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 :چکیده 

این ویروس باعث .است هاي خونی  رانسفیوژن فراوردهطریق ت از  HIVهاي انتقال ویروس  یکی از راه: سابقه و هدف
ذا ؛.گیرد هاي خطرناك وکشنده قرار می آن درمعرض عفونت متعاقب و دوش میمبتال  ضعف شدید سیستم ایمنی درفرد

سمی به تاال بیماران مبتال.سزایی در کاهش مرگ و میر بیماران دارد هنقش ب ،موقع افراد آلوده درمان به و پیشگیري ازابتال
هدف این پژوهش بررسی  فراوانی . هستند HIVویروس خون درمعرض آلودگی با هاي مکرر به علت ترانسفیوژن شدید

  .می باشد  1383در بیماران تاالسمی تحت ترانسفیوژن خون در مرکز شهید فهمیده کرمانشاه در سال  HIVعفونت 
شهید فهمیده کرمانشاه مرکز که در ماژور مار تاالسمی بی 185روي  دراین بررسی به صورت توصیفی :  ها روشمواد و 

و  جنس سن، اطالعاتی از قبیل براي هر نفر پرسشنامه اي که حاوي.گرفت  شتند ، انجامتحت ترانسفیوژن خون قرار دا
رزیابی ا  Elisaبا روش  HIV-Abو نمونه سرم این افراد از نظر  تهیه و تکمیل گردید،خون بود  تاریخ اولین ترانسفیوژن

  .شد
 HIVشیوع .بود سال  6/12± 3سنی با میانگین  پسردرصد 8/56دخترودرصد  2/43بیمار موردمطالعه  185از:  ها یافته

  .ترانسفیوژن خون داشتند 1370بیمار بعد از سال  152و  1370بیمار قبل از سال  32 .دست آمد همثبت در این گروه صفر ب
، مدن این نتیجه شده استآ دست هترین عاملی که باعث ب مهم رسد شده به نظرمی نجامدر مقایسه با سایر مطالعات ا:  بحث
زمینه این گري در غربالدر را  بته نباید سهم سازمان انتقال خونال. باشد کنندگان خون می اهداء در ایدز کم بیماري شیوع
 .ه گرفتنادید
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  :مقدمه
هاي  ازطریق تماس جنسی ، فراورده HIVویروس

هاي پوستی  ش، شیرمادر، خرا خونی ، مادر به جنین
این ویروس با . گردد ومخـاطی به افراد منتقل می

هاي  اختالل در سیستم ایمنی باعث ایجاد عفونت
هم  .)2و1(خطرناك و کشنده در فرد مبتال می شود 

 15میلیون کودك زیر  7/2اکنون در جهان حدود 
 درصد90سال به بیماري ایدز مبتال هستندکه بیش از 

نیافته زندگی  کان در کشورهاي توسعهاین کود
کودك به بیماري  800و000دسالیانه حدو .کنند می

ترین راه انتقال عفونت در  شوند و شایع ایدز مبتال می
کودکان از طریق مادر به کودك در دوران بارداري 

هاي خونی  ترانسفیوژن فراورده. و زمان زایمان است
 باشد میدرکودکان  HIVهاي  عفونت درصد3-6عامل

-HIV خونی از نظر هاي فراورده 1985از سال  .)3و1(

Abهاي  گري فراورده با غربال. شوند  گري می غربال
ولی است، یافته کاهشHIVخونی احتمال انتقال

که در یک مطالعه  به طوري؛ است ازبین نرفته "کامال
  هاي خونی گري فراورده در آمریکا قبل از غربال

مبتال شده بودند  HIVی به بیماران هموفیلدرصد 70 
از  HIVگري احتمال انتقال عفونت  غربال با.)2و1(

یافته  کاهش درصد3-6هاي خونی به  طریق فراورده
هاي خونی در بانک خون  گري فراورده غربال.است

و  است  شروع گردیده 1370کرمانشاه از سال 
دوره . باشد می Elisaبه روش  HIV-Abبررسی 

 این تست حدود شدن کمون براي مثبت

و  استاز تماس در فرد آلوده  پسهفته  8-6 
هفته اول  6-8در همین  HIVفرد آلوده به  چنانچه

 HIVاین فراورده با مارك  ،باشد خون داشته ياهدا

و باعث آلودگی  ودش میمنفی به گیرنده منتقل 
توجه به اینکه بیماران تاالسمی به علت  با. گردد می

هاي مکرر خون  فیوژنکم خونی شدید و ترانس
مطالعه ،)2-4(هستند HIVدرمعرض ابتال به ویروس 

در بیماران  HIV-Abحاضر به منظور تعیین فراوانی 
مبتال به تاالسمی در بیمارستان شهید فهمیده کرمانشاه 

  .انجام شد 1383در سال 
  

  :ها مواد و روش
بیمار  185روي  دراین مطالعه به صورت توصیفی 

شهید فهمیده  مرکزدر  ی ماژور کـهمبتال به تاالسم
، ندشتکرمانشاه ،تحت ترانسفیوژن خون قرار دا

 30نفر بودندکه  280کل بیماران  .صورت گرفت
و فقط .مبتال بودند تاالسمی اینترمدیابه ها  آنازنفر

نفر   250مراجعه می نمودند و ي ا معاینات دورهبراي 
 شدید که به علت آنمیند بود مبتالبه تاالسمی ماژور

از .کردند اي فراورده خونی دریافت می طور دوره به
این افراد، کسانی انتخاب شدند که از اولین 

تعدادي .باشد هفته گذشته 8ها حداقل  نترانسفیوژن آ
از بیماران به دالیل شخصی از انجام آزمایش امتناع 

بررسی  Anti HIV- Abبیمار از نظر  185لذا  ؛نمودند 
اي که حاوي  بیمار پرسشنامهبراي هر . گردیدند

زمان اولین  واطالعاتی از قبیل سن ، جنس 
سپس از . ، تهیه و تکمیل گردیدبود ترانسفیوژن خون 

ها در  و نمونه شد سی خون گرفته سی 5هر نفر 
 .روزانه به بانک خون ارسال گردید،شرایط مناسب

درسازمان انتقال خون پس ازجدا نمودن سرم ، 
بررسی  Elisaآنتی بادي به روش  HIVها از نظر  نمونه

گردیدند و با توجه به موارد مثبت کاذب تست 



 
 

 ) ٦٠  (  ....رانسفوژیون خون دردر بیماران تاالسمی تحت ت HIVفراوانی عفونت  -دکتر میترا همتی     

Elisaبا روش  "قرارشد موارد مثبت این تست مجددا
Immunblot چون در تست(ارزیابی شوندElisa  

کاذب وجوددارد ،موارد مثبت   موارد مثبت
 HIVبه مواردي اطالق گردیدکه HIVعفونت

 ).دومثبت ش Immunblotبادي با  آنتی

  
  :ها  یافته

 ردخت%) 2/43(نفر 80 بیمار مبتال به تاالسمی، 185از

 6/12±3سن بیماران .پسر بودند %)8/56(نفر 105و 

کدام از  در هیچ وخوشبختانه) 1جدول( بود سال
مثبت نبود وشیوع عفونت  HIV-Ab بیماران تست

HIV ه دست آمددر بیماران مورد بررسی صفر ب .
بیمار بعد از 152و1370قبل از سال  بیمار 33تعداد 
  .نموده بودند خون دریافت 1370سال 

  

توزیع سنی بیماران مبتال به تاالسمی بر حسب ابتال به  -1جدول 

  )1383سال (بیمارستان شهید فهمیده کرمانشاه    HIVعفونت
HIV  

  )سال(سن
  مثبت  منفی

5<   16  
)64/8( 

0  
)0( 

9-5  44  
)8/23(  

0  
)0(  

14-10  47  
)4/25(  

0  
)0(  

19-15  52  
)1/28(  

0  
)0(  

19>  26  
)06/14(  

0  
)0(  

  185  جمع
)100(  

0  
)0(  

  :بحث 
بیمار مبتال به  185این مطالعه نشان داد که از  

کدام آلودگی با ویروس  تاالسمی تحت مطالعه هیچ
HIV اي که درمطالعه.نداشتندAl-Sheyyab همکاران  و

، جام دادندبیمار مبتال به تاالسمی ان 143روي  در
ه گردید صفرگزارش HIVشیوع آلودگی با ویروس

روي  درطباطبایی وهمکاران بررسی در). 6(است
کدام از  بیماران تحت همودیالیز در شهر یزد، هیچ

پژوهشی در.)7(نداشتند HIVآلودگی با ویروس بیماران
بیمار مبتال به تاالسمی  159روي  در 1378که درسال 

شیوع ،شد انشاه انجامدر مرکز شهید فهمیده کرم
 نتیجه ).8(ه استصفر گزارش شد HIVآلودگی
 ،خوانی دارد هم) 6-8(ین مطالعات با ا حاضر مطالعه

و همکاران شیوع  Choudhunyولی در مطالعه 
در بیماران تاالسمی  HIVآلودگی با ویروس 

در . )9(ه استگزارش شددرصد 78/2
کودك  406ر روي دو همکاران  Kumarپژوهش

درصداعالم شده 3/11را مثبت  HIVمی شیوعتاالس
کودك  1305روي  که دیگري بررسی  در. )4(است

ه مرکز در ایتالیا انجام شد 36تاالسمی تحت نظر در 
 Sen.)5(بودند HIVبیماران آلوده به  درصد7/2است

 در بیماران تاالسمی HIVوهمکاران شیوع آلودگی با 
رسد  ر میبه نظ. )12(اند نمودهدرصد گزارش  8/8 را

ترین عاملی که باعث اختالف در نتایج مطالعات  مهم
،اختالف در شیوع است فوق با مطالعه حاضر شده

کنندگان خون در جوامع مختلف  دراهدا HIVعفونت
  00مریکا از هر آطبق آمار ارائه شده از کشور. باشد
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 HIVواحد خون اهدایی یک واحد آلوده به 60و0
  است بوده

نفر  000،50اي که در ایران روي  عهولی در مطال،)1(
مثبت  Anit HIVکدام در هیچ ،دهنده خون انجام شده

 بیماريوزافزون ربا توجه به شیوع  .)10(نبوده است
ثانیه یک نفر با  14ایدز در جهان که در هر 

 درصد90و بیش از )11(شوند آلوده می HIVویروس
  دننک نیافته زندگی می این بیماران درکشورهاي توسعه

  نباید به نتایج این مطالعه اکتفا نمود و بیمارانی ،)1(
 متناوب و به طور باید ،آلودگی هستندخطر ردکه 

شونده از  هاي منتقل عفونت نظر از حداقل سالیانه
هاي خونی مورد ارزیابی قرار بگیرند و  طریق فراورده

کنترل این افراد نقش بسیار مهمی در درمان و 
  . در جامعه دارد  HIVپیشگیري از انتقال 

تري نسبت  بیماري ایدز در کودکان سیر پیشرونده
که در صورت عدم  به طوري ،به بزرگساالن دارد

در عرض دو سال  HIVاکثر کودکان مبتال به  ،درمان
ه لزوم توجه بیشتر را در الاین مس،)1(نمایند فوت می

به طور تصادفی دچار  "این گروه سنی که عمدتا
لذا آموزش به  ؛طلبد می ،شوند می HIVعفونت 

والدین در مورد رفتارهاي پرخطر و پیشگیري در آنان 
در کودکان  HIVسزایی در کنترل  هتواند سهم ب می

البته آموزش در این مورد فقط مختص . داشته باشد
هاي انتقال  درمورد راه باید باشد و بزرگساالن نمی

ا تکردشروع را از پایه دبستان آموزش  HIVویروس
همه افراد جامعه به سطح آگاهی الزم در این مورد 

  .برسند
  

  :تشکر و قدردانی 
محترم بخش تاالسمی  کارکنانوسیله از زحمات  بدین

خصوص  مرکز شهید فهمیده، مرکز بهداشت استان  به
،  ها سازمان انتقال خون که نه تنها در انجام آزمایش

اوان هاي خونی کوشش فر گري فراورده بلکه در غربال
تشکر و قدردانی  ،اند داشته و دقت الزم را مبذول

  .مینمای می
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