
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

36-42/ 1391وره هفدهم / بهار مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / د

مارستان رسول یمراجعه کننده به بمارانیروس دربیسال زوستر ویواريولوژیدمیسرواپ
(ص)اکرم

2امید رضایی،1مهشید طالبی طاهر

- 66507056(مولف مسئول) تلفن، تهران، ایران تهرانیدانشگاه علوم پزشک، یکروبیقات مقاومت میمرکزتحق،مارستان رسول اکرم(ص)یب، یعفونبیماریهايگروهار یدانش-1
021m-talebitaher@tums.ac.ir

، تهران، ایرانتهرانیدانشگاه علوم پزشک، (ص)مارستان رسول اکرمیبگروه بیماري هاي داخلی، ،یداخليهایماریمتخصص ب-2

ده :یچک
یميماریگساالن بن و بزری، اگر چه در بالغف در کودکان استیخفيماریک بیزوستر عامل سالیروس واریونه و هدف :یزم

ضد IgGيبادیآنتین مطالعه سطح سرمید. در ایت بروز نمایو هپاتیهمراه با ابتالء احشاء مانند پنومونيتواند به صورت جد
ارتباطن قابل اعتماد بودن ییتعيج تست برایبله مرغان با نتاآ. سابقه ابتال بهدین گردییسال) تع20-40سال در بزرگساالن جوان (یوار

.)یمنفيمثبت و ارزش اخباري، ارزش اخباریژگیت، ویشامل حساس(شد سه یت مقاین جمعیدر امن بودنیو اسابقه ابتال
ضد IgGيبادیتر آنتیزان تیمELISA. با روشفرد بزرگسال انجام شد400يبر رویک مطالعه مقطعی:یروش بررس

.انجام شد)X2(کاي دوج با تستیتانيسه آماری. مقازوستر مورد سنجش قرار گرفتسالیوار
. مثبت بودنمثبت داشتنديبادینتتر آی) ت%25/78نفر (313. ش قرار گرفتندیساله مورد آزما20-40فرد بزرگسال 400افته ها :ی
يبادیتر آنتیر تدتفاوتیسنيها، اما در گروه=p)048/0(بوده است مردان شتر از یبيداریبه طور معنزناندريبادیتر آنتیت

در يبادیحضور آنتيمثبت سابقه ابتال به آبله مرغان برايت و ارزش اخباری. حساس=p)82/0(دار نبوده است یمعنياز نظر آمار
.درصد بوده است95و 89ب یبه ترتسرم

و يغربالگرباشند و یه مرغان مبه آبلبالغ مستعد ابتال از افرادیدهد که تعداد قابل توجهیج نشان مین نتایا:يریجه گینت
از است.یمورد نیکودکاکسن در دورانز ویتجوع در مورد ضرورتیمطالعات وس

رانی، ايولوژیدمیبله مرغان، سرواپآروس، یسال زوستر ویوارد واژه ها:یکل
12/09/90پذیرش مقاله:19/07/90اصالحیه نهایی:28/12/89وصول مقاله :
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مقدمه 
که واکسن مربوطه ییدر کشورهاآبله مرغان يولوژیدمیاپ

اما ،ر کرده استییند تغینمایز میتجویرا در دوران کودک
در ).1(ستین گونه نیران ایگر مانند ایديدر کشورها

سال رخ یدر تماميماریب،معتدليبا آب و هوايکشورها
و شوندیمبتال مگیسال20صد افراد تا سن در95دهد و یم
يماریر بیمناطق گرمسيباشند اما در کشورهایمن میا

ن ی، که در ا)2و3(دهدیجوان رخ مبزرگساالن در"اساسا
ر عتیر شایو مرگ و مشتر است یبيماریشدت بیگروه سن

روس یال در برابر وافراد بزرگسیمنیزان ایم.)4(باشدیم
ر . دگوناگون متفاوت استيهاکشوردرسال زوستریوار

2000يا در سال هایاسپاند،یک مطالعه انجام شده در مادری
يسال برا2–40ن یز سنش از دو هزار نفر ایب1999–

تا مطالعه شدند.زوستر سالیضد واريادبیترآنتیتیبررس
راد سرولوژي مثبت داشتند و صد % اف90گیازده سالیسن 

قع در وا.من بودندیروس این ویصد بزرگساالن در برابر ادر
یترآنتیتا بلوغ تیاز زمان کودکیبه صورت قابل توجه

النکا یسرگر دریديدر مطالعه . )5(افته بود یش یافزايباد
از یمینشان دادند که فقط نسال اول يدانشجو451يروبر

ن در یهمچنباشند.یمن میروس آبله مرغان ایآنها در برابر و
self reportingا ییدهت خود گزارشین مطالعه حساسیا

یآنتیا منفیتر مثبت و یدر مورد سابقه ابتال به آبله مرغان و ت
قرار گرفت و یزوستر در سرم مورد بررسسالیضد واريباد

اد با سابقه ن افریزوستر مابسالیضد وارIgGتر مثبت یزان تیم
ین معنیافته به این ی% بوده است و ا10آبله مرغان فقطیمنف

تواند یدر مورد سابقه ابتال میدهزارشاست که خود گ
ل در سربازان نشان یدر اسرائيمطالعه ا).6(قابل اعتماد باشد
يبادیتر آنتیزان تیاز م2003تا 1992سال داده است که از 

تواند یکاسته شده است که مزوسترسالیه واریمثبت بر عل
درسالیز واکسن ضد واریدر مورد تجويریم گیدر تصم

نجام شده در مطالعات ا).7(از افراد مهم باشدوه ن گریا
نمونه 635يک مطالعه بر روی، در باشدیران محدود میا

سالیه واریبر عليبادیتتر آنیسال ت10-60خون از افراد 
ن نشان یافراد مثبت بوده است و محقق% از 6/83زوستر در

ند به ابییميشتریبيشانس ابتال،ش سنیدادند افراد با افزا
30-39ن یافراد و در سن% 7/59ر ده سالین زیکه در سنیطور

ن آاز ).8(مثبت داشته انديبادیتر آنتیافراد ت%9/87سال 
باشد و از یخطر در دسترس میکه واکسن موثر و بییجا

تواند پر خطر و کشنده یش سن میبا افزايماریبیطرف
یمنیز نظر اران ایدر اين مطالعات محدودیباشد، و همچن

ن ییتعلذا مطالعه فوق  با هدف ،بزرگساالن انجام شده است
400در زوستر سالیه واریبر علIgGیتیحمايبادیآنت

مارستان رسول اکرم (ص) در یمار مراجعه کننده به بیب
.انجام گرفت40-20نیسن

یروش بررس
فرد مراجعه کننده به 400ین مطالعه مقطعیدر ا

نفر 50(به علل متفاوتمارستان رسول اکرمیبيهادرمانگاه
،ی، جراحي، ارتوپدیاخلديهااز هر کدام از درمانگاه

، يروماتولوژ، ینی، گوش حلق باعصابیجراحچشم، 
یبررسيبرا1387سال در سال 20-40ن یدر سنپوست)  

قرار یسال زوستر مورد بررسیوارIgGيبادیتر آنتیت
آسان در دسترس یاحتمالر یغيریگگرفتند. روش نمونه

کنندگان مراجعهازیکتبتیرضااخذبعد ازبوده است. 
ک و سابقه ابتال بهیاطالعات دموگرافينامه حاوگه پرسشبر

با افراد.دیگردیل میطرح تکميآبله مرغان توسط مجر
ماران مبتال به ی: بر از مطالعه حذف شدندیزویژگی هاي

ق یدر سه ماه گذشته، تزرIgقی، تزرحادیعفونيماریب
يداروهايهاافت کنندهی، درآنيهاون و فرآوردهخ
منظور نمونه ه بد.ییاستروکویتو مانند کوریمونوساپرسیا

مار گرفته شد و بعد از یخون از هر بیسیپنج سبرداري
.دیگراد منجمد گردیدرجه سانت20یمنفسرم در يجداساز

IgGش زوستر با روسالیوارضدELISAيهاتیبا ک
Varicella IgG EIA well , RADIM Italy با)
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مارستان یشگاه بی%) در آزما88یژگی% و و100ت یحساس
ج به ینتارسول اکرم (ص) مورد سنجش قرار گرفت.

ODد. در صورت یگزارش گردیصورت مثبت و منف

نها آن یمثبت و ماب7/0و باالتر از یش منفیزماآ2/0کمتر از
ن در چک مجدد در یمعناين گزارش شد و نمونه هاینامع

يمارآزینالآدر نظر گرفته شدند.یمنف،نیصورت پاسخ نامع
spssبا نرم افزار  يمارآزینالآانجام شد. بدنبال13

زان داده ها در یتفاوت در ميبرای دوخآزمون ،یفیتوص
از 05/0کمتر از Pد. یاستفاده گردیو جنسیسنيگروهها

با بله مرغان آد. سابقه ابتال به یگردیدار تلقیمعنيمارآنظر
ن ین قابل اعتماد بودن سابقه ابتال در اییتعيج تست براینتا

، ارزش یژگیت، وید شامل حساسیسه گردیت مقایجمع
در انجام ینکات اخالق.یمنفياخبارمثبت و ارزش ياخبار

ش یمازآن از انجام یمراجعاست ون طرح مد نظر بودهیا
نیماران گرفته شد و همچنیاز بیت کتبیمطلع بودند و رضا

د.یل نگردیماران تحمیبه بينه ایهز

افته های
140) مذکر و %65(مورد260، فرد مورد مطالعه400از 

42/34±11/ 5افرادیسنن یانگیم.بودندمونث %)35(مورد
يبادیتر آنتیفراد ت) ا%25/78(نفر313سال بوده است .

يبادیتر آنتیمتفاوت تیسنيهادر گروهمثبت داشتند.
یتر مثبت در گروه سنین تیشتریبوکسان بوده استیبا یتقر
ین سنیانگی. مبود% 76/84سال مشاهده شد که 35تا 31

یتر منفیدر افراد با توسال62/31±۲۱/۵تر مثبت یافراد با ت
يز هایآنال.)1جدول (سال بوده است99/4±26/30

يبادیتر آنتینشان داد که مثبت بودن تانجام شدهيآمار
).=82/0p(با سن ندارد یارتباط

سالیال به وارابتافراد مورد مطالعه سابقه)%27(مورد108
سابقه ابتال را مثبت ) %73نفر(292دادند. یزوستر را نم

سال زوستر یکه سابقه ابتال به وارید. در افراگزارش کردند
نفر 280يبادیتر آنتیموارد مثبت تیداشتند فراوان

ابتال یبا سابقه منفن نسبت در افرادیا) بوده است،89/95%(
ي، ارزش اخباریژگیت، ویبود. حساس%)55/30نفر (33

2در جدول يبادیتر مثبت آنتیسابقه ابتال و تیمنفمثبت و
ه است . نشان داده شد
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زوسترمورد براي آنتی بادي ضد واریسال400: اطالعات دموگرافیک و نتایج سرولوژي 1جدول 

نتایج سرولوژيجمع                         

p.valueمنفی        مثبت              

صد)ر(دتعداد(درصد)       (درصد)              تعدادتعداد

جنسیت

0.048%)    23.85(62%)    76.15(198%)           65(260مرد  

%)17.86(25%)   82.14(115%)   35(140زن   

سن

25-2075)18.75       (%56)66.74    (%19)34.25(%

30-2698)24.50       (%75)76.50     (%23)23.50(%0.82

35-31105)25.26        (%89)76.84           (%16)24.25(%

40–36122)50.30        (%93)22.76          (%29)78.23(%

آنتی بادي ضد واریسال در دو گروه با و بدون سابقه ابتال به آبله مرغان و آنالیز حساسیت* .:2جدول 

تیتر انتی بادي سابقه ابتال                             

جمع(درصد)منفی مثبت         

%)73(292%)4.10(12%)      95.89(280سابقه مثبت       

%)27(108)69.45%(75%)30.55(33سابقه منفی      

%69% و ارزش اخباري منفی 95%، ارزش اخباري مثبت 86%، ویژگی 89*حساسیت 
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بحث 
افراد بالغ % 20ش از ین مطالعه نشان داده شده است که بیدر ا

یمن نمیسال زوستر ایروس واریالعه در برابر وتحت مط
آن در يو عوارض جديمارین بید و در خطر ابتال به انباش

باشند. یمیدوران بزرگسال
ط آب و یبه شرایک منطقه بستگیوع آبله مرغان در یش

ش از مناطق یبيارمیوع بیدارد و در مناطق معتدل شییهوا
ران در مورد یدر ايمطالعات محدود.)8(باشدیر میگرمس
يدر مطالعه ابله مرغان انجام شده است.آيولوژیدمیسرواپ

ن یهمچنسال1-70فرد843يروراز بریانجام شده در ش
يمارستان رسول اکرم بر رویگر در بیديادر مطالعه
ش سن تعداد یسال نشان داده شد که با افزا1-16کودکان 

ه به ین توصیمثبت دارند و مولفيسرولوژاز افراد يشتریب
).9و10(داشته اندیماهگ12ز واکسن در سن یتجو

نیخانم در سن333يرم بر روگر در جهیدر مطالعه د
يسرولوژ% 7/72سال5/20±9/4سن متوسطبايبارور
يخانم هايا بر رویتالیقات انجام شده در ایدر تحقومثبت

زوستر سالیواريمثبت برايادبیترآنتیت%81سال، 17–42
ز یت تجوین اهمیداشته اند  (مشابه مطالعه حاضر) و مولف

از يریشگیپيبراين باروریدر سنيواکسن به خانم ها
يآورادیرا یدوران حاملگدريماریمطلوب بعوارض نا
2004ا در سال یتالیگر در ایديامطالعه ). 11-14کرده اند (

يبرایمنفيسال سرولوژ20–39افراد %9کهه نشان داد
زان دو برابر آمار ین میزوستر دارند و اسالیروس واریو
ن که تعداد  یابا ا است و یمانند اسپانییاروپايگر کشورهاید

باشد یار کمتر از مطالعه حاضر میبسيماریافراد مستعد به ب
یز واکسن در دوران کودکیتجوبه هین توصیاما محقق

) . 15و16(دارند  
ان یدانشجويا بر رویو استرالیمطالعات انجام شده در اسلوان

% 6/97ب ینشان داده است که به ترتیسال اول رشته پزشک
سال یروس واریه ویمثبت بر عليبادیترآنتیا تآنه%90و 

.)17و 18داشته اند ( 

سربازان%76رم گياپور با آب و هوامانند سنگيدر کشور
ی، اما در کره جنوب)19بوده اند ( من یايماریبن یبرابر ادر
در .)20مثبت داشته اند (يبادیتر آنتیسربازان ت7/92%

ن نشان دادند یسرد محققيمانند کانادا با آب و هوايکشور
شود به یمن افزوده میافراد اش سن به تعداد یکه با افزا

سال 15–45ن یحامله در سنيخانم هاکه دریصورت
15–55ن یدر سنیمن بودند و در کارکنان بهداشتیا% 1/92

د چون نینمایشنهاد میپن یمن بوده اند و مولفیا% 1/93سال 
ز یبزرگساالن مستعد به عفونت هستند تجو%10کمتر از 

ه شود یدر معرض خطر توصيدر گروههاواکسن فقط 
)21(.

ق واکسن در یتزريبرايریم گیاز کشورها تصمیدر بعض
Selfاد بزرگسال بر اساس گزارش از طرف خود فرد افر

reportingن روش با یدارند ایباشد و اظهار میم
. )6( فرد استیمنیت اینشان دهنده وضعییت باالیحساس

مثبت ياز ارزش اخباریدر مطالعه حاضر خود گزارش ده
به یمار مبنیسابقه ببهتوان یبر خوردار بوده است و مییباال

ج یمن بودن فرد اعتماد کرد و نتایبه آبله مرغان و اابتال
باشد یمشابه مطالعه انجام شده در سنگاپور مبدست آمده 

به یمثبت و منفيارزش اخبار، یژگی، وتیکه حساس
. )19است ( % بوده 1/67و %3/94،%2/83،%2/87ب یترت

يران نشان داده که ارزش اخباریااما مطالعه انجام شده در
باشد و ارزش ی% م80ک به ینزدیگزارش دهبت خود مث

از علل یکید ی، که شا)11ن است ( ییار پایبسیمنفياخبار
افراد در مناطق مختلف یزان آگاهین تفاوت در آمار میا

. ها باشديماریکشور از ب
يکشورها،ه در مطالعات باال نشان داده شدهکهمانگونه 
زوستر سالیواردر برابررايریمتغیمنیزان ایمتفاوت م

در برابر یمنیت ایوضعین بررسی، بنابراگزارش کرده اند
يبا واکسن مختص هر کشوريریشگیقابل پيروس هایو
توان در مورد یدار میباشد و با مطالعات مداوم و پایم

از یبعض.کرديریم گیق واکسن در کودکان تصمیتزر
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از کشورها ياریر بسدارند که دیاظهار م،افراد با تجربه
، اما در هر باشدیمهم نمیئله بهداشتک مسیآبله مرغان 

ن عفونت را در افراد یبودن ايتوان نقش جدیصورت نم
صورت درو،)22حامله منکر شد ( يا خانم هایبزرگسال و 

تصمیم گیري براي انجام واکسیناسیون در دوران کودکی 
ر این صورت باعث باید میزان پوشش دهی کافی باشد در غی

ایجاد بیماري در افراد بالغ و بزرگسال با شدت بیشتر می 
. )23( دشو

نتیجه گیري
% بزرگساالن 20نتایج این مطالعه نشان می دهد که بیش از 

در خطر کسب بیماري هستند و شاید تا چند سال آینده با 
، مبروز بیشتر بیماري در افراد بالغ و بزرگسال مواجه شوی

ه تصمیم گیري براي تجویز واکسن آبله مرغان البت

تر در درکودکان با پوشش وسیع بعد از انجام مطالعات کامل
سرتاسر کشور امکان پذیر است.

تشکر و قدردانی 
این مطالعه در قالب پایان نامه دوره دکتراي تخصصی دکتر 
امید رضایی تحت حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه 

انجام )626شماره -ن (پردیس همتعلوم پزشکی تهرا
مارستان رسول زمایشگاه بیآگرفت. از مدیریت و کارکنان 

ص) سپاسگزاریم.اکرم (
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