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بررسي ميزان شيوع توکسوپالسموزيس در زنان باردار ايراني :مطالعه مرور

تاريخ پذيرش49/71/74:

مقدمه :توکسوپالسموزيس نوعی بيماری عفونی مشترک بين انسان و حيوان است که درنتيجه عفونت با انگل داخل سلولی اجباری بهه
نام توکسوپالسماگوندی بوجود می آيد .توکسوپالسموز درزنان باردار ،ميتواند باعث بروز سقط و يها اخهتال م مهادرزادی درج هين هود.
توکسوپالسموز مادرزادی ه گامی رخ ميدهد که مادر برای اولين بار در خالل بارداری به عفونت مبتال گردد .مطالعه حاضر باهدف آگاهی
از ميزان يوع سرمی آنتی باديهای ضدتوکسوپالسما درزنان باردار ايرانی صورم گرفته است.
مواد و روش ها :داده ههای موردنيهاز بها جسهتجو دربان ههای ایالعهاتی Magiran, Irandoc, Googlescholar, ISI,Cochrane,
 Embase, SID, Pubmedو بدون محدديت زمانی جمع آوری دند .درنهايت 81مقاله از 888مقاله يافت ده وارد متاآناليز دند و داده
های آنها با استفاده از مدل اثرام تصادفی متاآناليز تحليل گرديد .ناهمگ ی مطالعام با استفاده از اخص  I2بررسی د .همچ ين دادها با
نرم افزار  Rو ) STATA(Ver11.2آناليز دند.
يافته هاي پژوهش :در مقا م مورد بررسی باتعداد نمونه  88181نفر ،ميهزان هيوع کلهی آنتهی باديههای ضدتوکسوپالسهما %44/8
(فاصله ایمي ان ،)84-49/4:%59يوع آنتی بادی ( %44/5 ، IgGفاصله ایمي هان  )48/8-41/7 :%59و هيوع آنتهی بهادی %9/7 ،IgM
(فاصله ایمي ان  )4/6-7/1: %59محاسبه د.
بحث و نتيجه گيري :نتايج اين مطالعه نشان داد که يوع عفونت توکسوپالسمايی در زنان بهاردار در ايهران درحهد متوسهط ميبا هد.
ب ابراين باتوجه به گرانی روش غربالگری سرولوژيک ،جهت پيشگيری ازابتالی زنان باردار وبروز عوارض اين بيماری برج ين و يا درمهان
به موقع نوزاد مبتال ،تالش برای افزايش آگاهی عموم مردم و بويژه زنان در دوران قبل از بارداری از یريق تدوين برنامه ههای بهدا هتی
توصيه می ود.

واژههاي کليدي :توکسوپالسموزيس ،زنان باردار ،ايران ،متاآناليز.

* نويسنده مسئول :مرکز تحقيقات ميکروب شناسي باليني ،دانشگاه علوم پزشکي ايالم ،ايالم ،ايران
Email:sayehmiri@razi.tums.ac.ir
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مقدمه
با وجود پيشرفتهای انجام گرفته در علم پز ی ،ه وز
آلودگی به عفونتهای انگلی در دنيا از هيوع و انتشهار
وسيعی برخوردار است( .)8توکسوپالسهما گونهدی يهک
پارازيت داخل سلولی اجبهاری از هاخه ی آپي مپل سها
اسههت کههه عامههل ايجههاد بيمههاری توکسوپالسههموزيس
است( .)8عفونت توکسوپالسمايی ي هی از هايع تهرين
عفونت های مشترک بهين انسهان و حيهوان اسهت کهه
انتشار جغرافيايی بسيار گسترده ای دارد(.)4
گربه بهه ع هوان ميزبهان اصهلی و سهاير پسهتانداران و
پرندگان به ع وان ميزبان واسط مورد هجوم ايهن تهک
ياخته قرار میگيرند .چرخه ج سهی ايهن انگهل در روده
گربه سانان یی می ود که م جهر بهه تشه يل و دفهع
اووسيت از یريق مدفوع آنها ده و انسان و ساير مهره
داران خونگرم با خوردن آنها به صورم غيرمسهتقيم بهه
انگل آلوده می وند(.)4
انسان معمو با خوردن سبزيجام ،صيفی جهام ،مهواد
غذايی آلوده به مدفوع گربه (حاوی اووسيت) و همچ ين
از یريق مصرف گو ت گاو ،گوسف د ،بز ،خهوک ،هتر،
یيور و خرگوش آلوده به فرم نسجی که یبخ آنها کامل
نبا د ،آلهوده مهی هود( .)9عهوارض و عالمهم بيمهاری
عمدتا در مرحله حاد بروز میک د و به دنبال فعال دن
سيسههتم ايم هی ميزبههان ،ت ثيهر انگههل ک تههرل ههده و
کيسههتهههای نسههجی در بافههتهههای ميزبههان تش ه يل
میگردد .اگرچه توکسوپالسموزيس اکتسهابی در افهراد
دارای سيستم ايم ی سهالم ،بيمهاری خفيهف يها بهدون
عالمت را ايجاد میک د ولی در افراد دارای اخهتالل در
سيستم ايم ی ،عوارض و عالمم ديد و حتهی مهر را
باعث می ود .از یرفی در افرادی که به نقص سيسهتم
ايم ی دچار مهی هوند و يها داروههای سهرکو ک هده
سيستم ايم ی مصرف میک د ،آلهودگی مهزمن مم هن
است مجددا فعال ده و عهوارض هديد و کشه ده ای
مان د آنسفاليت ،ميوکارديت و پ ومونی ايجاد ک د(.)6
در صورتی که مادر حين بارداری دچار عفونت ود ،اين
عفونت به ج ين سرايت کرده و وی را درگيهر مهیک هد
ولی در صورتی که مادر قبل از بارداری آلوده ده با د
در اين حالت ج ين نهه ت هها آلهوده نمهی هود بل هه از
عفونت بعدی هم محافظت میگهردد .ي هی از راهههای
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تشخيص اين دو مورد استفاده از آزمايشام سهرولوژيک
است .وجود  IgAو  IgMاختصاصی عليه انگل در سرم
مادر دال بر وجود يک عفونت فعال و اخيهر اسهت ولهی
وجود  IgGبه ت هايی در سرم مادر ،دليل بر عفونهت يها
تماس قبلی است .اين  IgGقادر اسهت از جفهت عبهور
کرده و ج ين را نسبت به آلودگی بهه انگهل محافظهت
ک د(.)1 ,7
تشخيص زوده گام (در مراحل اوليهه يها حهاد) آلهودگی
مادر در زمان بارداری حامز اهميت است زيرا عفونتههای
کش ده عمدتا به دنبال آلهودگی ازتوکسوپالسهموز حهاد
مادر (توکسوپالسموزيس مادرزادی) بروز میک د(.)4
عليرغم اي ه توکسوپالسما ب درم در بزرگسا ن باعث
ظهور عالمم حاد می ود ،چ انچه مهادری در مهاهههای
اول حاملگی به اين انگل آلوده ود انس عبور انگهل
از سد جفت پايين بوده ولی وخامت بيماری نهزد ج هين
بيشتر است و بالع س ،چ انچه مادری در ماهههای آخهر
بارداری آلوده ود انس عبور انگل بهه دليهل تحليهل
رفتن يههای سد دفهاعی جفهت افهزايش يافتهه ولهی
وخامت کمتری نزد نوزاد مشاهده می ود .لذا الگوههای
بالي ی توکسوپالسموز مادرزادی را میتوان بهه  4گهروه
تقسيم کهرد( .)5در گهروه  Iهديدترين عهوارض مثهل
کلسيفي اسيون مغهزی ،هيدروسهفالی ،آنسهفالوميليت و
حتی سقط ج ين ،در گروه  IIعفونتههای سيسهتميک
ديد ،هپاتواسپل ومگالی ،پ ومونی ،ميوکارديت و  ...و در
گروه  IIIهيپربيلهی روبي مهی ،پورپهورا ،کوريورتي يهت،
تش ج ،ل فادنيت و تب و بها خره در گهروه  IVمم هن
است توکسوپالسموز تحت کلي ي ی يا عالمهم ژنراليهزه
ديده ود .ضايعام مغزی و چشمی بيشترين يافتهههای
کلي ي ی در توکسوپالسهموز مهادرزادی اسهت(.)88 ,81
ب ههابراين مههیتههوان چ هين گفههت کههه ههدم عفونههت
مادرزادی ،به سهن ج هين در زمهان ابهتالی زن حاملهه
بستگی دارد به اين ترتيب کهه خطهر پيهدايش عفونهت
مادرزادی با افزايش سن ج هين بيشهتر مهی هود ولهی
دم عفونت ج ي ی و عواقب آن در سن حاملگی پايين
تر ،بيشتر است(.)88
مطالعه حاضر با هدف بررسی مطالعام انجهام هده در
مورد يوع توکسوپالسموزيس جهت برآورد ميزان کلی
آن در زنان باردار در کل کشور انجام د .به اين دليهل
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که عمهال در متاآنهاليز از حجهم نمونهه تمهام مطالعهام
استفاده می ود و توان با يی دارد ،قابل اعتمادتر بهوده
و برآورد دقيق تری نسبت به سهاير برآوردهها ()84 ,84
در مطالعام انجام ده در هرهای مختلف کشور دارد.
ب ابراين نتايج اين مطالعه بهتر از ساير مطالعام میتواند
در برنامه ريزی و ارامه خدمام به جامعه موثر با د.
مواد و روشها
ايههن پههژوهش يههک مههرور سيسههتماتيک بررسههی
اپيدميولوژيک يوع توکسوپالسموزيس در کشور اسهت
که به روش مرور مقا م و متاآناليز م ابع موجود انجام
ده است .برای جمع آوری دادههای مهورد نيهاز تمهام
م ابع و بانکهای ایالعاتی ال تروني ی که در دسترس
هست د مهورد جسهتجو قهرار گرفت هد .ايهن بانهکههای
ایالعاتی امل سايتهای معتبر پز ی از جمله SID
(پايگههاه جههههاد دانشهههگاهی(،Irandoc ،Magiran،
،Cochrane
،Googlescholar
،Medlib
 ISI ،EMBASEو  Pubmedمیبا د که جسهتجوی
مورد نظر با استفاده از کليدواژههای توکسوپالسموزيس،
توکسوپالسما گوندی ،بارداری ،حاملگی ،ايهران وسهاير
ترکيبام مرتبط و احتمالی هم بهه زبهان فارسهی و ههم
انگليسی انجهام هد .تهاريخ آخهرين جسهتجو در ايهن
مطالعه مهرماه  8458میبا د و ب هابراين مقها تی کهه
پس از اين تاريخ چاپ ده انهد وارد آنهاليز نشهده انهد.
فهرست م ابع مورد استفاده در تمامی مقا تی که یهی
مراحل جستجو يافت دند ،مورد ارزيابی قرار گرفت تها
ساير م ابع احتمالی نيز وارد مطالعه وند .سهپس تمهام
مقالههای مرور ده بدون محدوديت زمهانی کهه دارای
معيارهای ورود به مطالعهه بودنهد  ،مهورد بررسهی قهرار
گرفت د.
انتخاب مطالعات و استخراج دادهها
در ابتدا تمامی مقا م مرتبط با توکسوپالسهموزيس در
بارداری توسط  8پژوهشگر به صورم مجزا جمهع آوری
و پس از اتمام جستجو ،ليستی از چ يده مقا م توسط
پژوهشگران تهيه د .در اين مرحله ،با مطالعه و بررسی
خالصه مقا م ،مطالعاتی که با سوال اين پژوهش بهی
ارتباط بودند و در آنها يوع آنتی بادیهای مورد نظهر
اندازه گيری نشده بود حذف و مطالعام کامال مرتبط يا
احتما مرتبط وارد ليست اوليه دند (نمهودار  .)8روش
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آزمايشهههگاهی در اسهههايی آنتهههی بهههادیههههای
ضدتوکسوپالسما در مطالعام مختلف متفاوم بهود و از
روش  ELISAو يا  IFATاسهتفاده هده بهود .یبهق
مطالعهی مردانی و هم اران در مقايسهی اين دو روش
در بررسی سرواپيدميولوژی عفونت توکسوپالسهمايی در
زنان باردار هر قم ،چ ين نشان داده د که با توجه به
ميزان هماه گی بين دو تست او ارزش تشخيصهی دو
روش تقريبا برابر است و ثانيا روش  ELISAبهه علهت
حساسيت و ويژگی با  ،ت يهک سهاده تهر و هزي ههی
کمتر ،جهت غربالگری عفونت توکسوپالسهمايی ارجه
میبا د ( ،)89ب ابراين مطالعاتی که از هر کهدام از ايهن
دو روش استفاده کرده بودند وارد جريان مطالعههی مها
دند.
با بررسی متن مقا م باقی مانده ،مقا تی که کامال با
هدف اين پهژوهش مهرتبط بودنهد را انتخها نمهوديم.
سپس چک ليستی از ایالعام زم برای پهژوهش ( از
جمله م ان و م طقهه انجهام مطالعهه ،سهال انجهام آن،
روش آزمايشگاهی استفاده ده ،يوع آنتی بادیههای
مورد نظر به تف يک) برای کليه مطالعاتی کهه ارزيهابی
اوليه ده بودند به م ظور ارزيابی نهايی تهيه د.
چک ليست نهايی توسط پژوهشگران بررسی و در
نهايت مقا م مرتبط با ع وان پژوهش وارد پروسه
پژوهش برای انجام متاآناليز دند.
تحليل آماري
ایالعام از مقا م استخراج د و در نرم افزار Excel
جمع آوری دند .با توجه به اين مساله که اخص
اصلی مورد مطالعه در اين بررسی يوع بود ،واريانس
آن از یريق توزيع دو جمله ای محاسبه د و حدود
ایمي ان  59درصد برای نسبت محاسبه گرديد.
ناهمگ ی (هتروژنسيتی) مطالعام با استفاده از آزمون Q
و اخص  I2انجام د .با توجه به ناهمگ ی مطالعام
از مدل اثرام تصادفی ()Random effects model
برای ترکيب نتايج مطالعام با هم استفاده د .آناليز در
زير گروهها با توجه به م طقه مورد بررسی ( مال-
ج و  -رق -غر  -مرکز) انجام د .سط مع ی
داری  %9در نظر گرفته د .دادهها با استفاده از نرم
افزار  Rو  STATA Ver.11.2آناليز دند.

بررسی میزان شیوع توکسوپالسموزیس در زنان باردار ایرانی  ...طیبه آزادي و همکاران

 67مقاله به دلیل بی
ارتباط بودن با
موضوع حذف گردید

 111مقاله مورد مرور
سیستماتیک قرار
گرفتند
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در ابتدا  111مقاله در جست و
جوی اولیه تبین و وارد مطالعه
گردید

 67مقاله وارد گام بعد شد

تعداد نهایی  12مقاله با کیفیت
مناسب وارد فرایند تحلیل گردید

نمودار  : 1فلوچارت انتخاب مقاالت

بررسي شيوع کلي (بدون در نظر گرفتن نووع

يافتههاي پژوهش
يوع کلی توکسوپالسموزيس در زنان باردار با اسهتفاده
ازترکيهب دادههها از مطالعهام انجهام گرفتهه درم ههایق
مختلف ايران از سال 8551تا  8188بدست آمهد .تعهداد
کل نمونهها در  81مقاله مورد بررسی  88181نفر خانم
باردار بود (جدول .) 8
يوع توکسوپالسموزيس در زنان باردار در ايران در اين
مطالعهی متاآناليز بصورم تف يک ده از نظر نوع آنتی
بادی ها (جدول  )8و نيهز دادهههای مربهوط بهه هيوع
بيماری به تف يهک م طقههی انجهام مطالعهام و روش
آزمايشگاهی مورد استفاده در برآورد يوع آنتی بادیها
در مطالعام محاسبه د (جدول .)8

آنتي بادي)
در  88مطالعههه کههه ههيوع کلههی آنتههی بههادیهههای
ضدتوکسوپالسما بدون در نظر گرفتن نوع آنتی بادی (
IgGو  )IgMبررس هی ههده بههود ،حجههم نمونههه 1846
نفربود .ميزان يوع کلهی توکسوپالسهموزيس در زنهان
باردار در ايران ،در مطالعام مختلهف ،از  1/19تها 1/61
متغير بود .نتيجه ترکيب مطالعام نشان داد که ميانگين
ميزان يوع کلی توکسوپالسموزيس در زنان بهاردار در
ايران ( %45با فاصله ایمي ان  )%84-99 ،%59است .با
انجام آناليز تحليل حساسيت (،)Sensivity Analysis
دادههايی که نتايج آنها با مطالعه مغايرم دا ت حذف
دند و بدين ترتيب  8مقاله از اين  88مقاله حذف هد
و بر اساس نمودار انبا ت (نمودار  ،)8ميزان يوع کلی
( %44/8با فاصله ایمي ان  )%84-49/4 ،%59محاسهبه
د .اخص ناهمگ ی بين مطالعام بهرای هيوع کلهی
نيز  I2=%51/9برآورد د.
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تعداد  2مقاله به
دلیل نداشتن داده
های کافی حذف
گردید
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Study

10.06

)0.42 (0.38, 0.46

)Talari.SA (1990

10.06

)0.33 (0.29, 0.37

)Athari.A (1991

10.16

)0.05 (0.03, 0.07

)Allameh.T (1996

9.96

)0.50 (0.44, 0.55

)Zangiabadi.M (2000

9.94

)0.32 (0.27, 0.38

)Talari.SA (2002

10.07

)0.34 (0.30, 0.37

)Fallah.M (2003

9.89

)0.27 (0.21, 0.33

)Sharifi-Mood.S (2004

10.03

)0.28 (0.23, 0.32

)Manoochehri Naeeni.K (2005

10.01

)0.38 (0.34, 0.43

)Cheraghipour.K (2006

9.82

)0.55 (0.48, 0.62

)Parvizpour.F (2008

100.00

)0.34 (0.23, 0.45

)Overall (I-squared = 98.5%, p = 0.000

NOTE: Weights are from random effects analysis
0

.619

-.619

نمودار  : 2نمودار انباشت ميزان شيوع کلي توکسوپالسموزيس در زنان باردار ايراني با فاصله اطمينان  %59برحسب نام نويسنده
و سال انجام مطالعه .نقطه وسط هر پاره خط برآورد ميزان شيوع و طول پاره خط فاصله اطمينان  59درصدي در هر مطالعه را
نشان ميدهد .عالمت لوزي ميزان شيوع در کل کشور را براي کل مطالعات نشان ميدهد.

 )%48/8-41/7 ،%59بدست آمد .اخص ناهمگ ی نيز
 I2=%11محاسبه د.
بررسي شيوع IgM
بر اساس نمودار انبا ت ،يوع آنتی بهادی  IgMدر 84
مطالعهی مورد بررسی با تعداد نمونهی  4774نفهری از
زنان باردار 6 ،درصد (با فاصهله ایمي هان )%4-1 ،%59
برآورد د .اين آنتی بادی نشان ده دهی ابهتالی اخيهر
به توکسوپالسموزيس میبا هد و نشهان مهیدههد کهه
ج ينهای اين مادران مبتال به عفونت حاد ،در معهرض
خطر ابهتال بهه توکسوپالسهموز مهادرزادی و همچ هين
عوارض بالقوه و وخيم آن میبا د .هاخص نهاهمگ ی
برای اين بررسی  I2=%58/4بدست آمد.

بررسي شيوع IgG

در بين مطالعام بررسی هده ،در 81مطالعهه بها تعهداد
نمونه  9559نفر ،يوع آنتی بهادی  IgGبهرآورد هده
بود .ميزان آنتی بادی  IgGدر مطالعام بررسی ده ،از
 1/84تهها  1/78متغيهر بههود و ميهانگين دادهههها در کههل
مطالعام ،يوع  47درصدی (با فاصهله ایمي هان ،%59
 )%48-44اين آنتی بادی را در زنان باردار ايرانی نشان
داد که بيانگر ابهتالی قبلهی يها مهزمن ايهن افهراد بهه
توکسوپالسههموزيس اسههت .بهها انجههام آنههاليز تحليههل
حساسيت ( ،)Sensivity Analysisدادههايی که نتايج
آنها با مطالعه مغهايرم دا هت حهذف هدند و بهدين
ترتيب  8مقاله از اين  81مقاله حذف د و یبق نمودار
انبا ت ،يوع اين آنتی بادی ( %44/5با فاصله ایمي ان

جدول :1مشخصات مقاالت مورد بررسي در مورد شيوع توکسوپالسموزيس در زنان باردار در ايران
اسم نويس ده اول
دليمی اصل
مردانی
سهرابی
فالح
غروی
فو دوند
اربابی
یا ری

زمان
(سال)
8188
8114
8117
8116
8118
8551
8118
8114

م ان ( هر)

تعداد نمونه

تبريز
قم
اهواز
همدان
تهران
بو هر
کا ان
خمي ی هر

411
611
75
976
4881
469
441
871

يوع کلی
(درصد)
44/9
61
61/5
48/8

898

يوع آنتی بادی IgG
(درصد)
86/44
48/1
49/4
47/1
86/66

يوع آنتی بادی IgM
(درصد)
1/44
9/7
9/99

ماره
رفرنس
()86
()89
()87
()81
()85
()81
()88
()88
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Weight

)ES (95% CI

ID
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م وچهری نامي ی
ستوده جهرمی
عالمه
ابراهيم زاده
پرويزپور
رستمی نژاد
قاسمی
سعيدی
یا ری
چراغی پور
ريفی
عبدی
عالی
نوربخش
عبادی
ایهری
ر يف
صفار
فتا
زنگی آبادی

چهارمحال
ب درعباس
اصفهان
زاهدان
کامياران
لرستان
اصفهان
گرگان
کا ان
خرم آباد
زاهدان
ايالم
کرمان
تهران
جهرم
کرمانشاه
ساری
ساری
مشهد
زاهدان

87/6
41/9
99
48/6
41/4
87
44/7
45/1
45/4

7/15
8/4
88
7
84/8
7/18
7/4
8/7
7/8
8/9
9/7

جدول:2ميزان شيوع توکسوپالسموزيس در زنان باردار در ايران بر حسب منطقه و روش آزمايشگاهي مورد استفاده به تفکيک
نوع آنتي بادي
IgM
I2
%

IgG
I2
%

Total
I2
%

يوع
()CI 95%
%

حجم
نمونه

تعداد
مطالعه

تعداد
مطالعه

يوع
()CI 95%
%

حجم
نمونه

يوع
()CI 95%
%

حجم
نمونه

تعداد
مطالعه

-

-

-

-

مال

49/1
()89-46/7

955

4

11

8/1
() -1/4-6

955

4

16/9

86/9
()7/8-49/1

8917

4

مرکز

8188

6

55

61/9

9/1
()4/9-1/8

8114

4

15/9

49/6
()81/9-48/7

45/9
()48/9-47/4

8668

4

غر

9

58/8

45/8

1/8
()9/1-81/9

8117

4

11/4

44/5
()87-41/1

8785

-

-

-

جو

-

44

6/7
()4/6-1/5

714

8

15/4

85/6
()85/8-41/8

144

4

947

8

رق

41/9
()86/8-61/1

-

8/4
() -1/8-8/5

888

8

59/5

48/4
()85/6-69/8

488

8

56/7

81

کل

4716

58/4

9/7
()4/6-7/1

4774

84

11

44/5
()48/8-41/7

9414

85

51/9

44/8
()84-49/4

روش آزمايشگاهی
ELIS
8
A

54/4

9/5
()4/8-1/7

8618

5

14/4

48/1
()87/1-49/5

4448

88

54/4

46/9
()41/8-68/1

958

IFAT

51/9

4/5
()1/1-5

8148

4

58/8

48/4
()44/4-45/8

8588

6

51/9

81/9
()86/8-41/7

8191

7

-

7/8
()8/1-88/4

841

8

-

44/4
()86/4-48/8

841

8

-

45/1
()44/9-99/8

447

8

نامشخص

58/4

9/7
()4/6-7/1

4774

84

11

44/5
()48/8-41/7

9414

85

44/8
()84-49/4

4716

81

کل

م طقه

894

51/9
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8117
8114
8118
8184
8181
8184
8181
8115
8111
8115
8188
8111
8115
8118
8188
8554
8111
8555
8118
8118

414
481
478
888
818
456
887
55
968
451
811
994
888
841
91
459
811
688
811
447
88181

44/8
41/1
87
48
98/76
49/9
44/1
48
44/1
84/8
44/4
84
47/9
78
94
46/1

()84
()84
()89
()86
()87
()81
()85
()41
()48
()48
()44
()44
()49
()46
()47
()41
()45
()41
()48
()48

دوره بیست و پنج شماره اول ،اردیبهشت 69

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

894

] [ DOI: 10.29252/sjimu.25.1.148

بحث و نتيجه گيري
ي ی از مش الم اصلی و عمدهی بهدا تی کشهور کهه
سالهاست به صورم يک معضل ،م ابع انسانی و مهالی
کشور را به خود اختصاص داده و هر چ د گاه بهصهورم
بحههران جههدی در اسههتانهههای مختلههف و در قالههب
بيماری های نوپديد و بازپديد خود را آ ه ار مهی سهازد،
بيماریهای قابل انتقال بين انسان و حيوان است.
بر اساس گهزارش سهازمان جههانی بهدا هت از ميهان
 8715عامل بيماریزا 148 ،عامل از حيوانام به انسهان
م تقل می ود و همچ ين از ميان  896بيماری نوپديهد
اخته هده در انسهان  884مهورد آن از حيوانهام بهه
انسان م تقل میگردد.
اين مطالعه با هدف بررسی هيوع توکسوپالسهموزيس
در زنان باردار ايرانی به روش متاآناليز بر روی  81مقاله
با تعداد نمونهه  88181نفهر زن بهاردار کهه در م هایق
مختلف ايران انجام ده بودند ،صورم گرفت.
در مطالعههی حاضههر ،هيوع کلهی توکسوپالسههموزيس
 ،%44/8يوع آنتی بهادی  IgGضدتوکسوپالسهما کهه
نشانگر ابتالی قبلی مادر به اين عفونت بهوده %44/5 ،
و يوع آنتی بادی  IgMضدتوکسوپالسما کهه نشهانگر
عفونت فعال و اخير مادر بوده و خطر انتقال به ج ين را
دارد %9/7 ،برآورد د .نتيجهی مطالعام در ايران نشان
داده است که يوع توکسوپالسموزيس در زنهان بهاردار
در ايران از  7تا  % 18/8متغير میبا د(.)44 ,46
مطالعام انجام هده در کشهورهای توسهعه يافتهه و در
حال توسعه ،آمارهای بسيار متفاوتی از آلهودگی بها ايهن
پروتوزومر را نشان میده د و يوع عفونهت را در زنهان
باردار از ( %1/75زنان کره ای) تا ( %19/4زنان نيجريهه
ای) نشان داده است (.)49 ,44
در ديگر مطالعهام صهورم گرفتهه در داکهار (سه گال)
 %44/4از مادران بهاردار واجهد  IgGضدتوکسوپالسهما
گزارش ده اند( ،)46اين در حالی اسهت کهه در سهومد
( )47و نيجريه ( )41به ترتيهب  %41و  %79/4از زنهان
حامله دارای آنتی بادی ضدتوکسوپالسما بوده اند.
در امارام متحده عربی از هر  8111زن باردار در سهال،
 48مورد دارای آزمايش مثبت  IgMعليه توکسوپالسما
(عفونت فعال) هست د ( .)91در ي هی از پهژوهشههای
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انجام ده بر روی زنان باردار موارد مثبت آنتی بادی در
پههاريس  ،%14امري هها  %48/7و نههروژ  %88گههزارش
گرديده است(.)45
مطالعه اربهابی و هم هاران ( )88نشهان داد کهه هغل،
عادام غذايی ،تماس با گربه و سهقط ج هين در هيوع
آلودگی توکسوپالسماگوندی تاثير زيادی دارند .در ايهن
مطالعه هيوع ايهن عفونهت در زنهان بهاردار هاغل در
کشتارگاه ،قصابی و دامداری %68 ،بود که ميزان با يی
محسو می ود.
با توجه به نتايج ديگر مطالعام و نتايج حاصهل از ايهن
مطالعه میتوان دريافت که هيوع توکسوپالسهموزيس
در زنان باردار ايرانی همان هد هيوع آن در ديگهر زنهان
باردار در تمام نقاط جهان به عوامهل بسهياری بسهتگی
دارد که از جمله مهمترين آنها میتوان موارد زير را نام
برد :
 نگهداری گربه در م زل و يها تمهاس بها گربههههایولگرد آلوده چه بصورم مستقيم و چه غير مستقيم.
 عادام غذايی مت وع از جمله خوردن گو ت نيم پختهيا خام و يا حتی در برخی کشورهای اروپهايی ،مصهرف
عصاره گو ت خام.
 عدم رعايهت اصهول بهدا هتی در نحهوه ستشهو ونگهداری ميوه و سبزيجام.
و علل بسيار ديگری که بصورم مستقيم يا غيرمستقيم
سبب انتقال انگل و ابتال به توکسوپالسموزيس در افراد
و خصوصا در گروه بسيار حساس و مههم جامعهه يع هی
زنان باردار می ود.
از محدوديت های موجود در انجام اين مطالعه میتهوان
به عدم دسترسی به نتايج پايان نامهها ا هاره کهرد کهه
عمدتا نتيجهی آنها در قالب مقاله م تشر نشهده و نيهز
اي ه هيچ سايت اختصاصی جهت انتشهار ايهن دادههها
وجود ندارد.
با توجه به نتايج مطالعه حاضر و ساير مطالعام ،میتوان
به وضوح دريافت که تعداد زيهادی از مهادران بهاردار در
برابر بيماری توکسوپالسموزيس مصون نيست د .با توجه
به اهميت عفونت حاد توکسوپالسموز در مادران باردار و
با ع ايت به حساسيت گروه بزرگی از خانمها نسبت بهه
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 بعلت محتمل بودن نقش تماس بها گربهه در انتقهال.4
 توصيه می ود در زنان باردار مواجهه يافتهه بها،عفونت
 حداقل يک بار و به خصهوص در سهه ماههه اول،گربه
بارداری مورد آزمايش قرار گيرند تها در صهورم اثبهام
آلودگی نسبت به پيشگيری به موقهع از ابهتالی ج هين
.جلوگيری به عمل آيد
:سپاسگزاري
از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پز ی ايهالم
جهت تامين اعتبار مهالی پهروژه و همچ هين سرپرسهت
محتههرم کميتههه تحقيقههام دانشههجويی بههه جهههت
.مساعدمهای زم تش ر و قدردانی می ود

 ايسته اسهت مسهلولين بهدا هت کشهور،اين عفونت
:ن ام زير را مورد توجه قرار ده د
 آموزش راه های سرايت بيمهاری بهه عامهه ی مهردم.8
بويژه مادران باردار و آ ايی آنهها بها راهههای انتقهال
عفونت (با توجه به خطر با ی عهوارض و انتقهال ايهن
بيماری به ج ين) که میتواند اهميت زيادی در کهاهش
.يوع توکسوپالسموز در تمام اقشار جامعه دا ته با د
 تالش برای افزايش سط سواد جامعه خصوصا زنان.8
.با توجه به با تر بودن اين عفونت در افراد کم سوادتر
 غربههالگری از نظههر آنتههی بههادیهههای اختصاصههی.4
.ضدتوکسوپالسما در ه گام ازدواج يا قبل از حاملگی
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Abstract
Introduction:
Toxoplasmosis
is
an
infectious disease shared between humans
and animals which occur as a result of
infection with the intracellular parasite
called toxoplasma Gondii. Toxoplasmosis
in pregnant women, can lead to miscarriage
or congenital abnormalities in the fetus. The
congenital toxoplasmosis occurs when the
mother is infected for the first time during
pregnancy. This study aims to investigate
the prevalence of serum anti-Toxoplasma
antibodies in Iranian pregnant women.

Findings: With a sample size of 12818, the
overall prevalence of anti-Toxoplasma
antibodies was calculated equal to 34.2%
(CI 95%: 23-45.3), the prevalence of IgG
antibody was 34.9% (CI 95%: 31.2-38.7),
and the prevalence of IgM antibody was
5.7% (CI 95%: 3.6-7.8).
Discussion & conclusions: Our findings
suggested that the prevalence of
Toxoplasma infection among pregnant
women in Iran is at an average level.
Therefore, considering the high cost of
serologic screening method, it is
recommended to improve public and
especially women awareness in the period
before pregnancy through development and
extension of health programs in order to
prevent the infection in pregnant women or
timely treatment of infected infants.

Materials & methods: Required data were
collected by searching Googlescholar,
Irandoc, Magiran Pubmed, SID, Embase,
Cochrane, and ISI databases without any
time limitation. Then, 28 articles were
selected among 112 collected articles and
considered in the Meta-Analysis and their
data were analyzed using Meta-Analysis
and random effects model. Heterogeneity of
the study was assessed using the I2 index.
Also, data were analyzed using R and
STATA(Ver11.2) software.

Keywords:
Women,

Toxoplasmosis,
Iran,
Meta-

Pregnant
analysis

1. Student Research Committee, Department of Research & Technology, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
2.Clinical Microbiology Research Center, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran, Ilam, Iran
3. Research Center of Prevention of Psychosocial and Social Impairments, Ilam University of Medical Sciences, , Ilam, Iran
*Corresponding author E-mail: sayehmiri@razi.tums.ac.ir

Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences

891

