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بررسی شیوع عفونت توکسوپالسمایی وعوامل خطرآن در بیماران مبتال به تاالسمی ماژور با 

 استغاده از روش االیزا و تکثیرهم دما بواسطه لوپ

 3،سید کمال صمصام شریعت 2،وفا صابر 1هومن حنیفه پور

 آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو دپارتمان کنترل بیولوژیک و واکسن -1

 علوم پزشکی شهید بهشتی دپارتمان انگل شناسی پزشکی دانشگاه -2

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دپارتمان انگل شناسی پزشکی -3

 چکیده

 چکیده: عفونت توکسوپالسمایی یکی از شایع ترین عفونت های مشترک انگلی بین انسان وحیوان است. عفونت توکسوپالسمایی به عنوان یک عفونت

 نمونه سرمی، 074فرصت طلب ، همواره در مبتالیان به ضعف یا نقص سیستم ایمنی و زنان باردار بسیار خطرناک محسوب می شود. در این مطالعه ،از 

نمونه مربوط به افراد سالم در گروه کنترل، جمع آوری و از نظر وجود آنتی بادی های  232نمونه مربوط به بیماران مبتال به تاالسمی ماژور و  232

 SPSSفزار ضد توکسوپالسمایی مورد آزمایش قرار گرفتند. اطالعات دموگرافی مورد نظر جمع آوری و نتایج با استفاده از نرم ا IgGو  IgMاختصاصی

ver.20  فرد سالم ، در این مطالعه شرکت  232بیمار مبتال به تاالسمی ماژور و  232نمونه شامل  074مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در مجموع

سال و و در  00.5±15.20سال با میانگین سنی  04-14داشتند که از نظر سن ، جنس این دو گروه یکسان بودند. سن بیماران تاالسمی ماژور در دامنه 

=( 2P..4گروه نشان نداد.)  2مستقل اختالف در سن آزمون های  t آزمون که بود سال 00.1±15.01سال با میانگین سنی  70-14گروه سالم در دامنه 

( %23.5زن )125( و %05.3مرد ) .14( بود و در گروه سالم شامل %20.0زن ) .12( و %1/02مرد ) 145و از نظر جنسیت بیماران تاالسمی ماژور شامل 

بیمار  122بیمار مبتال به تاالسمی ماژور تعداد  232=(. درکل از 4.021Pبود که آزمون مجذور کای اختالفی از نظر جنسیت در دو گروه نشان نداد )

مثبت بودند لذا اختالف  IgG ( از نظر آنتی بادی%30.0مورد ) 02فرد سالم تعداد  232مثبت بودند و همچنین از  IgG( از نظر آنتی بادی %..21)

( مثبت بودند و %3.0مورد ) 0بیمار،  232ضد توکسوپالسما ، از تعداد  IgM( از نظر آنتی بادی P<4.41آماری معناداری بین دو گروه دیده شد )

 ( .P=1روه دیده نشد )مثبت بودند که اختالف آماری معناداری در دو گ IgM(از نظر آنتی بادی %2.1مورد ) 2فرد سالم  232همچنین از 

 عفونت توکسوپالسمایی ، تاالسمی ماژور، االیزا. هاي كليدي :واژه
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 مقدمه:

انسان وحیوان است که توسط  تک یاخته ای از عفونت توکسوپالسمایی یکی از شایع ترین عفونت های مشترک انگلی بین 

شاخه اپی کامپلکسا و گروه کوکسیدیا ها ، بنام توکسوپالسما گوندی ای  ایجاد می گردد و در سرتاسر دنیا از پراکندگی قابل 

زبان نهایی زوئیت و اواوسیست است. میزوئیت، برادیتوجهی برخوردار است. این انگل در چرخه زندگی خود دارای اشکال تاکی

(. 2و1توکسوپالسما گربه و گربه سانان و میزبان های واسط آن کلیه موجودات خونگرم از جمله انسان و حیوانات می باشند)

انتقال توکسوپالسما به انسان ممکن است ار راه های مختلفی از قبیل خوردن اواوسیست های دفع شده  با مدفوع گربه همراه با 

خوردن گوشت خام یا نیم پخته حیوانات مبتال به کیست نسجی ، انتقال از طریق جفت به جنین ، انتقال آب یا مواد غذایی ، 

  (.2پیوند ، انتقال خون کامل و برخی از راه های دیگر صورت پذیرد )

ن باردار عفونت توکسوپالسمایی به عنوان یک عفونت فرصت طلب ، همواره در مبتالیان به ضعف یا نقص سیستم ایمنی  و زنا

. به طوری که به عنوان مثال در افراد مبتال به  نقص سیستم ایمنی از جمله مبتالیان به ایدز   بسیار خطرناک محسوب می شود.

یا مبتالیان به عفونت های بدون عالمت ناشی از ویروس مولد این بیماری ، بیماران مبتال به انواع  بد خیمی ها و بیماران مبتال 

فعال شدن مجدد انگل ها یا ابتالء هم زمان آنها به توکسوپالسما می تواند موجب گرفتاری وسیع و  ، 1قی کالژنبه بیماری عرو

سیستمیک بسیاری از سیستم های عضوی به ویژه سیستم اعصاب مرکزی ، قلب و ریه گردیده  و با ایجاد آلودگی شدید و 

(  و 3( ، قلب )میوکاردیت2به سیستم اعصاب مرکزی) آنسفالومیلیتالتهاب گسترده  در این بافت ها صدمات جدی و شدیدی را 

 (.4و 2( وارد آورد که در  صورت عدم تشخیص سریع  و درمان قاطع به مرگ بیمار می انجامد)0یا ریه ها )پنومونی

اگلوبین لفا وبتتاالسمی نوعی کم خونی ارثی می باشد که این سندروم  ناشی از بروز موتاسیون هایی در ساختمان ژن های آ

مختل نموده و باعث می شوند که زنجیره  (Hb.A) هستند که سنتز زنجیره های آلفا یا بتا را در ساختمان هموگلوبین بالغین

(. به منظور ارزیابی سیستم ایمنی این بیماران، 3، 2، 1یا خیلی کم ساخته شود )کمتر از میزان نرمال( و یا اصال ساخته نشود )

           متعددی روی سیستم ایمنی سلولی )اختصاصی و غیر اختصاصی( و هومورال بعمل آمده است که عبارت اندازمطالعات 

                                                                       

TH/TS کاهش نسبت 1-   

کاهش تعداد و نقص در عملکرد سلولهای کشنده طبیعی -2  

MHC    داد سلولهای غیر محدود بهکاهش تع -3

ها یلاختالل در عملکرد نوتروف -0  

0،2روی ایمنی هومورال این بیماران نیز مطالعاتی صورت گرفته که ظاهرا اختاللی گزارش نشده است ) همچنین -2 ). 

                                           
1 Collagen Vascular Diseas 
2 Encephalomyelitis 
3 Myocarditis 
4 Pneumonia 
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این ، بنابر سما شود.درنتیجه اختالل در سیستم ایمنی می تواند زمینه ساز ابتال به انواع عفونت ها از جمله عفونت توکسوپال

 باشد.می عفونت توکسوپالسمایی  در بیماران  مبتال  به  تاالسمی ماژور و مولکولی هدف از تحقیق حاضر، بررسی سرمی

 

 

 

 

 

 روش بررسی:

 با استفاده از تکنيک االیزا : IgMو  IgGشناسایی آنتی بادي هاي  -

نمونه مربوط به افراد  232، که از این تعداد  نمونه سرمی و خونی جمع آوری شد 074تحلیلی، به تعداد -دراین مطالعه توصیفی

با استفاده از روش  IgMو  IgG هایبادینمونه مربوط به گروه کنترل ، جهت بررسی آنتی 232و تاالسمی ماژور مبتال به 

ELISA(enzyme linked immunosorbent assay) کیت تشخیصی(ACON –  مورد آزمایش قرار گرفت. آمریکا )

سرم همولیز و یا هیپرلیپمیک از مطالعه  تکمیل پرسشنامه جمع آوری شد . از طریق مشخصات دموگرافی جمعیت مورد مطالعه

سرمی با رعایت شرایط زنجیره  پس از جمع آوری نمونه ها، نمونه ها ی جایگزین گردید . حذف و با نمونه های مناسب دیگری

دمای انجماد  شهرکرد انتقال یافته و تا هنگام انجام آزمایش در تحقیقاتی گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی آزمایشگاهسرد به 

اختصاصی ضد  IgMو  IgG این مطالعه، برای جستجوی آنتی بادی های درجه سانتیگراد قرار داده شد . در - 24

 2.حساسیت و ویژگی تشخیصی بیش از که از  (ELISA)یمیسنجش ایمنی آنز توکسوپالسمایی در نمونه ها از روش کمی

 34-02ت مد های سرمی از دمای انجماد خارج و بهابتدا نمونه استفاده گردید . برای انجام آزمایش، ، برخوردار بود درصد

رقیق  1:141نسبت  کننده سرم به سپس هر یک از نمونه ها با استفاده از محلول رقیق دقیقه در دمای آزمایشگاه قرار داده شد

 stat) دستگاه الیزا ریدر خوانش نتایج با استفاده از نهایتاً مراحل آزمایش بر اساس راهنمای کیت دنبال شد . گردیده و سایر

fax 2100   ) افزاری ی نرمبا استفاده از برنامهات سرانجام، نتایج حاصله از آزمایش نانومتر صورت پذیرفت . 024و طول موج 

spss ver.20 و آزمون های آماری کای دو ، t  مورد پردازش و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.و مدل رگرسیون لوجستیک مستقل 

 طبق مراحل زیر انجام شد:( loop mediated isothermal amplification ) (LAMPروش مولکولی لمپ )همچنین 

 

 كوتیباف يصو تخل يجداساز -
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از  یمتفاوت یربه علت ورود مقاددلیل جداسازی بافی کوت به علت حضور انگل توکسوپالسما درون ماکروفاژها می باشد . 

در روند  RNA یزو ن هاینبه خصوص هموگلوب هاینو اختالل پروتئ یو نقش مهارکنندگ کوتیقرمز به همراه باف یهاگلبول

استفاده از  یزمان بر بودن و دشوار یل. به دلباشدیم یقرمز ضرور یهاگلبول یماندهو خروج باق یزبه ل یاز، نDNAاستخراج 

 یدسف یهاگلبول یشدن گلبولها، از محلول جداساز یو متالش یادز یغلظت اسمز یببا واسطه اختالف ش یونیزهد قطرآب م

 کوتیباف یهکرده و ال یمتالش تریعتر و سرنآسا یارقرمز را بس یهامحلول گلوبول ین. ایداستفاده گرد کوتیباف یصجهت تخل

 11) موالر 33/4ساکاروز (، یترل یلیم 1) موالر یلیم 14 یسترشامل محلول  ینات ایب. ترکنمایدیم یکباال تفک یترا با شفاف

 .(یترل یلیم 1) %1 یتونتر x 144، (یترل یلیم 1موالر) یلیم 14یزیممن یدکلرگرم(، 

درجه قرارداده شد.  -24یزردر فر یقهدق 2نظر از محلول فوق به خون افزوده و مخلوط به مدت هم حجم نمونه خون مورد 

رنگ  یدشد و رسوب سف یختهدور ر ییشد. در مرحله بعد، محلول رو یفوژسانتر یقهدق 2به مدت  g × 1000سپس نمونه در 

 .شدحاصل  کوتیباف یهال

 DNAگيري ميزان و اندازهاستخراج  -

 و استفاده ساخت ایران-یناژنشرکت س DNG-plus یت، از کتوکسوپالسما گوندی DNAاستخراج  یمطالعه، برا یندر ا     

. سپس یدگرد یقرق یلاستر یربا آب مقطردوبار تقط 24به  1استخراج شده به نسبت  DNA .شدانجام طبق پروتوکل کیت، 

نانوگرم در  5/.شد که غلظت آن  یریگنانومتر با استفاده از دستگاه نانودراپ اندازه 204/254آن با طول موج یجذب نور یزانم

 بود. 1/.7نسبت آن برابر  ینو همچن یکرولیترم

 

 

  LAMPپرایمرهاي مورد استفاده در تکنيک  -

 .GenBank accession noشده ) یمعرف یمرهایدما با واسطه لوپ، از پراهم یرتکث یشمطالعه، جهت انجام آزما یندر ا    

X14080 در مطالعه )Lau در مورد ژن  ینکهبا توجه به ا(.  2استفاده شد )  2414و همکاران در سالSAG1لوپ  یمر، پرا

 استفاده شد. یرشدهلوپ، از آب مقطر دوبار تقط یمرپرا یژن، به جا ینلوپ، درا دما با واسطه هم یرنشده بود، در تکث یطراح

SAG1-F3      TTCTTGCGATGTGGCGTT  

SAG1-B3      TTGTAGTACCCGCTGGGC 

SAG1-FIP     TGACCGCGGCTGTCGATTTTTTGCATCGGATCCCCCTCTT 

SAG1-BIP     CCGACGGAGAACCACTTCACTCCCTGTTGGGTGAGTACGC 
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        LAMPروش انجام تکنيک  -

 μl0، )میلی موالر(   1.0Mm به غلظت  DNTP میکرولیتر μl 2/3شامل  مایکرولیتر و 22مخلوط واکنش در حجم نهایی 

 0U  ،μl2/2 به غلظت(  (Bst  NewEngland Biolabs میکرولیتر آنزیم1، روالم 0/4 به غلظتبتائین  میکرولیتر

 Tris- Hcl(20Mm)  ،Kcl (10Mm) ،Mgso4 (9mM) ،(NH4)2 SO4 حاوی  1xبافر آنزیم به غلظت   میکرولیتر

(10mM)  ،μl 52/4پرایمرهای میکرولیترF3  وB3  هر کدام به غلظت μl /pmol2 ،5 پرایمرهای میکرولیترFIP  وBIP 

 ، ng/μl 0 به غلظت الگو DNA میکرولیتر DDW، μl1 ماکرولیتر آب مقطر μl /pmol04 ، μl2/5 هر کدام به غلظت

μl5میکرولیتر MgSo4 8 به غلظتμl /mM  و بجای آن آب  نشددر این تحقیق پرایمرهای لوپ مورد استفاده  شد.استفاده

و در  یدمحاسبه و آماده گرد یکسها، مواد الزم به صورت مسترمبا توجه به تعداد نمونه دو بار تقطیر شده استفاده گردید.مقطر 

مخلوط در هر لوله  یناز ا یکرولیترم 20. سپس، یدکامالً مخلوط گرد یشد و سپس با حرکات چرخش یختهلوله اپندورف ر یک

افزوده شد. سپس، با  کوتیباف یهانمونه ازاستخراج شده  DNA یکرولیترازم 1شماره،  یبشد و به هر لوله به ترت یختهر

 یرجهت تکث یکلرساو در داخل دستگاه ترمال  یدهبه طور کامل مخلوط گرد هایکروتیوبم یمحتوا ی،اعمال حرکات چرخش

DNA  از  یکلرساعالوه بر دستگاه ترمال  یقتحق ینقرار داده شدند. در ا  یقهدق 54و زمان  گرادیدرجه سانت 52 یدمادر

 استفاده شد. DNA یرجهت تکث یو بلوک حرارت یماربن دستگاه

 : LAMPارزیابی واكنش 

هر لوله نمونه مقدار  سپس بهانجام گرفت دقیقه  54مدت ترمال سایکلر به اد دردرجه سانتی گر 52در دمای  LAMPواکنش 

لوله های مورد ارزیابی قرار گرفت.  نانومتر 312با طول موج  UVاضافه گردید و در زیر نور I 1/4% مایکرولیتر از سایبرگرین 1

 دیده شدند.یا بی رنگ نارنجی خیلی کم رنگ  مثبت به رنگ سبز و لوله های منفی به رنگ

 

 نتایج
 

 نمونه 074 مجموع در ، گرفت انجام توکسوپالسمایی عفونت مولکوالراپیدمیولوژی سرو بررسی منظور به که مطالعه این در

 گروه دو این جنس ، سن نظر از که داشتند شرکت مطالعه این در ، سالم فرد 232 و مبتال به تاالسمی ماژور بیمار 232 شامل

 در سالم گروه در و و سال  00.5±15.20 یسن یانگینسال با م 04-14ماژور در دامنه  یتاالسم یمارانسن ب. بودند یکسان

 نشان گروه 2 های آزمون سن در اختالف مستقل t آزمون که بود سال 00.1±15.01 یسن میانگین با سال 70-14 دامنه

 سالم گروه در و  بود (%20.0) زن .12 و( %1/02) مرد 145 شامل ماژور یتاالسم بیماران جنسیت نظر از و( =2P..4 .)نداد

  نداد نشان گروه دو در جنسیت نظر از اختالفی کای مجذور آزمون که بود( %23.5) زن125 و( %05.3) مرد .14 شامل

(4.021P=.) 

مثبت بودند و همچنین از  IgG( از نظر آنتی بادی %2115بیمار ) 155تعداد ماژور  یمبتال به تاالسمبیمار  532درکل از 

لذا اختالف آماری معناداری بین دو گروه دیده شد  مثبت بودند IgG( از نظر آنتی بادی %30.0مورد ) 02 فرد سالم تعداد 232

(P<0.01) 
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 2فرد سالم  232و همچنین از  ( مثبت بودند%3.0مورد ) 0 ،بیمار 232ضد توکسوپالسما ، از تعداد  IgMاز نظر آنتی بادی 

 .(P=1) که اختالف آماری معناداری در دو گروه دیده نشد مثبت بودند IgMاز نظر آنتی بادی  (%2.1مورد )

 جنسو  سن در متغییرهای IgGحاضر نشان داد که اختالف آماری معناداری از نظر شیوع سرمی آنتی بادی  نتایج در مطالعه

اختالف  )بیماران تاالسمی ماژور( در گروه مورد نحوه مصرف گوشتشغل،  ،تماس با گربهو همچنین از نظر ، در هر دو گروه

سال و باالی  .1-14بیشترین شیوع مربوط به گروههای سنی ، د. به این ترتیب که از نظر سن افراشدمشاهده آماری معناداری 

( و همچنین از نظر جنسیت اختالف معناداری دردوگروه  P=0.001) که با افزایش سن میزان شیوع افزایش یافت سال بود 54

تایج شیوع عفونت . طبق این ن( P=0.001 گزارش شد)زنان  بیش ازمردان هر دو گروه در در شیوع عفونت دیده شد که 

همچنین (  P=0.001)داشتند نبیش از افرادی بود که با گربه ارتباط نزدیک داشتند درگروه مورد، در افرادی که با گربه تماس 

. این (P=0.002) و شغل قصابی بیش از سایر شغل ها بوددار زنان خانه از نظر متغییر کار در گروه مورد، شیوع عفونت در

داد شیوع عفونت در گروه مورد، در افرادی که گوشت را به صورت نیم پخته مصرف می کنند بیش از افرادیست مطالعه نشان 

      (1)جدول شماره .(  P=0.001)مصرف می کنند پخته که گوشت را بصورت 

 مهمترین جنس ازهای سن و متغییر تحقیق، متغیرهای  همه  حضور در که دهد می نشان لوجستیک رگرسیون مدل نتایج

با توجه به مقادیر نسبت  .(P=0.001)عوامل موثر در شیوع عفونت توکسوپالسمایی در افراد مبتال به تاالسمی ماژور می باشند

سال  1آماری ، می توان نتیجه گرفت که با اضافه شدن بخت و با فرض ثابت بودن مقادیر سایر متغییرهای موجود در این مدل 

برابر می گردد. همچنین با توجه به میزان معنی داری متغییر جنس، می توان  421/1میزان ابتال به عدم ابتال به عفونت ،  ،افراد

 برابر می گردد. 411/1میزان ابتال به عدم ابتال به عفونت توکسوپالسمایی که  نمود ادعا

( %2..2)10درگروه مورد و  (%70..)23دما با واسطه لوپ، براساس نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر، نتیجه آزمون تکثیر هم

.در گروه کنترل مثبت بودند  
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 Table 1: Risk Factors of Toxoplasma gondii Seropositivity in 2 Groups 

 
variable 

 
status 

No. Case group  
P(Cas
e 
group
) 

No.Control group 
No . positive / % 

 
P(contro
l group) 

No . positive / % 

 
 
 

Age 

10-19 23 (46.2)  
 
 
 

0.001 

16 (65.2)  
 
 
 

0.001 
 

20-29 16 (27.8) 6 (38.7) 

30-39 18 (37.5) 8 (19.1) 

40-49 11 (36.9) 18 (25.7) 

50-59 19(31.2) 13 (13.6) 

>60 35 (52.6) 21 (65.3) 

 Total 122 (51.9) 82 (34.8) 

 
Gender  

Male 43 (40.5)  
0.001 

39 (35.7)  
0.001 Female 79 (61.2) 43 (34.1) 

 Total 122 (51.9) 82 (34.8) 

Location city 63 (63.6)  
0.871 

71 (53.2)  
0.754 village 59 (56.4) 11 (45.2) 

 Total 122 (51.9) 82 (34.8) 

Contact 
with cat 

Touch  74 (61.3)  
0.001 

56 (36.7)  
0.693 Non-touch  48 (52.8) 26 (41.5) 

 Total 122 (51.9) 82(34.8) 

           
 
 

Education 
  

Illiterate 38 (57.3)  
 
 
 

0.584 

25 (59.2)  
 
 
 

0.974 

elementary 26 (47.1) 19 (32.1) 

Guidance 17 (39.6) 25 (47.3) 

High School 23 (46.2) 8 (24.1) 

university 18 (28.9) 5 (31.1) 

 Total 122 (51.9) 82 (34.8) 

 
 
 

Job  

Housekeeper  27 (46.5)  
 

 
0.002 

33 (52.4)  
 

0.241 
 

Employee  17 (29.8) 15 (13.9) 

Farmer  25 (36.7) 12 (19.4) 

Rancher  53 (61.9) 22 (33.5) 

 Total 122 (51.9) 82 (34.8) 

 
Meat.diet  

Red meat 65 (47.2)  
 

0.746 

48 (56.2)  
 

0.344 
White meat  57 (32.4) 34 (26.4) 

Total   122 (51.9) 82 (34.8) 

 
 

Vegetable.
diet  

Continious 59 (37.4)  
0.364 

43 (48.2)  
0.714 periodic 63 (42.1) 39 (26.5) 

Total   122 (51.9) 82 (34.8) 

 Baked  41 (38.7)  29 (32.8)  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

( -IgG+ / IgM) نمونه 02(، +IgG+ / IgM) نمونه 2(، -IgG- / IgM)نمونه 123از  به این صورت که در گروه کنترل

-IgG- / IgMنمونه) 113از ( case group)همچنین در گروه مورد گزارش شد ومثبت  LAMPنمونه  5،  2،  3به ترتیب 

)جدول مثبت بودند LAMPنمونه  14،  0،  2به ترتیب ( -IgG+ / IgM) نمونه 122(، +IgG+ / IgM) نمونه 0(، 

 (.2شماره 

Table 2: Compare results between two techniques in 2 groups 

 تست االیزا
(درصد / )تعداد  

 

IgG- / IgM- IgG+ / IgM+ IgG+ / IgM- 

موردگروه  گروه کنترل  
گروه 
  کنترل

موردگروه  لگروه کنتر  ه موردگرو   

(1.56 )6.1  

 
 

(84584)661  

 
 

(156).  

 
  

(158)4  
41 (1854)  

 
 

(.655)611  

هم  یرتکث آزمون
 دما با واسطه لوپ

()تعداد / درصد  
1 (655)  . (858)  .(688)  4 (688)  1 (351)  68 (456)  

 

 

 

 

 
Meat  

Half-baked  81 (64.3)  
0.001 

53 (41.5)  
0.124 Total   122 (51.9) 82 (34.8) 
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 بحث: 

) افراد فرصت طلب در موارد ضعف سيستم ایمنی  از مدت ها پيش به عنوان یک عفونت یستوكسوپالسموزعفونت 

مبتال به سرطان ، ایدز، بيماریهاي خودایمن ، دریافت كنندگان پيوند ، مصرف كنندگان  داروهاي سركوب كننده 

به عنوان سومين علت مرگ بيماران ایدزي بعد ازپنوموسيستيس و  شناخته شده است و ایمنی وموارد دیگر(

ایجاد  . در بين عوامل (22)موجب اهميت بيش تر موضوع گردیده است شد كه همين عاملكریپتوسپوریدیوم می با

به توكسوپالسما می باشد كه این آنسفاليت از علل عمده  موارد مربوط %72تا  22 كننده آنسفاليت در افراد ایدزي

هشداردهنده و  مئم بالينیتوكسوپالسموز ثانویه به علت فقدان عال. و مير و معلوليت در بيماران ایدزي است مرگ

این موارد تنها پس  % 73 افراد مبتال می گردد؛ حدود % 56 از مشکل در تشخيص، منجر به مرگ و مير بيش

ضدتوكسوپالسما   IgG بادي(. در مطالعه حاضر ميزان شيوع آنتی22) ازمرگ و با اتوپسی بيمار معلوم شده است

گزارش شد كه اختالف آماري معناداري در این دو   %3712  و در گروه كنترل % 6115 تاالسمی ماژور  در بيماران

مبتال به  ضدتوكسوپالسما در بيمارانIgM باديشود همچنين در مورد مطالعه ميزان شيوع آنتیگروه دیده می

وه دیده نشد كه گزارش شد كه اختالف آماري معناداري در این دو گر  %211و در گروه كنترل  %317 تاالسمی ماژور 

تاالسمی ماژور ضدتوكسوپالسما در  IgG وIgM بادیهاي رسد علت درصد باالي ميزان شيوع آنتیبه نظر می

 IgG باديباشد. در مورد مطالعه ميزان شيوع آنتیافراد  این ، نقص سيستم ایمنی در بيننسبت به گروه كنترل

و همکاران در بيماران نئوپالزیا  Yazar( كه با نتایج مطالعات   %6115) تاالسمی ماژورضدتوكسوپالسما در بيماران 

مطالعات بيانی و همکاران در بيماران  و( 15) %5211(، منوچهري و همکاران در بيماران صرعی 2) 53%

( ، سيادت 2) %7612قاسميان و همکاران در بيماران سرطانی و با مطالعات داشت  مغایرت(، 16) %22همودیاليزي

  IgM باديداشت. در مورد مطالعه ميزان شيوع آنتی مطابقت( 12) %6215و همکاران در بيماران دیابتی   پناه

همکاران در بيماران  و alvardo( ، كه تقریبا با نتایج مطالعات %317) تاالسمی ماژورضدتوكسوپالسما در بيماران 

( ، 2) %1213(  مطابقت و با مطالعات قاسميان و همکاران در بيماران سرطانی 23)%213نقص ایمنی و همودیاليزي

Yazar  ( ، 2) %516و همکاران در بيماران نئوپالزیاchiang  ( ، 12) %2122و همکاران در افراد اهداء كننده خون

nissapatorn   ها در نتایج دليل این تفاوت( مغایرت داشت.  تا به امروز 15) %512و همکاران در بيماران كليوي

مطالعات به طور كامل شناخته نشده است اما عواملی از قبيل شرایط محيطی ، عادات فرهنگی و غذایی ، فون 

توانند سطح عفونت در یک شوند كه میحيوانی و سطح ایمنی افراد در مقابل انگل از جمله عواملی محسوب می

 (. 25منطقه را تحت تاثير قرار دهند)

یابد به طوري كه دهد كه با افزایش سن ميزان شيوع عفونت توكسوپالسمایی افزایش میمطالعات سرمی نشان می

(اما نتایج در مطالعه حاضر نشان داد كه اختالف 32می رسد) %52در دهه چهارم زندگی ميزان شيوع عفونت به 
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با افزایش سال  52گروه سنی باالي دیده شد كه شيوع عفونت در هردو گروه در از نظر متغيير سن آماري معناداري 

به علت  سال در این مطالعه 52افراد باالي علت شيوع باال در  رسدشود كه به نظر میمیسن در هردو گروه دیده 

ات بعضی مطالع نتایج فوق در این مطالعه با باشد.این عفونت  قرارگرفتن با در معرض كاهش سطح ایمنی و بيشتر

( اما 22داشت ) مغایرت (و مطالعه دریانی و همکاران در ایران31در ونزومئال) Diaz-suarezدر سراسر جهان مانند 

ميزان به این ترتيب كه در این مطالعات،  داشت مطابقت( ، 17(، مصطفوي)12(، سيادت پناه )2با مطالعات قاسميان )

اختصاصی ضدتوكسوپالسما گوندي با افزایش سن همبستگی آماري آشکاري نشان  IgGشيوع سرمی آنتی بادي 

 دهند. می

بين ميزان شيوع عفونت توكسوپالسمایی و شيوه زندگی افراد )شهرنشينی ، روستایی( همبستگی آماري آشکاري  

بود كه به نظر یی در افراد شهرنشين بيشتر از افراد روستادر هر دو گروه، این ميزان شيوع  كه نشدمشاهده 

، كه این نتيجه با ربه هاي خانگی در شهرنشينان باشد، به علت نوع عادات غذایی و فرهنگ نگهداري از گرسدمی

 ( مغایرت نشان داد.17(، مصطفوي)16( مطابقت داشت و نيز با مطالعه بيانی)33(، اربابی )32مطالعات منصوري )

شود كه ميزان شيوع آنتی گروه ، اختالف آماري معناداري دیده می در این تحقيق در مورد جنسيت افراد در دو 

زنان بيشتر در معرض عفونت بود كه شاید به دليل این باشد كه  مردانبيشتر از  زناندر در هر دو گروه،  IgGبادي 

، این نتيجه با نتایج باشند لذا مرداننسبت به خانه  به توكسوپالسما در هنگام پاک كردن گوشت و سبزي در

 داشت. مطابقتalvardo (12 )(، 2(، قاسميان)22داشته و با نتایج دریانی) مغایرت(، 17(، مصطفوي)16بيانی)

است . برخی گزارشات نشان  شغل و ارتباط آن با شيوع عفونت در برخی مطالعات مورد توجه محققين قرار گرفته  

(، به عنوان 32باشد)كنند بيشتر ما در افرادي كه دركشتارگاه كار میدهد كه خطر ابتال به عفونت توكسوپالسمی

سرمی عفونت در زنان خانه دار، مستخدمين وكشاورزان در مقایسه با سایر  در عربستان سعودي ميزان شيوعمثال 

مشاغل  در كرج و كرمانشاه به ترتيب در كارگران وهمچنين در مطالعه دیگر  (37است )گروه هاي جمعيتی بيشتر

، موردآماري معناداري در گروه اختالف (. در مطالعه حاضر 35-32) آزاد و سپس زنان خانه دار گزارش شده است

افرادي كه شغل قصابی و یا در كشتارگاه گروه مورد، در كه بيشترین شيوع عفونت توكسوپالسمایی در  دیده شد

د بيشتر در نتوان، میدليل تماس بيشتر با گوشت تازهبه  این افرادرسد . به نظر میكار می كردند مشاهده شد

 معرض خطر ابتال به این عفونت باشند.

بودند بيشتر از در افرادي كه در تماس با گربه در هر دو گروه  IgGدر این مطالعه ميزان شيوع آنتی بادي  

یده شد كه نتایج این بررسی با دمورد گروه  درمعناداري آماري اختالف  كهبودند نافرادیست كه با گربه در تماس 

 داشت. مطابقتchiang(12 ، )gebremedhin(11 )و با نتایج  مغایرت( 7(، قاسميان)23)Alvardo مطالعات 
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دهد كه ميزان شيوع توكسوپالسما درافرادي كه از تحصيالت كمتري تحقيقات در زمينه تحصيالت افراد نشان می 

رسد درافرادي كه از تحصيالت (. به نظر می37تحصيالت باالتري  برخوردارند )برخوردارند بيش از افرادیست كه از 

كمتري برخوردارند به دليل ناآگاهی از انتقال این عفونت و عدم رعایت اصول بهداشت فردي بيشتر در معرض 

ولی از نظر شد در دو گروه دیده نهمچنين اختالف آماري معناداري باشند. در مطالعه حاضر مواجهه با این عفونت 

 . مشاهده شد افراد بی سواد در هر دو گروه  بيشترین ميزان شيوع توكسوپالسما در شيوع عفونت 

دهد كه یکی از راههاي انتقال انگل توكسوپالسما به انسان طبق تحقيقات انجام شده در مقاالت مختلف نشان می

(. در تحقيقی در آمریکاي جنوبی ،  نشان داد 27)باشد از طریق خوردن گوشت و سبزیجات خام آلوده به انگل می

كردند ميزان شيوع توكسوپالسما پز و همچنين سبزیجات خام مصرف میكه افرادي كه از گوشت نپخته و یا نيم

اي دیگر در تایوان نشان داد كه افرادي كه از گوشت ( در مطالعه10باشد)بيش از سایر افراد گروههاي دیگر می

(. در مطالعه حاضر بيشترین ميزان 12كردند بيش از سایر گروهها مبتال به این انگل بودند)فاده مینپخته خوک است

، بيش از سایر كردندف میپخته مصرنيم را به صورت  گوشتدرافرادي كه  در هر دو گروه شيوع توكسوپالسما 

 اختالف آماري معنی داري در گروه مورد مشاهده شد.گروهها بود كه 

 كنترلنفر از افراد گروه  3و  تاالسمی ماژورمبتال به  يمارب 6توكسوپالسما در نمونه خون   DNAكه  ینبه ابا توجه 

 یندر ا ییكه عفونت توكسوپالسما رودیشد، احتمال م یافتبود،  ی( منفIgG,IgMآنها ) يكه آزمون سرولوژ

 DNA ينمطالعه، همچن ینسرم رخ داده باشد. درا درشده  یاد هايباديیآنت يارع یشو قبل از افزا یافراد به تازگ

كه آزمون  كنترلاز افراد گروه  نفر 5و  تاالسمی ماژوربه  یاننفر از مبتال 12در نمونه خون  اييتوكسوپالسما گوند

 یافت، ندداده شده بود يصمثبت تشخ  IgG باديیاما از نظر آنت ی،منف IgM باديیآنها از نظر وجود آنت یسرم

شدن مجدد موجب فعال توانندیم همچنين تاالسمی ماژورو  یمنیا يستمنقص س يماریهايكه ب ینا بهشد. با توجه 

انگل در نمونه خون افراد فوق نشان   DNAاثبات وجود یدگردند، شا ییمزمن و نهفته توكسوپالسما يعفونتها

 يارگشته، اما هنوز ع یلاز شکل مزمن به شکل حاد تبد یبه تازگ ییدهنده آن باشد كه عفونت مزمن توكسوپالسما

 یشآزما ین،است. عالوه بر ا يدهباشد نرس يصكه در سرم قابل تشخ يبه حد ییضدتوكسوپالسما IgM باديیآنت

كه در سرم  كنترلنفر از افراد گروه  6و  تاالسمی ماژورمبتال به  يمارب 2دما با واسطه لوپ، در نمونه خون هم يرتکث

 یيدانگل را مورد تأ DNAبودند، وجود  دتوكسوپالسماییض IgMو  IgG باديیون خود واجد هر دو نوع آنتخ

 يدر افراد فوق باشد، اما برا یینشان دهنده وقوع عفونت حاد توكسوپالسما تواندیم یافته ینقرار داد. اگر چه ا

 یاحساس و  یشگاهیآزما يوانخون افراد به ح یقتزر يلاز قب يلیتکم هايیشبه انجام آزما يازاثبات آن ن

همانند  يلیتکم یسرم یشهايانجام آزما ينو همچن Vero یا MRC5رده  يسلولها يرنظ یكشت سلول يطهايمح

IgG avidity test دما با واسطه هم يرروش تکث يصیتشخ یژگیو و يتحال، از آنجا كه حساس ین. با اباشدیم
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 يو آزمون ها  مرازیپل اييرهواكنش زنج یمرسوم از جمله روش مولکول يصیتشخ ياز روشها يشترب يارلوپ بس

در افراد  یژهحاد در انسان و به و یستوكسوپالسموز يصتشخ يروش برا یناز ا توانیمتداول است، م یشناسسرم

و همکاران در  هوینز 2212كه در سال  ياستفاده نمود. به طور تاالسمی ماژوربه  یاناز جمله مبتال یمنیدچار نقص ا

 يتآلوده شده با انگل حساس يهادر نمونه ادرار موش اييگوند پالسماتوكسو b1ژن  يصمطالعه جهت تشخ یک

گزارش  اييتوكسوپالسما گوند DNAاز   يکوگرمپ یکدما با واسطه لوپ را در حد هم يرروش تکث يصیتشخ

 يهاانگل را در ادرار موش DNAاستفاده از روش مذكور قادر است كه  ين،محقق ینا ينمودند. بر اساس ادعا

 (.32دهد ) يصتشخ يزن یروز پس از آلودگ 52شده با دگزامتازون،  ندرما

 

 تست االیزا
(درصد / )تعداد  

 

IgG- / IgM- IgG+ / IgM+ IgG+ / IgM- 

موردگروه  گروه کنترل  
گروه 
  کنترل

موردگروه  لگروه کنتر  مورده گرو   

(1.56 )6.1  

 
 

(84584)661  

 
 

(156).  

 
  

(158)4  
41 (1854)  

 
 

(.655)611  

هم  یرتکث آزمون
 دما با واسطه لوپ

()تعداد / درصد  
1 (655)  . (858)  .(688)  4 (688)  1 (351)  68 (456)  

 

 گیری:نتیجه

، یلی از جمله ضعف در سیستم ایمنیبه دال ماژوربه تاالسمی که افراد مبتال  به نظر می رسد با توجه به نتایج در این مطالعه

برنامه ریزیهای آموزشی در زمینه لذا  بیماری خود می باشند توکسوپالسموزیس اکتسابی حاد در ادامه بالقوه در معرض ابتالء به

 گردد.یبیماران توصیه م  این بیماریها و پیگیری مناسب از نظر پیشگیری و درمان این عفونتها در این
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