
 ۷۲-۷۸/ ۱۳۸۹بهار /  دوره پانزدهم/نشگاه علوم پزشكي كردستانمجله علمي دا

  بارداري اول نيمه در سيتوکسوپالسموز يماريب به ابتال تيوضع بررسي
 ٨٧ سال در كامياران شهرستان باردار  مادران در 

  ۷يبين غري، فرد۶يني فرحناز حس،۵ افشين بهمني،۴يال الفتي، ل۳ي، صباح حسن۲قاسملو يه حاجي، سا۱زپوريفرزاد پرو
  farzad789@yahoo.com    ۰۸۷۱-۶۶۲۵۱۳۷ :تلفن) مؤلف مسؤول (لوم پزشكي شاهد، تهران، ايران  دانشگاه ع،يمنولوژي کارشناس ارشد ايدانشجو -۱
  ، كامياران، ايران مركز بهداشت شهرستان كامياران، يشگاهيآزما  کارشناس علوم-۲
  ، ايرانجند دانشگاه علوم پزشكي كردستان، سن،يار تخصص داخليدست -۳
  ، كامياران، ايرانمركز بهداشت شهرستان كاميارانپزشک،  -۴
  ، ايران، سنندجكارشناس ارشد آموزش بهداشت، شهر سروآباد -۵
  ، كامياران، ايرانمركز بهداشت شهرستان كامياران ،ي کارشناس مامائ- ۶
  ، ايرانمديريت بهداشت، سنندجارشد کارشناس  -۷

  
  دهيچک

 به نام ي اجباريک انگل داخل سلوليجه عفونت با ي است که در نتي عفونيماري بيس نوعيوپالسموز توکس:و هدفنه يزم
تواند  ي ميماهه اول باردار   ابتالء مادران باردار خصوصاً در سه.ديآ يبه وجود م) Toxoplasma gondii( يتوکسوپالسما گوند
 از ،نيا سقط جني درمان مناسب و يله اتخاذ استراتژي بوستوان يونت من عفي اطالع از ابا  گردد کهي خطرناکينيمنجر به عوارض جن

  . کرديري مدت نوزاد جلوگي طوالنيناتوان
توکسوپالسما   ضدIgG و IgMهاي بادي آنتي شيوع تعيين منظور  و بهيليتحل -يفين مطالعه که بصورت توصي ا:بررسيروش 

 قرار يمه اول باردارياران که در نيشگاه مرکز بهداشت کاميکننده به آزما باردار مراجعه  نفر مادر۲۰۱از  .انجام گرفت يگوند
  .  قرار گرفتيابي مورد ارزELISA شد و به روش يريگ داشتند نمونه

 مثبت IgG و هم IgMهم  از آنها%) ۵/۱۶(  نفر۳۳ مثبت و IgG%) ۲۷( نفر۵۴ مثبت، IgM%) ۱۲(  نفر۲۴ق، ين تحقي در ا:ها يافته
ن مطالعه نشان يج بدست آمده از اينتا. ا هر دو مثبت بودندي IgGا ي IgM ي سطح سرمياز مادران باردار دارا% ۵۵ در کل. بودند

ن شغل، تماس ياما ب .)p=۰۳۵/۰( رد وجود دايدار ي معنيارتباط آمارالت ي و سطح تحصIgGو IgM  ين سطح سرميدهد که ب يم
س ي ابتالء به توکسوپالسموز ور خاميجات نشسته، گوشت خام و شيوه و سبزي مرگربه، مصرفي غيوانات اهلي حيبا گربه، نگهدار

  . وجود نداشتيدار يرابطه معن
 ضرورت انجام تست ،ن مطالعهي در مادران باردار در اي ضدتوکسوپالسما گونديباد ي آنتيوع بااليبا توجه به ش :يريگ جهينت

ا بموقع ي کرد يري جلوگ،ني در جنيمارين بيدهد تا از بروز عوارض ا ي را نشان ميس در دوران بارداريص توکسوپالسموزيتشخ
  .نوزاد مبتال را درمان نمود

 .IgG, IgMس، زنان باردار، ي توکسوپالسموز:ها د واژهيکل

  ٣٠/٢/٨٩:       پذيرش مقاله٢٠/٢/٨٩:       اصالح نهايي٩/١٠/٨٨: وصول مقاله
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 ٧٣فرزاد پرويزپور      

 ۱۳۸۹بهار /  دوره پانزدهم/مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

  مقدمه
لي است كه توسط توكسوپالسموز يك عفونت انگ

شود و داراي انتشار  توكسوپالسما گوندي ايجاد مي
جهاني بوده كه بازه وسيعي از حيوانات و پرندگان را 

 يكي از عفونتهاي شايع انسان و ديگر. )۱ (كند آلوده مي
جمعيت ک سوم ي باشد كه حدود حيوانات خونگرم مي

. )۲ (انساني در معرض آلودگي به اين انگل قرار دارند
انسان . )۳ (باشند ميزبان نهايي آن گربه و گربه سانان مي

پز كه حاوي كيست  از طريق خوردن گوشت خام يا نيم
 جات آغشته به مدفوع گربهتوكسوپالسماست و يا سبزي

آلودگي از طريق تزريق لكوسيت . )۴ (شود آلوده مي
خون، پيوند اعضا، تلقيح تصادفي در اتفاقات 

ام و از طريق جفت به جنين آزمايشگاهي، مصرف شير خ
  .)۵ (افتد اتفاق مي

  ؛بعد از ورود انگل از طريق روده، ارگانهاي هدف
عفونت غالباً بدون . )۶ (باشند مغز، كبد و چشمها مي

عفونت در سه . شود عالئم بوده و يا باعث لنفادنوپاتي مي
: گروه حائز اهميت بوده و با خطرات جدي همراه است

 افراد داراي نقص ايمني - ۳ نوزادان -۲ زنان باردار  - ۱
)۷( .  

موارد، آلوده % ۴۰-۶۰ابتال به عفونت حين بارداري 
 را به يجد عوارض شدن جنين را نيز در بردارد كه

 تا ۴۰۰كند كه ساليانه بين   برآورد ميCDC. همراه دارد
 مورد توكسوپالسموز مادرزادي در اياالت متحده ۴۰۰۰
 ۱-۵ بارداري ۱۰۰۰ي از هر بطور تخمين. دهد  مي روي

طيف . )۸ (شوند مورد دچار توكسوپالسموز حاد مي
تظاهرات باليني ناشي از توكسوپالسموز مادرزادي وسيع 

 عوارضي نظير تب، هيدروسفالي، ميكروسفالي،  واست
 معموالً(هپاتواسپلينومگالي، زردي، تشنج، كوريورتينيت 

افتادگي ، كلسيفيكاسيون داخل مغزي و عقب )دو طرفه

. ذهني نوزادان در نيمه اول حاملگي را به دنبال دارد
شايعترين اين عالئم كوريورتينيت و ضايعات سيستم 

درمان سبب عدم اعصاب مركزي است كه در صورت 
در هنگام تولد يا در مراحل  يا کننده ناتوانايجاد عالئم 

  .)۹ (شود بعدي زندگي مي
 است در مكنعفونت در نيمه دوم حاملگي مبروز 

 باشد اما در فاصله چند ماه تا متهنگام تولد بدون عال
 عالئمي چون كوريورتينيت، نقص ، سال بعد۳- ۵

 كوري و عقب  اعصاب مركزي، اختالل در بينايي،
با باال رفتن سن . )۱۰ (ماندگي ذهني را به دنبال دارد

يابد اما از  جنين، امكان انتقال مادرزادي افزايش مي
ميزان شيوع آلودگي  .)۱۱ (شود استه ميشدت بيماري ك

ناشي از توكسوپالسما در انسان در مناطق مختلف بر 
حسب سن، موقعيت جغرافيايي منطقه، درجه حرارت، 
عادات غذايي مردم و نگهداري گربه در منزل متفاوت 

  .)۱۲ (است
هايي در مورد شيوع  در ايران بطور پراكنده بررسي
 و همگي حاكي از توكسوپالسما صورت گرفته است

عفونت باال و متفاوت توكسوپالسما در نقاط مختلف 
در گيالن و مازندران % ۷/۵۵تا % ۳/۴۲كشور است كه از 

  .)۱۳ (و كرمان و اصفهان و گرگان متغير است
بيماران بدون عالمت بوده ممكن % ۹ازآنجا كه 

است تشخيص توكسوپالسموزيس در اين زنان از نظر 
ر برخي كشورهاي اروپائي د .پزشك دور بماند

. گيرد ناتال بصورت روتين انجام مي غربالگري پره
ص عفونت ي جهت تشخIgM و  IgG همزمانيريگ اندازه

كالج متخصصين زنان و زايمان . )۱۴ (باشد ي ميالزام
 غربالگري سرولوژيك را قبل از ۱۹۹۳آمريكا در سال 

  مطالعه ما بدنبال لذا.حاملگي پيشنهاد نموده است
بادي ضد توكسوپالسما در نيمه  گيري عيار آنتي اندازه
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 .... ابتال وضعيت بررسي     ٧٤

 ۱۳۸۹بهار /  دوره پانزدهم/مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

  تا ميزان موارد مثبت آنتي بادي است،اول حاملگي 

IgM  وGgI و همچنين مشخص گردد  ضدتوكسوپالسما
 با برخي از متغيرها همچون سن، ماران سرم مثبتيبرابطه 

پز،  نگهداري گربه در خانه، مصرف گوشت خام يا نيم
 . حل سكونت تعيين گرددميزان تحصيالت و م

  
   بررسيروش
 Cross)ک مطالعه توصيفي تحليلي، ي ين بررسيا

Sectional)زنان باردار ه يکلجامعه مورد مطالعه  . است
اران ي شهرستان کامي درمانيتحت پوشش مراکز بهداشت

 تا بهمن ١٣٨٧  ماهري تبودند که ازدر نيمه اول حاملگي 
ز آنها وارد مطالعه تنامه ايهمان سال بدنبال اخذ رضا

 الزم به .دوب  يسرشماربصورت  ها روش نمونه .شدند
اران وارد يذکر است همه مادارن باردار شهرستان کام

شرط . باشد نفر مي ٢٠١  تعداد كل نمونه ومطالعه شدند
 ي اول باردارمهين يعني ي زمان حاملگن مطالعهيبه اورود 

مادر باردار ت ي عدم رضا،ار خروج از طرحيتنها مع .بود
ل به ي که تمايادران ميبرا .دوب  يجهت ادامه همکار

توسط پرسشگر با شتند پرسشنامه  داشرکت در طرح
 موجود در خانه ياستفاده از مندرجات پرونده بهداشت

خود  که از ياالتؤز سي و ني بهداشتا مرکزيبهداشت 
 يريگ ک روز قبل از نمونهيد ش يمده يرس پمادرباردار

شگاه مرکز يسپس مادر باردار به آزما. ديگرد ليتکم
 ارجاع داده يسرماران جهت گرفتن نمونه يبهداشت کام

 .ديگردز يجدا شده و فراز خون بالفاصله  سرم .شد يم
 بطور همزمان و با استفاده از IgMو   IgG يريگ اندازه

 .ها انجام گرفت  نمونهي تمامي  بر روELIZAک يتکن
شتر يد مورد استفاده توسط ب تست استاندارIgGزا ياال

 IgG ي باديتنها سطح آنت. باشد يا مياهها در دنگشيآزما
 IgM ي بادي را نشان دهد لذا آنتيناريتواند مدت ب ينم

 Double sandwich (capture) يزايله روش االيبوس
 از لحاظ يموارد مثبت سرم .)۱۵ (شود يانجام م

صص شتر به متخي بيها يتوکسوپالسموز جهت بررس
 .ديگردSPSSافزار  ها وارد نرم داده .دي ارجاع گرديعفون

ن و يانگي از درصد ميفي توصيها داده زيجهت آنال
  از آزمونيلي تحليها داده زي آنالار و جهتيانحراف مع

X2دياستفاده گرد% ۹۵نان يب اطمي با ضر.  
  
  ها يافته

 نفر ۱۶ مثبت يباد يان مادران باردار آنتيدر م
ا ي يالت ابتدائيتحص%) ۷۲( نفر ۸۰اد، سويب%) ۴/۱۴(

الت ي نفر تحص۱ و يرستانيدب%) ۶/۱۲( نفر ۱۴، يراهنمائ
  نفر۹ ي منفيباد يدر گروه مادران آنت.  داشتنديعال

ا ي يالت ابتدائيتحص%) ۶/۶۰( نفر ۵۴سواد، يب%) ۱/۱۰(
%) ۶/۵( نفر ۵ و يرستانيدب%) ۶/۲۳( نفر ۲۱، يراهنمائ

  . داشتنديالت عاليتحص
ن مطالعه ي نفر مادر باردار وارد ا۲۰۱ل تعداد در ک

 مثبت IgG و IgM نفر از آنها ۳۳ان ين ميدر ا. ديگرد
 . بودند مثبتIgG نفر ۵۴ مثبت و IgM نفر ۲۴بودند، 

 ين مطالعه داراي نفر از مادران باردار وارد شده به ا۱۱۱
%). ۵۵(  بودنديباد يا هر دو آنتي IgGا ي IgM  يتر بااليت
سن %) ۲/۱۶(  نفر۱۸ : مثبتيباد ير گروه مادران آنتد

  نفر۳۲ ساله و ۲۰-۳۰%) ۵۴(نفر  ۶۰ سال، ۲۰کمتر از 
در گروه مادران .  سال داشنتد۳۰- ۴۰سن %) ۸/۲۸(

 : داشتندي  ضد توکسوپالسما منفيباد ي که آنتيباردار
سن %) ۴/۶۷( نفر ۶۰ سال، ۲۰سن کمتر از %) ۱۰(  نفر۹
 سال ۳۰- ۴۰ن يسن ب%) ۴/۲۲( نفر ۲۰ سال و ۲۰- ۳۰ن يب

  . داشتند
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 ٧٥فرزاد پرويزپور      

 ۱۳۸۹بهار /  دوره پانزدهم/مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

 يماري مربوط به عوامل مرتبط با بيفي توصاطالعات
در  ر مبتاليتوکسوپالسموز در مادران باردار مبتال و غ

  . نشان داده شده است۱جدول 
س و سطح ي ارتباط توکسوپالسموزيدر بررس

دار وجود  يسواد، ارتباط معنيالت در گروه بيتحص
چه سطح سواد  رابطه هرن يدر ا). p=٠٣٥/٠(داشت 

ش يس افزايوپالسموزران ابتالء به توکسيد موتر ب نيپائ
 ارتباط شغل و ابتالء به يدر بررس .فتاي يم

 وجود يدار ي معنيس ارتباط آماريتوکسوپالسموز
 با ابتالء به ي سنيها   ارتباط گروهيدر بررس .نداشت

 وجود يدار ي معنيس ارتباط آماريتوکسوپالسموز
و در گروه ) %۷/۶۶( سال ۲۰در سن کمتر از . نداشت

در رابطه  .شتر بوديزان ابتال بيم%) ۵/۶۱( سال ۳۰- ۴۰ يسن
س ارتباط يمان و ابتالء به  توکسوپالسموزيبا تعداد زا

  . وجود نداشتيدار ي معنيآمار
ا يمان يزادوبار  که سابقهي در افرادين بررسيدر ا

%) ۷/۶۲( نفر ۳۲ ،نفر ۵۱ان يشتر داشتند از ميب
 بدون يها اما در گروه. س مثبت بودنديتوکسوپالسموز

 .باً برابر بودين نسبت تقري ا،مانيک زايا يمان يسابقه زا
زان ابتالء به ي که سابقه سقط داشتند ميدر گروه

ن يدا نکرده بود و ايش پيس افزايتوکسوپالسموز
  . دار نبود ي معنياختالف از لحاظ آمار

 که سابقه تولد نوزاد آنومال ين بارداردر مادرا
کننده در سه نفر از آنها سابقه  داشتند در کل افراد مراجعه

 تعداد ني و از ا داشت وجوديآنومال يداراتولد نوزاد 
س مثبت بود که از لحاظ ي توکسوپالسموزنفرک يفقط 
  .دودار نب ي معنيآمار

 ۵۴ انيدر رابطه با تماس مادران باردار با گربه از م
اند با گربه در   که اظهار کردهيمادرباردار%) ۲۷(نفر

س مثبت ي آنها توکسوپالسموزنصفاند  تماس بوده

 که تماس ي نسبت به گروهياند که از لحاظ آمار بوده
  . نشده مشاهديدار ياند اختالف معن نداشته

ر گربه ي غيوانات اهلي حي نگهدارهدر مورد سابق
از ماداران %) ۵/۱۵(  نفر۳۱ ، مادربارداريدر محل زندگ

از %) ۳/۶۱( نفر ۱۹ن سابقه را ذکر کردند که يباردار ا
س بودند که نسبت به يآنها مبتال به توکسوپالسموز

ر گربه ي غيوانات اهلي که سابقه ارتباط با حيگروه
 يزان باالتر بود اما از لحاظ آمارين مي، ا%)۴/۵۴(نداشتند 

  .ستيدار ن يمعن
 ۱۲۵ ،جاتيوه و سبزي ميبهداشتدر رابطه با شستن 

وه و ياز مادران باردار سابقه استفاده از م%) ۵/۶۲(نفر 
از % ۲/۵۵ن رابطه يجات نشسته را داشتند، که در ايسبز

سه با يس مثبت بودند که در مقاينظر توکسوپالسموز
 ين سابقه را نداشتند اختالف آماري که ايگروه

  .  وجود نداشتيدار يمعن
 نفر ۱۹۵ ،پز ميا نيدر رابطه با مصرف گوشت خام 

اند که  ن سابقه را ذکر کردهياز مادران باردار ا%) ۵/۹۷(
ن مورد يس مثبت بودند اياز آنها توکسوپالسموز% ۹/۵۴

سه يکردند قابل مقا يکه گوشت پخته مصرف ميبا افراد
  .نبود

سابقه %) ۶۳( نفر ۱۲۶ر خام يدر رابطه با مصرف ش
از آنها % ۶/۵۱خام را عنوان کردند که ر يمصرف ش

ند که نسبت به گروه دس مثبت بويتوکسوپالسموز
ن يکردند ا ير خام مصرف نمي که شيمادران باردار

  .ستيدار ن ي معنينسبت باالتر نبود و از لحاظ آمار
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 توکسوپالسموز در مادران باردار يماري عوامل مرتبط با ب:١ جدول
 در شهرستان يمه اول بارداريباردار در ن زناندر  ر مبتاليمبتال و غ

  ۸۷اران در سال يکام

 مادران باردارمبتال   
  )درصد(

مادران 
 رمبتاليباردارغ

  )درصد(

 شغل ۹۸ ۹۸ دار خانه

 ۲ ۲ شاغل  

 سابقه سقط ۵/۲۲ ۱۷ دارد
 ۵/۷۷ ۸۳ ندارد

سابقه تولد نوزاد  ۲ ۱ دارد
 ۹۸ ۹۹ ندارد آنومال

 تماس با گربه ۳/۳۰ ۳/۲۴ ددار
 ۷/۶۹ ۷/۷۵ ندارد

وان يتماس با ح ۵/۱۳ ۱۷ دارد
 ۵/۸۶ ۸۳ ندارد ر گربهي غياهل

 يشستشو ۳/۴۸ ۴۷ يبهداشت
 ۷/۵۱ ۵۳ ير بهداشتيغ  وهي ميبهداشت

مصرف گوشت  ۹۹ ۴/۹۶ دارد
 ۱ ۶/۳ ندارد  خام

 ۵/۶۸ ۶/۵۸ دارد
  ر خاميمصرف ش

 ۵/۳۱ ۴/۴۱ ندارد

  
  بحث

از مادران باردار %) ٥٥( نفر ١١١ن مطالعه يدر ا
. ا هر دو مثبت بودندي IgGا ي IgM ي سطح سرميدارا

براساس .  از آنها بدون عالمت بودندياريالبته بس
 و همکاران با عنوان يدي که توسط سعيا مطالعه
 ضد توکسوپالسما در يها يباد ي آنتيولوژيدميسرواپ

د، ي گرد مشاوره ازدواج انجاميکننده برا زنان مراجعه
و % ٣/٤٣مثبت در شهرستان گرگان  IgG يوع کليش

IgM ويتيج سروپوسينتا. بود% ٧/١١  IgG مثبت در مطالعه
 و يگر که توسط اربابي ديا در مطالعه. ما باالتر بود

% ٣/٤٢وع برابر ين شيهمکاران در کاشان انجام گرفته ا
مثبت در مطالعه ما IgG  ويتيج سروپوسينتا ،)١٦ (بود

له کشاورز و ي که بوسيگري ده در مطالع.ر بودباالت
زان تا ين ميده است ايهمکاران در کرمان انجام گرد

ج مربوطه با مطالعه ما ينتا .ر بوده استيمتغ% ٧/٥٥
 لهياالت متحده بوسي که در ايا  در مطالعه. دارديهمخوان
Dubey٤٠ تا ١٦ از يماريوع بي و همکاران انجام شد ش 

مثبت در مطالعه  IgG ويتيج سروپوسيتا، نر بوديدرصد متغ
 ي مرکزيکاي امريها که در قسمتي در حال.ما باالتر بود

 درصد ٨٠ تا ٥٠ يمارين بي اي شرقي و اروپايو جنوب
ج مربوطه با مطالعه ما ينتا ،)١٧ (وع داشته استيش

    . دارديهمخوان
 ٧٥ مثبت بودند IgM که يدر رابطه با مادران باردار

س حاد ياز آنها مبتال به توکسوپالسموز%) ٥/٢٦(نفر 
  و همکارانيدي که توسط سعيا بودند که در مطالعه

 ويتيج سروپوسي، نتابود% ٧/١١زان ين ميانجام گرفت ا

IgM  ما ه  مطالع کل دردر .در مطالعه ما باالتر بودمثبت
 ريشتر از سايبس ي ابتال به توکسوپالسموزيزان کليم

موارد وع ي با شوع آني و شاستمناطق کشور 
 يهمخوان در حال توسعه جهان يو کشورهايتيسروپوس

 ي کشورهارا نسبت به يوع باالتريکه شي در حالدارد
  .داردافته يتوسعه 

 IgG%) ١٢( نفر ٢٤ ، مثبتIgMماران يان بيدر م
. باشد ي در فاز حاد ميماريدهد ب ي بودند که نشان ميمنف

ن يد امکان ابتالء جنباش يمار حامله مينکه بيبا توجه به ا
 درصد موارد از مادران باردار ٥٠در . باشد يز مطرح مين

اند عفونت را  شدهنس که درمان يمبتال به توکسوپالسموز
  . )١٨ (دهند ين انتقال ميق جفت به جنياز طر

 ٧/٢٥ ، افراد مورد مطالعهين سنيانگيدر مطالعه ما م
 و مثبت ي سنيها ن گروهي بيدار يسال بود و ارتباط معن
س وجود نداشت، اگرچه در دو يشدن توکسوپالسموز

ن يافت که اي يش ميثبت افزام، موارد يف سنيطرف ط
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 و همکاران در گرگان انجام يدي که سعيقيمورد با تحق
  . داردياند همخوان داده

الت و موارد مثبت ين سطح تحصي ب ما مطالعهدر
ح  که سطي وجود داشت و در افراديدار يارتباط معن

ش داشت که با يزان ابتالء افزاين داشتند ميسواد پائ
ما  مطالعه در.  نداردي و همکاران همخوانيديمطالعه سع

ر ي غيوانات اهلي حين شغل، تماس با گربه، نگهداريب
جات نشسته و گوشت خام و يوه و سبزيگربه، و مصرف م

 وجود يدار يس رابطه معنيابتالء به توکسوپالسموز
 . داردي و همکاران همخوانيديطالعه سعنداشت که با م

 انتقال انگل ي از راههايکيپز  ميا نيمصرف گوشت خام 
ن شکل ي از جوامع که گوشت را به اياست که در بعض

  .)١٩ (  دارديوع باالئيکنند ش يمصرف م
ن انگل تماس با گربه يگر انتقال اي دي از راههايکي

 که در )٢٠ (دان د کردهياست که مطالعات متعدد آنرا تأئ
ل ين دليواند به ات يکه م. ديد نگردين مورد تأئيمطالعه ما ا

ن مطالعه شدند ي که وارد ايشتر مادران بارداري که بباشد
 که ي از آنهائياري امکان دارد بس وساکن روستا بودند

م با ير مستقيتماس با گربه را انکار نمودند بصورت غ
اند و   س بوده خود در تمايمدفوع گربه در محل زندگ

ن ي بيدار ي معنهند و لذا رابطا هه نبودين قضيخود متوجه ا
  .دو گروه مشاهده نشد

ند و ابقه سقط داشت که سي مادران بارداريدر بررس
که سابقه يس با افراديزان موارد مثبت توکسوپالسموزيم

 وجود نداشت که ي خاصيند تفاوت آمارسقط نداشت
ه بر  عالويگريدهد عوامل د ينشان م

  .ل بوده استين مورد دخيس در ايتوکسوپالسموز
 سابقه تولد  نفر٣  فقطر مادران باردار مورد مطالعهد
 از آنها نفرک ي داشت که يآنومال يدارانوزاد 

گر افراد يسه با ديس مثبت بود که در مقايتوکسوپالسموز

دار نبود و  ي معنيشرکت کننده در مطالعه از لحاظ آمار
 عالوه بر يگريد علل ددهنده وجو نشان

  .ها بوده است ين آنوماليس در بروز ايتوکسوپالسموز
ده ارتباط يا نجوشير خام يدر مورد مصرف ش

زه ير پاستورير غيکه شيدن افراي بيدار خاص ي معنيآمار
س وجود ياند و بروز توکسوپالسموز مصرف کرده

رت ي مغاش و همکارانيدينداشت که با مطالعه سع
 مادران باردار ي از عدم همکاريواند ناشت ي که م،داشت

ن ي ما بهدر مطالع. االت باشدؤ درست به سيدر پاسخگوئ
 يخاصه س رابطيمان و ابتالء به توکسوپالسموزيتعداد زا

  .د نشده استيز تأئي نيديوجود نداشت که در مطالعه سع
ران دماپيگيري  امکان يت منابع ماليل محدوديبدل

بودند از لحاظ انجام مجدد و يتي که سروپوزيباردار
 ين موضوع امکان بررسيش وجود نداشت که ايآزما

.  را از ما سلب کرديباد يتر آنتي تيا نزولي ير صعوديس
 مثبت از لحاظ وجود IgMالزم است که مادران باردار 

 و پس يس حاد در طول بارداري توکسوپالسموزيماريب
ت يحدودل مين مطالعه بدلي شوند که در اپيگيرياز آن 

د که موارد مذکور ين موضوع اکتفا گردي فقط به ايمال
 .  مربوطه ارجاع داده شوندي درمانيبه مراکز بهداشت

  
  يريگ جهينت

 ضد يباد ي آنتيوع بااليبا توجه به ش
ن ين مادران باردار در اي در بيگوند-توکسوپالسما

 کشور الزم است، ر نقاطيمطالعه و مطالعات مشابه در سا
 ي در ابتدايش غربالگريشات بعنوان آزمايان آزميا

 ي سه ماهه اول حاملگيز در انتهايرد و ني انجام گيباردار
تواند از بروز عوارض  يتکرار گردد، که خود م

 کرده و با اطالع از يري جلوگينير جنيناپذ جبران
توان بموقع جهت درمان  يت ابتالء مادر ميوضع
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نمود که سبب کاهش  آلوده بعد از تولد اقدام يها نيجن
 از ي ناشي بعديها ير نوزادان و ناتوانيمرگ و م

  . شود يس در آنها ميتوکسوپالسموز
  

  تشكر و قدرداني
مالي مديريت امور تحقيقات و  تيحما با طرح نيا

کردستان در  يپزشک علوم دانشگاهاطالع رساني پزشكي 
  .        گرديد انجاماران يمرکز بهداشت کام
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