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Background and Aim: The mortality of the Rotavirus diarrhea still remains a major
problem among developing countries .The aim of this study was to evaluate the prevalence of
rotavirus among children below 5 years with acute diarrhea who admitted in reference one of
Hospitals (Hospital Abuzar) is located in Ahvaz.
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Materials and Methods: The study was conducted as a cross-sectional survey on 200
fecal samples taken from children under 5 years of age with gastroenteritis, referred to Abuzar
hospital in Ahwaz. Sampling started in January 2014 and continued until September 2014.
Samples were transported to the laboratory in the Department of Virology, Ahvaz Jundishapur
University of Medical Science and were tested. The latex agglutination test was performed on
samples and the RT-PCR was tested for accurate detection of rotavirus. Data was analyzed using
SPSS software.

IJMM 2017; 10(6): 52-59
Corresponding author at:
Hosna Hamzavi

Department of Biology,
Faculty of Science, Shahid
Chamran University of Ahvaz,
Iran.

Results: Of the 200 samples collected, latex agglutination test and RT-PCR confirmed the
presence of rotavirus in 41% and 21% of cases, respectively. Positive samples were equally in
boys and girls. The highest incidence was observed in children under 2 years of age (88.1%) and
in the age range of 6-8 months (28.57%). Diarrhea, vomiting and fever were the most common
symptom of the disease and powdered milk consumption was observed in 50% of the positive
samples. Also, the highest and the lowest number of positive samples were reported in FebruaryMarch 2014 and August- September 2014, respectively.
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Conclusions: According to the high percentage of Rotavirus infection in different region
of Iran, continuous monitoring of the amount of Rotavirus gastroenteritis is recommended in
healthcare centres.
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چکیده
زمینه و اهداف:

مرگ میر ناشی از اسهال روتاویروس بهعنوان یک مشکل مهم در میان کودکان کشورهای

درحالتوسعه به شمار میرود .هدف از این مطالعه بررسی شیوع روتاویروس در کودکان زیر  ۵سال مبتالبه اسهال حاد
مراجعهکننده به یکی از بیمارستانهای مرجع (بیمارستان ابوذر) واقع در شهر اهواز میباشد.
مواد و روش کار :بررسی بهصورت مقطعی بر روی تعداد  022نمونه مدفوعی گرفتهشده از کودکان زیر  ۵سال
مبتالبه عفونت گاستروانتریت مراجعهکننده به بیمارستان ابوذر شهر اهواز انجامشده است .نمونهگیری از بهمنماه 2930
آغاز و تا شهریور  2939ادامه داشت .نمونهها به آزمایشگاه گروه ویروسشناسی دانشگاه جندیشاپور اهواز منتقل
گردید و در همانجا مورد آزمایش قرار گرفتند .نمونهها ازنظر تست التکس آگلوتیناسیون و سپس جهت تشخیص دقیق
وجود روتاویروس در نمونهها تست  RT-PCRگذاشته شدند .اطالعات توسط نرمافزار  SPSSتحلیل گردید.

یافتهها:

از  022نمونه جمعآوریشده ،تستهای التکس  %12و  %02 RT-PCRحضور روتاویروس را مثبت

تشخیص دادند .نمونههای مثبت در پسرها و دخترها تقریباً برابر مشاهده شد .بیشترین میزان شیوع مربوط به کودکان
زیر  0سال  %88/2و در محدوده سنی  8-۶ماه  %08/۵5بوده است .اسهال و استفراغ و تب ،شایعترین عالئم در بیماران

گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم،
دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران
تلفن7303۱09900127 :

بوده است و مصرف شیر خشک در  %۵2نمونههای مثبت مشاهدهشده است .همچنین اسفندماه  2930بیشترین تعداد
نمونههای مثبت و شهریورماه  2939کمترین تعداد گزارش شد.
نتیجهگیری :با توجه به درصد باالیی از عفونت روتاویروس در مناطق مختلف ایران ،نظارت مداوم بر میزان
گاستروانتریت روتاویروسی در مراکز درمانی توصیه میشود.

کلمات کلیدی :گاستروانتریت ،التکس آگلوتیناسیون ،RT-PCR ،روتاویروس

پست الکترونیک:
hosnahamzavi91@yahoo.com
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
در سال  1۷۹5برای اولین بار از سلولهای اپی تلیال
دئودونوم کودک مبتالبه گاستروانتریت حاد توسط میکروسکوپ
الکترونی روتاویروس شناختهشده است .امروزه روتاویروس عامل
اصلی بروز اسهال در انسانها ازجمله نوزادان و حیواناتی از قبیل
گاو و خوک در جهان میباشد ( .)۱بروز اسهال عامل مرگ و
میراصلی در کودکان سراسر جهان بهحساب میآید که ساالنه 2
تا  1۱میلیون مرگ در اثر ابتال به عفونت گاستروانتریت در جهان
رخ میدهد .در سراسر جهان ،ساالنه  111میلیون کودک زیر 2

سال ،مبتالبه اسهال روتاویروس میشوند که از این تعداد 2۱۱
هزار کودک جان خود را از دست میدهند ( .)2روتاویروسها بر
اساس خواص ژنتیکی و آنتیژنی پروتئین ساختاری  VP6خود به
هفت سروگروپ ( Aتا  )Gتقسیم میشوند (.)9
گروه  Aعامل گاستروانتریت انسانی بخصوص در کودکان
میباشد ،اما شیوع سایر روتاویروسها در بالغین و کودکان
میباشد در برخی از مطالعات صورت گرفته از قبیل بلغارستان
 ،%۹7/52سوئیس  %57و در برخی از شهرهای ایران از قبیل
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شیراز  ،%۹۱/55مرودشت  %52/5را کودکان زیر  5سال به خود
اختصاص داده است ( .)4-0در کشورهای توسعهیافته سنین قبل
از  55ماه ،موارد عفونت روتاویروس را به خود اختصاص داده
است .با توجه به مطالعات مختلف کودکان در ششماهگی تا
دوسالگی از مهمترین جمعیتهای در معرض خطر میباشند و
تشخیص روتاویروس در نمونههای این بیماران از اهمیت
برخوردار است ( .)0از مهمترین عالئم بالینی در عفونت
روتاویروسی ،اسهال آبکی ،کمآبی بدن ،اختالالت الکترولیتی ،تب
و استفراغ میباشد .انسان بهعنوان مخزن اصلی عفونت
روتاویروسها میباشد ( .)3شیوع عفونت روتاویروس در برخی از
کشورها مثل تونس ،پاکستان ،عربستان صعودی در فصل سرما و
در اردن در فصل گرم مشاهدهشده است .به گفته مالک و
همکاران ایران و مصر از هیچ روند فصلی پیروی نمیکنند اما در
بررسیهای انجامشده بروز عفونت در فصل سرد در ایران رخداده
است( .)۱7در مناطق معتدل ،گاستروانتریت روتاویروسی در یک
فصل مشخص در طول ماههای سرد سال افزایش مییابد ،به دلیل
تمایل ماندن خانوادهها در خانه و اینکه رطوبت نسبی هوای داخل
خانه نسبت به بیرون کم و هوا گرمتر است .خشکی هوا منجر به
حضور روتاویروس در گردوغبار محیط خانه میشود ،که این
ویروسها در رطوبت کم یا متوسط به بهترین شکل زنده
میمانند .ذرات ویروسی بهصورت معلق در هوا دیدهشده و ممکن
است با یک فرد حساس تماس پیدا کنند ( .)۱۱با توجه به اینکه
روتاویروس یکی از  1۱عامل مهم بستری بیمارستانی در جهان
است ( .)۱2بررسی اپیدمیولوژی گاستروانتریتهای روتاویروسی
یکی از باارزشترین موضوعات تحقیقاتی در همه کشورها
میباشد .بهمنظور به دست آوردن اطالعات دقیق جهت کاهش و
پیشگیری از عفونت گوارشی روتاویروسی ،شیوع عفونت در
کودکان زیر  2سال مبتالبه اسهال مراجعهکننده به بیمارستان
ابوذر شهر اهواز موردمطالعه قرارگرفته است.
مواد و روشها
مطالعه حاضر در شهر اهواز بهعنوان یکی از مناطق
گرمسیری ایران در زمستان ،بهار و تابستان  15۷5-15۷5انجام
شد .نوع مطالعه توصیفی و مقطعی بود .با استفاده از فرمول
محاسبه حجم نمونه جهت تخمین شیوع ،حجم نمونه  5۱۱نفر
انتخاب شد .شرایط ورود به مطالعه کودکانی باسن کمتر از 2
سال و دارای عالئم بالینی اسهال آبکی ،استفراغ و تب به مدت
کمتر از  2- 5روز بود .در این طرح ،کودکان مبتالبه اسهال حاد

با روش نمونهگیری آسان انتخاب شدند و اطالعات اولیه مربوط به
آنها در پرسشنامهای که جهت گزارش خصوصیات فردی و
عالئم ظاهری بیماران طراحیشده بود ،ثبت گردید .سپس از هر
بیمار نمونه مدفوعی گرفتهشده در دو میکروتیوپ جداگانه ریخته
شد ،با در نظر گرفتن زنجیره دمایی سرد جهت انتقال به
آزمایشگاه گروه ویروسشناسی دانشگاه جندیشاپور اهواز،
نمونهها در این مرکز در دمای  -۹۱ 0Cتا شروع آزمایشها،
نگهداری شد.
قبل از آغاز هر آزمایش ،نمونهها ابتدا در دمای اتاق قرار
میگرفت .با توجه به پروتکل موجود در کیت التکس
آگلوتیناسیون شرکت ( omegaساخت کشور انگلستان)،
رقیقسازی نمونهها توسط بافر فسفات ( ۱/5درصد  )EDTAانجام
شد و نمونهها ازنظر وجود آنتیژن  VP6با مشاهده آگلوتینه شدن
بهصورت تشخیص چشمی و زیر نور چراغ ،موردبررسی قرار
گرفت.
محلول  PBSدر این آزمایش ،شامل مقادیر  5/25گرم
کلرید سدیم ۱/۹5،گرم فسفات هیدروژن سدیم و  ۱/51گرم
فسفات هیدروژن پتاسیم مخلوط شده با  5۱۱میلیلیتر آب
مقطر ،میباشد .سپس به حجم نهایی  2۱۱میلیلیتر رسانده شد
در دمای  5 0Cنگهداری شد.
نمونههای موردبررسی ازنظر ژنوم روتاویروس توسط
محلول  PBSرقیقسازی و (به نسبت  1۱درصد (حجم/وزن)) به
مدت  2دقیقه با دور  15۱۱۱ gسانتریفیوژ شد .مایع رویی
(سوپرناتانت) حاصل از سانتریفیوژ برای استخراج RNA
دورشتهای ویروس استفاده گردید .استخراج  RNAتوسط کیت
شرکت فرمنتاز (ساخت کشور کره جنوبی) و طبق پروتکل موجود
در آن انجام شدRNA .های استخراجشده تا انجام مراحل بعدی
آزمایش دردمای  -۹۱ 0Cنگهداری شد .طبق پروتکل موجود در
کیت ) AccuPower ® CycleScript RT PreMix (Dn12از
شرکت ( Bioneerساخت کشور کره)  cDNAساختهشده در
دمای  -5۱ 0Cجهت انجام  PCRنگهداری شد .مقادیر و مراحل
واکنش  PCRبه شرح زیر میباشد:
جدول  :۱پرایمرهای مورداستفاده
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منابع

توالی نوکلئوتیدی

نام پرایمر

()15
()15

GACGGV©GCR(b)ACTACATGGT
GTCCAATTCATN(d)CCTGGTG

VP6-Forwar
VP6-Reverse

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران ▐سال  1۱شماره ▐ 7بهمن و اسفند 15۷2
مخلوط واکنش  PCRشامل  5/2میکرولیتر بافر
(1۱Xسیناژن ،ایران) با  ۱/52میکرولیتر  2۱ MgCl2میلی موالر
(سیناژن ،ایران) ۱/2 ،میکرولیتر  1۱ dNTPsمیلی موالر
(سیناژن ،ایران) ۱/5 ،میکرولیتر 5U Taq DNA polymerase
(سیناژن ،ایران) ۱/52 ،میکرولیتر پرایمر 1۱۱( Forward
پیکوموالر) ۱/52،میکرولیتر پرایمر  1۱۱( Reverseپیکو موالر)
(جدول  )1و  5میکرولیتر  cDNAاستخراجشده از هر نمونه
میباشد .عمل  PCRتوسط دستگاه ترموسایکلر (،England
 )cycler,TECHNE,TC-3000 Thermalبرای  52سیکل تنظیم
شد .شرایط چرخهها به ترتیب  ۷2 0Cبرای  1۱دقیقه 52 ،سیکل
 ۷5 0Cبرای  52ثانیه 22 0C ،برای  52ثانیه ۹5 0C ،برای 52
ثانیه ،طوالنیترین و پایان مرحله  ۹5 0Cبرای  1۱دقیقه میباشد.
طول باند مورد انتظار در این واکنش 555bp ،بود .محصول PCR
برروی ژل آگارز  5درصد با طول باند  1۱۱ bpدر دستگاه
الکتروفورز ( )Bio-Red ,Englandبه همراه DNA safe stain
تحت اثر نور ماوراء بنفش موردبررسی قرار گرفت ،کنترل مثبت و

منفی ما در این مطالعه به ترتیب نمونههای مثبت تعیین توالی
شده و موجود در مرکز تحقیقات گروه ویروسشناسی
جندیشاپور اهواز و آب دیونیزه میباشد ( )۱1و درنهایت
تجزیهوتحلیل آماری دادهها با استفاده از IBM ( SPSS-19
 )company, United Statesو آزمون کای اسکوئر انجام شد .مرز
معنیدار  p> ۱/۱2است.
یافتهها
از  5۱۱نمونه موردبررسی در این پژوهش  55و  55نمونه
بیمار مشکوک به عفونت روتاویروس به ترتیب توسط تست
التکس آگلوتیناسیون و  RT-PCRمثبت شناخته شد (جدول .)5
تست التکس ازنظر تشخیص کیفی برای شناسایی آنتیژنهای
روتاویروس سریع میباشد ،اما با توجه به اینکه دقت این تست در
شناسایی آنتیژن روتاویروس پایین است و نتایج مثبت کاذب
میدهد درنتیجه تمامی یافتههای این آزمایش با نتایج تست
 RT-PCRگزارششده است.

جدول  :2میزان تشخیص روتاویروس در تستهای مختلف
نمونههای مثبت روتاویروس ()N=5۱۱
%
n

تست آزمایشگاهی
LA
Reverse Transcriptase-PCR

بیشترین فراوانی نمونههای مثبت مربوط به اسفندماه
 )%5۱/۷2( 15۷5و خردادماه  )%51/55( 15۷5و کمترین
نمونههای مثبت مربوط به تیرماه ( ،)%5/۹7مردادماه (،)%۹/15
شهریورماه ( 15۷5 )%5/55بود (جدول  .)5با بررسی آزمون χ2
مشخص شد که بین الگوی فصلی و ابتال به عفونت روتاویروس
رابطه معنیدار ( )p= ۱/۱5وجود دارد ،همچنین ضریب
همبستگی  ۱/1۷5به دست آمد .ازلحاظ الگوی ماهها رابطه
معنیدار ( )p=۱/۱55و ضریب همبستگی  ۱/5۹5به دست آمد.
بین جداسازی ویروس و جنسیت رابطه معنیداری مشاهده
نشد ( .)p=۱/755به طوریکه تعداد نمونههای مثبت در پسرها
 55( %25/۹7نفر) و دخترها  1۷( %52/55نفر) مشاهده شد
(جدول  .)5بیشترین نمونه مثبت شناساییشده مربوط به کودکان
زیر  5سال ( )%55/1میباشد (جدول  .)5همچنین بر اساس
گروهها ی سنی بیشترین شیوع عفونت در گروه سنی  5-7ماه
( )%55/2۹و کمترین موارد بیماری در گروههای سنی  5-۱ماه و

55
55

51
51

 7۱-55ماه (هرکدام  )%5/55مشاهده شد (شکل  .)5اختالف
آماری معنیداری بین گروه سنی و تعداد نمونههای مثبت
شناختهنشده است (.)p=۱/5۱5
در بررسی عالئم بالینی در  55کودک مبتالبه اسهال
روتاویروس با استفاده از آزمون آماری کای دو مشخص گردید که
بین عفونت روتاویروسی و عالئم بالینی اسهال ( )p=۱/۱۷۷با
ضریب همبستگی  ،۱/155استفراغ ( )p=۱/۱۱7با ضریب
همبستگی  ۱/1۷5و تب ( )p=۱/۱12با ضریب همبستگی ۱/17۷
رابطه معنیداری وجود دارد (جدول  .)5همچنین در مطالعه
حاضر ارتباط بین نوع تغذیه و فراوانی اسهال روتاویروسی
موردبررسی قرار گرفت .باالترین میزان شیوع عفونت روتاویروسی
در کودکانی مشاهده شد که تغذیه با شیر خشک ( )%2۱را
داشتند ،اما کودکانی که بهطور همزمان از شیر مادر و شیر خشک
( )%۷/25تغذیه میکردند کمترین میزان بیماری را داشتند .با
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انجام آزمون کای دو رابطه معنیدار ( )p=۱/۱15بین نوع تغذیه و

تعداد نمونههای مثبت شناختهشده است (جدول .)5

جدول  :9ویژگیهای نمونههای مثبت موردمطالعه
نمونههای مثبت روتاویروس ()N=55
%
n

پارامترها
جنس

سن (ماه)

فصل

تغذیه

عالئم
بالینی

مذکر
مؤنث
15-۱
55-15
57-52
7۱-5۹
بهمن
اسفند
بهار
تابستان
شیر
شیر خشک
هردو
غیر شیرخوار
اسهال
استفراغ
تب

25/۹7
52/55
2۹/15
5۱/۷2
5/۹7
۹/15
11/۷
5۱/۷2
55/۷
15/5
55/51
2۱
۷/25
17/7۹
۹1/55
55/55
۹5/2۹

55
1۷
55
15
5
5
2
15
15
7
1۱
51
5
۹
5۱
52
55

بحث
از مهمترین و بیشترین تستهای شناسایی روتاویروس در
نمونههای مدفوعی به میکروسکوپ الکترونی،ELISA ،LA ،
 Immunofluorsence ،PAGEو تستهای مولکولی از قبیل
 RT-PCRمیتوان اشاره کرد .تستهای  LAو  PAGEدارای
 sensitiveباال و میکروسکوپ الکترونیPolymrase Chain ،
) reaction (PCRو  PAGEدارای  Sensitiveکم و Specificity
باال میباشند ( .)۱1همچنین  Bueseaو همکاران مقایسه
 PAGE ،ELISA ،Reverce transcription PCRو میکروسکوپ
الکترونی را انجام دادهاند .نرخ مثبت بهدستآمده برای PCR
 %57/5 PAGE ،%5۷ ELISA ،%5۱و میکروسکوپ الکترونی
 %52/5گزارششده است (.)۱0
 Altindisو همکاران از سه روش التکس آگلوتیناسیون،
الیزا و الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید برای تشخیص عفونت
روتاویروس در کودکان زیر  5سال استفاده کردهاند .نتایج مثبت
با توجه به تستهای مختلف به ترتیب برای  LA ،ELISAو
 %12/22 ،%15/2۷ PAGEو  %11/52گزارششده است .ازنظر

P value

۱/755

۱/5۱5

۱/۱5

۱/۱15

۱/۱۷۷
۱/۱۱7
۱/۱12

حساسیت و اختصاصیت ،الیزا و التکس نسبت به  PAGEبه
ترتیب  %۷۷/17،%1۱۱و  %۷5/۷7 ،%۷5/۹2بیان شده است .که
حساسیت و اختصاصیت هر دو روش باال میباشد ( .)۱0در
پژوهش ما نتیجه تست التکس  %51محاسبه شد .با توجه به
اینکه دقت تست  LAدر شناسایی آنتیژن روتاویروس پایین است
و نتایج مثبت کاذب میدهد درنتیجه تمامی یافتههای این
آزمایش با نتایج تست  RT-PCRگزارششده است.
جداسازی ویروس با توجه به مناطق جغرافیایی در نقاط
مختلف دنیا متفاوت است .در برخی کشورها نتایج مثبت در
کودکان زیر  2سال و با روشهای مختلف از قبیل تست ELISA
در نروژ  RT-PCR ، %15/2در برزیل  RT-PCR ، %52/5در
ایتالیا  ELISA ، %55/۷درسوئیس  ELISA، %55/1درکوبا
 %7۱/۷و زیر  5سال  RT-PCRدر فرانسه  %55/5گزارش شد
( .)1۷-55مطالعات صورت گرفته در ایران که شامل کودکان زیر
 2سال با روش  ELISAدر اصفهان و شیراز و  RT-PCRدر اهواز
با نمونهگیری یک ساله فراوانی گاستروانتریت روتاویروسی به
ترتیب  %57/2 ،%55/۹5 ،%55/5۹محاسبه شد ( .)21،21،۱1،4به
27
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نظر میرسد شیوع عفونت روتاویروسی کودکان زیر  2سال
بهدستآمده توسط تست  RT-PCRدر شهر اهواز  %51با سایر
مناطق دنیا و ایران تقریباً مشابه میباشد .در طول مدت  5ماه از
بهمن  15۷5تا شهریور  15۷5نمونهگیری مدفوعی از کودکان
زیر  2سال مبتالبه عالئم ظاهری اسهال و استفراغ صورت گرفت
و تمامی یافتههای این پژوهش توسط تست  RT-PCRگزارش
گردید .نمونه مثبت در فصل زمستان (بدون احتساب دیماه)
 ،%55/52بهار  %55/52و تابستان  ،%15/5۷شناسایی و جداسازی
شد .در این بررسی بیشترین میزان ویروس شناساییشده مربوط
به اسفند  )%5۱/۷2( ۷5و کمترین میزان ،شهریورماه ۷5
( )%5/55بود .رابطه معنیداری بین الگوی فصلی و ابتال به عفونت
روتاویروس وجود دارد ( )p=۱/۱5وضریب همبستگی ۱/1۷5
محاسبه شد .همچنین ازنظر الگوی ماهها رابطه معنیدار
( )p=۱/۱55و ضریب همبستگی  ۱/55۹بهدستآمده است
(نموار .)1

گرفته در شیراز ،به ترتیب بیشترین شیوع مربوط به پاییز با
 ،% 52/55زمستان  ،%55/55تابستان  %15/2و بهار %5/55
گزارششده است ( .)۱7،4همچنین گسترش فصلی عفونت
روتاویروس شهر جهرم ،در پاییز  ،%15/55زمستان  ،%7۷/55بهار
 %15/7و تابستان  %5۷/5مشاهدهشده است که درواقع رابطه
معنیداری را با توزیع فصلی نشان داده است و به ترتیب در
زمستان بیشترین شیوع و تابستان با کمترین شیوع نشان
دادهشده است ( .)23در مطالعه حاضر بیشترین نمونه مثبت
شناساییشده در کودکان زیر  5سال ( ۹5نفر)  5۷درصد مشاهده
شد .گروه سنی  7-5ماه با ( )55%/2۹بیشترین و گروه سنی ۱-5
ماه و  55-7۱ماه هر دو ( )5%/55کمترین تعداد را نشان دادند
(( )p= ۱/5۱5نمودار .)5

نمودار  :2شدت عفونت گاستروانتریت ناشی از روتاویروس در کودکان
با رنجهای سنی مختلف (زیر  1سال) به ترتیب
)،f (23-18) ،e (17-12) ،d (11-9) ،c (8-6) ،b (5-3) ،a (2-1
نمودار  :۱الگوی ماهها در عفونت گاستروانتریت روتاویروسی در

)i(60-48). ،h (48-36) ،g(35-24

کودکان زیر  1سال

در سال  155۹در تبریز Sanaie ،و همکاران بیشترین شیوع
فصلی روتاویروس را به ترتیب در زمستان ( ،)%51/1بهار
( ،)%15/7پاییز ( )%1۱/5و تابستان با کمترین مقدار ()%۹/2
گزارش کردند .معنیدار بودن رابطه بین توزیع فصلی و ابتال به
عفونت هم بیان شده است ( .)0در مطالعهای که در پاکستان
انجام شد ،فراوانی روتاویروس در فصل پاییز  ،%1۱/5زمستان
 ،%۹/5بهار  %11/5و تابستان باالتر از سایر فصول و حدود %15/5
گزارش شد ( .)20در مرودشت هم همچنین شیوع روتاویروس با
بیشترین میزان در فصل تابستان  %25/2و کمترین میزان در
زمستان  %۹/2گزارششده است ( .)20طبق مطالعات صورت

با بررسی نوع تغذیه و تعداد نمونههای مثبت بهدستآمده،
بیشترین موارد در کودکان با تغذیه شیر خشک ( )%2۱و کمترین
موارد با تغذیه مشترک شیر مادر -شیر خشک ( )%۷/25با رابطه
معنیدار  p=۱/۱15بهدستآمده است .در شیراز بر اساس نوع
تغذیه ،مصرف شیر مادر ( ،)%51شیر خشک ( )%1۱/51و شیر
خشک-شیر مادر ( )%5/1۹را در کودکان مبتالبه عفونت
روتاویروس بیان کرده است( .)97در مطالعه انجامشده دیگری که
در شهر اهواز صورت گرفته است ،فراوانی عفونت روتاویروس در
کودکانی که از شیر مادر تغذیه میکنند بهطور معنیداری کمتر
از تغذیه با شیر خشک بیان کرده است ( .)9۱میزان عالئم بالینی
در  55کودک که ازنظر تست  RT-PCRمثبت شناختهشده،
2۹
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مهمترین راه کاهش شیوع عفونت با این ویروس تهیه واکسن
 بنابراین بررسی شیوع مداوم این ویروس در.مناسب میباشد
استانهای ایران و کشورهای همسایه جهت مقابله با این بیماری
.و شناسایی راه درمانی مناسب الزامی میباشد
تقدیر و تشکر
این پژوهش بخشی از پایاننامه حسنا حمزوی به شماره
) دانشجوی کارشناسی ارشد زیستشناسی گرایش۷555525(
 بدینوسیله از اساتید و کارکنان دانشگاه.میکروبیولوژی میباشد
 گروه ویروسشناسی و گروه زیستشناسی دانشکده،جندیشاپور
علوم دانشگاه شهید چمران اهواز که امکانات الزم جهت انجام این
. سپاسگزاری میشود،پژوهش را فراهم نمودند
تعارض منافع
. هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد،بین نویسندگان

، بیان شد%۹5/2۹  تب،%۹1/55  اسهال آبکی،%55/55 استفراغ
 و ضریب همبستگیp=۱/۱۷۷ که در هر سه مورد اسهال آبکی
 و تب۱/1۷5  ضریب همبستگی،p=۱/۱۱7  استفراغ،۱/155
 رابطه معنیدار با تعداد۱/17۷  با ضریب همبستگیp =۱/۱12
 شایعترین، و همکارانKargar .نمونه مثبت مشاهدهشده است
 تب،%۹۹/۱5  استفراغ،%۷۹/۷5 عالئم بالینی روتاویروس را اسهال
 مطالعه انجامشده در تایوان نشان.)4(  بیان کرده است%25/۱5
داده است که شایعترین عالئم بالینی روتاویروسی به ترتیب
.)92(  میباشد%۹1  و تب%۷5/5  استفراغ،%۷5/۹ اسهال
،%۷۹/۷5 درشیراز عالئم بالینی روتاویروسی از قبیل اسهال
 گزارششده است%7/52  و تشنج%25/۱5  تب،%۹۹/۱5 استفراغ
 درنهایت میتوان به این نتیجه رسید که شیوع روتاویروس.)4(
در منطقه گرمسیر اهواز باال بوده و در تمام فصول دیده میشود
 باال،که نتیجه حاصل شده با سایر مطالعات مناطق دیگر ایران
، عالوه بر رعایت بهداشت.بودن شیوع روتاویروس را تأیید میکند
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