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گروه قارچشناسی و انگلشناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران
مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،کاشان ،ایران
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چکیده
مقدمه :توکسوپالسما گوندی یک پروتوزوئید داخل سلولی با شیوع جهانی میباشد که طیف گستردهای از میزبانها مانند انسان،
پستانداران خانگی و پرندگان را آلوده میکند .انسانها و سایر مهرهداران به وسیله اووسیت بهطور غیرمستقیم آلوده به انگل میشوند .در
این ارتباط ،پژوهش حاضر با هدف بررسی اپیدمیولوژی بیماری توکسوپالسما گوندی در بیماران مراجعهکننده به بیمارستان قائم مشهد
در سال  2318انجام شد.
مواد و روشها :این مطالعه توصیفی -مقطعی در ارتباط با  385زن و مرد مراجعهکننده به بیمارستان قائم در سال  2318انجام شد .در
صورت رضایت فرد ،پرسشنامه مشخصات دموگرافیک توسط یک فرد آموزشدیده تکمیل میگردید و بهطور همزمان خونگیری برای
تشخیص توکسوپالسموز انجام میشد .بدینمنظور ،از هر فرد پنج سیسی خون گرفته شد و به مدت  28دقیقه با  1888دور در دقیقه
سانتریفوژ گردید .در ادامه ،از آزمون  ELISAبرای اندازهگیری  )Immunoglobulin G( IgGو  )Immunoglobulin M( IgMضد
توکسوپالسما گوندی استفاده گردید و دادهها توسط نرمافزار  SPSS 22و آزمونهای  T-testو  Fisher-exactتجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :میانگین سنی بیماران  16/65±6/4سال بود .از میان  385بیمار 178 ،نفر ( 44/1درصد) زن و  35نفر ( 22/4درصد) مرد
بودند .بر مبنای نتایج اختالف معناداری بین سن و شیوع توکسوپالسما گوندی وجود داشت ()P<8/86؛ اما بین جنس و شیوع این
تکیاخته اختالف معناداری مشاهده نشد ( .)P<8/86همچنین ،شیوع کلی  IgGمعادل  38درصد بهدست آمد که این میزان در بین
زنان و مردان بهترتیب برابر با  38/8و  33/5درصد بود .شیوع  IgMنیز در مجموع معادل  5/5درصد محاسبه گردید.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد که شیوع توکسوپالسموز در مشهد مانند دیگر مناطق و شهرهای ایران باال میباشد و در این زمینه
میبایست اقدامات الزم جهت پیشگیری انجام شود.
کلمات کلیدی :ایران ،توکسوپالسما گوندی ،شیوع سرمی
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بررسی سرواپیدمیولوژیک توکسوپالسما گوندی

مقدمه
توکسوپالسما گوندی یکی از شایعترین عفونتها در

جهان را آلوده میکند؛ اما حالتهای توکسوپالسموز با

انسان و حیوان بوده و یک پروتوزوئید ( )Protozoaداخل

عالئم بالینی به ندرت اتفاق میافتد و افراد خاصی در

سلولی با شیوع جهانی است که طیف گستردهای از

معرض خطر عفونتهای شدید و تهدیدکننده زندگی با

میزبانها از جمله انسان ،پستانداران و پرندگان را آلوده

این انگل قرار دارند ( .)4این تکیاخته بیشتر برای زنان

میکند که در این میان گربه مهمترین میزبان برای آن

باردار ،دریافتکنندگان عضو پیوندی و افراد  HIVمثبت

میباشد .انسان و سایر مهرهداران بهطور غیرمستقیم از

مشکلساز می باشد و عوارض آن در زنان در دوران

طریق خوردن اووسیت به انگل آلوده میشوند ( .)2نتایج

بارداری به دلیل عفونت مادرزادی جنین و عوارض جانبی

مطالعات سرولوژیکی برای برآورد شیوع عفونت در بین

بسیار مهم است.

گروههای قومی و مناطق جغرافیایی کشورهای مختلف
بهطور قابل توجهی متفاوت است (.)1
در سراسر دنیا در حدود یکسوم از مردم بهصورت
مزمن به این انگل آلوده میباشند (.)3

شایان ذکر است که توکسوپالسما در افراد با نقص
سیستم ایمنی بهویژه افراد مبتال به  AIDSمیتواند کامالً
فرصتطلب بوده و باعث ایجاد بیماریهای جدی مغزی و
در نهایت مرگ شود (.)1

میزان شیوع ایمنی برای توکسوپالسموز در سنین

طیف تظاهرات بالینی توکسوپالسموز مادرزادی

باروری در مطالعات ایرانی متفاوت بوده و بین  8/5تا 78/5

گسترده است .عفونت مادرزادی ناشی از توکسوپالسما در

درصد گزارش شده است که این امر ناشی از مواردی

صورت عدم درمان تقریباً همیشه باعث ایجاد عالئم در

همچون تغییر در جمعیت هدف ،روش نمونهبرداری ،انواع

هنگام تولد و یا در مراحل بعدی زندگی میشود (.)28

تستها و ابزارهای تشخیص آزمایشگاهی و روشهای

از آنجایی که  18درصد و یا بیشتر بیماران بدون

متفاوت مورد استفاده در مطالعات و غیره میباشد.

عالمت هستند و ممکن است تشخیص توکسوپالسموز در

براساس یک مطالعه مروری و سیستماتیک ،میزان شیوع

زنان از نظر پزشکی نادیده گرفته شود ( ،)22شیوع و

توکسوپالسما گوندی در جمعیت عمومی ایران معادل 31/3

اندازهگیری آنتیبادیهای ضد توکسوپالسما قبل از بارداری

درصد گزارش شده است (.)8-5

یک اقدام مهم در مناطق مختلف ایران میباشد؛ از این رو

انتقال انگل از مادر به جنین از طریق پیوند عضو،

پژوهش حاضر با هدف بررسی اپیدمیولوژی بیماری

انتقال خون و جفت (انتقال مادرزادی) اتفاق میافتد و در

توکسوپالسما گوندی در بیماران مراجعهکننده به

بیشتر موارد عفونت بدون عالمت بوده و زمان نهفتگی آن

بیمارستان قائم مشهد در سال  2318انجام شد.

 2-1هفته میباشد .عفونت مادرزادی توسط عفونت حاد با
توکسوپالسما گوندی برای اولین بار اتفاق میافتد .حدود

مواد و روشها

یک سوم از موارد توکسوپالسموز مادرزادی منجر به

با توجه به شیوع عفونت ،نتایج مطالعات انجامشده در

عوارض جدی مانند :میکروسفالی ،هیدروسفالی ،کوری،

سطح کشور و جدول توافقی آمار و نمونهگیری آسان ،این

کلسیفیکاسیون سلولهای مغزی و حتی مرگ میشوند

مطالعه توصیفی -مقطعی در ارتباط با  385زن و مرد

( .)7اگرچه این ارگانیسم تعداد زیادی از مردم در سراسر

مراجعهکننده به بیمارستان قائم شهر مشهد در سال
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کرم شریفی و همکاران

 2318انجام شد .متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش

 Biokitاسپانیا بود .بر مبنای نتایج ،نمونههای با تیتر

شامل :متغیرهای کیفی (سن و جنس) و متغیرهای کمی

بیش از  28واحد در میلیلیتر ،مثبت و نمونههای با تیتر

(مقدار تیتر  ) IgGبودند .در صورت رضایت فرد و تکمیل

کمتر از این میزان منفی در نظر گرفته شدند .نمونههای

فرم رضایت آگاهانه ،پرسشنامههای مشخصات دموگرافیک

با تیتر بین این دو نیز مشکوک قلمداد گردیدند .در ادامه،

توسط یک فرد آموزشدیده تکمیل میشد که در این

دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS 22و آزمونهای

پرسشنامهها اطالعات شخصی بیمار (شامل  18سؤال)

 T-testو  Fisher-exactآنالیز شدند .در ارتباط با سطح

همچون نام و نام خانوادگی ،سن و جنسیت بیمار و

معناداری نیز موارد کمتر از  8/86معنادار در نظر گرفته

وضعیت تأهل افراد (مجرد یا متأهل) گنجانده شد .بخش

شدند.

دوم پرسشنامه نیز مربوط به اطالعات دموگرافیکی و

نتایج

اجتماعی افراد مانند محل زندگی ،باسواد و بیسواد بودن،
میزان تحصیالت ،محل زندگی ،میزان درآمد ،شغل و

میانگین سنی بیماران  16/65±6/4سال بود .از 385

موقعیت اجتماعی و اقتصادی افراد مورد مطالعه بود.

فرد شرکتکننده در پژوهش 178 ،نفر ( 44/1درصد)

همزمان با تکمیل فرم پرسشنامه ،خونگیری جهت

زن و  35نفر ( 22/4درصد) مرد بودند .بر مبنای نتایج

تشخیص توکسوپالسموز انجام شد .بدینمنظور در شرایط

اختالف معناداری بین سن و شیوع بیماری وجود داشت؛

استریل پنج سیسی خون از بیماران گرفته شد و

به طوری که با افزایش سن ،میزان شیوع بیماری نیز

سانتریفیوژ با  1888دور در دقیقه به مدت  28دقیقه

افزایش را نشان میداد ()P=8/82؛ اما بین جنس و

انجام گرفت .سپس آزمون  ELISAبرای تمام نمونهها در

شیوع بیماری اختالف معناداری مشاهده نگردید؛

شرایط مشابه اجرا گردید .در این آزمون نمونهها برای

بهگونه ای که میزان شیوع در دو جنس مرد و زن تفاوت

بررسی حضور و مقدار  IgGضد توکسوپالسما گوندی مورد

خاصی نداشت ( .)P=8/1عالوه براین ،شیوع کلی

مطالعه قرار گرفتند و نتایج با استفاده از خوانش

IgG

ELISA

معادل  38درصد بود؛ درحالی که این میزان در بین زنان

بهعنوان ODثبت گردید .در ادامه با کمک یک منحنی

و مردان بهترتیب معادل  38/8و  33/5به دست آمد.

استاندارد و جذب غلظت شناختهشده کنترلهای مثبت و

شیوع  IgMنیز در مجموع معادل  5/5درصد بود که این

منفی ،مطالعه کمی نمونهها انجام شد .کیت مورد استفاده

میزان در مردان  1/1درصد و در زنان  3/7درصد گزارش

برای اندازهگیری  ،IgGکیت  Bioelisa Toxo IgGشرکت

شد (جدول .)2

جدول  :1میزان شیوع کلی  IgGو  IgMاختصاصی ضد توکسوپالسما گوندی در افراد مورد مطالعه
متغیر
سن (میانگین سنی)16/15±6/4 :
جنس (تعداد
کل  303نفر)

33

میزان ( IgGدرصد

میزان ( IgGدرصد

میزان ( IgMدرصد

میزان IgM

مثبت)

منفی)

مثبت)

(درصد منفی)

38

55

5/5

13/8

مرد 35 :نفر (22/4
درصد)

38/8

56/5

1/1

17/2

زن 178 :نفر (44/1
درصد)

33/5

55/8

3/7

15/3

معناداری
P=8/82

P=8/1

فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی ،دوره  ،12شماره  ،56بهار 2931

بررسی سرواپیدمیولوژیک توکسوپالسما گوندی

بحث
توکسوپالسما گوندی یک انگل پروتوزایی در سراسر

بین شیوع سرمی  IgGو جنس بیماران ارتباط آماری

جهان است ( .)21بر مبنای برآوردها بیش از یکسوم

معناداری وجود ندارد؛ اما بین شیوع سرمی توکسوپالسما با

جمعیت جهان آلوده به این انگل میباشند .براساس

افزایش سن ارتباط معناداری بهدست آمد (.)1

تخمینها ،میزان شیوع سرولوژیکی عفونت توکسوپالسما

عالوهبراین ،در مطالعه حاضر شیوع  IgGمعادل 38

گوندی بین  18تا  18درصد است که حدود  18درصد از

درصد و شیوع  IgMبرابر با  5/5درصد گزارش شد .در

موارد در بزرگساالن بدون عالمت میباشد ( .)23بر مبنای

بیشتر مناطق ایران حداقل  38درصد از افراد بهعنوان

نتایج پژوهش حاضر ،تفاوت معناداری بین سن و شیوع

مثبت شناخته شدهاند ( .)25همسو با یافتههای پژوهش

بیماری وجود داشت ( .)P<8/86به همین ترتیب ،مطالعات

حاضر ،در یک مطالعه در ترکیه شیوع  IgMمعادل 2/38

صورتگرفته در شمال ایران یعنی شهرهای بابل و قائمشهر

درصد و شیوع  IgGبرابر با  18/5درصد گزارش گردید

نیز نتایج مشابهی را نشان میدهند که احتماالً این امر به

( .)27در قطر نیز شیوع  IgGو  IgMضد توکسوپالسما

دلیل افزایش خطر قرارگرفتن در معرض انگل با افزایش

گوندی بهترتیب معادل  2/36و  1/6درصد بهدست آمده

سن میباشد .نتایج پژوهشی دیگر که در شهر ساری انجام

است ( .)24در حقیقت عالوه بر متغیرهایی که در مورد

شد ،نشان داد که از  521زن باردار مورد مطالعه 836 ،نفر

آنها صحبت شد ،متغیرهای دیگری مانند متغیرهای

مثبت بودند و بیشترین موارد مثبت در سن  25-35سال

اقتصادی -اجتماعی بهطور قابل مالحظهای با عفونت در

مشاهده شد .این مهم که بیشتر موارد مثبت در سن -38

ارتباط هستند؛ چنانچه شیوع باالی بیماری در

 18سال گزارش شده است ،نشاندهنده این امر میباشد

بیمارستانهای عمومی به دلیل مراجعه افراد کمدرآمد در

که میزان شیوع با سن رابطه معناداری دارد (.)28

مقایسه با بیمارستانهای خصوصی در برزیل گزارش شده

یافتههای پژوهش حاج سلیمانی و همکاران نیز مؤید این

است ( .)21در این راستا تفاوتهای برجستهای در مناطق

امر بود که افزایش سن با شیوع توکسوپالسما رابطه

مختلف جهان یافت شده است که احتماالً ناشی از شرایط

معناداری دارد؛ بهطوری که در زنان باردار باالی  38سال

آب و هوایی ،محیط مسکونی ،روشهای شستشو ،میزان

شیوع بیشتری در مقایسه با زنان باردار در سن  18سالگی

تماس با خاک ،سطح تحصیالت ،شغل ،رفتار تغذیهای،

مشاهده گردید ( .)5در مقابل ،در پژوهش بابایی و همکاران

وضعیت اجتماعی و اقتصادی و نگهداری گربه در منازل

که در شمال ایران انجام شد ،گزارش گردید که رابطه

میباشند ( .)18مهمترین محدودیت پژوهش حاضر تعداد

معناداری بین شیوع این انگل با سن زنان باردار وجود ندارد

نمونه بود که در این زمینه الزم است مطالعات آتی با تعداد

( .)26عالوهبراین ،در پژوهش حاضر تفاوت آماری معناداری

بیشتری صورت بگیرند تا نتایج قابلیت تعمیم بیشتری

بین جنس و شیوع بیماری مشاهده نگردید .در تأیید این

داشته باشند .از سوی دیگر ،اگر تعداد متغیرهای مورد

نتایج ،در مطالعهای که توسط بیطرف و همکاران در مورد

بررسی بیشتر بودند ،بهتر میتوانستیم رابطه بین

افراد نظامی و خانوادههای آنها که به بیمارستان بقیهاهلل

توکسوپالسموزیس و فاکتورهای مورد نظر را بررسی کنیم.

تهران مراجعه کرده بودند انجام شد و شیوع سرمی

با توجه به اینکه بیمارستان قائم یکی از مهمترین

توکسوپالسموز در آنها بررسی گردید ،نشان داده شد که

بیمارستانها و مراجع برای مردم شهر مشهد و حومه و
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کرم شریفی و همکاران

دیگر شهرهای استان خراسان رضوی میباشد ،افراد با

و شیوع توکسوپالسما رابطه معناداری مشاهده شد که الزم

سطوح مختلف اجتماعی و اقتصادی به آن مراجعه میکنند؛

است به این موضوع در ارتباط با افراد با سن باال و خانمها

بنابراین میزان شیوع توکسوپالسما گوندی تاحدودی

در سن بارداری توجه شود و اقدامات بهداشتی جدی و

میتواند به کل جمعیت استان مورد مطالعه تعمیم یابد.

عملیاتی جهت کاهش ابتال به این انگل در سنین

باید خاطرنشان ساخت که با توجه به سن باروری زنان به

حساس انجام پذیرد و آزمونهای اندازهگیری سطح

نظر میرسد که استفاده از روشهای آموزش بهداشت و

ایمونوگلوبولینهای  IgGو  IgMدر این افراد بهصورت

افزایش سطح آگاهیهای بهداشتی از طریق رسانههای

روتین در مراکز بهداشتی -درمانی اجرا شوند.

عمومی میتواند بار آلودگی را کاهش دهد و عوارض
برگشتناپذیر در نوزادان ،هزینههای سنگین در ارتباط با

حمایت مالی

درمان و نگهداری و آموزش افراد معلول به علت

این مطالعه هیچگونه حمایت مالی را از ارگان و یا سازمانی

توکسوپالسموز مادرزادی را تقلیل دهد .عالوهبراین ،الزم

دریافت نکرده است.

است آزمون غربالگری توکسوپالسموز بهعنوان یک آزمون
سرولوژیک روزمره برای همه زنان در تمام مراکز بهداشتی-
درمانی روستایی و خانوارهای شهری انجام شود و افراد
بدون ایمنی به توکسوپالسموز شناسایی گردند و با ارائه

مالحظات اخالقی
افرادی که برای شرکت در پژوهش رضایت داشتند ،فرم
رضایت آگاهانه را تکمیل نمودند.

راهنماییها و آموزشهای الزم تا حد زیادی از عواقب
خطرناک این بیماری کاسته شود.

تضاد منافع
نویسندگان در نتایج حاصل از پژوهش هیچگونه تضاد

نتیجهگیری

منافعی ندارند.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میزان شیوع
توکسوپالسموز در مشهد مانند سایر مناطق و شهرهای
ایران باال است و در این زمینه میبایست اقدامات الزم
جهت پیشگیری انجام شود .بر مبنای نتایج رابطه معناداری

تشکر و قدردانی
از همکاران خود در بیمارستان قائم به دلیل کمکهای
بیدریغشان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم.

بین جنس و شیوع توکسوپالسما وجود نداشت؛ اما بین سن
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Abstract
Introduction: Toxoplasma gondii is an obligate intracellular protozoan with a global prevalence,
which infects a wide range of hosts such as humans, domestic mammals, and birds. Humans and
other vertebrates are indirectly infected with the parasite through ingesting oocytes. We aimed to
evaluate the sero-epidemiology of Toxoplasma gondii in patients visiting Ghaem Hospital, Mashhad,
Iran, in 2015.
Materials and Methods: We performed a descriptive cross-sectional study of 306 patients visiting
Ghaem Hospital, Mashhad, Iran, in 2015. In case of the patients’ consent, a demographics form was
completed by a trained individual, and 5 cc of blood was simultaneously drawn for the detection of
toxoplasmosis. The blood samples were centrifuged at 2000 rpm for 10 min. Then, ELISA was
carried out for measuring the anti-Toxoplasma gondii immunoglobulin G (IgG) and immunoglobulin
M (IgM). Finally, to analyze the data, t-test and Fisher’s exact test were run in SPSS, version 22.
Results: The mean age of the patients was 25.56±5.8 years. Of the 306 patients, 270 (88.2%) were
female and 36 (11.8%) were male. We found a significant relationship between age and the
prevalence of Toxoplasma gondii (P<0.05). However, there was no significant association between
gender and the prevalence of this parasite (P˃0.05). The overall prevalence of IgG specific for T.
gondii was 34%, this rate among women and men was 34.4% and 33.6%, respectively. In total, the
prevalence of IgM for T. gondii was 6.6%.
Conclusion: Our study showed that the seroprevalence of toxoplasmosis in Mashhad, like other
regions of Iran, is high. Thus, preventive measures should be adopted.
Keywords: Iran, Seroprevalence, Toxoplasma gondii
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