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ثالث كفاءةالماعزوتقییمالمقوسات الكوندیة في ءاتشخیص دلھذه الدراسةاجریت

التحري عن اضداد ھذه الداء  في مختلف الفئات العمریة اختبارات مصلیة في 

مناظق العزي وتوكل شملت (دیالىمختلفة من محافظة في مناطق للماعز

و من حلیةالمالماعزمن رأسا200  ھذه الدراسةشملت.)والھارونیھوالوجیھیھ وتلكدار 

بشكل عشوائيقطیعا تم اختیارھا 13مثلت .اعمار مختلفة من كال الجنسین 

42وملاحماعز   139وشملت االناث،من االناث193ذكور و 7وتضمنت 

وتم ھذه الحیوانات جمعت عینات الدم من جمیع .مجھضةماعز14وملاحغیر 

 Latex)(تكسالتالزن حبیبات الم اختباراستخدبحیث تم فحصھا،عزل المصول 

Agglutination Test    غیر المباشرارتباط الخمیرة لالدمصاص المناعيواختبار
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)Indirect ELISA IgG(شراختبار التألق المناعي غیر المباوIndirect Fluorescent(

Antibody test  

% 34المقوسات الكوندیة بلغت لالصابھ بداءالنتائج أن النسبة الكلیةأظھرت    

ارتباط الخمیرة اختبارفي% 12وبلغت،تكسالاستخدام اختبار تالزن حبیبات الب

اختبار التألق المناعي غیر فيبلغت% 11.5غیر المباشر بینما لالدمصاص المناعي

المجھضة في جمیع االختبارات و سجلت أعلى نسبة اصابة في الماعز .المباشر

في% 25وتكسالاختبار تالزن حبیبات الفي%41.66بلغتحیث ،ةالمستخدم

اختبار في %33.33وغیر المباشر ارتباط الخمیرة لالدمصاص المناعياختبار 

في ذكور الماعز حیث كانت   اقل نسبھسجلت قد.شرالتألق المناعي غیر المبا

ارتباط الخمیرةياختباراما في،تكسالاختبار تالزن حبیبات الفي14.28%

لم تسجل فشراختبار التألق المناعي غیر المباو     المباشرغیرلالدمصاص المناعي

بین مختلف )P<0.05(بمستوىفرقا معنویاوقد لوحظ.اصابھ في ذكور الماعز

و لم یسجل فرقا معنویا بین الحاالت تكسالالحبیباتتالزنأختبارالحاالت في 

اختبار و غیر المباشرارتباط الخمیرة لالدمصاص المناعيياختبارفيالمختلفة 

اصابھ في منطقة العزي في   ةاظھرت النتائج اعلى نسب.شرالتألق المناعي غیر المبا

اقل نسبھ في منطقھ الھارونیھ وفي جمیع االختبارات كانت كافة االختبارات و

في بین المناطق المختلفة)P<0.05(بمستوىفرقا معنویاكان ھنالكو.ایضا

بینت نتائج االختبارات الثالثھ اعلى نسبھ اصابھ في .تكسالاختبار تالزن حبیبات ال

سنوات وادنى نسبھ في مجموعھ 5الى 3مابین  المحصورهمجموعھ االعمار

) P<0.05(بمستوى  معنویافرقا كان ھنالكاالعمارالتي ھي اصغر من  سنتین و 

اختباري نتائجكما بینت النتائج وجود تطابق كبیر بین،بین مجامیع اعمار الحیوانات

شر اختبار التألق المناعي غیر المباو غیر المباشرارتباط الخمیرة لالدمصاص المناعي

  .                   .              بمختلف الحاالت واالعمارفي تشخیص داء المقوسات في الماعز
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SUMMARY

The study was carried out to diagnosis of toxoplasmosis infection in goats 

and evaluation of three serological tests for detection of antibodies of this 

disease in different age groups in variant regions of Diyala province (AL-

azee, Tokil, AL-wagehea, Tilgdar and ALharonea).  200 local breed goats 

of different ages and of both sexes, represent 13 herds were randomly 

selected. These include 7 males and 193 females. The females were 139 

pregnant, 42 non-pregnant and 12 aborted goats. Blood samples were 

collected from all these animals, and sera were separated. Serum samples 

were examined by Latex Agglutination Test (LAT), Indirect Enzyme 

Linked Immunosorbent Assay (ELISA) and Indirect Fluorescent 

Antibody test (IFAT).

  The results of these tests revealed that the overall percentage of

toxoplasma infection in goats was 34%, 12% and11.5% by LAT, ELISA

and IFAT respectively. The highest percentage of positive reactors was 

recorded in aborted goats by all tests; these were 41.66%, 25% and 

33.33% by LAT, ELISA and IFAT respectively. While, lowest 

percentage (14.28%) was estimated in males by LAT only. There is a

significant difference (P <0.05) among positive cases to LAT, while there 

is no significant difference among these cases to both ELISA and IFAT. 

   The highest infection percentage was recorded in AL-azee and 

ALharonea regions, while the lowest percentage was reported in the AL-

Wagehea region, by all three tests. There is a significant difference
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(P <0.05) among different regions by LAT only.

  The results revealed a highest infection rate in age group of (3-5 year) 

and lowest infection rate in age group of (up to 2 years).

There is a significant difference (P <0.05) among different age groups.

High correlation was noticed between the results of the ELISA and IFAT 

in diagnosis of toxoplasmosis in goats of different status and ages.

  

  

  

  

  

  


