مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

www.mums.ac.ir
Medical Journal of Mashhad
University of Medical Sciences
Vol. 63, No.4, P: 2539-2549
Sep-Nov 2020

سال ،63شماره4
مهر -آبان ،99صفحه 2539-2549

مقاله اصلی

بررسی آگاهی و عملکرد زنان باردار شهر مشهد در مورد بیماری
توکسوپالسموز
تاریخ دریافت -98/09/17 :تاریخ پذیرش99/09/24 :
مصطفویان*1

زهرا
صبا بزازان
حسین مختاری3
2

چکیده
مقدمه :توکسوپالسموز یكي از علل سندروم (Toxoplasmosis, Others, Hepatitis )TORCH
 B, Rubella Cytomegalovirus, Herpes Simplex Virusدر دوران بااردار اساک کاه در
صورت عدم درمان ميتواند باعث ایجاد عوارض شادید در جنا و و ناوزاد شاود .هاد

 1گروه پزشكي اجتماعي ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد
اسالمي ،مشهد،ایران
2دانشكده پزشكي ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمي،
مشهد،ایران

از انجاام مااعهاه

حاضر بررسي آگاهي و عملكرد زنان باردار در مورد ب مار توکسوپالسموز در شهر مشاهد در ساال 1397
بود.
روش کار :مااعهه مقاهي حاضر بر رو  501زن باردار مراجهه کنناده باه مراکاز اادمات جاام ساالمک
شهر انجام شد .نمونه گ ر به صورت اوشها چند مرحلها صورت گرفاک .ابازار جما آور دادههاا

 3استادیار ،گروه عفوني ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد

یک پرسشنامه  25سؤاعي محقق سااته شامل اطالعاات عماومي ،عوامال ااار ،عالئا  ،عاوارض ،راههاا

اسالمي ،مشهد،ایران

پ شگ ر و عملكرد زنان باردار در مورد ب مار توکسوپالسموز بود .تحل ل دادههاا باا اساتفاده از نارم افازار

Email: dr.mostafavian@mshdiau.ac.ir

 SPSSنسخه  20و با آزمونها تي و  ANOVAو رگس ون ااي صورت گرفک.
نتایج % 31/1 :از زنان باردار اظهار کردند که اطالعاتي درباره توکسوپالسموز شن ده یا اواندهاناد .آگااهي
 417نفر آنان ( )% 83/2ضه ف بوده اسک .در آناع ز چند متغ ره ،تهداد سقط ،درآماد ماه اناه ااانوار ،ساو و
تحص الت زنان باردار با آگاهي آنان درباره توکسوپالسموز ارتباط مهني دار آمار داشک(.)p>0/05
نتیجهگیری :با توجه به اینكه در مااعهه حاضر تنها  %4/2از زنان باردار اطالعات اوبي درباره ب مار
توکسوپالسموز داشتند ،ضرور اسک که اهتمام ب شتر در اجرا برنامهها آموزشي جهک بهبود آگاهي
زنان باردار توسط مراقب و دوران باردار صورت گ رد.
کلمات کلیدی :توکسوپالسموز ،زنان باردار ،آگاهي ،عملكرد
پي نوشک :ایو مااعهه فاقد تضاد مناف ميباشد.
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مقدمه

صورتي که مادر ب شتر از  6ماه قبل از حاملگي آعوده شده باشد

توکسوپالسموز یكي از ب مار ها مشترک ب و انسان و دام

اساساً ه چ اار برا انتقال وجود ندارد .اگر عفونک کمتر از

اسک که توسط انگل اجبار درون سلوعي به نام توکسوپالسما

 6ماه قبل از حاملگي رخ داده باشد احتمال انتقال جفتي افزایش

گوند ایجاد ميشود .م زبان اصلي ب مار گربه اسک و مهره

ميیابد (.)7

داران اونگرم از جمله انسان م زبان واسط هستند ( .)1ایو
ب مار

ميتواند از طریق مصر

ابتال به ایو ب مار

عالوه بر سقط جن و ميتواند باعث

گوشک اام یا ن مه پخته،

زایمان زودرس ،وزن ک هنگام توعد ،ایكتر ،ه دروسفاعي،

نوش دن آب آعوده ،تماس با ااک آعوده به مدفوع گربه و حتي

م كروسفاعي،

مغز ،

دریافک اون آعوده و پ وند عضو منتقل شود ( .)1،2به طور کلي

هپاتواسپلنومگاعي و عوارض چشمينظ ر رت نوکوروئ دیک،

شرایط آب و هوایي گرم و اشک با ش وع ک عفونک همراه

شود( .)1،8،9بس ار از نوزادان آعوده شده در سه ماهه آار

ميباشد ( .)3تغ رات اا ر در عادات غذایي و سبک زندگي از

دوران جن ني ،در بدو توعد طب هي هستند وعي بهدها به

جمله جایگزیني آشپز سنتي با فسک فود ،افزایش ارتباط با

رت نوکوروئ دیک مبتال ميشوند .تنها حدود  %20از ایو افراد

ح وانات و افزایش گربهها وعگرد ميتواند احتمال قرار گرفتو

نشانهدار هستند و مهموالً عفونک با تب ،پنوموني و غاعباً بزرگي

در مهرض توکسوپالسموز را افزایش دهد ( .)4با توجه به م زان

کبد و طحال در نوزاد مشخص ميگردد .تشنج شای بوده و

باال آعودگي در م ان جمه ک ،ایو عفونک یک اار جهاني

مهموالً بهبود کامل به ندرت رخ ميدهد .عفونک در اغلب

در نظر گرفته ميشود .م زان آعودگي تخم و زده شده در جهان

موارد به ناب نایي و یا ااتالالت شدید ب نایي و عقب ماندگي

 30تا  %50ميباشد ( .)5براساس یک مااعهه متاآناع ز انجام گرفته

ذهني منجر ميگردد .در درصد کمي از ب ماران عفونک

در سال  ،2018ایو ب مار در کشور ایران ن ز ش وع باالیي دارد

س ستم ک اف فتر بروز مينماید که همراه با بهبود کامل

و ش وع آن حدود ( %37با  %95فاصله اطم نان ب و  %31/5تا

اسک ،اما حتي ایو ب ماران ن ز در سالها

بهد به

 ) 43%گزارش شده اسک (.)6

رت نوکوروئ دیک مبتال اواهند شد (.)10

توکسوپالسموز یكي از علل سندروم  TORCH1در دوران
باردار اسک که در صورت عدم درمان ميتواند باعث ایجاد
عوارض شدید

در جن و و نوزاد شود و تنها موارد اندکي

بهبود کامل ميیابند ( .)3،1از ب و علل مختلفي که بر ابتال

آنسفاعوم ل ک،

کلس ف كاس ون

در زم نه توکسوپالسموز در باردار
مااعهات

صورت

گرفته

مربوط

به

در ایران ،ب شتر
سرواپ دم وعوژ

توکسوپالسموز در زنان باردار بوده اسک (  .)11-13در متاآناع ز
انجام شده توسط آزاد و همكاران در سال  1394با تهداد

جن ني تأث ر ميگذارند ،سو حاملگي در هنگام عفونک مه تریو

نمونه  12818نفر ،م زان ش وع کلي آنتي باد ها

عامل اسک .در صورتي که مادر در سه ماهه اول آعوده شود،

توکسوپالسما  ،%34/2ش وع آنتي باد  % 34/9IgGو ش وع

بروز عفونک از طریق جفک از ک تریو م زان براوردار اسک اما

آنتي باد  % 5/7IgMگزارش گردید (.)14

ب مار در نوزادان ب شتریو شدت را دارد .اگر مادر در سه ماهه
سوم آعوده شود بروز عفونک از طریق جفک ب شتریو احتمال را
دارد اما نوزاد مهموالً در هنگام توعد بدون عالمک اسک .در

بس ار

از موارد توکسوپالسموز مادرزاد

ضد

با احت اطها

ساده در طي باردار قابل پ شگ ر اسک .ایو پ شگ ر در سه
ساح قابل انجام اسک .پ شگ ر

اوع ه مربوط به برنامهها

آموزشي و بهداشک عمومي از جمله پخک کامل گوشک و
1Toxoplasmosis

, Others (Hepatitis B) , Rubella ,
Cytomegalovirus (CMV) , Herpes Simplex Virus
)(HSV

پره ز از مصر
گربهها

گوشک اام و یا ن مه پخته ،پره ز از تماس با

آعوده و همچن و پره ز از مصر

آب ،م وه و

زهرا مصطفویان و همکاران
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سبزیجات آعوده ميباشد ( .)15پ شگ ر ثانویه شامل روشها

 501نفر از زنان باردار مراجههکننده به مراکز جام سالمک

قبل از زایمان ،برا

بودند.

غرباعگر

سروعوژیک در مراقبکها

تشخ ص و درمان عفونک حاد توکسوپالسما گوند و درنت جه
کاهش عواقب ناشي از توکسوپالسموز مادرزاد

ميباشد.

پ شگ ر

ثاعث ه شامل درمان نوزادان مبتال به توکسوپالسموز

مادرزاد

از عوارض

تحک باع ني به منظور جلوگ ر

ميباشد(.)9

شهر

برا

دریافک مراقبکها

دوران باردار

مه ارها ورود به مااعهه شامل :داشتو تابه ک ایراني ،داشتو
سواد اواندن و نوشتو و داشتو پرونده بهداشتي برا
مراقبکها

دوران باردار

و مه ارها

اروج شامل عدم

توانایي درک سواالت پرسشنامه و داشتو تحص الت در
رشتهها تحص لي مرتبط با علوم پزشكي بوده اسک.

با توجه به عوارض شدید که در کودکان متوعد شده از

حج نمونه براساس مقاعه رفرانس شماره( )3که فراواني

مادران آعوده به ایو انگل به وجود ميآید ،آگاهي زنان باردار از

پاسخ بله به سوال "آیا توکسوپالسموز توسط یک عامل عفوني

روشها

انتقال ب مار

و راهها

کنترل و پ شگ ر ب مار

ایجادميشود" %16/1 ،بود و با در نظر گرفتو ضریب اطم نان

ضرور به نظر ميرسد .هر چند مااعهات زیاد جهک بررسي

 95%و م زان دقک  P/5طبق فرمول محاسبه برآورد نسبک در

آگاهي و نگرش زنان باردار نسبک به ب مار توکسوپالسموز

یک جامهه ،حداقل  501نفر محاسبه شد.

درکشورها مختلف دن ا انجام شده اسک ( )17،16،9،3،18اما

روش نمونهگ ر بهصورت اوشها چندمرحلها بود .با

مااعهات انجام شده در ایو زم نه در کشور ایران بس ار ک و

مراجهه به سایک مهاونک بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مشهد،

همانطور که پ شتر ذکر گردید ب شتر مااعهات صورت گرفته

اطالعات مربوط به مراکز جام سالمک شهر تابهه هر یک از

مربوط به سرواپ دم وعوژ توکسوپالسموز در زنان باردار بوده

مراکز پنجگانه بهداشک شهرستان مشهد ااذ شد .تهداد  5مرکز

اسک.

به ق د قرعه از مناطق تحک پوشش هر یک از مراکز پنجگانه

در مااعهه نایبزاده و همكاران در سال  1393در دانشگاه

بهداشک شهرستان مشهد (درمجموع  25مرکز جام سالمک

علوم پزشكي عرستان کشور ایران تهداد  1192زن باردار مراجهه

شهر ) انتخاب شدند .پس از مراجهه به ایو مراکز ،از هر یک از

کننده به مراکز بهداشک شهرها ق  ،ش راز و ارم آباد بررسي

 24مرکز جام سالمک شهر  ،تهداد  20زن باردار و از یک

شدند .نتایج نشان داد که م زان آگاهي افراد تحک مااعهه در سه

مرکز  21زن باردار به روش در دسترس وارد مااعهه شدند.

شهر مذکور به طور قابل توجهي ضه ف بود .به گونها که در

برا سنجش آگاهي و نگرش زنان باردار در ایو تحق ق از

ارم آباد  ،%93در ش راز  %87/5و در ق  % 85/5افراد اطالعات

پرسشنامه محقق سااته استفاده شد که با اقتباس از پرسشنامه

نداشتند ( .)1با توجه به کمبود

مااعهه  Andiappanو همكاران تحک عنوان بود( .)3پرسشنامه

مااعهات صورت گرفته در ایو زم نه در ایران و اهم ک موضوع،

مذکور ابتدا ترجمه و سپس بوميساز شد .روایي 1پرسشنامه

بررسي آگاهي و نگرش زنان باردار

شامل روایي صور توسط  2متخصص پزشكي اجتماعي و 2

توکسوپالسموز و بررسي

متخصص عفوني تأی د شد .جهک بررسي روایي محتو اعداد

براي عوامل احتماعي موثر بر آن نظ ر سو زن ،سو باردار ،

 CVRو  CVIبه ترت ب  0/8و  0/76به دسک آمد.

پایایي2

تهداد باردار  ،تهداد سقط ،ساح تحص الت و درآمد ماه انه

پرسشنامه ن ز براساس ضریب آعفا کرونباخ 3در یک نمونه 20

اانوار انجام گرفک.

نفره ته و شد .مقدار ضریب مذکور  0/93به دسک آمد که

روش کار

نشان دهنده پایایي مالوب پرسشنامه ميباشد( .ضریب

کافي در مورد ایو ب مار
مااعهه حاضر با هد

ساکو شهر مشهد در مورد ب مار

مااعهه حاضر یک بررسي مقاهي از نوع توص في-تحل لي
ميباشد که در سال  1397انجام گرفک .نمونه مورد مااعهه شامل

1

Validity
Reliability
3
Chronbach's Alpha
2
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آعفاکرونباخ مربوط به سواالت اطالعات عمومي ،0/79سواالت

شد .جهک مقایسه متغ رها کمي در دو گروه و یا ب ش از دو

مربوط به عوامل اار ب مار  ،0/79سؤاالت مربوط به عالئ و

گروه از آزمون تي در دو گروه مستقل و یا  ANOVAاستفاده

عوارض ب مار  ،0/77سواالت مربوط به راهها پ شگ ر ،/75

شد .جهک مقایسه دو به دو پس از آزمون  ANOVAاز آزمون

پرسشنامه نهایي حاو سؤاالتي مربوط به اطالعات دموگراف ک

بون فروني استفاده شد .جهک بررسي همزمان متغ رها مستقل

و همچن و  25سوال سه گزینها به صورت بله ،ا ر و مامئو

بر نمره آگاهي از آزمون چند متغ ره رگرس ون ااي استفاده

مربوط به آگاهي در مورد ب مار

ن ست

توکسوپالسموز

شد .ساح مهني دار آزمونها کمتر از  %5در نظر گرفته شد.

ميباشد 4 .سوال مربوط به اطالعات عمومي درباره

طرح مااعهه در کم ته ااالق دانشكده پزشكي مارح شد و

توکسوپالسموز ( 3تا  5 ،)6سوال مربوط به ریسک فاکتورها

با کد ( )IR.IAU.MSHD.REC.1397.037ثبک شد.

ب مار (سوال  7تا  5 ،)11سوال مربوط به عالئ و عوارض

زنان باردار تنها در صورت رضایک وارد مااعهه شدند و

ب مار ( 12تا  4 ،)16سوال مربوط به راهها پ شگ ر ( 17تا

پرسشنامه توسط آنان تكم ل شد .پرسشنامهها بدون نام بوده و

 )20و  5سوال مربوط به رفتارها پ شگ ر کننده ( 21تا )25

افراد شرکک

اطالعات افراد محرمانه باقي ميماند .پاسخها

ميباشد .به هر پاسخ صح ح یک امت از و به پاسخها غلط و

کننده در مااعهه تنها در راستا اهدا

مامئو ن ست امت از تهلق نگرفک .در صورتي که افراد شرکک

گرفک و ه چ گونه هزینها به افراد شرکک کننده تحم ل نشد.

کننده در مااعهه به کمتر از یک سوم سواالت پاسخ صح ح داده
بودند آگاهي آنان ضه ف ،ب و یک سوم تا دو سوم آگاهي
متوسط و ب شتر از دو سوم به عنوان آگاهي اوب در نظر گرفته
شد.
تجزیه و نحل ل دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS
نسخه 20صورت گرفک .دادهها کمي به صورت م انگ و و
انحرا

مااعهه مورد استفاده قرار

نتایج
دریک مااعهه مقاهي تهداد  501زن باردار مورد بررسي
قرار گرفتند و آگاهي و عملكرد آنان در اصوص ب مار
توکسوپالسموز ارزیابي شد .جدول  1نشان دهنده توزی
متغ رها دموگراف ک در جمه ک مورد مااعهه اسک(جدول.)1

مه ار و دادهها ک في به صورت نسبک و درصد ب ان
جدول  -1توزی فراواني متغ رها دموگراف ک در زنان باردار
متغ ر کمي

تهداد

کمتریو

ب شتریو

م انگ و

انحرا

سو زن(سال)

501

17

42

27/9

5/38

501

2

40

21/6

9/15

تهداد باردار

501

1

5

1 /8

0/89

تهداد سقط

501

0

5

0/35

0/67

سو

باردار

(هفته)

متغ رها ک في
درآمد ماه انه اانوار (تومان)

تهداد

درصد

کمتر از یک م ل ون

232

46/3

ب و  1تا 2م ل ون

146

29/1

ب و  2تا  4م ل ون

95

19

ب شتر و یا مساو  4م ل ون

28

5 /6

جم

501

100

تحص الت

تهداد

درصد

بي سواد و کمتر از دیپل

69

13/8

مه ار

زهرا مصطفویان و همکاران
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دیپل و فوق دیپل

171

34/1

ع سانس

197

39/3

فوق ع سانس و دکترا

64

12/8

جم

501

100

در پاسخ به سوال اول پرسشنامه که " آیا تاکنون اطالعاتي

آزمایش شده اید؟" تنها  36نفر( )%7/2جواب بلي و بق ه پاسخها

راج به توکسوپالسموز شن ده یا اوانده اید؟"  156نفر

ا ر بوده اسک .نمره کلي آگاهي نسبک به توکسوپالسموز در

( )%31/1جواب بلي و مابقي جواب ا ر دادهاند و در پاسخ به

زنان باردار به صورت کميدر جدول شماره  2و به صورت

سوال دوم پرسشنامه که "آیا تاکنون برا

ک في در جدول شماره  3نشان داده شد.

توکسوپالسموز

جدول  )2توزی نمره آگاهي نسبک به توکسوپالسموز در زنان باردار مورد مااعهه
متغ ر

کمتریو

ب شتریو

م انگ و

انحرا

نمره آگاهي

0

17

2/6

4

مه ار

جدول  )3توزی رتبه آگاهي نسبک به توکسوپالسموز در زنان باردار مورد مااعهه
م زان آگاهي

تهداد

درصد

ضه ف

417

83/2

متوسط

63

12/6

اوب

21

4 /2

جم

501

100

سؤاالت آگاهي و توزی فراواني پاسخ به هر یک از
سؤاالت از شماره  1تا  18مربوط به آگاهي زنان باردار نسبک به
ب مار توکسوپالسموز در جدول شماره  4آمده اسک.
جدول  )4توزی فراواني پاسخ به سواالت  1تا  18آگاهي زنان باردار نسبک به ب مار توکسوپالسموز
جواب صح ح

جواب نادرسک یا عدم اطم نان

تهداد (درصد)

تهداد (درصد)

ردیف

سواالت

(427 )85/2

1

آیا توکسوپالسموز یک ب مار عفوني هسک؟

(74 )14/8

2

آیا توکسوپالسموز توسط س ایجاد ميشود؟

(54 )10/8

(447 )89/2

3

آیا عامل توکسوپالسموز در مدفوع گربهها آعوده وجود دارد؟

(109 )21/8

(392 )78/2

4

آیا عامل توکسوپالسموز ممكو اسک در گوشک اام یا ن مه پخته وجود داشته باشد؟

(55 )11

(446 )89

5

آیا با تماس با مدفوع گربه ميتوان به توکسوپالسموز مبتال شد؟

(99 )19/8

(402 )80/2

6

آیا با اوردن گوشک ن مه پخته ميتوان به توکسوپالسموز مبتال شد؟

(51 )10/2

(450 )89/8

7

آیا با اوردن آب آعوده ميتوان به توکسوپالسموز مبتال شد؟

(48 )9/6

(453 )90/4

8

آیا با انجام باغباني بدون دستكش ميتوان به توکسوپالسموز مبتال شد؟

(36 )7/2

(465 )92/8

9

آیا با انتقال اون ميتوان به توکسوپالسموز مبتال شد؟

(20 )4

(481 )96

10

آیا توکسوپالسموز ميتواند باعث سقط در زنان باردار شود؟

(176 )35/1

(325 )64/9

11

آیا توکسوپالسموز ميتواند باعث عوارض شدید در جن و یا نوزاد شود؟

(138)27/5

(363 )72/5

12

آیا توکسوپالسموز ميتواند در زنان باردار باعث تب و عالئ مشابه آنفوالنزا شود؟

(20 )4

(481 )96
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13

آیا توکسوپالسموز ميتواند در زنان باردار بدون عالمک باشد؟

(36 )7/2

(465 )92/8

14

آیا توکسوپالسموز فقط در صورتي به جن و منتقل ميشود که به تازگي در طي

(21 )4/2

(480 )95/8

آیا اجتناب از گربهها وعگرد یكي از راهها جلوگ ر از ابتال به توکسوپالسموز

(168 )33/5

(333 )66/5

باردار ایجاد شده باشد؟
15

اسک؟
16

آیا اوب پختو گوشک تا حد آبدار نبودن و از ب و رفتو رنگ صورتي یكي از راهها

(60 )12

(441 )88

آیاشستو و پوسک کندن م وهها و سبزیجات قبل از مصرف كي از راهها جلوگ ر از

(73 )14/6

(428 )85/4

جلوگ ر از ابتال به توکسوپالسموز اسک؟
17

ابتال به توکسوپالسموز اسک؟
آیا تم ز کردن تخته گوشک و وسایل آشپز پس از هربار استفاده یكي از راهها

18

(434 )86/6

(67 )13/4

جلوگ ر از ابتال به توکسوپالسموزاسک؟

باردار درمورد ب مار توکسوپالسموز در جدول  5نشان داده

ارتباط متغ رها سو ،سو باردار  ،تهداد باردار  ،تهداد

شده اسک(جدول.)5

سقط ،ساح تحص الت و درآمد ماه انه اانوار باآگاهي زنان

جدول  ) 5ته و آگاهي زنان باردار درمورد ب مار توکسوپالسموز بر حسب سایر متغ رها در آناع ز یک طرفه
متغ ر
سو زن باردار

تهداد

کمتریو

ب شتریو

م انگ و

انحرا

کمتراز  24سال

137

0

11

0/ 7

1/94

مساو و یا ب شتر از 25

367

0

17

3/32

4/35

سه ماهه اول

122

0

16

2/34

4/05

سه ماهه دوم

211

0

17

2/53

3/ 9

سه ماهه سوم

168

0

15

2/89

4/13

بي سواد و کمتر از

69

0

11

0/41

1/59

171

0

10

0/73

1/95

سال
سو باردار

مه ار

آماره آزمون

p-value

6/8T=-

>0/0001

F= 706

F= 57/885

0/496

>0/0001

دیپل (گروه یک)
تحص الت

دیپل

و

فوق

دیپل (گروه دو)
ع سانس (گروه سه)

197

0

17

3/81

4/30

فوق ع سانس و دکترا

64

0

16

6/28

4/94

(گروه چهار)

درآمد اانوار

کمتر از یک م ل ون

232

0

16

1/23

2/77

ب و  1تا 2م ل ون

146

0

15

3/08

4/04

95

0

17

4/05

4/75

28

0

15

6/57

5/07

ب و  2تا  4م ل ون
ب شتر و یا مساو

4

F= 26/406

>0/0001

م ل ون
یک (گروه اول)
تهداد باردار

تهداد سقط

230

0

17

2/22

3/91

دو(گروه دوم)

156

0

16

2/54

3/78

سه تا پنج(گروه سوم)

115

0

16

3/46

42.4

صفر (گروه اول)

366

0

17

1/99

68.3

یک(گروه دوم)

105

0

16

3/73

4/02

 2تا ( 5گروه سوم)

30

0

16

6/13

5/26

هماناور که در جدول شماره  5مشاهده ميگردد در آناع ز
یک طرفه انجام شده ،متغ رها سو ،تحص الت ،درآمد ماه انه

F= 3/717

F= 21/617

0/025

>0/0001

اانوار ،تهداد باردار و تهداد سقط با آگاهي زنان در مورد
ب مار توکسوپالسموز ارتباط مهني دار آمار داشته اسک.
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نتایج آزمون بون فروني انجام شده جهک مقایسه دو به دو در

زهرا مصطفویان و همکاران

جهک بررسي اثر پ شگویي کننده هر یک از متغ رها

متغ رهایي که ب ش از دو حاعک داشتند مانند تحص الت ،درآمد

مستقل بر آگاهي زنان باردار نسبک به ب مار توکسوپالسموز از

ماه انه اانوار ،تهداد باردار و تهداد سقانشان داد که ااتال

ازمون رگرس ون ااي استفاده شد.نتایج آزمون نشان داد که

مهنيدار در نمره آگاهي بر حسب م زان تحص الت تنها ب و

متغ رها سو مادر ،تهداد سقط ،م زان تحص الت مادر و درآمد

گروهها یک و دو وجود ندارد ( )p<0/05و ب و گروهها

ماه انه اانوار با آگاهي زنان باردار نسبک به ب مار

یک و سه ،سه و چهار ،دو و سه ،دو و چهار ،یک و چهار

توکسوپالسموز ارتباط مهني دار آمار داشته اسک(.)p>0/05

وجود داشته اسک( .)p>0/05همچن و

ااتال

مهني دارآمار

ااتال

مهني دار آمار بر حسب درآمد ماه انه اانوار تنها ب و

تحص الت و افزایش درآمد ماه انه اانوار م زان آگاهي زنان

گروهها دو و سه وجود ندارد ( )p>0/05و ب و گروهها یک

باردار نسبک به ب مار توکسوپالسموز افزایش ميیابد وعي با

و دو ،یک و سه ،یک و چهار ،سه و چهار ،دو و چهار ،ااتال

افزایش سو مادران م زان آگاهي آنان کاهش ميیابد.

مشاهده گردید( .)p>0/05بر حسب تهداد

مهني دار آمار
باردار ن ز ،ااتال

مهني دار آمار

تنها ب و گروهها یک

و سه باردار وجود داشته ( .)p>0/05و ب و سایر گرو هها
ااتال

وجود نداشته اسک( .)p>0/05بر

مهني دارآمار

حسب تهداد سقط ن ز ااتال

مهني دار آمار

به طور

که با

افزایش تهداد سقط ،افزایش م زان

جهک بررسي عملكرد زنان باردار درباره ب مار پ شگ ر
از ب مار

توکسوپالسموز  5سوال به شرح جدول  6از انان

پرس ده شد که توزی فراواني پاسخ به سواالت در همان جدول
آمده اسک.

ب و گروهها

یک و دو ،دو و سه ،یک و سه مشاهده گردید(.)p>0/05
جدول) توزی فراواني پاسخ به سواالت عملكرد زنان باردار درمورد ب مار توکسوپالسموز
بلي

ار

سواالت عملكرد

تهداد (درصد)

تهداد (درصد)

آیا به طور مهمول پس از باغباني دسکها اود را ميشوی د؟

( 501 )100

(0 ) 0

آیا در صورت تماس با گربه دسکها اود را ميشوی د؟

(497 ) 99/2

( 4 )0/8

آیا پس از تماس با گوشک اام دسکها اود را ميشوی د؟

(494 ) 98/6

( 7 )1/4

آیا قبل از اوردن غذا دسکها اود را ميشوی د؟

( 436 )87

( 65 )13

آیا گوشک یا جگر اام یا ن مه پخته مياورید؟

( 127 )25/3

(374 ) 74/7

بحث

گربه و  %11آنان از انتقال ب مار از طریق گوشک اام یا ن مه

در ایو مااعهه مقاهي تهداد  501زن باردار مورد بررسي قرار

پخته مال بودند که ایو م زان در مااعهه ما به ترت ب  %19/8و

گرفتند و با ارائه پرسشنامه به آنها آگاهي و عملكردشان نسبک

 %11بوده اسک .اکثر افراد تحک مااعهه Andiappanاطالعات

به ب مار

توکسوپالسموز ارزیابي شد .آگاهي %83/2افراد

شرکک کننده نسبک به ایو ب مار ضه ف بوده اسک در صورتي
که عملكرد ب شتر افراد نسبک به راهها

پ شگ ر از ب مار

اوب بوده اسک.
در مااعهه

 Andiappanو همكاران( )3که بر رو

اوبي در مورد ریسک فاکتورها ،عالئ و راهها انتقال ب مار
نداشتند .با ایو حال رعایک بهداشک اکثر افراد مالوب بود که
ایو یافته ن ز با مااعهه حاضر همخواني دارد.
در ایو مااعهه Andiappanارتباط مهنادار

ب و ساح

تحص الت و م زان آگاهي زنان باردار درباره

ب مار

 2598زن باردار در  3کشور آس ایي ف ل پ و ،تایلند و ماعز انجام

توکسوپالسموز گزارش گردید .و ایو ارتباط مهنادار در مااعهه

شد %19/4 ،شرکک کنندگان ازانتقال ب مار از طریق مدفوع

حاضر ن ز وجود داشک.
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در مااعهه مذکور با پ شرفک هفته باردار آگاهي افراد در

اظهار داشتند که اطالعاتي درباره توکسوپالسموز شن ده یا

راباه با توکسوپالسموز افزایش یافته بود اما در مااعهه حاضر

اواندهاند .ایو م زان تا حدود با مااعهه حال حاضر همخواني

ارتباط مهنادار ب و هفته باردار و آگاهي افراد یافک نشد.

دارد .ایو درصد در مااعهه حاضر  %31/1ميباشد .ایو م زان ک

علک ایو موضوع ميتواند مربوط به آموزش ضه ف به مادران

آگاهي ميتواند زنان باردار را در ریسک ب شتر نسبک به ابتال

باردار در طي ویزیکها پره ناتال در کشور ما باشد.

به توکسوپالسموز قرار دهد و به دنبال آن امكان افزایش م زان

در مااعهه % 3/5 ،Andiappanاز افراد اظهار داشتند که
تاکنون برا

آعودگي و سقط جن و ن ز وجود دارد.

ارزیابي توکسوپالسموز تحک آزمایش قرار

در راباه با راهها انتقال %95/5 ،از افراد شرکک کننده در

گرفتهاند .ایو م زان در مااعهه حاضر  %7/2بوده اسک .به نظر

مااعهه مذکور از انتقال ب مار از طریق مدفوع گربه آگاهي

مربوط به تفاوت تهداد سقط در افراد

داشتند .ایو م زان در مااعهه حاضر به وضوح کمتر و در حد

ميرسد ایو ااتال

بررسي شده در  2مااعهه و احتماال دراواسک سروعوژ

 %19/8بوده اسک .به نظر علک ایو ااتال  ،در ارتباط با داشتو

توکسوپالسموز جهک بررسي سقط در زنان ميباشد .در

ح وانات اانگي از جمله گربه در برزیل اسک که ایو م زان در

مااعهه% 9/6،Andiappanاز افراد دارا سابقه سقط بودند در

کشور ما کمتر ميباشد.
در مااعهه  %83/8 Millarاز افراد تحک مااعهه از عالئ

حاعي که ایو م زان در مااعهه حاضر  % 26/94بود.
در مااعهه مذکور تفاوت مهنادار ب و تهداد سقط و آگاهي

توکسوپالسموز آگاهي نداشتند و در مااعهه حاضر  %96افراد

افراد وجود نداشک اما در مااعهه حاضر ایو تفاوت مهنادار بود.

نسبک به عالئ احتماعي توکسوپالسموز نظ ر تب و عالئ مشابه

که ایو یافته ن ز ميتواند مربوط به تهداد ب شتر سقط در افراد

آنفوالنزا بي اطالع بودند .اگرچه در اکثر موارد ،توکسوپالسموز

شرکک کننده در مااعهه حاضر و کسب اطالعات درباره

در طي باردار

ب مار ها مرتبط با سقط توسط مادراني باشد که حداقل یک

احتماعي ایو ب مار جهک تشخ ص زودرس در طي باردار
اهم ک زیاد

بار دچار سقط شدهاند.
در مااعهه نایبزاده وهمكاران ( )1که بر رو  1192زن
باردار در  3شهر ق  ،ش راز و ارم آباد انجام شد ،م زان آگاهي
نسبک به ب مار

بدون عالمک ميباشد اما آشنایي با عالئ
دارد .در غ ر ایو صورت ميتواند عوارض

شدید در نوزادان از جمله ضایهات چشمي و حتي مرگ ایجاد
کند.

توکسوپالسموز در  3شهر مذکور ضه ف

در مااعهه مذکور ن ز مشابه مااعهه حاضر ارتباط مهنادار

گزارش شده اسک .به طور که  %93در ارم آباد % 87/5 ،در

ب و ساح تحص الت و م زان آگاهي افراد در مورد ب مار

ش راز و  %85/5در ق اطالعات کافي درباره

ایو ب مار

توکسوپالسموز گزارش گردید به نحو

که با افزایش

نداشتند .م زان آگاهي ضه ف در مااعهه حاضر  %83/2بود که

تحص الت افراد آگاهي آنان در مورد ایو ب مار ن ز افزایش

ایو م زان با شهرها ق و ش راز ه اواني دارد اما نسبک به

یافته اسک.

ارمآباد کمتر ميباشد .از آنجایي که در مااعهه حاضر ارتباط

در مااعهه

 Chandrasenaو همكاران ( )4درصد

مهنادار ب و ساح تحص الت افراد با م زان آگاهي آنان نسبک

فراواني افراد با آگاهي اوب نسبک به ب مار توکسوپالسموز با

به توکسوپالسموز مشاهده گردید .به نظر ميرسد پای وتر بودن

مااعهه حاضر همخواني دارد ( %4/4در برابر  )%4/2و ب شتریو

ساح آگاهي افراد در ارم آباد مربوط به ب شتر بودن م زان

منب اطالعات افراد ( )%30تلویزیون ذکر شده اسک که از

بيسواد در افراد بررسي شده در ایو شهر ميباشد(.)% 6/3

رسانهها

اوب جهک آموزش به افراد ميباشد .رعایک

در مااعهه  Millarو همكاران ( )9که بر رو  400زن

بهداشک توسط افراد در ایو مااعهه در ساح باالیي قرار داشک.

باردار در کشور برزیل انجام شد %27/8 ،از افراد تحک مااعهه

 %95به شستو دسکها پس از تماس با گربه ،ااک و گوشک
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اام یا ن مه پخته اشاره کرده بودند که ایو نتایج در راستا نتایج

اون %1/9 ،عفونک ویروسي و  %1/4آب چاه را به عنوان راه

مااعهه حاضر در مورد عملكرد افراد ميباشد.

انتقال گزارش کردند .وقتي از آنها پرس ده شد که آیا آزمایش

در مااعهه  Smerekaو همكاران ( )17که بر رو 465

اون برا

توکسوپالسموز وجود دارد %29/4 ،پاسخ "ا ر"،

زن باردار در عهستان انجام شد ،گزارش گردید که  %94/4از

 %34/1پاسخ "بله" و  %36/4پاسخ "مو نميدان " را داشتند .در

افراد تحک مااعهه آگاهي اوبي نسبک به ب مار

مااعهه حاضر  %31/1افراد اظهار داشتند در مورد توکسوپالسموز

توکسوپالسموز داشتهاند و ب شتریو منب اطالعات افراد ایو

مااعبي شن ده و یا اواندهاند که اندکي از مااعهه  Erogluب شتر

مااعهه درباره توکسوپالسموز کادر پزشكي اعالم شده اسک که

بود .همچن و در مااعهه ما در پاسخ به سوال دوم پرسشنامه که

زیاد در آگاهي افراد مااعهه

"آیا تاکنون برا توکسوپالسموز آزمایش شده اید؟" تنها 36

ایو امر ميتواند علک ایو ااتال

مذکور با مااعهه حاضر را توج ه نموده و عزوم توجه به
آموزشها

مناسب توسط پرسنل بهداشک و درمان را در

نفر ( ) 7/2( )%7/2جواب بلي و بق ه پاسخها ا ر بوده اسک.
رعایک

عملكرد زنان باردار تحک مااعهه در زم نه

کشورمان یادآور سازد .نتایج مااعهاتي که در ایو زم نه انجام

بهداشک دسکها پس از باغباني و پس از تماس با گربه و

شدهاند نشان دادکه آموزش به زنان باردار ميتواند ریسک ابتال

گوشک اام علي رغ آگاهي ضه ف آنان در راباه با ب مار

به توکسوپالسموز مادرزاد را کاهش دهد( .)19-20همچن و

توکسوپالسموز اوب بود .به طور که  %100افراد به شستشو

مااعهها در کشور عهستان نشان داد که آموزش به زنان باردار

دسکها پس از باغباني % 99/2 ،به شستشو دسکها در صورت

در طي  4سال باعث دو برابر شدن آگاهي آنان نسبک به ب مار

تماس با گربه و  %98/6به شستو دسکها پس از تماس با گوشک

توکسوپالسموز و روشها پ شگ ر آن شده اسک(.)21
در مااعهه  ،Smerekaسو کمتر افراد با ساح آگاهي
باالتر آنان ارتباط مهنادار داشک که ما ن ز در مااعهه حاضر به

اام اشاره کرده بودند % 25/3 .از افراد به مصر

گوشک یا

جگر اام یا ن مه پخته اشاره کرده بودند که از جمله راهها مه
انتقال ب مار ميباشد.

نت جه مشابه رس دهای  .از علل کاهش م زان آگاهي نسبک به

از محدودیکها تحق ق ميتوان به موارد ذیل اشاره کرد.

توکسوپالسموز با افزایش سو افراد ميتوان به اشت اق ب شتر افراد

پرسشنامه ایو مااعهه حاو سوالها بسته با پاسخ به صورت بله

جوان به مااعهه و همچن و استفاده ب شتر افراد جوان از اینترنک و

و ا ر بوده اسک .به نظر ميرسد استفاده از سوالها

باز و

کسب اطالعات از ایو راه اشاره نمود.

همچن و ثبک محل سكونک افراد و منب کسب اطالعات آنها

در مااعهه  Erogluدر ترک ه در سال  )22( 2020که بر

مي تواند در برنامه ریز جهک آموزش به افراد کمک بس ار

رو  214زن باردار صورت گرفک ،ش وع توکسوپالسموز 14

زیاد کند .همچن و به نظر ميرسد انجام مااعهها که در آن به

درصد بود .هنگامي که آگاهي از توکسوپالسموز ارزیابي

صورت همزمان ساح آنتي باد ضد توکسوپالسموز در افراد

شد %22/4،از زنان باردار در مورد توکسوپالسموز شن ده بودند.

اندازه گ ر

شود ،ميتواند جهک سنج دن ارتباط ب و مثبک

نشن دن توکسوپالسموز اار عفونک را افزایش نداده بود .در

شدن آنتي باد

م ان ایو زنان  %38/8آنان اظهار داشتند از پزشكان %30/6 ،از

کننده آنان کمک کننده باشد .مزیک مااعهه حال حاضر نسبک

ماماها%24/5 ،از اینترنک و  %6/1از تلویزیون در مورد

به سایر مااعهات انجام شده در ایران در یک شهر حج نمونه

توکسوپالسموز مااعبي یادگرفتهاند .هفتاد و یک درصد ب ماران

باال مااعهه ميباشد .با ایو حال جهک تهم دادن نتایج حاصل

ه چ تصور از نحوه انتشار توکسوپالسموز نداشتند .هنگاميکه

از ایو مااعهه به کل کشور باید احت اط الزم را مبذول داشک.

از راه انتقال ب مار

سوال شد %15/9 ،مدفوع گربه%5/1 ،

سبزیجات و م وهها شسته نشده%2/3 ،گوشک اام %2/3 ،انتقال

با م زان آگاهي افراد و رفتارها

پ شگ ر
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نتیجه گیری
به طور کلي درصد باالیي از افراد شرکک کننده در ایو
مااعهه ( )%83/3آگاهي ضه في نسبک به ب مار توکسوپالسموز
داشتند .م زان آگاهي متوسط  %12/6و آگاهي اوب تنها %4/2
بود .نتایج بررسيها نشان داد که متغ رها سو ،تهداد سقط،
م زان تحص الت و م زان درآمد ماه انه اانوار با آگاهي زنان
باردار نسبک به ب مار

توکسوپالسموز ارتباط مهنادار آمار

دارد به طور که با افزایش تهداد سقط ،م زان تحص الت و
م زان در آمد ماه انه اانوار م زان آگاهي افراد افزایش ميیابد
اما با افزایش سو م زان آگاهي آنان کاهش ميیابد.
نظر به ایو که م زان آگاهي و آموزش ضه ف مردم موجب
ش وع ب شتر ب مار و کاهش ساح سالمتي در جامهه ميشود و
با توجه به اینكه م زان آگاهي افراد بررسي شده در ایو مااعهه به
طور قابل توجهي ضه ف بود ،به نظر ميرسد برنامهها
پ شگ ر در ساوح اوع ه و ثانویه مربوط به ایو ب مار باید
مورد توجه ب شتر قرار گ رد .پ شنهاد ميشود اطالعات مربوط
به راهها

انتقال ب مار  ،عالئ و عوارض ب مار

در قاعب

پمفلکها آموزشي در مراکز بهداشک و ماب متخصص و زنان
در اات ار افراد قرار گ رد .همچن و آموزش مستق

و شفاهي

توسط کادر پزشكي شامل متخصص و زنان ،ماماها و آموزش
همگاني از طریق جراید و رسانهها جمهي ن ز باید مورد توجه
ب شتر قرار گ رد.
تشکر وقدردانی
مااعهه حاضر حاصل پایان نامه دانشجویي در مقا دکترا
پزشكي عمومي ميباشد .بدیو وس له مجریان طرح از کارکنان
مراکز ادمات جام سالمک همكار

کننده و افراد شرکک

کننده در طرح تقدیر و تشكر به عمل ميآورند.
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Abstract
Introduction: It is very painful and anxious for children to undergo venous
and injection procedures. Exposure of children to severe pain and anxiety
can cause mental health problems. There are several ways to reduce pain
during injection. In this study, we examine two pharmacological and nonpharmacological methods of reducing the severity of pain in children during
injection.
Materials and Methods: In this systematic review study, all Iranian articles
published in Persian were searched in databases of Sid, Medlib, Google
scholar, Magiran and Iran Medex with Persian keywords of pain control,
vein taking, injection and thought diversion in children. Of the many
obtained
articles,
20
articles
were
reviewed.
Results: In the evaluated studies, they had compared the pharmacological
methods such as use of spelling cream and non-pharmacological methods
such as thought deviation (music, bubble making, touch, acupressure,
musical ball, injection on doll, massage, relaxation methods, respiratory
exercises). Among them, the method of thought deviation was the most
common method used for pain reduction during injection. Most of the
reviewed studies reported that the use of non-pharmacological methods to
reduce the feeling of pain in children has positive results.
Conclusion: The results of studies showed that non-pharmacological methods
have a greater effect on controlling children's pain during injection. Also,
since non-pharmacological methods (thought deviation) are much less
expensive and cost-effective than pharmaceutical methods (spelling cream),
so different methods of thought deviation can be a good alternative to nonpharmaceutical methods such as spelling cream.
Key words: Children, Injection, Pain Control, Thought Deviation, Vein
taking.
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