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بااه نااام  يا اختااهيانسااان و دام اساات کااه عاماال آن تاا   

[. 1] باشاد  يما  (Toxoplasma gondii) يتوکسوپالسما گوند

انگل  نيبه ا يدر معرض آلودگ يانسان تيسوم جمع  يحدود 

باا   سهيانگل در مقا نياز ا يناش يماري[. موارد ب2قرار دارند ]

 يمنا يا ساتم يدر افراد باا س  راياست، ز نييآن پا يآلودگ زانيم

ساانان   گرباه و گرباه   .[3] کند ينم جاديا يچندان ميعال يعيطب

واسط  زبانيهستند؛ پستانداران و پرندگان نقش م يينها زبانيم

از آن در منااط  گارم و    يعفونات ناشا   وعي. شکنند يم فايرا ا

گرم و خشا    اط از مناط  معتدل بوده و من تر شيمرطوب ب

[. انساان از  4را دارناد ]  وعيش زانيم نيتر کم رينقاط سردس اي

 سااتيک يپااز حاااو ميناا ايااخااوردن گوشاات خااام   يااطر

 يآغشته به مادفوع گرباه حااو    جاتيسبز ايتوکسوپالسما و 

  يا از طر ي[. آلاودگ 6،5] شاود  يانگل آلاوده ما   يها تيااوس

 تفاقاات در ا يتصاادف  حياعضاا، تلقا   وناد يپ ت،يلكوسا   يتزر

بااه رااورت  نيچناا خااام و هاام ريمصاارش شاا ،يشااگاهيآزما

[. 7،4] شاود  يمنتقال ما   زين نيجفت به جن  ياز طر يمادرزاد

هااا در  تياازوئ يعفوناات، تاااک جاااديابعااد از ورود انگاال و 

 ليمنجار باه تشاك    تاا  يشده و نها ريتكث زبانيبدن م يها سلول

شاود. از   يمختلا  از جملاه در م از ما     يهاا  در بافت ستيک

تاا   يحتا ) ياديا شده، مدت زماان ز  جاديا ينسج يها ستيک

اوقات ممكان   يمانند. گاه يم يباق زبانيعمر( در بدن م انيپا

پااره شاوند و    زبانيشده در بدن م جاديا يها ستيک نياست ا

بدن از  يمنيا ستميانگل آزاد شده و توسط س تيزوئ يفرم براد

 يبراد(  AIDS)مثال  يمنيبا نقص ا يروند. اما در افراد يم نيب

شاده و   ريتكث يطور موضع هب ست،يک يحارل از پارگ تيزوئ

  يبعد از عفونت از طر [. و6] ابندي يارگان گسترش م ريدر سا

[. 8] باشاند  يهاا ما   هدش، م ز، کبد و چشام  يها روده، ارگان

عفونات توکسوپالساما در    ينيتظاهر باال  نيتر يارل ت،يانسفال

از توکسوپالسما  يناش عفونت[. 6باشد ] يم AIDS به انيمبتال

 يممكن است منجار باه لنفادنوپاات    ايبدون عالئم بوده و  غالبا 

از  يمنا ينقاص ا  يناوزادان و افاراد دارا   شود و زنان بااردار، 

 [.9خطر هستند ] پر يها گروه

% ماوارد موجا    40-60در  يباردار نيبه عفونت ح ابتال

 يهمراه با عوارض جاد  تواند يشود؛ که م يم نيآلوده شدن جن

  هاا،  يمارياز ب يريشگيباشد. بر اساس گزارش مرکز کنترل و پ

در  يمورد توکسوپالسموز مادرزاد 4000تا   400 نيب انهيسال

 1-5 يدارباار  1000کاه از هار    دهد، يم يمتحده رو االتيا

[. تظااهرات  10] شاوند  يمورد دچار توکسوپالسموز حااد ما  

را  يعيوسا   يا ط ياز توکسوپالساموز ماادرزاد   يناشا  ينيبال

 ،يساافالدرويتاا ، ه رياانظ يو عوارضاا شااود يشااامل ماا 

 تيا نيورتيتشان،، کور  ،يزرد ،يهپاتواسپلنومگال ،يكروسفاليم

 يمانادگ  و عق  يداخل م ز ونيكاسيفيدوطرفه(، کلس )معموال 

را بااه دنبااال دارد.  ياول حاااملگ ي مااهينااوزادان در ن يذهناا

اعصااب   ستميس عاتيو ضا تينيورتيعالئم کور نيا نيتر عيشا

مناس  منجر به عالئم رمان است، که در رورت عدم د يمرکز

 يزنادگ  يدر مراحال بعاد   ايا در هنگام تولاد   يا کننده ناتوان

ممكان   يدوم حااملگ  ي ماه ي. بروز عفونات در ن [11] شود يم

چناد   ي است در هنگام تولد بدون عالمت باشد اما در فاراله 

نقاص   ت،يا نيورتيچاون کور  يساال بعاد، عالئما    3-5ماه تا 

 يذهن يماندگ و عق  يورک ،ييناياختالل در ب ،ياعصاب مرکز

امكاان انتقاال    ني[. با باال رفتن سان جنا  12را به دنبال دارد ]

 شاود  يکاسته م يماريباما از شدت  ابد،ي يم شيافزا يمادرزاد

[13.] 

شاده باه دنباال مواجهاه باا       ديا تول يبااد  يآنت يبررس در

 تيا جمع %70 يالا  20توکسوپالسموز، مشخص شده است که 

 ينيبادون عالئام باال    يمختل  به رورت مزمن، ول يکشورها

 يريا گ انادازه  رو، نيا از ا [.15،14باشند ] يانگل م نيآلوده به ا

 باشاد؛  يما  يعفونت الزام صيجهت تشخ IgM و IgG زمان هم

 1993در سااال  كااايآمر مااانيزنااان و زا نيکااال، متخصصاا

نموده اسات   شنهاديپ يرا قبل از حاملگ  يسرولوژ يغربالگر

توکسوپالسما در انسان  وعيش زانيم نييروش معمول تع .[16]

هاا   آن نيتار  است کاه متاداول   يكيروش سرولوژ وانات،يو ح

 تار يت يريا گ و اندازه (IFA) مونوفلورسانسيبه روش ا يابيارز

 روش را يا . اخباشاند  يما  (ELISA) زايا به روش اال يباد يآنت

PCR از  يماادرزاد  يهاا  قبل از تولاد عفونات   صيتشخ يبرا
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 نسه مورد اساتفاده قارار گرفتاه اسات    در فرا وسنتزيآمن  يطر

[17.] 

 وعيدر ماورد شا   ييهاا  يبه طور پراکناده بررسا   رانيا در

از عفونات   يحااک  يتوکسوپالسما رورت گرفته است و همگ

نقاط مختل  کشور است، کاه  باال و متفاوت توکسوپالسما در 

و مازندران و کرمان و ارفهان  الني% در گ7/55% تا 3/42از 

[. باا توجاه باه در دساترس نباودن      18است ] ريو گرگان مت 

  يا در اساتان سامنان، انجاام تحق    نهيزم نيدر ا  يتحق واب س

  يولوژيدميا اپ يمنجر به مشخص شدن الگاو  تواند يحاضر م

 نياي در شارش ازدوا  و تع  يهاا  در خاانم  سيتوکسوپالسموز

 نيچن و در معرض خطر شود و هم ويسرونگات يها دررد خانم

همچاون سان،    رهاياز مت  يسرم مثبت با برخ مارانيب ي رابطه

 زانيا پاز، م  مينا  ايگربه در خانه، مصرش گوشت خام  ينگهدار

 .و محل سكونت گردد التيتحص

 

 هامواد و روش
کننده به  زن مراجعه 400نگر،  جامعه يمطالعه مقطع  يدر 

 شاات يشهرستان سمنان جهت انجاام آزما  نيمرکز بهداشت تد

باه   1394-1393قبل از ازدوا  در شهرستان سمنان در سال 

مطالعاه   نيا رورت در دسترس انتخاب و وارد مطالعه شدند. ا

و توساط   باشد يسمنان م يدانشگاه علوم پزشك تيمورد حما

ورود باه   اريا شاده اسات. مع   دييا دانشگاه تا نياخالق ا تهيکم

قبل از ازدوا  باه   شاتيبود که جهت آزما ينمطالعه شامل زنا

باه اداماه    ليا که تما يمرکز بهداشت مراجعه کرده بودند و زنان

نوع  يمطالعه نداشتند، خار  شدند. حجم نمونه با در نظر خطا

 20/0در سطح  (β) نوع دوم يو خطا 0005در سطح  (α) اول

 .دينفر محاسبه گرد 400%( تعداد نمونه، 80)قدرت 

 5توکسوپالسااموز،  يساارولوژ تيوضااع يبررساا جهاات

 يمرکاز  شاگاه يخون بدون ضد انعقاد از افراد در آزما يس يس

 قاه، يدق 30از گذشت  پس يمرکز شگاهيگرفته شد و  در آزما

دور در  3000شده را با سارعت   هيته يطيخون مح يها نمونه

نموده و سارم خاون جادا     وژيفيسانتر قهيدق 10به مدت  قهيدق

 -C20˚ زريدر فر يافتيدر يها سرم ،ياز جداساز پس د؛يگرد

شاد. جهات    ينگهادار  هاا،  يبااد  يسطح آنت يبه منظور بررس

 شاگاه يآزما ،يپزشاك  ي باه دانشاكده   هاا  يبااد  يسنجش آنتا 

 و IgG ساطح  يريا گ منتقل شاد. انادازه   يمونولوژيدپارتمان ا

IgM زايها به روش اال در سرم (ELISA) (با استفاده  چيساندو

و  يتجاار  يهاا  تيا بر طب  دستورالعمل ک( پادتن علم تياز ک

 يزماان بار رو   به طور هام  درير زايخوانش توسط دستگاه اال

 ي نهيهز زايها انجام گرفت. علت استفاده از روش اال تمام نمونه

باا   ساه يآن در مقا تار  شيب تيتر بودن و حساس عيسر تر، نييپا

 يمنفا  ايا مثبات   تار ياسات. ت  IFA از جملاه  گريد يها روش

 .شد نييتع يمصرف تيک يبا توجه به استانداردها ها يباد يآنت

 الت،يافراد شامل سن، ساطح تحصا    يدموگراف اطالعات

در منزل، مصرش  ياهل واناتيگربه و ح ينگهدار ،يمحل زندگ

دستكش موقع تكه کردن گوشات،   دنيگوشت کباب شده، پوش

 .شد يآور جمع جاتيسبز يشستشو ي و نحوه رخاميمصرش ش

 يباد يآنت تريمطالعه ت نيدر ا 

و  يمرکااز يهااا از نظاار شاااخص IgGو  IgM  ياابااه تفك

اسااس نقااط بارش     بر يبند هو پس از طبق  يتور يپراکندگ

داده  شينماا  ياستاندارد طب  منابع با استفاده از جداول فراوان

از   يا ساطو  هار     يا هاا باه تفك   داده  يشده است. تور

هاا از   گاروه  نيبا  ساه يمقامستقل انجام شد. جهات   يرهايمت 

دو  يعادد  ي ساه يمقا زيا و ن رسونيدوپيکا chi-squareآزمون 

 ي)تا   يا پارامتر ريو غ  يپارامتر يها اساس آزمون گروه بر

( انجاام شاد.   يتنيو من Mann_withney U testو t-testتست 

 رساون يو پ نرمياسپ يها ها از آزمون ارتباط داده يجهت بررس

و ساطح   19نساخه   SPSS افزار مورد استفاده استفاده شد، نرم

 .% قرار داده شد95 نانياطم
 

 نتایج
سال بوده که به دو گاروه   34-16 نيب نيمراجع يبازه سن

 20 ري% از زنان ز26، شد ميسال تقس20 يسال و باال20 ريز

%( 1نفر ) 4سال سن داشتند. تنها  20 يها باال % آن74سال و 

( سطح n ،3/49%=197ها ) آن تيبودند و اکثر سواد ياز زنان ب

، n=227) زناان  هيا و بااالتر داشاتند. بق   يکارشناس التيتحص
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داشاتند.   پلميا تا فاوق د  كليس نيب يالتي( سطح تحص7/49%

سااکن   هي( در شهر سكونت داشتند و بقn ،90%=360) تياکثر

 روستا بودند. 

 واناات يگرباه و ح  ي( نگهدار7/8نفر )% 31زنان،  انيم از

نفار   180 ،ي( مصارش گوشات کبااب   5/87نفار )%  350 ،ياهل

و خاام   ري%( مصرش ش3/8نفر ) 15دستكش،  دني%( پوش45)

در هار باار مصارش را     يسابز  ي( شستشو8/78)% نفر 283

 گزارش کردند. 

و  IgM 285/0±032/0ساطح   اريا انحراش مع ±نيانگيم

نفاار  397در  IgMبااود. سااطح   IgG 99/12±99/3 يباارا

( باود.  n ،8/0%=3) تر شيب اي  ي هيو بق 1تر از  ( کم2/99)%

نفار   50 يو بارا  ي( منفا 5/87نفار )%  350در  IgG نيچن هم

مثبات و   رمنياساپ  يهمبستگ  ي( مثبت ثبت شد. ضر5/12)%

 دياامشاااهده گرد IgM و IgG يهااا زانياام نيباا يدار يمعناا

(037/0=p ،104/0-=r و 1( )شكل ).)نيچن هم IgG   با سان

 . در(>05/0pداشات )  يارتبااط معناادار   التيو سطح تحصا 

 ،يمحال زنادگ   يرهاا يمت  نيبا  يارتبااط معناادار   کاه،  يحال

 ،يمصاارش گوشاات کباااب ،ياهلا  واناااتيگربااه و ح ينگهادار 

وجاود   يسبز يو شستشو خام ريدستكش، مصرش ش دنيپوش

 .دهد يارتباطات را نشان م نيا 1(. جدول <05/0pنداشت )

. ضریب IgGو IgMنمودار پراکنش مشاهدات بر حسب مقادیر . 1شکل 

گیری رابطه  بادی اندازه همبستگی اسپیرمن میان سطح سرمی دو آنتی

(.p ،03100-  =r=  030.0)معناداری داشت 

 
 و  متغیرهای اندازه گیری شده IgGارتباط بین  -1جدول 

p-value 
IgG 

 متغیرها
 (%) n منفی (%) n مثبت

0.039 
 سال 70زیر  70( 7030) 0( 10)

 سن
 سال 70باالی  .75( .073) .0( 68)

0.021 
 قبل دانشگاه 151( 0.31) .1( 8.)

 تحصیالت
 دانشگاهی 177( 5837) 0.( 00)

1 
 شهر 15.( 70) 05( 70)

 محل زندگی
 روستا 5.( 10) 5( 10)

0.4 
 خیر 71.( 7130) 06 (78)

 نگهداری گربه
 بله 77( .63) 7( 0)

0.86 
 خیر 00( 1130) 10( 70)

 مصرف گوشت کبابی
 بله 10.( 6638) 00( 60)

0.652 
 خیر 170( 5530) 78( 57)

 استفاده از دستکش
 بله 158( 0038) 70( 06)

0.104 
 خیر 7..( 7838) 08( 77)

 مصرف شیر خام
 بله 11( 30.) 0( 6)

0.835 
 خیر .10( 7730) 10( 76)

 شستشوی سبزیجات
 بله 700( 0038) 8.( 07)

 

 گيريبحث و نتيجه
کننده باه مرکاز    زن مراجعه 400 يمطالعه که بر رو نيدر ا

 نيمثبت بودند، بنابرا IgG% افراد 1205انجام شد، تنها  يبهداشت

 يهاا  يافراد به عفونت توکسوپالسما مبتال بوده و به بررسا  نيا

 نيچنا  ندارناد. هام   يازيا ن يدر زمان حاملگ يريگيمجدد و پ

نشاان   نياند و ا بوده زيمثبت ن IgG ،IgM% افراد عالوه بر 008
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 بردند يبه سر م يماريکه در زمان مطالعه در فاز حاد ب دهد يم

 سهيدر مقا يمنيا زانيبودند که م يمنيا ني% افراد فاقد ا8705 و

 يباه طاور   باشد، يم تر نييپا اريشهرها و مطالعات، بس ريبا سا

و  يظا يراد، حف ي، رستمدر مطالعات مشابه که توسط آسمار که

  يا انجاام شاده اسات باه ترت     رانيدر نقاط مختل  ا زکشاور

 رازيدر ش %7/65% در ارفهان، 7/40% افراد در تهران، 8/51

توکسوپالساما   هيا پاادتن عل  ي% افراد در اسالمشهر دارا39و 

 يهاا  [. در پژوهش22-19مختل  بودند ] يارهايبا ع يگوند

 ،%83 سيدر زنان بااردار در پاار   يباد يموارد مثبت آنت گريد

 % و در لنادن 12%، در نروژ 49 ري%، در الجزا3107 كايدر آمر

 زانيا باودن م  نيي. پا[24،23،34،35% گزارش شده است ]22

 طيشرا ليبه دل تواند يابتال به عفونت توکسوپالسما در سمنان م

جهت حفا    طيگرم و خش  استان باشد که مح ييآب و هوا

 وعيشاود شا   ين تصور ميچن و هم ستيانگل مناس  ن تياووس

 يبرا يگريد ليدل تواند يم يخانگ واناتياز ح يتر نگهدار کم

 موضوع باشد. نيا

از نظار   مان يافراد ا تر شيمطالعه نشان داد که ب نيا ،ينتا 

 ي اند و رابطه سال سن داشته 20 يباال ييعفونت توکسوپالسما

مطالعه با مطالعات  نيسن و عفونت وجود دارد. ا نيب يدارمعنا

 يمنصور ،يکشاورز در اسالمشهر، احمد .م در عربستان سعود

 يبارا  يفااکتور  رادر سنند  که سان   يدر کرمانشاه و محمد

[. 26-24،22دارد ] يهمخاوان  دانناد  يعفونت توکسوپالسما م

که در اسالمشهر انجام دادناد   يا کشاورز و همكاران در مطالعه

 يآلاودگ  شيسن باعا  افازا   شيفزاکه ا دنديرس جهينت نيبه ا

 10-19% افاراد  5-30 كايدر آمر يا [. در مطالعه22] شود يم

  يساله شاواهد سارولوژ   50از  ترافراد باال %10-67ساله و 

و  يديساع  ي حال مطالعه ني[. با ا15اند ] مواجهه را نشان داده

  IgGدارد و سطح  رتيمطالعه م ا نيهمكارانش در گرگان با ا

 [.7] دانند يرا متاثر از سن نم

و  يبه دو گاروه دانشاگاه   التياگر سطح تحص طور نيهم

ساطح   نيبا  يدارمعناا  ي شاود، رابطاه   ميتقسا  يدانشگاه ريغ

و  زپااوريپرو ي و عفوناات وجااود دارد. مطالعااه  التيتحصاا

اسااتان کردسااتان کااه   ارانيااهمكااارانش در شهرسااتان کام 

با  دانند يم ييعفونت توکسوپالسما يبرا يرا فاکتور التيتحص

و همكارانش  يديسع ي مطالعه يدارد ول يما همخوان ي مطالعه

 ني[. تصور ما بر ا27،7دارد ] رتيما م ا ي در گرگان با مطالعه

 يماار يعامل ابتال به ب ييبه تنها يدانشگاه التياست که تحص

 ي در جامعه يدانشگاه التيتحص ادي. نظر به گسترش زستين

 التيتحصا از  يکه عموم جوانان سطو  متفاوت يبه نحو رانيا

 يهاا  کارده  ليتحصا  يرا برخوردار هستند و از طرف يدانشگاه

نسبت به گاروه   يتر شيسن ب يدارا يعيبه طور طب يدانشگاه

در  يماريب تر شيب وعيهستند، لذا ش يدانشگاه التيفاقد تحص

گروه  نيا ياز سن باال يناش يدانشگاه التيگروه واجد تحص

باشد کاه   حيتواند رح يم يدر حالت سهيمقا نيتواند باشد. ا يم

باا   يبه لحاظ سان  يدانشگاه ي کرده و نكرده ليدو گروه تحص

 هم همسان باشند.

 ريدر سنند ، گرگان، عربستان و ساا  يمطالعات مختلف در

باه   يآلاودگ  ينقاط جهان نقش گربه باه عناوان عامال ارال    

عامل تمااس   نيار گرفته است و بقر دييتوکسوپالسما مورد تأ

گازارش   يدار يبه توکسوپالسما ارتباط معن يبا گربه و آلودگ

از  تبااط ار نيا مطالعه ا نيدر ا ي[، ول28،26،24،7شده است ]

علت آن را با حضور گربه  توان يدار نبود که م يمعن ينظر آمار

نقااط کشاور    ريتر از ساا  در منازل و در سطح شهر سمنان کم

توساط   يباا حارال مطالعاات قبلا     جهينت نيمرتبط دانست. ا

مكارانشااان در کردسااتان و بوشااهر فوالدونااد و ه زپااور،يپرو

 [.29،27،7دارد ] يخوان هم

دفع شاده از   يها تيخام آلوده به اووس جاتيسبز مصرش

بااه  يآلااودگ زانياااز عواماال ماادثر در م گااريد يكاايگربااه 

باا   جاتيسابز  يشستشاو  ي نحوه نيب يتوکسوپالسما است ول

در  يدار يضدتوکسوپالساما ارتبااط معنا    يباد يمثبت آنت تريت

پاور در کردساتان و    زيا نشد که با مطالعاه پرو  دهيمطالعه د نيا

 [.27،7در گرگان سازگار است ] يديسع

 نيبا  يدار يپژوهش نشان داد که تفاوت معنا  نيا نيچن هم

 يهااا يباااد يآنتاا وعياز نظاار شاا ييو روسااتا يزنااان شااهر

ضدتوکسوپالسااما وجااود ناادارد کااه بااا مطالعااات مشااابه در 

[. و باارخالش 24،7داشاات ] يعربسااتان و گرگااان همخااوان 
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[. 29،26شهر انجام شده است ]بود که در سنند  و بو يمطالعات

  يکه توسط والسكو کاسترجون در مكز يا طور مطالعه نيهم

و  ير اقتصااد که از نظ يانجام شد نشان داد که عفونت در زنان

شاود   يم دهيد تر شيقرار دارند، ب يتر نييدر سطح پا ياجتماع

 ندارد. يما همخوان ي [. که با مطالعه30]

 يكيانگل  ينسج ستيپز آلوده به فرم ک ميگوشت ن مصرش

 و معماوال   باشاد  يانتقال انگل توکسوپالسما م يارل يها از راه

 نيا و سوئد کاه گوشات را باه ا    كايجوامع مثل آمر يدر بعض

باه   ،يباالسات. در نتاا   يآلاودگ  وعيش کنند، يشكل مصرش م

مصارش   نيبا  يدار يمعنا  ي مطالعه، رابطاه  نيدست آمده در ا

 نيا باه انگال مشااهده نشاد و ا     يشده و آلاودگ  گوشت کباب

منطقاه   نيا پخات کامال گوشات در ا    ي نحوه ليبه دل احتماال 

پور  زيپرو ،يو با مطالعات احمد .م در عربستان سعود باشد يم

و همكاارانش   يدر گرگان و جالل يديدر استان کردستان، سع

 [.  28،27،24،7داشت ] يهمخوان

چون اساتفاده از دساتكش هنگاام تكاه      يريمت  نيچن هم

 يقارار گرفات ولا    يمطالعه مورد بررسا  نيکردن گوشت در ا

اسااتفاده از دسااتكش و عفوناات   نيباا يمعنااادار ي رابطااه

که در بوشهر توسط  يا و با مطالعه امديتوکسوپالسما به دست ن

 [.29داشت ] يفوالدوند انجام شده است همخوان

باا   دهينجوشا  ريمصرش ش نيمطالعه ارتباط ب نيدر ا ضمنا 

ضد توکسوپالسما در نظر گرفته شد، کاه   يباد يمثبت شدن آنت

نشاد کاه باا     افات يهاا   آن نيبا  يدار يمعنا  ي رابطه تيدر نها

 [.27دارد ] يخوان پور در استان کردستان هم زيپرو ي مطالعه

اباتال باه    نيانجام شده نشان داد که با   يتحق يينها جهينت 

ارتبااط   التيباا سان و ساطح تحصا     ييعفونت توکسوپالسما

 ريتماس با گربه و ساا  ،يوجود دارد و با محل زندگ يمعنادار

 ريشاا دنيپااز، نوشاا ميخااوردن گوشاات ناا ،يخااانگ واناااتيح

استفاده نكردن از دستكش هنگام تكه کردن گوشت  ده،ينجوش

 ينشاد. از ساو   دهيا د يارتباط جاتيسبز يشستشو ي حوهو ن

سطو   نيکه ب يفيمثبت ضع يبا توجه به وجود همبستگ گر،يد

مسائله   نيا باه ا  تاوان  يدر سرم، م IgMو  IgG يها يباد يآنت

 IgM، ساطح  IgGساطح   شيافازا  اشاره داشت که در واقع باا 

 .ابدي يکاهش م

ماوارد   يباودن بااال   يکه با توجه به منف شود يم شنهاديپ 

ازدوا   ي ( در زنان در آستانه5/87عفونت توکسوپالسموز )%

و باه خصاو     يماار يبودن فاز حااد ب  عالمت يب يو از طرف

 نيا و اثارات ساوا ا   يدر دوران حااملگ  يماار يب نيا ا تياهم

 دضا  يهاا  يباد يآنت يبررس شود يم شنهاديپ ن،يعفونت بر جن

از  شيازدوا  و پا  ي وپالسما در زنان در هنگام مشااوره توکس

 يمراقبات بهداشات   يهاا  جزا برنامه نيبه رورت روت يباردار

 يريا گيپ ش،يبودن آزماا  يتا در رورت منف رديمنطقه قرار گ

از  يريجلاوگ  يآموزش الزم برا زيو ن يمجدد در زمان باردار

 .رديانجام پذ يبروز عفونت در حاملگ

 

 تشكر و قدردانی
 يو فنااور  قاات يمعاونت تحق تياز حما يتشكر و قدردان

استان سمنان، که ما را در انجام پژوهش  يدانشگاه علوم پزشك

 نمودند. يبانيمقاله پشت نيا نيفوق و تدو
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Introduction: Toxoplasmosis is one of the most common zoonotic diseases that is prevalent all over the 

world. This infection usually has no sign in subjects with normal immune system. Prevalence of toxoplasma 

infection is varied in different parts of the world and it does depend on nutritional habits, being in touch 

with animals (cats) and geographic region. 

Materials and Methods: The present research is a cross sectional study. The study group consists of 

females who referred to “Tadayon Health Center” in Semnan (Iran) to perform their pre-marriage tests 

during the years of 2014-2015.  Simple sampling was used in this study. Demographic information was 

collected with standard questioner which was designed for this purpose. In this way, IgM and IgG serum 

levels were measured using ELISA method. 

Results: From 400 subjects, who visited the health center, only 12.5 % of women were IgG positive and 

0.8 % were both IgM and IgG positive. Remarkably, there was no specific IgM and IgG against toxoplasma 

for 87.5 % of the study group. The final results showed significant correlation between the infection and 

age. The prevalence of infection is higher in the individuals who are older than 20 years. No correlation 

were seen between infection and living area, being in touch with cat and other house pets, eating barbecued 

or undone meat, drinking raw milk, using gloves while chopping the meat & the method of cleansing the 

vegetables.  

Conclusion: The low level of anti-toxoplasma IgG and IgM indicates that the evaluation of the 

immunity against toxoplasma, in pre-pregnancy and during pregnancy is important. 
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