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خالصه
مقدمهٍ :یزٍطّای آًفلَاًشا ،ػاهل هْوی در هزگ ٍ هیز کَدکاى هحغَب هیؽًَدّ .دف ایني هغالؼنِ ،تزرعنی
ٍجَد ایوٌَگلَتَلیي  Gػلیِ آًفلَاًشای  Aدر کَدکاى کزهاى تَد کِ ًؾاًگز داؽتي ایوٌنی ػلینِ حندالل یکنی اس
عزٍتایپّای ایي ٍیزٍط اعت.
روش :هغالؼِ تِ صَرت هقغؼی ،تز رٍی  200کَدک چْار تا چْاردُ عالِ کِ تِ دالیلی غیز اس اتتال تِ آًفلَاًشا تنِ
تیوارعتاى افضلیپَر ٍ کلیٌیک تؼثت هزاجؼِ کزدُ تَدًد ،اًجام ؽدً .وًَِّا تزای ایوٌَگلَتَلیي  Gػلیِ آًفلنَاًشای
 ،Aتِرٍػ  ٍ ELISAتا کیت آلواًی  NOVALISAتزرعی ؽدًد.
یافتهها12 :درصد ًوًَِّا ( 24/200هَرد) ػلیِ عزٍتیپّای آًفلَاًشای  ،Aآًتیتنادی داؽنتٌد .تیؾنتزیي هیناًگیي
عٌی  )7-12( 9/62عال هزتَط تِ گزٍُ دارای ایوٌی تَد .اس هیاى هتغیزّنای هنَرد تزرعنی ،تٌْنا عني ،ارتثناط
هؼٌیداری تا هثثت تَدى آًتیتادی داؽت.
نتیجهگیری :درصد سیادی اس کَدکاى چْار تا چْاردُ عالِ کزهاى ػلیِ ّیچ کدام اس عنزٍتایپّنای آًفلنَاًشای A
ایوٌی ًدارًد ٍ درصَرت تزٍس اپیدهی ،در هؼزض اتتال ٍ ػَارض ًاؽی اس ایي ٍیزٍط خَاٌّد تَد.
واژههای کلیدی :آًفلَاًشای  ،Aایوٌی ،کَدکاى
 -1استادیار بيواریهای عفًَي كَدكاى ،هركس تحقيقات بيواریهای عفًَي گرهسيری ،داًشگاُ علَم پسشكي كرهاى  -2هتخصض كَدكاى ،گرٍُ كَدكاى ،داًشکكذُ پسشکكي افضکليپکَر ٍ
هركس تحقيقات فيسیَلَشی ،داًشگاُ علَم پسشكي كرهاى  -3داًشيار ،گرٍُ ٍیرٍسشٌاسي ،داًشكذُ پسشكي افضليپَر ،داًشگاُ علَم پسشكي كرهکاى  -4كارشکٌاس ،گکرٍُ ٍیکرٍسشٌاسکي،
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 دلیق هؾی ًیغت کنِ کَدکناى در
چِ عٌی تزای اٍلیي تار ایوٌی اختصاصی ػلیِ آًفلنَاًشا پیندا
هیکٌٌد ٍ هغالؼات در ایي سهیٌِ اًدک ّغتٌد (.)14 ،15
تؾنننیی آًفلنننَاًشا تغنننتگی تنننِ هالحظنننات
اپیننندهیَلَصیک،کلیٌیکی ٍ آسهایؾنننگاّی دارد .تأییننند
آسهایؾگاّی آًفلَاًشا اس پٌج راُ اهکاى پذیز اعت:
 -1تزرعی هَلکَلی تزؽحات ًاسٍفارًکظ
PCR -2
 -3ایوًََ فلَرعاًظ هغتقین
 -4ؽٌاعایی آًتیصى تا رٍػ ELISA
 -5تؾیی عزٍلَصیک در فاسّای حاد ٍ ًقاّت
اس جولِ ػَارض هْن تیواری آًفلنَاًشا ،ػفًَنت گنَػ
هیاًی ٍ درگیزی ریِ هیتاؽد کِ در تؼضی هَارد ،هٌجنز تنِ
تغتزی در تیوارعتاى ٍ حتی هزگ ٍ هیز هنیؽنَد .ػالینن
عیغتویک ٍ ػَارض هغتقین تیواری ًیش هٌجز تنِ غیثنت اس
کار ٍ هدرعِ هیؽًَد .تِ ّویي دلیل اعت کنِ اهنزٍسُ در
تغیاری اس هٌاعق دًیاّ ،ز عال لثل اس ؽنزٍع فصنل عنزها،
ٍاکغیٌاعیَى ػلیِ ایي تیواری اًجام هیؽَد.
در عال  ،2009تِ دلیل احتوال پاًدهی آًفلَاًشای ًنَع ،A
ًگزاًی ػوَهی در جاهؼِ ایجاد ؽدُ تَد؛ اهنا خَؽنثیتاًِ تنا
اعالعرعاًی تِ هَلغ ٍ الداهات پیؾگیزاًِ ،تیواری حندالل در
گزٍُ عٌی کَدکاى هٌجز تِ هزگ ٍ هیز تاالیی ًؾد.
ّدف هغالؼِ تؼییي ٍجَد ایوًََگلَتَلیي  )Ig G( Gػلینِ
آًفلَاًشای تیپ  Aکِ ًؾاًِ ٍجَد ایوٌی ػلیِ حندالل ینک
عزٍتایپ ایي ٍیزٍط اعت ،در کَدکاى چْار تنا چْناردُ
عالِ هزاجؼِکٌٌدُ تِ تیوارعتاى افضلیپَر ٍکلیٌینک تؼثنت
ؽْز کزهاى در عالّای  1391-92تَد.
اس آى جایی کِ تِ ًظز هیرعد ؽیَع اتتال تِ آًفلنَاًشای
 ٍ Aػَارض آى در کزهاى ،حتی پظ اس پاًدهی آًفلنَاًشای
( 2009 A)H1N1کوتز اس پیؼتیٌیّای اًجام ؽدُ تَد ٍ تنا
تَجِ تِ ایي کِ چٌیي هغالؼِای در گزٍُ کَدکاى در اینزاى
اًجام ًؾدُ تَد ،اجزای ایي هغالؼِ ضزٍری تِ ًظز هیرعید.

مقدمه
ٍیزٍط ّای آًفلَاًشا جشء خناًَادُ ٍ Orthomyxoviridae
دارای  RNAتک رؽتِای تشرگ تا ینک صًنَم عنگواًتِ ٍ
پَؽؼ لیپیدی هیتاؽنٌد .دٍ پنزٍتيیي عنغحی اصنلی کنِ
هغؤٍل تؼییي عزٍتایپ آًفلَاًشا ّغتٌد ،ؽاهل ّوناگلَتیٌیي
(ًَ ٍ )HAرآهیٌیداس ( )NAهیتاؽٌد کِ تنزای تؾنیی در
رٍػّای هیتلف اعتفادُ هیؽًَد.
ایي ٍیزٍط ،دارای عِ تیپ  C ٍ B ،Aاعت .تینپ ٍ B
 Aپاتَصىّای اصلی اًغاًی ّغتٌد ٍ تاػث تیواری اپیندهیک
هیؽًَد .ػالین تیواری آًفلَاًشا تِ صَرت ًاخَؽی تا آغناس
ًاگْاًی ّوزاُ تنا تنة ،هینالضی ،لنزس ،عنزدرد ،کغنالت،
تیاؽتْایی ،کَرایشا ،فارًضیت ٍ عزفِ خؾک اعت .آًفلَاًشا
تیؼ اس ّز ٍیزٍط دیگزی تاػث ًؾناًِ ّنای عیغنتویک
هیؽَد (.)1 ،2
تغییزات عزٍتایپ آًفلَاًشای  ،Aهیتَاًند تنِ صنَرت
جشئی ( ٍ )Antigenic driftیا ػوندُ ( )Antigenic shiftتاؽند.
ایي تغییزات ،هیتَاًٌد تاػث پاًدهیّای جْاًی ؽًَدً .وًَنِ
آى ،پاًنندهی آًفلننَاًشای ( A)H1N1در عننال  2009یننا
آًفلَاًشای خنَکی ( )Swineاعنت ( .)1 ،2ایني تغیینزات،
تاػث ایجاد یک عَیِ جدید کِ تزای ؽیزخَاراى کنن عني
تاسگی دارد ،هیؽَد .چَى آًتیتادیّنای هٌتقنل ؽنًَدُ اس
هادر ،تِ احتوال سیاد تزای هندت کوتنز اس ؽنؼ هناُ دٍام
هیآٍرًد ( ،)4 ،5عَیِّای جدید هیتَاًٌد تاػنث افنشایؼ
هیشاى تغتزی ٍ هزگ ٍ هیز ؽیزخَاراى ٍ کَدکاى تِ ٍینضُ
افزاد هثتال تِ تیواریّای للثی ٍ ریَی ؽًَد (.)1 ،6 ،7
هیشاى حولِ ٍ تؼنداد دفؼنات ایشٍالعنیَى آًفلنَاًشا در
خزدعاالى تیؼ اس عایز عٌیي اعت ( .)8کَدکاى ًغثت تنِ
تشرگغاالىً ،قؼ هْنتز ٍ هؤثزتزی در اًتقال ػفًَت دارًند.
ػالٍُ تز ایي ،ػَارض تیواری ًیش در ایي گزٍُ تیؾتز اعنت
( .)9 ،10ؽیَع آًفلَاًشای پاًدهیک ( 2009 A)H1N1تاػنث
تأیید اّویت آًفلَاًشا در ایجاد هزگ ٍ هیز ٍ ؽیَع تیوناری
در ؽیزخَاراى ٍ کَدکناى ؽندُ اعنت ( .)3 ،9 ،11-13در
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هَارد تیواریّای للثی ٍ تٌفغنی کَدکناى ،هوکني اعنت
عاالًِ تشریق ؽَد ،آًتیتادیّای ًاؽنی اس ٍاکغني در ایني
هغالؼِ ،ػاهل هداخلِکٌٌدُ هْوی هحغَب ًویؽًَد.
اعالػات تِ دعت آهدُ تا اعنتفادُ اس ًنزمافنشار آهناری
 )SPSS Inc., Chicago, IL( SPSSهَرد تجشیِ ٍ تحلینل لنزار
گزفتٌد .تزای یافتي ارتثاعنات احتونالی تنیي ایوٌنی ػلینِ
آًفلَاًشای تیپ  ٍ Aهتغیزّای سهیٌِای ،اس آسهَىّنای Chi-
 t ٍ squareاعتفادُ ؽد .هقدار  Pکوتنز اس  0/05هؼٌنیدار در
ًظز گزفتِ ؽد.

تزای رعیدى تِ پاعخ ایني عنؤال کنِ در جزیناى ایني
اپیدهی ،هیشاى فزاٍاًی اتتال تِ آًفلَاًشای ًَع  Aدر کَدکناى
هٌغقِ ها چقدر تَدُ اعت ،ایي هغالؼِ عزحریشی گزدید.
روش بررسی
هغالؼِ تِصَرت هقغؼی تَد ٍ حجنن ًوًَنِ ً 200فنز اس
تیي کَدکاى چْار تا چْاردُ عنالِ ؽنْز کزهناى کنِ تنِ
تیوارعتاى افضلیپَر ٍکلیٌینک تؼثنت در عنال 1391-92
هزاجؼِکزدُ تَدًد ،اًتیاب ؽدًد .ؽزط ٍرٍد تِ هغالؼِ ،عني
چْار تا چْاردُ عال ،رضایت ٍالدیي ٍ ػدم اتنتال تنِ اًنَاع
تدخیوی ٍ ًق ایوٌی اثثات ؽدُ تَد.
اعالػات دهَگزافیک ؽاهل عي ،جٌظ ،هحنل سًندگی
(کزهاى یا حَهِ) ،تؼداد فزسًداى خاًَادُ ،تحصیالت هنادر ٍ
پدر ،عاتقِ تشریق ٍاکغي آًفلَاًشای فصلی ،عناتقِ اتنتال تنِ
آًفلَاًشا ٍ یا تؾیی تالیٌی تَعظ پشؽک ٍ عاتقِ تغنتزی
در تیوارعتاى تِ ػلت آًفلَاًشا در پزعؼًاهِ ثثت هیؽد.
اتتدا فزم رضایتًاهِ تَعظ ٍالندیي تکوینل هنیؽند ٍ
عپظ اس ّز ًفز دٍ عیعی خَى ٍریندی گزفتنِ هنیؽند.
ًوًَِ ّنا پنظ اس جونغآٍری تنزای جداعناسی عنزم تنِ
آسهایؾگاُ ٍیزٍط ؽٌاعی اًتقال هییافت تا در دهنای -20
درجِ عاًتیگزاد ًگْداری ؽَد .پنظ اس جونغآٍری تونام
ًوًَِ ّا ،عزم تِ رٍػ  ٍ ELISAتِ ٍعیلِ کیت  IgGعناخت
ؽننزکت  NOVTECکؾننَر آلونناى تننا ًننام NOVALISA
تِ صنَرت کیفنی تنزای آًتنیتنادی  IgGػلینِ ٍینزٍط
آًفلَاًشای  Aتزرعی ؽدًد .ایي کینت ،حغاعنیت تیؾنتز اس
 95درصد داؽت ٍ  91/7درصد اختصاصی اعت (.)14
ًوًَِّای تا ًتیجنِ هثثنت هینشاى جنذب ()Absorbance
تیؾتز اس  10درصد ٍ ًوًَِّای تا ًتیجِ هٌفی هینشاى جنذب
کوتز اس  10درصد داؽتٌدً .وًَِ ّایی کنِ تنِ عنَر دلینق
جذب تاال یا پاییيتز اس  10درصد ًداؽتٌد ،هؾکَک در ًظنز
گزفتِ ؽدًد .اس آى جایی کنِ ٍاکغني آًفلنَاًشا در تزًاهنِ
ٍاکغیٌاعیَى رایج کؾَر ها ٍجَد ًندارد ٍ تٌْنا گناّی در

نتایج
ً 24فز ( 12درصد) اس جوؼیت هَرد هغالؼِ (ً 200فنز)،
ًتیجِ آسهَى عنزٍلَصی هثثنتً 127 ،فنز ( 63/5درصند)
ًتیجِ هٌفی ٍ ً 49فز ( 24/5درصد) ًتیجِ هؾکَک داؽنتٌد.
اغلة کَدکاى هَرد تزرعی ( 73/5درصند) ،عناکي ؽنْز
کزهاى تَدًد ٍ اس لحاػ تَسیغ جٌغی 55 ،درصند جوؼینت
هَرد هغالؼِ هؤًنث تَدًند (جندٍل  .)1هحنل عنکًَت ٍ
جٌغیت تِ تزتینة تنا  P ; 0/573 ٍ P ; 0/740تنا ٍجنَد
آًتیتادی ارتثاط هؼٌیداری ًداؽتٌد.
هیاًگیي عٌی جوؼیت هَرد تزرعی 8/29 ،عنال هحاعنثِ
ؽد .هیاًگیي عي در گزٍُ تا ًتیجِ هثثت آسهَى  9/62عنال
ٍ در گزٍُ تا ًتیجِ هٌفنی ٍ 7/60 ،در کَدکناى تنا ًتیجنِ
آسهَى هؾکَک  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 خغنز تیوناری
ؽدیدتز ٍ ػَارض آى خَاٌّد تنَد ٍ ؽناید ایني گنزٍُ اس
ٍاکغیٌاعیَى عَد تیؾتزی تثزًد کِ ًیاس تِ هغالؼات تیؾتزی
در ایي سهیٌِ هیتاؽد.
گزٍُ هؾکَک ،یؼٌی افزادی کِ تیتز آًتیتنادی آىّنا
لاتل هالحظِ ًیغت ٍ  24/5درصد اس جوؼیت هنَرد هغالؼنِ
را ؽاهل هیؽد .تِ ًظز هنیرعند ایني گنزٍُ اس کَدکناى،
کغاًی ّغتٌد کِ تیتز آًتیتادیّای عزهی آىّنا در حنال
کاّؼ اعت .تا تَجِ تِ ایي هغلة کِ تا ّز ًَتت هَاجْنِ
تا آًفلَاًشا ،عغح آًتیتنادی  ٍ IgGدر ًتیجنِ ایوٌنی تناالتز
هیرٍد ،ایي گزٍُ دفؼات هَاجِْ کوتزی تا ٍیزٍط ًغنثت
تِ گزٍُ دارای آًتیتادی تا عغح تاال کِ تاػث ایوٌنی ؽندُ
اعت ،داؽتِاًند .اس عزفنی ،هوکني اعنت ایني گنزٍُ تنا
عزٍتایپ ّایی اس ًظز آًتیصًیغیتی هتفاٍت اس گنزٍُ دارای
ایوٌی هَاجِْ داؽتِاًد کِ تاػث ایجناد آًتنیتنادی در حند
هثثت ؽدى آسهَى ًؾدُ اعت.
عي ،ارتثاط هؼٌیداری تا ایوٌی ػلیِ آًفلنَاًشای تینپ A
در ایي هغالؼِ داؽت؛ یؼٌی تا افنشایؼ عني ،هینشاى ایوٌنی
تیؾتز هیؽَد .اس عِ هغالؼِ هؾاتِ در کؾنَرّای ّلٌند (،)9
آلواى (ٌّ ٍ )14د (ً )15یش ایي هغلة یؼٌی ارتثاط عني تنا
ایوٌی تِ دعت آهدُ اعت .ایي ًتیجِ ،لاتل پنیؼتیٌنی تنَد؛
چَى تا تاال رفتي عي ،تؼداد دفؼات هَاجِْ تنا ّنز کندام اس
عزٍتایپ ّای آًفلَاًشای  ٍ Aدر ًتیجِ هیشاى آًتیتادیّنای
عزهی ضد آىّا تیؾتز خَاّد ؽد.
اغلة کَدکاى تا ایوٌی ػلینِ حندالل ینک عنزٍتایپ
آًفلَاًشای تیپ  Aدر ایي تزرعی (یؼٌی  99/2درصد آىّنا)

هیاًگیي تؼداد فزسًداى در خاًَادُّنای جوؼینت هنَرد
تزرعیً 2/79 ،فنز هحاعنثِ ؽند .تؼنداد فزسًنداى ارتثناط
هؼٌیداری تا هثثت ؽدى آًتیتادی ًداؽتّ .وچٌنیي ارتثناط
هؼٌیداری تیي هحل سًدگی ،تحصیالت هادر ٍ پندر ،عناتقِ
تشریق ٍاکغي آًفلَاًشای فصلی ،عاتقِ اتتال تِ آًفلَاًشا ٍ ینا
تؾیی تالیٌی تَعظ پشؽک ،عاتقِ تغنتزی در تیوارعنتاى
تِ ػلت آًفلَاًشا ٍ هثثت ؽدى آًتیتادی تِدعت ًیاهد.
بحث
در ایي تزرعنی ،هؾنی ؽند کنِ  12درصند اس 200
کَدک چْار تا چْاردُ عالِ ؽزکت کٌٌندُ ،ػلینِ حندالل
یک عزٍتایپ آًفلَاًشای  ،Aآًتیتادی یا تِ ػثنارتی ایوٌنی
داؽتِاًد .ایي هیشاى ،در هغالؼات هؾناتِ کؾنَرّای ّلٌند ٍ
آلواى تغیار تیؾتز ػٌَاى ؽدُ اعت؛ تِ عَریکِ در کؾنَر
ّلٌد ( )9تا عي ّفت عنالگی ٍ در آلوناى ( )14تنا عني
دٍاسدُ عالگی ،توام ( 100درصد) کَدکناى ػلینِ حندالل
یکی اس عزٍتایپّای آًفلَاًشای  Aایوٌی داؽنتِاًند .ػلنت
آى هیتَاًد گغتزدُتز تَدى ایي هغالؼات ٍ ّوچٌنیي اًجنام
ٍاکغیٌاعیَى رایج عاالًِ کَدکناى ػلینِ آًفلنَاًشا در ایني
کؾننَرّا تاؽنند ( .)9 ،14در هغالؼننِ ایالننت  Puneکؾننَر
ٌّدٍعتاى ،ایوٌی کلی ػلیِ ّز دٍ تینپ  B ٍ Aآًفلنَاًشا در
هجوَع  62درصد ػٌَاى ؽدُ اعت کنِ کوتنز اس هغالؼنات
ّلٌد ٍ آلواى هیتاؽد (.)15
در هغالؼِ حاضز 63/5 ،درصد افزاد ،فالد ایوٌی ضد توام
عزٍتایپّای ؽنایغ آًفلنَاًشای تینپ  Aتَدًند؛ یؼٌنی در
صَرت ؽیَع آًفلَاًشا ،ایي گزٍُ ایوٌنی اختصاصنی ضند
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آًفلَاًشای  Aاس جولِ ( 2009 A)H1N1ایوٌنی ًدارًند .ایني
هَرد ًؾاى دٌّدُ ػدم اتنتالی لثلنی تنِ ػفًَنت ًاؽنی اس
عزٍتایپّای ایي ٍیزٍط هنیتاؽند .اس عزفنی ،هؾنی
گزدید کَدکاًی کِ آًتیتادی ضد ٍینزٍط آًفلنَاًشای A
دارًدً ،یش تِ دلیل ایي کِ ػالین خفینف ٍ غینز اختصاصنی
داؽتِاًدً ،یاس تِ تغتزی ٍ پیگیزی پیدا ًکزدُاًد .تا تَجنِ تنِ
ایي کِ در سهاى اػالم اپیندهی آًفالًنشای (،2009 A)H1N1
هَرد هؾکَکی اس هنزگ ٍ هینز حندالل در گنزٍُ عنٌی
کَدکاى ٍجَد ًداؽتِ اعت ٍ تا تَجِ تنِ یافتنِّنای ایني
هغالؼِ ،هیتَاى ًتیجِ گزفت کنِ آًفلنَاًشای  Aدر گنزٍُ
عٌی کَدکاى حتی در سهاى اػنالم اپیندهی ،ؽنیَع تناالیی
ًداؽتِ اعت.
در صَرتی کِ ًوًَِگیزی خاًِ تِ خاًِ اس عنغح جاهؼنِ
اًجام هیؽد ،تا احتوال تیؾتزی لاتل تؼوین تِ کل جاهؼِ تنَد
کِ ایي هَرد اس هحدٍدیتّای ایي هغالؼِ هیتاؽد.

تِ آًفلَاًشا تِؽکل تیواری غیز اختصاصی ٍ غیز لاتل افتنزا
اس عایز تیواریّای ٍیزٍعی تنة دار ،هثنتال ؽندُاًند؛ تنِ
عَریکِ در ّیچ سهاًی ،حتی در سهناى ؽنیَع آًفلنَاًشای
(ّ ،2009 A)H1N1یچ کدام اس کَدکاى هَرد هغالؼِ ػالینن
تیپیک یا تؾیی پشؽکی ینا تغنتزی ًاؽنی اس اتنتال تنِ
آًفلَاًشا ًداؽتِاًد .تغتزی ؽدى در تیوارعتاى تِػلت تیوناری
آًفلَاًشا ػالٍُ تز تأییند آسهایؾنگاّی ینا کلیٌیکنی اتنتال،
هیتَاًد ًؾاًِ ؽندید تنَدى تیوناری تاؽندّ .نیچ کندام اس
کَدکاى چْار تا چْاردُ عالِ هَرد هغالؼِ ،عاتقِ تغتزی تنِ
ػلت اتتال تِ ػالین هؾاتِ تیواری آًفلَاًشا را ًداؽتٌد.
در هغالؼات کؾَرّای دیگز ،عي ؽایغ تغتزی ،سیز عنِ
عال تِ ٍیضُ سیز یک عال ،ػٌَاى ؽدُ اعت (.)16-20
نتیجهگیری
تزرعی ًؾاى داد کِ تؼداد سیادی اس کَدکناى چْنار تنا
چْاردُ عالِ کزهناى ػلینِ ّنیچ کندام اس عنزٍتایپّنای
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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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