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  مقدمه
توكسوپالسموزيس از بيماري هاي مهم انگلي 
مشترك انسان و دام است كه به دنبال مصرف گوشت 

ده خام يا نيم پخته يا از طريق آلودگي با مدفوع آلو
گربه و نيز به صورت مادرزادي از طريق جفت به جنين 

و نيز از طريق انتقال خون و ارگان هاي پيوند شده 
  . ]1[ منتقل مي شود

مي تواند توكسوپالسموز در صورت عبور از جفت 
سبب كوريورتينيت، استرابيسم، صرع و عقب ماندگي 

امروزه در تشخيص . ذهني در نوزاد شود
ال از آزمون هاي سرولوژيكي توكسوپالسموز معمو

  چكيده 
عفونت با توكسوپالسما گوندي، در صورت .  توكسوپالسما از بيماري هاي مهم انگلي مشترك انسان و دام است:و هدفزمينه 

. عالئم باليني شديدي ايجاد مي كند با سيستم ايمني سركوب شده، يانتقال انگل به جنين يا فعال شدن مجدد آن در افراد
بر اساس آزمايشات توكسوپالسموز در خانم هاي مراجعه كننده به مركز بهداشت اردبيل ي سرواپيدميولوژهدف اين مطالعه 

  .بودقبل از ازدواج 
 نمونه خون از خانم هاي در شرف ازدواج مراجعه كننده به مركز بهداشت اردبيل در سال 272در اين مطالعه : روش كار

 ضد توكسوپالسما با روش اليزا تحت IgG و IgM هاي نمونه ها جهت تعيين سطح آنتي بادي.  جمع آوري گرديد1386
  .بررسي و آزمون قرار گرفتند

 مثبت IgGدر بين افراد . مثبت بودندهر دو  IgG و IgMافراد % 1/1در  مثبت و IgGافراد مورد مطالعه % 3/42 :يافته ها
سابقه عدم استفاده % 6/89 نيم پز، مصرف گوشت% 2/92مصرف سبزيجات خام، % 5/96افراد سابقه سقط در خانواده، % 3/11

از آب % 8/94تماس با گوشت خام داشتند و % 4/57سابقه تماس با دام، % 6/29از مواد ضد عفوني كننده در شستشوي سبزي، 
 . لوله كشي استفاده مي كردند

مي باشند، لذا  توكسوپالسموز منفيسرولوژي از خانم هاي در شرف ازدواج شهر اردبيل از نظر % 7/57 :نتيجه گيري
  .آموزش بهداشت براي حذف عوامل خطر به ويژه در طي دوران بارداري ضروري به نظر مي رسد

، آزمايشات قبل  ضد توكسوپالسموزIgMضد توكسوپالسموز،   IgG،توكسوپالسموزيي،  توكسوپالسما گوند:واژه هاي كليدي
 از ازدواج  
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جهت اندازه گيري پادتن هاي اختصاصي استفاده مي 
 و  IgGدر صورت وجود همزمان آنتي بادي . گردد 

IgM در سرم نسبت به توكسوپالسما مي توان تشخيص 
در  .ي را مسجل كرديعفونت حاد با توكسوپالسما گوند

حدود يك سوم تمام زناني كه در طي حاملگي دچار 
را به انگل ت با توكسوپالسما گوندي مي شوند عفون

ميان عوامل مختلفي كه از . جنين خويش منتقل مي كنند
يكي از آنها جنين را تحت تاثير قرار مي دهند سالمت 

نسبت به زناني كه قبل از حاملگي . استسن حاملگي 
معموال در مقابل باشند زيتيو اسروپپالسموز توكسو

  . ]2[ عفونت حاد مقاوم مي باشند
شيوع عفونت ناشي از توكسوپالسموزيس در انسان 
بسيار متغير مي باشد و به رفتارهاي تغذيه اي و 

شيوع برحسب سن، . رفتارهاي محيطي وابسته است
ناحيه جغرافيايي، عادات غذايي و نگهداري گربه در خانه 

  . ]3[ متفاوت است
در مطالعه سرواپيدميولوژيك توكسوپالسما در زنان 

 در دانشگاه 1372 ساله در سال 15-49 باروري سنين
علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان همدان  

افراد با سن، دوره اقامت در منطقه،  مثبت بودن سرم
وضعيت تاهل، تماس با گربه و سواد ارتباط معني داري 

  . ]4[ داشت
 1376-77ي صفار و همكاران در سال  در مطالعه

ع آلودگي توكسوپالسما گوندي در مورد بررسي شيو
 نفر مورد 612در خانم هاي باردار شهر ساري بر روي 

انتخابي مراجعه كننده به درمانگاه و بيمارستان هاي 
 نمونه 435دانشگاه شهر ساري با روش اليزا، تعداد 

  . ]5[ مثبت بوده است
، تيتر آنتي 1378در مطالعه كاظمي مهر در سال 

 مراجعين به بيمارستان حكيم بادي ضد توكسوپالسما در
 مثبت %44  نمونه مورد بررسي380هيدچي زنجان در 
با توجه به نتايج به دست آمده، . گزارش گرديد

  . ]6[ آلودگي در مناطق شهري و روستايي باال مي باشد
افراد مورد از% 3/65در مطالعه درياني و سقا 

  . ]7[  سرو نگاتيو بودندمطالعه

يت بهداشتي و درماني و با در نظر گرفتن اهم
خسارت هاي مادي كه از جانب اين بيماري تحميل مي 
گردد، بايد مساله پيشگيري از بيماري توسط كادر 

گروه هاي در وبهداشتي درماني مورد توجه قرار گيرد 
خطر به ويژه زنان باردار و افراد با نقص ايمني تحت 

 بنابراين .مراقبت هاي بهداشتي بيشتري قرار گيرند
شيوع و اندازه گيري عيار آنتي بادي ضد توكسوپالسما 
قبل از حاملگي گام مفيدي است تا ميزان موارد مثبت 

 ضد توكسوپالسما و IgM و IgGآنتي بادي هاي 
 ي موثر در همچنين رابطه اين موارد مثبت با متغيرها

  .   تعيين گرددابتال 
  

   روش كار 
عه مورد جام.اين مطالعه يك  مطالعه مقطعي بود 

مطالعه خانم هاي در شرف ازدواج مراجعه كننده به 
حجم نمونه با . بودنداردبيل  شهرستان مركز بهداشت

 مورد 272توجه به شيوع عفونت در استانهاي همجوار 
 نمونه گيري به صورت تصادفي در روز وانتخاب گرديد

  . هاي زوج هفته انجام شد
 ته محقق ساخپرسشنامه با پس از اخذ رضايت  

 از نمونه . نمونه ها جمع آوري گرديداطالعات فردي
  و IgGهاي مورد مطالعه نمونه خون براي تعيين سطح 

IgMسرم آن بالفاصله جدا و به آزمايشگاه . تهيه گرديد 
 ضد IgM و IgG جهت تعيين سطح آنتي بادي

توكسوپالسموز با استفاده از روش اليزا، ارسال شد و 
 ADALTIS Italia از كيت هاي  نمونه ها با استفاده 

 با IgM   و در موردLot  070403 با IgGدر مورد 
Lot 070214حساسيت و .  مورد آزمون قرار گرفتند

 IgMاختصاصيت كيت هاي مورد استفاده هم در مورد 
علت استفاده از . بود% 98 بيش از IgGو هم در مورد 

ر روش اليزا هزينه پايين تر  و وقت گير نبودن آن د
 جهت تجزيه و. بود IFAبرابر روش هاي ديگر از جمله 

  هاي و آزمونSPSSتحليل داده ها از نرم افزار 
  . شدآماري استفاده
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  يافته ها
 179  نمونه مورد بررسي 272 از كهدادنتايج نشان 

 20باالي %) 2/34( نفر 93 سال و 20زير %) 8/65(نفر 
 نفر 121بي سواد، %) 5/1( نفر 4 . سن داشتندسال

%) 1/54( نفر 147تحصيالت باالي ديپلم و %) 4/44(
  .تحصيالت تا سطح ديپلم داشتند

افراد مورد مطالعه ساكن روستا و %) 29( نفر 79 
 نمونه مورد كل از  .ساكن شهر بودند%) 71( نفر 193

  وبودندثبت مIgG %3/42و منفي  IgG %7/57بررسي 
 مثبت و IgM% 1/1از تمامي افراد مورد مطالعه، 

9/98 %IgMاز نمونه ها هم %1/1 تنها . منفي بودند 
IgG   هم  وIgM 1جدول (داشتند  مثبت .(    
   در افراد مورد مطالعه IgM و  IgGارتباط مقادير  . 1 جدول

IgM    
  مثبت  منفي

  0  157  تعداد
   منفيIgGافراد 

  0  100  درصد
  3  112  تعداد

   مثبتIgGافراد 
  6/2  4/97  درصد
يه افراد مورد كل  3  269  تعداد

  1/1  9/98  درصد  مطالعه
  

% 43 مثبت، ، IgGكه در بين افراد داد نتايج نشان 
ميانگين سني  . سال بودند20باالي  % 41 سال و 20زير 

 منفي IgG سال و در گروه 4/19 مثبت IgGدر گروه 
انجام آزمون آماري تفاوت معني . سال بود% 42/19

 مثبت و منفي از نظر سني IgGاد داري را در بين افر
  . نشان نداد

در خانواده  سابقه سقط  مثبت IgGافراد % 3/11 
در بين .بود%6/9 منفي IgGافراد اين ميزان در ندداشت

 مصرف سبزيجات خام داشتند% 5/96 مثبت، IgGافراد 
  . بود% 5/95 منفي اين ميزان IgGدر بين افراد  و

ت نيم پز  مثبت مصرف گوشIgGافراد % 2/92
% 6/89. بود% 91منفي  IgG اين ميزان در افراد داشتند
 مثبت سبزي را با مواد ضد عفوني كننده  IgGافراد

 منفي اين ميزان IgG در بين افراد شستشو نمي دادند
سابقه % 6/29 مثبت، IgGدر بين افراد . بود% 8/86

 منفي  IgG اين ميزان در افراد تماس با دام داشتند
افراد % 1/63 و  مثبتIgGاز افراد % 4/57. دبو % 6/30

IgGدر بين افراد .  با گوشت خام تماس داشتند منفي
IgG ،از آب چاه % 6/2از آب لوله كشي و % 8/94 مثبت

  .استفاده مي كردند
انجام آزمون   با وجود تفاوت آماري بين دو گروه 

 IgGآماري كاي دو تفاوت معني داري را در بين افراد 
متغيير هاي مورد بررسي نشان منفي از نظر مثبت و 

  .) 2جدول  (نداد
  عادات تغذيه اي و رفتاري افراد مورد مطالعه . 2جدول 

 
 IgGافراد 

 مثبت

  افراد
IgG منفي 

 %)65(102 %)67(77 20زير 
 سن 

 %)35(55 %)33(38 20باالي 

سابقه سقط در  %)6/9(15 %)3/11(13 دارد
 %)4/90(142 )%7/88(102 ندارد خانواده

مصرف سبزيجات  %)5/95(150 %)5/96(111  دارد 
 %)5/4(7 %)5/3(4  ندارد  خام

مصرف گوشت نيم  %)91(145 %)2/92 (106  دارد 
 %)9(12 %)8/7(9  ندارد  پز

ي شستشو %)2/13(16 %)4/10(12  دارد 
 مواد ابسبزيجات 

 %)8/86(141 %)6/89 (103  ندارد  ضد عفوني كننده 

 %)6/30(48 %)6/29 (34  دارد 
  ماس با دامسابقه ت

 %)4/69(109 %)4/70(81  ندارد

گوشت باتماس  %)1/63(99 %)4/57 (66  دارد
 %)9/36(58 %)6/42(49  ندارد  خام 

 %)5/95(150 %)8/94 (109  لوله كشي 

  آب مصرفي %)5/2(4 %)6/2(3 آب چاه
آب لوله   

  كشي و چاه
3)6/2(%  3)9/1%(  

  
 مثبت IgG مي دهد كه در بين افراد نشاننتايج 

% 5/96 فراواني رفتار هاي پرخطر به ترتيب شامل 
مصرف گوش نيم پز، % 2/92مصرف سبزي خام،  

عدم شستشوي سبزي با ضدعفوني كننده ها، % 6/89
% 6/2تماس با دام، % 6/29تماس با گوشت خام، % 4/57

 مي مصرف آب چاه و لوله كشي% 6/2مصرف آب چاه، 
  .باشد
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   مثبتIgGميزان رفتارهاي پرخطر در افراد داراي . 1نمودار 

  بحث 
نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه از كل افراد مورد 

 IgM افراد % 1/1 مثبت و IgG  افراد%3/42مطالعه 
انجام مقايسه نتايج مطالعه حاضر با مطالعه  .مثبت بودند

همكاران و همچنين در مقايسه توسط سفيدگر و شده 
با مطالعه انجام شده در استان مازندران توسط مهدي 

. ] 10و9و8[شريف و ابولقاسم عجمي پايين مي باشد
با توجه به وضعيت آب و اين مطالعه مقادير پايين 

هوايي منطقه اردبيل كه براي تكامل اووسيت ها 
در نتيجه در . نامناسب مي باشد قابل توجيه است

قه ما كه آب و هواي سرد و خشك دارد نسبت به منط
 IgG و IgMمناطق شمالي كشور ميزان موارد مثبت 

  .پايين تر مي باشد
 در 1381نتايج اين مطالعه با مطالعه درياني در سال 

تشابه نتايج مطالعه حاضر . شهر اردبيل همخواني دارد
با مطالعه درياني نشان مي دهد كه روش تشخيصي 

IFA و ELISA نتايج تقريبا مشابهي را به دست مي 
  .] 7[دهند

افراد مورد % 6/2نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه 
 يافته نشان  مثبت بودند اين IgM و هم IgGمطالعه هم 

 براي جلوگيري IgM بايد در موارد مثبت  كه مي دهد
از توكسوپالسموز نوزادي و عواقب و عوارض خطرناك 

شخيص و درمان عفونت آن برنامه زودرسي براي ت
حاد در مادران حامله صورت گيرد تا از بروز 

  .توكسوپالسموز مادرزادي اجتناب شود

 عجمي و كاظمي مهر نشان داد كه افزايش ه مطالع
 . همراه بوده استIgGسن با افزايش موارد مثبت 

نيز حاكي مطالعه انجام شده توسط كاميابي و عطائيان 
نتايج مطالعه .از عدم تاثير سن بر موارد مثبت مي باشد

  . ]10،7،6،4[ با نتايج مطالعه فوق همخواني داردحاضر
نتايج به دست آمده در مطالعه نشان داد كه در 

افراد سابقه سقط % 3/11 مثبت، IgGبين افراد داراي 
 اين مساله نشان مي دهد كه با .در خانواده داشتند

اين كه الگوي آلودگي با توكسوپالسما در اكثر توجه به 
موارد از طريق عادات غذايي و رفتارهاي بهداشتي 
افراد در خانواده مي باشد لذا احتمال آلودگي در 
دوران بارداري افراد به توكسوپالسما در اين خانواده ها 
بيشتر مي باشد لذا تا حدي تفاوت بين ميزان سقط در 

مي تواند به علت آلودگي ) في مثبت و منIgG(دوگروه 
  . به توكسوپالسما در دوران بارداري باشد

 IgG نشان داد كه در  بين افراد  حاضرنتايج مطالعه
. مصرف سبزيجات خام وجود داشته است% 5/96مثبت، 

اين تفاوت بين دو گروه اگرچه از نظر آماري معني دار 
. نمي باشد ولي از نظر بهداشتي قابل توجه است

 مثبت IgGرين ميزان ارتباط در استان اردبيل بين بيشت
و مصرف سبزيجات خام در مقايسه با مطالعه انجام 
 شده در همدان و همچنين در مقايسه با مطالعه

  . ]8[ مي باشد 1جوشي
همچنين در مقايسه با مطالعه انجام شده توسط 

 در اردبيل كه در آن مطالعه  1381درياني در سال 
ثبت از سبزيجات خام استفاده مي  مIgGافراد % 88

 نشان مي دهد كه عدم آشنايي و  حاضركردند نتايج
عدم رعايت موازين بهداشتي در تهيه و آماده سازي 
مواد غذايي در اين منطقه از  عوامل موثر در انتقال 

  . ]7[  باشدآلودگي مي تواند
 IgGافراد % 6/89نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه 

با مواد ضد عفوني كننده شستشو نمي مثبت سبزي را 
از كساني كه % 46مطالعه كاظمي مهر نشان داد. دادند

 IgGاز مواد ضد عفوني كننده استفاده نمي كردند  
                                                 

1 Joshi 
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فوق مي توان كليه مطالب با توجه به . مثبت بودند
نتيجه گرفت كه احتمال آلوده بودن سبزي خام به دليل 

ين منطقه وجود اووسيت در سبزي هاي مصرفي در ا
زياد مي باشد كه مي تواند  به دليل وارد شدن سبزي 

اين . از استان هاي همجوار به اين منطقه مي باشد
احتمال آلودگي باال همراه با عدم استفاده از مواد ضد 
عفوني كننده در بين ساكنان اين منطقه مي تواند دليلي 
 بر  امكان انتقال آلودگي به وسيله سبزيجات خام باشد

]6[ .  
 IgGنتايج مطالعه نشان داد كه در بين افراد داراي 

افراد مصرف گوشت نيم پز داشتند كه % 2/92مثبت، 
كه در مقايسه با مطالعه انجام شده توسط كاظمي مهر 

نيم پز  مثبت مصرف گوشت IgGافراد % 44/3در آن 
 اين ميزان بسيار باال مي باشد كه نشان دهنده ،داشتند

 از جمله نحوه مصرف گوشت به عادات غذايي خاص
صورت كباب يا چشيدن غذا هنگام پخت در اين منطقه 

  . ]6[ مي باشد
 در 1381در مطالعه اي كه توسط درياني در سال 

 هيچ رابطه معني داري بين ميزان شداردبيل انجام 
شيوع آنتي بادي و تماس با گربه و حيوانات خانگي 

 IgGين افراد در مطالعه حاضر نيز در ب. گزارش نشد
افراد تماس با حيوانان اهلي مانند % 6/29مثبت 

گوسفند، بز، سگ و مرغ داشتند و انجام آزمون آماري 
ارتباط آماري معني داري را بين تماس با دام و سطح 

IgG نشان نداد كه در مقايسه با مطالعه انجام شده 
توسط درياني نتايج مشابهي را ارائه نموده است و الگوي 

گي در استان بيشتر مربوط به نوع رژيم غذايي و آلود
عادات بهداشتي افراد است و عواملي چون ارتباط با 
حيوانات اهلي يا نگهداري گربه در منزل  نقش كمتري 

   . ]7 [را مي توانند در آلودگي افراد ايفا نمايند
 IgGنتايج مطالعه حاضر نشان داد كه در بين افراد 

. شت خام ديده شده استتماس با گو% 4/57مثبت، 
 در 1381نتايج اين مطالعه با مطالعه ي درياني در سال 

اردبيل  نتايج مشابهي را ارائه نموده است بنابراين 
استفاده از گوشت خام يا نيم پز به شكل كباب و غيره و 
يا تميز نمودن گوشت بدون استفاده از دستكش يا 

ودگي چشيدن گوشت در حال پخت مي تواند از علل آل
با توكسوپالسما باشد لذا آموزش به افراد در خصوص 
نحوه آماده سازي مواد غذايي و رعايت نكات ايمني در 
انجام امور مي تواند تا حد زيادي احتمال آلودگي را 

  .] 7 [كاهش دهد
% 40زير ديپلم و % 60 مثبت، IgG در بين افراد 

العه در مقايسه با مط. تحصيالت باالتر از ديپلم داشتند
با مطالعه انجام  ]10[ انجام شده توسط مهدي شريف

سطح آموزشي باالتر به عنوان  ]11[ 1وارالشده توسط 
يك فاكتور محافظتي در مقابل توكسوپالسموز شناسايي 
شد، نتايج مطالعه حاضر با نتايج به دست آمده از 

بنابراين باال . مطالعات ذكر شده مطابقت داشته است
ت به عنوان يكي از متغير هايي است بردن سطح تحصيال

   . كه مي تواند بر رفتارهاي بهداشي تاثيرگذار باشد
از ساكنين % 8/41نتايج اين مطالعه نشان داد كه 

 IgGاز ساكنين نواحي شهري % 5/42نواحي روستايي و 
مثبت بودند كه در مقايسه با مطالعه عجمي نتايج 

حل زندگي بنابراين م. ئه نموده استامشابهي را ار
 در موارد آلودگي ندارد بلكه فاكتورهاي باالييتاثير

   .]10[ديگري در ايجاد آلودگي تاثيرگذار مي باشند
  

  و پيشنهاد نتيجه گيري 
از خانم هاي در شرف ازدواج % 7/57از آنجا كه 

شهر اردبيل از نظر ابتال به توكسوپالسموز منفي بودند، 
ه ويژه در آموزش بهداشت براي حذف عوامل خطر ب
  .طي دوران بارداري ضروري به نظر مي رسد

  
  قدرداني تشكر و

دانشگاه علوم دانشكده پزشكي طرح حاضر با بودجه 
رياست پزشكي اردبيل انجام گرديده بدينوسيله از 

  .محترم دانشكده پزشكي قدرداني مي گردد

                                                 

1 Varella 
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