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چکیده

امـا در کودکـان بـا    است؛ ف در کودکان یخفيماریک بیعامل (Varicella zoster virus: VZV)سال زوستریروس واریو:هدفوزمینه
در VZVه یعلIgMو IgGيهايبادن مطالعه به منظور ارزیابی آنتییامحسوب شود. دکننده یتهديماریک بیتواند یمیمنیستم اینقص در س

نجام شد.ا(acute lymphoblastic leukemia: ALL)سرم کودکان مبتال به لوسمی لنفوبالستیک حاد
ـ   یدر بیدرمانیمیتحت شALLيماریبکودك مبتال به 66يرویمقطع-یفیمطالعه توصن یا:بررسیروش یمارسـتان فـوق تخصص

.شدیابیزا ارزیاالبا استفاده از روش VZVهیعلIgMو IgGتریبودن تیا منفیمثبت .انجام شد1391سال یخ مشهد طیدکترش
يمـار یرا داشته و نسبت بـه ب VZVسابقه ابتالء به ند وبودIgGباديآنتیيمثبت برايسرولوژيدارادرصد)7/21(بیمار 15:هاهیافت

بودند.حساس VZVو در برابر عفونت ندبودIgGباديآنتیيبرایتر منفیتيدارادرصد) 3/78مار (یب51بودند. من یمرغان اآبله
ـ بوده و در برابر عفونتIgGبادي لوسمی لنفوبالستیک حاد داراي تیتر منفی براي آنتیيماریاکثر کودکان مبتال به ب:گیرينتیجه یناش

حساسند.سال زوستریروس واریواز 
، کودكباديآنتیر، ال زوستیروس وارسیود ،ک حایلنفوبالستیلوسم:هاواژهکلید
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4/12/1394:مقالهپذیرش،23/10/1394:نهاییاصالح،24/4/1394:مقالهوصول

مقدمه
ــم ــتیلوس ــادیلنفوبالس (acute lymphoblastic leukemia: ALL)ک ح

ــی ــایک ــرعیاز ش ــدخیت ــان  در کویمین ب ــر جه ــان سراس ــت.دک اس
ش نرخ درمان یکودکان سبب افزان یاحاصله در درمان يهاشرفتیپ

).1شده است (زان بقاء یو م
ک یـ (Varicella zoster virus: VZV)سال زوسـتر یروس واریو

يمـار یاسـت کـه سـبب ب   يادو رشـته DNAروس بـا  یـ آلفا هرپس و
ک ییدوران کودکمرغان درآبلهيماریشود. بیمرغان و زونا مآبله

توانـد  یاوقـات مـ  ین حـال گـاه  یبا ا). 2(استخود محدود يماریب
سـتم  یمـاران دچـار نقـص س   یژه در بیـ دکننـده بـه و  یتهديماریک بی
ــیا ــنظیمنـ ــان پ  یبر یـ ــت درمـ ــاران تحـ ــتخوان،   یمـ ــز اسـ ــد مغـ ونـ

ان بـه  یـ ا مبتالیـ و یدرمـان یمیشـ تحـت  ماران یدها، بیکواستروئیکورت
).4و3باشد (یمنیستم ایروس نقص سیو

یمنـ یستم ایسيتحت درمان، داراALLيماریبکودکان مبتال به 

و حسـاس  یسلولیمنیژه ایبه ویمنیبوده و ناتوان در پاسخ ایفیضع
از هسـتند. VZVازیناشـ خصوصبهیروسیويهانسبت به عفونت

ــو ــوالن  یديس ــتال ط ــر اب ــرض خط ــان در مع ــر کودک ــه یگ ــدت ب م
شـدن دوره  یتواند منجر به طوالنیکه مهستندیروسیويهاعفونت

وعیزان شی). م5ت و مرگ شود (یت، آنسفالیه، هپاتیالر، ذاتيماریب
گـر  یديشـتر بـوده و از سـو   ین کودکـان ب یدر بیروسیويهاعفونت

حـاد  یلوسـم يمـار یبماران مبتال به یدر بيمارین بیاحتمال ابتالء به ا
ن یدر اVZVباهیعفونت اول).2است (شتر یها بر سرطانینسبت به سا

ر بـه  یـ سـبب مـرگ وم  یروسیکودکان در صورت عدم درمان ضدو
ر در صـورت اسـتفاده   یزان مرگ ومیمگردد.یدرصد م7-10زانیم

ي). بـرا 6ار نـادر اسـت (  یدر دسـترس بسـ  یروسیضدويهااز درمان
ون انجـام داد  یناسـ یواکستوانیمVZVازیناشعفونت ازيریشگیپ
س رویـ افـراد نسـب بـه و   یمنیزان ایمیابیارزيهااز روشیکی).2(

VZVسال زوستر یوارهیعلباديآنتیزان یمیبررس(IgG) ) 7اسـت .(

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 g
ou

m
s.

ac
.ir

 a
t 1

0:
46

 +
04

30
 o

n 
S

un
da

y 
M

ay
 2

1s
t 2

01
7

www.SID.ir

http://goums.ac.ir/journal/article-1-3025-fa.html
WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hive

 of
 S

ID

در سرم کودکان مبتال به لوسمی لنفوبالستیک حاده ویروس واریسال زوستریبادي محافظتی علارزیابی آنتی/104

)61پیدر(پی1شماره/19دوره/1396بهار /گرگانپزشکیعلومدانشگاهعلمیمجله

نفـر کـه تـا قبـل از سـن      2000يبـر رو بـادي آنتـی تریزان تیـ مطالعه م
درصـد  90در ه بودنـد؛ نشـان داد   مرغـان مبـتال شـد   به آبلهیسالگ11

بـا  ي). در افـراد 7(اسـت مثبت بـوده انآنباديآنتیتر یزان تیمموارد 
بـادي آنتیتر یزان تیمموارددرصد10تنها در ،مرغانسابقه آبلهعدم 

از یممبتال به عفونت ناشـ درصد از افراد95ش از یب).8است (مثبت 
VZVک دوره یـ تا ) که 9هستند (روس ین ویه ایعلباديآنتیيدارا

ن مطالعه به منظور ارزیابی یا).10است (ص یقابل تشخیطوالنیزمان
زوسـتر در سـرم   واریسـال  ه ویـروس  یـ علIgMو IgGيهـا باديآنتی

کودکان مبتال به لوسمی لنفوبالستیک حاد انجام شد.
بررسیروش

سـال 14ر یـ زکـودك 66مقطعـی روي  -این مطالعـه توصـیفی   
در تحـت شـیمی درمـانی   ALLيماریبمبتال به دختر) 34پسر و 32(
انجام شد.1391سال یطمشهدخیدکتر شیتان فوق تخصصمارسیب

آگاهانه شرکت در مطالعـه  ینامه کتبتین کودکان رضایاز والد
ص یتشـخ سـال و  14ر یـ ورود بـه مطالعـه سـن ز   يارهـا یمعاخذ شد.

بـود.  توسـط پزشـک معـالج   لوسمی لنفوبالستیک حادابتال به یقطع
يمـار یبیص قطعـ یخعـدم تشـ  عدم ورود به مطالعه شامل يارهایمع

ALL بودیدرمانیمیشسابقهو عدم
بـادي آنتیتر یزان تیمن ییتعيتر نمونه خون برایلیلیم5مارانیباز 

IgG درجـه  20یمنفـ يدر دمـا و يسرم هـر نمونـه جداسـاز   اخذ و
تیـ کزا (یـ االبـا اسـتفاده از روش  سـپس  شـد.  يگراد نگهداریسانت

Varciella IgG EIA well, RADIM Italy (بـادي آنتـی تـر  یزان تیـ م
IgG وIgMال زوستر مورد سنجش قرار گرفـت.  یروس وارسیوهیعل

کمتر ODدر صورت . دیگزارش گردیج به صورت مثبت و منفینتا
(دو بــار ن آنهــایمثبــت و مــاب7/0و بــاالتر از یش منفــیآزمــا2/0از 

ن گزارش شد.ینامعش)یتکرار آزما
هایافته

در محـدوده  درصـد)  15/15(مـار یب10مطالعه،مار مورد یب66از 
5-10یدرصـد) در محـدوده سـن   63/63مار (یب42سال ، 1-5یسن

سـال قـرار   10-14یدرصد) در محدوده سن21/22مار (یب14سال و
.داشتند
بـادي آنتـی يمثبـت بـرا  يسرولوژي) دارادرصد7/21(مار یب15

IgG)سـابقه  یو همگـ نـد بودچهارم از کل افراد مـورد مطالعـه)   کی
مرغان آبلهيماریرا داشته و نسبت به بVZVاز یعفونت ناشابتالء به

بـادي آنتیيبرایتر منفیتي) دارادرصد3/78(مار یب51بودند.من یا
IgG ازیناشدر برابر عفونتوVZV.ن یـ ایعبـارت بـه حساس بودند

همـه  IgMبـادي آنتـی تـر  یتمن نبودند. یامرغان کودکان نسب به آبله

بود.یماران منفیب
بحث

درصد از کودکـان مبـتال بـه   3/78ج مطالعه حاضر یبا توجه به نتا
ر صـورت مواجهـه   دند و دمن نبویمرغان انسبت به آبلهALLبیماري 

با فرد مبتال خطر ابتالء وجود دارد.
ــه  ــردر مطالع ــادیفیش ــران يو عم ــراد 6/83در ته ــد از اف درص

و ندبودVZVاز یعفونت ناشيتر مثبت برایتيداراساله 60ک تا ی
راز یدر شيگری). در مطالعه د11(بودند مبتال شده يمارین بیبه اقبالً

مرغـان  آبلـه يمـار یسال که قبال بـه ب 70تا کیدرصد از افراد 3/66
ال یروس وارسـ یـ وهیـ علبـادي آنتیتر مثبت یتيدارابودند؛مبتال شده 

درصد از کودکـان  40و همکاران يبرپوراکدر مطالعه ).12بودند (
یابیـ ارزVZVاز یناشیروسیعفونت وسال مستعد ابتالء به10ر یز

انجام شده در مطالعه ). 13(بودندیتر منفیتيدارایبه عبارتشدند و 
بـا  سـاله،  16ک تـا  یکودکان يپور و همکاران در تهران رویاحسان
يمثبــت بــرايولوژسـر ياز افــراد دارايشــتریش ســن تعـداد ب یافـزا 

VZV 2/92ه یــن اســاس در کشــور ترکیــبــر ا).14(گــزارش شــدند
شدندیابیارزمثبت يسرولوژيسال دارا10ر یدرصد از کودکان ز

6-10یسـن با محـدوده  درصد از کودکان 5/41) و در پاکستان 15(
يسـال دارا 11-15یسـن بـا محـدوده   درصد کودکـان  5/42سال و 
).16(گزارش شدندVZVيمثبت برايسرولوژ

، انجـام  مرغـان افراد بالغ مستعد ابتال بـه آبلـه  اد یبا توجه به تعداد ز
ز واکسـن در  یع در مـورد ضـرورت تجـو   یو مطالعات وسـ يغربالگر

شـنهاد  یپف یضعیمنیستم ایخصوص کودکان با سبهیدوران کودک
گردد.یم

گیرينتیجه
يمـار یتال بـه ب اکثـر کودکـان مبـ   داد کـه  ن مطالعه نشـان یج اینتا

بوده IgGبادي لوسمی لنفوبالستیک حاد داراي تیتر منفی براي آنتی
لـذا  ند.حساسـ ویـروس واریسـال زوسـتر    از ینـت ناشـ  و در برابر عفو

ــده مناســبيریگشــیبراســاس روش پیســتیبا ــنظیکنن اســتفاده از ر ی
نمود.يریجلوگن کودکان یابتال ااز مرغانواکسن آبله

قدردانیوتشکر
دکتـر ابولقاسـم   يت) آقـا -2783نامـه ( انیـ ن مقالـه حاصـل پا  یا

کودکـان از  در رشـته یتخصصـ ياخـذ درجـه دکتـر   يبرايمختار
له از یوسـ نیبـد مشهد بـود. یدانشگاه علوم پزشکیدانشکده پزشک

گردد.یميکنندگان در مطالعه سپاسگزارشرکت

References
1. Pui CH, Campana D, Pei D, Bowman WP, Sandlund JT,
Kaste SC, et al. Treating childhood acute lymphoblastic
leukemia without prophylactic cranial irradiation. N Engl J
Med. 2009 Jun; 360(26): 2730-41. doi: 10.1056/
NEJMoa0900386

2. Pickering LK, Baker CJ, Long SS, McMillanassociate JA.
Red Book: 2006 Report of the Committee on Infectious
Diseases. 27th ed. Elk Grove, Illinois: American Academy of
Pediatrics. 2006; pp: 711-25.

3. Balkis MM, Ghosn S, Sharara AI, Atweh SF, Kanj SS.

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 g
ou

m
s.

ac
.ir

 a
t 1

0:
46

 +
04

30
 o

n 
S

un
da

y 
M

ay
 2

1s
t 2

01
7

www.SID.ir

http://goums.ac.ir/journal/article-1-3025-fa.html
WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hive

 of
 S

ID

105/همکارانویقاسمیدکتر عل

)61پیدر(پی1شماره/19دوره/1396بهار /گرگانپزشکیعلومدانشگاهعلمیمجله

Disseminated varicella presenting as acute abdominal pain nine
days before the appearance of the rash. Int J Infect Dis. 2009
May; 13(3): e93-5. doi: 10.1016/j.ijid.2008.06.036

4. Kernbach-Wighton G, Oehmichen M, Saternus KS. Fatal
outcome of varicella in children. Leg Med (Tokyo). 2003 Mar;
5(Suppl 1): S233-6.

5. Caniza MA, Hunger SP, Schrauder A, Valsecchi MG, Pui
CH, Masera G. The controversy of varicella vaccination in
children with acute lymphoblastic leukemia. Pediatr Blood
Cancer. 2012 Jan; 58(1): 12-6. doi: 10.1002/pbc.22759

6. Schrauder A, Henke-Gendo C, Seidemann K, Sasse M,
Cario G, Moericke A, et al. Varicella vaccination in a child
with acute lymphoblastic leukaemia. The Lancet. 2007 Jul;
369(9568): 1232. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-
6736(07)60567-4

7. Perez-Farinos N, Garcia-Comas L, Ramirez-Fernandez R,
Sanz JC, Barranco D, Garcia-Fernandez C, Ordobas M.
Seroprevalence of antibodies to varicella-zoster virus in Madrid
(Spain) in the absence of vaccination. Cent Eur J Public Health.
2008 Mar; 16(1): 41-4.

8. Kurukulasooriya GM, Thevanesam V, Agampodi SB,
Abeykoon AM, Amarasiri SP, Goonasekera KP. Susceptibility
of New Entrant University students in Sri Lanka to varicella
zoster infection. Asia Pac J Public Health. 2010 Apr; 22(2):
219-24. doi: 10.1177/1010539509334625

9. Crawford NW, Heath JA, Ashley D, Downie P, Buttery JP.
Survivors of childhood cancer: an Australian audit of
vaccination status after treatment. Pediatr Blood Cancer. 2010

Jan; 54(1): 128-33. doi: 10.1002/pbc.22256

10. Bhave SY. Controversies in chicken-pox immunization.
Indian J Pediatr. 2003 Jun; 70(6): 503-7.

11. Sharifi Z, Emadi Ghanjin S. The seroepidemiology of
Varicella Zoster Virus (VZV) in different age groups in Tehran,
Iran. Iran J Allergy Asthma Immunol. 2005 Jun; 4(2): 95-8.

12. Ziyaeyan M, Alborzi A, Jamalidoust M, Moieni M,
Pourabbas B. Seroepidemiology of Varicella Zoster Virus
infection among 1-70 year individuals in Iran. Iranian Red
Crescent Medical Journal. 2010; 12(2): 176-180.

13. Pourakbari B, Shahbaznezhad L, Parvaneh N, Nikkhah S,
Mahmoudi S, Teymuri M, et al. Seroepidemiology of Varicella
Zoster Virus among children, adolescents and medical students
in a referral children medical center, Tehran, Iran. Iran J
Microbiol. 2012 Sep; 4(3): 136-8.

14. Ehsanipour F, Shayanfar N, Salariyan K. [Surveying of
protective antibody against varicella zoster virus (VZV)
infection in children referring to Hzrat-e-Rasool Akram hospital
(2005)]. Razi Journal of Medical Sciences. 2009; 16(64): 38-44.
[Article in Persian]

15. Alp H, Altinkaynak S, Ertekin V, Kiliçaslan B, Giiraksin A.
Seroepidemiology of varicella-zoster virus infection in a
cosmopolitan city (Erzurum) in the eastern Turkey. Health
Policy. 2005 Apr; 72(1): 119-24.

16. Akram DS, Qureshi H, Mahmud A, Khan AA, Kundi Z,
Shafi S, et al. Seroepidemiology of varicella-zoster in Pakistan.
Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2000 Dec; 31(4):
646-9.

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 g
ou

m
s.

ac
.ir

 a
t 1

0:
46

 +
04

30
 o

n 
S

un
da

y 
M

ay
 2

1s
t 2

01
7

www.SID.ir

http://goums.ac.ir/journal/article-1-3025-fa.html
WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hive

 of
 S

ID

Journal of Gorgan University of Medical Sciences / 106
Spring 2017 / vol 19 / no 1

Cite this article as: Ghassemi A, Badiee Z, Farhangi H, Banihashem A, Sayedi SJ, Ghodsi R, Mokhtari A, Attaranzadeh A. [Evaluation

of IgG and IgM antibodies against Varicella zoster virus in children with acute lymphoblastic leukemia]. J Gorgan Uni Med Sci. Spring

2017; 19(1): 103-106. [Article in Persian]

Short Communication

Evaluation of IgG and IgM antibodies against Varicella
zoster virus in children with acute lymphoblastic leukemia

Ghassemi A (M.D)1, Badiee Z (M.D)1, Farhangi H (M.D)1, Banihashem A (M.D)2

Sayedi SJ (M.D)*3, Ghodsi R (Ph.D)4, Mokhtari A (M.D)5, Attaranzadeh A (Ph.D)6

1Associate Professor, Department of Pediatric Hematology & Oncology, Mashhad University of Medical Sciences,
Mashhad, Iran. 2Professor, Department Pediatric Hematology & Oncology, Mashhad University of Medical Sciences,
Mashhad, Iran. 3Associate Professor, Department of Pediatrics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad,

Iran. 4Associate Professor, Biotechnology Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
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_______________________________________________________________________________________________

Abstract
Background and Objective: Varicella zoster virus (VZV) can cause a moderate disease in children,
but with high risk of serious disease or death in children with acute lymphoblastic leukemia (ALL)
Vaccination from infection can be safe, immunogenic, and effective in children with leukemia. This
study was done to evaluate the IgG and IgM antibodies against VZV in children with acute
lymphoblastic leukemia.

Methods: The descriptive-analytic study was performed on 66 children who were on chemotherapy
in Dr Shigh hospital in Mashhad, Iran during 2012. Patients were receivied VZV vaccine. The title
negative or positive serum sample for IgG-anti-VZV avidity was determined by using a test kit before
and after injection of vaccines VZV for considering the efficacy of vaccines on pediatric patients.

Results: Title serum sample IgG were positive in 32.6% patients, these children have history of
chicken pox disease and to be safe against of VZV. 78.3% of the patients were negative for IgG
antibody and sensitive against of VZV.

Conclusion: Children with ALL receiving chemotherapy are sensitive to chicken pox disease
according to negative IgG titer against VZV.

Keywords: Acute lymphoblastic leukemia, Varicella zoster virus, Antibody, Child
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