بیوپاتولوژی مقایسه ای ایران ،سال ششم ،زمستان ،شماره 881-811 ،8811 ،4

بررسي سرولوژيك شيوع توكسوپالسموزيس انساني در شهرستان اروميه
به روش الکتروكمي لومينسانس )(ECLIA
سهراب رسولي * ،1امين خدادادی ،2مزدک سيد مصطفايي

2

جون بان ،نتستیتا و ب ویژه انسان ،ب عننوان میزباننان واسنط

چکيده
توكسوپالسما انگلی با انتشار وسیع جهانی است .میزبان نهایی این انگنگ بهبن
سانان بوده و انسان و طیف وسیعی از جانوران ب عنوان میزبانان واسط ای انگگ
مطننهه تسننتن  .تنن ا اینن ت تیننن تعیننی سننهواپی میوتو ی

ع ونننت

توكسوپالسموزیس انسانی در سطح شههستان ارومی در طی سال  9831میباش .

(سی گ توكسنو پالسنماتی ) این انگنگ كوكسنی یایی مطنهه
تستن  .ای ت

یاخت در زمهه كوكسی

تا تیپ ایزوساورایی

شاخ زپی كمال سا است كن بواسنط داشنت اووسیسنتتنا

در ای مطاتع توصی ی ن متطعی ،ب طور تصادفی نمون خون  022ن نه از افنهاد

متاوم ب شهایط م یطی نامساع و تمی طور است اده از راهتنا

مهاجع كنن ه بن ززمایشنگاهتنا سنطح شههسنتان ارومین  ،تمنهاه بنا ت مینگ

انتتال متع د از قبیگ زتودبی از طهین خاک (تی ین ازسنبزیجان

پهسشنام ا  ،اخن و این نمونن تنا از نرنه تیتنه زنتنیبناد  IgGو  IgMعلین
توكسوپالسما بون

ب روش ات تهوكمی تومینسانس بهرسنی بهدین ه و نتنای

حاصل با ززمون مهبع كا مورد زناتیز زمار قهار بهفتنن  .از  022نمونن خنون
مورد بهرسی ،در  19نمون تیته زنتیباد )%94( IgGو در 4نمون تیته زنتیبناد
 ،)%8/5(IgMمثبننت بننود .تمچنننی تیتننه  IgGدر  )%9/5( 1نمون ن در م ن وده
مش وک قهار داشت و در ی

نمون تنها  IgMمثبت بود .از افهاد من كور  6ن نه

دارا ع ونت حاد و 32ن ه دارا ع ونت مزم بودن  .نتای نشان داد بی شیوع
توكسوپالسننموز و س ن  ،شننیگ و میننزان ت صننیالن افننهاد و ن ننوه شستشننو
سبزیجان ارتباط زمار معنیدار وجود دارد( ، )P<2/25اما بی جنسنیت ،تاتنگ،

و بیاتان كوتاه پای و كنار بنا خناک بنا عنناوی متتلنف) ،زب
زشامی نی ،تی ی از بوشنتتنا خنام ینا ننی پنز پهنن بان و
پستان اران ،تی ی از شیه پستان اران زتوده ،انتتنال خنون ،پیونن
اعضا و ،...و تمینطور طیف میزبانی وسنیع و نسنبتان ننادر ،دارا
انتشار فهابیه جهانی میباش ( .)99،90،92ع وننت در افنهاد ،در
صورن ك ایت عمل هد سیست ایمننی ،اللنب بن ون ترناتهان

م گ س ونت افهاد ،تماس با بهب و خاک ،مصها بوشت ننی پتتن  ،و سنابت

باتینی است و شایعتهی تراته توكسوپالسموز در ای افهاد ،بن

بسته با بیمار رابط معنیدار ب ست نیام .

ش گ تن ادنوپاتی در ناحی بهدنی است ك سنیه خنوش خنی و

واژگان كليدی :توكسوپالسموز ،IgM – IgG ،اروميه ،الکتروكمي لومينسانس
تاریخ دریافت31/8/05 :

تاریخ پ یهش31/3/00 :

ایمنی ،خصوصا در مبتالیان بن نتنا ایمننی اكتسنابی (این ز)،
فهصتطلب بوده و بیمار وخیمی ایجاد منیكنن كن عمن تان

مقدمه
توكسوپالسموز یا بیمار ناشی از ت

یاختن توكسوپالسنما

بون یی از شایعتهی عوامگ ع ونتتا انگلی انسان و سایه
مهههداران خونگهم است ك انتشار جهانی داشت و بنا وجنود
این

خود م

ود شون ه دارد .توكسنو پالسنما در افنهاد بنا اخنتالل

تنها بهب سانان و بویژه بهب معموتی بعننوان میزباننان

میز بوده و مم

است ب مهگ منجنه شنود( .)3،9تتمنی

زده میشود ك ح ود  522میلیون ن ه در جهان بن این انگنگ
زتوده تستن  .میزان شیوع زتنودبی بنه حسنب سن  ،موقعینت
جعهافیایی منطت  ،درج حنهارن ،رطوبنت و عنادان لن ایی

نهایی (سی گ رودها ) ای ا نتش مینماین  ،طینف وسنیعی

مننهدم و تمچنننی نگهن ار بهبن در م ننگ سن ونت تیییننه

سمنیتنا،

میكن  .معموالن كمتهی میزان زتودبی مهبوط ب مناطن بنهم و

از جانوران ،شنامگ پهن بان ،نشتواركنن بان ،ت

* -9عضنننو تیعنننت علمنننی دانشن ن ه دامازشن ن ی ،دانشنننگاه ززاد اسنننالمی ،واحن ن ارومین ن  ،ارومین ن  ،اینننهان

Email: Sohrab_rasouli86@yahoo.com
 -0دانش زموخت دكته حهف ا دامازش ی ،دانش ه دامازش ی ،دانشگاه ززاد اسالمی ،واح ارومی  ،ارومی  ،ایهان
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خش

و نتاط سهدسیه بوده و باالتهی میزان ب مناطن بنهم و

انتتال خون ،نگه ار و تنهدد بهبن در م نگ زنن بی ،كنار بنا

مهطوب تعلن دارد( .)4 ،94درباره توكسوپالسموز پژوتشتنا

خاک ،مصها سنبز خنام و ن نوه شستشنو زن ،اسنت اده از

بسیار در ایهان انجام ش ه و نتای مت اوتی در منناطن متتلنف

بوشت نی پتت (كباب) حیوانان اتلی و ش ار ثبت بهدین .

ب ست زم ه است .توكسوپالسنموز از بیمنار تنا زووننوز بنا

از افهاد م كور نمون خون اخ بهدی و پس از ج اساز سنهم

بستهدبی جیهافیاوی وسیع میباش ك از راهتا متتلنف مثنگ

زنها ،نمون تا در فهیزر  -02درج سنانتیگهاد نگهن ار شن ن .

خوردن بوشت خام یا خوب پتت نش ه حاو بهاد زووینت و

پس از اتمام نمون بیه  ،كلی نمون تا از فهیزر خارج بهدین ه و

خوردن اووسیت موجود در خاک ،زب و یا ل ا زتوده میتوانن

از نرننه تیتننه زنتننیبنناد  IgGو  IgMبنن روش ات تهوكمننی

باعث زتودبی انسان شود .انتتنال ع وننت بن سنطح و فهاواننی

تومینسننانس ) (Electrochemiluminescence Immunoassayو

تماس با ای فاكتورتا بستگی دارد و فهاوانی زتنودبی در انسنان

با است اده از كیت تشتیصی  IgGو  IgMتوكسوپالسما سناخت

در مناطن جیهافیایی متتلف یه حسنب سن و عنادان لن ایی

شهكت  ،Cobasتوسط دستگاه )Roche Elecsys2010 (Hitachi

مهدم تیییه میكنن مطاتعنان حناكی از بناالبودن منوارد مثبنت

و به اساس دستوراتعمگ كارخان سازن ه كیت مورد بهرسی قنهار

در مناطن بهم و مهطوب است تمچننی بنا افنزایش

بهفتن نن  .بننه طبننن دسننتور اتعمننگ شننهكت سننازن ه كیننت ،در

سهوتو

س به میزان شیوع افزوده میبهدد .به اساس ت تیتان صنورن

خصوص  IgGمتادیه كمته از  9 IU/mlمن ی و متنادیه منابی

بهفت قبلی شیوع زن در ایهان در نتاط متتلف كشنور مت ناون

 9-8 IU/mlمش وک و باالتهاز  8 IU/mlمثبت تلتنی بهدین و

مننیباش ن  .توكسوپالسننموز ب ن وسننیل روشتننا سننهوتو
متتلف ،بافت شناسنی ،ج اسناز انگنگ و واكننش زنجینهها
پلیمهاز ( )PCRقابگ تشتیا است .نره ب حساسیت و ویژبی
باال روش ات تهوكمی تومینسانس در ای ت تین جهت بهرسی
تیته زنتیباد  IgGو  IgMاز ای روش است اده بهدی .

در خصننوص  IgMمتننادیه كمتننه از  2/1 IU/mlمن ننی و
 2/1-9/9IU/mlمش وک و بناالته از  9/9 IU/mlمثبنت در نرنه
بهفت ش  .جهت تجزین و ت لینگ دادهتنا از ننهمافنزار زمنار
 SPSS15و ززمون زمار مهبع كا اسنت اده بهدین و متن ار

p

كمته از  2/25معنیدار در نره بهفت ش .

مواد و روش كار
ای مطاتع از نوع توصی ی متطعی بوده و جامعن منورد مطاتعن

نتايج

زنان و مهدان مهاجع كنن ه ب ززمایشگاهتنا سنطح شههسنتان

در ای پژوتش از بی  022نمون خون مورد بهرسی ،در 19

ارومی در سال  9831بودهان  .روش نمون بیه نیز نمون بینه

ن ه( )%94تیته زنتیبناد  IgGمثبنت بنوده و تعن اد  1ن نه

ساده تصادفی در دستهس بوده است .در ای مطاتع حج نمون

( )%9/5واج نتای مشن وک بنوده و  4ن نه (  )%8/5دارا

با توج ب میزان شیوع زتودبی و بنه اسناس مطاتعنان صنورن

تیته مثبت زنتیباد  IgMبودن  .از كگ افهاد منورد مطاتعن

بهفت در مناطن تمجوار و با است اده از فهمول بهزورد نسنبت در

 33ن ه( )%99دارا ع ونت مزم توكسوپالسموز (  IgG+و

جامع با دقت مطلن ،ح ود  022ن ه انتتناب بهدین  .پنس از

 )IgM-و  6ن ننه( )%8دارا ع ونننت حنناد یننا ت ننت حنناد

اخ رضایت از داوطلبان ،طنی ت مینگ پهسشننام ا اطالعنان

توكسوپالسموز (  IgG+و  )IgM+بودن  .در ای بنی در 9

مهبوط ب جنس ،س  ،تاتگ ،ت صیالن ،شیگ ،سابت بسنته و

مورد ( ) %2/5از كگ افهاد مورد مطاتع تنها  IgM+بود .میزان
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شیوع موارد مثبنت زنتنیبناد  IgGدر افنهاد سناك روسنتا

و

مثبت بودن  IgMافهاد مجهد دارا شنیوع  0/95درصن

 %59/9و در افهاد شههنشی  %98/93بزارش بهدی تمچنی

متاتلی دارا شیوع 9/64درص

در خصوص  IgMای متن ار  %9/99بنها روسنتا و %8/28

نشان دتن ه باال بودن سطح سهمی زنتیباد تا  IgGو

بها جوامع شهه بوده است (ج ول .)9

در افهاد بیسواد یا ك سواد بوده و كمتهی سطح سنهمی در

ج ول 9ن شیوع سهمی توكسوپالسموز در مناطن شهه و روستایی
تع اد كگ افهاد

عیار مثبت IgM

عیار مثبت IgG

مورد مطاتع

تع اد

درص

تع اد

درص

63

84

59/9

8

9/99

شهه

980

54

98/93

9

8/28

جمع

022

19

94

4

8/5

روستایی

بیشتهی سنطوه زنتنیبناد  IgGو  IgMدر م ن وده سن
باال  92سال بتهتیب با  %60/5و  %6/05بود ك بنا افنزایش
س رون فزاین ه ا نشان میداد (ج ول .)0

تع اد كگ افهاد

IgM

افهاد با ت صیالن دانشگاتی مشات ه بهدی (ج ول .)8
ج ول 8ن شیوع سهمی توكسوپالسموز در بهوهتا ت صیلی متتلف
تع اد كگ

عیار مثبت IgG

عیار مثبت IgM

افهاد مورد
مطاتع

تع اد

درص

تع اد

درص

بی سواد

99

92

49.90

9

9.99

ابت ایی

35

98

52.53

9

9.42

دیال و زیه دیال

61

89

99.10

0

0.31

ت صیالن دانشگاتی

80

92

89.05

2

2

نتننای ت تیننن حاضننه حنناكی از بنناال بننودن سننطح سننهمی
زنتیباد تا  IgGو  IgMدر زننان خانن دار و كشناورزان
بوده و كمتهی سطح سهمی در كارمن ان و م صلی مشات ه

ج ول 0ن شیوع سهمی توكسوپالسموز در بهوهتا سنی متتلف
عیار مثبت IgG

بودهانن  .نتنای تمچننی

عیار مثبت IgM

مورد مطاتع

تع اد

درص

تع اد

درص

>92

4

0

03/54

2

2

99-02

99

98

89/4

9

0/98

09-82

31

90

94/91

8

8/84

بهدی (ج ول .)9
ج ول 9ن شیوع سهمی توكسوپالسموز در بهوهتا شیلی متتلف
تع اد كگ

عیار مثبت IgG

عیار مثبت IgM

افهاد مورد
مطاتع

تع اد

درص

تع اد

درص

خان دار

53

86

60.26

8

5.94

89-92

89

94

59/38

9

8/00

كارمن

84

90

80.98

9

0.42

<92

كاربه

04

99

59.35

0

4.92

80

02

60/5

0

6/05

دانش زموز یا دانشجو

94

96

89.29

2

2

ززاد

94

3

94.25

2

2

كشاورز

99

3

54.99

9

4.99

موارد مثبت تیته زنتیباد  IgGدر مهدان  83/16درص و در
زنان  50/28درص و در خصوص زنتیباد  IgMدر منهدان

از  908زن مورد بهرسی 61 ،ن ه متاتگ بنوده و از این مینان

 8/31درص و در زننان  8/05درصن ب سنت زمن  .مطاتعن

 60ن ننه سننابت حنناملگی داشننتن  ،از نرننه تیتننه مثبننت

سطح سهمی زنتیباد تا  IgGو  IgMدر دو بنهوه متاتنگ

زنتیباد تا  IgGو  IgMب تهتینب  85ن نه ( )%56/95و

 IgGدر افهاد

 9ن ه ( )%6/95از خان تا دارا سابت حاملگی ،در سنهم

مجهد و  %95/41در افهاد متاتگ میباش تمچنی و از نرنه

خنون خنود واج زنتیباد تا ض توكسوپالسمایی بودن .

و مجهد نشان دتن ه شیوع  % 93/83زنتیباد
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تمچنننی بننه اسنناس اطالعننان ثبننت ش ن ه در بهب ن تننا

عیار مثبت ) (IgGو  9/5درص دارا عیار مثبت ) (IgMعلی

پهسشنام  ،مورد از سابت ناتنجار در فهزن ان زنان حامل

توكسوپالسما بودن  .در مطاتعان مشاب صورن بهفت در منطت

مشات ه نگهدین ه اسنت .از  54ن نه دارا سنابت بسنته و

شماتیهب كشور توسط كهباسی در سال  9848در میان جامع

انتتال فهزوردهتا خونی ،سطح سهمی زنتنیبناد تنا

IgG

معلوتی ذتنی وابست ب مهكز بهزیستی استان زذربایجان شهقی

و  IgMب تهتینب در  %56/99و  %8/5افنهاد مثبنت بنود در

و مهتضو تبهیز در سال  9832در بیماران ب خی بسته

افزایش سهمی زنتیباد تا ض توكسوپالسمایی در

ی ی از بیمارستانتا شهه تبهیز شیوع تیته سهمی مثبت علی

حاتی

افهاد ب ون سابت بسته ای میزان بن تهتینب در  %98/85و

توكسوپالسما بون

 %8/91مواردمشات ه بهدی  .به اساس اطالعان ثبت ش ه در

است )96،99(.تمچنی در مطاتع فتح اتهی و تم ارانش در

بهب تا پهسشنام  46 ،ن ه اعالم داشت بودن ك نسنبت بن

تبهیز ،بهوش كمی تومینسانس و طهاوتی در سال  9843در

نگه ار بهب اق ام نموده و یا بهب در م نگ زنن بی زنهنا

ارومی  ،میزان شیوع زنتی باد  IgGب تهتیب  %89/1و  %80/3و

تهدد مینمای  .نتای نشان داد عیار مثبت زنتیباد تنا

IgG

و  IgMدر ای افهاد ب تهتینب بهابنه  %55/06و  %5/06و در
افهاد ك با بهب تماس ن اشتن ب تهتیب  %99/18و %0/99
بود .سطح سهمی مثبت زنتنیبناد تنا  IgGو  IgMدر68
ن ه ك با خاک سهو كار داشتن ب تهتینب  %91/0و %9/41
و در افهاد ب ون سابت كنار بنا خناک بن تهتینب  %95/13و
 %0/19ب ست زم  .از نره مصها بوشت ننی پنز و كبناب
حیوانان اتلی  940ن نه ( 36درصن ) دارا سنابت مصنها
بوشننت كبننابی بننوده اننن كنن در اینن بننی عیننار مثبننت
زنتیباد تا  IgGو  IgMدر ای افهاد ب تهتینب %93/05
و  %8/93بود و در افنهاد كن از بوشنت ننی پنز اسنت اده
نمیكهدن ای سطح ب تهتیب  %81/03و  %8/54ب ست زم
تمچنی  95ن نه ( )٪4/5سنابت مصنها بوشنت حیواننان
ش ار را داشتن ك سطح سهمی مثبت زنتیبناد تنا

IgG

و  IgMدر ای افهاد  %58/88و  %6/66بوده و در افنهاد عن م
مصها كنن ه بوشت ش ار ای عیار ب تهتینب  %96/93و
 %8/09بوده است.

بحث

ب تهتیب  %52و  %93بهزورد ش ه

 %0/1 ،IgMو  %8/4تعیی بهدی ه است ( .) 90 ،92نتای
ب ست زم ه در ای ت تین از نره میزان شیوع زنتی باد تا
 IgGو  IgMتتهیبان مشاب نتای مطاتعان دیگه صورن بهفت
در كشور و بتصوص مناطن تمجوار مثگ شههتا

تبهیز،

زنجان و اردبیگ ( )86،82،80،05،1،88میباشن و افزایش شیوع
تیته مثبت زتودبی ب توكسوپالسما نسبت ب نتای ت تین قبلی
طنهاوتی در سنال  9843در ارومین را منیتنوان تنا ح ود
بن حسناسینت و ویژبی باال روش ات تهوكمی تومینسانس
در تشتیا سهوتو
ایمونوفلورسانس لیه مستتی

توكسوپالسما نسبت ب

روش

نسبت داد .در بهرسی ك توسط

دتیلی در سال  9844در كهمان انجام پ یهفت شیوع زنتیباد
علی توكسوپالسما  % 03.0 ،IgGو  % 5.9 ،IgMدر خان تا
مهاجع كنن ه ب مهاكز مشاوره ازدواج تعیی بهدی  )92(.عب
و تم ارانش در مطاتع ا شیوع سهمی توكسوپالسموز را در
 558ن ه از زنان باردار ایالم را  %99.66اعالم كهدهان (.)99
بهرسی نتای ت تیتان در نتاط متتلف ایهان ،شیوع مت اوتی از
توكسوپالسموز را نشان می دت ك میتوان ب علت ت اون در
زب و توا ،عادان ل ایی و یا به اشت فهد

و م یطی و

تمانطور ك در روش كارنیز اشاره بهدی در طی ای مطاتع از

تمچنی جامع زمار و روش سهوتو

 022نمون خون ك مورد ززمایش قهار بهفتن  94درص دارا

در مطاتع حاضه میزان شیوع موارد مثبت زنتیباد تا  IgGو
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 IgMعلی توكسوپالسما در افهاد ساك روستا بیشته از افهاد

طاالر و تم اران و ش یعی در كاشان و مطاتعنان دیگنهان در

شههنشی بوده است .از نره زمار رابط معنیدار بی فهاوانی

كهمان ،اص هان ،تم ان ،خهم زباد ،كامیاران و اردبیگ ()85،9،5،1

متادیه مثبت تیته زنتیباد ض توكسوپالسما و زن بی در شهه

نشننان داد تهچ ن سننطح ت صننیالن پنناوی تننه باش ن  ،شننیوع

و روستا وجود ن اشت ) .(p>0.05نتای حاضه مشاب بزارشان

سهوتو

مثبت توكسوپالسما بیشته اسنت .بننابهای بناال بنهدن

مطاتعان صورن بهفت قبلی در استانتا مازن ران ،چهارم ال

سطح ت صیالن میتوان ب عنوان ی

و بتتینار و تنهستنان و شههتا

اتواز و ارومی میباش

فناكتور مهن در كناتش

شیوع توكسوپالسما مطهه باش  .در خصوص شنیگ نینز نتنای

( .)8 ،98 ،93در ای مطاتع تمچون نتای بسیار از ت تیتان

حاصگ تمچون مطاتعان طاالر در كاشنان و خمیننی شنهه و

قبلی شیوع زنتیباد  IgGو  IgMباالتهی میزان شیوع در

اربابی در كاشان و سهكار در كازرون نشان داد خان تا خانن

م

وده س  92سال و بیشته مشات ه ش ك با افزایش س

رون فزاین ها
ریس

دار نسبت ب سایه مشالگ بیشته در معنه

ابنتالب بن ع وننت

نشان میداد ك میتوان ب علت افزایش

توكسوپالسما میباشن ك ب نره می رسن تمناس بیشنته زننان

زتودبی ب انگگ با ی ی از روشتا احتماتی اكتساب

خان دار با بوشت خام و سبزیجان ك اكثنهان بن ون اسنت اده از

IgG

دست ش نسبت ب تمیز كهدن زنها اق ام مینماین احتمال كسنب

ع ونت در طول زمان باش  .بی س افهاد و عیار زنتیباد

رابط زمار معنیدار مشات ه بهدی  ،وتی در خصوص تیته

ع ونت را افزایش میدت  )9،95(.ت ا می توان با زمنوزش تنا

مثبت  IgMبی سنی متتلف ت اون معنیدار وجود ن اشت.

كاربهد در خصوص ن وه كار با مواد ل ایی خام ب زنان خانن

ای نتای مشاب بزارشان دیگهان در مطاتعان اتواز ،كهمانشاه

دار تننا ح ن زینناد احتمننال زتننودبی را كنناتش داد .ی ننی از

میباش ( .)9 ،98با وجود فهاوانی بیشته متادیه مثبت زنتیباد

فاكتورتا مه انتتال اربانیس  ،خوردن بوشت خام ینا خنوب

 IgGو  IgMدر زنان نسبت ب مهدان ،از نره زمار ارتباط

پتت نش ه است ك در ای مطاتع در حن ود  36درصن منهدم

معنیدار

بی متییه جنس و میزان مثبت تیته زنتیباد تا

 IgGو  IgMوجود ن اشت و ای

یافت با نتای

ت تیتان

دارا سابت مصها بوشت كبابی بودن ك نشان دتن ه عنادان
ل ایی خاص مهدم منطت بوده و ب عننوان ی نی از فاكتورتنا

صورن بهفت توسط زسمار و تم اران در  90استان ایهان

مه انتتال ع ونت توكسوپالسما بایستی م نره قنهار بینهد .در

مطابتت دارد(.)1

ای بهرسی عیار مثبت زنتیباد تا  IgGو  IgMدر ای افنهاد

نتننای مطاتعنن حاضننه نشننان داد كنن سننطح سننهمی مثبننت

بیشته از افهاد ك از بوشت نی پز است اده نمی كهدن بود وتی

زنتیباد تا  IgGو  IgMدر بهوه متاتگ بیشته از افهاد مجنهد

در متایس زمار ت اون معنیدار مشات ه نش  ،ك بنا مطاتعن

بود وتی رابط معنیدار بی موارد مثبت زنتنیبناد تنا ضن

رفیعننی و تم نناران در دختننهان دانشننجو اتننواز و فتنناحی و

توكسوپالسما و تاتگ افهاد ب ست نیام  .در ای مطاتع بیشنتهی

تم ناران در دختنهان در شنها ازدواج شنهه ینزد مطابتننت و

سطح سهمی زنتیباد تا  IgGو  IgMدر افهاد بنی سنواد ینا

تمتوانی دارد ( .)98ته چن ك با توج ب فهتنن

ك ن سننواد و كمتننهی سننطح سننهمی در افننهاد بننا ت صننیالن

ملی مهدم ایهان ،نگه ار بهب در منزل معمول نیست وتنی بن

دانشنگاتی مشننات ه بهدین بطوری ن ارتبنناط معنننیدار بننی

علت تهدد زیاد بهب تا وتگنهد در اطنهاا مننازل و منزارع و

فهاوانی نسبی سهوتو

مثبت توكسوپالسما و میزان ت صیالن

افهاد وجود داشت ك ای نتای مشاب ت تیتان صنورن بهفتن

اسنالمی و

دفع اووسیستتا متاوم توسط بهب تا مبتال احتمال زتنودبی
بستهده خاک و م یط و انتتال زتودبی ب منواد لن ایی و بن
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ویژه سبزیجان دور از انترار نیسنت .مطاتعن حاضنه نشنان داد

تشکر و سپاسگزاری

عیار مثبت زنتیباد تنا  IgGو  IgMدر بنی افنهاد كن بنا

ب ینوسیل از زحمان معاونت م تهم پژوتش و فناور

بهب تماس داشت و یا بهب در م گ زن بی زنها تنهدد منیكنهد

دانشگاه ززاد اسالمی واح ارومی ك اجها ای طهه پژوتشی

بیشته از افهاد ك بنا بهبن تمناس ن اشنتن بنود ،وتنی رابطن

با حمایتتا

معنیدار بی عیار مثبت زتودبی ب توكسوپالسموز و تماس بنا

میبهدد.

بهب وجود ن اشت ك مشاب ت تیتنان درینانی و فنوالد

در

اردبیگ و رفیعی در دختهان دانشجو اتواز منی باشن (.)98 ،1
تمچنی با وجود باال بودن شنیوع سنهمی زنتنیبناد تنا

ماتی زنها م تن بهدی ه ،تش ه و ق ردانی

IgG

فهرست منابع
 -9اربننابی ،م و طنناالر  ،ص .)9846( ،.بهرسننی سننهواپی میوتو

و  IgMدر افهاد ك با خاک سهو كنار داشنتن  ،از نرنه زمنار

توكسوپالسموز در شههستان كاشان در سال  ،9849مجلن فنی

ت اون معنیدار بی ای افهاد و افهاد ب ون سابت كار با خناک

سال اول ،شماره .01-83:،0

مشات ه نش  .مسعل ا ك در ای ت تین جلب نره كهد مصنها
زیاد سبزیجان خام و ع م شستشو مناسب سبزیجان توسنط
مهدم منطت منی باشن  ،بطوری ن  50/5درصن منهدم فتنط بنا
است اده از زب نسبت ب شستشو سبزیجان اق ام منی نماینن  ،و
احتماالن ی ی از راهتا اكتسناب ع وننت ،مصنها سنبزیجان
خام خنوب شسنت نشن ه اسنت .در این مطاتعن عینار مثبنت

 -0اتیاسی ،ه ،.ستایش،

،

و واح یان ،م .)9834( ،.بهرسی وضعیت

زباتی دانشجویان دخته دانشگاه فهدوسی مشنه دربناره بیمنار
توكسوپالسموزیس .ششمی تمنایش سهاسنه و اوتنی كنگنهه
منطت ا انگگشناسی و بیمار تا انگلی.
 -8بتش علمی شهكت ت تیتاتی توتی

زریافارم  .)9830( ،كمی

تومینسانس ،چاپ اول ،تههان ،انتشاران ت ر .925-926 :،
 -9بیننان ،س و حبیبننی پننور ،ر .)9834(،.بهرسننی میننزان زبنناتی و

زنتیباد تا  IgGو  IgMدر بهوهتا متتلف ن وه شستشو

عمل هد زننان شنهه تمن ان در ارتبناط بنا پیشنگیه از ابنتال بن

و ض ع ونی سبزیجان مت اون بوده و بیشتهی عیار مهبنوط بن

توكسوپالسننموز .ششننمی تمننایش سهاسننه و اوتننی كنگننهه

مصها زب و كمتهی مهبوط ب مواد ض ع ونی كننن ه بنود كن

منطت ا انگگشناسی و بیمار تا انگلی.

 IgGمعنیدار بنوده)(p<0.05

 -5پهویزپننور ،ا ،.حنناجی قاسننمی ،س ،.حسنننی ،ص ،.ات تننی ،ل،.

ای ت اون در خصوص زنتیباد

وتننی در خصننوص افننزایش سننطح زنتننیبنناد  IgMت نناون

بهمنی ،ا ،.حسینی ،ا .و لهیبنی ،ا .)9831( ،.بهرسنی وضنعیت

بننا وجننود

ابتال ب بیمار توكسوپالسموزیس در نیم اول باردار در مادران

افزایش درص مثبت بودن زنتیباد تا ضن توكسوپالسنما در

باردار شههستان كامیاران در سال  ،34مجل علمنی دانشنگاه علنوم

معنننیدار مشننات ه نگهدی ن ) . (p>0.05تمچنننی

افهاد با سابت بسته و انتتال فهزوردهتا خونی نسبت ب سنایه
افهاد ،ای اختالا معننیدار نبنود) . (p>0.05بطنور كلنی نتنای
حاصگ از ای پژوتش موی ارتباط عواملی تمچون س  ،شنیگ،
میزان ت صیالن ،م نگ سن ونت ،عنادان لن ایی و روشنها
شستشو و ضن ع ونی منواد لن ایی خنام ،تمناس بن خناک و
نگه ار و تهدد بهب در م گ سن ونت بنا شنیوع زتنودبی بن
توكسوپالسما میباش .
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پزش ی كهدستان ،دوره پانزدت  ،بهار .40-43:،9831
 -6پوستی دوز ،ا.)9835(،.فهتنن

جنامع ززمنایشتنا تشنتیا

پزش ی ،تههان ،انتشاران ارجمن ( ،چاپ اول).895-896:،
 -4پیشوا ،ا ،.بشهدوست ،ن .)9844(،.تعیی بنهوز تنو كسوپالسنموز
مادرزاد در زنان باردار ،چهارمی كنگهه بی اتمللی ایمونوتنو
و زته

ایهان ن اص هان  08-04اردیبهشت.9844 ،

 -3جالل تو ،ن (متهج )  )9835(،انگگشناسنی پزشن ی ماركنگ،
تاتیف دیوی تی جان ،ویهاست نهن  ،تهنهان ،موسسن فهتنگنی
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انتشناراتی تیمنورزاده ،نشنه طبینب( ،چناپ اول )981-996: ،و
.929-923

 -94كهباسی ،ا .)9848( ،.ت لیگ كاملی از توكسوپالسموز و بهرسنی
میزان تیته عیار زنتی باد توكسوپالسما بون

 -1دریانی ،ا و ستا ،م . )9838( ،.سهواپی میوتو

توكسوپالسنموز

در جامع معلوتی

ذتنی وابست ب مهكز بهزیستی استان زذربایجان شهقی .پاینان نامن

در دختهان مهاجع كنن ه ب ززمایشگاه مهكز به اشت شهه اردبیگ

(دكتننه ) شننماره  .981دانشننگاه ززاد اسننالمی تبهیننز ،دانش ن ه

جهت انجام ززمایشان قبگ از ازدواج ،مجل دانشگاه علوم پزش ی

دامازش ی.
M,

اردبیگ ،دوره  ،9شماره اول.91-05 :،
 -92دتیلی ،م .)9844( ،.بهرسی سنهواپی میوتو
(

زنتنی بناد تنا

) ض توكسوپالسما ب روش

در خنان تنا

در زمنان مشناوره ازدواج .پاینان نامن (دكتنه ) ن دانشنگاه علنوم
پزش ی و خ مان به اشتی درمانی كهمان.
 -99ذوقننی ،ا  ، )9840( ،.توكسوپالسننموز در انسننان و حیوانننان،
تاتیف جی .پی .دوبی و سی .پی ،بی تی ،تهنهان  ،انتشناران دفتنه
نشه فهتن

اسالمی ( ،چاپ اول ).5-61 :،

 -90راد ،م .)9843( ،.بیمننار تننا مشننتهک انسننان و دام ،تهننهان،
انتشاران دانشگاه تههان.908- 995 :،
 -98رفیعی ،ع ،.حماد  ،ا .و امنانی ،ا .)9839( ،.سنهواپی میوتو
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توكسوپالسما در دختهان دانشجو دانشگاه علوم پزش ی جنن
شاپور اتواز سال  ،9838مجلن علمنی پژوتشنی دانشنگاه علنوم
پزش ی اتواز.
 -99رووی تن  ،ا ،.لنهو  ،م.ج .و اورمنزد  ،ه .)9834( ،.بهرسنی
متایس ا روشتا تشتیصی توكسوپالسموز در ززمایشگاهتنا
تشتیا طبی كشور .ششمی تمایش سهاسنه و اوتنی كنگنهه
منطت ا انگگشناسی و بیمار تا انگلی.
 -95ص ار ،م  ،.عجمی ،ا .و مسلمی زاده ،ن .)9843( ،.بهرسی شیوع
زتودبی توكسوپالسما بونن یی در خنان تنا بناردار شههسنتان
سار  9846-44مجل علمی پژوتشنی دانشنگاه علنوم پزشن ی
مازن ران سال نه  ،شماره  ، 09پاییز .9-5 :،9843
 -96طنننناالر  ،ص ،.نم ننننی ،س .و خورشننننی
سهواپی میوتو

 ،ا.)9832(،.

توكسوپالسموزیس در خان تا حامل مهاجعن

كنن ه ب زایشنگاه شنبی خنوانی كاشنان .9861-40 ،پنژوتش در
پزش ی ،دانشگاه علوم پزش ی و خ مان به اشتی درمنانی شنهی
بهشتی ،سال  ،05شماره ،9زمستان .098-093 :،9832
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