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Toxoplasmosis in patients with chronic hepatitis C
and patients with fatty liver
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ABSTRACT
Toxoplasma gondii can affect the human liver and cause pathological
changes such as hepatomegaly, granuloma, hepatitis, necrosis and
liver cirrhosis may result to chronic liver disease.
Objective: The aim in this study was to determine the rate of
toxoplasmosis infection in chronic liver disease patients with HCV
positive disease and in fatty liver patients.
Materials and Methods: This cross-sectional study was performed on
150 samples prepared from three groups, including individuals with
hepatitis C, persons with grade 2 and higher fatty liver disease, and
patients without liver complications as a control group during 1397
and 1398. Serum and whole blood were taken from each subject for
ELISA and PCR study. Toxoplasma IgG kit was used for ELISA test
and two pairs of specific primers were used to amplify T.gondii GRA6
gene in Nested-PCR.
Results: Out of 50 controls, only 3 (6%) showed positive chronic
toxoplasmosis. Of 50 patients with HCV +, 21 (42%) and of 50
patients with fatty liver disease showed 17 (34%) infection with
chronic toxoplasmosis. This difference in infection ratio was
statistically significant (P <0.01). No positive sample was observed in
the Nested-PCR test for detecting T.gondii.
Conclusion: The results of this study indicate an association between
chronic toxoplasmosis and patients with hepatitis C and fatty liver.
Therefore, toxoplasmosis could be assumed as a predisposing factor
for the survival of chronic liver disease.
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پژوهشهای آسیبشناسی زیستی

 18الدن حميدي پور و همکاران

توكسوپالسموز در بیماران هپاتیت  Cمزمن و
بیماران مبتال به كبد چرب

( .)P< 0.01همچنان آزمایش  Nested –PCRبراي تشخيص انگل
در هيچکدام از نمونه ها مثبت نشد.
نتيجهگيري :نتایج این مطالعه نشان دهنده وجود ارتباط معنی دار
بين بيماري توکسوپالسموز مزمن در بيماران مبتال به هپاتيت  Cو

الدن حمیدی پور

کبد چرب گرید  2و باالتر است .پس ممکن است

دانشآموخته کارشناسی ارشد انگل شناسی ،دانشکده علوم پزشکی

توکسوپالسموزیس از عوامل زمينهساز و بقاي بيمارهاي مزمن

دانشگاه تربيت مدرس

کبدي باشد.
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مقدمه
چكیده
توکسوپالسما گوندي میتواند کبد انسان را تحت تأثير قرار دهد و
ممکن است باعث تغييرات پاتولوژیکی از جمله هپاتومگالی،
گرانولوما ،هپاتيت ،نکروز و سيروز کبدي و در نتيجه زمينه ساز
ابتال به بيماري مزمن کبدي شود.
هدف :تعيين ميزان آلودگی توکسوپالسموز در بيماران مزمن کبدي
ناشی از بيماري  HCVمثبت و بيماران کبد چرب درجه  2و باالتر
بوده است.
روشکار :این بررسی از نوع مقطعی بوده و روي  150نمونه خون
تهيه شده از سه گروه افراد شامل بيماران هپاتيت  ،Cبيماران کبد
عنوان گروه شاهد هنگام سالهاي  1397و  1398انجام شد .براي
انجام آزمایش االیزا از کيت توکسوپالسما  Toxo IgGو از دو جفت
پرایمر اختصاصی براي تکثير ژن  GRA6توکسوپالسما گوندي
براي  Nested –PCRاستفاده شد.
نتایج :از  50نفر گروه شاهد تنها  3نفر( )%6و از  50بيمار ،HCV+
 21نفر ( )%42و از  50بيمار مبتال به کبد چرب گرید  2و باالتر 17
نفر ( )%34آلودگی به توکسوپالسموز مزمن را نشان دادند .این
اختالف نسبت آلودگی ،از لحاظ آماري کامال معنی دار بوده است
پژوهشهای آسیبشناسی زیستی

توکسوپالسما گوندي 1که در انسانها و بسياري از گونههاي
پستانداران و پرندگان ایجاد میشود [ .]1در طول چند هفته اول
پس از قرار گرفتن در معرض بيماري ،عفونت به طور معمول باعث
ایجاد یک بيماري خفيف شبه آنفلوآنزا میشود .انگل به ندرت
باعث هر گونه نشانه در افراد بزرگسال و سالم میشود .با این حال
افراد مبتال به ضعف سيستم ایمنی بدن ،مانند بيماران مبتال به ایدز
و یا زنان باردار ،ممکن است به طور جدي بيمار شوند و گاهی
اوقات بيماري میتواند کشنده باشد .این انگل میتواند باعث
آنسفاليت و بيماريهاي عصبی شود و می تواند قلب ،کبد ،گوش
داخلی و چشم را تحت تاثير قرار دهد .پژوهشهاي اخير
توکسوپالسموز را با خودکشی ،اختالل بيش فعالی ،شيزوفرنی و
اسکيزوفرنی مرتبط دانسته است [.]2 ،3
بيماري هپاتيت  Cنوعی عفونت ویروسی است که بيشتر کبد را
تحت تاثير قرار میدهد .ویروس  HCVعلت این بيماري است.]4[ .
این ویروس عمدتا از راه تزریقی منتقل میشود .هيچ واکسنی براي
این بيماري وجود ندارد .افراد بيشتر از طریق تماس با تجهيزات
پزشکی ضدعفونی نشده ،تزریق وریدي مواد مخدر ،و تزریق خون
به هپاتيت  Cمبتال میشوند .به صورت تخمينی  130تا  170ميليون
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چرب درجه  2و باالتر و افراد غير بيمار بدون عارضه کبدي به

توکسوپالسموز عبارت است از یک عفونت تک یاختهاي با
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 HCVبا استفاده از روشهاي سرولوژیک و نيز روشهاي شناسایی

 2و باالتر .گروه سوم :افراد غير بيمار و فاقد عارضه کبدي به عنوان

اسيدنوکلئيک ویروس ،امکانپذیر است .با استفاده از روش االیزا

گروه شاهد .از هر فرد مقدار 10سی سی خون کامل به ميزان  8سی

میتوان آنتی بادیهاي اختصاصی ایجاد شده عليه ویروس را در سرم

سی براي سرم براي انجام تست االیزا و  2سی سی خون حاوي

بيمار تشخيص داد.

 EDTAبراي الیه بافی کوت براي مطالعه  PCRگرفته شد.

بيماري کبدچرب غيرالکلی زمانی رخ میدهد که کبد در شکستن

براي جمعآوري نمونه براي گروه افراد مبتال به کبد چرب گرید دو

چربیها دچار مشکل میشود و با جمع شدن چربی در بافتهاي

و باالتر با آزمایشگاه پاتوبيولوژي کلينيک مسعود ،هماهنگی صورت

کبد ،فرد دچار کبد چرب میشود .این بيماري با مصرف الکل مرتبط

گرفت و تعداد  50نمونه با اطمينان از درستی آزمایش آنزیمهاي

نبوده و زمانی مشخص میشود که 10درصد یا بيشتر وزن کبد

کبدي و دریافت مستندات مربوط به آن ،تحویل گرفته شد .براي

حاوي چربی باشد .این بيماري خود نيز به چند دسته تقسيم شده

جمعآوري نمونههاي HCVمثبت ،با هماهنگی الزم تعداد  50نمونه

و در شدیدترین مراحل باعث سيروز کبدي یا زخم و سپس نارسایی

 HCVمثبت که به روش Real time PCRانجام شده بودند همراه با

کبدي میشود [ .]6بيماري کبد چرب الکلی جزء اولين مرحلههاي

پرینت نتایج آزمایشهاي بيماران که مشخصات هر فرد ( شامل سن

بيماريهاي کبدي مربوط به الکل است .کبد با مصرف زیاد الکل

و جنس) را هم داشت ،از بيمارستان شریعتی تهران تحویل گرفته

صدمه دیده و قادر به شکستن چربیها نيست .اگر فرد از مصرف

شد .براي جمعآوري نمونه افراد سالم درگروه شاهد ،از نمونههاي

الکل خودداري نماید ،این نوع کبد چرب کم کم درمان میشود ،اما

افراد با آنزیمهاي کبدي نرمال و نتایج آزمایشهاي ویروسی کبدي

در صورت ادامه به مصرف الکل فرد ممکن است دچار سيروز

نرمال موجود در آزمایشگاههاي بيمارستانهاي الله و بهمن استفاده

کبدي شود [ .]6با مطالعات تصویربرداري مانند سونوگرافی ،تجمع

شد .پس از اتمام فرایند نمونهگيري ،نمونهها فریز شدند.

چربی در کبد نشان داده میشود.

مالحظات اخالقی

همانگونه که اشاره شد ،توکسوپالسما میتواند کبد انسان را تحت

کليه نمونهگيريها توسط کادر مجرب و مورد اطمينان در کليه مراکز

تأثير قرار دهد [ .]7در کبد ،توکسوپالسموز با تغييرات پاتولوژیکی

درمانی ذکر شده ،انجام شده است .از مسئولين فنی آزمایشگاههاي

از جمله هپاتومگالی ،گرانولوما ،هپاتيت و نکروز همراه است [.]8

پاتوبيولوژي کلينيک مسعود و بخش مولکولی بيمارستان شریعتی

عالوه بر این ،در یک مطالعه اپيدميولوژیکی ،ارتباط عفونت

براي اخذ نمونه بيماران مجوز الزم گرفته شد.

توکسوپالسموز با سيروز کبدي را گزارش شده است [ .]9با این

مكان و زمان انجام آزمایش

حال ،مطالعات اپيدميولوژیک در مورد ارتباط عفونت

کليه آزمایشها در آزمایشگاه انگلشناسی ساختمان علوم پزشکی

توکسوپالسموز و بيماري مزمن کبدي بسيار کم است .نظر به اینکه

 1واقع در دانشگاه تربيت مدرس و آزمایشگاه ژنتيک بيمارستان الله

در مورد وقوع عفونت توکسوپالسموز در بيماران مزمن کبدي

انجام شد .زمان انجام آزمایشها روي نمونهها از اسفند ماه سال

گزارشهایی وجود دارد هدف ما در این پژوهش این بود که در

 1396لغایت  10شهریورماه 1398به طول انجاميد.

بيماران مزمن کبدي ناشی از بيماري  HCVمثبت و بيماران کبد

روش انجام آزمایشها االیزا

چرب درجه  2و باالتر ميزان آلودگی به توکسوپالسموز چگونه

از کيت االیزا توکسوپالسما  IgGپيشتاز طب براي انجام آزمایش

است؟

اليزا استفاده شد .ابتدا سرم بيماران رقيق و سپس نمونههاي رقيق
شده ،داخل چاهکها ریخته شدند .در صورت وجود آنتی بادي

روش كار

عليه آنتی ژنهاي توکسوپالسما این آنتی بادیها به آنتی ژنهاي کف

نوع مطالعه :این بررسی از نوع مقطعی ( ) Cross sectionalروي

چاهک متصل میشود .سپس با افزودن آنتیبادي ضد  IgGکه به

 150نمونه تهيه شده از سه گروه شامل گروه اول :افراد داراي

آنزیم HRPمتصل شده ،در صورت وجود آنتی باديهاي ضد
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نفر در سراسر جهان به هپاتيت  Cمبتال هستند ] .]5تشخيص عفونت

بيماري هپاتيت  .Cگروه دوم :افراد داراي بيماري کبد چرب درجه

 20فاطمه جعفري پارسا و همکاران

توکسوپالسما از نوع ، IgGآنتی هيومن  IgGنيز به آنها متصل

پرایمرهاي مربوط به قسمت دوم  PCRقطعهاي به طول  344جفت

میشود  .پس از شستشو ،محلول رنگزا داخل چاهکها ریخته شد

باز را تکثير میکنند [.]12

که شدت رنگ آبی ،متناسب با کمپلکس ایمنی تشکيل شده در

آنالیزهای آماری

چاهکها است .افزودن محلول متوقف کننده ،رنگ آبی را به زرد

براي تجزیه و تحليل دادهها و مقایسه ميانگين نسبتها ،از روش

تبدیل مینماید که بهترین جذب نوري را در طول موج  450نانومتر

مربع کاي در بستر نرم افزار  SPSS23استفاده شد.

دارد .براي تعيين جوابهاي مثبت و منفی ،مقدار ایندکس را از
تقسيم جذب نوري نمونههابر مقدار  Cut – offبه دست آورده شد.
مقادیر باالتر از  1/1مثبت و پایين تر از  0/9منفی قلمداد شدند.
نمونههایی که مقدار ایندکس آن ها 0/9تا 1/1است مشکوک بوده و
باید دوباره آزمایش شوند .نتایج بررسی و موارد TOXO IgG +

جدا شد .نمونههاي  TOXO IgGمثبت براي بررسی مولکولی جدا
شدند.
استخراج DNA

براي ادامه کار مولکولی بافی کوت جداشده از نمونههاي حاوي
ضد انعقاد  EDTAبراي استخراج  DNAآماده شدند .براي استخراج
 DNAاز کيت سيناکلون  DNGاستفاده شد و بر اساس پروتکل
کيت که شامل یک مرحله ليز و سه مرحله شستشو با الکلهاي

نتایج
اطالعات مربوط به جمعیت افراد تحت مطالعه:
از مجموع  150نفر افراد تحت مطالعه در این پژوهش 69 ،نفر زن
و  81نفر مرد بودند که در سه گروه بيماران مبتال به هپاتيت ،C
بيماران مبتال به کبد چرب گرید  2و باالتر و گروه شاهد که شامل
افراد سالم ،قرار گرفتند (شکل .)1
گروه بيماران مبتال به هپاتيت  ،Cشامل  13نفر زن و 37نفر مرد
بودند که از این تعداد  6نفر ( )%46.15از جمعيت زنان و  15نفر
( )%37.83از جمعيت مردان ،و در مجموع  21نفر ( )%42آزمایش
االیزا  Toxo IgGمثبت بودند.

ایزوپروپانول و اتانول  75درصد انجام گرفت.

40
35
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0

Nested –PCR

 Nested –PCRبا استفاده از دو جفت پرایمرهاي اختصاصی براي
تکثير ژن  GRA6توکسوپالسما گوندي انجام شد .آنتی ژنهاي

هپاتیت C

گرانولی یا ( ) GRA6از آنتی ژنهاي ترشحی انگل هستند که براي

کبدچرب

تهيه واکسن و تشخيص مورد استفاده قرار میگيرند [ .]10این ژن،

کنترل

یک ژن پلی مورفيک است .ژن  GRA6در ژنوم توکسوپالسما یکبار
تکرار شده و ناحيه کد کننده این ژن براي تجزیه و تحليل پلی
مورفيسم در جمعيت توکسوپالسما و تعيين ژنوتایپ سویههاي
پرایمرهای اختصاصی

شکل .1مقایسه توزیع آلودگی توکسوپالسموز مزمن در بيماران
مبتال به هپاتيت  ، Cبيماران مبتال به کبد چرب بر حسب جنس و

پرایمرهاي  GRA6به شرکت پيشگامان سفارش و ساخته شد.

گروه شاهد

(داراي غلظت 100پيکومول).
'GRA6-F1: 5'-ATTTGTGTTTCCGAGCAGGT-3
R1: 5'-GCACCTTCGCTTGTGGTT-3'.
GAR6-F2: 5'-TTTCCGAGCAGGTGACCT-3
'R2: 5'-TCGCCGAAGAGTTGACATAG-3
براي تکثير این قطعه از روش  Nested PCRاستفاده شد .پرایمرهاي

نفر ( )%26.92از مردان ،و در مجموع  17نفر ( )%34آزمایش االیزا

مربوط به سري اول  PCRقطعهاي به اندازه  550جفت باز و

 Toxo IgGمثبت بودند.

پژوهشهای آسیبشناسی زیستی

گروه بيماران مبتالبه کبد چرب گرید  2و باالتر شامل  24نفر زن و
 26نفر مرد بودند که از این تعداد 10 ،نفر ( )%41.66از زنان و 7
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توکسوپالسما کاربرد دارد [ .]11
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گروه شاهد که از نظر بيماریهاي مزمن کبدي شامل افراد سالم می

نتایج : Nested – PCR

شدند ،از  32نفر زن و  18نفر مرد تشکيل شده بودند که از این

از مجموع  41نمونه که در آزمایش االیزا  Toxo IgGمثبت شده

تعداد  3نفر ( )%9.37از زنان و  0نفر ( )%0از مردان ،و در مجموع

بودند  DNAاستخراج شد ،سپس در دو مرحله ،آزمایش Nested

 3نفر ( )%6آزمایش االیزا  Toxo IgGمثبت بودند.

 PCRبه همراه نمونه شاهد انجام شد .آزمایش Nested –PCR

نتایج مبتنی بر سنجش آنتی بادی  IgGضد توكسوپالسما:

توکسوپالسما گوندي در هيچکدام از نمونههاي افراد تحت مطالعه

در بين گروه 50نفري بيماران مبتال به کبد چرب17 ،نفر ( )%34از

مثبت نشد.

افراد  Toxo IGgمثبت شدند .در بين گروه  50نفربيماران ،HCV+

براي اطمينان از درستی نتایج به دست آمده از آزمایش– Nested

 21نفر ( 42درصد) از افراد این گروه مثبت شدند .و در مجموع دو

 PCRروي نمونهها ،چندین بار و در دو مکان آزمایشگاهی متفاوت

بيماري مزمن کبدي  38نفر ( )%38و از ميان  50نفر از گروه شاهد

(آزمایشگاه مولکولی دانشگاه تربيت مدرس و بخش ژنتيک

(افرادسالم)  3نفر (  6درصد) از گروه مثبت شدند .طبق نتایج آزمون

بيمارستان فوق تخصصی الله ) صورت پذیرفت ولی در هيچ کدام

مربع کاي ،این نسبت آلودگی از لحاظ آماري کامال معنیدار بوده

از نمونههاي سه گروه تحقيق ،باند مورد نظر مشاهده نشد.

است ( )P< 0.01بدین معنی که بين توکسوپالسموز مزمن در
بيماران مبتال به هپاتيت  Cو کبد چرب گرید  2و باالتر ارتباط معنی

بحث
بيماري کبد چرب و ابتال به هپاتيت  Cاز مهمترین بيماریهاي مزمن

دار وجود دارد (جدول .)1

کبدي به شمار میآیند .بيماري کبد چرب در حال حاضر به عنوان
جدول  :1نتایج آزمایش اليزاي توکسوپالسما ( )Toxo IgGدر

یکی از شایعترین علل بيماري مزمن کبدي در افراد جامعه در جهان

بيماران مبتال به هپاتيت  ، Cبيماران مبتال به کبد چرب و گروه

است [ .]14-13افزایش شيوع کبد چرب به دليل روند نگران کننده

شاهد

بیتحرکی و چاقی است .تخمين زده شده است که تا سال ،2030

مجموع

گروه

نمونه

افراد

مهمترین علت مرگ و مير ناشی از بيماريهاي کبدي ،کبد چرب

افراد

 Toxo IgGمنفی

P value

 Toxoمثبت

درصد

تعداد

درصد

50

58

29

%42

21

کبد چرب 50

66

33

%34

17

HCV

مثبت

ازعلل مهم بيماریهاي کبدي در جهان است .در ایران شيوع

IgG

تعداد
P<0.01

درون
گروه

HCV

مثبت

درون
گروه

باالتر
و

P<0.01

100

62

62

%38

38

کبد چرب
افراد سالم 50

P<0.01

درون
گروه

94

(شاهد)

47

%6

3

P<0.01

هپاتيت  Cبه طورمتوسط در افراد معمولی کمتر از  0/5درصد است.
حدود  71ميليون نفر در سراسر جهان به هپاتيت  Cمزمن مبتال
هستند [ .]16بهترین استراتژي براي ریشه کنی هپاتيت  ،Cافزایش
بيماریابی ،درمان مبتالیان و توقف سيکل هپاتيت  Cدر جامعه است.
در این مطالعه با توجه به اهميت و شيوع دو بيماري هپاتيت  Cو
کبد چرب گرید دو و باالتر در جامعه ما ،نسبت آلودگی
توکسوپالسما گوندي در این دو گروه ،به روش سرولوژیک االیزا
بررسی شد .سپس براي تعيين نوع ژنوتيپ انگل مطالعات مولکولی
صورت گرفت .در بين گروه بيماران مبتال به کبد چرب17 ،نفر

درون

( .)%34و در بين گروه بيماران  21 ،HCV+نفر ( )%42مثبت شدند.

گروه

و در مجموع دو بيماري مزمن کبدي  38نفر ( )%38و از ميان گروه
شاهد (افرادسالم) فقط 3نفر ( )%6مثبت شدند .این اختالف نسبت
آلودگی ،از لحاظ آماري کامال معنیدار بوده است ( .)P< 0.01این
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گرید 2و

غير الکلی همراه با چاقی باشد [ .]15از طرفی هپاتيت  ،Cیکی

 22فاطمه جعفري پارسا و همکاران

نتيجه نشان داد که ارتباط معنیداري بين دو بيماري مزمن کبدي و

عالوه بر این ،در بررسیهاي به عمل آمده در بيمارستان المنصور

آلودگی به انگل توکسوپالسما وجود دارد .در مورد اینکه انگل زمينه

در قاهره مصر ،که روي  70بيمارمبتال به بيماري کبدي مزمن و 50

ساز بيماريهاي کبدي است و یا چون شخص مبتال به بيماري

نفر افراد سالم به عنوان گروه شاهد انجام شد ،نتایج نشان داد که

کبدي است دچار الودگی توکسوپالسما میشود نمیتوان با

 30درصد بيماران مزمن کبدي ،آلودگی توکسوپالسموزي نيز دارند

صراحت اظهار نظر کرد ولی آنچه مسلم است توکسوپالسما گوندي

[.]18

میتواند کبد انسان را تحت تأثير قرار دهد و باعث تغييرات

طبق مطالعه  El Henawyو همکاران ( )2015توکسوپالسما در

پاتولوژیکی از جمله هپاتومگالی ،گرانولوما ،هپاتيت ،نکروز و

بيماران مبتال به سيروز باال بوده و این امر نشان میدهد که بيماران

سيروز کبدي شود و همه این موارد میتوانند زمينه ساز استقرار و

مبتال به توکسوپالسموز ممکن است یک گروه خطر براي سيروز

بيماريزایی بيشتر ویروسهایی از قبيل هپاتيت شود .در بين ریسک

کبدي باشند [ .]19در مطالعه  EI.Nahasو همکاران ( )2015عفونت

فاکتورها ،بين نسبت آلودگی جنس مرد و زن به لحاظ آماري

توکسوپالسما را به عنوان یک عفونت فرصت طلب جدي و خطر

اختالف معنیدار مشاهده شد .

بالقوه قابل توجه براي بيماران  +HCVمزمن به شمار آورده است

در مقایسه با سایر مطالعات در جهان ،الواردواسکویول و همکاران

[ .]20استفاده از ژن  GRA6در مطالعه حاضر بيشتر به دليل نقش

( )2011مطالعهاي را در یک بيمارستان عمومی در شهر دورانگو

مهم آن در تعيين ژنوتيپ انگل بوده است .ناحيه کد کننده GRA6

مکزیک روي  75بيمار مبتال به بيماري کبدي بزرگساالن انجام

در مقایسه با سایر ژنهاي کد کننده توکسوپالسما که تا کنون شدند

دادند 150 .نفر افرادسالم به عنوان شاهد از جمعيت همان منطقه در

پلیمورفيسم بيشتري دارد .توانایی ژن  GRA6در تفریق سه تيپ

نظر گرفته شده بودند .براي تشخيص توکسوپالسما از روش

توکسوپالسما گوندي (تيپ ،1تيپ  2و تيپ  )3قابل توجه است

سرولوژیک براي تعيين نسبتهاي  Toxo IgGو Toxo IgM

[ .]21با وجود ميزان باالي آلودگی به انگل توکسوپالسموز مزمن

استفاده شده بود .نتایج این مطالعه درصد توکسوپالسماي مزمن در

در بيماران مبتال به هپاتيت  Cو بيماران داراي کبد چرب گرید  2و

افراد بيمار را  13/3درصد و در گروه شاهد  2/7درصد و در

باالتر ،ژن  GRA6انگل از نمونههاي بيماران تکثير نشد و تعيين

توکسوپالسموز حاد در  5بيمار (  3/3درصد) نشان داد .از طرفی،

ژنوتيپ توکسوپالسما گوندي ميسر نشد و فقط نمونه شاهد ،باند

برخالف مطالعه حاضر ارتباط معنی دار بين بيماري کبدي و آلودگی

مورد انتظار را داشت که حاوي تاکی زوئت هاي انگل توکسوپالسما

انگل توکسوپالسما مشاهده نشد [.]1

گوندي با غلظت باال بود .شاید این ژن در موارد توکسوپالسموزیس

ولی در مطالعه مصطفی سيد و همکاران ( )2016که روي70بيمار

مزمن که برادي زوئيت فعال است کمتر بيان می شود و در تشخيص

مبتال به بيماريهاي مزمن کبدي و توکسوپالسما در مصر انجام

آلودگی کارآیی کمتري داشته باشد.

دادند .و عالوه بر توکسوپالسما ،آزمایشهاي HBVو،HCV
افراد انجام شده بود 30 .درصد از بيماران مبتال به بيماريهاي مزمن

نتایج این مطالعه نشان دهنده وجود ارتباط معنیدار بين بيماري

کبدي و  6درصد گروه شاهد در آزمایش توکسوپالسما مثبت بودند

توکسوپالسموز مزمن در بيماران مبتال به هپاتيت  Cو کبد چرب

.از بين افراد هپاتيت ب  3/33درصد واز بين افراد  HCVمثبت 4/31

گرید  2و باالتر است .پس ممکن است توکسوپالسموزیس از

درصد از لحاظ آلودگی به توکسو پالسما مثبت بودند .نتایج این

عوامل زمينه ساز و بقاي بيمارهاي مزمن کبدي باشدکه پيشنهاد می

مطالعه مانند مطالعه حاضر نشان دهنده ارتباط آماري معنادار بين

شود مطالعات بيشتري در این خصوص صورت پذیرد.

آلودگی به انگل توکسوپالسما گوندي و بيماریهاي مزمن کبدي
بوده است]17[ .

تقدیر و تشكر
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