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Background and Aims: Coronary artery disease (CAD) is a major cause of mortality
worldwide. Infectious agents such as herpes simplex virus (HSV) may be implicated in the
pathogenesis of atherosclerosis. The aim of this study was to survey the prevalence of IgG
antibodies against HSV in patients with coronary artery disease and to determine the mean of
high-sensitivity C-reactive protein(hs-CRP) in these patients.
Materials and Methods: 40 patients being evaluated for atherosclerosis by coronary
angiography along with 40 healthy individuals as a control group were examined in this
research. Assessment of hs-CRP was carried out by nephelometry and virus-specific IgG
antibodies by Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA).
Results and Conclusions: Results showed that the levels of hs-CRP were significantly
higher among patients compared to that of control group (P<0.05). Higher percentage of patients
had anti-HSV (78.4%) compared to healthy individuals (21.6%). Significant correlation was
detected between HSV seropositivity and CAD. The mean of hs-CRP was significantly higher in
subjects with HSV positive serology. In conclusion, the seropositivity of HSV along with high
levels of hs-CRP may be a risk factor for coronary atherosclerosis.
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چکیده
زمینه و هدف:

بیماری عروق کرونری قلب ( )Coronary Artery Diseaseیا آترواسکلروزیس عامل اصلی مرگ و میر

در جهان است .عوامل عفونی مثل ویروس هرپس سیمپلکس ( )HSVممکن است در بیماریزایی آترواسکلروزیس دخالت داشته
باشند .هدف از این مطالعه بررسی سطح آنتی بادیهای  IgGاختصاصی  HSVدر افراد مبتال به بیماری عروق کرونری قلب و بررسی
میانگین پروتئین فاز حاد با حساسیت باال ( )High Sensitivity- C Reactive Proteinدر این بیماران بود.
مواد و روشکار :در این تحقیق  40بیمار مبتال به آترواسکلروزیس که بیماری آنها با آنژیوگرافی ارزیابی شده بود به همراه
 40فرد سالم به عنوان گروه شاهد آزمایش شدند .سنجش  hs-CRPبا روش نفلومتری و آنتیبادیهای  IgGاختصاصی ویروس با
روش االیزا بررسی شد.

یافتهها و نتیجهگیری:

نتایج نشان داد که میانگین سطح  hs-CRPدر بیماران در مقایسه با گروه شاهد به طوری

معنیدار باالتر بود ( .)P<0/05درصد باالتری از بیماران دارای  IgGاختصاصی )% 78/4( HSVدر مقایسه با گروه شاهد ()%21/6
بودند .ارتباط معنیداری بین سرولوژی مثبت  HSVبا  CADمشاهده شد .میانگین  hs-CRPدر افراد با سرولوژی مثبت ،HSV
نسبت به افراد با سرولوژی منفی بهطور معنیداری باالتر بود .در مجموع سرولوژی مثبت  HSVهمراه سطوح باالی  hs-CRPممکن
است یک فاکتور خطر برای آترواسکلروزیس باشد.
کلمات کلیدی :آترواسکلروزیس ،ویروس هرپس سیمپلکس ،پروتئین فاز حاد  ،سطح HSV-IgG

تلفن021-56368980 :

پست الکترونیک:

کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.
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مقدمه
بیماری آترواسکلروزیس التهاب مزمنی است که به علت
تجمع رسوبات چربی و کلسیم (پالک) در عروق خونی ایجاد شده

میکند که عفونت با باکتریها و /یا ویروسها میتواند از طریق
عفونت مستقیم سلولهای رگی یا از راه تاثیر غیرمستقیم
سایتوکاینها یا پروتئینهای فاز حاد ایجاد شده به وسیلۀ

زمینهساز در بروز این بیماری میتوان به عواملی چون سن،
جنسیت ،فشارخون باال ،دیابت ،سیگار کشیدن ،باال بودن
کلسترول ،سابقۀ فامیلی و سطوح باالی C Reactive Protein
) (CRPاشاره کرد .امروزه مدارک زیادی در راستای اثبات نقش
عوامل التهاب آفرین در بروز بیماریهای آترواسکلروزیس وجود

عفونتها ،در بیماریزایی آترواسکلروزیس نقش داشته باشد (.)3

در برخی از مطالعات ،بیومارکرهای ایجاد شده به واسطۀ عفونتها

دارد ( .)2در حال حاضر مشخص نشده که چه عاملی سبب التهاب

باعث ایجاد آترواسکلروزیس میشود (.)2

و باعث تنگی و دشواری عبور جریان خون میشود ( .)1از عوامل

این فرضیه را چندین مطالعۀ اپیدمیولوژیک تقویت کرده است
( .)4،5در برخی مطالعات عوامل عفونی در پالکها یافت شده که
بیانگر نقش مستقیم عفونت در ایجاد آترواسکلروزیس است ( )6و

مزمن در پالکهای آترواسکلروزیس میشود .یک فرضیه پیشنهاد
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بررسی سطح سرمی آنتی بادی  IgGاختصاصی هرپس سیمپلکس ویروس و پروتئین فاز حاد

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ▐سال  12شماره ▐ 1فروردین -اردیبهشت 1397
از عوامل پاتوژن موثر در بروز و ایجاد آترواسکلروزیس
میتوان به کالمیدیا پنومونیه ،سایتومگالوویروس ( ،)CMVهرپس
سیمپلکس ویروس ( ،)HSVابشتین بار ویروس ( )EBVو
هلیکوباکتر پیلوری اشاره کرد (.)3،7
هرپس سیمپلکس ویروس ( )HSVیکی از شایعترین عوامل

مواد و روشها

گانگلیونهای عصبی باقی مانده و میتواند به صورت دورهای فعال

جمعآوری نمونهها

شود ( .)9طبق مطالعۀ  Fabricantو همکاران ،زمانی که هرپس
ویروس جوجه منجر به آترواسکلروزیس شریانهای بزرگ عضالنی
در یک مدل حیوانی شد HSV ،به عنوان فاکتور خطر در بروز
آترواسکلروزیس مطرح شد ( .)10مطالعات بیولوژی مولکولی و
اپیدمیولوژی  ،HSVاین فرضیه را تقویت کرد که  HSVفاکتور
خطر مهمی در پیشرفت آترواسکلروزیس در انسان است (.)5،11
مکانیسمهای آتروژنیک  HSVممکن است به دلیل افزایش اتصال
لوکوسیتها به اندوتلیوم ،القای تجمع لیپید در سلولهای عضالنی
صاف رگها و مشارکت در دفع ترومبین در پالکهای
آترواسکلروزیس باشد ( .)11مطالعات اخیر نشان داده که  HSVدر
فرایند التهابی آترواسکلروزیس دخالت دارد ( .)12مطالعات
اپیدمیولوژیک زیادی ارتباط بین عفونت  HSVو خطر ابتال به
بیماری قلبی را با استفاده از آنتیبادی اختصاصی بررسی کرده
است Kis .و همکاران افزایش سطح آنتی بادی  IgGدر بیماران با
ایسکمی حاد را گزارش کردند که نشان دهندۀ همراهی عفونت
 HSVبا بیماری است ( .)13همچنین برخی گزارشها نشان
میدهد که DNAی  HSVدر پالکهای انسانی وجود دارد ( .)7با
این وجود در برخی از گزارشها ارتباط معنیداری بین ویروس
 HSVو بیماری قلبی مشاهده نشده است (.)4،14
پروتئین فاز حاد با حساسیت باال (
 )Reactive Proteinیا  hs-CRPیک بیومارکر فوقالعاده حساس و
در حال حاضر بهترین و قدرتمندترین بیومارکر تایید شده برای
تعیین درجههای پایین التهاب است .علیرغم نقش اولیۀ آن به
عنوان یک ما رکر التهاب رگی ،تحقیقات ،نقش آن را در ایجاد
ضایعات آترومی تایید کردهاند و حتی در مراحل اولیۀ رشد پالک
High Sensitivity- C

هم قابل تشخیص است (.)15
نظر به اهمیت بیماریهای قلبی و نقش عفونتهای ویروسی
در ایجاد التهاب و متعاقب آن ایجاد بیماریهای قلبی عروقی ،در
این مطالعه به بررسی ارتباط بین عفونت  HSVو بیماریهای قلبی
عروقی در بیماران مراجعه کننده به مراکز قلب شهر تهران

در این تحقیق ،تعداد 40نمونۀ خون از بیماران مبتال به
آترواسکلروزیس ( %68/33مرد و  %31/66زن) ،با میانگین سنی
 44/14±9/76که در بازۀ زمانی یک ساله از فروردین تا اسفند
 ،1395از مناطق مختلف تهران و شهرهای اطراف به مراکز قلب و
عروق در تهران ارجاع داده شده بودند جمعآوری شد .بیماری این
افراد را متخصصین قلب و عروق تایید کرده بودند .گرفتگی عروق
قلب در تمام این بیماران باالی  %50بود و همگی عمل آنژیوگرافی
انجام داده بودند .همچنین ،همزمان نمونههای خون  40فرد
(  %52/2مرد و  %47/5زن) که به کمک آنژیوگرافی بیماری
آترواسکلروزیس در آنها رد شده بود به عنوان گروه شاهد مطالعه
شد .تمام نمونههای خون آزمایش شده ،از افرادی انتخاب شدند
که هیچگونه سابقۀ بیماری گوارشی نداشتند .مطالعۀ حاضر با
رعایت کامل مفاد کمیتۀ اخالق در پژوهش انجام شد و مجوز
اخالق در پژوهش از کمیتۀ اخالق دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی
تهران با کد IR.IAU.TMU.REC.1396.283اخذ شد.
اندازهگیری میزان سطح سرمی آنتی بادی

IgG

اختصاصی HSV

نمونههای خون در شرایط استریل به آزمایشگاه منتقل شد و
بعد از عمل آزادسازی لخته ،به منظور جداسازی سرم ،نمونهها در
 1000دور در دقیقه به مدت  18دقیقه سانتریفوژ ( ،Nuveترکیه)
شدند .سپس مایع سرمی در میکروتیوبهای  1/5میکرولیتری
ریخته و در فریزر  -80درجه سلسیوس نگهداری شدند .سنجش
میزان  IgGدر نمونههای سرم گروه شاهد و بیمار با استفاده از
کیت االیزا ( ،Vircellایتالیا) و مطابق با دستور کار شرکت سازنده
انجام شد .مقدار  100میکرولیتر از محلول رقیق کنندۀ سرم در هر
یک از چاهکهای پلیت االیزا ریخته شده و  5میکرولیتر از هر یک
از نمونههای سرم به آن اضافه شد و به مدت  2دقیقه روی شیکر
قرار گرفت تا محلول یکنواختی به دست آید .سپس پلیت به مدت
یک شب ،در دمای اتاق گرماگذاری شد و با 300میکرولیتر بافر
شستوشو در 3مرحله شستوشو شد .پس از خالی کردن محلول
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عفونتزای انسانی است ( .)8این عفونت به صورت نهفته در

پرداخته شده است .برای این منظور سطح سرمی آنتی بادی
اختصاصی  HSVبه عنوان شاخص عفونت این ویروس و نیز سطح
سرمی  hs-CRPبه عنوان یک بیومارکر التهاب ارزیابی شد .مسلماً
با اثبات قطعی ارتباط معنیدار بین عفونت با این ویروسhs- ،
 CRPو بیماریهای قلبی میتوان با پیشگیری یا درمان به موقعِ
این عفونت ،از بروز بیماریهای قلبی پیشگیری کرد.
IgG

جان نثار حسین و قانع | شیوع سرمی هرپس سیمپلکس ویروس در بیماران قلبی

جمعآوری شده به کمک نرم افزار  SPSSتجزیه و تحلیل شد .برای
مقایسه میانگین آنتیبادی ضد ویروس و میانگین  hs-CRPبین دو
گروه مورد مطالعه از آزمون  tمستقل استفاده شد و ارتباط بین
متغیرها با استفاده از آزمون مربع کای ( )Chi squareبررسی شد

شستوشو از پلیت 100 ،میکرولیتر محلول کونژوگه  IgGبه هر
یک از چاهکها اضافه شد و به مدت  2ساعت دردمای اتاق
گرماگذاری شد .سپس  100میکرولیتر از محلول سوبسترا به هر
یک از چاهکها اضافه شده و 20دقیقه در دمای اتاق و در تاریکی
گرماگذاری شد .میزان رنگ ایجاد شده با دستگاه ELISA reader
( ،Stat Faxامریکا) در طول موج  450نانومتر خوانده و ثبت شد.

( .)14در تمام مطالعات آماری ،سطح معنیداری کمتر از  0/05در

اندازهگیری میزان سطح سرمی CRP

یافتهها

اندازه گیری  hs-CRPبا استفاده از کیت ، Audit( hs-CRP
نروژ) و مطابق با دستور کار شرکت سازنده کیت انجام گرفت .در
این آزمایش که با روش ایمونوتوربیدومتری تقویت شده برای
اندازهگیری دو نقطهای با فتومتر انجام میگیرد CRP ،موجود در
نمونۀ بیمار با آنتی بادی پلی کلونال بر علیه  CRPانسانی که روی
ذرات التکس متصل شده است ،تشکیل کمپلکس داده و کدورت
ایجاد میکند .مقدار کدورت ایجاد شده با مقدار  CRPموجود در
نمونۀ بیمار رابطۀ مستقیم دارد .اندازهگیری  hs-CRPنمونههای
مطالعه شده با استفاده از دستگاه اتوآناالیزر ( ،Hitachi 917ژاپن)
انجام شد.

این مطالعه به صورت مقطعی توصیفی روی نمونههای خون
افراد مراجعهکننده به مراکز قلب در تهران انجام شده که شامل
 40بیمار قلبی است .همزمان نمونۀ خون  40فرد سالم از لحاظ
بیماری قلبی ،به عنوان گروه شاهد مطالعه شد.
مقایسۀ میانگین  HSV-IgGبین افراد بیمار و سالم در
جدول  1مشاهده میشود ،همان طور که در جدول نشان داده
شده است ،واریانس مقادیر  HSV-IgGبین دو گروه بیمار و سالم
با استفاده از آزمون لون هموژن بوده ( )P>0/05و آماره 5/16 ،T
است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که میانگین  HSV-IgGدر
افراد بیمار بهطور معنیداری بیشتر از میانگین  HSV-IgGدر افراد
سالم است (.)P<0/05

آنالیز آماری
در این تحقیق بیماران مبتال به آترواسکلروزیس و افراد سالم
به عنوان جمعیتهای آماری بررسی شدند .دادههای آماری

جدول  .1مقایسۀ میانگین مقادیر  HSV-IgGو  hs-CRPدر دو گروه سالم و بیمار با استفاده از آزمون t
P

درجۀ آزادی

مقدار T

0/000

78

5/16

0/089

0/000

78

8/704

0/179

خطای استاندارد ±میانگین

آزمون لون
*P

F
2/973
1/918

گروه

20/32±1/62

بیمار

9/67±1/28

سالم

11/96±1/07

بیمار

2/37±0/24

سالم

فاکتور
HSV-IgG

hs-CRP

آزمون لون برای بررسی هموژنیسیته دو گروه انجام گرفت و  P*>0.05نشان دهندۀ همگن بودن  2گروه مطالعه شده برای هر دو فاکتور خونی است.
 P<0.05در آزمون  tنشان دهندۀ اختالف معنیدار بین میانگین  hs-CRPو HSV-IgGدر افراد با سرولوژی مثبت و منفی  HSVاست.

مطالعۀ  Jedari Seifiو همکاران میزان سرولوژی مثبت  HSVدر

نتایج حاصل از آزمون االیزا نشان داد که از  40بیمار مبتال
به آترواسکلروزیس 29 ،بیمار ( )%78/4از لحاظ سطح آنتیبادی
 HSV-IgGمثبت بودند .این در حالی است که بین افراد سالم
آزمایش شده 8 ،مورد ( )%21/6از این لحاظ مثبت بودند .پژوهش
متاآنالیز انجام گرفته در ایران در سال  2016نشان میدهد که

حالی است که سرولوژی مثبت نسبت به  HSVدر مطالعۀ
 Nikolopoulouو همکاران بسیار باالتر از مطالعۀ حاضر بوده و
 %97/2بیماران قلبی از لحاظ آنتی بادی  HSV-IgGمثبت بودند

میزان شیوع  HSVتوتال در ایران  %25/7است ()9؛ که تقریب ًا با

( .)5در مطالعهی  Karamiو همکاران نیز سرولوژی مثبت

شیوع این ویروس بین گروه شاهد در مطالعۀحاضر مطابقت دارد و
کاهش جزئی آن احتماالً به دلیل پایینبودن تعداد نمونه است .در

در  %91/7از بیماران مبتال به  CADو  %66/1از افراد غیر مبتال،

افراد بیمار بسیار پایینتر از مطالعۀ حاضر( )%29بود ( .)16این در

HSV

مثبت گزارش شد ( .)17علیرغم اختالف در میزان شیوع
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نظر گرفته شد.
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سرولوژی مثبت نسبت به  ،HSVدر تمام این مطالعات ،ارتباط
معنیداری بین سرولوژی مثبت  HSVو بیماری قلبی مشاهده شد.
نتایج حاصل از آزمون کای در این تحقیق نیز نشان داد که در
سطح اطمینان  ،0/05سرولوژی مثبت  HSVبه طور معناداری با
آترواسکلروزیس همراه است(جدول  .)2همانگونه که در جدول 2
نشان داده است ،ریسک ابتالی( )odds ratioبه بیماری قلبی در
افرادی که سرولوژی مثبت  HSVدارند 10/5 ،برابر بیشتر از افراد
با سرولوژی منفی است (جدول  .)2در مطالعۀ  Karamiو همکاران

ارتباط معنیداری با بیماری قلبی نشان نداد ( .)18در تحقیقات
 Hagiwaraو همکاران نیز ارتباط معنیداری بین آنتی بادی
 HSV-IgGو بیماری قلبی مشاهده نشد ( .)14همچنین در
مطالعات  ،Al-Ghamdiدرصد باالیی از بیماران دارای آنتی بادی
بر علیه  HSVبودند ولی این اختالف بین افراد بیمار و افراد گروه
تحقیقات میتواند بیانگر این مسئله باشد که نقش عفونت در ایجاد
آترواسکلروزیس ،میتواند در نژادهای مختلف و شرایط جغرافیایی
مختلف متفاوت باشد .با این حال ،مطالعات متاآنالیز انجام شده در
سال  ،2016ویروس  HSVرا به عنوان ریسک فاکتور

نیز ریسک ابتالء باال و  6/81گزارش شد ( .)17این مطالعات از
لحاظ تایید نقش  HSVبه عنوان عامل خطرساز در پاتوژنز
آترواسکلروزیس با تحقیق حاضر مطابقت دارد؛ این در حالی است
که در مطالعۀ  Mundkurو همکاران در هند ،سرولوژی مثبت
 HSVدر بیماران مبتال به آترواسکلروزیس با میزان شیوع ،%52/5

آترواسکلروزیس مطرح کرده است ( .)19این بررسی متا آنالیز با
نتایج بهدست آمده از بررسی ما مطابقت دارد.

جدول  .2ارتباط بین بیماری آترواسکلروزیس با  HSV-IgGو  hs-CRPبا استفاده از آزمون مربع کای
فاصله اطمینان ()CI

ریسک ابتالء

سالم

بیمار

%95-

()OR

فراوانی(درصد)

فراوانی(درصد)

0/000

3/727-29/84

10/545

)21/6(8

)78/4( 29

مثبت

)74/4(32

)25/6(11

منفی

0/000

47/87-4833/4

481

)2/6(1

)97/4(37

مثبت

)92/9(39

)7/1(3

منفی

P value

نظر به اینکه ممکن است پاتوژنها سبب افزایش بیان
مارکرهای پیش آترومی مثل پروتئینهای فاز حاد ،کموکاینها و
سایتوکاینها شوند ()20؛ در این مطالعه به بررسی میانگین سطح
 hs-CRPبه عنوان یکی از مهمترین مارکرهای التهابی بین افراد
مبتال به  CADو گروه شاهد پرداخته شد .مقایسۀ میانگین سطح
 hs-CRPدر دو گروه بیمار و شاهد با استفاده از آزمون  tمستقل
نشان داد که میانگین  hs-CRPدر گروه بیمار باالتر بوده و اختالف
معنیداری با گروه شاهد دارد (( )P<0/05جدول  .)1نتایج حاصل
از بررسی پروتئین فاز حاد  hs-CRPنشان داد که از 40بیمار
مبتال به آترواسکلروزیس ،سرولوژی مثبت  hs-CRPدر  37بیمار
( )%97/4وجود دارد .در حالی که فقط 1مورد ( )%2/6از افراد سالم
از لحاظ  hs-CRPمثبت بودند (جدول  .)2نتایج حاصل از آزمون
کای نشان داد که بین سرولوژی مثبت  hs-CRPو آترواسکلروزیس
ارتباط معنیداری وجود دارد ( )P<0/05و سرولوژی مثبت hs-
 CRPفاکتور خطر مهمی در بیماری آترواسکلروزیس است (جدول
 .)2مطالعهی  Assadpour Piranfarنیز ارتباط معنیداری را بین

طبقه

متغیر
HSV-IgG

hs-CRP

سرولوژی مثبت  hs-CRPو بیماری قلبی ثابت کرد ( .)21بهطور
کلی  hs-CRPاز راه  2فرایند التهابی با  CADدر ارتباط است.1 :
تولید  hs-CRPبهوسیله بافت آتروماتوز یا سلولهای عضالنی صاف
رگهای قلبی .2 .تولید  hs-CRPبهوسیله سایتوکاینهای تحریک
شدۀ بافت چربی .از طرف دیگر تولید  hs-CRPمیتواند
لوکوسیتهای در گردش را فعال کرده ،در نتیجه واسطههای
تثبیت کنندۀ پالکهای آتروما تولید و آزاد شوند ( .)21نتایج
حاصل از مقایسۀ میانگین  hs-CRPدر افراد با سرولوژی مثبت و
منفی  HSVنشان داد که در سطح اطمینان  ،0/05میانگین hs-
 CRPدر افراد با سرولوژی مثبت  ،HSVبهطور معنیداری بیشتر
از افراد با سرولوژی منفی است (جدول  .)3نتایج بهدست آمده در
این تحقیق با مطالعات  Vahdatو همکاران مطابقت دارد .آنان
افزایش همزمان سطوح ( CRPبیشتر از  10میلی گرم در لیتر) و
 HSV IgGو ارتباط آن با بیماری قلبی را اثبات کردند (.)22
میتوان چنین استنباط کرد که عفونت  HSVاحتماالً با افزایش
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شاهد معنیدار نبود ( .)4نتایج ضد و نقیض بهدستآمده در این

جان نثار حسین و قانع | شیوع سرمی هرپس سیمپلکس ویروس در بیماران قلبی
CAD

 میتوانند در ایجادhs-CRP بیان مارکرهای التهابی نظیر
.دخالت داشته باشند

t  با استفاده از آزمونHSV  در افراد با سرولوژی مثبت و منفیhs-CRP  مقایسۀ میانگین مقادیر کمی.3جدول
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فاکتور
hs-CRP

گروه

 میانگین± خطای استاندارد

HSV +

10/46±1/22

HSV -

4/33±0/74

آزمون لون
F

P*

3/43

0/173

T مقدار

درجۀ آزادی

P

4/42

78

0/000

. گروه است2  نشان دهندۀ همگنبودنP*>0/05 آزمون لون برای بررسی هموژنیسیتۀ دو گروه انجام شد و
. استHSV  در افراد با سرولوژی مثبت و منفیhs-CRP  نشان دهندۀ اختالف معنیدار بین میانگینt  در آزمونP<0/05

 مطالعات گستردهتر با تعداد نمونههای بیشتر،دقیقتر این ارتباط
.در سایر استانهای کشور نیز انجام شود
سپاسگزاری
 حاصل پایاننامۀ دانشجویی کارشناسی ارشد،این مقاله
 نویسندگان این مقاله از حوزۀ معاونت.میکروبیولوژی است
پژوهشی واحد اسالمشهر برای فراهمآوردن شرایط الزم برای
.اجرای این پژوهش کمال امتنان را دارند
تعارض منافع
.بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است

نتایج حاصل از این تحقیق فراوانی باالیی از سطح آنتی بادی
 براساس. را در جمعیت بیمار مطالعه شده نشان دادHSV-IgG
 و آترواسکلروزیس ارتباط معنیHSV  بین سرولوژی مثبت،نتایج
 ارتباط معنیداری، همچنین نتایج بهدست آمده.داری وجود دارد
 نتایج حاصل از این. نشان دادhs-CRP بین آترواسکلروزیس و
 به همراهHSV تحقیق پیشنهاد میکند که سرولوژی مثبت
 میتواند به عنوان پیشhs-CRP بررسی بیومارکرهای التهابی نظیر
 این مطالعه به دلیل بررسی هم.آگهی آترواسکلروزیس مطرح شود
و بررسی ارتباط آن با
hs-CRP  وHSV-IgG زمان
 پیشنهاد میشود برای بررسی. اهمیت دارد،آترواسکلروزیس
coronary artery disease and acute myocardial
infarction: evidence for chronic over-expression of
tumor necrosis factor alpha and vascular cells adhesion
molecule-1. Int J Cardiol. 2008;130(2):246-50.
https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2007.08.052
PMid:18063147
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