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Abstract 
 

Background and purpose: Toxoplasmosis is a common zoonotic disease that is of particular 

importance in women before and during pregnancy. Therefore, this study aimed at investigating the 

seroepidemiology of Toxoplasma gondii in pregnant women and its risk factors in Golestan province, north of 

Iran. 

Materials and methods: A descriptive cross-sectional study was carried out in 440 blood 

samples of pregnant women before delivery (2014-2015). Blood serum samples were isolated to 

determine IgG and IgM anti-Toxoplasma antibodies and examined by ELISA test. Data analysis was done 

in SPSS V20 using Chi-square test. 

Results: Among the samples, 155 (35.2%) were IgG and 25 (5.7%) were IgM positive and 9 

(2%) cases were positive for both antibodies. A significant correlation was observed between T. gondii 

infections with abortion and ethnicity (P<0.05). But, no significant association was seen between T. 

gondii infection and the place of residence, educational level, age, occupation, contact with cats, exposure 

to soil, and consumption of half-cooked meat(P>0.05). 

Conclusion: In this study serological test showed that about 57% of pregnant women had no 

anti-Toxoplasma antibodies in Golestan province. This means that these people are more prone to acute 

infection with Toxoplasma. Therefore, there is a need to raise awareness, especially in at-risk groups. 
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 پژوهشی

در زنان باردار و  يعفونت توکسوپالسما گوند يولوژیدمیسرواپ یبررس
 در استان گلستان يماریعوامل خطر ب

  
 ردلیصادق ش دیس

       2يشربت خور ترایم      1
 عبدالستار پقه

       3مقدم يداد وسفی      3
 3ییمسعود سوسرا

  4یغالم رزادیش      
  

  چکیده
در زنــان،  ژهیاست که مطالعه آن به و وانیانسان و ح نیمشترك ب يهايماریبتوکسوپالسموز از جمله  و هدف: سابقه

عفونــت  يولوژیدمیســرواپ یبرخــوردار اســت. لــذا مطالعــه حاضــر بــا هــدف بررســ یخاصــ تیــاز اهم يبــاردار نیقبل و ح
  انجام شد. رانیدر استان گلستان در شمال ا يماریدر زنان باردار و عوامل خطر ب يتوکسوپالسما گوند
در اســتان  مانیباردار قبل از زا نمونه خون زنان 440بر روي  یمقطع-حاضر به روش توصیفی یبررس ها:مواد و روش

و IgG يهايبادیآنت نییتعسرم خون جدا شده و جهت  ،يبردارانجام شده است. پس از نمونه 1393-1394هاي گلستان سال
IgM 20ها ثبت و با نرم افزار به نمونه مربوطام شد. اطالعات انج زایها تست الآن يضد توکسوپالسما بر روSPSS  و آزمون
  شد. لیو تحل هیدو تجز يکا يآمار

 9مثبــت و  IgMدرصــد)  7/5نفــر ( 25و  IgGدرصد)  2/35نفر ( 155نمونه خون، تعداد  440از  یبررس نیادر  ها:یافته
عفونــت توکسوپالســما  نیبــ يداریانــد. ارتبــاط معنــســما بــودهتوکسوپال هیــمثبت عل يبادیدرصد) از نظر هر دو آنت 2نفر (
ســن،  الت،یســطح تحصــ ،یبــا محــل زنــدگ عفونت نیداري بیاما ارتباط معن.)p.	>/05(شد دهید تیبا سقط و قوم يگوند

  .)p<05/0(پخته مشاهده نشدمین يهاشغل، تماس با گربه، تماس با خاك، مصرف گوشت
ضــد توکسوپالســما در اســتان  يهــايبــادیدرصد زنان باردار، فاقد آنتــ 57حدود  ،يش سرولوژمطالعه با رو نیدر ا استنتاج:

 نیــا یآگــاه شیبه افزا ازیافراد مستعد ابتال به عفونت حاد با توکسوپالسما هستند. لذا، ن نیاست که ا یمعن نیبد نیگلستان بودند. ا
  خطر وجود دارد. ضدر معر ژهیو يهاافراد به عنوان گروه

  
  زنان باردار، گلستان ولوژي،یدمیتوکسوپالسما، سرواپاژه هاي کلیدي: و

  

  مقدمه
 ریانســان و ســا یانگل يهاعفونت نیترعیاز شا یکی
هــا بــه توکسوپالســما آن یداران خــونگرم، آلــودگمهــره
انگــل درون  کیــ ییاست. توکسوپالسما گوند ییگوند
 باشــد.یو عامل عفونت توکسوپالسموز م ياجبار یسلول

خــونگرم  وانــاتیعفونــت در ح جــادیانگل قادر بــه ا نیا
از  بــاًیباشد و تقریدر جهان م یعیانتشار وس يبوده و دارا

ــام ــورها یتم ــ يکش ــا ش ــان ب ــزارش  وعیجه ــاوت گ متف
شــیوع عفونــت در منــاطق مختلــف  .)1، 3(اســت دهیگرد

  
 :sgholam200@gmail.com Email                                            یاعظم، دانشکده پزشک امبریپ یشگاهجاده خزرآباد، مجتمع دان 18 لومتریکي، سار - شیرزاد غالمی مولف مسئول:

  کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایران. دانشچوي پزشکی عمومی، 1
  رانیگلستان، گرگان، ا یه علوم پزشکدانشگا ،یعفون يها يماریب قاتیمرکز تحق.دانشیار، 2
  کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایران،انگل شناسی دانشجوي دکتري .3
  مرکز تحقیقات توکسوپالسموزیس، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایران . دانشیار،4
 : 23/5/1396تاریخ تصویب :               10/12/1395 تاریخ ارجاع جهت اصالحات :           9/11/1395 تاریخ دریافت  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 9

mailto:sgholam200@gmail.com
http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-9349-fa.html


     
  و همکاران ردلیصادق ش دیس     

  1396 شهریور،  152دوره بیست و هفتم، شماره                                مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                 65

 پژوهشی

. باشــدیایران بر اساس وضعیت آب و هوایی متفاوت مــ
گذاشــته،  ریانگــل تــاث وعیشــ زانیــبــر م یطــیمح طیشــرا

رطوبت و درجه حرارت در حفــظ  راتییمانند تغ یعوامل
بــه  دفع شده يهاستیاووس ونیو اسپوروالس يو نگهدار

تــرین شــیوع . بــیش)4(دارنــد میمســتق ریگربــه تــاث لهیوس
، ســپس منــاطق توکسوپالسموز در مناطق معتدل شــمالی

. )5(گزارش شده است رانیاي امعتدل و خشک کوهپایه
درصد در شهر قم،  8/42عفونت در  نیا وعیمثال ش يبرا
 3/48 زد،یــدرصد در شهر  32درصد در مازندران،  6/74

ــد در  ــتدرص ــان،  انشهرس ــتان  2/34گرگ ــد در اس درص
 ز،یــدرصد در شهرستان تبر 3/26چهارمحال و بختیاري، 

درصــد  51درصد در تهران و  29درصد در گناباد،  6/14
  .)6(در رشت و لنگرود گزارش شده است

بــه انســان شــامل انتقــال از  یمهم انتقال آلودگ يهاراه از
 ســتیکمصرف گوشــت نپختــه آلــوده بــه  ن،یمادر به جن

 قیاز طر ایآلوده و  جاتیانگل، خوردن آب، غذا و سبز
 یچــه آلــودگاگر .)1، 3(باشــدیبا مدفوع گربه م یآلودگ

اســت، امــا در  میخــر افراد سالم معموالً از نــوع خــوشد
ـــم جـــد يردوران بـــاردا ـــد  يممکـــن اســـت عالئ مانن

در  یو چشم یعصب دیعوارض شد ای یذهنیماندگعقب
 نیــشــود. ا نیباعث سقط جنــ یحت ایشود و  جادیا نیجن

ــهیتــک ــا نقــص س اخت (مــثالً در  یمنــیا ســتمیدر افــراد ب
و مــرگ  تی) ممکن است موجب آنسفالدزیبه ا انیمبتال

 TORCH از علــل ســندرم یکیجا که شود. از آن ماریب

ــ ــموز ح ــه توکسوپالس ــتال ب ــوزادان، اب ــاردار نیدر ن  يب
ســه ماهــه  باشد، میزان انتقال انگل در دوره جنینی دریم

 و درصــد 30 – 45 دوم، ماهــه سه درصد، 10 – 25اول، 
شــند و بســته بــه ایــن بامی درصد 50 – 65 سوم، ماهه سه

جنــین منتقــل اي از بارداري، آلودگی بــهکه در چه دوره
  ).7، 8(کلینیکی متفاوت است ئمشود، عال

 ییانگل در نوزادان، شناسا نیبار ا انیتوجه به اثرات ز با
بــه  يضــرور يعد عفونت حاد در زمان بــاردارموارد مست

ــ ــا روشینظــر م ــا ب ــت  ،يریشــگیپ يهــارســد ت از عفون
 يشود و اثــرات مــادرزاد يریجلوگ سیتوکسوپالسموز

مطالعــه حاضــر بــا هــدف  نیشــود. بنــابرا دهیتر دآن کم
 يتوکسوپالســما گونــد عفونــت يولوژیدمیسرواپ یبرس

ان گلســتان در اســت يمــاریدر زنان باردار و عوامل خطر ب
انجــام  1393-1394 در ســال زایــاال يبــه روش ســرولوژ

  شد.
  

  مواد و روش ها
بــر روي  یمقطعــ-مطالعه حاضر بــه روش توصــیفی

قبل از  يهاباردار که جهت مراقبت هايخانم نمونه خون
استان گلستان مراجعه  يبه مراکز بهداشتی شهرها مانیزا

  .شد انجام 1393-1394هاي نموده بودند، در سال
درصــد  50 وعیشــ زانیــبا توجــه بــه م قیتحق نیا در

کــه در  رانیــا یشــمال يدر استان ها سیتوکسوپالسموز
، حجــم )4، 6(دســت آمــده اســتمختلف بــه يها یبررس

درصــد و  95 نانیاطم بی، ضر5/0 ارینمونه با انحراف مع
96/1 z= شد نیینفر تع 440، تعداد.  

ــه از ــان مراجع ــرازن ــده ب ــايمراقبت يکنن دوران  ه
و  يبارداري و قبل از زایمــان بــه مراکــز مراقبــت بــاردار

هاي مختلف اســتان شهرستان يهامارستانیب يهاشگاهیزا
ــه، اق ــان و حوم ــتان (گرگ ــالگلس ــد و ق ــه، گنب  و حوم

خون پــس از  يهاشد. نمونهانجام  يریگآزادشهر) نمونه
ــا ــب رض ــاریب تیو کس ــ م ــتکم اب ــش لی ــرم پرس ــه ف نام

از آنــان شــامل  کیــپس اطالعات هر س .شد يآورجمع
ســابقه ســقط،  الت،یشــغل، تحصــ ،یســن، محــل زنــدگ

تماس با گربه، تماس با خــاك، ســابقه مصــرف گوشــت 
  .دینامه ثبت گرددر پرسش جاتیپز و سبزمین

ــت ــا جه ــرولوژ شیآزم ــدود  يس ــر ح ــر نف  5از ه

 قهیدق 3به مدت  3000خون گرفته شده و با دور  یسیس

ـــانتر ـــده بـــه  يهـــارمشـــد و ســـ وژیفیس ـــت آم بدس

هاي قل شد. ســرمشده منت يگذارشماره يهاوپیکروتیم

 يهــاتیکنندگان به روش االیزا با کتهیه شده از شرکت

 IgM ســماتوکسوپال یو آنتــ IgG توکسوپالســما یآنتــ
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(Euro Immune, Germany ــ ــه حساس ــا درج و  تیب

 IU/ml 11 يهــا cut off بــا (درصــد 100 تیاختصاصــ

مــورد آزمــایش قــرار  IgG يبــرا IU/ml 1 و IgM يبــرا

  .گرفتند

 لهیوســها بهنامــههاي پرسشآزمایشات و داده نتایج 

 يو بــا اســتفاده از آزمــون آمــار SPSS يافــزار آمــارنرم

 لیــو تحل هیــ) مورد تجزChi-square test( يمجذور کا

  .)>05/0p(گرفتند قرار 

  

  یافته ها
 ،یبررســخــانم بــاردار مــورد  440مطالعــه از  نیدر ا

 يبــادیدرصد) از زنان باردار از نظــر آنتــ 9/42نفر ( 189
نفر  155تعداد،  نیضد توکسوپالسما مثبت بودند که از ا

نفــر  25و  IgG يبادیمثبت آنت تریت يدرصد) دارا 2/35(
نفر  9بودند. در  IgM يبادیآنت يدرصد) فقط دارا 7/5(
 .مثبت بودند يبادیهر دو آنت زی) نددرص 2(

 
در  IgMو  IgG يهايبادیآنت یفراوان عیتوز :1ول شماره جد

اســتان  يهــامارســتانیب يهــاشــگاهیکننده بــه زازنان باردار مراجعه

  گلستان
 (%)و درصد تعداد 

 ,IgG موارد مثبت

IgM  

موارد  (%)و درصد تعداد 
 IgM مثبت

 (%)و درصد تعداد 
  IgG موارد مثبت

 (%)و درصد تعداد 
  نمونه مورد بررسی

 شهر

 گرگان و حومه )3/64(283 )7/25( 113  )7/2(12  )9/0(4 

 آزاد شهر   )7(31 )8/1(8  -  -

 گنبد  )8/9(43 )2/3(14  )7/0( 3   )4/0(2

 آق قال و حومه  )9/18(83 )5/4( 20   )3/2(10   )7/0(3

 جمع   )100(400 )2/35(155  )7/5(25  )2(9

  

 9/39در گرگان و حومــه آن ( IgG وعیش نیترشیب
قــال و حومــه آن آن در شهرســتان آق نیتردرصد) و کم

  .)1درصد) گزارش شد (جدول شماره  24(
ضــد  يبــاد یدرصــد آنتــ نیتــرشیمطالعه بــ نیا در

ســال بــا  30تــر از شیبــ یگروه ســن نیتوکسوپالسما در ب

ــر) و کــم 116نفــر از  42درصــد ( 2/42 درصــد  نیتــرنف

درصــد  7/27ســال بــا  20-24 یموارد مثبت در گروه سن

 نیب يدارینفر) مشاهده شد و تفاوت معن 145نفر از  40(

ــ ــادیســن و آنت  وجــود نداشــت الســماضــد توکسوپ يب

)143/0p= (  جدول شماره)2(.  

ضــد  IgG يهــايبــادیآنتــ یفراوانــ عیتوز نیچنهم

کننــده بــر حســب محــل توکسوپالســما در زنــان مراجعــه

و  يشــهر نیدرصد ساکن 4/34دهد که یسکونت نشان م

مثبــت  يبــادیآنت نیاز نظر ا ییروستا نیدرصد ساکن 36

  .)2بودند (جدول شماره 

 نیدهــد کــه بــینشان م يآمار لیو تحل هیتجز جینتا

و ســابقه ســقط  تیــضــد توکسوپالســما و قوم IgGسطح 

)، امـــا رابطـــه >05/0pوجــود دارد ( يداریرابطــه معنـــ

 مانند رهایاز متغ یو بعض يبادیوجود آنت نیب يداریمعن

تمــاس  ،یمصرف گوشت نپخته، مصرف تخم مرغ محلــ

صــورت بــه جاتیبزبا خاك، تماس با گربه، مصــرف ســ

 ).2نشد (جدول شماره  افتی جاتیسبز يخام و شستشو
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 يهــاگاهشــیکننــده بــه زادر زنان باردار مراجعه یکیولوژیدمیبر اساس اطالعات اپ IgG يبادیموارد مثبت آنت یفراوان عیتوز: 2جدول شماره
  استان گلستان يهامارستانیب

  متغیر مورد بررسی گروه هاي سنی تعداد (درصد)  مثبت (%) IgGتعداد موارد  Odds ratio سطح معنی داري
    13 )31 ( 42  )5/9( >19   

    40 )6/27( 145 )9/32 ( 20-24 IgG بر اساس  
  گروه سنی 25-29 ) 1/31( 137 )7/38(  53    

064/0p=   49 )2/42( 116 )3/26 ( <30    
   فارس  )7/55( 245  )3/38( 94    
   ترکمن )1/16( 71 )8/38( 13    
  بر اساس IgG سیستانی )5/20( 90 )2/38( 35    

031/0p=  13 )2/38( 34 )7/7( سایر قومیت ها   
    82  )4/34(   محل زندگی  شهر  )1/54( 238 

394/0p=  73  )1/36(     روستا  )9/45( 202 
  شغل خانه دار )95( 418  )9/34( 146    

359/0p=  9 )9/40( 22 )5( شاغل   
  سطح تحصیالت بی سواد  )2/5(23 )4/30( 7    
   ابتدایی )9/20(92 )6/45( 42    

239/0p=    36 )3/36( 99)5/22( سیکل   
   دیپلم )38(167 )1/79( 53    
   فوق دیپلم )6/3(16 )25( 4    
   کارشناسی و باالتر )8/9(43 )3(13  
  سابقه سقط  بلی  )3/14( 63  )6/47( 30   

020/0p= 83/1 Od=  125)1/33(  377 )7/85(  خیر    
  تماس با گربه  بلی  )5/2(  11  )9(1  

057/0p= 16/0 Od=  154)8/35(  429  )5/97(  خیر    
  تماس با خاك  بله  )1/14( 62  )9/41( 26  

252/0p= 39/1 Od=  129 )1/34(  378 )9/85(  خیر    
  مصرف گوشت نیم   بلی  ) 8( 35  )5/28( 10    

253/0p= 71/0 Od=  145 )8/35(  405 )92 (  پخته  خیر  
  استفاده از تخم مرغ   بلی  )2/40( 177  )2/37(  66    

261/0p= 16/1 Od=  89  )8/33(  263 )8/59(  نیم پخته  خیر  
  استفاده از سبزیجات   روزانه  )1/16( 71  )4/39(28    
  خام  گیهفت  )3/57( 252  )3/31(79    
    ماهانه  )2/10( 45  )3/53( 24    
    به ندرت  )4/16( 72  )3/33(24    

411/0p=   131  )6/35(  368 )6/83(  جمع مصرف سبزیجات    
  نحوه شستشو   فقط با آب  )4/36( 160  )6/30(49    
  سبزیجات  با نمک  )1/16( 71  )6/43(31    
    با مایع ظرف شویی  )9/43( 193  )2/35( 68    

240/0p=   7 )7/43(  16 )6/3(  با مواد ضدعفونی کننده    

  
  بحث

در  سیتوکسوپالســموز يمــاریب تیــبا توجه به اهم
زنان در  ژهیمختلف به و يهاتیآن در جمع وعیانسان، ش

در کشــور مــا متفــاوت گــزارش شــده مختلف  قاتیتحق
درصــد) از  9/42نفــر ( 189. در مطالعه حاضر )5، 7(است

ضــد توکسوپالســما مثبــت  يدبــا یزنان باردار از نظر آنت
انگل در جامعه مورد مطالعه  یکل وعیش انگریبودند، که ب

ــروتن يباشــد. در مطالعــه مــرور یمــ  راد و همکــاران-ف
در زنان  سیتوکسوپالسموز یسرم وعیش زانی)، م2017(

. در مطالعــه )9(زده شد نیتخم رانیدرصد در ا 41باردار، 
ــال کیســتماتیس  ران،یــن در او همکــارا یانیــدر زیو متاآن

بــوده  متفــاوتدرصــد  86تــا  12توکسوپالســما از  وعیش
درصــد  3/39توکسوپالسما  وعیاست و به طور متوسط ش

مربــوط بــه شــهر رودســر  وعیشــ نیتــرشیبرآورد شد و ب
. در )10(درصــد گــزارش شــد 3/86 وعیبا ش النیاستان گ

مطالعه شریف و همکاران در اســتان مازنــدران و شــربت 
ــــور ــــارا يخ ــــان، مو همک ــــن در گرگ ــــ زانی  وعیش

درصــد و  6/74 بیــبــه ترت ردارتوکسوپالسما در زنان بــا
  ).11، 12(درصد گزارش شد 8/39

دســـت آمـــده از مطالعـــه، بــه جینتـــاتوجـــه بـــه بــا
دارد.  یینسبتاً بــاال وعیتوکسوپالسما در استان گلستان ش

ــموقع ــجغراف تی ــرا ییای ــوا طیو ش ــب آب و ه  ،ییمناس
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ـــت کـــاف ـــده مانـــدن و انتقـــال منطقـــه در ز یرطوب ن
ــاســتیاووس ــا يه ــه انســان و س ــه ب ــع شــده از گرب  ریدف

کــه  یانگل در منــاطق نیدارند. ا ییسزانقش به واناتیح
ــد و شــرا ــاال باش ــوا ب ــت ه ــادات  یبهداشــت طیرطوب و ع

 ییبـــاال وعیمناســـب نباشـــد، از شـــ نیســـاکن ياهیـــتغذ
ـــابرا ـــت. بن ـــوردار اس ـــ نیبرخ ـــاال وعیش ـــت  يب عفون

تواند بــه یم رانیمناطق مختلف شمال اتوکسوپالسما در 
 18-20مناســب  يدرصــد و دمــا 90 يرطوبت بــاال لیدل

 نیــگربــه در ا یطــور فراوانــنیگــراد و همــ یدرجه سانت
و  سیتوکسوپالســموز وعیشــ نی. ارتباط ب)5(مناطق باشد

در  (Risk factor) تماس با گربه به عنوان فــاکتور خطــر
ــرور ــه م ــاران يمطالع ــروتن راد و همک ) و 9) (2017( ف

 رانیــدر زنان بــاردار در ا )13() 2017و همکاران ( یزانیم
  .گزارش شده است

ضــد  يبــاد یدرصــد آنتــ نیتــرشیمطالعه، ب نیا در
 2/42ســال بــا   30تر از شیب یتوکسوپالسما در گروه سن

-24 یدرصد موارد مثبت در گروه سن نیتردرصد و کم
 يداریت معنــدرصد مشاهده شد و تفاو 7/27سال با  20

. ضد توکسوپالســما وجــود نداشــت يبادیسن و آنت نیب
143/0=p و همکــاران در ســال  فیشــر ریــدر مطالعــه اخ

 وعینشـــان دادنـــد کـــه در اســـتان مازنـــدران، شـــ 2016
ســال  50 يبــاال یتوکسوپالسما در گــروه ســن يسرولوژ

. علــت بــاال بــودن )14(بــوده اســت نیســن ریتر از ســاشیب
اســت کــه بــا  نیــبــاال ا یســن يهــاانگل در گــروه وعیش

و مــدت زمــان تمــاس بــا  یسن، احتمال آلــودگ شیافزا
هــا گــروه ریبــا انتقــال انگــل نســبت بــه ســا رتبطعوامل م

  .تر استشیب
در زنــان بــاردار  یتــیجمع يرهایمتغ لیو تحل هیتجز

 7/25استان گلستان نشــان داد کــه شهرســتان گرگــان بــا 
ــا  ــال ب ــه ترتدرصــ 5/4درصــد و شهرســتان آق ق ــد ب  بی

ــ ــرشیب ــم نیت ــرو ک ــ نیت ــموز وعیش را  سیتوکسوپالس
ــد. هــمداشــته ــان  در مطالعــه حاضــر، تفــاوت قابــل نیچن

 يافــراد نیبــ اعفونت توکسوپالســم وعیدر ش يامالحظه
کردنــد، مشــاهده نشــد. یم یکه در شهر و روستاها زندگ

در رامســر و  )15(و همکــاران  ینیما با مطالعــه حســ جینتا
 یخــوانهــم يدر ســار )14(و همکــاران  فیتنکابن و شر

در مطالعــه دیگــري  )16(و همکــاران  يدیداشت، اما حم
در روســتا و  یزنــدگ نیبــ ينشان دادنــد ارتبــاط معنــادار

  .توکسوپالسما وجود دارد وعیش
 زانیــمشــابه، تفــاوت در م يهایبررس جینتا براساس

 رانیــا یشــمال یضد توکسوپالســما در نــواح IgG وعیش
ــــــاوت ا ــــــابرا)4، 10، 12(ســــــتمتق ــــــ نی. بن  وعیش

در زنان باردار در استان گلســتان بــر  سیتوکسوپالسموز
 ،یبهداشــت طیشــرا لیــبــه دل زیــحســب منــاطق مختلــف ن

عوامــل خطــر  امواجهه ب زانیو م یستیز طیمح ،یاجتماع
توانــد متفــاوت  یتوکسوپالســما مــ اختــهیابتالء به تــک 

  .باشد
اســت کــه  حاضر نشــان داده قیحاصل از تحق جینتا

رابطــه  تیــبا قوم يتوکسوپالسما از لحاظ سرولوژ وعیش
ـــ ـــه داشـــت، يداریمعن ـــت  وعیکـــه شـــيطـــورب عفون

بــا  بیــ(بــه ترت یســتانیتوکسوپالسما در اقوام فارس و س
اقوام مانند تــرکمن  ریتر از سا شیدرصد) ب 8/38و  3/38

تواند عدم استفاده یم تدرصد) بود. علت تفاو 3/18ها (
گربــه در  يگوشــت نپختــه و عــدم نگهــدار ها ازترکمن

 نیچنــت). هــماســ منیمعتقدند گربه بد رایمنزل باشد (ز
و بــا رطوبــت کــم  ییتر در مناطق صــحراشیها بترکمن

  .کنندیم یزندگ
شــغل بــا  نیبــ يمطالعه حاضــر، تفــاوت معنــادار در

چه در مطالعه مقصــود و وجود نداشت. اگر يماریب وعیش
طور سموز در زنان خانه دار بهوکسوپالت وعیهمکاران، ش

  .)17(تر بودشیب يداریمعن
 التیدرصد موارد مثبت در افراد با تحصــ نیترشیب

درصد مــوارد مثبــت  نیتردرصد) بود و کم 1/79( پلمید
درصد)  25داشتند ( پلمیفوق د التیکه تحص يدر افراد

 التیتوکسوپالســما بــا ســطح تحصــ وعیمشاهده شد و ش
توانــد یدار نبودن مــینداشت. علت معن يداریرابطه معن

ها با هم ه گروهدو، هميکا يمارباشد که در تست آ نیا
بــودن  کیــتوانــد نزدیمــ گــریشــوند. علــت دیم سهیمقا
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 پژوهشی

مختلــف از توکسوپالســما،  يهــاافراد در گــروه یآگاه
و  یفرهنگ طیتوکسوپالسما در منطقه و شرا يباال وعیش

ــد  ــد. هرچن ــه باش ــوم منطق ــآداب و رس ــور و  یچراغ پ
 بــاديتیهمکاران نشان دادند که بین سطح عیار هر دو آن

ــطح  ــا س ــیب ــه معن ــیالت رابط ــود تحص ــاري وج دار آم
  ).18(دارد

 وعیشــ زانیــدهد کــه میحاضر نشان م یبررس جینتا
کــه  يضد توکسوپالسما در زنان بــاردار IgG يباد یآنت

کردند، یپخته استفاده ممیبه صورت ن یمرغ محلاز تخم
کــه  يتر از افــرادشیب زانیم نیدرصد بوده است. ا 2/37

باشــد؛ اگرچــه یدرصــد) مــ 8/33کردنــد، (یمصرف نمــ
ــادار ــاوت معن ــ يتف ــ نیب ــیش ــادیوع آنت ــد  IgG يب ض

  .توکسوپالسما در دو گروه وجود نداشت
مطالعــه درصــد مــوارد مثبــت در  نیــدر ا نیچنــهــم

تــر شیکردند، بــیخام استفاده م جاتیکه از سبز يافراد
کردنــد، یخــام اســتفاده نمــ جاتیکــه از ســبز ياز افراد

درصــد)  3/33درصد در مقابل  6/35گزارش شده است (
شــده از گربــه دفــع ســتیعلت انتقال اووستواند بهیکه م

 یآلــودگ نیا وعیش شیافزاباشد که باعث  يتوسط سبز
حاضـــر بـــا مطالعـــه  قیـــتحق يهـــاافتـــهیشـــده اســـت. 

Bittencourt ـــدر برز 2012ســـال  و همکـــاران در و  لی
، امــا بــا )19، 20(دارد یخــوانپور و همکاران هــم یچراغ

ــا ــح جینت ــال و همکــاران د يدری در گنابــاد  1389ر س
و  يهر چند در مطالعــه شــربت خــوار. )21(متفاوت است

فــوق  يرهایدر شهر گرگان، متغ 2014همکاران در سال 
 جی. علــت اخــتالف در نتــا)12(قرار نگرفت یمورد بررس

فاکتور فوق احتمــاالً  سکیدر ارتباط عوامل ر قاتیحقت
و  ییعـــادات غـــذا ،یهـــاي اجتمـــاعاز تفـــاوت یناشـــ

 ریاستان گلســتان بــا ســا ییآب و هوا طیشرا يهاتفاوت

انگل بــه  نیو انتقال ا بقاء باشد که دریم رانیمناطق در ا
  و پرندگان موثر است. یاهل واناتیانسان، ح

 وعیشــ یبررســرفــت کــه توان نتیجــه گدر پایان می
باردار در اســتان  يهاخانم انیعفونت توکسوپالسما در م

درصد زنان بــاردار در اســتان  57گلستان نشان داد حدود 
ضــد توکسوپالســما بودنــد.  يهــايبادیگلستان، فاقد آنت

آنـــان مســـتعد ابـــتال بـــه عفونـــت حـــاد  ل،یـــدلنیـــابـــه
 يردارافراد در دوران بــا نیتوکسوپالسموز هستند. اگر ا

توکسوپالسما مبتال شوند، ممکن است باعث عوارض  هب
شود. لــذا الزم اســت در صــورت  نیدر جن ریجبران ناپذ

و  يدوباره در زمان بــاردار يریگیپ ش،یبودن آزما یمنف
از عفونــت در  يریجلــوگ يآموزش الزم به زنان بــرا زین

با توجه به مشخص شــدن  نیچن. همردیانجام پذ یحاملگ
ــر  ــل خط ــال عوام ــموزانتق ــدر ا توکسوپالس ــه،  نی منطق

توانــد قــدم مــی رعایت موازین بهداشتی در زنــان بــاردار
مؤثري در جهت کنترل این بیماري انگلی و یا باال بــردن 

  باشد. يسطح ایمنی افراد در دوران باردار
  

  سپاسگزاري
بــه  ردلیصــادق شــ دیســ ينامــه آقــاانیــاز پا یبررســ نیا

 قــاتیمصوب مرکــز تحق 1392سال  92-70شماره طرح 
ـــوم پزشـــک ـــدران  یتوکسوپالســـموز دانشـــگاه عل مازن

باشد. در پایان، مراتـب تقـدیر و ســـپاس خـــود را از یم
تان کــه مــا را اســتان گلس يهامارستانیکارکنان محترم ب

داریــم. نموده اند، اعـالم مــی ريیادر انجام این پژوهش
شـــگاه چنــین از معاونـــت تحقیقـــات و فنـــاوري دانهــم

هــاي طــرح زشـکی مازندران بــراي تــامین هزینــهعلـوم پ
  نماییم.تقدیر می
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