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چكيده
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مقدمه

سال بيست و يكم /شماره  /3مرداد و شهريور 7332

ميزان حملة ثانويه در زمينه تماسهاي خانگي يا مراکز

ويروس سرخک يک ويروس RNAدار تک رشتهاي است

بهداشتي مستعد ،عموماً بيش از  09درصد است .سن

و عضوي از خانواده پاراميکسوويريده و از جنس موربيلي

متوسط وقوع سرخک به ميزان تماس با افراد آلوده ،کاهش

آنتيژني مونوتايپ بوده و در نتيجه واکسنهاي سرخک
از يک سوش واحد ويروس سرخک توليد شده و در

واکسيناسيون بستگي دارد .با افزايش پوشش واکسن
سرخک يا کاهش تراکم جمعيت در محيط شهري ،توزيع

سراسر دنيا اثر حفاظتي دارند.

سني به سمت کودکان بزرگتر جابجا ميشود .ولي اين

ويروس سرخک عمدتاً از طريق آئروسلهاي تنفسي در

افراد به اندازهاي در معرض ويروس سرخک نيستند که

فواصل نزديک و با شيوع کمتر از طريق ريزگردها که

مشکل بزرگي در اين گروه سني به حساب بيايند .با

مدتهاي طوالني در هوا معلق ميمانند ،منتقل ميشود.

افزايش بيشتر پوشش واکسن ،ممکن است توزيع سني

شروع عالئم سرخک بهصورت تب و ناخوشي ميباشد و

موارد ابتال به سمت نوجوانان و بالغين سوق پيدا کند .اين

به دنبال آن سرفه ،آبريزش و کنژنکتيويت رخ ميدهد.

شکل توزيع در همهگيريهاي سرخک در اياالت متحده

راش مشخصه سرخک بهصورت ماکولهاي اريتماتو

و برخي کشور ديده ميشود و نشانگر لزوم اجراي

پشت گوشها ،روي گردن و خط رويش مو آغاز ميشود

برنامههاي هدفمند واکسيناسيون براي اين گروه سني

و در ادامه صورت ،تنه و بازوها درگير ميشود .ممکن

بزرگتر است.

است سردرد ،درد شکم ،استفراغ ،اسهال و ميالژي وجود

محيطهاي پزشکي ،محلهاي کامالً شناخته شدهاي براي

داشته باشد (.)1

انتقال ويروس سرخک هستند .کارکنان خدمات بهداشتي

ويروس سرخک ميتواند منجر به عوارضي شود که اکثراً

ممکن است از طريق کودکان آلوده ،مبتال به سرخک شوند

دستگاه تنفس را درگير ميکند .که پنومونيت سلول

و آن را به سايرين منتقل کنند .ميتوان با حفظ شاخص

غولآسا و عفونتهاي باکتريايي ثانويه از جملة آن

بااليي براي شک باليني ،کاربرد اقدامات احتياطي مناسب

ميباشند .انسفالوميليت پس از سرخک ،انسفاليت اجسام
آنکلوزيوني سرخک و پان انسفاليت اسکلروزان تحت حاد
از جمله عوارض جدي ولي نادر سرخک به

براي ايزوله کردن موارد مشکوک به سرخک ،تجويز
واکسن سرخک به کارکنان خدمات بهداشتي و کودکان
مستعد و ثبت ايمني کارکنان خدمات بهداشتي نسبت به

حساب ميآيند.

سرخک ميزان سرايت بيمارستاني را کاهش داد (.)1

ويروس سرخک يکي از مسريترين عوامل بيماريزا

تأييد تشخيص بيماري بر اساس تظاهرات باليني و

است که مستقيماً منتقل ميشود .همهگيريها در

همچنين نتايج تستهاي آزمايشگاهي از جمله يافتن

جمعيتهايي که بيش از  11درصد افراد آن مستعد هستند

آنتيبادي  IgMضد سرخک و /يا  RNAويروس ميباشد.

ميتواند اتفاق بيفتد .زنجيرة انتقال در تماسهاي خانگي،

درحال حاضر تمامي واکسنهاي سرخک موجود حاوي

کودکان در سنين مدرسه و کارکنان خدمات بهداشتي شايع

گونة ويروس سرخک زندة ضعيف شده هستند

و

است .نوزادان تازه متولد شده پس از ،از دست دادن

پيشرفت عظيمي در جهت افزايش پوشش واکسيناسيوني

آنتيبادي مادري و در صورت عدم واکسيناسيون ،مستعد

جهاني و در نتيجه کاهش شيوع سرخک حاصل شده

عفونت با ويروس سرخک ميشوند و عمده موارد جديد

است .با اين حال انتقال اندميک در بسياري از مناطق جهان

عفونت را تشکيل ميدهند.

همچنان ادامه دارد .سرخک کماکان بهعنوان يک عامل مهم
ايجاد کنندة مورتاليتي دوران کودکي در سطح جهان مطرح
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آن گزارش ميشود.

توجه به اطالعات بهدست آمده از نمونههاي سرمي جمع

 WHOاهدافي را در جهت حذف انتقال اندميک سرخک

شده در سال  1001تخمين زده ميشود که  1درصد از

تنظيم کرده است که بر پايه رسيدن و حفظ سطح بااليي از

بالغين  29-30ساله ،مستعد ابتال به سرخک هستند ( .)19با

پوشش واکسيناسيوني و نظارت برآن بهوسيله يک سيستم

توجه به افزايش عفونت سرخک ،پيشبيني شده که علت

پايش حساس ميباشد .با توجه به در دسترس بودن واکسن

اين قضيه کاهش ميزان واکسيناسيون  MMRباشد ( .)4اين

مؤثر و نسبتاً ارزان ،طبيعت مونوتايپ ويروس و همچنين

اطالعات نشان دهندة اين است که همة پرسنل بيمارستان

عدم وجود مخزن حيواني ،سرخک به عنوان کانديدي براي

بايد به شدت به ايمنسازي عليه اين ويروسها توصيه و

ريشهکني در نظر گرفته شده است (.)2

تشويق شوند و در اين راستا ميزان شيوع آنتيبادي سرخک

در کشورهايي که بيماري سرخک در آنها در حال حذف

در دانشجويان پزشکي و لزوم انجام واکسيناسيون مجدد

شدن است ،نشان داده شده است که پرسنل بيمارستان در

مشخص گردد .اين مطالعه ميزان شيوع سرخک و نيز ايمني

مقايسه با جمعيت عمومي ،ريسک باالتري براي ابتال به

در برابر آن و همچنين ارتباط بين سن ،جنس ،مدت اشتغال

بيماريهاي قابل انتقال دارند .از طرف ديگر گزارشهايي

به تحصيل دانشجويان و سابقه واکسيناسيون با شيوع

مبني بر همهگيريهاي بيمارستاني وجود دارد که نشان

سرخک را در بين دانشجويان پزشکي در بيمارستان

ميدهد که شيوع بيمارستاني در بين پرسنل بيمارستان ،در

خليجفارس بوشهر را مشخص ميکند.

افرادي بيشتر است که در تماس با بيمار قرار دارند .ولي
فقط به اين افراد محدود نميشود (.)3

مواد و روشها

تعداد موارد ابتال به بيماري سرخک گزارش شده به CDC

در بهار و تابستان  1301پس از فراخواني که جهت اطالع

از سال  1091تا  1090آناليز شدند تا مشخصة آن دسته از

دانشجويان پزشکي ورودي  1399تا  1309داده شد ،از

سرخکهايي که در مراکز پزشکي درماني منتقل شده بودند،

افرادي که متمايل به شرکت در مطالعه بودند ،خونگيري به

تعيين شود .به طور کلي  1290مورد در مراکز پزشکي

عمل آمد .از هر يک از دانشجويان  1سيسي خون تهيه و

بازشناخته شد که نشان دهندة  3/1درصد از موارد گزارش

سانتريفيوژ شد و  1/1سيسي سرم از هر نمونه جدا و در

شده است .از بين اين رقم  66درصد آن در بيماران شناخته

دماي -99 Cºفريز گرديد .و پس از آماده سازي ،تيتر

شده و احتمال داده شده بود 29 .درصد از ميان پرسنل

ايمونوگلوبولين ( )IgGتمامي نمونهها توسط کيت شرکت

بيمارستاني بود .بيشترين گروه از پرسنل بيمارستاني که از

 IBL-Americaبا روش اليزا ( )ELISAدر آزمايشگاه

طريق تماس با بيماران به اين بيماري مبتال شده بودند،

مرکز تحقيقات طب گرمسيري و عفوني خليجفارس

پرستاران  20/6درصد و پزشکان  10/1درصد را شامل

اندازهگيري شد .در صورتي که غلظت آنتيبادي اندازهگيري

ميشدند 09/6 .درصد از پرسنل ،بيماري را از بيماران و

شده کمتر از  299واحد بينالمللي در ليتر بود ،منفي تلقي

 0/4درصد از ساير پرسنل مبتال شده کسب کرده بودند .و

ميشود( .عدم وجود ايمني در مقابل سرخک) و اگر -271

اين افراد سرخک را در بين بيماران بيمارستان ،ساير پرسنل

 299واحد بينالمللي در ليتر باشد مرزي و در صورتي که

و اعضاي خانوادة خود انتقال داده بودند ( 4و .)1

اين مقدار بيش از  271واحد بينالمللي در ليتر باشد ،مثبت

مطالعات خارج از انگلستان نشان ميدهد که بين 19/3-1/7

محسوب ميشود.

درصد از پرسنل بيمارستان در برابر سرخک ايمن
نيستند (.)6-0
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است که ساالنه بيش از  199999مورد مرگ در اثر ابتال به

اطالعات قابل مقايسهاي در انگلستان وجود ندارد ولي با

سال بيست و يكم /شماره  /3مرداد و شهريور 7332

 / 223طب جنوب

نشانگر در معرض خطر بودن اين دسته از پرسنل پزشکي

يافتهها
تعداد  09نمونه تهيه شده از دانشجويان پزشکي ورودي

است .نتايج حاصله از اين مطالعه با بسياري از مطالعات

 1399تا  1309با روش اليزا ( )ELISAآزمايش شدند .که

ديگر نيز همخواني دارد.
از يک طغيان سرخک در ميان کارکنان خدمات بهداشتي

و ارزيابي شدند.
از  09دانشجوي مورد مطالعه 13 ،نفر ( 19/0درصد) دختر

اعالم شد که طبق آن از بين  69مورد سرخک 19 ،مورد

و  37نفر ( 41/1درصد) پسر بودند 69 .نفر ( 71/6درصد)

درگيري در کارکنان خدمات بهداشتي بود که شامل

زير  21سال و  22نفر ( 24/4درصد) باالي  21سال سن

پزشکان ،پرستاران و کارمندان بود .که البته  73/3درصد از

داشتند با ميانگين سني ( )21±3/21سال 21 .نفر

افراد مبتال ،قبالً بر عليه سرخک ايمنسازي شده بودند .اين

( 27/9درصد) از جمعيت مورد مطالعه را کارآموز و  32نفر

گزارش بر اهميت پيگيري برنامه واکسيناسيون سرخک در

( 31/6درصد) را کارورز سال اول و  33نفر ( 36/7درصد)

 2نوبت در جمعيت و از جمله پرسنل خدمات بهداشتي

را کارورز سال دوم تشکيل ميدادند .همگي افراد مورد

تأکيد دارد (.)11

مطالعه يک نوبت واکسن ضد سرخک دريافت کرده بودند.

در سالهاي  2999تا  2912فرانسه و اروپا با طغيانهاي
بزرگ سرخک مواجه بودند که شامل درگيري در ميان

جدول  )7اطالعات دموگرافيک و سرولوژي دانشجويان
سن و جنس

مثبت

منفي

مرزي

دختر

24

29

0

پسر

2

11

2

سن کمتر از 21

13

0

1

باالتر از 21

39

27

19

کارکنان خدمات بهداشتي نيز بوده است .طبق اين مطالعه
که توسط تيم کورهونن ( )korhonenانجام شد ،پوشش
واکسيناسيوني در بين دستياران پزشکي در دانشگاه مارسيل
( )Marseilleکمتر از  01درصد پوششي است که
انتظارميرود پس از  2دوز واکسيناسيون عليه سرخک

طبق بررسي سرولوژي انجام شده بر روي سرم اين افراد44 ،

بهدست آيد (.)12

نفر ( 49/0درصد) به لحاظ دارا بودن سطح سرمي آنتيبادي

مالتز ( )Maltezouو همکاران ،مطالعهاي انجام دادند که

محافظت کننده عليه سرخک ،مثبت 31 ،نفر ( 39/0درصد)

نشان داد عليرغم در دسترس بودن واکسن مؤثر و بيخطر

منفي و  11نفر ( 12/2درصد) حالت بينابيني داشتند.

در طي نيم قرن اخير ،بيماري سرخک بهعنوان يک بيماري

طبق نتايج به دست آمده و آناليز آماري ارتباط آماري

باز پديد در برخي کشورها مطرح شده است که به دليل

معناداري بين سن افراد و سرولوژي آنها وجود نداشت.

پوشش واکسيناسيوني ناکافي در ميان گروههاي مشخصي

( ،)P.value=9/449همچنين بين جنسيت افراد با

از جمعيت ،جنبش ضد واکسيناسيوني نوپديد و افزايش

سرولوژي آنها نيز ارتباط آماري معناداري وجود نداشت

مهاجرتهاي بين مرزي ميباشد .در اين رابطه کارکنان

( .)P.value=9/219ارتباط معنادار بين مدت زمان اشتغال

خدمات بهداشتي نقش مهمي را در انتقال عفونت و افزايش

به تحصيل در بيمارستان (در تماس بودن با بيماران) و ميزان

تعداد موارد مبتال بازي ميکنند .طغيانهاي مربوط به

سرولوژي آنها وجود نداشت)P.value=9/621(.

کارکنان خدمات بهداشت ميتوانند با موربيديتيهاي شديد
و مورتاليتي در بين گروههاي خاصي از بيماران مرتبط

بحث

باشند .تشخيص اشتباه و يا دير هنگام سرخک و کنترل

طبق مطالعة انجام شده در بوشهر در سال  1301بيش از

ناکافي عفونت در انتشار بيمارستاني اين بيماري نقش دارد.

يک سوم دانشجويان پزشکي سرولوژي منفي داشتند که

واکسيناسيون عليه سرخک در ميان کارکنان خدمات
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آن است .مالحظات قويتر و پوشش واکسيناسيوني در

جهت  7999نفر از ساکنين اين شهرستان واکسيناسيون عليه

مقابل سرخک در کارکنان خدمات بهداشتي ميتواند به

سرخک صورت گرفت (.)19

حذف سرخک در جمعيت عمومي کمک کند (.)13

طبق مطالعهاي که به دنبال يک طغيان سرخک در چين

در مطالعهاي که در ايتاليا انجام گرفت ميزان مصونيت

توسط ماک ( )Macانجام شد اهميت بررسي بزرگساالن

پرسنل بهداشتي در بيمارستانهاي مختلف بين 71/4-07/9

مشکوک به سرخک نشان داده شد .در طي اين طغيان انتقال

درصد گزارش گرديد (.)14

ويروس سرخک در بين بزرگساالن اتفاق افتاده بود ،بدون

همچنين در اسپانيا (مادريد) 02/0 ،درصد از پرسنل

آنکه کودکان به عنوان مخزن واقع شده باشد .نتيجه اين

بيمارستاني سطح سرمي قابل قبول براي آنتي بادي سرخک

مطالعه آن بود که عليرغم ايمني باال در کودکان و بزرگساالن

داشتند که در مقايسه با مطالعه انجام شده کنوني تعداد

که به دنبال ايمن سازي مکمل واکسن سرخک در  3نوبت

پرسنل حساس به سرخک کمتر بود و دليل آن وجود سابقه

انجام شده بود ،همچنان انتقال مداوم ويروس سرخک در

دو نوبت واکسيناسيون برعليه سرخک در بيمارستان مادريد

بين بزرگساالن جامعه در حال وقوع است .شکاف ايمني

ميباشد در حالي که در بين دانشجويان پزشکي بوشهر فقط

عليه سرخک در بزرگساالن ميتواند تهديدي در جهت

سابقه يک نوبت واکسيناسيون وجود دارد (.)11

حذف سرخک باشد .که اين قضيه نشان دهندة اهميت

در مطالعه تهران 06/2 ،درصد از دانشجويان پزشکي

مشخص کردن افراد مشکوک در حين طغيانها ميباشد

عليرغم داشتن تلقيح يک نوبت واکسن ،در مقابل سرخک

( .)10همچنين جهت جلوگيري از انتقال بيمارستاني

مصون بودند که در مقايسه با رقم  61/1درصد در بوشهر

سرخک نياز است که توجه ويژهاي به آن دسته از کارکنان

اختالف واضحي دارد که شايد دليل آن تماس بيشتر

خدمات بهداشتي که دچار عالئم تب و راش ميشوند

دانشجويان در بيمارستانهاي تهران با بيماران مبتال به

معطوف شود (.)29

سرخک بوده باشد در غير اين صورت توجيهي در مورد
اختالف در وضعيت ايمني نسبت به سرخک در دانشجويان
پزشکي اين مرکز در مقايسه با تهران وجود ندارد (.)16
در طي سالهاي اخير چندين طغيان سرخک در جنوب
ايران اتفاق افتاده است .در پي آن مطالعهاي ،توسط ايزدي
و همکاران در  1مرکز سالمت شهري واقع در  3ناحيه از
سيستان و بلوچستان طراحي و اجرا شد .نتيجه آن بيانگر
قابل قبول بودن ميزان تبديل سرمي ()seroconversion
براي آنتيبادي ضد سرخک پس از واکسيناسيون MMR

نتيجهگيري
اين نکته بسيار حائز اهميت است که همة پرسنل بيمارستاني
غير ايمن در برابر سرخک تعيين شده و تشويق به
ايمنسازي شوند.اين مسئله همچنين از لحاظ اقتصادي
باعث کاهش هزينههاي برآورد شده براي کنترل بيماريهاي
اورژانسي ميشود.
گايد الينهايي در ارتباط با ايمنسازي پرسنل در انگلستان
وجود

دارد.

در

آمريکا

گايدالينهاي

Committee

Advisory

بود ولي براي رسيدن به هدف حذف سرخک نيازمند

Immunization
 ) ACIP( Practicesپيشنهاد ميکنند که ايمنسازي فعال

در ايران در شهرستان جم يک طغيان سرخک به وقوع

در برابر هپاتيت ب ،آنفلوانزا ،آبله مرغان ،سرخک ،اوريون

پيوست که طي آن  34نفر از افراد شهرستان بر اساس عاليم

و سرخجه انجام شود .در مورد سرخک ،نياز است که

اوليه مشکوک به سرخک اعالم شدند و طي آزمايشهاي

ايمنسازي براي تمامي افرادي که طي سال  1017ميالدي

بعدي ،از اين تعداد ،ابتالي  0نفر به اين بيماري تأَييد شد

يا  1336هجري شمسي و يا بعد از آن به دنيا آمدند (و نه

استانداردهاي باالتري هستيم (.)17
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و تحت مراقبتهاي باليني قرار گرفتند .به دنبال اين جريان،
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پيشنهادات

فقط کارمندان و افرادي که به طور مستقيم با بيمار در

با توجه به بررسي انجام شده در اين مطالعه و نتايج به دست

.تماسند) به طور مستند و انجام شود

 پيشنهاد ميشود از دانشجويان پزشکي جديدالورود به،آمده

سازمان جهاني بهداشت بيان ميکند که در بعضي مراکز

بيمارستان نمونه جهت بررسي ايمني نسبت به سرخک تهيه

. پرسنل پزشکي منبع گسترش سرخک هستند،درماني

 تحت،گردد و در صورت منفي بودن تيتر آنتيبادي

ممکن است نياز به القاي سياست الزام به ايمنسازي و يا

.واکسيناسيون مجدد عليه سرخک قرار گيرند

.)14( داشتن مدرک مبتني بر ايمن بودن افراد باشد

اين مقاله حاصل نتايج پايان نامه خانم پريسا ميرزايي

در مقايسه با مطالعات ديگر به نظر ميرسد که ميزان

ميباشد که با حمايت مالي معاونت تحقيقات و فناوري

حساسيت دانشجويان پزشکي مرکز بوشهر نسبت به ابتال به

.دانشگاه علوم پزشکي بوشهر انجام گرديده است

 باال باشد که اين مسأله لزوم انجام واکسيناسيون،سرخک
.مجدد در اين افراد را نشان ميدهد

تضاد منافع
.هيچگونه تعارض منافع توسط نويسندگان بيان نشده است
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Abstract
Background: Measles is one of the most highly communicable of all infectious diseases in healthcare settings,
and may transmit to medical personnel. This study was designed to assess measles immunity in a group of
healthcare workers (medical students) and its relationship with age, sex and duration of working in hospital.
Material and Methods: All medical students of the clinical courses were informed of the study in spring and
summer of 2016. After collecting demographic information, 5 ml of blood was drawn from each student. Serum
level of measles IgG was measured using IBL-America enzyme-linked immunosorbent assays kits in the
laboratory of the Persian Gulf Research Center for Infectious Diseases.
Results: A total of 90 students with a mean age of 25±3.2 years were included. All students had a history of one
shot of measles vaccination. The positivity rate of measles antibody was found 48.9% (44 cases) while 12.2% (11
cases) had borderline titers and 35 (38.9%) were reported negative. No relationship was observed between
positivity of measles antibody and the variables of age, sex and duration of working in hospital.
Conclusion: This study demonstrates more than one-third of medical students were at risk of measles, which
mandates periodic surveillance and revaccination of susceptible healthcare workers. Furthermore, adequate
respiratory precautions should be taken when visiting patients with febrile exanthema and cough.
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