فراوانی ویروس هرپسسیمپلکس تیپ  1و  2در زنان باردار مبتال به کمخونی فقر آهن در
بندرعباس به روش Multiplex PCR
1

فایقه زارعی

بابک خیرخواه

*2

 .1کارشناسی ارشد ،میکروبیولوژی ،گروه میکروبشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان ،سیرجان ،ایران .مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و
گرمسیری ،پژوهشکده سالمت هرمزگان ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران 0000-0003-2207-461X :Orcid
 .2گروه میکروبشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرمان ،کرمان ،ایران.

چکیده
هدف :ویروس هرپﺲ سـیمﭙلکﺲ یک عامل بسیار شایﻊ در بیﻦ بیماریهای منﺘقلـﻪ جنسـی است و میتواند در نـوزادی کـﻪ در دوران پـیﺶ از تولد
آلودهشده است ،عوارض مﺨربـی ایﺠـاد کنـد .هدف از ایﻦ مطالعﻪ شناسایی و بررسی فراوانی ویروس هرپﺲسیمﭙلکﺲ تیپ  1و  2در زنان باردار

مبﺘالبﻪ کمخونی فقر آهﻦ در شهر بندرعباس بﻪ روش  Multiplex PCRمیباشد.
روشها :ایﻦ مطالعﻪ مقطعی از نوع توصیفی بوده و حﺠم نمونﻪ شامل  111نفر از زنان باردار مراجعﻪکننده بﻪ آزمایشگاه بیمارسﺘان شهیدمحمدی شهر
بندرعباس بود .در ایﻦ بررسی  5میلیلیﺘر از خون زنان باردار جهت انﺠام آزمایﺶهای میکروبشناسی بﻪ آزمایشگاه منﺘقل شد .پﺲ از اسﺘﺨراج DNA

تکثیر  DNAالگو بﻪ روش  PCRانﺠام شد .مﺘغیرهای سﻦ ،وضعیت بارداری و غیره موردبررسی قرار گرفﺘند .دادهها با اسﺘفاده از نرمافزار  SPSSو

آزمونهای آمار توصیفی (فراوانی ،میانگیﻦ و انحراف معیار) تﺠزیﻪوتحلیل شدند.
نتایج :میانگیﻦ سنی افراد موردمطالعﻪ  21/11سال بود .از ایﻦ تعداد  11مورد دارای ویروس هرپﺲسیمﭙلکﺲ تیپ  1و  3نمونﻪ دارای ویروس
هرپﺲسیمﭙلکﺲ تیپ  2بودند .در هیچکدام از نمونﻪها هر دو ویروس بﻪطور همزمان شناسایی نشد.
نتیجهگیری :نﺘایج ایﻦ مطالعﻪ نشان داد کﻪ فراوانی هرپﺲویروس در افراد موردمطالعﻪ  11/11درصد بود کﻪ ایﻦ میتواند .با توجﻪ بﻪ روند افزایشی
رفﺘارهای پرخطر و بیماریهای منﺘقلﻪ جنسی از قبیل هرپﺲ تناسلی در بیﻦ افراد جامعﻪ ،آموزش ،آگاهسازی و حمایت از مادر باردار و تهیﻪ یک برنامﻪ
غربالگری کلینیکی و آزمایشگاهی برای پیشگیری از چنیﻦ بیماریهایی پیشنهاد می گردد.
کلیدواژهها :ویروس هرپﺲسیمﭙلکﺲ  ،1ویروس هرپﺲسیمﭙلکﺲ  ،2زنان باردار.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله 79/81/81 :پذیرش مقاله79/81/8 :
ارجاع :زارعی فایقه ،خیرخواه بابک .فراوانی ویروس هرپسسیمپلکس تیپ  8و  1در زنان باردار مبتالبه کمخونی فقر آهن در بندرعباس به روش  .Multiplex PCRطب پیشگیری8479 .؛ :)1(4
.19-11

دوران بارداری یکی از مهمتریﻦ دورانهای بحرانی زندگی

تغییرات سیسﺘم ایمنی ناشی از کمخونی و فقر آهﻦ در زنان

زنان است .یکی از شایﻊتریﻦ مشکالت تغذیﻪای دوران بارداری

باردار تأثیر قابلمالحظﻪای بر سالمت زنان باردار داشﺘﻪ،

فقر آهﻦ است کﻪ بر عملکرد سیسﺘم ایمنی ذاتی و اخﺘصاصی و

همچنیﻦ کمخونی دوران بارداری میتواند احﺘمال زایمان

بالطبﻊ بر میزان ابﺘال بﻪ عفونتها تأثیر میگذارد .در ضمﻦ

زودرس و محدودیت رشد جنیﻦ را بﻪ دنبال داشﺘﻪ باشد .وزن

عملکرد سیسﺘم ایمنی در دوران بارداری (در جهت حفظ جنیﻦ)

کم هنگام تولد ،از علل اصلی مرگومیر شیرخواران است کﻪ در
زنان کمخون در مقایسﻪ با زنان سالم از افزایﺶ  3برابری

نویسنده مسئول :خیرخواه بابک ،گروه میکروبشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحدکرمان ،کرمان ،ایران.
تلفن+71 7844343919 :

پست الکترونیکیEmail: babakkheirkhah@yahoo.com:

0000-0002-6607-6644 :ORCID
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مقدمه

نیز تغییر میکند .تغییر فعالیت سیسﺘم ایمنی در بارداری،

فایقﻪ زارعی و همکار

شناسایی و بررسی فراوانی ویروس هرپﺲ سیمﭙلکﺲ

برخوردار است .کمخونی فقر آهﻦ با کاهﺶ هموگلوبیﻦ و فریﺘیﻦ

کندذهنی ،میکروفﺘالمی ،تشنج ،مننژیت ،آنسفالیت ،آپنﻪ و کما

پالسما مشﺨص میشود ( .)1-3کمخونی در بارداری بﻪصورت

میشوند(.)5

هموگلوبیﻦ کمﺘر از  11گرم در دسیلیﺘر در سﻪ ماه اول و سوم

همانطور کﻪ میدانیم زنان حدود نیمی از جمعیت جهان را

و کمﺘر از  11/5گرم در دسیلیﺘر در سﻪ ماه دوم بارداری

تشکیل میدهند و سالمﺘی آیندهسازان کشور درگرو سالمﺘی

تعریف میشود کﻪ میتواند تأثیر قابلمالحظﻪای بر سالمت زنان

ایﻦ گروه است .بنابرایﻦ تشﺨیص زودهنگام ویروس در جهت

باردار داشﺘﻪ باشد (.)4

کاهﺶ احﺘمال عفونت در نوزادان و امنیت جان بیماران بسیار

ویروس هرپﺲسیمﭙلکﺲ ) (HSVیک ویروس انولوپدار

حائز اهمیت میباشد.

حاوی  DNAدورشﺘﻪای خطی از اعضای خانواده هرپﺲویریده

آگاهی مردم از روشهای سرایت و راههای پیـشگیری و

یک عامل بسیار شایﻊ در بیﻦ بیماریهای منﺘقلﻪ جنسی است و

درمـان ایﻦ بیماری مهم است .با توجﻪ بﻪ نبـود واکـسﻦ مناسـب

میتواند در نوزادی کﻪ در دوران پیﺶ از تولد آلودهشده است

بـرای پیشگیری از آن ،اطالعرسانی دقیق عموم جامعﻪ از طریق

عوارض مﺨربی ایﺠاد کند و سبب ابﺘال مناطق مﺨﺘلف بدن نظیر

مراکـز بهداشـﺘی و گـزارش میــزان شــیوع آن در کـشور

لب ،دسﺘگاه تناسلی ،پوست ،چشم و گاهی دسﺘگاه عصبی

ضــروری اسـت در سالهای اخیر مطالعات بسیاری در زمینﻪ

مرکزی و دیگر دسﺘگاههای داخل بدن مانند ریﻪ ،کبد ،مری و

بارداری و فراوانی ویروس  HSVصورت گرفﺘﻪ ولی پژوهشی

غیره شود ( .)5،5در بارداری عفونتهای ویروسی بالقوه برای

در خصوص فراوانی  HSVدر زنان باردار مبﺘالبﻪ کمخونی فقر

مادر و جنیﻦ مضر هسﺘند ،بیشﺘریﻦ زمان بروز

آهﻦ انﺠامنشده است .ایﻦ پژوهﺶ باهدف شناسایی و بررسی

آنسفالیتهریسی در طی بارداری در اواخر تریمسﺘر دوم و

فراوانی ویروس هرپﺲسیمﭙلکﺲ تیپ  1و  2در زنان باردار

شروع تریمسﺘر سوم است و عفونت در ایﻦ زمان میتواند منﺠر

مبﺘالبﻪ کمخونی فقر آهﻦ ،در شهر بندرعباس در سال 1315

بﻪ اخﺘالل رشد جنیﻦ و لیبر زودرس و از دست دادن جنیﻦ شود

بﻪمنظور پیشگیری از انﺘقال ویروس بﻪ دیگر افراد و نوزادان،

( .)7عفونت مادرزادی ،ناشی از هرپﺲسیمﭙلکﺲ در ماههای

انﺠام گرفت.

ابﺘدایی دوران جنینی ممکﻦ است اخﺘالل در تشکیل اندامها و یا
میکروسفالی ،کلسیفیکاسیونهای داخل جمﺠمﻪ ،کوریوریﺘینیت،
کاتاراکت ،آهکیشدن کبد ،نقایص قلبی و محدودیت رشد جنیﻦ و

مواد و روشها
پژوهﺶ حاضر مطالعﻪ توصیفی از نوع مقطعی بود .جامعﻪ
آماری پژوهﺶ را زنان باردار مراجعﻪکننده بﻪ آزمایشگاه

مرگ نوزاد را ایﺠاد کند (.)5

عود و بدون عالمت دیده میشود ،عفونت اولیﻪ بیشﺘریﻦ خطر را

خرداد سال  1315تشکیل داد .بﻪمنظور گردآوری دادهها از

برای مادر و جنیﻦ دارد 51 .درصد از نوزادانی کﻪ با زایمان

شیوه نمونﻪگیری در دسﺘرس اسﺘفاده شد .حﺠم نمونﻪ با

واژینال از مادران مبﺘالبﻪ فرم اولیﻪ بیماری بﻪ دنیا میآیند آلوده

اسﺘفاده از فرمول کوکران و با در نظر گرفﺘﻦ سطح احﺘمال 5

بﻪ ویروس (هرپﺲ نوزادی) خواهند شد (.)1

درصد 117 ،نفر بﻪ دست آمد کﻪ با احﺘساب ریزش نمونﻪها 111

حیات  51درصد از ایﻦ نوزادان ،در سﻦ کمﺘر از یک سال بﻪ

نمونﻪ ،محاسبﻪ شد .معیار ورود بﻪ مطالعﻪ زنان باردار باسابقﻪ

پایان خواهد رسید و مابقی دچار عوارضی ازجملﻪ میکروسفالی،

کمخونی فقر آهﻦ کمﺘر از  11/5گرم در دسیلیﺘر ،تابعیت ایرانی،

مﺠلﻪ طب پیشگیری ،سال پنﺠم ،شماره دوم ،پاییز و زمسﺘان 1317
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ازآنﺠاییکﻪ عفونت با ایﻦ ویروس بﻪصورت عفونت اولیﻪ

بیمارسﺘان شهیدمحمدی بندرعباس در فاصلﻪ زمانی فروردیﻦ تا

فایقﻪ زارعی و همکار

شناسایی و بررسی فراوانی ویروس هرپﺲ سیمﭙلکﺲ

جدول  -1توالیهای نوکلئوتیدی و ویژگی آغازگرهای استفادهشده

داشﺘﻦ پرونده بهداشﺘی برای مراقبتهای دوران بارداری،
نداشﺘﻦ بیماری زمینﻪای و نداشﺘﻦ بارداری پرخطر بود .برای

جهت شناسایی هرپسویروس تیپ  1و 2
پرایمرها

Size

جمﻊآوری اطالعات افراد موردبررسی ،کسب رضایت کﺘبی
آگاهانﻪ از هر یک از افراد تحت مطالعﻪ ،صورت پذیرفت .سﭙﺲ

'Forward: 5
TGGGACACATGCCTTGGˋ3
Reverse:5'ACCCTTAGTCAGAC
TCTGTTACTTAˋ3
Forward:
5'AAGGCCAACTAAATGTCAC
ˋ3
Reverse:
5'CTGCTTTTATACAACCGGˋ3

147

طی انﺠام مصاحبﻪ با ایﻦ افراد پرسشنامﻪای تنظیم و توسط
227

کارشناس آزمایشگاه تکمیل و کدگذاری گردید.
 5میلیلیﺘر از خون زنان باردار پﺲ از اخذ توسط نمونﻪگیر
آزمایشگاه بدون افزودن ماده ضد انعقاد در فریزر نگهداری شد
و تا زمان انﺘقال بﻪ آزمایشگاه میکروبیولوژی در همان دما حفظ
شد .سﭙﺲ کلیﻪ نمونﻪهای اخذشده جهت انﺠام آزمایﺶهای
مولکولی بﻪ آزمایشگاه میکروبشناسی منﺘقل شدند.
ابﺘدا  DNAهر یک از نمونﻪها را توسط کیتسﺘونی اسﺘﺨراج
 DNAشرکت سینا کلون بانام CAT NO: PR881612

میکروارگانیسم
Human
herpesvirus type -1

Human
herpesvirus type -2

جدول  -2برنامه تنظیم درجه حرارت و زمان برای انجام مراحل PCR
زمان

حرارت (درجﻪ

(ثانیﻪ)

سلسیوس)

دناتوراسیون اولیﻪ

 1دقیقﻪ

15

دناتوراسیون

 31ثانیﻪ

15

اتصال

 31ثانیﻪ

55

پلیمریزاسیون

 51ثانیﻪ

72

پلیمریزاسیون نهایی

 7دقیقﻪ

72

مراحل واکنﺶ

تعداد سیکل

35

CinnaPure-DNA CinnaPure-DNA (whole Blood, Serum

) And Plasma,50 Prepsجداسازی و پﺲ از اسﺘﺨراج نسبت بﻪ
تکثیر  DNAالگو بﻪ روش  PCRاقدام شد .پﺲ از اطمینان از
تکثیر محصول  PCRو تشکیل باندهای اخﺘصاصی ،عمل
خالصسازی  DNAبا اسﺘفاده از  Putrificationانﺠام شد.
توالی پرایمرهای مورداسﺘفاده در جدول  1ذکر گردیده است
( .)1در ایﻦ مطالعﻪ جهت انﺠام  PCRدر حﺠم نهایی  25میکرو
لیﺘر 1/4 ،میلیموالر  5/5 ،dNTPsمیکرو لیﺘر مسﺘرمیکﺲ1 ،
میکرو لیﺘر  DNAالگو ( 11نانوگرم) 1 ،میکرو لیﺘر از هر یک از
پرایمر بﻪ غلظت  1/1میکروموالر و  15/1میکرو لیﺘر آب مقطر دو
بار تقطیر اسﺘریل اسﺘفاده شد .همچنیﻦ در جدول  2واکنﺶ PCR

طبق برنامﻪ مربوطﻪ انﺠام گردید .پﺲ از آماده شدن نمونﻪ،

ترموسایکلر انﺘقال داده شد .محصوالت در بافر با ولﺘاژ 11
الکﺘروفورز بر روی ژل آگارز و رنگآمیزی با اتیدیوم بروماید
شد .پﺲ از انﺠام آزمایﺶ  PCRمحصوالت  ،PCRرا در ژل
آگارز  1درصد ،در دسﺘگاه UV Transilluminator

تصویربرداری و خوانده شد.

22

دامنﻪ سنی افراد موردمطالعﻪ  11تا  41سال و میانگیﻦ سنی
آنان  21/25سال بود 21/1 .درصد افراد در گروه سنی  11تا 25
سال و  51درصد در گروه سنی  25تا  33سال و  21/1درصد
در گروه سنی  34تا  41سال قرار داشﺘند .بﻪطورکلی طبق جدول
 13 ،3مورد ( 11/ 11درصد) ابﺘال بﻪ ویروس  HSVمثبت
شناسایی شد کﻪ از ایﻦ تعداد  1/37درصد در گروه سنی  11تا
 25سال و  1/11درصد در گروه سنی  25تا  33سال و 21/73
درصد در گروه سنی  34تا  41سال قرار داشﺘند .شیوع کلی
موارد ابﺘال بﻪ ویروس  1/11 HSV-1درصد بود کﻪ از ایﻦ تعداد
 1/37درصد در گروه سنی  11تا  25سال و  7/27درصد در
گروه سنی  25تا  33سال و  13درصد در گروه سنی  34تا 41
سال قرار داشﺘند .شیوع کلی موارد ابﺘال بﻪ ویروس 2/7 ،HSV-2
درصد بود .تعداد موارد ابﺘال بﻪ ویروس  ،HSV-2در گروه سنی
 25تا  33سال  1/11درصد و در گروه سنی  34تا  41سال 1/7
درصد بود.
مﺠلﻪ طب پیشگیری ،سال پنﺠم ،شماره دوم ،پاییز و زمسﺘان 1317
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مﺨلوط حاصل در حﺠم نهایی  25میکرو لیﺘر بﻪ دسﺘگاه

یافتهها

فایقﻪ زارعی و همکار

شناسایی و بررسی فراوانی ویروس هرپﺲ سیمﭙلکﺲ

جدول  -3توزیع فراوانی ابتال به ویروس  HSVدر زنان باردار مبتالبه کمخونی فقر آهن
گروه سنی

فراوانی

HSV-1

درصد

HSV-2

درصد

HSV

درصد

 11تا 25

32

3

1/37

1

1

3

1/37

 25تا 33

55

4

7/27

1

1/11

5

1/11

 34تا 41

23

3

13

2

1/7

5

21/73

کل

111

%1/11

3

%2/7

13

%11/11

1
1

نمودار  -1توزیﻊ فراوانی ابﺘال بﻪ ویروس  HSVدر زنان باردار مبﺘالبﻪ
کمخونی فقر آهﻦ

نﺘایج حاصل از ایﻦ پژوهﺶ نشان داد شیوع کلی ویروس
 HSVدر زنان باردار مبﺘالبﻪ کمخونی فقر آهﻦ مراجعﻪکننده بﻪ
آزمایشگاه بیمارسﺘان شهیدمحمدی شهر بندرعباس 11/11
درصد بود کﻪ بیشﺘریﻦ فراوانی ویروس  HSVدر زنان باردار
مبﺘالبﻪ کمخونی فقر آهﻦ در گروه سنی  34تا  41سال (21/73
درصد) قرار داشت و سﭙﺲ در گروه سنی  11تا  25سال (1/37
درصد) و کمﺘریﻦ شیوع مربوط بﻪ گروه سنی گروه سنی  25تا

نمودار 1-نتایج  PCRجداسازی هیومن هرپس ویروس تیپ  1و تیپ 2

 33سال ( 1/11درصد) بود.
ایﻦ یافﺘﻪ با نﺘایج برخی از مطالعات انﺠامشده همﺨوانی دارد

شکل  -1تصویر ژل الکتروفورز محصول  PCRبا استفاده از آغازگر
اختصاصی هیومن هرپس ویروس تیپ ( 1باند  )141 bpو هیومن
هرپس ویروس تیپ ( 2باند ) bp221

بﻪطوریکﻪ نﺘایج مطالعﻪ رحیمی و همکاران کﻪ بﻪ بررسی
فراوانی عفونت ویروس هرپﺲسیمﭙلکﺲ در مادرانی کﻪ جنیﻦ
خود را سقط کرده بودند ،درمﺠموع  1/5درصد ابﺘال بﻪ ویروس
هرپﺲسیمﭙلکﺲ تشﺨیص داده شد ( .)11ایﻦ در حالی است کﻪ
در مطالعﻪ برازش و همکاران در بررسی ویروس
هرپﺲسیمﭙلکﺲ ( HSV-1و )HSV-2کﻪ در دانﺶآموزان و
دانشﺠویان مراجعﻪکننده بﻪ مراکز ازدواج شهرسﺘان بوشهر

M: Marker 100bp; +: Positive Control; -: Negative
Control
*اسﺘانداردی تعییﻦ نشده است.

در مطالعﻪای کﻪ در اروپا برای بررسی میزان شیوع سرمی
آنﺘیبادی ضد هرپﺲسیمﭙلکﺲ  1و  2انﺠام شد ،تفاوت زیادی
در میان کشورهای مﺨﺘلف مشاهده شد .در فنالند  52درصد،
بلژیک  57درصد و  14درصد در بلغارسﺘان گزارش گردید ،در

بحث و نتیجهگیری

ونزوئال ایﻦ میزان  17/2درصد بﻪ دست آمد ( .)12ایﻦ تفاوت
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انﺠام شد ،شیوع ( 51/4درصد) بﻪ دست آمد (.)11
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نﺘایج را میتوان بﻪ دلیل میزان سرولوژی مثبت ایﻦ کشورها با

در مطالعﻪ عربزاده و همکارانﺶ کﻪ روی سرم  155نفر از

ایران ،شروع فعالیت جنسی در سنیﻦ زودتر و تعداد بیشﺘر

افراد  15-45سالﻪ مراجعﻪ بﻪ سازمان انﺘقال خون شهر کرمان

شرکای جنسی دانست.

صورت گرفت ،مشﺨص شد کﻪ  2/7درصد کل افراد تحت

همچنیﻦ نﺘایج ایﻦ تحقیق نشان داد کﻪ شیوع ویروس HSV-

بررسی ازنظر آنﺘیبادی هرپﺲ تیپ  2مثبت بودند (.)12

 1در زنان باردار مبﺘالبﻪ کمخونی فقر آهﻦ  1/11درصد بود کﻪ

در مطالعﻪای کﻪ توسط هدایتمفیدی و همکارانﺶ در اسﺘان

بیشﺘریﻦ شیوع مربوط بﻪ گروه سنی  34تا  41سال ( 13درصد)

گلسﺘان میزان آنﺘیبادیهای ضد  4/1 HSV-2درصد بوده کﻪ با

و سﭙﺲ گروه سنی  11تا  25سال ( 1/37درصد) بوده و کمﺘریﻦ

باال رفﺘﻦ سﻦ رو بﻪ افزایﺶ بود .همبسﺘگی مثبت بیﻦ شیوع ایﻦ

شیوع مربوط بﻪ گروه سنی  25تا  33سال ( 7/27درصد) بود.

ویروس با افزایﺶ سﻦ میتواند در فعالیت بیشﺘر ایﻦ افراد ازنظر

ایﻦ یافﺘﻪها بامطالعﻪ نور محمدیان و همکاران کﻪ باهدف بررسی

جنسی باشد کﻪ در مطالعات دیگر نیز ایﻦ همبسﺘگی وجود دارد

فراوانی عفونت کونژونکﺘیویت ناشی از هرپﺲسیمﭙلکﺲ تیپ 1

(.)15

در بیماران انﺠام شد و نﺘایج نشان داد  1درصد  DNAویروس
جداسازی شده ،همخوانی دارد (.)13

در مطالعﻪ دیگری کﻪ حدود  3511زن با ملیتهای مﺨﺘلف
موردبررسی قرار گرفت نﺘایج نشان داد میزان شیوع هرپﺲ

یافﺘﻪهای ایﻦ پژوهﺶ با نﺘایج برخی از مطالعات انﺠامشده

تناسلی وابسﺘﻪ بﻪ سﻦ و نژاد از ( 2/4درصد) در هر  1111مورد

همخوانی ندارد ،بﻪطوریکﻪ نﺘایج مطالعﻪ پورمند و همکاران

حاملگی در زنان آسیایی تا  21مورد در هر  111مورد زن

میزان آلودگی بﻪ عفونت  HSV-1در زنان باردار کرمانشاهی،

سیاهپوست مﺘفاوت بود (.)17

 55/4درصد بود .در ایﻦ مطالعﻪ کمﺘریﻦ میزان فراوانی در گروه

در آمریکای مرکزی و جنوبی  21تا  41درصد زنان بﻪ ایﻦ

سنی  15-25سال  51/3درصد و بیشﺘریﻦ میزان فراوانی در

ویروس مبﺘال هسﺘند .بﻪعنوانمثال در کاسﺘاریکا  31/4درصد

گروه سنی  25-35سال  72/7درصد گزارش گردید (.)14

افراد آلوده بﻪ ایﻦ ویروس هسﺘند .شیوع جهانی عفونت ویروس

در کشورهای اروپایی مانند فنالند ،هلند ،بلژیک ،جمهوری

 HSV-2بﻪصورت هشداردهندهای باال است و در  21درصد از

چک و بلغارسﺘان ،میزان آلودگی بﻪ عفونت  HSV-1مﺘغیر بوده

خانمهای باردار ،آنﺘیبادیهای ضدویروس هرپﺲسیمﭙلکﺲ

و بﻪ ترتیب  11 ،57 ،57 ،52و  14درصد گزارششده است (.)15

تیپ  2شناساییشده است ،اما تنها  5درصد از موارد

تناقض دریافﺘﻪها شاید بﻪ دلیل وضعیت فرهنگی و سالمت

گزارششده ،سابقﻪای از عفونت عالمتدار را ذکر میکنند .در

خانوادگی جامعﻪ موردمطالعﻪ باشد.

مادران باردار ،افزایﺶ تیﺘر سرمی در حدود  2تا  3برابر ،بیشﺘر

در پژوهﺶ حاضر شیوع ویروس  2/7 ،HSV-2درصد بود

است ()11،11

درصد) و پﺲازآن شیوع مربوط بﻪ گروه سنی  25تا  33سال

ویروس هرپﺲسیمﭙلکﺲ از  3درصد تا  12/1درصد

( 1/1درصد) و کمﺘریﻦ شیوع مربوط بﻪ گروه سنی  11-25سال

گزارششده است .در ایﻦ مطالعات پیشنهادشده است کﻪ

(صفر درصد) بود کﻪ تقریباً با نﺘایج منﺘشرشده در سایر

بارداری میتواند ویروس نهفﺘﻪ را فعال نموده و موجب اخﺘالل

گروههای جامعﻪ در نقاط دیگر کشور همخوانی دارد.

در حاملگی شود ()17،11

22
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کﻪ بیشﺘریﻦ میزان شیوع در گروه سنی  34تا  41سال (1/7

در مطالعات دیگری مثبت شدن تست سرولوژی برای
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دلیل پاییﻦ بودن شیوع آلودگی با ویروس  HSV-2در نﺘایج

همچنیﻦ پیشنهاد میگردد دیگر خانوادههای ویروسی

حاصل از ایﻦ مطالعﻪ در مقایسﻪ با سایر کشورهای جهان،

همچون روبال و سایﺘومگالوویروس ،واریسال زوسﺘر نیز

میتواند بﻪ علت زندگی سالم زناشویی و اعﺘقادات محکمتر

موردبررسی قرار گیرند و همچنیﻦ کﺘابچﻪهایی در زمینﻪ

مذهبی در افراد کشور ما در مقایسﻪ با دیگر کشورها باشد (.)15

آگاهسازی مادران درباره اهمیت زیاد مبﺘالبﻪ عفونت ویروس

با توجﻪ بﻪ افزایﺶ رفﺘارهای پرخطر در بیﻦ افراد جامعﻪ

هرپﺲسیمﭙلکﺲ در جریان بارداری فراهم و در اخﺘیار بیمار

بیماریهای منﺘقلﻪ جنسی از قبیل هرپﺲ تناسلی و ارتباط آن با

قرار گیرد .بررسی غربالگری خانمها در جریان حاملگی (ازنظر

عفونت ناشی از ویروس  ،HIVآگاهسازی آموزش و حمایت از

آنﺘیبادی بر ضدویروس هرپﺲسیمﭙلکﺲ) در پیﺶبینی نﺘیﺠﻪ

مادر باردار و تهیﻪ یک برنامﻪ غربالگری کلینیکی و آزمایشگاهی

حاملگی مفید است.

برای مردم از روشهای سرایت و راههای پیشگیری و درمان
ایﻦ بیماری مهم است .انﺠام مطالعات بیشﺘر کﻪ محدود بﻪ زنان

تشکر و قدردانی

باردار نبوده وزنان در سنیﻦ بارداری را نیز تحت پوشﺶ قرار

نویسندگان بر خود الزم میدانند از مشارکت کارکنان

دهد و آگاهی سازی های الزم بﻪ جوانان ،از ابﺘال ناخواسﺘﻪ افراد

آزمایشگاه بیمارسﺘان شهیدمحمدی بندرعباس و همچنیﻦ زنان

بﻪ عوارض ناشی از عفونت با ایﻦ ویروس جلوگیری میکند.
از محدودیتهای ایﻦ پژوهﺶ میتوان بﻪ ایﻦ موارد اشاره

باردار مشارکتکننده در ایﻦ مطالعﻪ تقدیر و تشکر نمایند.

کرد :در زمینﻪ ارتباط ضعیف ایمنی و عفونت فعال و تعداد کل
بیماران و افراد مبﺘالبﻪ ایﻦ عفونت محدود بوده و برای بررسی
ایﻦ ارتباط بﻪ نمونﻪی بزرگتری از زنان باردار نیاز است.
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Prevalence of Herpes Simplex Virus type 1 and 2 in pregnant women with iron
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ABSTRACT
Introduction: Herpes simplex virus is a very common cause of sexually transmitted diseases and can cause serious
harmful effects in neonates infected in prenatal stage. The aim of this study was to identify and evaluate the prevalence of Type 1
and Type 2 herpes viruses in pregnant women with iron deficiency anemia in Bandar Abbas using Multiplex PCR.
Methods: This descriptive and cross-sectional conducted on 110 pregnant women referred to laboratory of Shahid
Mohammadi Hospital in Bandar Abbas. In this study, 5 ml of blood from each pregnant women was taken and transferred to the
lab for microbiological testing. After DNA extraction, replication was performed using PCR method. Variables such as age,
pregnancy status, and so on were recorded. Data were analyzed using SPSS software and descriptive statistics (frequency, mean,
and standard deviation).
Results: The mean age of the subjects was 29.19 years. In total, 10 cases had type 1 and 3 had type 2 herpes virus infection.
In no case, both types of the virus was detected.
Conclusion: The results of this study showed that the prevalence of herpes virus in the subjects was 11.81. Considering the
increasing trend of high-risk behaviors and sexually transmitted diseases such as genital herpes in the community, education,
rising awareness, and support of pregnant women and the preparation of a clinical and laboratory screening program is
recommended for prevention of such diseases.
Key words: Herpes simplex virus 1, Herpes simplex virus 2, Pregnant women.
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