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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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شیوع سرمی  IgGضدویروس واریسال زوستر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل :اهمیت
واکسیناسیون در زنان سنین باروری ()1394-95
فائزه راستی قمصری ،1فرزین صادقی ،2مونا مرادی ،1مرجان نوری گرجی ،1محمود حاجی احمدی ،3یوسف یحیی پور
-1
-2
-3
-4

*4

کمیتۀ تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران
گروه ویروسشناسی ،مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی ،پژوهشکدۀ سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران
گروه آمار زیستی ،دانشکدۀ پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران
گروه ویروسشناسی ،مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری ،پژوهشکدۀ سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران

چکیده

اطالعات مقاله

زمینه و هدف :آبلهمرغان بیماری بسیار مسری است که عامل آن ویروس واریسال زوستر ;(Varicella Zoster Virus

تاریخچۀ مقاله

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

دریافت1397/01/05 :

این مطالعه برآورد شیوع سرمی آنتیبادیهای  IgGدر برابر ویروس واریسال زوستر در دانشجویان و بهویژه دانشجویان دختر در سن

پذیرش1397/09/19:

قبل از ازدواج ،در دانشگاه علوم پزشکی بابل است.

انتشار آنالین1397/10/01 :

مواد و روش کار 270 :دانشجو وارد مطالعه شدند .پس از تکمیل رضایتنامۀ کتبی ،اطالعات دموگرافیک بههمراه  5میلیلیتر

موضوع:

نمونه خون جمعآوری شد .نمونههای سرم پس از جداسازی ،با آزمون االیزا ( )ELISAاز نظر سطح سرمی  IgGعلیه ویروس واریسال

ویروس شناسی پزشکی
IJMM1397;12(5): 357-362

زوستر بررسی شدند.
یافتهها و نتیجهگیری :از  270دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی بابل 197 ،نفر زن و  73نفر مرد بودند .از  197دانشجوی زن

نویسندۀ مسئول:

شرکتکننده 145 ،دانشجو ( 73/6درصد) مجرد و در سن باروری بودند17/3 .درصد از دانشجویان زن و 8/2درصد از دانشجویان مرد

یوسف یحیی پور

منفی بوده و به ویروس واریسال زوستر حساسیت دارند .همچنین7/9 ،درصد از مردان مجرد و 20/7درصد از زنان مجرد نسبت به این

دانشیار ،گروه ویروسشناسی ،مرکز
تحقیقات بیماریهای عفونی و
گرمسیری ،پژوهشکدۀ سالمت ،دانشگاه
علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران

ویروس غیرایمن هستند .باالترین میزان افراد حساس به ویروس واریسال زوستر مربوط به گروه سنی  18-21سال است .بنابراین ،بیش
از  20درصد دانشجویان زن مجرد ،نسبت به ویروس واریسال زوستر حساس هستند که میتواند از حیث امکان آلودگی آنها در دوران
بارداری و عوارض خطرناک حائز اهمیت باشد ،لذا توصیه میشود دانشجویان غیرایمن ،بهویژه دانشجویان زن ،پیش از ورود به
بخشهای بالینی واکسینه شوند.
کلمات کلیدی :آبلهمرغان ،ویروس واریسال زوستر ،VZV IgG ،واکسیناسیون

پست الکترونیک:
uyahyapoor@yahoo.com

کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفادۀ علمی از این مقاله برای مجلۀ میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
ویروس واریسال زوستر

)(Varicella Zoster Virus; VZV

متعلق به زیرخانوادۀ آلفاهرپس ویروس و عامل بیماری آبلهمرغان
است .ویروس واریسال زوستر پس از آلودگی ،در سلولهای عصبی
(نرون) مخفی شده و با عود مجدد ،موجب هرپس زوستر (بیماری
شینگل) میشود ( .)1آبلهمرغان یک بیماری بسیار مسری است که

از طریق غشاهای مخاطی دستگاه تنفسی یا بافت ملتحمه چشم
وارد بدن میشود (.)2
اگرچه ،آبلهمرغان یک بیماری خفیف و خودمحدودشونده
است ،اما این امکان وجود دارد که منجر به عوارض بسیار جدی،
حتی مرگ افراد بزرگسال ،زنان باردار و بیماران با ضعف سیستم
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ایمنی شود ( .)1عفونت اولیه ویروس واریسال زوستر در زنان باردار
ممکن است موجب ذاتالریه و انسفالیت در آنها و نیز در جنین
شود .عفونت مادرزادی آبلهمرغان در ماههای اول بارداری ممکن
است بهعنوان سندرم آبلهمرغان مادرزادی (Congenital Varicella
) Syndromeدر نوزادان با عالئمی نظیر وزن پایین هنگام تولد،
اختالالت بینایی ،نواقص عصبی و تأخیر در رشد شود (.)3
عفونت ویروس واریسال زوستر ،طی سهماهۀ سوم بارداری یا
نزدیک به زایمان میتواند موجب عفونت در نوزاد شود و درنتیجه
ممکن است منجر به افزایش میزان مرگومیر اطفال تا 20درصد
شود ( .)2 ,1بعد از شروع راش (دانههای پوستی) در اوایل عفونت،
آنتیبادی ضدویروس واریسال زوستر تولید میشود و برای سالها
در خون باقی میماند (.)2
با وجود استفادۀ عمومی از واکسن آبلهمرغان در دوران
کودکی ،در کشورهای توسعهیافته ،ایمنسازی روتین علیه
آبلهمرغان در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران انجام
نمیشود؛ لذا بهعلت نبود چنین سیاست ایمنسازی فعالی،
جمعیت آسیبپذیر جامعه نظیر زنان گروه سنی قبل از ازدواج ،در
معرض خطر پیشرفت عفونت هستند.
بروز آبلهمرغان براساس تراکم جمعیت ،خطر مواجهه،
فاکتورهای اجتماعی ،شرایط رطوبت و مناطق جغرافیایی خاص
دنیا متفاوت است ( .)1اپیدمیولوژی عفونت ویروس واریسال زوستر
در نواحی گرمسیری ،جایی که بخش نسبتا زیادی از افراد
بزرگسال از نظر سرمی منفی هستند ،کامال روشن نشده است .در
کشورهایی با آبوهوای معتدل نظیر ایران ،آبلهمرغان بهطور عمده
طی کودکی اتفاق میافتد ( .)5 ،4بنابراین ،بخش زیادی از
تغییرات سرمی ) (Seroconversionو تولید آنتیبادی ضدویروس
واریسال زوستر در ابتدای بزرگسالی اتفاق میافتد (.)1
در ایران ،سطح ایمنی نسبت به ویروس واریسال زوستر از
 71/4تا  78/5درصد در کل جمعیت ( )4و  76/5تا  86/9درصد
میان زنان قرارگرفته در سن باروری است ( .)5در تماسهای
فیزیکی بین زنان باردار غیرایمن و بیمار مبتال به آبلهمرغان،
بیماری میتواند انتقال یابد ( .)1بهمنظور دریافت  VZIGیا درمان
ضدویروسی ) ،(Antiviralزنان باردار باید ازنظر وضعیت ایمنیشان
نسبت به ویروس واریسال زوستر با انجام آزمونهای آزمایشگاهی یا
تاریخچۀ ابتال به آبلهمرغان غربالگری شوند .در اکثر مواقع،
آبلهمرغان در دوران کودکی اتفاق میافتد؛ لذا تاریخچۀ ابتال به این
بیماری کامال مشخص نیست.

سرمی

هدف اصلی این مطالعه ،برآورد شیوع
) (Seroprevalenceآنتیبادیهای  IgGدر برابر ویروس واریسال
زوستر در جوانان دانشجو و بهویژه دانشجویان دختر در سن پیش
از ازدواج در دانشگاه علوم پزشکی بابل است.

مواد و روشها
این مطالعۀ مقطعی ـ توصیفی با شرکت داوطلبانۀ 270
دانشجوی دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی بابل ،ورودی سالهای
 1390الی  1393انجام گرفته است .در سال  1394از هر داوطلب
پس از تکمیل رضایتنامۀ کتبی و چکلیستی حاوی اطالعات
دموگرافیک ،برای بررسی سطح سرمی آنتیبادی علیه ویروس
واریسال زوستر 5 ،میلیلیتر نمونه خون دریافت شد .تعداد نمونه
براساس سرشماری و با مشارکت داوطلبانۀ دانشجویان براساس
فراخوان عمومی بوده است و دانشجویانی که در زمان نمونهگیری
دارای راش (دانههای پوستی) بودند ،وارد مطالعه نشدند .تمامی
نمونهها از نظر سطح سرمی  IgGعلیه ویروس واریسال زوستر با
کیت تجاری االیزا ( NovaLisaساخت شرکت  NovaTecکشور
آلمان) دارای حساسیت و ویژگی 95درصد بررسی شدند .طبق
دستورالعمل کیت ،تیتر آنتیبادی کمتر از  9 NTUرا منفی ،بین
 9 NTUتا  NTUرا مشکوک و باالتر از  11 NTUرا مثبت در نظر
میگیریم .دادههای نهایی با استفاده از نرمافزار  SPSS v.19و
آزمونهای آماری مجذور کای و  t independentآنالیز شدند.

یافتهها و بحث
در این مطالعه ،از بین  270دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی
بابل با میانگین سنی ( 21/9 ± 3/2محدودۀ سنی  18تا 40
سال) 197 ،نفر زن و  73نفر مرد بودند .از  197دانشجوی زن
شرکتکننده در این مطالعه 145 ،دانشجو (73/6درصد) مجرد و
در سن باروری بودند .درمجموع15/7 ،درصد ( ) N=40نسبت به
ویروس واریسال زوستر غیرایمن یا حساس بودند .در حالی که
میزان حساسیت به عفونت ویروس واریسال زوستر در دانشجویان
دانشگاه پزشکی  Hacettepeدر کشور ترکیه (همسایۀ غربی ایران)
بهطور چشمگیری کمتر گزارش شده است ( .)6این مطالعه روی
 184دانشجوی پزشکی دانشگاه پزشکی  Hacettepeانجام شد که
فقط 2/2درصد ( )N=4از دانشجویان علیه ویروس واریسال زوستر
سرونگاتیو و حساس بودند ( .)6همچنین در مطالعهای که روی
 207دانشجوی غیرپزشکی در ایاالت متحده ،پیش از شروع برنامۀ
واکسیناسیون علیه ویروس واریسال زوستر انجام گرفت2/3 ،درصد
از دانشجویان علیه ویروس واریسال زوستر سرونگاتیو بودند (.)7
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شیوع باالی دانشجویان پزشکی حساس و غیرایمن علیه ویروس
واریسال زوستر در این مطالعه میتواند هم از جنبۀ آلودگی با این
ویروس و ابتال به عوارض خطرناک آن و هم از نظر پتانسیل ایجاد
عفونتهای بیمارستانی ویروس واریسال زوستر هشداردهنده باشد.
آزمون االیزا برای سنجش سطح سرمی آنتیبادی علیه
ویروس واریسال زوستر نشان داد که 17/3درصد از دانشجویان زن
( )N=34و 8/2درصد از دانشجویان مرد ( )N=6منفی بوده و به این
ویروس حساسیت دارند .در حالی که 7/9درصد از مردان مجرد
( ) N=5و 20/7درصد از زنان مجرد ( )N=30نسبت به ویروس
واریسال زوستر غیرایمن هستند.
از  197دانشجوی زن شرکتکننده در این مطالعه145 ،
دانشجو (73/6درصد) مجرد و در سن باروری قرار دارند .از 145
دانشجوی زن مجرد 30 ،دانشجو (20/7درصد) نسبت به ویروس
واریسال زوستر غیرایمن یا حساس هستند .فراوانی باالی افراد
غیرایمن و حساس به ویروس واریسال زوستر در بین دانشجویان
پزشکی زن میتواند از حیث امکان آلودگی آنها در دوران بارداری
و عوارض خطرناک آن در زنان باردار و جنین حائز اهمیت باشد.
عفونت اولیۀ ویروس واریسال زوستر در دوران بارداری ممکن است
موجب ذاتالریه و انسفالیت هم در زنان باردار و هم در جنین
شود .مطالعات مشابهی در ایران ،بر گروههای مختلف جمعیت زنان
انجام شد .بهطوری که ،در مطالعۀ  Pourahmadو همکاران ،از
 333زن سنین قبل از ازدواج26/7 ،درصد فاقد  VZV IgGبودند
( .)8در مطالعۀ  Barazeshو همکاران ،از مجموع  180دانشآموز
دبیرستانی و دانشجویان دختر سنین ازدواج 46 ،نفر (25/5درصد)
از لحاظ سرولوژیک برای ویروس واریسال زوستر منفی گزارش
شدند ( .)9در مطالعۀ  Khodabandehlooو همکاران که روی 250
زن در سنین قبل از ازدواج صورت گرفت 72 ،نفر (28/8درصد)
نسبت به ویروس واریسال زوستر غیرایمن یا حساس بودند ( .)5با
توجه به مطالعات مشابه در ایران ،به نظر میرسد میزان موارد
حساس یا غیرایمن با نتایج حاصل از این بررسی مشابه بوده و یا
اختالف زیادی وجود ندارد .این میزان در مطالعات مختلف ایران
حاکی از این است که بین  20تا  30درصد جمعیت زنان سنین
باروری فاقد ایمنی نسبت به این ویروس بوده و نیازمند به

مداخالتی برای تهیه و انجام واکسیناسیون ویروس واریسال زوستر
در این جمعیت هستند.
فراوانی افراد سرونگاتیو در گروههای سنی  18- 21سال،
 25-22سال 26-30 ،سال و  31-40سال بهترتیب برابر با
10/1درصد4/7 ،درصد0/4 ،درصد و 0/4درصد است .میانگین تیتر
آنتیبادی ضد واریسال زوستر ( 26/6 ± 11/3 )VZV IgGاست و
باالترین میانگین تیتر  VZV IgGمربوط به گروه سنی 18-21
سال است ( .)24/18 ± 11/9بین گروههای سنی مختلف و تیتر
آنتیباد ی ،رابطۀ معناداری یافت نشد (( )P-value=0/06جدول
شماره .)1

در این مطالعه ،میزان شیوع آنتیبادی علیه ویروس واریسال
زوستر با افزایش سن باال میرود؛ بهطوری که بیشترین فراوانی
افراد سروپازیتیو در گروههای سنی 26-30سال و  31-40سال
است که این یافته با نتایج سایر مطالعات در دیگر نقاط جهان
همخوانی دارد (.)10-12
بیشترین فراوانی افراد سرونگاتیو در جمعیت مازندران بهویژه
شرق مازندران با 7/5درصد ( )n=19مشاهده شده است .بیشترین
میانگین تیتر آنتیبادی در منطقۀ گلستان ( )28/4 ± 11/13و
کمترین میانگین در مناطق فارس ،اصفهان و یزد ()16/6 ± 10/3
است .رابطۀ م عناداری بین منطقۀ سکونت افراد با میانگین تیتر
آنتیبادی مشاهده نشده است (.)P-value=0٫329
یکی از محدودیتهای این مطالعه ،نامتقارنی بین حجم
نمونه و منطقۀ سکونت دانشجویان پزشکی بود؛ بهطوری که
اکثریت دانشجویان شرکتکننده در مطالعه ،ساکن شرق استان
مازندران بودند .ازاینرو در مطالعۀ حاضر ،بیشترین فراوانی افراد
سرونگاتیو در جمعیت شرق مازندران با 7/5درصد ()n=19
مشاهده شد.
در این مطالعۀ مقطعی ،دانشجویان پزشکی (بهویژه
دانشجویان پزشکی زن) در معرض خطر باالیی برای ابتال به
آبلهمرغان و عوارض خطرناک آن قرار دارند .لذا توصیه میشود
دانشجویان غیرایمن و حساس بهویژه در جمعیت دانشجویان زن
قبل از ورود به بخشهای پزشکی شناسایی شده و در صورت
امکان واکسینه شوند.
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1397  دی-  ▐آذر5  شمارۀ12 مجلۀ میکروبشناسی پزشکی ایران ▐سال
 در دانشجویان براساس وضعیت ازدواجVZV IgG  تیتر آنتیبادی.1 جدول

درصد

تعداد

میانگین

NTU نتیجۀ آزمون

22/5

58

28/07

ایمنی

1/9
24/4
3/5

5
63
9

4/71
26/21
24/18

حساس
کل
ایمنی

مجرد

4
3/9

1
10

3/56
22/11

حساس
جمع

متأهل

43/8

113

27/16

ایمنی

11/6
0/8
56/2
14
1/6
15/6

30
2
145
36
4
40

4/88
10/05
22/31
26/85
6/20
24/78

حساس
حد وسط
کل
ایمنی
حساس
کل

گروه میکروبشناسی و بهویژه تمامی دانشجویان گرامی دانشگاه
 امکان انجام این مطالعه را،علوم پزشکی بابل که با مشارکت خود
. صمیمانه تشکر و قدردانی بهعمل میآید،فراهم کردند

تعارض منافع
.بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است

وضعیت ازدواج

جنس

مرد

مجرد
زن
متأهل

سپاسگزاری
این پژوهش با حمایت مالی معاونت محترم تحقیقات و
 از. انجام شد،)933813 :فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل (کد
 سرکار،کارشناسان آزمایشگاه هماتولوژی دانشکدۀ پیراپزشکی
 همکاران و کارشناسان،خانم فرحناز صدیقیان و خدیجه رکابپور
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