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 پيشگيري : 
 عدم نگهداري از گربه و جلوگيري از تماس با آن 
 يا شده  كم پخته  يا خام  گوشت هاي  خوردن  از 

 شير نوشيدن  يا نپخته  تخم مرغ هاي 
.  كنيد خودداري  غيرپاستوريزه ،

 و كردن  آماده  براي  مناسب  روش هاي  از 
. كنيد استفاده  گوشتي  محصوالت  نگهداري 

  را دست ها خام ، گوشت هاي  به  زدن  دست  از پس 
. بشوييد دقت  با
  آزمون هاي  تحت  بايد بارداري  اوايل  در باردار زن 

 داراي  شود معلوم  تا بگيرد قرار خون  آزمايشگاهي 
 خير يا است  توكسوپالسموز ضد بر آنتي بادي 

  را شني  جعبه هاي  جمله  از كودكان  بازي  محوطه 
. داريد محفوظ  گربه  و سگ  مدفوع  از

 انتظار : مورد عواقب 
 عاليم  دچار افراد و ندارند عاليمي  عفونت ، دچار افراد اكثر

 بهبود خود به  خود متعاقبي  عارضه  هيچ گونه  بدون  خفيف 
. مي يابند

 احتمالي  : عوارض 
: دهد رخ  بارداري  اوايل  در عفونت  وقتي  باردار زنان  براي 

 و) تشنج  (مختلف  مزمن  اختالالت  مرده ، تولد سقط ،
 است  ممكن  (نوزاد در) كري  كوري ، (نقايص مادرزادي

). نشوند ظاهر سال ها آنها از برخي 
 

 علل : 

 از يكي  به  معموالً كه  گوندي  توكسوپالسما تك ياخته ،
: مي گردد منتقل  زير روش هاي 

  دچار حيوانات  شده  كم پخته  گوشت هاي  خوردن 
 عفونت 

  مي توانند تك ياخته مذكور حامل  گربه هاي 
گربه/مدفوع  كه  افرادي كنند؛ دفع  خود مدفوع  از را آن 
 دست  آن ، به  زدن  دست  از پس  يا (تماس دارند آن 

 .گردند عفونت  دچار است  ممكن  ،)نمي شويند را خود

  با آلوده  (انتقال عامل به بچهها از طظريق خاك 
) گربه  يا سگ  مدفوع 

  خون انتقال 

  را آن  مي تواند مي گردد، عفونت  دچار كه  بارداري  زن 
 اثرات  با غالباً (كند منتقل  نيامده اش  دنيا به  كودك  به 

). شديد

 خطر : افزايش دهنده  عوامل 

 داروها يا بيماري  اثر در ايمني  سركوب 
 گربه ها با تماس 

 غذا نامناسب  كردن  تماده 
 
 

 
 

 

 كه  تك ياخته اي  عفونت  يك  از است  توكسوپالسموز عبارت 
 پرندگان  و پستانداران  گونه هاي  از بسياري  و انسان ها در

: مي دهد رخ  انسان ها در نوع  چند. مي شود ايجاد
 كودك  به  عفونت  دچار مادر از (مادرزادي  توكسوپالسموز

 چشمي  توكسوپالسموز ؛)مي گردد منتقل  نشده اش  متولد
 حاصل  معموالً كه  مي شود خوانده  نيز رتينوكوروئيديت (

 در است  ممكن  عاليم  ولي  است  مادرزادي  توكسوپالسموز
 فرد در حاد توكسوپالسموز ؛)شوند ايجاد سالگي  40-20

 افراد (ايمني  نقص  دچار فرد در حاد توكسوپالسموز سالم ؛
 سركوبگر داروهاي  كه  افرادي  يا سرطان  يا ايدز به  مبتال
). مي كنند مصرف  ايمني 

 شايع :  عاليم 

 ًبيماران % 80%-90 (عالمت  بدون  معموال (
  تب 
  لنفاوي  غدد تورم 
  خستگي 
 عضالني  درد 
 گلودرد 
  شبكيه  التهاب  (رتينيت (
 گاهي  (بثور (
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 ب) داروها :
 مدت  به  تري سولفاپيريميدين ها يا سولفاديازين  پيريمتامين ،

 جانبي  عوارض  كاهش  براي  فوليك  اسيد و هفته  4-3
. مي شوند تجويز غالباً پيريمتامين 

 التهاب  براي  لزوم ، صورت  در كورتيكواستروئيدها،
. هستند ارزيابي  حال  در هم اكنون  داروها ساير

 ج) فعاليت : 
. شد خواهد تعيين  عاليم  شدت  به  باتوجه  فعاليت  سطح 

 غذايي :  د) رژيم 
. ندارد خاصي  غذايي  رژيم 

 نماييد : مراجعه  پزشك  به  شرايط  اين  در

. باشد داشته  توكسوپالسموز عاليم  كودك  يا مادر اگر
 بهبود يا شوند بدتر عاليم  درمان  و تشخيص  از پس  اگر

. نيابند
. شده ايد توجيه  قابل  غير و جديد عاليم  دچار شما اگر

 عوارض  است  ممكن  درمان  در استفاده  مورد داروهاي 
 باشند. داشته  جانبي 
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 التهاب  قلب ، و ريه  آسيب  ايمني : نقص  دچار بيماران  براي 
 مغز

 ندرت  به  نيستند: ايمني  نقص  دچار كه  بيماراني  براي 
 كودكان . گردد ايجاد مغز يا ريه  التهاب  است  ممكن 

 چشم  التهاب  دچار است  ممكن ) سال  5 زير (كم سن تر
. شوند

 درمان :

 :  كلي  الف) اصول 
 و فيزيكي  معاينه  طبي ، حال  شرح  شامل  تشخيص 

 عفونت  تشخيص  براي  خون  آزمايشگاهي  بررسي هاي 
. است 

 درمان  عالمت  بدون  و غيرباردار سالم ، فرد براي  معموالً
 تجويز داروهايي  سال  5 زير كودك  براي . نيست  الزم 

. شود پيشگيري  چشمي  عوارض  از تا مي گردد
 موجود، درمان هاي  مورد در شما پزشك  ـ باردار زن 

  .كرد خواهد بحث  انتظار مورد عواقب  و خطرات 
. مي گيرد صورت  دارو با درمان  ـ ايمني  نقص  دچار بيمار

 عالمت  با چه  (مي شوند درمان  دارو با عفونت  دچار نوزادان 
 تولد از پس  مي توانند ميكروب ها زيرا عالمت  بدون  چه 

). يابند تكثير
 آزمون هاي  شما پزشك  شما، براي  دارو تجويز صورت  در

 خواهد انجام  جانبي  عوارض  پايش  براي  را فراواني  خوني 
. داد
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