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الهام صمدی ،1حسام میرشهابی ،3نیما معتمد

چكيده
سابقه و هدف

همودیالیز ،برای بیماران کلیوی که در مراحل پایانی روند بیماری هستند ،روش درمانی مهمی به شمار میرود،
اما آنها را به برخی از عفونتها به خصوص ویروسهای منتقله از راه خون مستعد مییکنید هید از ایی
تحقیق ،بررسیی رراوانیی مارکرهیای سیرولو ی ی  anti-HCV ، anti-HBs ، HBsAgو  HIV Abدر بیمیاران
همودیالیزی شهر زنجان بود
مواد و روشها

در یک مطالعه توصیفی ،نمونههای سرم پس از جمعآوری با اسیتفاده از دسیتهاه  ECLاز لحیا مارکرهیای
سرولو ی ی  anti-HCV ، anti-HBs ، HBsAgو anti-HIVمیورد سینجق ایرار تررتنید و یارتیههیا توسی
آزمونهای کایدو t ،و ریشر تجزیه و تحلیل شدند
يافتهها

رراوانی مارکرهای سیرولو ی ی  HCV Ab %1/1 ، HBs Ab %96/2 ، HBsAg %3/2و HIV Ab %0بیه دسیت
آمد

نتيجه گيري

نتایج حاصل از ای مطالعه نشان داد که رراوانی  HBsAgدر بیماران همودیالیزی نسبت به جمعیت کلی کمتیر
است در ای مطالعه رراوانی  HBs Abنسبت به دیهر مطالعههای انجام شده در ایران و سایر کشورها تفیاو
چندانی نداشت هم چنی رراوانی  HCV Abبا جمعیت کلی کشور ی سان و رراوانی  HIV Abدر مقایسیه بیا
سایر مطالعههای انجام شده در وضعیت مشابهی ارار داشت
كلمات كليدي :هپاتیت  ، Bهپاتیت  ، HIV ، Cهمودیالیز
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سرواپیدمیولوژی ویروسهای منتقله از طریق خون در بیماران همودیالیزی زنجان

الهام صمدی و همکاران

ويروسها ی منتقله از طريق خون در بیماران هموديالیزی زنجان
مقدمه

و نزمونهای نماری

هموديالیز ،برای بیماران کلیـوی کـه در مرا ـا پايـانی

 Student's testتجزيه و تحلیا و فراوانـی مارکرهـای فـو
در نمونهها نس ت به هم مقايسه گرديد.
همه بیماران پ از کس رضايتنامه کت ـی و نگاهانـه
وارد مرال ه شدند .در طی مرال ه و پ از نن مشخصـات

طور روز افزونی در دهههای گذشته افزايش يافته اسـت(،2
 .)3اگر چه اين روش درمـانی باعـا افـزايش طـول عمـر

و اطالعات شخصی بیماران کامالً محرمانـه مانـد .الزم بـه

بیماران شده است ،هم چنین ننها را به برخی از عاونتها
بــه خصــوی ،ويــروسهــای منتقلــه از راه خــون مســت د

ذکر است ،اين پژوهش هیچ هزينه مالی به بیماران تحمیـا
نکرده است.

خرـر

نلــودگی بــا ويــروسهــای هتاتیــت  ،)HBV( Bهتاتیــت

يافتهها

C

( )HCVو نقص ايمنی انسانی( )HIVاز طريق دسـتگاههـای

از  319بیمار هموديالیزی 301 ،نار ( )% 93/3مرد و 11

انتقال خون هسـتند( .)2 ،1ويـروسهـای هتاتیـت  C ، Bو
 HIVاز داليا عمده مـر و میـر در بیمـاران هموديـالیزی

±

نار ( )%13/9زن و میانگین سنی اين بیمـاران بـین 39/6
 91سال بود .طول مدت ديالیز در اين بیماران 399 ± 21/1

مــیباشــند( .)2 ،1عاونــت بــا  HBVو  HCVدر بیمــاران

ماه بود .از  319بیمـار 309 ،ناـر( )%96/1واکسـن و  6ناـر

ديالیزی از جهات مختلف اعم از انتقـال عاونـت بـه سـاير

( )%9/3خون دريافت کرده بودند .نتايج اين مرال ـه نشـان

بیمــاران و يــا کارکنــان ،پیشــرفت بیمــاری ک ــدی در
دريافتکنندگان ق ا و ب د از پیوند ک د و افـزايش کلـی در

HBsAg

داد که از میان  319بیمار هموديالیز 1 ،ناـر()%2/1
مث ت بودند ،که شاما  3مرد و  1زن با میانگین سـنی ± 23

و میـر دارای اهمیـت مـیباشـد( .)3بـه دلیـا

 93ســال و بــا طــول مــدت ديــالیز  36/90 ± 10/19مــاه

میزان مـر

استااده مشترک از دستگاه هموديالیز ،نمادهسـازی نامناسـ
داروهای تزريقی و روش کنترل نامناس

بود(جــدول  .)3در ايــن مرال ــه بــین فراوانــی  HBsAgدر

عاونت در بخش

بیماران هموديالیزی با طول مـدت هموديـالیز ننهـا رابرـه

هموديالیز باعـا مـیشـود کـه فراوانـی  HBVو  HCVدر
بیماران هموديالیزی نس ت به جم یت کلی بیشتر باشد ،هم

م ناداری وجود نداشت 2 .نار( )%3/6از ننها واکسینه شده
بودند و  2نار( )%2/3واکسینه نشده بودند ،در ايـن مرال ـه

چنین نیازمندیهای انتقال خون و سرکوب سیسـتم ايمنـی

بین افراد واکسینه شده با افراد مث ت از نظر  HBsAgارت اط

بیماران در اين زمینه نقش دارند( .)9هدف از ايـن مرال ـه،

م ناداری وجود نداشت .هیچ کـدام از ايـن بیمـاران سـابقه

anti- ،HBsAg

دريافت خون نداشتند .فراوانی  HBs Abدر  319بیمار مورد
مرال ه  %99/1با میانگین سنی  99/1 ± 31/1سـال بـود .در

بررسی فراوانی اين مارکرهای سـرولویيکی
 anti-HCV ،HBSو HIV Abدر بیماران هموديـالیزی شـهر

اين مرال ه ارت اط م ناداری بین فراوانی

زنجان بود.

Ab

 HBsبا سـابقه

واکسیناســیون يافــت نشــد .از  319بیمــار هموديــالیزی2 ،
ناــر()%3/3

مواد و روشها

anti-HCV

مث ــت بودند(جــدول  .)3میــانگین

در يک مرال ه توصیای و مقر ی ،جام ه مـورد مرال ـه

سنی و طول مدت ديالیز در اين افـراد مث ـت از نظـر
 HCVبه ترتی  90 ± 33/13سال و  12 ± 29/1سال بـود.

ولــی عصــر شــهر زنجــان در ســال  3161-3169بودنــد.
نمونههای سرم پـ از جمـ نوری بـا اسـتااده از دسـتگاه

در ايــن مرال ــه بــین فراوانــی  anti-HCVبــا طــول مــدت

anti-

شاما  319بیمار هموديالیزی مراج ـهکننـده بـه بیمارسـتان

ECL

هموديالیز ارت اط م نـاداری وجـود نداشـت .يکـی از ايـن

از لحاظ مارکرهای سرولویيکی ،anti-HBS ،HBsAg

بیماران سابقه دريافت خون داشت.
بین فراوانی  anti-HCVدر اين بیماران با دريافت خـون

SPSS39

ارت اط م ناداری وجود داشت( .)p=0/001در ايـن بیمـاران

 anti-HCVوanti-HIV

مورد سنجش قرار گرفتند .دادههـای

اصا از اين دستگاه با استااده از نرمافزار نماری

193
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روند بیماری ) (ESRD = End Stage Renal Diseaseهستند،
روش درمانی مهمی به شـمار مـیرود و اسـتااده از نن بـه

میکنـد( .)3بیمـاران هموديـالیزی( )HDدر م ـر

test ،Chi-square،

 Fischer's exactو

t-
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جدول  :1مقایسه رراوانی  HCV Ab ، HBs Ab ، HBsAgو  HIV Abدر بیماران همودیالیزی بر اساس سابقه واکسیناسیون ،دریارت خون و طول
مد

س

تعداد

جنس

بیماران

واکسیناسیون

مد

سابقه
دریارت
خون

زمان

AST
(<40
)IU/L

دیالیز

ALT
(<40
)IU/L

HBsAg

HBs
Ab

HCV
Ab

HIV
Ab

(ماه)

3

93

مرد

-

+

21

291

210

-

10/2

+

-

2

12

مرد

+

-

90

32

22

-

112

+

-

1

10

مرد

-

-

9

31

3

+

<9

-

-

1

96

زن

-

-

90

22

21

+

9/16

-

-

9

23

زن

+

-

1

32

20

+

<9

-

-

9

19

زن

+

-

1

23

21

+

332

-

-

 HBsAgو  anti-HCVهمزمان با هـم مث ـت ن ودنـد.

anti-

شد که اين فراوانی نس ت به مرال ههای انجام شده توسـ

 HIVنیز در بیماران مورد مرال ه يافت نشد(جدول .)3

مهدوی مزده در تهـران کمتـر اسـت( .)2فراوانـی  HCVدر

بحث

جم یت کلی کشور کمتر از  %3گـزارش شـده اسـت و در
ايــن مرال ــه فراوانــی  %3/3 anti-HCVبــرنورد شــد(.)30
عاونتهای

نتــايج اصــا نشــان مــیدهــد کــه فراوانــی  anti-HCVدر

 HBVو  HCVهستند .دريافت خـون ،پیونـد کلیـه ،تزريـق

جم یت کلی با بیماران هموديـالیزی يکسـان اسـت .ايـران

مداوم ،سرکوب سیستم ايمنی ،طول مـدت ديـالیز و انتقـال

جزء نن دسته از کشورهايی است که فراوانی  HCVدر بـین
بیماران هموديالیزی کم میباشد ( .)33فراوانی HCV RNA

مـیباشــند .ايــن عوامــا بــه عنــوان راههــای اصــلی انتقــال
عاونتهای  HBVو  HCVدر بیماران هموديالیزی میباشد

در بیماران هموديالیزی استان گیالن  %96/36گزارش شـده
است( .)6در استان کرمانشاه  % 29/1بیمـاران هموديـالیزی

( .)9 ،1فراوانــی  HBsAgدر ايــن مرال ــه  %2/1و فراوانــی

م تال به هتاتیت  Cويروسی بودند( .)32فراوانـی

 HBsAgدر جم یــت کلــی ايــران  %2/9تخمــین زده شــده

در بیماران هموديالیزی در هنـد %39/3بـود( .)2هـم چنـین
اين مرال ه نشان میدهد که بـین فراوانـی  HBsAgو anti-

بیماران هموديالیزی در م ر

خرر کس

بیمارســتانی در وا ــد هموديــالیز از جملــه ايــن عوامــا

anti-HCV

است( .)3نتايج اصا از اين مرال ه نشان داد کـه فراوانـی
 HBsAgدر بیماران هموديالیزی نسـ ت بـه جم یـت کلـی

 HCVبا سن ،جن  ،واکسیناسـیون و مـدت ديـالیز ارت ـاط

کمتر است ،که مشابه نتايج به دست نمده در اسـتان گـیالن

م ناداری وجود ندارد .اين نتايج مشابه نتايج به دست نمـده

HBsAg

در اسـتان کرمـان اسـت ( .)3در مرال ـهای کـه در کـرو و
گیالن انجام شده ،ارت اط م ناداری بین فراوانی  HBsAgبـا

میباشد( .)6هم چنـین در اسـتان تهـران فراوانـی

 %2/1بوده است که مشابه نتايج ايـن مرال ـه مـیباشـد(.)9

جن

پیـدا شـده اسـت( .)6 ،31در مرال ـهای کـه توسـ

اين در الی است که نتايج مرال ه در اسـتان کرمـان نشـان
مــیدهــد فراوانــی هتاتیــتهــای ويروســی در بیمــاران

مهدوی مزده در استان تهران و هم چنین مرال ه ديگری که

هموديالیزی نس ت به جم یت کلـی بیشـتر اسـت و در نن

توس

سینی مقدم انجام شده ،نیز نتـايج يـک مرال ـه در

استان فراوانی  %1 HBsAgمیباشد( .)3در مرال ه بوسوسکا

کــرو ،بــین طــول مــدت ديــالیز و عاونــت  HCVارت ــاط
م ناداری پیدا کردند( .)9 ،31 ،31در مرال ه اضر ارت ـاط

در مقدونیه ،فراوانی  %3/93 HBsAgو در هند  %30/2بـوده
است( .)2 ،1در اين مرال ه فراونی  %99/1 HBs Abبـرنورد

م ناداری بین فراوانی

anti-HCV

بـا دريافـت خـون يافـت

Downloaded from bloodjournal.ir at 14:59 +0430 on Tuesday August 14th 2018

متغیرها

سابقه

دیالیز

الهام صمدی و همکاران

ويروسها ی منتقله از طريق خون در بیماران هموديالیزی زنجان
نتيجهگيري

 که مشابه نتايج مرال های است که توسـ زاهـدی در،شده
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مرال ه اضر نشان داد که در بیماران هموديـالیزی شـهر

 صمیمیراد در اسـتان مرکـزی و علويـان در تهـران،کرمان

 کم میباشد و با توجهHCV Ab  وHBsAg  فراوانی،زنجان
 در اين بیماران مـی تـوان نتیجـهHBs Ab به فراوانی باالی

 در مقايسـهHIV Ab  فراوانـی.)3 ،39 ،39(انجام شده است
با ساير مرال ههـای انجـام شـده توسـ زاهـدی دراسـتان
 مهدوی مزده در تهران و بوسوسـکا در مقدونیـه در،کرمان

. مصون هستندHBV گرفت که اکثر ننها نس ت به

 بســیاری از افــراد.)3 ،2 ،1(وضــ یت مشــابهی قــرار دارد
، واکسینه شـدهانـدHBV جام ه و بیماران هموديالیزی علیه

تشكر و قدرداني

ايــن مقالــه منــتج از پايــاننامــه کارشناســی ارشــد

 بـاالتری بـرایHBs

میکروبشناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان با کد
 هـم چنـین مصـوب کمیتـه اخـال. می باشدA-12-864-6

 برنامـه.)1( داشته باشندHBV مقاومت ط ی ی علیه عاونت
3112  در ايـران از سـالHBV واکسیناسیون کشوری علیـه

دانشگاه علوم پزشکی زنجان با کـد

 سر کشـور را پوشـش%61 ،3131 شروع شده و در سال

 بـــدين وســـیله از گـــروه میکـــروبشناســـی و.اســـت

 برنامههای پیشـگیری در ايـران بـه منظـور.)31(داده است

ويروس شناسـی و م اونـت تحقیقـات و فنـاوری دانشـگاه

 در بیمــاران همويــالیزیHCV ارزيــابی و کــاهش فراوانــی
 وHCV شاما شناسايی همه بیماران هموديالیزی نلـوده بـا

ZUMS.REC.1395.83

علوم پزشکی زنجان به دلیا مساعدت در انجام ايـن طـر
.صمیمانه قدردانی میگردد

Ab

اين بیمـاران ممکـن اسـت سـر

 نموزش پرسـتاران و بیمـاران هموديـالیزی در،درمان ننها
.)33( و راههای انتقال نن نغاز شده استHCV خصوی
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Short Communication

ASeroepidemiologic of Blood-Borne Viruses in Hemodialysis
Patients in Zanjan City
Samadi E.1, Mirshahabi H.1, Motamed N.1

1

Faculty of Medical Sciences, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran

Abstract
Background and Objectives
Hemodialysis is a major method of treatment for the patients of end-stage renal disease
(ESRD). It so disposes them to some infections, specially blood born viruses. The aim of this
study was to investigate the prevalence of serological markers for HBsAg, anti-HBs, anti-HCV
and HIV Ab in hemodialysis patients in Zanjan city.
Materials and Methods
After 10 ml blood samples were used for detection of markers for hepatitis B surface antigen
(HBsAg), hepatitis B surface antibody (HBs Ab), antibody to HCV (anti-HCV), HIV antibody
by ECL. Data were analyzed by 2, t test and fisher exact test.
Results
Positive HBsAg was found in .2.3%, HBs Ab 65.3% and HCV Ab 1.1% of cases. HIV Ab
cases were negative in these patients.
Conclusions
The prevalence of HBsAg in hemodialysis patients has been reported to be lower than in the
general population. In this study, the prevalence of HBs Ab compared to other studies in Iran
and other countries is not much different. The results show that the prevalence of HCV Ab in
hemodialysis patients is the same with the general population and the prevalence of HIV Ab in
this study is similar to the result recent studies.
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