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 1/4/1400ه: پذیرش مقال           4/2/1400 دریافت مقاله: 

 

داشتن آگاهی و اطالعات کـافی . است) CNS( سیستم اعصاب مرکزي با مرتبط یانگل یآلودگ نیمهمتر یستوکسوپالسموز :مقدمه
براي فارغ التحصیالن رشته هاي بهداشتی در پیشـگیري، تشـخیص بـه  آنبر ثر ؤمو عوامل مادرزادي  در مورد توکسوپالسموزیس

 آگاهی دانشجویان سال آخـر رشـته بررسی میزانحاضر با هدف . مطالعه موقع و درمان بیماري در نوزادان بسیارکمک کننده است
 .شدطراحی و اجرا هاي تحصیلی مرتبط با زنان باردار در دانشگاه علوم پزشکی لرستان در مورد توکسوپالسموزیس مادرزادي 

شدند. انتخاب  ،اشتکه در آینده شغلی خود با زنان باردار سر و کار خواهند دنفر از دانشجویان  177این مطالعه در  ها:مواد و روش
ندازه اطراحی شده بررسی و  بر اساس پرسشنامه از قبلدر خصوص توکسوپالسموزیس مادرزادي  میزان آگاهی و اطالعات دانشجویان

 .شدمقایسه داده ها استفاده  برايگیري شد. آزمون من ویتنی و کاي اسکوئر 
 رار ندارددر محدوده مطلوبی ق مادرزادي السموزیستوکسوپ موردآگاهی دانشجویان در  ،مطالعه نشان داداین نتایج  ها:یافته

پایین ، داراي سن)=013/0P( میزان آگاهی در دانشجویان رشته هاي پرستاري و تغذیه. بر اساس نتایج حاصله )٪14/71±72/4(
)013/0P=) ساکن خوابگاه ،(002/0P=)001/0) و در مقطع کارشناسی<P دبوویان ) به صورت معنی داري کمتر از دیگر دانشج 
)05/0<P (. 

لی مرتبط نتایج حاصل از مطالعه حاضر بیانگر میزان اطالعات ضعیف دانشجویان سال آخر رشته هاي تحصی گیري:بحث و نتیجه
 ر جنین،دآن صدمات جبران ناپذیر و  بیشتر بر اهمیت بیماريکید أت .استبا زنان باردار در مورد توکسوپالسموزیس مادرزادي 

 ظر می رسد.امري ضروري بن این بیماري، راههاي انتقال و پیشگیري در مورد دانشجویان افزایش میزان آگاهی  برايبرنامه ریزي 
 .ریسک فاکتور ،توکسوپالسموزیس مادرزادي، آگاهی، دانشجویان ي:هاي کلیدواژه
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 مقدمه
انگل تـک یاختـه داخـل سـلولی  توکسوپالسما گوندي

ا راً تمامی حیوانات خونگرم اجباري است که انسان و تقریب

 توکسوپالسـماه بـکنـد. آلـودگی در سرتاسر دنیا آلوده می

بدون عالمت است، ولی در افرادي با ضعف سیسـتم  عمدتاً

تحت شـیمی درمـانی،  یبدخیم ان مبتالایمنی مانند بیمار

تواند عوارض بیماران سرطانی و ایدزي می ،بیماران پیوندي

ایـن بیمـاري بـین انسـان و . )1،2(شدیدي داشـته باشـد 

ه حیوان مشترك بوده و آلودگی با آن انتشار جهانی دارد بـ

طوري که بیش از یک سوم جمعیـت جهـان بـا آن آلـوده 

 .)1،3(هستند 

زنـدگی بـه فـرم هـاي متفـاوتی  چرخهانگل در طول  

میزبـان نهـایی انگـل  سـانانگربـه ). 5،4(مـی شـود دیده 

کیسـت هـاي حـاوي و از راه خـوردن انـدام هـاي  هستند

ه اسپور دار همرا هايتسمیزبان واسط و یا بلع اووسی نسجی

 خوردن انسان از طریق .)5-7(شوند  با آب و غذا آلوده می

ــت ــاوي کیس ــام ح ــا خ ــز ی ــیم پ ــت ن ــافتی گوش هاي ب

 هـامیـوه توکسوپالسما، آب و غذا و همچنین سبزیجات و 

. )6،7(تواند به این انگل آلوده شـود ت میسآلوده به اووسی

ت انگل بیشتر در بچـه هـایی کـه بـا سبلع مستقیم اووسی

کننــد و همچنــین بــازي می اووسیســت خــاك آلــوده بــه 

 مادرانی که با گربه سر و کـار دارنـد و بهداشـت را رعایـت

ق انتقـال از طریـ معمـوالً. )6،8(نمی کند اتفاقی می افتد 

جفت در سیر عفونت هاي حاد تشخیص داده نشـده مـادر 

بـراي جلـوگیري از مـؤثري واکسن  تاکنون. می افتداتفاق 

 تهیــه نشــده اســت.بــه ایــن عفونــت در ایــن افــراد  ءابــتال

هاي اپیدمیولوژیکی براي بـه دسـت آمـدن عوامـل بررسی

 ابتال بـه عفونـت خطرِ خطر به خصوص در افراد با احتمالِ

نظیر زنان باردار و افـراد بـا ضـعف سیسـتم ایمنـی ماننـد 

به  کننده پیوند و همودیالیز الزم و ضروريبیماران دریافت 

 . )3،9(نظر می رسد 

 فاز اولیه بیماري به واسطه تکثیر انگـل بـه فـرم تـاکی

 زوئیت و در مراحل بعد تبدیل آن به فرم برادي زوئیـت در

. مطالعــات )5،10(شــود هــاي مختلــف ایجــاد میبافت

سرولوژیکی نشان داده است که شیوع آلودگی به این انگل 

ر نقاط مختلف دنیا در گروههاي مختلـف جمعیتـی بـین د

. آلـودگی بـه توکسوپالسـما بـه )6(درصد است  95تا  30

 دونبـفرم خود محدود شونده و هاي مختلف اعم از  شکل

در افراد با سطح ایمنی ضعیف بـه شـکل  عفونت تاعالمت 

 . چهـره)1،5(شـود. هاي مـادرزادي و اکتسـابی دیـده می

هاي مختلف از جمله بدون  شکلماري به بالینی در این بی

ي نشانه بالینی تا التهاب غدد لنفاوي گردنـی بـا نشـانه هـا

بالینی از جمله سردرد، بی قراري، خسـتگی و تـب همـراه 

است. در عفونت افراد با سطح ایمنی ضـعیف تمـام نشـانه 

هــاي توکسوپالســموزیس حــاد ممکــن اســت دیــده شــود 

انگــل موجــب صــدمات در عفونتهــاي مــادرزادي  .)7،11(

بسیار جدي از جملـه سـقط، ماکروسـفالی، هیدروسـفالی، 

عقب ماندگی ذهنی و کوریورتینیت در جنین می شود. بـا 

 بخش قابل تـوجهی از مراجعـان توجه به اینکه زنان باردار

دانشــجویان فــارغ  کــه ،مراکــز بهداشــتی درمــانی هســتند

 رکنـانکادر آینده  گروه این التحصیل رشته هاي مرتبط با

 .خـدمت خواهنـد بـوددهنده ارایه  مراکزبهداشتی درمانی 

ي ، مراقبتهاصحیح زنان باردار این دانشجویان در غربالگري

 ، پیشـگیري و درمـان بـه موقـعدر حین بارداري بهداشتی

 نقش بسزایی خواهند داشت. لذا بررسی میزان موارد آلوده

ــــورد  ــــجویان در م ــــن دانش ــــرش ای ــــاهی و نگ آگ

زیس مادرزادي و عواقب پس از آن ضـروري توکسوپالسمو

 بنظر می رسد.

 هامواد و روش
دانشجوي  177مقطعی بر روي  -این مطالعه توصیفی 

سال آخر رشته هاي تحصیلی مـرتبط بـا  زنـان بـاردار در 

 . انجام شد 1396دانشگاه علوم پزشکی لرستان در زمستان 

پس از مراجعه حضوري به دانشکده هاي مختلـف و تهیـه 
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ي تحصیلی مرتبط با زنان باردار لیست دانشجویان رشته ها

پزشکی، پرستاري، مامـایی، بهداشـت عمـومی، تغذیـه) از (

هــاي مربوطــه مراجعــه  و پــس از اداره آمــوزش بــه کالس

تشریح مطالعه براي دانشجویان و کسـب رضـایت آگاهانـه 

اطالعات مورد نظر از طریق پرسشنامه هاي طراحـی شـده 

و  ه. شــرکت در مطالعــه داوطلبانــه بــوددنآوري شــدجمــع

 . شدپرسشنامه مربوطه بدون نام توسط داوطلبان تکمیل 

براي دستیابی به اطالعات و نتایج مورد نظـر از روش 

طراحی پرسشنامه با استفاده از مطالعات مشابه اسـتفاده 

شد. پرسش ها درحیطه هاي اطالعات و دانـش عمـومی، 

ــم و ــا و عالی ــک فاکتوره ــا ریس ــش زم ــت و دان ن عفون

پیشگیري به صـورت پرسـش هـاي بسـته طراحـی و بـه 

دهی تکمیل شدند. پاسخ گزینه ها به صورت خود گزارش

صورت بله، خیر و مطمـئن نیسـتم بـود و بـه هـر پاسـخ 

امتیاز یک یا صفر بر حسب درست یا غلـط بـودن تعلـق 

میـزان آگـاهی دانشـجویان بـر اسـاس امتیـازات  گرفت.

شــنامه تکمیــل شــده توســط آنــان بدســت آمــده از پرس

 9/7تـا  0کـه کسـب امتیـاز  به این شـکل. شدمحاسبه 

داراي میــزان  9/15 تــا 8داراي میــزان آگــاهی ضــعیف، 

داراي میـزان آگـاهی خـوب  25تا  16آگاهی متوسط و  

روایی پرسشنامه پس از تصویب طرح با اسـتفاده  هستند.

 INDEX VALIDITYاز شـــاخص روایـــی محتـــوا (

CONTENT .و پایایی ثبات درونی ارزیابی شد ( 

پس از جمع آوري داده هـا و وارد کـردن آنهـا در نـرم 

و محاسـبه شـاخص هـاي مرکـزي و  SPSSافزار آمـاري 

 تجزیه تحلیل داده ها از آزمونهـاي برايپراکندگی مناسب 

)، ANOVA( مستقل،  آنالیز واریانس یک طرفه tآماري 

استفاده و نتـایج  ضریب همبستگی پیرسون و کاي اسکوئر

  گزارش شدند. 05/0در سطح معنی داري

 هایافته
نفر از دانشجویان رشته هاي مرتبط  177در این مطالعه 

با زنان باردار شرکت داشتند که میـانگین سـن افـراد مـورد 

سـال) بـود.  21-35( سـال 28/24 ±51/2 مطالعه برابـر بـا

 نفــر 53فــردي کــه وارد مطالعــه شــدند  177همچنــین از 

) زن بودند. میانگین نمـره %1/70نفر ( 124و  ) مرد9/29%(

 آگاهی توکسوپالسـموزیس مـادرزادي دانشـجویان برابـر بـا

  ).1د ( جدول ) بو25-0( 72/4±71/14

درصـد از رشـته  7/36بر حسب رشته مـورد مطالعـه، 

درصـد رشـته 3/15 درصد رشـته پرسـتاري.2/28 ،پزشکی

درصـد از رشـته 9 درصد رشته بهداشـت و 8/10مامایی و 

ــد.  7/36درصــد در مقطــع کارشناســی و 3/63تغذیــه بودن

رشته هاي تحصیلی مـرتبط   کارورزيدرصد هم در مقطع 

درصـد از شـرکت کننـدگان در  6/57 بودنـد.با زنان باردار 

درصـد سـاکن خوابگـاه 4/42منزل شخصی ساکن بـوده و 

 .بودند

میانگین آگـاهی بـه توکسوپالسـموزیس مـادرزادي در 

سال به صورت معنـی داري  23شجویان با سن کمتر از دان

 81/13سال بـود ( 23کمتر از دانشجویانی با سن بیشتر از 

ــل%  ــدول  )=013/0P( %71/15در مقاب ــانگین ). 2(ج می

آگاهی به توکسوپالسموزیس مادرزادي در دانشـجویان بـر 

 )=P./9(اساس جنسیت تفاوت آماري معنی داري نداشـت 

آگاهی به توکسوپالسموزیس مادرزادي میانگین ). 3(جدول

در دانشجویانی که در مقطع کارشناسی بودنـد بـه صـورت 

رشـته  کـارورزيمعنی داري کمتر از دانشجویان در مقطع 

   در مقابـل 74/13بـود (هاي تحصیلی مرتبط با زنان بـاردار 

4/16) (001/0<P(  جـــدول)میـــانگین آگـــاهی بـــه ). 4

نشجویان رشـته تغذیـه توکسوپالسموزیس مادرزادي در دا

) به صورت معنـی داري کمتـر 98/13) و پرستاري (18/6(

از دانشجویان دیگر رشته ها بـود و ایـن آگـاهی در رشـته 

) بیشـترین میـزان بـود 4/16) و پزشـکی (18/17مامایی (

)001/0<P .( 

در مقایسه رشته هاي مختلف با یکدیگر مشخص شـد 

ن در رشــته نمــره میــزان آگــاهی دانشــجویامیــانگین کــه 

داري بـاالتر ازدانشـجویان رشـته پزشکی به صورت معنـی
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با رشته مامایی تفاوت معنی  ، )P>001/0( پرستاري  بوده

ــتهداري  ــاوت  )P=367/0( نداش ــت تف ــته بهداش ــا رش ، ب

داري ، و به صـورت معنـی) P=083/0( هداري نداشتمعنی

میـانگین ). همچنین p<0/001باالتر از رشته تغذیه بود (

مره دانشجویان رشته پرستاري  بـه صـورت معنـی داري ن

بـا  و )P>001/0(مامـایی بـود دانشـجویان رشـته کمتر از

داري نداشــت دانشــجویان رشــته بهداشــت تفــاوت معنــی

)606/0=P( داري بـاالتر از دانشـجویان ، و به صورت معنی

نمـره دانشـجویان میـانگین ). P>001/0(رشته تغذیه بـود

رت معنـی داري بیشـتر از دانشـجویان رشته مامایی به صو

داري باالتر و به صورت معنی )P=03/0(رشته بهداشت بود 

در نهایــت  ).P>001/0(از دانشــجویان رشــته تغذیــه بــود 

نمره  دانشجویان رشته بهداشت به صورت معنـی میانگین 

. )P>001/0(داري بیشتر از دانشجویان رشته تغذیـه بـود 

سوپالسـموزیس مـادرزادي در آگاهی به توکنمره میانگین 

دانشجویان ساکن در خوابگاه به صورت معنی داري کمتـر 

در  ٪5/13( از دانشجویان سـاکن در منـزل شخصـی  بـود

 ).5(جدول  )P=002/0() %/6/15مقابل 

 

 
 میانگین و انحراف معیار سن و نمره آگاهی در دانشجویان مورد مطالعه .1 جدول

 انحراف معیار میانگین ثرحداک حداقل (نفر) تعداد متغیر
28/24 35 21 177 سن (سال)  51/2  
71/14 25 0 177 نمره آگاهی  72/4  

 
 میانگین و انحراف معیار آگاهی به توکسوپالسموزیس مادرزادي در دانشجویان بر اساس سن .2جدول 

 p-value انحراف معیار میانگین (نفر) تعداد سن و آگاهی

سال و کمتر 23  93 81/13  08/5  013/0  
سال 23بیشتر از   84 71/15  09/4  

 

 میانگین و انحراف معیار آگاهی به توکسوپالسموزیس مادرزادي در دانشجویان بر اساس جنس . 3جدول 
 p-value انحراف معیار میانگین (نفر) تعداد جنس و آگاهی

66/14 53 پسر  4/94  9/0  
74/14 124 دختر  64/4  

 

 معیار آگاهی به توکسوپالسموزیس مادرزادي در دانشجویان بر اساس رشته تحصیلی میانگین و انحراف .4جدول 
 p-value انحراف معیار میانگین (نفر) تعداد رشته و آگاهی

4/16 65 پزشکی  55/3  < 001/0  
98/13 50 پرستاري  32/3  
18/17 27 مامایی  79/3  
57/14 19 بهداشت  22/4  
18/6 16 تغذیه  73/4  

 

 یانگین و انحراف معیار آگاهی به توکسوپالسموزیس مادرزادي در دانشجویان بر اساس محل زندگی م .5جدول 
 p-value انحراف معیار میانگین (نفر) تعداد محل و آگاهی

6/15 102 منزل    32/4  002/0  
5/13 75 خوابگاه  99/4  
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 گیريبحث و نتیجه
 با مرتبط یانگل یآلودگ نیمهمتر یستوکسوپالسموز

 تیجمع سوم کی حدود که استسیستم اعصاب مرکزي 

 خود معموالً انگل سالم، افراد در. است کرده آلوده را بشر

 سیستم نقص به مبتال افراد در اما ،است شوندهمحدود

سیار بتواند  یم هیاول عفونت باردار، زنان نینچهم و یمنیا

 ونتهاي مادرزادي انگل موجب صدماتدرعف .خطرناك باشد

جدي از جمله سقط، ماکروسفالی، هیدروسفالی، بسیار 

عقب ماندگی ذهنی و کوریورتینیت در جنین می شود. 

شتی بخش قابل توجهی از مراجعان مراکز بهدا زنان باردار

دانشجویان فارغ التحصیل رشته هاي  درمانی هستند که

در آینده پرسنل بهداشتی درمانی  گروه این مرتبط با

ن این دانشجویا که ت خواهند بودخدمدهنده ارایه  مراکز

ر د ، مراقبتهاي بهداشتیصحیح زنان باردار در غربالگري

 موارد آلوده ، پیشگیري و درمان به موقعحین بارداري

 مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش بسزایی خواهند داشت.

 میزان آگاهی توکسوپالسموزیس مادرزادي در دانشجویان

وم ان باردار دانشگاه علسال آخر رشته هاي مرتبط با زن

. شدانجام  1396پزشکی لرستان در نیمسال تحصیلی دوم 

 میانگین نمره آگاهی به توکسوپالسموزیس مادرزادي در

 که بدست آمد ) 25-0( 71/14±72/4دانشجویان برابر با 

ه در دسته بندي تعریف شده براي میزان آگاهی در محدود

ین میزان آگاهی امطلوبی قرار ندارد. عوامل متعددي در 

تأثیر دانشجویان در خصوص توکسوپالسموزیس مادرزادي 

 توان به عدم درك اهمیت گذار بوده که از آن جمله می

بیماري در جنین زنان باردار، فراموشی اطالعات 

ي دانشجویان بدلیل گذرندارن درس انگل شناسی در ترمها

اولیه تحصیل در دانشگاه، یا ناشی از روشهاي مختلف 

دریس موضوع در رشته هاي مختلف توسط اساتید ت

 مختلف باشد.

و همکاران در سال Al-Sheyab NA در مطالعه 

به منظور بررسی دانش و آگاهی دانشجویان دختر  2015

در این مطالعه  .در مورد توکسوپالسموزیس انجام دادند

دانشجوي  1390مقطعی یک نمونه تصادفی از  -توصیفی

ارزیابی شد و شرکت کنندگان  بر مقطع کارشناسی دختر 

اساس محل سکونت طبقه بندي شدند. حدود نیمی از 

درصد) گزارش دادند که همیشه درباره  1/51( دانشجویان

تمام  ند و تقریباًتوکسوپالسموزیس شنیده یا خوانده ا

 هرگز براي توکسوپالسموزیس درصد)6/98دانشجویان(

آگاهی در مورد  کمبود ،آزمایش نداده بودند. به طور کلی

توکسوپالسموزیس، عوامل خطر، عالئم و زمان عفونت و 

اقدامات پیشگیرانه در فارغ التحصیالن رشته هاي تحصیلی 

مختلف وجود دارد. درصد باالیی از زنان آگاهی هاي سطح 

باال از شیوه هاي بهداشتی مربوط به شستشوي دست ها 

م پس از باغبانی، بهداشت گربه، مدیریت گوشت خا

درصد از دانشجویان گوشت را به 7/16داشتند. با این حال 

موالً غذاهاي درصد مع5/26، صورت نیم پز می خوردند

درصد آب آشامیدنی تصفیه 2/17و کردندسنتی مصرف می

زنان  هاي این مطالعه سطح آگاهینشده می خوردند. 

. یافته جوان اردن در مورد توکسوپالسموزیس را نشان داد

آگاهی افزایش نشان دهنده نیاز فوري به طالعه ي این مها 

توکسوپالسموزیس و آموزش پیشگیرانه براي در خصوص 

 و فراگیر در خصوصثر ؤمزنان است. یک برنامه آموزش 

، مواد غذایی پر خطر موضوعات مهم مربوط به عوامل خطر

و اقدامات پیشگیرانه علیه توکسوپالسموزیس را پوشش 

نیز مشخص شد که سطح  حاضره در مطالع ).12( دهدمی

(بترتیب  پزشکی و ماماییرشته هاي آگاهی دانشجویان 

اما دیگر دانشجویان  مطلوب بوده نسبتاً )٪2/17 و 4/16٪

بود و این براي دانشجویان به و ضعیف در سطح متوسط 

خصوص پرستاران که در حیطه سالمت مشغول هستند، 

گاهی این نکته منفی بوده که نیاز به ارتقاي سطح آ

 شود.دانشجویان احساس می

Cordier با توجه به که  ندو همکاران گزارش کرد

خدمات  پزشکان عمومی و ماماها در اغلب موارد ارائهاینکه 



 همکاران و یفالح ...شجویان دانشگاه علوم پزشکی ی دانآگاهبررسی میزان 

 

 1400 تابستان، 23 یافته، دوره / 152 
 

این گروه ، بهداشتی را در بیماران کم خطر برعهده دارند

ي کم تري با مادران و نوزادان مبتال به  همواجه بالیندر 

در مقابل  .داشته باشند توکسوپالسموزیس عفونت

بیشتر با بیماران پرخطر  همتخصصان اطفال به علت مواجه

، نیازمند دانش بیشتري در حیطه هاي مختلف این عفونت 

ی در کسب نمره آگاهی باالی موجب امر می باشند و این

یافته هاي این مطالعه کامًال همسو با  این گروه می شود.

نیز  حاضرباشد. در مطالعه کور مینتایج مطالعه مذ

مشخص شد که میانگین نمره آگاهی در دانشجویان 

پزشکی و مامایی به صورت معنی داري بیشتر از 

 .)13( ها استدانشجویان دیگر رشته

بررسی  منظوره که بمطالعه نعمت اللهی و همکاران در 

میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه تبریز در مورد بیماري 

دانشجو با تکمیل  449 شد،انجام السموزیس توکسوپ

  8/54از این تعداد کردند.پرسشنامه مخصوص شرکت 

آنان درصد پسر بودند. نتایج بررسی  2/45درصد دختر و

میزان آگاهی دانشجویان دختر و پسر نیز نشان داد 

دانشگاه تبریز در مورد بیماري توکسوپالسموزیس پایین 

در مورد دانشجویان دختر است. به طوري که  این میزان 

درصد بود. که  41درصد و در مورد دانشجویان پسر 9/13

که مطالعه حاضر  این تفاوت از لحاظ آماري معنی دار نبود.

که  شدهمچنین مشخص با مطالعه مذکور همسو بود. 

دانشجویان رشته هاي علوم انسانی و کشاورزي آگاهی 

ویان دیگر ي نسبت به دانشجبیشتري در مورد این بیمار

 و این تفاوت از نظر آماري معنی دار بود داشتند

)005<۰P( کاردانی و کارشناسی  مقاطع. دانشجویان

ه دانشجویان مقاطع دیگر دانشگاه آگاهی بیشتري نسبت ب

اما این  .تبریز در مورد بیماري توکسوپالسموزیس داشتند

تفاوت از نظر آماري معنی دار نبود. همچنین نتایج این 

سی نشان داد که مهمترین منابع اطالعات دانشجویان برر

، درصد)7/25یماري به ترتیب کتاب (در مورد این ب

 درصد) می باشد9/18( درصد) و تلویزیون9/18 ( اینترنت

ما  تحقیق بانوع رشته دانشجویان مورد مطالعه  .)14(

مشابه نبوده و نتایج به دست آمده نیز مشابه با مطالعه ما 

اي که در مطالعه ما مشخص شد که افزایش نهنبود به گو

مقطع تحصیلی سبب افزایش میزان آگاهی دانشجویان 

شود. مشابه با مطالعه ما تفاوت معنی داري در آگاهی می

 بین دو جنس وجود نداشت.

توسط ابراهیمی و  2015اي که در سال در مطالعه

توکسوپالسموزیس در از همکاران به منظور بررسی آگاهی

درصد) دانشجو درباره 7/15( 86 ،شدشجویان انجام دان

 8/55( دانشجو 306توکسوپالسموزیس شنیده بودند و 

درصد) گزارش دادند که مهمترین منبع اطالعات آنها از 

دانشجو که درباره توکسوپالسما شنیده  86کتاب است. از 

درصد) فقط یک منبع اطالعاتی  4/60( نفر 52، دبودن

 47یش از یک منبع اطالعاتی داشتند و داشتند و دیگران ب

( گوارش دهانی)  درصد) به مسیر صحیح انتقال 6/54( نفر

درصد) می دانستند  64( دانشجو 55پاسخ صحیح دادند و 

 ( دانشجو 51که گربه ها میزان قطعی بیماري هستند و 

درصد) زن خانه را به عنوان گروه خطر بالقوه معرفی  3/59

 طدرصد) اطالعاتی در مورد سق7/47دانشجو ( 49کردند. 

 6/54( دانشجو 47ندي داشتند. وناشی از توکسوپالسما گ

 39درصد) به سوال درباره مسیر مادرزادي پاسخ دادند و 

درصد) پاسخ اشتباه دادند. دانشجویانی که گربه 4/45( نفر

ها را به عنوان حیوان خانگی نگه داشته بودند که آمار و 

ورد توکسوپالسموزیس داشتند. اطالعات بیشتري در م

علمی (کارشناسی،  دانشجویان در سطوح مختلف دانش

دکترا ) سطوح مختلف اطالعاتی در مورد  ،کارشناسی ارشد

توکسوپالسموزیس داشتند. دانشجویان دکترا درباره 

آگاهی بیشتري داشتند. جنس شرکت  یستوکسوپالسموز

 پالسمات با دانش مربوط به توکسوکنندگان و محل اقام

نیز  حاضردر مطالعه ). P( )15<05/0(ارتباطی نداشت

دانشجویان در خصوص میزان آگاهی مشخص شد که 

و نبوده  در حد عالیمادرزادي توکسوپالسموزیس 
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دانشجویان داراي مدرك تحصیلی باالتر،  اغلبهمچنین 

آگاهی باالتري داشتند و همچنین جنسیت تفاوتی در نمره 

کرد. اما برخالف مطالعه ما محل میبه دست آمده ایجاد ن

سکونت (منزل شخصی) سبب افزایش آگاهی دانشجویان 

محل سکونت تفاوتی در آگاهی شده بود که در این مطالعه 

 .نداشت

طاها و همکاران طی مطالعه اي که با عنوان میزان 

آگاهی پرسنل بیمارستان هاي آموزشی دانشگاه علوم 

ي توکسوپالسموزیس در پزشکی خرم آباد در مورد بیمار

شاغل  کارکنان ، در این مطالععهانجام دادند 1393سال 

بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم  5هاي در کلیه بخش

آباد را مورد بررسی قرار پزشکی لرستان در شهر خرم

با تکمیل پرسشنامه کارکنان نفر از  325دادند. تعداد 

ج به دست در این مطالعه شرکت کردند. نتای محقق ساخت

 کارکنانآمده از تحقیق نشان داد که آگاهی کلیه 

بیمارستان هاي مورد مطالعه در مورد توکسوپالسموزیس 

بدست و اینترنت بیشترین مرجع  استمتوسط به باال 

درصد). کمترین آگاهی  1/62اطالعات بوده است ( آوردن

در مورد انتقال بیماري از راه مصرف شیر  کارکنان

اس با گربه و پیوند اعضا بوده است. آگاهی نجوشیده ، تم

بیمارستان هاي مورد مطالعه در خصوص  کارکناناکثر 

مخزن اصلی و عامل توکسوپالسموز تقریباً خوب بود. با 

رسد که ، به نظر میه به نتایج به دست آمده از تحقیقتوج

غیر تخصصی و حتی  کارکناناهی ارتقاي میزان آگ براي

هاي مدون آموزشی در مورد بیماري، کارگاه هاي تخصصی

تواند در درازمدت اثرات غیرقابل جبرانی مهمی که می

در مطالعه ما نیز مشخص شد  .)16(ایجاد کنند الزم است 

که سطح آگاهی دانشجویان رشته پزشکی و مامایی کمی 

و  اما دیگر دانشجویان در سطح متوسط است.مطلوب 

ن را به خصوص بوده و این امر براي دانشجویا ضعیف

پرستارها که در حیطه سالمت مشغول هستند، نکته منفی 

این دانشجویان می  وده که نیازمند ارتقاي سطح آگاهیب

 باشند.

با هدف بررسی سنجش میزان دیگري که مطالعه در  

آگاهی دانشجویان دختر دانشکده دامپزشکی دانشگاه 

اي ترنفر از دانشجویان کارشناسی و دک 100 بر رويشیراز 

عمومی دامپزشکی در مورد جنبه هاي گوناگون بیماري 

 آگاهی دانشجویان در مورد شد،توکسوپالسموزیس انجام 

ه درصد)، را 91( درصد)، مخزن بیماري 87عامل بیماري (

ز ، انتقال ادرصد) 9/86( انتقال از طریق مادر به جنین

و عوارض بیماري  )درصد 5/82( طریق مصرف گوشت خام

 درصد) در سطح باال بود. در این 9/87( جنینمثل سقط 

ح بررسی رابطه بین میزان آگاهی دانشجویان با سط

. آگاهی دانشجویان تحصیالت پدر و مادر مشاهده نشد

 ر بهکارشناسی در مواردي مثل انتقال بیماري از طریق ماد

جنین و تماس با خاك بهتر از دانشجویان دکترا بود 

)005/0<P(. ین راه مبارزه با بیماري کهدر مورد بهتر 

آگاهی دانشجویان دکترا  است،رعایت موازین بهداشتی 

 به نظر. )P>005/0(باالتر از دانشجویان کارشناسی بود 

اد باال بردن میزان آگاهی افر برايمی رسد بهترین راه 

ار جامعه معرفی و شناساندن این بیماري در بین همه اقش

، رسانه هاي درمانیجامعه از طریق مراکز بهداشتی 

ان ن الزم است عالوه بر میزهمچنی .گروهی و مدارس باشد

ه ، بینش و عملکرد دانشجویان و سایر اقشار جامعآگاهی

ه وط بدر رابطه با اعمال پیشگیرانه و موازین بهداشتی مرب

 این در .)17( این بیماري نیز مورد بررسی قرار بگیرد

که افزایش سطح حالی است که در مطالعه ما مشخص شد 

تحصیالت دانشجویان سبب افزایش آگاهی آنها می شود 

.علت این تفاوت ممکن است ناشی از تفاوت در حجم 

یک از هاي دموگراف، تفاوت در شاخصنه مورد مطالعهنمو

جمله سن افراد مورد مطالعه، تفاوت در نحوه سنجش 

 ودر ور، تفاوت رشته افراد مورد مطالعه و تفاوت معیاآگاهی

 .و خروج از مطالعه باشد
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آگاهی دانشجویان میانگین نتایج مطالعه ما نشان داد که 

 در خصوص توکسوپالسموزیس در محدوده مطلوبی قرار ندارد 

و آگاهی در دانشجویان رشته هاي پرستاري و تغذیه، داراي 

سن پایین، ساکن خوابگاه و در مقطع کارشناسی به صورت 

نتایج حاصل از  .نشجویان می باشدداري کمتر از دیگر دامعنی

مطالعه بیانگر میزان اطالعات ضعیف دانشجویان سال آخر 

رشته هاي تحصیلی مرتبط با زنان باردار در مورد 

توکسوپالسموزیس مادرزادي می باشد. با توجه به صدمات 

ناپذیر توکسوپالسموزیس مادرزادي در جنین و عدم جبران 

صوص از طرف پرسنل بهداشتی امکان رخداد اشتباه در این خ

افزایش میزان آگاهی در مورد توکسوپالسموزیس  ،درمانی

مادرزادي در این پرسنل به خصوص پزشکان امري ضروري 

هاي آموزشی و کارگاه هاي می باشد. بنابراین برگزاري دوره

 کارکنانبازآموزي به صورت مستمر در جهت افزایش آگاهی 

وپالسموزیس مادرزادي توکس موردبهداشتی درمانی در 

 باشد.ضروري می

 تشکر و قدردانی
بدینوسیله نویسندگان مقاله از معاونت تحقیقات و 

فناوري دانشگاه علوم پزشکی لرستان که در انجام این 

تحقیق یاري نمودند و همچنین تمام افراد شرکت کننده 

در این مطالعه صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایند. این 

پایان نامه دانشجویی در مقطع دکتراي  تحقیق حاصل

 ).740ی می باشد (شماره پایان نامه:عموم

مطالعه حاضـر در کمیتـه اخـالق دانشـگاه علـوم پزشـکی 

لرســــتان مــــورد بررســــی و تأییــــد قــــرار گرفــــت 

(IR.LUMS.REC.1398.176). .
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Abstract 

Background: Toxoplasmosis is the most important parasitic infection associated with central 
nervous system. Sufficient knowledge and information about congenital toxoplasmosis and its 
effective factors is very helpful for health graduates in the prevention, early diagnosis, and 
treatment of the disease in infants. This study aimed to investigate the knowledge level of senior 
students related to pregnant women in Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad, 
Iran, about congenital toxoplasmosis. 
Materials and Methods: This study included 177 students who would deal with pregnant women 
in their future careers. The students' knowledge and information about congenital toxoplasmosis 
were assessed and measured based on a pre-designed questionnaire. The Mann-Whitney and Chi-
square tests were used to compare the obtained data. 
Results: The results of this study showed that the students' knowledge about congenital 
toxoplasmosis was not in a desired range (4.72±71.14%). Based on the results, the level of 
knowledge was significantly lower in nursing and nutrition students (P=0.013), younger age groups 
(P=0.013), dormitory residents (P=0.002), and undergraduates (P<0.001), compared to other 
students (P<0.05). 
Conclusion: The results of the present study indicated the poor level of information of senior 
students related to pregnant women about congenital toxoplasmosis. Emphasis is placed on the 
importance of the disease and its irreparable damage to the fetus, development of plans to increase 
students' awareness of the disease, as well as ways of transmission and prevention. 
Keywords: Awareness, Congenital toxoplasmosis, Risk factor, Students.  
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