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Background and Aims: Chickenpox is a highly contagious disease caused by infection 
with Varicella Zoster Virus (VZV). Although it is usually a self-limited disease, but severe 
complications may occasionally occur. The aim of this study was to investigate the 
seroprevalence of VZV antibody among students of Babol University of Medical Sciences 

especially female students in reproductive age. 

Materials and Methods: 270 students were enrolled to our study. After signing a written 
informed consent, demographic data and 5 ml blood sample were collected from each 
participant. Following serum isolation, each serum sample was assessed by ELISA technique for 
VZV IgG. 

Results and Conclusion: Of two hundred and seventy students, 197 were female and 73 
were male. Out of female students, 145 students (73.6%) were single and in reproductive age. 
17.3% of female students and 8.2% of male students were seronegative and susceptible to VZV 

infection. Besides, 7.9% of unmarried male students and 20.7% of unmarried female students 
were susceptible to VZV infection. The highest susceptibility to VZV was seen in 18-21 years 
age group. Therefore, more than 20% of unmarried female students were susceptible to VZV, 
which can be important regarding infection during pregnancy and subsequent severe 
complications. Consequently, vaccination for VZV in susceptible students especially unmarried 
female students is recommended. 
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 ;Varicella Zoster Virus) واریسال زوستربیماری بسیار مسری است که عامل آن ویروس  مرغانآبله :زمینه و هدف

VZV) هدف اصلی  .یک بیماری خودمحدودشونده است، اما ممکن است منجر به عوارض بسیار جدی شود مرغانآبله. اگرچه، است

دانشجویان دختر در سن  ژهیوبهدر دانشجویان و  واریسال زوستردر برابر ویروس  IgGی هایبادیآنتاین مطالعه برآورد شیوع سرمی 

 .استقبل از ازدواج، در دانشگاه علوم پزشکی بابل 

 تریلیلیم 5همراه ۀ کتبی، اطالعات دموگرافیک بهنامتیرضاپس از تکمیل  .شدند مطالعه وارد دانشجو 270 :کار روش و مواد

واریسال ویروس  علیه IgG( از نظر سطح سرمی ELISAاالیزا ) آزمونی سرم پس از جداسازی، با هانمونهی شد. آورجمعن نمونه خو

 بررسی شدند. زوستر

دانشجوی زن  197ز نفر مرد بودند. ا 73نفر زن و  197دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی بابل،  270از  :گیریو نتیجه هایافته

دانشجویان مرد  درصد از2/8درصد از دانشجویان زن و 3/17درصد( مجرد و در سن باروری بودند. 6/73شجو )دان 145، کنندهشرکت

مجرد نسبت به این  درصد از زنان7/20درصد از مردان مجرد و 9/7حساسیت دارند. همچنین،  واریسال زوسترمنفی بوده و به ویروس 

. بنابراین، بیش ستاسال  18-21مربوط به گروه سنی  واریسال زوستربه ویروس ویروس غیرایمن هستند. باالترین میزان افراد حساس 

وران دی آنها در از حیث امکان آلودگ تواندیمحساس هستند که  واریسال زوستردرصد دانشجویان زن مجرد، نسبت به ویروس 20از 

ود به یش از وردانشجویان زن، پ ژهیوبهمن، دانشجویان غیرای دشویملذا توصیه  و عوارض خطرناک حائز اهمیت باشد، بارداری

 های بالینی واکسینه شوند.بخش

 

 واکسیناسیون ،VZV IgG ،واریسال زوسترویروس  ،مرغانآبله کلمات کلیدی:
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مهمقد
 )Varicella Zoster Virus; VZV( واریسال زوسترویروس 

 مرغانآبلهاهرپس ویروس و عامل بیماری آلف متعلق به زیرخانوادۀ

ی عصبی هاسلولپس از آلودگی، در  واریسال زوستراست. ویروس 

)نرون( مخفی شده و با عود مجدد، موجب هرپس زوستر )بیماری 

یک بیماری بسیار مسری است که  مرغانآبله .(1) شودیمشینگل( 

شم از طریق غشاهای مخاطی دستگاه تنفسی یا بافت ملتحمه چ

 .(2) شودیموارد بدن 

شونده یک بیماری خفیف و خودمحدود مرغانآبلهاگرچه، 

عوارض بسیار جدی،  منجر بهاست، اما این امکان وجود دارد که 

، زنان باردار و بیماران با ضعف سیستم سالبزرگحتی مرگ افراد 

 پزشکی ایران یشناسکروبیممجله 
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در زنان باردار  واریسال زوسترعفونت اولیه ویروس . (1)ایمنی شود 

در جنین  نیزو  در آنها و انسفالیت هیالرذاتاست موجب ممکن 

های اول بارداری ممکن در ماه مرغانآبلهشود. عفونت مادرزادی 

) Congenital Varicellaمادرزادی  مرغانآبلهسندرم  عنوانبهاست 

)Syndrome  ،در نوزادان با عالئمی نظیر وزن پایین هنگام تولد

 .(3)ی و تأخیر در رشد شود اختالالت بینایی، نواقص عصب

ۀ سوم بارداری یا ماهسه، طی واریسال زوسترعفونت ویروس 

 جهیدرنتموجب عفونت در نوزاد شود و  تواندیمبه زایمان  کینزد

درصد 20اطفال تا  ریوممرگافزایش میزان  منجر بهممکن است 

ی پوستی( در اوایل عفونت، هادانه. بعد از شروع راش )(2, 1)شود 

 هاسالو برای  شودیمتولید  واریسال زوستر روسیضدوی بادیتآن

 .(2) ماندیمی باقدر خون 

در دوران  مرغانآبلهعمومی از واکسن  با وجود استفادۀ

ی روتین علیه سازمنیا، افتهیتوسعهکودکی، در کشورهای 

در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران انجام  مرغانآبله

ی فعالی، سازمنیانبود چنین سیاست  علتبه؛ لذا شودینم

جامعه نظیر زنان گروه سنی قبل از ازدواج، در  ریپذبیآسجمعیت 

 معرض خطر پیشرفت عفونت هستند. 

تراکم جمعیت، خطر مواجهه،  براساس مرغانآبلهبروز 

فاکتورهای اجتماعی، شرایط رطوبت و مناطق جغرافیایی خاص 

 واریسال زوستروژی عفونت ویروس . اپیدمیول(1) استدنیا متفاوت 

در نواحی گرمسیری، جایی که بخش نسبتا زیادی از افراد 

از نظر سرمی منفی هستند، کامال روشن نشده است. در  سالبزرگ

طور عمده به مرغانآبلهی معتدل نظیر ایران، وهواآبکشورهایی با 

 بنابراین، بخش زیادی از .(5، 4) افتدیمطی کودکی اتفاق 

 روسیضدوی بادیآنتو تولید  )Seroconversion(ییرات سرمی تغ

 . (1) افتدیمی اتفاق سالبزرگدر ابتدای  واریسال زوستر

از  واریسال زوستردر ایران، سطح ایمنی نسبت به ویروس 

درصد  9/86تا  5/76و  (4)درصد در کل جمعیت  5/78تا  4/71

ی هاتماسر د. (5) استمیان زنان قرارگرفته در سن باروری 

، مرغانآبلهو بیمار مبتال به  منیاریغفیزیکی بین زنان باردار 

یا درمان  VZIG دریافت منظوربه .(1)انتقال یابد  تواندیمبیماری 

 شانیمنیاوضعیت  ازنظر، زنان باردار باید )Antiviral(ضدویروسی 

ی آزمایشگاهی یا هاآزمونبا انجام  واریسال زوسترنسبت به ویروس 

غربالگری شوند. در اکثر مواقع،  مرغانآبلهتاریخچۀ ابتال به 

این ؛ لذا تاریخچۀ ابتال به افتدیمدر دوران کودکی اتفاق  مرغانآبله

 بیماری کامال مشخص نیست.

هدف اصلی این مطالعه، برآورد شیوع سرمی 

)Seroprevalence( ی هایبادیآنتIgG  واریسال در برابر ویروس
 پیشدانشجویان دختر در سن  ژهیوبهنان دانشجو و در جوا زوستر

 .استاز ازدواج در دانشگاه علوم پزشکی بابل 

 هاروشمواد و 
 270 ۀبا شرکت داوطلبان یفیتوص ـ یمقطع ۀمطالع نیا

 یهاسال یورود بابل، یپزشک مدختر و پسر دانشگاه علو یدانشجو

داوطلب  هر از 1394 سال درانجام گرفته است.  1393 یال 1390

اطالعات  یحاو یستیلو چک یکتب ۀنامتیرضا لیپس از تکم

 روسیو هیعل یبادیآنت یسطح سرم یبررس یبرا ک،یدموگراف

 نمونه تعدادشد.  افتینمونه خون در تریلیلیم 5 ،زوستر سالیوار

 براساس انیدانشجو ۀداوطلبان مشارکت با و یسرشماربراساس 

 یریگنمونه زمان در که یانیودانشج و است بوده یعمومفراخوان 

 یتمام. نشدند مطالعه وارد بودند،( یپوست یها)دانه راش یدارا

با  زوستر سالیوار روسیو هیعل IgG یها از نظر سطح سرمنمونه

کشور  NovaTec)ساخت شرکت  NovaLisa زایاال یتجار تیک

. طبق شدند یبررس درصد95 ویژگیو  تیحساس یآلمان( دارا

 نیب ،یرا منف NTU 9از  ترکم یبادیآنت تریت ت،یکدستورالعمل 

NTU 9 تا NTU مشکوک و باالتر از  راNTU 11  را مثبت در نظر

و  .19SPSS vافزار با استفاده از نرم یینها یها. دادهمیریگیم

 شدند. زیآنال t independent و یمجذور کا یآمار یهاآزمون

 و بحث هاافتهی
دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی  270در این مطالعه، از بین 

 40تا  18)محدودۀ سنی  9/21 ± 2/3بابل با میانگین سنی  

دانشجوی زن  197نفر مرد بودند. از  73نفر زن و  197سال(، 

درصد( مجرد و 6/73دانشجو ) 145در این مطالعه،  کنندهشرکت

( نسبت به  N=40درصد )7/15، درمجموعدر سن باروری بودند. 

 که یحالغیرایمن یا حساس بودند. در  زوستر سالیرواویروس 

در دانشجویان  واریسال زوسترمیزان حساسیت به عفونت ویروس 

ترکیه )همسایۀ غربی ایران(  در کشور Hacettepeدانشگاه پزشکی 

مطالعه روی  این .(6)شده است چشمگیری کمتر گزارش  طوربه

نجام شد که ا Hacettepeدانشجوی پزشکی دانشگاه پزشکی  184

 واریسال زوستراز دانشجویان علیه ویروس  (N=4)درصد 2/2فقط 

ی روی که اهمچنین در مطالعه .(6) حساس بودندسرونگاتیو و 

ی در ایاالت متحده، پیش از شروع برنامۀ رپزشکیغدانشجوی  207

درصد 3/2انجام گرفت،  واریسال زوسترواکسیناسیون علیه ویروس 

 .(7)سرونگاتیو بودند  واریسال زوستریروس از دانشجویان علیه و
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شیوع باالی دانشجویان پزشکی حساس و غیرایمن علیه ویروس 

هم از جنبۀ آلودگی با این  تواندیمدر این مطالعه  واریسال زوستر

ویروس و ابتال به عوارض خطرناک آن و هم از نظر پتانسیل ایجاد 

 باشد. شداردهندهه واریسال زوستری بیمارستانی ویروس هاعفونت

ی علیه بادیآنتاالیزا برای سنجش سطح سرمی  آزمون

ن زدرصد از دانشجویان 3/17نشان داد که  واریسال زوسترویروس 

(34N= و )درصد از دانشجویان مرد 2/8(6=N) این  منفی بوده و به

درصد از مردان مجرد 9/7 که یحالویروس حساسیت دارند. در 

(5=N )  ن مجرد درصد از زنا7/20و(30=N)  نسبت به ویروس

 غیرایمن هستند.  زوستر سالیوار

 145در این مطالعه،  کنندهشرکتدانشجوی زن  197از 

 145درصد( مجرد و در سن باروری قرار دارند. از 6/73دانشجو )

درصد( نسبت به ویروس 7/20دانشجو ) 30دانشجوی زن مجرد، 

انی باالی افراد غیرایمن یا حساس هستند. فراو زوستر سالیوار

در بین دانشجویان  واریسال زوسترغیرایمن و حساس به ویروس 

از حیث امکان آلودگی آنها در دوران بارداری  تواندیمپزشکی زن 

و عوارض خطرناک آن در زنان باردار و جنین حائز اهمیت باشد. 

در دوران بارداری ممکن است  واریسال زوسترعفونت اولیۀ ویروس 

و انسفالیت هم در زنان باردار و هم در جنین  هیالرذاتموجب 

ی مختلف جمعیت زنان هاگروهشود. مطالعات مشابهی در ایران، بر 

و همکاران، از  Pourahmadطوری که، در مطالعۀ انجام شد. به

بودند  VZV IgGدرصد فاقد 7/26زن سنین قبل از ازدواج،  333

 آموزدانش 180، از مجموع و همکاران Barazesh. در مطالعۀ  (8)

درصد( 5/25نفر ) 46دبیرستانی و دانشجویان دختر سنین ازدواج، 

منفی گزارش  واریسال زوستراز لحاظ سرولوژیک برای ویروس 

 250و همکاران که روی  Khodabandehloo در مطالعۀ .(9)شدند 

درصد( 8/28نفر ) 72زن در سنین قبل از ازدواج صورت گرفت، 

با  .(5)بودند غیرایمن یا حساس  زوستر سالیوارروس نسبت به وی

میزان موارد  رسدیمتوجه به مطالعات مشابه در ایران، به نظر 

حساس یا غیرایمن با نتایج حاصل از این بررسی مشابه بوده و یا 

اختالف زیادی وجود ندارد. این میزان در مطالعات مختلف ایران 

رصد جمعیت زنان سنین د 30تا  20حاکی از این است که بین 

باروری فاقد ایمنی نسبت به این ویروس بوده و نیازمند به 

 واریسال زوسترمداخالتی برای تهیه و انجام واکسیناسیون ویروس 

 در این جمعیت هستند.

سال،  18-21ی سنی هاگروهفراوانی افراد سرونگاتیو در 

ترتیب برابر با سال به 31-40سال و  26-30سال،  22-25

 . میانگین تیتراستدرصد 4/0درصد و 4/0درصد، 7/4درصد، 1/10

و  است 3/11 ± 6/26( VZV IgG) زوستر سالیواری ضد بادیآنت

 18-21مربوط به گروه سنی  VZV IgGباالترین میانگین تیتر 

ی سنی مختلف و تیتر هاگروه(. بین 18/24 ± 9/11) استسال 

( )جدول value-P=60/0ی، رابطۀ معناداری یافت نشد )بادیآنت

 (.1شماره 

ال واریسی علیه ویروس بادیآنتدر این مطالعه، میزان شیوع 
ی فراوان نیشتریبطوری که ؛ بهرودیمبا افزایش سن باال  زوستر

سال  31-40سال و  26-30ی سنیهاگروهافراد سروپازیتیو در 

ان که این یافته با نتایج سایر مطالعات در دیگر نقاط جه است

 .(01-21)دارد انی همخو

 ژهیوهببیشترین فراوانی افراد سرونگاتیو در جمعیت مازندران 

 ( مشاهده شده است. بیشترینn=19درصد )5/7شرق مازندران با 

( و 4/28 ± 13/11ی در منطقۀ گلستان )بادیآنتمیانگین تیتر 

( 6/16 ± 3/10کمترین میانگین در مناطق فارس، اصفهان و یزد )

 یترعناداری بین منطقۀ سکونت افراد با میانگین ت. رابطۀ ماست

 (.value-P=329٫0ی مشاهده نشده است )بادیآنت

ی این مطالعه، نامتقارنی بین حجم هاتیمحدودیکی از 

طوری که نمونه و منطقۀ سکونت دانشجویان پزشکی بود؛ به

در مطالعه، ساکن شرق استان  کنندهشرکتاکثریت دانشجویان 

راد ی افدر مطالعۀ حاضر، بیشترین فراوان رونیازاند. مازندران بود

( n=19درصد )5/7سرونگاتیو در جمعیت شرق مازندران با 

 مشاهده شد.

 ژهیوبهدر این مطالعۀ مقطعی، دانشجویان پزشکی )

دانشجویان پزشکی زن( در معرض خطر باالیی برای ابتال به 

 دشویمتوصیه و عوارض خطرناک آن قرار دارند. لذا  مرغانآبله

در جمعیت دانشجویان زن  ژهیوبهدانشجویان غیرایمن و حساس 

ی پزشکی شناسایی شده و در صورت هابخشقبل از ورود به 

 امکان واکسینه شوند.

 

 



1397دی  -آذر ▐ 5 ۀشمار 12 سال▐شناسی پزشکی ایران میکروب ۀمجل  

361 

 

 در دانشجویان براساس وضعیت ازدواج VZV IgG یبادیآنتتیتر  .1جدول 

 ددرص تعداد میانگین NTU آزموننتیجۀ  وضعیت ازدواج جنس

 مرد

 مجرد

 5/22 58 07/28 ایمنی

 9/1 5 71/4 حساس

 4/24 63 21/26 کل

 متأهل

 5/3 9 18/24 ایمنی

 4 1 56/3 حساس

 9/3 10 11/22 جمع

 زن

 مجرد

 8/43 113 16/27 ایمنی

 6/11 30 88/4 حساس

 8/0 2 05/10 حد وسط

 2/56 145 31/22 کل

 متأهل

 14 36 85/26 ایمنی

 6/1 4 20/6 حساس

 6/15 40 78/24 کل

 

 سپاسگزاری
 و تحقیقات محترم معاونت مالی حمایت این پژوهش با

 انجام شد. از (،933813بابل )کد:  پزشکی دانشگاه علوم فناوری

 سرکار دانشکدۀ پیراپزشکی، هماتولوژی آزمایشگاه کارشناسان

 کارشناسان همکاران و رکابپور، خدیجه و صدیقیان فرحناز خانم

 دانشگاه گرامی دانشجویان تمامی ژهیوبه و یشناسکروبیم گروه

 را مطالعه این انجام امکان خود، مشارکت با که بابل علوم پزشکی

 .دیآیم عملبه قدردانی و صمیمانه تشکر کردند، فراهم

 تعارض منافع
 بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است.
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