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Summary
The primary goal of this study is to perceive the immunological sex-differences in
persons who have positive anti-toxoplasma IgM or IgG antibody.
The secondary goal is to inspect the endocrine-immune interaction in these persons by
detecting the effect of testosterone hormone level on cellular immune response namely, IL12&IFN-

.

A total of (107) serum samples were collected from persons referred to the laboratory
unit of Al-Yarmok Teaching Hospital for marriage testing profile. They were divided into two
groups: group (A) which included (77) persons who gave positive result for anti-toxoplasma
IgM or IgG and considered as asymptomatic toxoplasmosis group, this group include (37)
male their age ranging (20-43) years and (40) female their age ranging (18-40) years. Group
(B) include (30) healthy individuals gave negative result for anti-toxoplasma IgM&IgG
antibodies, their age ranging (18-45) years and considered as a control group.
All serum samples were tested by using ELISA technique for detection of (IgM&IgG) antitoxoplasma antibodies, serum IFN-

,IL-12 and testosterone hormone.

The results showed that out of these (77) positive result, 16(22.5%) of them gave positive
IgM antibody while 55(77.5%) gave positive IgG antibody, 6 of them gave both IgM and IgG
antibody positive results.
The incidence of IgM antibody in females was higher than males with significant
difference (p-value=0.02), while IgG antibody showed no such difference between the two
sexes (p-value=0.131).
The study reflected the effectiveness of T. gondii on the level of IFNstatistically difference increase compared to control group.

and IL-12 with

Positive association was found between toxoplasmosis and testosterone level in
asymptomatic toxoplasmosis cases compared to control group. Also this study showed the
endocrine-immune interaction by important increased of IL-12 level in asymptomatic
toxoplasmosis with high testosterone.
In other word, this study showed that Toxoplasma gondii cause an obvious increase in
testosterone level in asymptomatic toxoplasmosis cases compared to healthy control ,this
elevation ,in turn, affect the level of IL-12 in these cases with significant differences
compared to healthy control.

No direct evidence was found for the effectiveness of gender on the IL-12 & IFNin asymptomatic toxoplasmosis persons.
Finally, the study reflected the important role of IFNinfection with T. gondii.
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الخالصة
ان الهدف الرئٌسً للدراسه هو فهم اختالف الجنسٌن فً االستجابه المناعٌه لالجسام المضاده (اي جً ام) او (اي
جً جً) للطفٌلً المسبب لداء المقوسات.
Endocrine-Immune
اما الهدف الثانوي هو دراسة نظرٌة االرتباط بٌن االستجابه المناعٌه والغدد الصماء (
 )interactionوذلك عن طرٌق الكشف عن تاثٌر هرمون التستوستٌرون على االستجابه المناعٌه الخلوٌه والمتمثله
باالنترفٌرون كاما و انترلوكٌن .12
تم جمع (  )107عٌنه من مصل الدم من االشخاص الوافدٌن الى وحدة المختبرات فً مستشفى الٌرموك التعلٌمً
لغرض اجراء اختبار الزواج .وقد قسموا الى مجموعتٌن:
المجموعه(أ) وتشمل (  )77شخصا ممن اعطوا نتٌجة موجبه لالج سام المضاده لداء المقوسات (اي جً ام) أو (اي
جً جً) واعتبروا كمجموعه مرضٌه .شملت هذه المجموعه (  )37ذكرا تتراوح اعمارهم (  )20عاما و( )40انثى تتراوح
اعمارهن (  )40-18عاما وشملت مجموعة (ب) (  )30شخصا من االصحاء الذٌن اعطوا نتٌجه سلبٌه لالجسام المضاده
لداء المقوسات (اي جً ام) و(اي جً جً) وتتراوح اعمارهم (  )45-18عاما.
جمٌع نماذج مصل الدم فحصت بواسطة تقنٌة االمتزاز المناعً المرتبط باالنزٌم (االلٌزا) للكشف عن االجسام المضاده
(اي جً ام )و (اي جً جً) للطفٌلً المسبب لداء المقوسات  .باالضافه الى الكشف عن انترفٌرون كاما واالنترلوكٌن 12
وهرمون التستوستٌرون.
أظهرت النتائج انه من بٌن ال(  )77شخصا الذٌن اعطوا نتٌجه اٌجابٌه الحد األجسام المضاده (اي جً ام) او(اي جً
جً))22.5 %(16,شخصا اعطوا نتٌجه موجبه لالجسام المضاده (اي جً ام),فً حٌن  )%77.5(55شخصا اعطوا نتٌجه
موجبه لالجسام المضاده (اي جً جً) ,وهناك  6اشخاص اعطوا نتٌجه موجبه لكال النوعٌن من االجسام المضاده (اي
جً ام) و (اي جً جً).
اظهرت الدراسه الحالٌه وجود فرق معنوي فً نسبة حدوث االجسام المضاده (اي جً ام) فً االناث اكثر من الذكور
بٌنما لٌس هناك فرق معنوي بٌن الذكور واالناث فً نسبة حدوث االجسام المضاده (اي جً جً).
عكست الدراسه تأثٌر طفٌلً داء المقوسات على مستوٌات االنترفٌرون كاما واالنترلوكٌن  12واظهرت ان هناك فرقا
معنوٌا بٌن مجموعة المرضى ومجموعة السٌطره لكال الساٌتوكٌنات.
بٌنت الدراسه الحالٌه أن هناك عالقه اٌجابٌه
التستوستٌرون مقارنة بمجموعة السٌطره.

واضحه بٌن االصابه بداء المقوسات وارتفاع مستوٌات هرمون

أظهرت الدراسه الحالٌه الترابط بٌن االستجابه المناعٌه والهرمونات المفرزه من الغدد الصماء وذلك من خالل
مالحظة زٌادة مستوٌات االنترلوكٌن  12عند االشخاص المصابٌن بداء المقوسات والذٌن كان هرمون التستوستٌرون
مرتفع لدٌهم وبفرق معنوي مقارنة مع االشخاص الذٌن كان لدٌهم مستوى الهرمون طبٌعٌا.
فً هذه الدراسه لم نجد دلٌال واضحا على تأثٌر الجنس على مستوٌات االنترلوكٌن  12واالنترفٌرون كاما عند االشخاص
المصابٌن بداء المقوسات.

اخٌرا ,اظهرت الدراسه الدور المهم للساٌتوكٌنات (االنترفٌرون كاما و االنترلوكٌن
المقوسات الحاده والمزمنه.

 )12فً مراحل االصابه بداء

