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 7گروه زيستشناسي ،واحد کازرون ،دانشگاه آزاد اسالمي ،کازرون ،ايران
 2مرکز تحقيقات طب گرمسيري و عفوني خليجفارس ،پژوهشكدهي علوم زيست پزشكي خليجفارس ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران

(دريافت مقاله -31/5/1 :پذيرش مقاله)31/1/21 :

مقدمه :سيتومگالوويروس شايعترين علت عفونتهاي مادرزادي و مهمترين علت ناشنوايي مادرزادي است که شيوع آن حدود 7-2
درصد از کل تولدها ميباشد که بر اساس منطقهي جغرافيايي ،نژاد و شرايط اقتصادي  -اجتماعي متفاوت است .مطالعه حاضر با هدف

بررسي توزيع عفونت سيتومگالوويروسي در نوزادان بستري در آي سي يو نوزادان در بيمارستان شهداي خليجفارس بوشهر انجام شد.
مواد و روشها :گروه مورد مطالعه  18نوزاد بستري در آي سي يو نوزادان بودند که نوزادان مورد مطالعه از نظر عفونت
سيتومگالوويروسي با روش  PCRبر روي ادرار مورد سنجش قرار گرفتند.
يافتهها :از  18نوزاد مورد مطالعه با ميانگين سني  3/98-98/53روز ،در نوزادان زير  98روز تنها يک نوزاد مبتال به سيتومگالوويروس
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چكيده

بود .در سن باالي  98روز ،يازده نوزاد با سيتومگالوويروس مثبت بود که از نظر آماري تفاوت معنيدار با هم داشتند ( .)P>8/85بر
اساس يافتههاي اين مطالعه فقط  7/2درصد از نوزادان با سيتومگالوويروس ،از مادر به دنيا ميآيند و تقريباً  55درصد در سنين باالي 7
نتيجهگيري :با توجه به شيوع  7/2درصد عفونت سيتومگالوويروس مادرزادي در بوشهر ،که شيوعي مشابه و يا حتي کمي کمتر از بقيه
مناطق دنيا دارد ،نياز به استفاده از روشهاي خاص براي پيشگيري از اين بيماري در منطقهي بوشهر نبوده و پيروي از گايدالينهاي
منتشر شده کفايت ميکند.

واژگان

کليدي :سيتومگالوويروس انساني ،عفونت مادرزادي ،آي سي يو نوزادانPCR ،

بوشهر ،مرکز تحقيقات طب گرمسيري و عفوني خليجفارس ،پژوهشكدهي علوم زيست پزشكي خليجفارس ،دانشگاه علوم بوشهر
Email :vahdatk@gmail.com
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ماه مبتال ميشوند که به عبارتي از محيط کسب ميکنند.

سال هجدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 7931

/ 7712طب جنوب

مقدمه

عالوه بر تأثير عفونت سيتومگالوویروس در رحم مادر،

 HCMVنام بومي ویروس هرپس است ،که یک

کسب پس از تولد نوزاد ،عوارض و مرگ ومير قابل

ویروس بسيار خاص ميزبان و از خانواده
 Herpes Virideaميباشد ( .)1عفونتهاي دوران
بارداري در مراحل مختلف بارداري قابليت انتقال

توجهي گاه به گاه ایجاد ميکند .بيماري به طور معمول
در نوزادان نارس قابل مشاهده نيست ،اما ميتواند یک
مشکل قابل توجهي براي وزن کم هنگام تولد نوزادان

متفاوتي را به جنين دارند که این ميزان بر اساس نوع

نارس باشد ( 9و .)18

ميکروارگانيزم بيماريزا نيز متغير ميباشد .این عوامل

در صورت ابتالي مادر در دوران بارداري بسته به زمان

تحت عنوان تورچ شناخته ميشوند که شامل

عفونت حاد ،ممکن است مرگ جنين ،اختالالت

توکسوپالسموز ،روبال ،سيتومگالوویروس ،هرپس

شنوایي ،بينایي و یا تأخير رشد و نمو ایجاد شود (.)11

سيمپلکس و گروههاي دیگر مي شوند (.)2

این ویروس از راه تماس مستقيم با ترشحات بدن فردي

مادرزادي است که شيوع آن حدود  1-2درصد از کل

ميیابد .منبع عفونت یک خانم باردار مبتال ،به احتمال

تولدها ميباشد و البته بر اساس منطقهي جغرافيایي،

زیاد اشخاصي که با او تماس نزدیک دارند نظير فرزند

نژاد و شرایط اقتصادي -اجتماعي متفاوت است (.)3

خردسال یا همسر وي هستند (.)12

شيوع سرمي باال در زنان آفریقایي – آسيایي  08درصد

تشخيص با تستهاي سرولوژي ،روشهاي مولکولي و

و در زنان اروپایي – آمریکایي  56درصد ميباشد .که

یا کشت ميسر است که جداسازي ویروس

در  8/6تا  2درصد از بارداريها در ایاالت متحده

سيتومگالوویروس در سه هفتهي اول زندگي نوزاد مبني

واروپا رخ ميدهد .در صورت ابتالي یک مادر باردار

برعفونت مادرزادي است (.)13

به صورت حاد با این عوامل بيماريزا ممکن است

سيتومگالوویروس در اغلب موارد بدون عالمت است

سيتومگالوویروس

شایعترین

علت

عوارضي نظير مرگ جنين ،سقط ،مردهزایي و
ناهنجاريهاي مادرزادي (شنوایي حسي عصبي ،فلج
مغزي ،ميکروسفالي ،اختالل شناختي ،و عقب ماندگي

ولي ميتواند به صورت یک بيماري راشدار حاد بروز
کند که در آن صورت بيمار دچار تب ،لنفادنوپاتي و
بثورات پوستي است و بيشتر شبيه یک حملهي خفيف

این عوارض در صورت ابتالي مادر در سه ماهه اول

دختران (در سنين ازدواج و قبل از اقدام به باردار شدن)

بارداري معموالً با شدت بيشتري اتفاق ميافتد .متأسفانه

در برابر عوامل تورچ ،براي مراقبت بهتر زنان باردار

بيشتر این بيماريها در افراد بالغ به صورت بيعالمت

یکي از اقدامات توصيه شده است ( .)16موضوع مهم

رخ ميدهند و شناسایي آنها تنها با انجام آزمایشات

مشکل تنوع گونههاي ویروسي همراه با عفونت مجدد

سرولوژي ميسر ميباشد ( 6و  )5در طول عفونت اوليه

است که در پرتو به رسميت شناختن در حال ظهور

مادر ،و به ميزان کمتر در عفونت راجعه،

است که ایمني ضد ویروس مادر به یک سویه از

سيتومگالوویروس ميتواند از سد جفت جابجا و باعث

سيتومگالوویروس ممکن است جنين را در برابر کسب

عفونت جنين در حال رشد شود ( 7و .)0

عفونت محافظت نکند ،لذا در بعضي از مطالعات
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ذهني) مشاهده شوند ( 3و .)4

سرخکي است ( .)14بررسي وضعيت ایمني زنان و
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عفونتهاي

که ویروس را دفع ميکند به شخص مقابل انتقال

سيتومگالوويروس در نوزادان 7719 /

سنجيده و همكاران

بررسي وضعيت ایمني زنان در زمان بارداري را براي

شد و بعد از جدا کردن محلول روئي ،به رسوب باقي

تشخيص کامل سيتومگالوویروس نوزادي را توصيه

مانده  188ميکروليتر  PBS 1Xاضافه گردید .سایر

نميکنند (.)15

مراحل طبق پروتکل شرکت سازنده انجام گرفت .به
عفونت

منظور تعيين کيفيت و کميت  DNAاستخراج شده از

سيتومگالوویروس مادرزادي در اولویت بهداشت

بارگذاري  DNAدر ژل آگارز  1/6درصد و روش

عمومي قرار دارد (.)17

نانودراپ اسپکتروفتومتري استفاده گردید.

بنابراین

توسعه

یک

واکسن

عليه

اما باید توجه داشت که بسياري از واکسنهاي
سيتومگالوویروس در حال حاضر در آزمایشهاي
باليني در القاي پاسخ ایمني و کنترل بيماري
سيتومگالوویروس در بيماران پيوند سلولهاي بنيادي
خونساز متمرکز شده است ،اما این اثرات حفاظتي در
بيماران پيوندي ممکن است یا مربوط به مسئله
پيشگيري از عفونت سيتومگالوویروس مادر ،و یا نوزاد
باشد (.)10

در این مطالعه  08نوزاد بستري در آي سي یو نوزادان
بيمارستان شهداي خليجفارس در شهرستان بوشهر در
سال  1394از نظر آلودگي با سيتومگالوویروس مورد
بررسي قرار گرفت که مشخصات هر نوزاد با کسب
اجازه و رضایت از والدین بيمار ثبت گردید بدینترتيب

جهت

انجام

واکنش

PCR

از

کيت

 AmpliSens CMV-EPHساخت کشور روسيه
استفاده شد .هر ویال از واکنشهاي  PCRدر حجم
نهایي  26ميکروليتر شامل 288نانوگرم  DNAو در
حضور پرایمرهاي رفت و برگشت اختصاصي یه منظور
تکثير قطعه  688جفت بازي ژنوم ویروسي و قطعه 723
جفت بازي مربوط به کنترل داخلي انجام شد .برنامه
 PCRبا واسرشت سازي اوليه  6دقيقهاي در دماي
 42 ،96°Cسيکل با برنامه  1 ( 96°Cدقيقه)1( 56°C ،
دقيقه) 1( 72°C ،دقيقه) و در انتها  72°Cبه مدت 18
دقيقه در دستگاه ترموسایکلر تنظيم شد .جهت بررسي
محصوالت حاصل از  ،PCRاز ژل آگارز  2درصد
آغشته به  Robust DNA Stainاستفاده گردید.

نمونهگيري با استفاده از  Urine bagsاستریل متصل
شده به نوزادان در طي مدت  0ماه جمعآوري شد که

یافتهها

پس از نمونهگيري 2-3 ،سي سي ادرار با سرنگهاي 6

کل نوزادان در حال بررسي  08نفر بودند که ميانگين

سي سي به لولههاي استریل منتقل و نهایتاً به مرکز

متوسط سن نوزادان  9/38-38/69روز بود .نتایج

تحقيقات انتقال داده شد و تا انجام آزمایشات در دماي

بررسي  PCRدر جدول ( )1آورده شده است .در این

 -28درجه سلسيوس نگهداري شد.

مطالعهي ما ،در نوزادان زیر  38روز تنها یک نوزاد مبتال

استخراج DNA

یافت شد و یک نوزاد دیگر با واکنش ضعيف PCR

جهت استخراج  DNAاز کيت  RIBO-prepساخت

مثبت همراه بود .اما در سن باالي  38روز ،یازده نوزاد

کشور روسيه استفاده شد .در ابتدا  1سيسي از نمونه

با سيتومگالوویروس مثبت بودند که از نظر آماري

ادرار با دور  12888rpmبه مدت  18دقيقه سانتریفيوژ

تفاوت معنيدار با هم داشتند ( .)P>8/86این بدین
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به سيتومگالوویروس و ميزان ابتال به سيتومگالوویروس
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مواد و روشها

واکنش زنجيرهاي پليمراز ()PCR

سال هجدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 7931

/ 7711طب جنوب

معناست که در نوزادان زیر یک ماه ،فقط  1/2درصد از

مثبت بودن یا نبودن با سيتومگالوویروس با جنس و سن

نوزادان با سيتومگالوویروس ،از مادر به دنيا ميآیند و

حاملگي مادر با توجه به تعداد کم نوزادان مبتال به

بعد از آن تقریباً  66درصد باالي  1ماه مبتال ميشوند که

سيتومگالوویروس قابل محاسبه نبود.

به عبارتي از محيط کسب ميکنند .از طرفي دیگر ميزان
جدول  )7توزيع فراواني و درصد شيوع سيتومگالوويروس در نوزادان بستري در
آي سي يو نوزادان در بيمارستان شهداي خليجفارس بوشهربه تفكيک جنس و سن در
نتايج PCR
متغيرها

تعداد (درصد)

نتايج PCR
مثبت منفي

مثبت

پسر

)46(35

(34)42/6

(1)1/26

(1)1/26

دختر

)66(44

(33)4/126

08

(57)03/76

__
(1)1/26

(11)13/76
(12)16

نوزادان زیر  38روز

(43)63/76

(41)61/26

(1)1/26

(1)1/26

نوزادان باالي  38روز

(37)45/26

(25)32/6

08

(57)03/76

__
(1)1/26

(11)13/76

جمع کل

جمع کل

بحث

منفي

(12)16

در مطالعهاي که در کانادا بين سالهاي  2883تا 2884

عفونت حاد در مادران باردار بود که مواجهه قبل از

شد که ميزان عفونت مادرزادي با سيتومگالوویروس 1/6

بارداري باعث ایجاد مصونيت ميشود ولي در دوران
بارداري بسته به زمان آلودگي ،خطر انتقال آلودگي به

درصد ،در نوزادان  1/3 VLBWدرصد و در نوزادان
 1/7 SGAدرصد بوده است (.)28

جنين با درجات مختلف وجود دارد .در این تحقيق ميزان

مطالعهاي که در سال  2811در فرانسه بر روي نوزاداني

شيوع سرمي در نوزادان براي سيتومگالوویروس 1/2

که هنگام تولد شواهد درگيري با سایتومگالوویروس

درصد بهدست آمد که در مقایسه با مطالعات مشابه نتایج

دارند یا از مادران مبتال به سيتومگالوویروس متولد

متفاوتي را بر اساس منطقه جغرافيایي نشان ميدهد .به

شدهاند انجام شده نشان ميدهد که از ادرار  23/5درصد

عنوان نمونه با توجه به تفاوت نژادي و جغرافيایي روي

از آنها سيتومگالوویروس جدا شده است که 29/7

سيتومگالوویروس بر آن شدیم که ارتباط این بيماري را

درصد از آنها عالمت دارد و  78/3درصد از آنها

در بين نوزادان استان با برخي کشورها بررسي کنيم.

بيعالمت بودهاند (.)21

در مطالعهاي که در سالهاي  2885تا  2811در فلسطين

در مطالعه دیگري که بين سالهاي  2886تا  2818روي

درصد از زنان باردار و  00درصد از کودکان بستري و

نشان شده ميدهد که  1/7در هر  1888نوزاد ،مبتال به

 90/4درصد از نوزادان بستري مثبت بوده است .همچنين

سيتومگالوویروس هستند (.)22

 HCMV IgMدر  11/6درصد از نوزادان بستري مثبت

در مطالعه دیگري که بين سالهاي  2889تا  2818در

بوده است (.)19

اسرائيل انجام شده نشان ميدهد که از  8/20درصد
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انجام شده نشان داده شده که  HCMV IgGدر 95/5

نوزادان در  NICUدر کاليفرنياي آمریکا انجام شده
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بيشترین اهميت سيتومگالوویروس در این بررسي وجود

روي نوزادان در هفته اول زندگي انجام شده نشان داده

سيتومگالوويروس در نوزادان 7715 /

سنجيده و همكاران

درصد از آنها با کشت ادرار تأئيد شدهاند (.)23

زیر  1ماه نشان ميدهد که این ميزان تفاوت چنداني با

بنا به تحقيقاتي که در سال  2818توسط شو زانگ

بقيه دنيا نداشته و همچنين تماسهاي بعد از تولد

( )Shu Zhangو همکاران انجام شد ،مقایسه nested

ميتواند توجيه مثبت شدن  CMVدر  11نوزاد باالي 1

 PCRبا  qRT-PCRنشان داد که  nested PCRرنج

ماه باشد .با توجه به مثبت بودن سيتومگالوویروس در

مثبت بيشتري نسبت به  qRT-PCRرا داراست به

 96درصد زنان در سنين بارداري در بوشهر ميتوان به

عبارتي ( 12/3 ،P>8/881درصد 34/9 ،درصد  )vsو

این نتيجه دست یافت که احتمال انتقال عفونت

همچنين در تحقيقاتي که در سال  2818توسط

سيتومگالوویروس اوليه در زنان باردار در این منطقه

شو زانگ و همکاران انجام شد ،نشان داد که nested

پایين بوده و این یافته با نتایج مطالعه اخير که فقط

 PCRانجام شده بر روي  PBL DNAبهطور قابل

ویروس در  1/2درصد از نوزادان زیر یکماه قابل

توجهي رنج مثبت باالتري نسبت به nested PCR

جداسازي بوده ،تأیيد ميگردد (.)29

انجام شده بر روي  Plasma DNAدارد (.)24

طي جستجویي در سال  2814بر روي  11مطالعهي

مطالعه ون ( )Wenدر سال  1995نشان داد که در

انجام شده که بر روي آسيا ،آفریقا و آمریکاي التين

عفونت فعال ،انتقال عمودي ویروس از مادر به جنين

انجام شد ،نشان داده شد شيوع سيتومگالوویروس در

اتفاق ميافتد و اليزا ،روش مناسبي براي تشخيص

بين نوزادان مورد بررسي  40تا  188درصد بوده

عفونت مادرزادي سایتومگالوویروس است (.)26

است (.)38

مطالعه ليسنارد ( )lisenardو همکاران در سال 2888

در مطالعهاي در سال  2887در گامبيا نشان داده شد که

نشان داد که بيشترین موارد عفونت در جنين و در

از ادرار  6/4درصد از نوزادان  CMV DNAبا روش

نوزادان متولد شده قبل از هفته  21بارداري (زایمان

 PCRجدا شده است (.)31

زودرس) رخ ميدهد (.)25

با توجه به ميزان کم شيوع سيتومگالوویروس مادرزادي

در مطالعهاي در تهران ویروس  CMVدر  4درصد در

که مطابق با یافتههاي کشورهاي پيشرفته است ،بهنظر

بند ناف نوزادان بهدنيا آمده از مادران مبتال به CMV

ميرسد که عملکرد و پيگيري مادران باردار طبق

( )CMV Elisa IgMبه روش  PCRجدا

دستورالعملهاي جهاني در این زمينه ،منطبق بوده و نياز

گردید (.)27

به اقدام بيشتري نميباشد.

همچنين در مطالعهاي که در تهران سال  2813به روش
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Abstract
Background: Cytomegalovirus is the most prevalent cause of congenital infections and the most important cause of
congenital deafness. Which it's spread is about 0.64% of all birth which differ based on geolocation, race and
socioeconomically situations. This proposal accomplished in the end of July until middle of February 2014 with the
goal of studying Cytomegalovirus infection distribution among newborns who are hospitalized in Bushehr
Shohadaye Khalij Fars hospital NICU.
Material & Method: 80 urine samples were collected between July until February 2014 in NICU of Bushehr Khalij
Fars hospitalized neonates. Samples were tested by PCR method on urine samples to find if they are infected by
cytomegalovirus.
Results: Mean age of neonates was 30.59±9.30 days. Only one newborn under 30 days had Cytomegalovirus and 11
cases older than 30 days had positive reaction. The relation between age and CMV seropositivity was statistically
valid (p<0.05).this means only 1.2% of newborns are CMV and 55% are older than 1 month.
Conclusion: The pattern of CMV seropositivity shows that most infections may be acquired from environment.
According to low prevalence of congenital CMV infection, there is no need to introduce preventive methods and
following present guidelines is enough.
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