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خالصه
مقدمهٍ :یزٍطّای آًفلَاًشا ،ػاهل هْوی در هزي ٍ هیز وَدواى هحغَب هیؽًَدّ .دف ایي هغالؼِ ،تزرعیی
ٍجَد ایوٌَگلَتَلیي  Gػلیِ آًفلَاًشای  Aدر وَدواى وزهاى تَد وِ ًؾاًگز داؽتي ایوٌی ػلیِ حیدالل یىیی اس
عزٍتایپّای ایي ٍیزٍط اعت.
روش :هغالؼِ تِصَرت همغؼی ،تز رٍی  200وَدن چْار تا چْاردُ عالِ وِ تِ دالیلی غیز اس اتتال تِ آًفلَاًشا تِ
تیوارعتاى افضلیپَر ٍ ولیٌیه تؼثت هزاجؼِ وزدُ تَدًد ،اًجام ؽدً .وًَِّا تزای ایوٌَگلَتَلیي  Gػلیِ آًفلَاًشای
 ،Aتِرٍػ  ٍ ELISAتا ویت آلواًی  NOVALISAتزرعی ؽدًد.
یافتهها12 :درصد ًوًَِّا ( 24/200هَرد) ػلیِ عزٍتیپّای آًفلَاًشای  ،Aآًتیتادی داؽتٌد .تیؾیتزیي هییاًگیي
عٌی  )7-12( 9/62عال هزتَط تِ گزٍُ دارای ایوٌی تَد .اس هیاى هتغیزّای هَرد تزرعیی ،تٌْیا عیي ،ارتثیاط
هؼٌیداری تا هثثت تَدى آًتیتادی داؽت.
نتیجهگیری :درصد سیادی اس وَدواى چْار تا چْاردُ عالِ وزهاى ػلیِ ّیچ ودام اس عزٍتایپّای آًفلیَاًشای A
ایوٌی ًدارًد ٍ درصَرت تزٍس اپیدهی ،در هؼزض اتتال ٍ ػَارض ًاؽی اس ایي ٍیزٍط خَاٌّد تَد.
واژههای کلیدی :آًفلَاًشای  ،Aایوٌی ،وَدواى
 -1استادیار بيواریهای عفًَي كَدكاى ،هركس تحقيقات بيواریهای عفًَي گرهسيری ،داًشگاُ علَم پسشكي كرهاى  -2هتخصض كَدكاى ،گرٍُ كَدكاى ،داًشكذُ پسشكي افضليپوَر،
داًشگاُ علَم پسشكي كرهاى  -3داًشيار ،گرٍُ ٍیرٍسشٌاسي ،داًشكذُ پسشكي افضليپَر ،داًشگاُ علَم پسشكي كرهاى  -4كارشٌاس ،گرٍُ ٍیرٍس شٌاسي ،داًشكذُ پسشكي افضليپَر،
داًشگاُ علَم پسشكي كرهاى  -5استادیار ،هركس تحقيقات هذلسازی در سالهت ٍ گرٍُ آهار زیستي ،داًشكذُ بهذاشت ،داًشگاُ علَم پسشكي كرهاى
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حال حاضز ،تِ عَر دلیك هؾی ًیغت وِ وَدویاى در
چِ عٌی تزای اٍلیي تار ایوٌی اختصاصی ػلیِ آًفلَاًشا پیدا
هیوٌٌد ٍ هغالؼات در ایي سهیٌِ اًدن ّغتٌد (.)14 ،15
تؾییییی آًفلیییَاًشا تغیییتگی تیییِ هالحظیییات
اپیییدهیَلَصیه،ولیٌیىی ٍ آسهایؾییگاّی دارد .تأیییید
آسهایؾگاّی آًفلَاًشا اس پٌج راُ اهىاى پذیز اعت:
 -1تزرعی هَلىَلی تزؽحات ًاسٍفارًىظ
PCR -2
 -3ایوًََ فلَرعاًظ هغتمین
 -4ؽٌاعایی آًتیصى تا رٍػ ELISA
 -5تؾیی عزٍلَصیه در فاسّای حاد ٍ ًماّت
اس جولِ ػَارض هْن تیواری آًفلَاًشا ،ػفًَت گیَػ
هیاًی ٍ درگیزی ریِ هیتاؽد وِ در تؼضی هَارد ،هٌجز تیِ
تغتزی در تیوارعتاى ٍ حتی هزي ٍ هیز هی ؽیَد .ػالیین
عیغتویه ٍ ػَارض هغتمین تیواری ًیش هٌجز تِ غیثت اس
وار ٍ هدرعِ هیؽًَد .تِ ّویي دلیل اعت وِ اهیزٍسُ در
تغیاری اس هٌاعك دًیاّ ،ز عال لثل اس ؽزٍع فصیل عیزها،
ٍاوغیٌاعیَى ػلیِ ایي تیواری اًجام هیؽَد.
در عال  ،2009تِ دلیل احتوال پاًدهی آًفلَاًشای ًَع ،A
ًگزاًی ػوَهی در جاهؼِ ایجاد ؽدُ تَد؛ اها خَؽیثیتاًِ تیا
اعالعرعاًی تِ هَلغ ٍ الداهات پیؾگیزاًِ ،تیواری حدالل در
گزٍُ عٌی وَدواى هٌجز تِ هزي ٍ هیز تاالیی ًؾد.
ّدف هغالؼِ تؼییي ٍجَد ایوًََگلَتَلیي  )Ig G( Gػلیِ
آًفلَاًشای تیپ  Aوِ ًؾاًِ ٍجَد ایوٌی ػلیِ حدالل ییه
عزٍتایپ ایي ٍیزٍط اعت ،در وَدواى چْار تا چْیاردُ
عالِ هزاجؼِوٌٌدُ تِ تیوارعتاى افضلیپَر ٍولیٌیه تؼثیت
ؽْز وزهاى در عالّای  1391-92تَد.
اس آى جایی وِ تِ ًظز هیرعد ؽیَع اتتال تِ آًفلَاًشای
 ٍ Aػَارض آى در وزهاى ،حتی پظ اس پاًدهی آًفلَاًشای
( 2009 A)H1N1ووتز اس پیؼتیٌیّای اًجام ؽدُ تَد ٍ تا
تَجِ تِ ایي وِ چٌیي هغالؼِای در گزٍُ وَدواى در ایزاى
اًجام ًؾدُ تَد ،اجزای ایي هغالؼِ ضزٍری تِ ًظز هیرعید.

مقدمه
ٍیزٍط ّای آًفلَاًشا جشء خاًَادُ ٍ Orthomyxoviridae
دارای  RNAته رؽتِای تشري تا یه صًیَم عیگواًتِ ٍ
پَؽؼ لیپیدی هیتاؽٌد .دٍ پیزٍتيیي عیغحی اصیلی ویِ
هغؤٍل تؼییي عزٍتایپ آًفلَاًشا ّغتٌد ،ؽاهل ّواگلَتیٌیي
(ًَ ٍ )HAرآهیٌیداس ( )NAهیتاؽٌد وِ تزای تؾییی در
رٍػّای هیتلف اعتفادُ هیؽًَد.
ایي ٍیزٍط ،دارای عِ تیپ  C ٍ B ،Aاعت .تیپ ٍ B
 Aپاتَصىّای اصلی اًغاًی ّغتٌد ٍ تاػث تیواری اپیدهیه
هیؽًَد .ػالین تیواری آًفلَاًشا تِ صَرت ًاخَؽی تا آغاس
ًاگْاًی ّوزاُ تا تیة ،هییالضی ،لیزس ،عیزدرد ،وغیالت،
تیاؽتْایی ،وَرایشا ،فارًضیت ٍ عزفِ خؾه اعت .آًفلَاًشا
تیؼ اس ّز ٍیزٍط دیگزی تاػث ًؾاًِ ّیای عیغیتویه
هیؽَد (.)1 ،2
تغییزات عزٍتایپ آًفلَاًشای  ،Aهیتَاًد تیِ صیَرت
جشئی ( ٍ )Antigenic driftیا ػویدُ ( )Antigenic shiftتاؽید.
ایي تغییزات ،هیتَاًٌد تاػث پاًدهیّای جْاًی ؽًَدً .وًَِ
آى ،پاًییدهی آًفلییَاًشای ( A)H1N1در عییال  2009یییا
آًفلَاًشای خَوی ( )Swineاعیت ( .)1 ،2اییي تغیییزات،
تاػث ایجاد یه عَیِ جدید وِ تزای ؽیزخَاراى ون عیي
تاسگی دارد ،هیؽَد .چَى آًتیتادیّای هٌتمل ؽیًَدُ اس
هادر ،تِ احتوال سیاد تزای هدت ووتیز اس ؽیؼ هیاُ دٍام
هیآٍرًد ( ،)4 ،5عَیِّای جدید هیتَاًٌد تاػث افیشایؼ
هیشاى تغتزی ٍ هزي ٍ هیز ؽیزخَاراى ٍ وَدواى تِ ٍیضُ
افزاد هثتال تِ تیواریّای للثی ٍ ریَی ؽًَد (.)1 ،6 ،7
هیشاى حولِ ٍ تؼداد دفؼیات ایشٍالعییَى آًفلیَاًشا در
خزدعاالى تیؼ اس عایز عٌیي اعت ( .)8وَدواى ًغثت تِ
تشرگغاالىً ،مؼ هْنتز ٍ هؤثزتزی در اًتمال ػفًَت دارًد.
ػالٍُ تز ایي ،ػَارض تیواری ًیش در ایي گزٍُ تیؾتز اعت
( .)9 ،10ؽیَع آًفلَاًشای پاًدهیه ( 2009 A)H1N1تاػث
تأیید اّویت آًفلَاًشا در ایجاد هزي ٍ هیز ٍ ؽیَع تیواری
در ؽیزخَاراى ٍ وَدواى ؽیدُ اعیت ( .)3 ،9 ،11-13در
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هَارد تیواریّای للثی ٍ تٌفغی وَدویاى ،هوىیي اعیت
عاالًِ تشریك ؽَد ،آًتیتادی ّای ًاؽی اس ٍاوغي در اییي
هغالؼِ ،ػاهل هداخلِوٌٌدُ هْوی هحغَب ًویؽًَد.
اعالػات تِ دعت آهدُ تا اعتفادُ اس ًزمافیشار آهیاری
 )SPSS Inc., Chicago, IL( SPSSهَرد تجشیِ ٍ تحلیل لیزار
گزفتٌد .تزای یافتي ارتثاعات احتویالی تییي ایوٌیی ػلییِ
آًفلَاًشای تیپ  ٍ Aهتغیزّای سهیٌِای ،اس آسهَىّای Chi-
 t ٍ squareاعتفادُ ؽد .همدار  Pووتز اس  0/05هؼٌییدار در
ًظز گزفتِ ؽد.

تزای رعیدى تِ پاعخ ایي عیؤال ویِ در جزییاى اییي
اپیدهی ،هیشاى فزاٍاًی اتتال تِ آًفلَاًشای ًَع  Aدر وَدواى
هٌغمِ ها چمدر تَدُ اعت ،ایي هغالؼِ عزحریشی گزدید.
روش بررسی
هغالؼِ تِ صَرت همغؼی تَد ٍ حجن ًوًَِ ً 200فیز اس
تیي وَدواى چْار تا چْاردُ عالِ ؽیْز وزهیاى ویِ تیِ
تیوارعتاى افضلیپَر ٍولیٌیه تؼثیت در عیال 1391-92
هزاجؼِوزدُ تَدًد ،اًتیاب ؽدًد .ؽزط ٍرٍد تِ هغالؼِ ،عي
چْار تا چْاردُ عال ،رضایت ٍالدیي ٍ ػدم اتتال تیِ اًیَاع
تدخیوی ٍ ًم ایوٌی اثثات ؽدُ تَد.
اعالػات دهَگزافیه ؽاهل عي ،جٌظ ،هحل سًیدگی
(وزهاى یا حَهِ) ،تؼداد فزسًداى خاًَادُ ،تحصیالت هادر ٍ
پدر ،عاتمِ تشریك ٍاوغي آًفلَاًشای فصلی ،عاتمِ اتتال تیِ
آًفلَاًشا ٍ یا تؾیی تالیٌی تَعظ پشؽه ٍ عاتمِ تغتزی
در تیوارعتاى تِ ػلت آًفلَاًشا در پزعؼًاهِ ثثت هیؽد.
اتتدا فزم رضایتًاهِ تَعظ ٍالدیي تىوییل هییؽید ٍ
عپظ اس ّز ًفز دٍ عیعی خَى ٍریدی گزفتیِ هییؽید.
ًوًَِ ّا پیظ اس جویغآٍری تیزای جداعیاسی عیزم تیِ
آسهایؾگاُ ٍیزٍط ؽٌاعی اًتمال هییافت تا در دهای -20
درجِ عاًتیگزاد ًگْداری ؽَد .پظ اس جویغآٍری تویام
ًوًَِ ّا ،عزم تِ رٍػ  ٍ ELISAتِ ٍعیلِ ویت  IgGعاخت
ؽییزوت  NOVTECوؾییَر آلوییاى تییا ًییام NOVALISA
تِ صَرت ویفیی تیزای آًتییتیادی  IgGػلییِ ٍییزٍط
آًفلَاًشای  Aتزرعی ؽدًد .ایي ویت ،حغاعیت تیؾیتز اس
 95درصد داؽت ٍ  91/7درصد اختصاصی اعت (.)14
ًوًَِّای تا ًتیجِ هثثیت هییشاى جیذب ()Absorbance
تیؾتز اس  10درصد ٍ ًوًَِّای تا ًتیجِ هٌفی هیشاى جیذب
ووتز اس  10درصد داؽتٌدً .وًَِ ّایی وِ تیِ عیَر دلییك
جذب تاال یا پاییيتز اس  10درصد ًداؽتٌد ،هؾىَن در ًظز
گزفتِ ؽدًد .اس آى جایی وِ ٍاوغي آًفلیَاًشا در تزًاهیِ
ٍاوغیٌاعیَى رایج وؾَر ها ٍجَد ًدارد ٍ تٌْا گیاّی در

نتایج
ً 24فز ( 12درصد) اس جوؼیت هَرد هغالؼِ (ً 200فز)،
ًتیجِ آسهَى عزٍلَصی هثثیتً 127 ،فیز ( 63/5درصید)
ًتیجِ هٌفی ٍ ً 49فز ( 24/5درصد) ًتیجِ هؾىَن داؽتٌد.
اغلة وَدواى هَرد تزرعی ( 73/5درصد) ،عیاوي ؽیْز
وزهاى تَدًد ٍ اس لحاػ تَسیغ جٌغی 55 ،درصد جوؼییت
هَرد هغالؼِ هؤًث تَدًید (جیدٍل  .)1هحیل عیىًَت ٍ
جٌغیت تِ تزتیة تیا  P ; 0/573 ٍ P ; 0/740تیا ٍجیَد
آًتیتادی ارتثاط هؼٌیداری ًداؽتٌد.
هیاًگیي عٌی جوؼیت هَرد تزرعی 8/29 ،عال هحاعیثِ
ؽد .هیاًگیي عي در گزٍُ تا ًتیجِ هثثت آسهَى  9/62عال
ٍ در گزٍُ تا ًتیجِ هٌفی ٍ 7/60 ،در وَدویاى تیا ًتیجیِ
آسهَى هؾىَن  9/40عال تَد (جدٍل .)2
جدول  .1فراٍاًی کَدکاى هَرد هطالعِ بر اساس ٍجَد آًتیبادی
ضد آًفلَاًزای A
آنتیبادی ضد آنفلوانزای A
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فراوانی (درصد)

مثبت

(24 )12/0

منفی

(127 )63/5

مشكوك

(49 )24/5

جمع

(200 )100
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جدول  .2هیاًگیي سٌی جوعیت هَرد هطالعِ بر اساس ٍجَد آًتیبادی ضد آًفلَاًزای A

آنتیبادی ضد آنفلوانزای A

میانگین سن (سال)

انحراف معیار

گروه منفی

7/60

2/73

گروه مثبت

9/62

2/65

گروه مشكوك

9/40

3/17

کل جمعیت مورد مطالعه

8/29

2/96

سي با  P > 0/001ارتباط هعٌيداری با هثبت شذى آًتيبادی ضذ آًفلَاًسای  Aداشت.

ٍیزٍط ًیَاٌّد داؽت .در ًتیجِ ،در هؼزض خغز تیواری
ؽدیدتز ٍ ػَارض آى خَاٌّد تَد ٍ ؽیاید اییي گیزٍُ اس
ٍاوغیٌاعیَى عَد تیؾتزی تثزًد وِ ًیاس تِ هغالؼات تیؾتزی
در ایي سهیٌِ هیتاؽد.
گزٍُ هؾىَن ،یؼٌی افزادی وِ تیتز آًتیتادی آىّیا
لاتل هالحظِ ًیغت ٍ  24/5درصد اس جوؼیت هَرد هغالؼیِ
را ؽاهل هیؽد .تِ ًظز هیرعید اییي گیزٍُ اس وَدویاى،
وغاًی ّغتٌد وِ تیتز آًتیتادیّای عزهی آىّا در حیال
واّؼ اعت .تا تَجِ تِ ایي هغلة وِ تا ّز ًَتت هَاجِْ
تا آًفلَاًشا ،عغح آًتیتادی  ٍ IgGدر ًتیجیِ ایوٌیی تیاالتز
هیرٍد ،ایي گزٍُ دفؼات هَاجِْ ووتزی تا ٍیزٍط ًغثت
تِ گزٍُ دارای آًتیتادی تا عغح تاال وِ تاػث ایوٌی ؽیدُ
اعت ،داؽتِاًد .اس عزفیی ،هوىیي اعیت اییي گیزٍُ تیا
عزٍتایپ ّایی اس ًظز آًتیصًیغیتی هتفاٍت اس گزٍُ دارای
ایوٌی هَاجِْ داؽتِاًد وِ تاػث ایجاد آًتیتیادی در حید
هثثت ؽدى آسهَى ًؾدُ اعت.
عي ،ارتثاط هؼٌیداری تا ایوٌی ػلیِ آًفلَاًشای تییپ A
در ایي هغالؼِ داؽت؛ یؼٌی تا افشایؼ عیي ،هییشاى ایوٌیی
تیؾتز هیؽَد .اس عِ هغالؼِ هؾاتِ در وؾَرّای ّلٌید (،)9
آلواى (ٌّ ٍ )14د (ً )15یش ایي هغلة یؼٌی ارتثاط عي تیا
ایوٌی تِ دعت آهدُ اعت .ایي ًتیجِ ،لاتل پیؼتیٌیی تیَد؛
چَى تا تاال رفتي عي ،تؼداد دفؼات هَاجِْ تا ّیز ویدام اس
عزٍتایپّای آًفلَاًشای  ٍ Aدر ًتیجِ هیشاى آًتیتادیّای
عزهی ضد آىّا تیؾتز خَاّد ؽد.
اغلة وَدواى تا ایوٌی ػلیِ حیدالل ییه عیزٍتایپ
آًفلَاًشای تیپ  Aدر ایي تزرعی (یؼٌی  99/2درصد آىّا)

هیاًگیي تؼداد فزسًداى در خاًَادُّای جوؼییت هیَرد
تزرعیً 2/79 ،فز هحاعیثِ ؽید .تؼیداد فزسًیداى ارتثیاط
هؼٌیداری تا هثثت ؽدى آًتیتادی ًداؽتّ .وچٌیي ارتثیاط
هؼٌیداری تیي هحل سًدگی ،تحصیالت هادر ٍ پدر ،عیاتمِ
تشریك ٍاوغي آًفلَاًشای فصلی ،عاتمِ اتتال تِ آًفلَاًشا ٍ یا
تؾیی تالیٌی تَعظ پشؽه ،عاتمِ تغتزی در تیوارعیتاى
تِ ػلت آًفلَاًشا ٍ هثثت ؽدى آًتیتادی تِدعت ًیاهد.
بحث
در ایي تزرعی ،هؾیی ؽید ویِ  12درصید اس 200
وَدن چْار تا چْاردُ عالِ ؽزوت وٌٌدُ ،ػلیِ حیدالل
یه عزٍتایپ آًفلَاًشای  ،Aآًتیتادی یا تِ ػثارتی ایوٌی
داؽتِاًد .ایي هیشاى ،در هغالؼات هؾاتِ وؾیَرّای ّلٌید ٍ
آلواى تغیار تیؾتز ػٌَاى ؽدُ اعت؛ تِ عَریوِ در وؾَر
ّلٌد ( )9تا عي ّفت عالگی ٍ در آلویاى ( )14تیا عیي
دٍاسدُ عالگی ،توام ( 100درصد) وَدواى ػلییِ حیدالل
یىی اس عزٍتایپّای آًفلَاًشای  Aایوٌی داؽتِاًید .ػلیت
آى هیتَاًد گغتزدُتز تَدى ایي هغالؼات ٍ ّوچٌیي اًجیام
ٍاوغیٌاعیَى رایج عاالًِ وَدواى ػلیِ آًفلیَاًشا در اییي
وؾیَرّا تاؽید ( .)9 ،14در هغالؼیِ ایالیت  Puneوؾیَر
ٌّدٍعتاى ،ایوٌی ولی ػلیِ ّز دٍ تیپ  B ٍ Aآًفلَاًشا در
هجوَع  62درصد ػٌَاى ؽدُ اعت وِ ووتیز اس هغالؼیات
ّلٌد ٍ آلواى هیتاؽد (.)15
در هغالؼِ حاضز 63/5 ،درصد افزاد ،فالد ایوٌی ضد توام
عزٍتایپّای ؽایغ آًفلیَاًشای تییپ  Aتَدًید؛ یؼٌیی در
صَرت ؽیَع آًفلَاًشا ،ایي گزٍُ ایوٌی اختصاصیی ضید
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آًفلَاًشای  Aاس جولِ ( 2009 A)H1N1ایوٌی ًدارًید .اییي
هَرد ًؾاى دٌّدُ ػدم اتتالی لثلیی تیِ ػفًَیت ًاؽیی اس
عزٍتایپّای ایي ٍیزٍط هیتاؽید .اس عزفیی ،هؾیی
گزدید وَدواًی وِ آًتیتادی ضد ٍیزٍط آًفلیَاًشای A
دارًدً ،یش تِ دلیل ایي وِ ػالین خفیف ٍ غییز اختصاصیی
داؽتِاًدً ،یاس تِ تغتزی ٍ پیگیزی پیدا ًىزدُاًد .تا تَجِ تِ
ایي وِ در سهاى اػالم اپیدهی آًفالًیشای (،2009 A)H1N1
هَرد هؾىَوی اس هزي ٍ هییز حیدالل در گیزٍُ عیٌی
وَدواى ٍجَد ًداؽتِ اعت ٍ تا تَجِ تِ یافتیِّیای اییي
هغالؼِ ،هیتَاى ًتیجِ گزفت وِ آًفلیَاًشای  Aدر گیزٍُ
عٌی وَدواى حتی در سهاى اػالم اپییدهی ،ؽییَع تیاالیی
ًداؽتِ اعت.
در صَرتی وِ ًوًَِگیزی خاًِ تِ خاًِ اس عغح جاهؼِ
اًجام هیؽد ،تا احتوال تیؾتزی لاتل تؼوین تِ ول جاهؼِ تَد
وِ ایي هَرد اس هحدٍدیتّای ایي هغالؼِ هیتاؽد.

تِ آًفلَاًشا تِؽىل تیواری غیز اختصاصی ٍ غیز لاتل افتزاق
اس عایز تیواریّای ٍیزٍعی تة دار ،هثیتال ؽیدُاًید؛ تیِ
عَریوِ در ّیچ سهاًی ،حتی در سهاى ؽییَع آًفلیَاًشای
(ّ ،2009 A)H1N1یچ ودام اس وَدواى هَرد هغالؼِ ػالین
تیپیه یا تؾیی پشؽىی یا تغیتزی ًاؽیی اس اتیتال تیِ
آًفلَاًشا ًداؽتِاًد .تغتزی ؽدى در تیوارعتاى تِػلت تیواری
آًفلَاًشا ػالٍُ تز تأیید آسهایؾگاّی ییا ولیٌیىیی اتیتال،
هیتَاًد ًؾاًِ ؽدید تیَدى تیویاری تاؽیدّ .ییچ ویدام اس
وَدواى چْار تا چْاردُ عالِ هَرد هغالؼِ ،عاتمِ تغتزی تِ
ػلت اتتال تِ ػالین هؾاتِ تیواری آًفلَاًشا را ًداؽتٌد.
در هغالؼات وؾَرّای دیگز ،عي ؽایغ تغتزی ،سیز عِ
عال تِ ٍیضُ سیز یه عال ،ػٌَاى ؽدُ اعت (.)16-20
نتیجهگیری
تزرعی ًؾاى داد وِ تؼداد سیادی اس وَدواى چْار تیا
چْاردُ عالِ وزهاى ػلیِ ّییچ ویدام اس عیزٍتایپّیای
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Abstract
Background & Aims: Influenza viruses are important causes of mortality and morbidity in children. The
aim of this study was to assess the presence of antibodies (IgG) against Influenza A in children in Kerman,
Iran.
Methods: In a cross-sectional study, 200 children aged 4-14 years referred to Besaat Clinic and Afzalipour
hospital for diseases other than influenza were enrolled. Sera were tested for anti influenza A IgG with
NovaLisa ELISA kits (NOVATEC, Germany).
Results: Anti-Influenza virus A IgG was detected in 12% (24/200) of the sera. This group had the highest
mean age [9.62 (7-12) years]. Among studied variables, only age was related to seropositivness for antiInfluenza A serotypes.
Conclusion: The majority of children aged 4-14 years in Kerman had no immunity to Influenza A. So, they
are at risk for influenza and its morbidity during possible epidemics of this infection.
Keywords: Influenza A, Immunity, Children
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