامستيرادوع والارومكتيا والمرموس الذكرا باستعواعالاروجستي

 Biomerieuxما إتتاج شركة    Prolactin kit  ،Testosterone kit  ،Progesterone kit   ،Estradiol kitباستخدام

 الفرتسية ر

 النتائج 

ف  محافظة ديالى وهجرا لمم   Toxoplasmosisالوسوسا  ( قينة ما تساا مسم ا  مبابا  بداا48تم دراسة  

حيث لوحظ تغاير ف  مستوا المرموتا   IgGو  IgMلل اس قا األجسام الو اد   ELISAالفحص الوبل  باستعواع 

 ( ر 9ف  النساا الةت  يعاتيا ما داا الوسوسا  الوزما كوا موضح ف  السدوع  

إذ سسد  9..ر.وجود فروق معنوية قند مستوا احتوالية   ANOVA Tableدام اوضحت النتاحل التحليد امحباح  باستخ

 ng/ml 59.5)  وهرموس الاروجستروس (ng/ml 1.55) والمرموس الذكرا(pg/ml 1174) هرموس امستراديوع 

  التالية الت  سسلت الوستويا مبابا  بداا الوسوسا  مسارتة بالمرموتا  تساا رير (ng/ml 31.5)وهرموس الارومكتيا 

 (7.22ng/ml)وهرموس الاروجستروس   (0.257ng/ml)  والمرموس الذكرا(pg/ml 50.4) هرموس امستراديوع 

  ر(ng/ml 15)وهرموس الارومكتيا 
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 ,Testosteroneعلى مستويات هرمون  Chronic toxoplasmosisداء المقوسات المزمن  (: تأثير1جدول )

Estradiol, Progesterone  Prolactin, في النساء المجهضات. 

Hormone Positive LSD Negative LSD Normal value 

Estradiol 

 

1147 pg/ml 2.373 50.4 pg/ml 2.373 12.6-166 pg/lm 

Testosterone 1.155ng/ml 0.257 ng/ml 

 

0.1-1.0 ng/ml 

Progesterone 59.5 ng/ml 7.22 ng/ml 3-50 ng/ml 

Prolactin 31.5 ng/ml 15 ng/ml 51 >  

 

(  مستويا  المرموتا  ف  النساا الةت  يعاتيا ما داا الوسوسا  الحاد إذ اوضحت النتاحل التحليد 5يوضح السدوع  

اذ حبد هرموس امستراديوع   9..ر.وجود فروق معنوية قند مستوا احتوالية   ANOVA Tableامحباح  باستخدام 

وهرموس الارومكتيا  (52.62ng/ml)هرموس الاروجستروس  (ng/ml 0.31) والمرموس الذكرا (pg/ml 13.21)قلى 

(15.2ng/ml)  الت  سسلت الوستويا  التالية هرموس امستراديوع  مسارتة بالمرموتا  تساا رير مبابا  بداا الوسوسا

(114.5pg/ml)  والمرموس الذكرا(0.142ng/ml)  وهرموس الاروجستروس(11.7ng/ml)  وهرموس الارومكتيا

(11.69ng/ml)ر 

 

 , Testosteroneعلى مستويات هرمون  Acute toxoplasmosisتأثير داء المقوسات الحاد  (:2جدول )

Estradiol, Progesterone ,Prolactin في النساء المجهضات. 

Hormone Positive LSD Negative LSD Normal value 

Estradiol 

 

13.21 

pg/ml 

1.937 

114.5 

pg/ml 

2.373 

12.6-166 pg/ml 

Testosterone 

 

0.314 

ng/ml 

0.142 

ng/ml 
0.1-1.0 ng/ml 

Progesterone 

 

52.62 

ng/ml 
11.7 ng/ml 3.25 ng/ml 

Prolactin 

 

15.2 

ng/ml 

11.69 

ng/ml 
<25 
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مستويا  المرموتا  األربعة ف  النساا الوبابا  بداا الوسوسا  الوزما إذ اوضحت النتاحل التحليد  (0يوضح السدوع  

اذ بلع هرموس امستراديوع   9..ر.وجود فروق معنوية قند مستوا احتوالية   ANOVA Tableامحباح  باستخدام 

(  بينوا سسد المرموس .0-01  الفئة  ف  (73.09pg/ml)( وهدتاه 50-51ف  الفئة    (630.1pg/ml)هقلى قرااه له

( وبلع هرموس .0-01ف  الفئة   (0.263ng/ml)( وهدتاه .5-51ف  الفئة   (1.01ng/ml)الذكرا هقلى قرااه له 

( بينوا بلع  36-39ف  الفئة  (7.36ng/ml)( وهدتاه   26-29ف  الفئة    ng/ml 15.35)  (الاروجستيروس هقلى قرااه له

 (36-39ف  الفئة   (ng/ml 12.84)وهدتاه  29-20)ف  الفئة(ng/ml 93.5)يا هقلى قرااه له هرموس الارومكت

 Testosteroneعلى مستويات هرمون  Chronic toxoplasmosis(: يبين تأثير داء المقوسات المزمن 3جدول )

, Estradiol, Progesterone   وProlactin . في النساء المجهضات   اعتمادا على الفئات العمرية 

 

مستويا  المرموتا  األربعة ف  النساا الوبابا  بداا الوسوسا  الحاد إذ اوضحت النتاحل التحليد  (4يوضح السدوع  

اذ حبد هرموس امستيرادوع   9..ر.وجود فروق معنوية قند مستوا احتوالية   ANOVA Tableامحباح  باستخدام 

بينوا سسد مستوا المرموس  (25-20)بالفئة (1.311pg.ml)( وهدتاه 01-.0ف  الفئة   (13.21pg/ml)بلع هقلى قرااه له 

( وبلع هرموس .0-01ف  الفئة   (0.169ng/ml)( وهدتاه 50-51ف  الفئة    (0.57ng/ml)الذكرا هقلى قرااه له 

( بينوا بلع هرموس 51-50ف  الفئة  (17.2ng/ml) ( وهدتاه36-39ف  الفئة   (50.98ng/ml)الاروجستيروس هقلى قرااه له 

 (ر01-00ف  الفئة    (ng/ml 8.81) ( وهدتاه20-25  ف  الفئة  (111.2ng/ml)الارومكتيا هقلى قرااه له 

 

 

 

 

Hormone 20-25 سنة 39-36 سنة 35-30 سنة 29-26 سنة 

Estradiol 366.09 pg/ml 630.1 pg/ml 73.09 pg/ml 198.7 pg/ml 

Testosterone 1.01 ng/ml 0.385 ng/ml 0.263 ng/ml 0.567 ng/ml 

Progesterone 10.29 ng/ml 15.35 ng/ml 8.891 ng/ml 7.36 ng/ml 

Prolactin 93.5 ng/ml 28.07 ng/ml 22.42 ng/ml 12.48 ng/ml 

LSD 1.854 
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 , Testosteroneعلى مستويات هرمون  Acute  toxoplasmosisالمقوسات الحاد  ( : تأثير داء4جدول )

Estradiol , Progesterone ,  Prolactin . في النساء المجهضات  اعتمادا على الفئات العمرية 

Hormone 20-25 سنة 39-36 سنة 35-30 سنة 29-26 سنة 

Estradiol 1.311 pg/ml 8.896 pg/ml 13.21 pg/ml 11. 10 pg/ml 

Testosterone 0.231 ng/ml 0.578 ng/ml 0.169 ng/ml 0.347 ng/ml 

Progesterone 44.08 ng/ml 17.2 ng/ml 22.24 ng/ml 50.98 ng/ml 

Prolactin 111.2 ng/ml 17.87 ng/ml 22.72 ng/ml 8.81 ng/ml 

LSD 2.092 

 

 

  minividas( توضح جهاز 1الصورة )

 

 Elizaباستخدام    cytomegalovirus( توضح عدة قياس 2الصورة )
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 االليزا وكت الهرموناتصور جهاز مينفيداس مع كت 

 المناقشة  

 Toxoplasmosisخةع هذه الدراسة تم ال اس قا األجسام الو اد  الوبلية لداا الوسوسا  الوزما و الحاد   

IgM,IgG )  ف  النساا الوسم ا  ف  محافظة ديالى ومعرفه تأثير امصابة قلى مستوا هرموس امستراديوع والمرموس

الاروجستيروس و الارومكتيا حيث لوحظ ارتفاع واضح ف  مستوا هرموس امستيرادوع ف  النساا الذكرا و هرموس 

ر وذكر اس الوبابيا بداا الوسوسا  يزيد ما  قابليه إفراز (pg/ml 1174)الوبابا  بداا الوسوسا  الوزما اذ بلغت قيوته

 (رHCG   92هرموس امستيرادوع وهرموس الاروجستيروس و 

(ر FSH  94يزيد ما قابلية افراز هرموس امستيرادوع ويؤثر اي ا قلى هرموس افراز   T gondiiصابه بمفيل  كوا اس ام

 31.5)واما هرموس الارومكتيا ف اس اقلى مستوا له   (ng/ml 1.155) ف  حيا اس المرموس الذكرا بلغت اقلى قيوة له

ng.ml) مستواه ركوا اس امصابه بداا الوسوسا  تزيد ما هرموس  ر حيث بسى هرموس الاروجيستروس ثابتا دوس تغير ف

 ( ر 1( والمرموس الذكرا  4الارومكتيا  

( مستوا المرموتا  األربعة ف  النساا الوبابا  بداا الوسوسا  الحاد حيث لوحظ ارتفاع ف  مستوا 5ويايا السدوع   

( جاا  هذه النتيسة ممابسة لوا توصد اليه ng/ml 52.62 هرموس الاروجيستروس اذا بلغت تساة هرموس الاروجيستروس  

( اذا 0( وكذلك وافست هذه النتيسة تتاحل دراسة اجراها  pg/ml 13.21(ر واتخفاض ف  مستوا هرموس امستيرادوع  91 

محظ اتخفاض هرموس امستيرادوع ف  النساا الوبابة بداا الوسوسا  الحاد ولم يتأثر مستوا هرموس الارومكتيا 

 لمرموس الذكرا روا

والمر  مستويا  المرموتا  ف  النساا الوبابا  بداا الوسوسا  الوزما اقتوادا قلى الفئا  العورية اس مستوا هرموس 

ضوا  (1.01ng/ml)   ( بينوا المرموس الذكرا 51-: 50 ( ضوا الفئة   pg/ml 630.1 امستيرادوع بلع اقلى قيوه له  

(، اما هرموس الاروجيستروس ف اتت قياساته 25-20ضوا الفئة   ( ng/ml 93.5)كتيا وهرموس الاروم (25-20الفئة  

( 14ر.ng/ml1 الحاد ، فلوحظ اس ارتفاع مستوا هرموس الاروجستيروس كاس    طايعيه اما النساا الوبابا  بداا الوسوسا 

( بينوا ياسى .5-51ضوا الفئة   ( ng/ml 1.311( واتخفاضا ف  مستوا امستيرادوع اذ بلع  00-01ضوا الفئة العورية  
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(ر اذا اجرا .5وجاا  هذه النتاحل مساربة لوا توصد اليه  .هرموس الذكرا الارومكتيا مستسرا ضوا السياسا  المايعية

( اذ لوحظ ارتفاقا ف  هرموس 81-.5دراسته قلى مسووقة ما النساا الوبابا  بداا الوسوسا  وتراوحت اقوارها بيا  

 دوع يسابله اتخفاضا ف  الاروجيستروس وثااتا ف  هرموس الحليبرامستيرا

تتاثر العديد ما ولاحس الدفاقية للسماز الوناق  بالمرموتا  السنسية ما خةع تاثير هذه المرموتا  قلى تحفيز الخةيا  

 .(21)محداث امستسابة الوناقية   cytokinesالوناقية واتتاج 

ير قلى العديد ما ولاحس السسم الدفاقية وهذه المرموتا  رالاا ما ت وس مرتامة مع تسدم العور المرموتا  السنسية  لما تأث

الت  تنخفن مستوياتما مع تسدم العور امتساس وبالتال  تساب العديد ما ا مراض منما السرطاس وامراض السلب والسور  

ومرض السلب واألوقية الدموية ,(ر 52لية والفيروسا  الخايثة وامراض السنوا  التناسلية وال ثير ما اممراض امتتسا

وارتفاع ضغط الدم وهااشة العظام والس تة الدمارية وداا الس را ، جويعما امراض مرتامة بوستويا  المرموتا  السنسية 

 ( ر50058الداخلية الت  تتاثر كثيرا بتسدم العور  

والمرموس الذكرا وهرموس امستيرادوع دورا مموا ف  األتسسة وتلعب المرموتا  السنسية كمرموس الاروجيستروس 

اس المرموس  (ر وذكر25التناسلية ورير التناسلية بوا ف  ذلك الخةيا الوناقية اذ له دورا ف  الت اثر و التوايز والتمور  

اب الاروستا  الذا السنسية لما قةقة بالعديد ما ا مراض وخبوصا هرموس امستيرادوع الذا له قةقة بورض التم

(ر هنالك قةقة بيا المرموتا  السنسية و ا صابة بالوي روبا  والت  تؤثر قلى إمراض 50يزداد افرازه مع تسدم العور 

 (ر52الوناقة الذاتية الت  رالاا ما تبيب بالنساا  

 

References 

1. Dubey, J.p. (2010).Toxoplasmosis of animals and humans, second edition. Boca 

Raton:CRC Press.313 p. 

2. Cunningham, A.A.; Buxton D. & Thomson K.M. (1992) .An epidemic of 

toxoplasmosis in captive colony of squirrel monkeys(saimiri sciureus). 

J.comp.pathol.107:207-219. 

3. shirbazou, S.; Abasian, L,;Talebi,  Meymand. (2011). Effects of Toxoplasma gondii in 

faction on plasma testosterone and cortisol level and stress index on patients referred to 

sina hospital. Tehran Junishapur Jmicrobiol. 4(3):167-173. 

4. Sarka K.; Petr K.; Jaroslav F. (2011). Direct of toxoplasmosis –induced changes  in 

serum testosterone in mice. Experimental Phraseology. 128:181-183 



 

   

          دراسة العالقة بين مرض داء المقوسات على هرمونات البروجستيرون وتستوستيرون وأستراديول و 

                                         محافظة ديالىالبروالكتين لدى النساء المجهضات في 

  اوس زامل عبد الكريم

 

 
10 

Vol: 13 No:1 , January 2017      P-ISSN: 2222-8373 
     E-ISSN: 2518-9255   

5. David, S.; Lindasy,Byron L.;  Blagburn.; and Kyle, G.;Braund.(1995).A review of 

Toxoplasma gondii and muscular toxoplasmosis.BAM J. 5(3):255-260. 

6. Maria, de Ia Luz Galvan-Ramirez.; Adrian, Fernando Gutierrez-Maldonado.; Fabiola 

Verduzco-Grijaiva and Judith, Marcela Duenas Jimenez.(2014). The role of hormone 

on Toxoplasma gondii infection:a Systematic review. Frontiers in Microbiology. 

5/Article. 1/ 503. 

7. Requel,A.L.Coelho.; Masashi, Kobayashi.;& Luiz,B. Carvalhojr.; (2003). Prevalence of 

IgG Antibodies Specific to Toxoplasma gondii Among blood donors in recife, northeast 

Brazil.Rev.Inst.Med.Strop.S.Paulo.45(4):229-231. 

8. Omima,R.; Abd El-Maksoud, H.A.; Afaf, D.A.; Fath,K.A. (2015). Biochemical  effect 

of toxoplasmosis in festation on hormone and iron in aborted women.Ben V  

Journal.28(1):120-124. 

9. Raad, A. Kadhim.; Haytham, M. Al-Awadi.(2013).Changes in Testosterone, 

Progesterone and  Prolactin levels in Pregnant Women with Chronic toxoplasmosis. 

Med J Babylon:10 (3). 

10. Leticia, S. Castro-Filice.; Bellisa, F. Barbosa.; Mariana, B. Angeloni,; Neide, M. Silva.; 

Angelica, O. gomes.; Celene, M O S. Alves.; Deise, A O. Silva.; Olindo, A. Martins – 

filho.; Maria, C. Santos.; Jose, R. Mineo.; Eloisa, A V. Ferro.; (2014).Azithromycin is 

able to control Toxoplasma gondii infection in human villous explants. Castro-Filice et 

al. Jou T Medicine 12:132. 

11. Speroff, L.; Glass, R. H.; Kase, N.G. (1999). Clinical Ginecologic Endocrinology and 

infertility, 6th Edn.Philadeiphia,PA: Lippincott Willians & Wilkins.1/70.                

12. Hasan, A. El-Fodaly.; Mohey, A. Hassanin.; Raafat, M. Shaapan.; Ashraf, M. Barakat.; 

Nagwa, I. Toaleb.; (2012). Serological and Hormonal Assays of Marine Matron- Fetal 

Toxoplasma gondii Infection with  Emphasis on Virulent Strains. Wor J Medical S. 

7(4): 248-254. 

13. Jinchun, Xiao.; Lorraine, Jones- Brando.; G, Conover Talbot. Jr.; Robert, H. Yolken.; 

(2011). Differential Effects of Three Canonical toxoplasma Strins on Gene Expression 

in Human Neuroepithelial Cells.Inf a ImmunIty.P.1363-1373. 



 

   

          دراسة العالقة بين مرض داء المقوسات على هرمونات البروجستيرون وتستوستيرون وأستراديول و 

                                         محافظة ديالىالبروالكتين لدى النساء المجهضات في 

  اوس زامل عبد الكريم

 

 
11 

Vol: 13 No:1 , January 2017      P-ISSN: 2222-8373 
     E-ISSN: 2518-9255   

14. Murder, S. R. et al. (2004). Physical health monitoring of patients with schizo- phrenia. 

Am. J. Psychiatry. 161:1334-1349. 

15. Noel, G. L.; H. K. Suh.; J.G. stone.;  A. G. Frants. (1972). Human Prolactin and growth 

hormone release during surgery and other conditions of stress. J. Clin. Endocrinol. 

Metab. 35:840-851. 

16. Dzitko, K..; J, Plocinski P.; Dziadek, B.; Dlugonska, H.; parasitol Res. (2010).  The 

effect of prolactin (PRL) on the growth of Toxoplasma gondii tachyzoites in vitro. US 

National Library of Medicine National institutes of Health. 107(1):199-204. 

17. Diztko, k,; malicki, S.; Komorowski, J. (2008). Effect of hyperprolactinemia  on 

Toxoplasma gondii prevalence in humans. Parasitology. 102(4):723-729. 

18. Fanchin, R.; Shonauer, L.M.; Righinc, C.; et al. (2003).Serum Anti- Mullerian hormone 

is more strongly related to ovarian follicular  status than inhibin B, estradiol, FSH and 

LH on day 3. Hum. Reprod., 18: 323-327. 

19. Jaber,H.H.; Mohammwd,Al-Aaraji.; Raghda,H. (2015).Study the Effect of Acute 

Toxoplasmosis infection on some hormones and the phagocytic activity of neutrophils 

in pregnant and Non-pregnant women before and after treatment. 

Int.j.curr.microbiol.app.sci.2319-7706 V. 4 N.10. pp.459-465. 

20. Bedir,M.Alazawi.;Farah,M.Sh.(2015).Studies on the effect of infected cases of parasite 

toxoplasma gondii on some sex hormones. Wor.j.ph.research.V.4,issus 10.2413-2423. 

21. Foitikova,M.; Cerna, M.; Paveika,K. (2010). A review of the effects of prolactin 

hormone and cytokine on the development and pathogenesis of autoimmune diseases. 

Na.int.of health. 56 (5): 402.13. 

22. Sator, P.G.; Schmidt, JB. Rabe.;  T, Zouboulis. ChC. (2004). Skin aging and sex 

hormones in women- clinical perspectives for intervention by hor – mone replacement  

therapy.EX Dermatol : 13 (Suppl 4): 36-40. 

23. Rebeccal, L.femini.; Elizabeth, Barrett.Connor.(1998). Sex hormones and Age: 

Across-sectional study of testosterone and Estradiol and Their Bioavailable 

Fractions in Community-dwelling Men. Ame J  Epidemioio.147(8):750-4. 



 

   

          دراسة العالقة بين مرض داء المقوسات على هرمونات البروجستيرون وتستوستيرون وأستراديول و 

                                         محافظة ديالىالبروالكتين لدى النساء المجهضات في 

  اوس زامل عبد الكريم

 

 
12 

Vol: 13 No:1 , January 2017      P-ISSN: 2222-8373 
     E-ISSN: 2518-9255   

24. Majon M, Isold den. T.; Jos, H H. Thijssen.; Diederick, E.Grobbee.; Yvonne, T. van 

der Schouw. (2003). Endogenous sex hormones in men aged 40-80 years. Eur J 

endocrinol.149: 583-589. 

25. Elizabeth, G.Gomez.; Bertha, G.Pedrajo.;  Ignacio, C. Arroyo.; (2013). Role of 

Sex Steroid Hormones in Bacterial-Host Interactions.Bio R International.Article 

ID 928290, pages 10  

26. Ihsan, Sh. Mahmood.; Jamal, Ahmad. Abdul Barry Al-Dohan.; Murtatha, M. Salih. 

(2013).Effects of Sex Hormones on Prostate Volume in Patients with Lower 

Urinary Tract Symptoms.Basrah Journal of surger..19 :2:19-22. 

27. Janet, G. M. Markle.; Daniel, N. Frank.; Steven, Mortin.Toth.; Charles, E. 

Robertson.; Leah, M. Feazel.; Ulrke, Roll. Kampczyk.;  Martin, von. Bergen,; 

Kathy, D. Mccoy.; (2013). Sex Differences in the Gut Micro biome Drive 

Hormone- Dependent Regulation of Autoimmunity. Program in Genetics and 

Genome Biologe, Hospital for sick chidren Research institute,Toron on 

tario.339.(6123) pp.1084-1088. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14641001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14641001

