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Background and Aim: Varicella zoster virus (VZV) infection of cerebral arteries
produces a vasculopathy, manifesting most often as ischemic stroke and less often as
hemorrhagic stroke. The aim of this study was to compare the prevalence of seropositivity of
anti-VZV IgG between acute stroke patients and control group.
Materials and Methods: In this population-based cross-sectional study, 87 patients with
acute ischemic stroke were selected as case group during 2014-2015,. Eighty-seven individuals
without a history of stroke or other neurological disorders also were considered as control group
based on their age and sex. VZV IgG was measured by the enzyme-linked immunosorbent assay
(ELISA) method. Statistical analysis was performed with SPSS V-19. Two groups were adjusted
for socio-demographics and stroke risk factors.
Results: The mean age of the stroke patients and control group were 71.33 years (±
10.95) and 67.69 years (± 11), respectively. The rate of seroprevalence of anti-VZV IgG was
95.5% in the stroke patients versus 96.3% in the control group. This difference was not
statistically significant (p-value=0.5).
Conclusions: the Current study does not provide any evidence of an association between
the immune response to VZV as a marker of prior infection and acute ischemic stroke.
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چکیده
زمینه و اهداف :زجمله علل واسکولوپاتی مغز ،درگیری عفونی شرایین مغزی با ویروس واریسال زوستر ()VZV
است که اکثراً خود را بهصورت سکته مغزی ایسکمیک و با شیوع کمتری سکته هموراژیک نشان میدهد ،لذا مطالعهای
طراحی شد تا سطح سرمی آنتیبادی علیه ویروس آبلهمرغان در نمونههای سرمی بیماران دچار سکته مغزی حاد
اندازهگیری شده و با گروه کنترل مقایسه شود.

مواد و روش کار:

با طراحی مطالعه توصیفی  Cross-sectionalمبتنی بر جمعیت در سال  ،4939-4931تعداد

 78بیمار دچار سکته ایسکمیک مغزی حاد وارد تحقیق شدند و  78نفر هم که هیچگونه سابقهای از سکته مغزی یا هر نوع
اختالل نورولوژی دیگر نداشتند ،بهعنوان گروه کنترل همسان تحت بررسی قرار گرفتند .سطح سرمی آنتیبادی علیه
ویروس آبلهمرغان به روش الیزا اندازهگیری شد .اطالعات دموگرافیک و متغیرها توسط نرمافزار  SPSS-19مورد آنالیز
آماری قرار گرفتند .دو گروه ازلحاظ مشخصات اجتماعی -جمعیت شناختی و عوامل خطر سکته منطبق شدند.

یافتهها:

میانگین سنی بیماران سکته مغزی  84/99سال ( )± 41/39و افراد گروه شاهد  98/93سال ( )±44بود .در

این مطالعه ،شیوع سرولوژی مثبت آنتیبادی علیه ویروس آبلهمرغان در بیماران دچار سکته ایسکمیک مغزی حاد %39/9

گروه بیماریهای اعصاب،دانشکده

در مقابل  %39/9در گروه شاهد بود که به لحاظ آماری تفاوت معنیداری میان دو گروه مشاهده نشد (.)P-Value= 1/9

پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی
زنجان  ،زنجان ،ایران
تلفن0909944990939 :

نتیجهگیری :به نظر میرسد ارتباطی بین سطح سرمی آنتیبادی علیه ویروس آبلهمرغان بهعنوان نشانهای از
عفونت قبلی با این ویروس و سکته حاد ایسکمیک مغزی یافت نگردید.

کلمات کلیدی
پست الکترونیک:

سکته مغزی ایسکمیک حاد؛ آنتیبادی؛ ویروس آبلهمرغان

کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.
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مقدمه
سکته مغزی بیش از آنکه کشنده باشد ،ناتوانکننده است؛
بطوریکه شایعترین بیماری نورولوژی ناتوانکننده در امریکا
میباشد و موجب عوارض سوء و معلولیتهای جسمانی بسیاری
میگردد .به همین سبب موجب صرف هزینههای هنگفتی در
سیستم بهداشت و سالمت جامعه همراه با افت عملکرد و کارایی
افراد مبتال میشود.

کنترل و درمان عوامل خطرزای قابل تعدیل بر روی کاهش
بروز سکته مغزی و حتی کاهش عود سکته مغزی بسیار مؤثر
بوده و از میزان عوارض و مرگ و میر آن میکاهد؛ درعینحال بر
بهبود پیشآگهی بیماری هم تأثیر بسزایی دارد .ازجمله عوامل
خطر قابل تعدیل ،درگیری عروقی ناشی از عفونتها مانند عفونت
ناشی از ویروس آبلهمرغان ) (VZVمیباشند .ویروس واریسال-
زوستر ازجمله ویروسهای انسانی شناختهشده است که در عروق
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تکثیر مییابند ،تقریباً همه عوارض عصبشناختی که به دنبال
عفونت با  VZVایجاد میشود ،ناشی از واسکولوپاتی ثانویه به
تکثیر ویروس در عروق کوچک وبزرگ مغزی میباشد (.)9-3
واسکولوپاتی ناشی از این ویروس در اکثر موارد بهصورت سکته
مغزی ایسکمیک و در موارد کمتری بهصورت سکته مغزی
خونریزی دهنده خود را نشان میدهد( .)4-6هم عفونت اولیه
ویروس آبلهمرغان( )VZVو هم فعال شدن مجدد آن میتوانند با
سکته مغزی در اطفال و بالغین همراه باشند( . )7 ،0ارتباط بین
VZVو سکته مغزی در اطفال تقریباً اثباتشده است(.)9-99
تظاهر نمونه وار واسکولوپاتی ویروس واریسال-زوستر بهصورت یک
شرححال تیپیک از بثورات پوستی میباشد که به دنبال آن عالئم
ونشانه های درگیری سیستم عصبی مرکزی رخ میدهد (.)99
تشخیص سکته مغزی ناشی از واسکولوپاتی همیشه آسان نیست،
زیرا همه افرادی که به واسکولوپاتی  VZVمبتال میشوند واجد
شرححال بثورات جلدی نبوده و یا هفتهها و ماهها قبل از بروز
سکته مغزی دچار بثورات بودهاند .در حدود یکسوم موارد هم
ممکن است افزایش سلولهای مایع مغزی نخاعی( )CSFوجود
نداشته باشد ( .)93مکانیسم بیماریزائی این واسکولوپاتی بهطور
کامل شناختهنشده است؛ ولی در آنالیز بافتشناسی و
ویروسشناسی نمونههای اتوپسی شده از عروق مغزی افراد مبتال،
 DNAو آنتیژن ویروس دیده شده است که میتواند نشانگر
نقش مستقیم ویروس در درگیری دیوار عروق مغزی باشد
( .)94-97عالوه بر اینیک نقش بالقوه هم برای اتو آنتیبادیهای
ضد فسفولیپید ها و پروتئینهای انعقادی که در سیر عفونت با
VZVایجاد میشوند مطرح میباشد (. )90 ،99
از آنجائی که بعضی از بیماران دچار واسکولوپاتی همزمان
برای هفتهها یا ماهها انسفالوپاتی داشتهاند ،تشخیص واسکولوپاتی
VZVیک مسئله مهم و حیاتی به شمار میرود ،به همین دلیل
درمان ضدویروسی ممکن است در این بیماران مؤثر واقع شود.
ویروس واریسال-زوستر را نمیتوان با کشت از مایع  CSFجدا
کرد .قبل ازتکوین تکنیک واکنش زنجیرهای پلیمراز ( ،)PCRبرای
تشخیص واسکولوپاتی  VZVاز سنجش  anti-VZV antibodyدر
مایع  CSFاستفاده میشد .از سوی دیگر علیرغم پیشرفت
چشمگیر تکنیک ، PCRهنوز هم سنجش anti-VZV antibody
در مایع  CSFارزش باالتری نسبت به تکنیک  PCRدارد؛ چراکه
در مواردی از واسکولوپاتی  VZVتوأم با  PCRمنفی ،آنتیبادی
علیه ویروس آبلهمرغان در مایع  CSFمثبت بوده است (.)90-99

به علت ماهیت تولید آنتیبادی IgMدر موارد حاد ،وجود
آن نشاندهنده عفونت اخیر با ویروس واریسال-زوستر بوده و چند
روز بعدازآن ،آنتیبادی  IgGتولید میشود و پس از بهبودی در
سطح خونی پایینتری برای تمام طول عمر باقی میماند.
علیرغم ارتباط مسجل بین عفونت  VZVو سکته مغزی در
اطفال ،هنوز پرسشهای فراوانی درباره ارتباط بین عفونت واریسال
زوستر با بروز سکته مغزی حاد در بالغین بدون پاسخ مانده است،
لذا با توجه به اهمیت پرداختن به عوامل سببشناسی سکته
مغزی حاد بهعنوان حادثهای پرخسارت در عرصه سالمت و
کمبود مطالعات درزمینه واسکولوپاتی مغزی  VZVدر بالغین،
مطالعهای طراحی شد تا به بررسی سطح سرمی آنتیبادی علیه
ویروس آبلهمرغان در افراد مبتالبه سکته مغزی حاد در مقایسه با
افراد سالم بپردازیم.
مواد و روشها
با طراحی یک مطالعه توصیفی مقطعی
تعداد  75نفر از بیماران در مرحله حاد سکته مغزی و  75نفر از
افراد سالم از جامعه در طی سال های  1333-34وارد مطالعه
شدند .انتخاب نمونه از جامعه در این مطالعه بهصورت نمونهگیری
در دسترس (آسان) صورت گرفت .گروه مورد شامل بیماران
مبتالبه سکته ایسکمیک مغزی حاد با سن باالی  51سال در طی
 47ساعت اول متعاقب وقوع بود .احراز و تایید تشخیص سکته
مغزی بر مبنای معیارهای موسسه ملی اختالالت عصبی و سکته
مغزی ) (NIHSSانجام پذیرفت که بر اساس آن هر نشانه عصبی
کانونی با شروع ناگهانی که دال بر اختالل عملکرد  CNSبوده،
منشأ عروقی داشته و دستکم  24ساعت به طول انجامد بهعنوان
سکته مغزی تعریف میشود .ایسکمیک بودن نوع سکته مغزی نیز
بهوسیله  CT Scanیا  MRIمغز تأیید میشد .کلیه بیماران در
سرویس نورولوژی بیمارستان ولیعصر (عج) زنجان بستری بودهاند.
گروه کنترل مشتمل بر افراد باالی  51سال بستری در بخشهای
چشم ،جراحی و قلب بیمارستان ولیعصر بودند که هیچگونه سابقه
سکته مغزی و اختالالت نورولوژیک دیگر را نداشتند.
Cross-sectional

معیارهای خروج از مطالعه شامل سکته مغزی خونریزی
دهنده گروه مورد و وجود هر یک از موارد زیر در هر دو گروه؛
نقص ایمنی ،بدخیمی ،بیماری کالژن واسکوالر ،شرححال مبنی
بر دریافت واکسن .عوامل مخدوشکننده مطالعه شامل عوامل
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خطرزای اصلی سکته مغزی میباشند که شامل دیابت ملیتوس،
پرفشاری خون ،هیپرلیپیدمی ،بیماری فیبریالسیون دهلیزی و
مصرف سیگار است که این بیماران نیز از مطالعه خارج شدند.
در این مطالعه در فاصله کمتر از  47ساعت از شروع سکته
مغزی ،پس از ارائه اطالعات الزم به بیمار یا قیم بیمار و اخذ
رضایت نامه کتبی 5 ،سیسی نمونه خون لخته و همچنین از
گروه کنترل نیز  5سیسی خون لخته در فاصله کمتر از 47
ساعت از بستری و قبل از انجام هرگونه اقدام تهاجمی گرفته
میشد .نمونهها پس از سانتریفوژ و جدا کردن سرم به آزمایشگاه
دانشکده پزشکی ارسال شد و در آنجا در  -51درجه سلسیوس
فریز شده و تا زمان انجام آزمایش نگهداری شد .سپس با روش
الیزا و با استفاده از کیت ) anti-VZV ELISA (IgGساخت
کارخانه  EUROIMMUNانگلستان با حساسیت  %111و
اختصاصت  ،%111غلظت سرمی آنتیبادی  IgGعلیهVZV
اندازه گیری شد .شاخصهای تعریف شده برای anti-VZV
 antibodyدر صورتیکه سطح سرمی آن زیر  3بود منفی ،بین  3تا
 11بینابینی و باالی  11مثبت در نظر گرفته شد.
ابزار جمعآوری اطالعات دموگرافیک و مشخصات بالینی
بیماران و گروه کنترل ،پرسشنامهای بود که حاوی اطالعاتی
درباره سن ،جنس ،سابقه بیماریهای زمینهای ،سابقه
واکسیناسیون ،مصرف سیگار ،میزان تحصیالت و محل سکونت
بود .نهایتاً ،اطالعات جمعآوریشده با استفاده از نرمافزار آماری
 SPSSویراست  13پردازش شد .برای متغیرهای کمی ،تعیین
محدوده تغییرات ،میانگین ،انحراف معیار و سایر موارد ضروری
 ،P-Valueاز آن استخراج شد .دادهها با استفاده از جدول توزیع
فراوانی ،آزمون آماری کای دو ،تست دقیق فیشر و  T-testمورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .میزان  P-Valueبا ارزش ِکمتر یا
مساوی  )P≤0.05( 1/15ارزشمند در نظر گرفتهشد.
یافتهها
در این مطالعه 75 ،بیمار مبتال به ایسکمیک و  75نفر هم
بهعنوان گروه کنترل موردمطالعه قرار گرفتند .میانگین سنی افراد
مورد  51/33±11/35سال و افراد شاهد  55/53±11سال بود.
 51/3درصد گروه مورد و  %52/3گروه شاهد مذکر و بقیه افراد
مؤنث بودند .میزان فراوانی بیماریهای زمینهای و مصرف سیگار
در دو گروه در جدول  1آورده شده است .تنها بین فشارخون در

دو گروه اختالف معنیدار وجود داشت و در دیگر موارد تفاوتی
بین دو گروه وجود نداشت.
جدول  :9فراوانی عوامل خطر اصلی سکته مغزی در میان دو گروه
موردمطالعه
p-value

بیمار تعداد

کنترل تعداد

(درصد)

(درصد)

سیگار

(42)47/3

(44)51/5

1/541

پرفشاری خون

(54)53/5

(32)35/7

1/1111

افزایش چربی خون

(45)51/5

(35)42/5

1/315

اختالل ضرباهنگ قلب

(4)4/5

(5)5/5

1/551

دیابت

(17)21/5

(34)33/1

1/115

در گروه مورد (بیماران سکته مغزی)  73نفر ( )%35/5دارای
آنتیبادی ضد  VZVبیشتر از  11بودند ،درحالیکه آنتیبادی در
 74نفر ( )%35/5از افراد کنترل مثبت شد .به لحاظ آماری تفاوت
معنیداری میان دو گروه مشاهده نشد ( .)p-value = 1/5در بین
کل شرکتکنندگان در مطالعه (اعم از بیمار و شاهد)  %35افراد
مذکر و  %35افراد مؤنث ازنظر آنتیبادی ضد  vzvمثبت شدند،
اما به لحاظ توزیع جنسی از میان بیماران مبتالبه سکته حاد
ایسکمیک مغزی که دارای  IgGمثبت ضد واریسال-زوستر بودند،
 51نفر ( 55/2درصد) مرد و  33نفر ( 45/7درصد) زن بودند ،در
میان گروه کنترل نیز  45نفر ( 45/4درصد) مرد و  33نفر (54/2
درصد)  %52/5نیز زن بودند که در کل ارتباط معنیداری میان
جنسیت و ابتالی به عفونت با  VZVمشاهده نگردید (P-= 1/25
 .)Valueدر میان دو گروه ،شیوع ابتال به بیماری پرفشاری خون
در گروه مورد تقریباً دو برابر گروه کنترل بود ،برعکس ،شیوع
دیابت در گروه کنترل کمی بیش از دو برابر گروه مورد بود .ازنظر
افزایش چربی خون و اختالل آهنگ ضربان قلب (آریتمی) و
همچنین مصرف سیگار ازنظر آماری دو گروه تفاوتی نداشتند .در
بررسی آماری تفاوت معنیداری میان شیوع عفونت  VZVدر
میان دو گروه موردمطالعه برحسب ابتالی به افزایش قند ،فشار و
چربی خون مشاهده نشد (جدول .)2
همچنین ضریب تأثیر هرکدام از عوامل مؤثر بر سکته مغزی با
حذف سایر علل مخدوشکننده با مدل رگرسیون لجستیک
تحلیل شد .بر این اساس احتمال سکته مغزی در افراد دیابتی
 2/4برابر افراد غیر دیابتی بود که این اختالف معنیدار بود
( .)P-Value = 1/13همچنین سکته مغزی در افراد با فشارخون
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باال نسبت به افراد بدون پرفشاری خون بهطور معنیداری (1/24
برابر بیشتر) محتملتر است (( .)P-Value =1/11جدول )3

آریتمی و ابتال به سیگار در دو گروه مورد و شاهد مقایسه گردید
که هیچکدام ازنظر آماری معنادار نشد.

جدول  :9مقایسه فراوانی آنتیبادی ضد  VZVدر میان دو گروه

جدول  :3برآورد نسبت شانس تطبیق یافته با فاصله اطمینان %95

برحسب جنس ،ابتالی به دیابت ،هیپرلیپیدمی و هیپرتانسیون در میان

براساس عوامل خطر سکته مغزی

افراد موردمطالعه

متغیر
گروه

جنس

مرد

زن
دیابت

دارد

ملیتوس
ندارد
افزایش چربی

دارد

خون
ندارد
پرفشاری

دارد

خون
ندارد

علیه

آنتیبادی
VZV
منفی
مثبت

بیمار

3

51

کنترل

1

45

بیمار

1

33

کنترل

2

33

بیمار

2

15

کنترل

1

33

بیمار

2

55

کنترل

2

51

بیمار

2

43

کنترل

1

35

بیمار

2

41

کنترل

3

45

بیمار

3

51

کنترل

1

32

بیمار

1

22

کنترل

3

52

p-value

1/371

عدم

وقوع

وقوع

سکتهٔ

سکتهٔ

مغزی

مغزی
سن

()%

()%

45/2
33/4

52/7
51/5

سن کمتر از
1/551

65
سن 65-00

1/577

سن

باالی

00
1/223
1/314

Adjusted
Odds
)Ratio(95%

P.Value

مرجع
(-2/123
1/551)1/275
(-2/155
1/751)1/342

جنس
مرد
زن

45/5
54/5

53/5
45/3

مرجع
(-3/155
1/435)1/515

_
1/177
1/537

_
1/274

قند خون
1/537
1/213

طبیعی
باال
فشارخون
طبیعی

1/741

باال
ضرباهنگ
قلب

بحث

43/4
55/4

55/5
34/5

طبیعی

51/5
33/3

51/1
51/1

23 /5
55/5

مرجع
(-1/435
1/244)1/121

51/1
51/1

مرجع
(-5/451
1/355)1/274

غیر طبیعی

در این مطالعه توصیفی تحلیلی سطح سرمی آنتیبادی ضد
ویروس واریسال -زوستر از نوع  IgGدر  75بیمار فاز حاد سکته
مغزی ایسکمیک (طی  47ساعت اول پذیرش) بررسی شد و با
 75نفر شاهد مقایسه شد .مثبت شدن سطح خونی
ایمونوگلوبین G -ضد آبلهمرغان در بیماران تحت مطالعه 35/5
درصد و در گروه کنترل  35/3درصد به دست آمد که ازلحاظ
آماری معنیدار نبود .ازلحاظ آماری اختالف معنیداری بین
یافتههای سرمشناسی واریسال-زوستر با جنسیت وینز گروههای
سنی نیز مشاهده نگردید .همچنین فراوانی  IgGضد واریسال-
زوستر هم برحسب ابتال به دیابت ،پرفشاری خون ،هیپرلیپیدمی،

مرجع
(-5/275
2/411)1/173

1/17

چربی خون
طبیعی
باال
مصرف
سیگار
ندارد

53

1/111

51/5
47/4

45/7
54/2

مرجع
(-1/353
1/515)1/271

1/435

51/1
51/1

51/1
51/1

مرجع
(-3/145
1/313)1/557

1/111

55/1
43/5

مرجع
(-3/552
1/323)3/71

دارد
Anti
VZV-IgG
Negative
Positive

1/111

42/3
51/3

1/511
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مطالعات زیادی به بررسی همه گیرشناسی یافتههای خونی
مربوط بهمواجهه با ویروس آبله مرغان در جمعیت عادی
پرداختهاند .در مطالعهای که در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه
به منظور بررسی تیتر آنتیبادی ضد VZVدر کارکنان بهداشتی-
درمانی انجام شد ،شیوع آنتیبادی مثبت در کارکنان و
دانشجویان  %74/5بوده است ( .)93در مطالعات شیوع در
کشورهای دیگر هم  ،سطح آنتیبادی ضد واریسال-زوستر باال
گزارش شده است؛ ازجمله در مطالعهای که در هند انجام شده
شیوع آنتیبادی ضد  %51 VZVگزارششده است ( .)94از طرف
دیگر در مطالعهای که در فیلیپین انجام شده  51تا  % 51افرادی
که سطح آنتیبادی کافی داشتهاند به گروه سنی  15تا  21سال
تعلق داشتند ( .)95همچنین مطالعهای در اسپانیا نشان داد که
 %71کودکان تا سن  5سالگی سطح کافی از آنتیبادی محافظ را
پیدا میکنند ( .)96در مطالعه ما هم  %35/5از گروه مورد
(بیماران مبتالبه سکته مغزی ایسکمیک) و  %35/3از گروه کنترل
ازنظر سرولوژی واریسال-زوستر مثبت بودند که مشابه نتایج
مطالعات اپیدمیولوژیک بود.
Sealy-Jeffersonو همکارانش طی مطالعهای که در سال
 2112انتشار یافت ،به بررسی ارتباط بین سرولوژی پنج
میکروارگانیسم (شامل هلیکوباکتر پیلوری ،توکسوپالسما گوندی،

ویروس واریسالزوستر ،سیتومگالوویروس و ویروس هرپس
سیمپلکس تیپ  )1و خطر ابتال به سکته مغزی پرداختند(. )25
نتایج این مطالعه تنها نشاندهنده ارتباط بین سکته مغزی و
عفونت هلیکوباکتر بود و رابطه معنی داری بین سرولوژی
واریسال-زوستر و افزایش خطر ابتال به سکته مغزی یافت نشد که
با نتایج مطالعه حاضر مشابه بود.
در مطالعه مورد-شاهدی که بهصورت آزمایشی توسط
 Asikiو همکارانش در اوگاندا انجام شده اختالف آشکاری بین
 31بیمار سکته مغزی و  132نفر شاهد از لحاظ آنتیبادی سرمی
علیه ویروس واریسال زوستر در فاصله  15سال پیش از تشخیص
محرز نگردید ( .)90شاید بتوان در اینجا این نکته را مطرح کرد
که سرولوژی  VZVدر خون نمیتواند کمک چندانی به پی بردن
به نقش ویروس واریسال-زوستر در افزایش ریسک ابتال به سکته
مغزی در بزرگساالن نماید .بهاحتمالقوی اگر  Kangهم در
مطالعه خود ،سرولوژی  VZVرا در افراد گروه کنترل ارزیابی
میکرد ،اکثر آنها از نظر سرولوژی واریسال مثبت میشدند (.)6

در مطالعه ما شانس بروز سکته مغزی در افرادی که سابقه
ابتال به عفونت  VZVرا داشتند ،پس از تعدیل اثر عوامل خطر
اصلی سکته مغزی %32،به دست آمد؛ درحالیکه در مطالعه
 ،Jeffersonشانس بروز سکته مغزی در افراد با سرولوژی مثبت
ضد  %5 VZVبود ( . )97اگرچه در مطالعه ما افراد با سرولوژی
مثبت واریسال شانس بیشتری جهت ابتال به سکته مغزی نشان
دادند ،اما هم در مطالعه ما و هم در مطالعه  Jeffersonازنظر
آماری این مقادیر معنی دار نشد .در مطالعه Kangهم شانس بروز
سکته مغزی در طی یک سال پس از ابتال به بیماری زونا  %31به
دست آمد.
در مطالعه حاضر ،پرفشاری خون بطور چشمگیری در میان
بیماران بیشتر از افراد گروه کنترل بود؛ بطوریکه  53/5درصد از
افراد گروه مورد و  35/7درصد از افراد گروه کنترل مبتالبه
بیماری پرفشاری خون بودند .همراستا بامطالعه ما ،در مطالعه
Jeffersonهم ابتال به پرفشاری خون در گروه مورد بطور معنی
داری بیشتر از گروه شاهد بود .از این جنبه ،هر دو مطالعه مشابه
مطالعات قبلی انجام شده بر روی عوامل خطر اصلی سکته مغزی
بودند که هیپرتانسیون را مهمترین ریسک فاکتور در ایجاد سکته
مغزی معرفی کردهاند.
در این مطالعه ما ابتال به دیابت در گروه شاهد بیشتر از
گروه مورد بود؛  33/1درصد از گروه کنترل و  21/5درصد از گروه
مورد دیابتی بودند .برخالف مطالعه حاضر در مطالعه Jefferson
ابتال به دیابت در گروه مورد بهطور چشمگیری بیشتر از گروه
شاهد بود؛ در این مطالعه  %41/2از افراد گروه مورد و تنها 1/5
درصد از گروه شاهد دیابتی بودند .این اختالف در شیوع دیابت،
شاید به نحوه انتخاب گروه کنترل ما مرتبط باشد؛ زیرا تعدادی از
افراد گروه کنترل ما بیماران بستری در بخشهای چشم و قلب
بودند.
در این مطالعه ما  %51/5از گروه مورد و  %42/5از گروه
شاهد افزایش چربی خون داشتند .در مطالعه  Jeffersonبااینکه
شیوع هیپرلیپیدمی در هر دو گروه باالتر از مطالعه ما بود
( %55/1در گروه مورد و  %57/1در گروه شاهد) ،اما مشابه مطالعه
ما تفاوت مشاهده شده بین دو گروه مورد و شاهد در آن مطالعه
نیز معنیدار نبود.
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با اینکه درصد افراد سیگاری در مطالعه  Jeffersonاز
مطالعه ما باالتر بود ،اما مشابه مطالعه ما ازنظر استعمال سیگار دو
گروه مورد و شاهد با هم اختالف آماری معنی داری نداشتند.
افراد سیگاری در مطالعه ما  %47/3درصد از گروه مورد و %51/5
از گروه شاهد و در مطالعه  %1/55 ،Jeffersonاز گروه مورد و
 %52/7از گروه شاهد را تشکیل میدادند.
پژوهش حاضر با محدودیتهایی مواجه بود که از آن جمله
میتوان به عدم وفور افراد حائز شرایط جهت ورود در مطالعه و
عوامل مخدوشکننده در همسانسازی گروه ها از لحاظ دیابت
ملیتوس ،فشارخون ،هیپرلیپیدمی ،فیبریالسیون دهلیزی و
استعمال دخانیات اشاره نمود .همچنین انتخاب گروه شاهد از
میان بیماران بستری در بخشهای جراحی ،چشم و قلب و از
سوی دیگر اختالل هوشیاری زودرس یا عمیق تعدادی از بیماران
در فاز حاد سکته مغزی ویا مرگ در  24ساعت اول در پی سکته،
مواردی هستند که پیشنهاد میشود درطراحی مطالعات بعدی در
این زمینه تصحیح و تعدیل شوند.
درصورت وجود تفاوت معنیدار در شیوع آنتیبادی سرمی
ضد ویروس آبلهمرغان بین بیماران مبتالبه سکته حاد مغزی و
افراد سالم (گروه کنترل) ،این احتمال میتوانست مطرح شود که
با مداخالتی مثل واکسیناسیون افراد پرخطر از ظر ابتال به سکته

مغزی ،بتوان اقدامی در جهت کاهش شانس وقوع سکته در این
افراد انجام داد.
درمجموع نتایج این مطالعه نشان داد که ارتباط معنی
داری بین سرولوژی مثبت ویروس واریسال-زوستر و افزایش خطر
ابتال به سکته مغزی ایسکمیک در بالغین وجود ندارد .البته این
نتیجه نمیتواند به یقین رد کننده نقش ویروس واریسال  -زوستر
در ایجاد سکته مغزی در بالغین باشد .پیشنهاد میشود برای
بررسی نقش  VZVدر سکته مغزی ،مطالعات همگروهی برای
تعیین میزان بروز سکتههای مغزی در بالغین مبتال به بیماری
هرپس-زوستر (زونا) انجام شود.
تقدیر و تشکر
این مطالعه حاصل پایاننامه دکترای حرفهای پزشکی
مصوب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زنجان
بوده؛ نویسندگان عالوه بر معاونت محترم پژوهشی دانشگاه ،از
کلیه کارکنان و پزشکانی که ما را در این امر یاری رسانیدند
کمال تشکر و قدردانی رادارند.
تعارض منافع:
بین نویسندگان و هیچ شرکت و موسسه دولتی یا خصوصی
داخلی یا خارجی تعارض منافعی وجود ندارد.
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