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چکیده

سابقه و هدف :سیتومگالوویروس ) (Cytomegalovirus, CMVیکی از مهمترین
علل عفونت ویروسی مادرزادی میباشدکه میتواند منجر به کری حسی عصبی و عقب افتادگی
ذهنی در نوزادان شود CMV .پس از ورود به بدن انسان و ایجاد عفونت اولیه ،بهصورت نهفته
باقی میماند و میتواند به دیگران منتقل شود .هدف از این مطالعه ،تعیین شیوع سرمی
سیتومگالوویروس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل مییاشد.
مواد و روشها :این مطالعه توصیفی-مقطعی بر روی  178دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی
بابل طی سالهای  1390الی  1393انجام گرفته است .پس از تکمیل رضایتنامه کتبی ،اطالعات
دموگرافیک و نمونه خون از کلیه شرکتکنندگان جمع آوری شد .سطح سرمی  IgGعلیه CMV
با روش  ELISAمورد بررسی قرار گرفت .دادههای نهایی با استفاده از نرمافزار  SPSSو
تستهای آماری مورد آنالیز قرار گرفتند.
یافتهها :از میان شرکتکنندگان  37نفر ( )%50/8مرد و سایرین زن بودند .میانگین سنی افراد
 51/59±5/91بود .حدود  %96از آنها ( 171دانشجو) از نظر حضور آنتیبادی  IgGضد CMV
مثبت بودند که  35نفر ( )%50/4از آنها مرد و سایرین زن بودند .میان تیتر آنتیبادی  IgGو
متغیرهای دموگرافیک شامل جنسیت ( ،)p=0/74وضعیت تأهل ( ،)p=0/68محل سکونت
( )p<0/05و رشتهی تحصیلی ( )p=0/95ارتباط معنیداری مشاهده نشد.
نتیجهگیری :با توجه به شیوع باالی  CMVدر میان دانشجویان علوم پزشکی و نیز اهمیت
بیماریهای مادرزادی ناشی از  ،CMVگسترش برنامههای پیشگیری و آموزشهای الزم به
خصوص برای پرسنل بهداشتی-درمانی سرم منفی (نظیر پزشکان ،پرستاران و ماماها) و خانمهای
سرم منفی که در سنین ازدواج هستند ضروری به نظر میرسد.
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 -3مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری ،گروه
میکروب شناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل،
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* این مقاله حاصل پایان نامه ی فائزه محمدی دانشجوی
پزشکی و طرح تحقیقاتی به شماره  9440110دانشگاه علوم
پزشکی بابل می باشد.

واژههای کلیدی :سیتومگالوویروس ،عفونت ،شیوع
سرمی ،دانشجویان

مقدمه

میباشد .عفونت ممکن است در دوران جنینی (مادرزادی) از طریق جفت (پالسنتا)

سیتومگالوویروس انسانی ()Human cytomegalovirus, HCMV

در اثر عفونت اولیه یا عود مجدد عفونت مادری یا درحین زایمان/بعد از زایمان

متعلق به زیرخانواده بتا هرپس ویرینه بوده و انسان تنها میزبان طبیعی آن است.

) (perinatal/postnatalکسب شود که این موضوع در ارتباط با ترشحات

 HCMVهمچنین به عنوان هرپسویروس انسانی  (HHV-5) 5نامیده میشود

دهانه رحم ،شیر مادر یا فرآوردههای خونی آلوده میباشد (1و .)5سیتومگالوویروس

که یکی از  8هرپس ویروس انسانی است و دارای  DNAدورشتهای خطی به طول

یکی از مهمترین علل عفونت ویروسی مادرزادی با بروز حدود  0/5-1درصد از تولد

 535 bKمیباشد HCMV .شایعترین عامل عفونت  CMVمادرزادی است که

زنده می باشد که منجربه کری حسی عصبی و عقب افتادگی ذهنی میشود (.)5

میزان شیوع ان درکشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه ،یکسان

 CMVپس از ورود به بدن انسان و ایجاد عفونت اولیه ،به صورت نهفته در

7

Downloaded from nhj.mubabol.ac.ir at 15:12 +0430 on Monday July 16th 2018

شیوع عفونت سیتومگالوویروس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل

عفونت سیتومگالوویروس در دانشجویان؛ محمدی و همکاران

جهت بررسی سطح سرمی آنتیبادی علیه  ،CMVاز داوطلبان  5میلیلیتر

سلولهای مونوسیت خون باقی میماند و میتواند به دیگران منتقل شود .عالوه بر

o

این امکان فعال شدن و یا عفونت مجدد با سروتیپ جدید در فردی که پیش از این

نمونه خون گرفته شد .سرم جداشده از نمونهها ،در دمای  -50 Cتا زمان انجام

به عفونت مبتال شده بود ،وجود دارد .پس از عفونت اولیه ،آنتی بادی از جنس IgG

تست  ELISAنگهداری شدند .سپس ،تمامی نمونهها از نظر سطح سرمی IgG

ساخته میشود و تا آخر عمر مثبت باقی میماند (.)3

علیه ویروس  CMVبا کیت تجاری ( NovaLisa ELISAساخت شرکت

بوده و به عوامل متعددی نظیر نژاد و وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد بستگی

دستورالعمل کیت ،تیتر آنتیبادی کمتر از  9 NTUمنفی ،بین  9تا  11حد واسط،

دارد .بیشترین میزان شیوع سرمی این عفونت در آفریقا ،آسیا و امریکای جنوبی و

و باالتر از  11 NTUمثبت در نظر گرفته میشود .دادههای نهایی با استفاده از

کمترین آن در اروپای غربی و آمریکای شمالی مشاهده شده است ( .)4این ویروس

نرمافزار  SPSS v19و تستهای آماری نظیر  t-testو مجذور کای مورد آنالیز

میتواند از طریق مایعات بدن مانند بزاق ،ادرار ،خون ،مایع منی و ترشحات دهانه

قرار گرفتند و  p>0/05نیز معنی دار تلقی گردید.

رحم منتقل گردد .این انتقال در نوزادان ممکن است طی مراحل زایمان به واسطه

یافتهها

عبور از کانال زایمان و یا پس از زایمان به واسطه تماس با ترشحات آلوده یا خوردن

از میان  178دانشجوی داوطلب شرکتکننده از دانشگاه علوم پزشکی بابل37 ،

شیر آلوده صورت گیرد (.)5
 CMVبه ندرت باعث بیماری در افراد سالم میشود ،اما میتواند منجر به

نفر ( )%50/8مرد و  141نفر ( )%79/5زن بودند .میانگین سنی آنان 51/59±5/91

عفونت جدی در بیماران مبتال به ایدز ،دریافت کنندگان پیوند و نوزادان دارای مادران

(محدودهای از  18تا  40سال) بود .از  )%81/5( 145دانشجوی مجرد 35 ،نفر مرد و

آلوده گردد (6و .)7همچنین ،مطالعات اخیر حاکی از نقش احتمالی عفونت CMV

 113نفر زن بودند .اطالعات دموگرافیک  5نفر از شرکتکنندگان موجود نبود.

در پیشرفت بیماری های قلبی-عروقی می باشد ( .)8عفونت اولیه سیتومگالوویروس

براساس تست  ELISAجهت سنجش آنتیبادی علیه  ،CMVتیتر آنتیبادی در

میتواند در  0/15تا  5درصد از تمام بارداریها رخ دهد و تا  40درصد موارد به جنین

 %96از شرکتکنندگان شامل  35مرد و  136زن مثبت گزارش گردید و تنها %3/9

انتقال یابد که تعدادی از این موارد به سقط جنین ،حدود  15درصد آن به بیماری

از شرکتکنندگان شامل  5مرد و  5زن منفی تشخیص داده شدند .همچنین از بین

مادرزادی عالمت دار و  10تا  15درصد آن به بیماریهای مادرزادی که در هنگام

 145دانشجوی مجرد 138( %95/5 ،نفر) مثبت و  7( %4/8نفر) منفی گزارش شدند،

تولد فاقد عالمت هستند ،منجر میشود ( .)9میزان شیوع  CMVدر استرالیا ،آلمان

در حالیکه همهی  35نفر دانشجوی متأهل از نظر تیتر آنتیبادی علیه  CMVمثبت

( )10و انگلیس ( )11پائین گزارش شده است ،در حالیکه کشور هایی نظیر عربستان

میباشند .میان جنسیت و تیتر آنتیبادی رابطه ی معنیداری وجود نداشت

سعودی با میزان شیوع عفونت  ،)15( %90پاکستان با حدود  )13( %94/5و ایران

( .)p=0/74همچنین اختالف معنی داری بین وضعیت تأهل و میانگین تیتر

حدود  )14( %95مواجه هستند.

آنتیبادی علیه  CMVدیده نشده است (.)p=0/68

پس از کاهش قابل توجه (نزدیک به صفر) ناهنجاریهای مادرزادی ناشی از

بررسی وضعیت ایمنی به سیتومگالوویروس در دانشجویان رشتههای مختلف

عفونت با ویروس روبال (عامل سرخجه) متعاقب واکسیناسیون سراسریCMV ،

تحصیلی به تفکیک دانشکده محل تحصیل نشان میدهد که بیشترین میانگین تیتر

یکی از مهمترین عوامل ایجاد ناهنجاری های مختلف مادرزادی در نوزادان متولد

در بین دانشجویان پرستاری و مامایی برابر  54/49±7/7 NTUو کمترین میانگین

شده از مادران آلوده میباشد .برنامههای پیشگیری و آموزشهای الزم به خصوص

تیتر در بین دانشجویان پزشکی عمومی برابر  53/08±8/6 NTUمیباشد

به پرسنل و گروه های بهداشتی-درمانی سرم منفی (مثل دانشجویان گروههای

(جدول  ،)1هر چند رشته تحصیلی رابطه معنیداری با تیتر آنتیبادی نداشته است

پزشکی ،پرستاران و ماماها) و خانمهای سرم منفی ای که در سنین ازدواج هستند،

( .)p=0/95ضمناً ،تفاوت معنیداری بین دانشجویان از لحاظ محل سکونت با میزان

اهمیت باالیی دارد .به دلیل نبود مطالعات کافی درباره ی شیوع  CMVدر این

آلودگی به  CMVمشاهده نشد (.)p<0/05

گروههای سنی و در بین دانشجویان ،تعیین شیوع این بیماری میتواند در
برنامهریزیهای بهداشت و درمان و افزایش سطح آگاهی افراد جامعه به طور موثری

جدول  .1میانگین تیتر آنتیبادی علیه سیتومگالوویروس در

کمککننده باشد .بنابراین هدف از این مطالعه مقطعی ،تعیین شیوع  CMVدر

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل به تفکیک رشته تحصیلی

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل بوده است.

تعداد افراد

تیتر آنتیبادی ()NTU

(درصد)

Mean+SD

پیراپزشکی

)74( 135

54/15±6/4

دانشگاه علوم پزشکی بابل از رشته های مختلف در طی سالهای  1390الی 1393

پرستاری و مامایی

)14( 55

54/49±7/7

انجام گرفته است .برای هر داوطلب پس از تکمیل رضایتنامه کتبی ،پرسشنامهای

پزشکی عمومی

)6/1( 11

53/08±8/6

حاوی اطالعات دموگرافیک نظیر سن ،جنس ،وضعیت تأهل و محل سکونت تکمیل

تحصیالت تکمیلی

)5/6( 10

54/36±7/05

شد .دو نمونه از سرم شرکتکنندگان بعلت عدم تکمیل اطالعات پرسشنامه ،از

(ارشد ،دکترا وتخصص)

مطالعه خارج شدند.

کل

رشته تحصیلی

مواد و روشها
این مطالعه توصیفی-مقطعی با شرکت داوطلبانه  180دانشجوی دختر و پسر

8

)100( 178

54/14±6/7
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شیوع سرمی عفونت  CMVدر نقاط مختلف جهان از  50تا  90درصد متفاوت

 NovaTecکشور آلمان) دارای حساسیت و ویژگی  %95بررسی گردیدند .طبق

Seroprevalence of CMV in Students; Mohammadi et al.

بحث و نتیجه گیری

میباشد Khudir .و  Molanدر مطالعهای که شیوع  CMVرا بین دانشجویان

رکن اساسی و قابل اطمینان هستند و در اغلب مطالعات از هر دو و یا فقط از

سنی  18-53سال داشتند  181نفر ( )%97/4از نظر  CMV IgGمثبت بودند .از

روشهای سرولوژی که رایجتر هستند ،استفاده می شود .در مطالعه حاضر نیز از

 98نفر دانشجوی مرد  95مورد ( )%96/9و از  88نفر دانشجوی زن 86 ،نفر ()%97/7

 ELISAاستفاده شد.

نسبت به  CMV IgGمثبت بودند ( .)19با توجه به میزان گزارش شده از
دانشجویان عراقی ،به عنوان یکی از کشورهای همسایه ایران ،میزان CMV IgG

با این که عفونت  CMVدر افراد با سیستم ایمنی سالم خود محدود شونده

در هر دو گروه دانشجوی مرد و زن مطالعهی ما کمتر از آنها میباشد.

است ،اما عفونت در اشخاص با سیستم ایمنی ضعیف با مرگ و میر بیشتر همراه
است .دامنه شیوع آنتی بادی علیه  CMVدر نقاط مختلف دنیا از  40-100درصد

شیوع عفونت  CMVدر این پژوهش در دانشجویان مورد مطالعه  %96تعیین

متفاوت میباشد ( Tayyebi .)15و همکاران در سال  ،1388میزان آلودگی قبلی

شد که نسبت به مقادیر بدست آمده در سایر مطالعات در ایران و کشور های اطراف

 360دانشجوی دختر دانشگاه کاشان را به  CMVکه  IgGمثبت بودند%94/4 ،

ایران در برخی موارد کمتر و در بعضی بیشتر میباشد .بنابراین ،با توجه به نتایج

گزارش کردند ( .)5این میزان در دختران دانشجوی مطالعه حاضر  %96/4به دست

بدست آمده ،بحث و تحقیق بیشتر و گستردهتر در این مورد الزم بوده و با نظر به

آمد که حدود  %5بیشتر از مطالعه فوق میباشد Arabpour .و همکاران مطالعهای

تعداد خانم های در خطر و اهمیت بیماری های مادرزادی ناشی از  ،CMVگسترش

را تحت عنوان عفونت سیتومگالوویروس انسانی در سنین باروری زنان در استان

برنامههای پیشگیری و آموزشهای الزم به خصوص برای پرسنل بهداشتی-درمانی

فارس انجام دادند که میزان  CMV IgGرا در  %93مثبت گزارش کردند (.)16

سرم منفی (نظیر پزشکان ،پرستاران و ماماها) و خانمهای سرم منفی که در سنین

 Mostafaviو همکاران در مطالعهای شیوع سرمی آلودگی به عفونت CMV

ازدواج هستند از ارزش فوقالعادهای برخوردار میباشد.

در استان اصفهان را بررسی کردند که یک مطالعه توصیفی-مقطعی بود .در این

تشکر و قدردانی

مطالعه شیوع سیتومگالوویروس را با نشان دادن  %98/5 ،CMV IgGگزارش
کردند ( Barah .)17به بررسی  316دانشجوی خانم در دانشگاه سوریه از نظر

بدین وسیله از حمایت های مالی معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه

شیوع هرپس سیمپلکس  1و  ،5وارسیال-زوستر و سیتومگالوویروس با شناسایی

علوم پزشکی بابل ،تالش های کارشناسان آزمایشگاه هماتولوژی دانشکدهی

آنتیبادی  IgGپرداخت .این مطالعه نشان داد که  %75افراد نسبت به CMV

پیراپزشکی ،خانم فرحناز صدیقیان و خانم خدیجه رکابپور ،همکاران و کارشناسان

 IgGمثبت ،و  %55مستعد  CMVبودند ( .)18در حالی که در مطالعه ما ،میزان

گروه میکروب شناسی و به ویژه تمامی دانشجویان گرامی دانشگاه علوم پزشکی

افراد مستعد به  CMVدر دانشجویان خانم دانشگاه علوم پزشکی بابل%3/9 ،

بابل که با مشارکت خود ،امکان انجام این مطالعه را فراهم نمودند ،صمیمانه تشکر

گزارش شده که بسیار کمتر از میزان گزارش شده از دانشجویان خانم سوری

به عمل میآید.
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روشهای سرولوژی و مولکولی برای تشخیص عفونت سیتومگالوویروس ،دو

دانشگاه دیاال عراق بررسی کردند ،از بین  186نفر دانشجوی مرد و زن که گروه

عفونت سیتومگالوویروس در دانشجویان؛ محمدی و همکاران
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Abstract
Background and Objective: Cytomegalovirus (CMV) is the most
important cause of congenital viral infections that can lead to
sensorineural hearing loss and mental retardation in children. After
infection of the human, CMV remains latent and can be
transmitted to others. This study was performed to determine the
seroprevalence of CMV infection among the students of Babol
University of Medical Sciences.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 178
students of Babol University of Medical Sciences during 20092012. After obtaining the informed consent, demographic data and
blood samples were collected from all participants. Anti-CMV IgG
antibody titers were measured by ELISA. The collected data were
analyzed by SPSS and statistical tests.
Findings: Of the participants, 37 (20.8%) were male and others
were female. The mean age was 21.29+2.91. About 96% of the
subjects (171 students) were positive for anti-CMV IgG, of whom
33 (19.3%) were male and others were female. There was no
significant association between anti-CMV antibodies and
demographic variables including gender (p=0.74), marital status
(p=0.684), residency status (p>0.05), and field of study (p=0.95).
Conclusion: According to the high prevalence of CMV among the
medical sciences students and the importance of congenital
diseases caused by CMV, expansion of prevention programs and
essential trainings, especially for the seronegative healthcare
workers (e.g. physicians, nurses and midwives) and women in the
marriageable age, seems necessary.
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