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  خالصه 

مقدمه  

یـران آغـاز شـده اسـت،     در ا 1383واکسیناسیون علیه بیماري اوریون با استفاده  از گونه زاگرب این ویروس از سال  

به شدت کاهش یافتـه اسـت، در عـین حـال در ایـن      ) به ویژه مننژیت(از آن هنگام میزان بروز اوریون و عوارض آن 

  .دیده شده است MMRهفته پس از واکسیناسیون  6تا  1سالها موارد متعدد پاروتیدیت و مننژیت در فاصله زمانی 

روش کار 

محـل انجـام   . مـی باشـد   1388تـا تیـر مـاه     1383 ماه مقطعی آینده نگر، از مرداد این پژوهش یک  مطالعه توصیفی  

و بخش اورژانس بیمارستان دکتر شیخ و درمانگاه عفونی کودکان بـوده  ) ع(تحقیق بخش اطفال بیمارستان امام رضا 

آسـپتیک و یـا   بـه مننژیـت     MMRهفتـه پـس از واکسیناسـیون     6تـا   1در این مطالعه کودکانی که در فاصله . است

بررسـی آمـاري در ایـن    . پاروتیدیت مبتال شده اند به عنوان عارضه احتمالی واکسن اوریون در نظر گرفتـه شـده انـد   

  .مطالعه با استفاده از نرم افزار اکسل انجام شد

نتایج  

  39 -9درفاصـله   )بـه تنهـایی  (مورد پاروتیدیت   16و ) با یا بدون پاروتیدیت(مورد مننژیت  24در مقطع زمانی فوق  

و در گـروه   1/4نسبت پسر بـه دختـر درگـروه مننژیـت     . مشاهده شد MMRپس از تزریق ) روز 9/19متوسط (روز 

%) 65(نفـر   26از مجموع بیمارانی کـه اطالعـات دموگرافیـک آنهـا در دسـترس بـود       . بود 3/2پاروتیدیت به تنهایی 

در ایـن مطالعـه   . دنبال واکسن یک سالگی دچار عارضه شدند هب%)  30(نفر  12سالگی و  6 -4متعاقب واکسیناسیون 

  . ساله اش مشاهده گردید 14ساله به برادر  7یک مورد احتمالی انتقال ویروس واکسن از یک دختر 

گیرينتیجه  

  . در شهر مشهد شایع است MMRهفته پس از واکسیناسیون  6 -1 مننژیت آسپتیک در فاصله

  

  پاروتیدیت ،مننژیت ،یونواکسن اور:کلیديکلمات 
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حسن احمدنیا و همکاران                                    

  مقدمه

آغاز  1383در ایران از سال  MMRواکسیناسیون همگانی 

 12نوبت  2در  1387ماه این واکسن  تا فروردین . شده است

سالگی تزریق می شد و از آن تاریخ به بعد، این  6 - 4ماهگی و 

لی در چند سا. ماهگی تغییر یافته است 18ماهگی و  12برنامه به 

در ایران می گذرد، موارد متعددي  MMRکه از واکسیناسیون 

از مننژیت در هفته هاي پس از دریافت واکسن مشاهده شده 

  .می پردازد  این مقاله به گزارش عوارض مشاهده شده. است

  

  روش کار

 تا 1383 مرداد ماه این مطالعه توصیفی مقطعی ناظر به آینده از 

کودکان دکتر شیخ و بخش اطفال در بیمارستان  1388 تیر ماه

بیمارستان امام رضا و کلینیک عفونی کودکان دانشگاه مشهد 

در این مدت کودکان مبتال به پاروتیدیت و . صورت گرفته است

روز اخیر مورد سوال  40یا مننژیت از نظر سابقه واکسیناسیون در 

روز پس  40قرار می گرفتند و مواردي که در فاصله یک هفته تا 

واکسیناسیون دچار پاروتیدیت و یا مننژیت شده بودند، سایر  از

این مشاهدات همگی به وسیله .اطالعات بالینی آنها ثبت می شد

اطالعات به  .انجام گرفته است) نویسنده مقاله(یک پزشک ثابت 

  .دست آمده با استفاده از نرم افزار اکسل بررسی شد

  

  نتایج

کودك یا 41،  1388 ماه تیر تا 1383 مرداد ماه از تاریخ 

از . شناسایی شدند MMRشیرخوار با عوارض احتمالی واکسن 

%) 35(نفر دختر  14و %) 65(نفر پسر  26بیمار مورد مطالعه،  41

  .بودند و جنسیت یکی از بیماران ثبت نشده بود

ماه  8/63بیماري که سن آنها ثبت شده بود،  40میانگین سنی در 

نفر  12که از این تعداد، ) سال 14تا  ماه 12محدوده سنی (بود 

و  %)5/2(ماهگی  18، یک نفر واکسن %)30(واکسن یکسالگی 

دریافت کرده بودند و یک %) 65(سالگی  6 - 4نفر واکسن  26

ساله اي بود که خودش واکسن دریافت نکرده  14مورد هم پسر 

دریافت  MMRروز قبل واکسن  42ساله اش  7بود، اما خواهر 

روز پس از واکسیناسیون مبتال به  29) خواهر(و  کرده بود

روز پس  13در فاصله ) ساله 14پسر (روتیدیت شده بود و بیمار ما 

         و  از بروز عالیم در خواهرش با عالیم پاروتیدیت، مننژیت 

   MMR واکسن عوارض نسبی شیوع -1نمودار 

مطالعه مورد گروه در

  

نفر  12بیمار مورد مطالعه،  41از . ارکیت به بیمارستان مراجعه کرد

و %) 39(نفر پاروتیدیت به تنهایی  16، %)3/29(مننژیت به تنهایی 

 13داشتند که از این %) 7/31(نفر مننژیت به همراه پاروتیدیت  13

متوسط فاصله ). 1نمودار(نفر، یک نفر عالیم ارکیت را نیز داشت 

بیماري  38و بروز عالیم در  MMRزمانی بین تزریق واکسن 

این فاصله زمانی . روز بود9/19که اطالعات آنان ثبت شده بود، 

، بروز )روز29 - 9بین (روز  9/18درباره بروز مننژیت به تنهایی 

و بروز مننژیت به ) 30- 12بین(روز  6/20پاروتیدیت به تنهایی 

پراکندگی ). روز 39- 13بین (روز بود  20همراه پاروتیدیت 

سالگی دریافت  6- 4نفري که واکسن  23فصلی بروز عالیم در 

کرده بودند و تاریخ واکسیناسیون آنها ثبت شده بود به صورت 

 12. نفر در پاییز بود 8نفر در تابستان و  14یک نفر در بهار، 

 2بیماري که به دنبال واکسن یکسالگی دچار عارضه شده بودند، 

فر در زمستان ن 3نفر در پاییز و  3نفر در تابستان،  4نفر در بهار، 

  ).2،3نمودار (مراجعه کرده بودند 

پس از ) روز 29- 9بین (روز  3/20تشنج در متوسط فاصله زمانی 

از بیماران مبتال به مننژیت مشاهده %) 40(نفر 10در MMRتزریق 

نفر مشاهده شد که در یک  2تورم ساب مندیبوالر در . گردید

پاروتیدیت بوده  نفر از آنها همراه با پاروتیدیت و دیگري بدون

          بیماري که عالیم مننژیت 12از نظر پراکندگی جنسی از  .است

 15نفر دختر، از  3نفر پسر و  9را بروز داده اند، ) به تنهایی(

نفر  6را بروز داده اند، ) به تنهایی(بیماري که عالیم پاروتیدیت 

اه بیماري که عالیم مننژیت به همر 13نفر دختر و از  9پسر و 
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  مطالعه مورد گروه در MMR سالگی 4- 6 واکسن عوارض ماهیانه پراکندگی -2 نمودار

  

  مطالعه مورد گروه در MMR یکسالگی واکسن عوارض ماهیانه پراکندگی -3 نمودار

  

  

  MMR واکسن عوارض جنسی شیوع - 4 نمودار

  مطالعه مورد گروه در 
  

  

نفر دختر بودند  2نفر پسر و  11پاروتیدیت را بروز داده اند، 

بیمار مبتال به مننژیت که  6نفر از  2هیپوناترمی در ).4نمودار (

که سدیم سرم ( میزان سدیم سرم آنها تعیین شده بود، مشاهده شد

میانگین تعداد گلبولهاي سفید ). بود 128و  meq/lit 130آنها 

بیماري که داده هاي آزمایشگاهی آنها ثبت شده بود،  16خون 

در میلی  5600- 26000بین (در میلی متر مکعب بود  7/12793

بود % 64در این افراد  PMNمتوسط درصد ). متر مکعب

متوسط تعداد گلبولهاي سفید در مایع مغزي ). 85- %32بین(

در میلی متر مکعب  8/595شده بودند،  LPبیماري که  19نخاعی 

 16از این تعداد، براي ). در میلی متر مکعب 1900- 12بین (بود 

  بود % 88نفر درصد لنفوسیت ها ثبت شده بود که متوسط آن 

  ). 100- %45بین(

بیماري که اطالعات آنها  15متوسط گلوکز در مایع مغزي نخاعی 

متوسط ). mg/dl40 -68بین (  بود mg/dl 5/54ثبت شده بود، 

بود   mg/dl 5/47  میزان پروتئین مایع مغزي نخاعی در این افراد،

  ).mg/dl17 -85بین (

ژیت با دوز دوم واکسن، دو نفر که با دوز  به منظور تعیین بروز منن

دچار عارضه شده بودند، به طور تلفنی  MMRیکسالگی واکسن 

ماهگی این واکسن هیچ  18پیگیري شدند که این دو نفر با دوز 

  . مشکلی نداشتند
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حسن احمدنیا و همکاران                                    

  بحث

مقطع زمانی پس از  3در  MMRعوارض ناشی از واکسن 

نخست عوارض موضعی ناشی از . روز می کندواکسیناسیون ب

  2- 1صورت درد و تورم در محل تزریق که مربوط به ه تزریق ب

     تب ناشی از جزء سرخک که به میزان  ،دوم. روز اول است

 MMRپس از ) روز12- 6(به طور متوسط یک هفته  15 - 5%

می کند و می تواند با تشنج و آنسفالوپاتی هم همراه باشد  بروز

سوم عوارض ناشی از جزء اوریون . ی ایجاد مننژیت نمی کندول

روز پس  9/25که با توجه به دوره کمون اوریون به طور متوسط 

از واکسیناسیون بروز می کنند و به ترتیب شیوع شامل تب، 

 MMRجزء سرخجه واکسن . پاروتیدیت و مننژیت می باشد

ه و یا بدون مثل خود بیماري سرخجه که معموالً  تب خفیفی داشت

تب است، نقش قابل مالحظه اي در بروز تب پس از 

بیشترین عارضه این واکسن آرترالژي به . واکسیناسیون ندارد

دنبال آن می باشد که آن هم در سن پس از بلوغ و عمدتاً در 

در این گروه گزارش شده % 30ها دیده می شود و تا  خانم

 MMRناشی از اثبات قطعی مننژیت یا پاروتیدیت  ).1(است

عالوه بر توالی زمانی نیازمند جداسازي ویروس واکسن از بیمار 

       گرچه این امر در مطالعات دیگر اثبات شده است. می باشد

چنین کاري انجام نشده است و بنابراین حاضر در مطالعه    اما

بیماران گزارش شده در این مقاله به عنوان عوارض احتمالی 

MMR بروز عوارض  .می شوند در نظر گرفتهMMR  و

بخصوص مننژیت پس از آن در سوشهاي مختلف واکسن 

                                                        واکسن مورد استفاده در ایران سوش زاگرب . متفاوت است

) Serum Institute  Of India LTD ساخت هندوستان(

ه هاي  زاگرب و هوشینو و می باشد، بروز مننژیت به دنبال گون

Urabe  2،3(با مطالعات مولکولی به اثبات رسیده است(. 

هفته  7 - 2در ( دریافت این واکسن ها ریسک مننژیت آسپتیک را

در ). 3( برابر افزایش می دهد 38تا  5/5به ) پس از واکسیناسیون

ساله با 11 - 1برزیل به دنبال واکسیناسیون همگانی کودکان 

MMR ) سوشUrabe  ( ،در هفته سوم پس از واکسیناسیون

بسته یه (برابر  10- 5انسیدانس مننژیت آسپتیک در این گروه سنی 

در ژاپن فراوانی مننژیت به دنبال ). 4(افزایش یافت ) گروه سنی

در حدي بود که موجب )  (Hoshino strainواکسن اوریون

حذف این واکسن از برنامه واکسیناسیون همگانی گردید 

، ژاپن تنها کشور )پاروتیدیت %4 - %2مننژیت و  10000/1(

پیشرفته صنعتی است که واکسیناسیون همگانی اوریون در آن 

در ایران  MMRدر رابطه با مننژیت به دنبال ). 5(انجام نمی شود 

مطالعه دکتر  اسکوئی از . گزارش منتشر شده است 2تا کنون 

مورد  44، 1384بستان تا تا 1383تبریز در فاصله زمانی تابستان 

روز پس از واکسیناسیون گزارش  7/21مننژیت را به طور متوسط 

 %5/54بوده و  3نموده است، در این مطالعه نسبت پسر به دختر 

 %5/29که تورم پاروتید در  بیماران تشنج داشته اند، در حالی

  ).6(موارد گزارش شده است

 24، 1387- 1384مطالعه دکتر سیادتی از تهران در فاصله زمانی 

. گزارش کرده است  MMRمورد مننژیت به دنبال واکسیناسیون 

مورد، فاصله بین بروز مننژیت و  3در تمامی این موارد به استثناي 

مورد پلئوسیتوز  3در . روز بیشتر بوده است 13واکسیناسیون از 

روز پس از واکسیناسیون  8- 7زمانی مایع مغزي نخاعی در فاصله 

مشاهده شده که این بیماران فقط با شکایت پاروتیدیت مراجعه 

در این مطالعه نسبت پسر . کرده بودند و مننژیت بالینی نداشته اند

کودکان تشنج داشته اند و تمامی بیماران % 7/26بوده و  2به دختر 

  ).7(بستري بوده اند

در پسران بیشتر است،  MMRل شیوع جنسی مننژیت به دنبا 

می باشد و در مطالعه   80- %4/74این نسبت در مطالعه برزیل 

  .)7،4(بوده است %7/66دکتر سیادتی 

حاضر درطول سال، مطالعه  MMRاز نظر پراکندگی عوارض 

نشان می دهد که از این لحاظ دو الگوي متفاوت قابل مشاهده 

رد مشاهده شده یه طور در مورد واکسیناسیون یکسالگی موا. است

که در مورد  یکسان در طول سال پراکنده است در حالی

سالگی بیشتر موارد در تابستان رخ می دهند و  6- 4واکسیناسیون 

چون کودکان براي ثبت نام در . این پدیده کامالً قابل انتظار است

پیش دبستانی نیازمند ارائه کارت واکسیناسیون می باشند و بیشتر 

یون این گروه سنی در تابستان انجام می شود واکسیناس

در  MMRپراکندگی یکسان عوارض  ).1،2نمودارهاي(

شیرخواران در طول سال، احتمال اینکه مننژیت به دنبال واکسن، 

که اتفاقاً در ( ناشی از سایر ویروسها مثل آنتروویروس ها باشد

کند را کمتر می ) هفته هاي پس از واکسیناسیون بروز کرده اند،

این مننژیت ها بیشتر در چون در آن صورت انتظار داشتیم که 

  .تابستان که زمان حداکثر فعالیت آنتروویروسها است، بروز کنند
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 MMRاز نظر پیش آگهی و سیر بالینی مننژیت هاي به دنبال 

مثل مننژیت اوریونی با ویروس وحشی، خوش خیم می باشند و 

بیمار به طور سرپایی درمان  11هم نشان داد که  حاضر مطالعه

نفر هم که بستري بودند، متوسط دوره بستري آنها  14شدند و 

  .روز بود 2کمتر از 

به اطرافیان ) زاگرب و اوراب(انتقال ویروس واکسن اوریون 

فرد واکسینه شده و بروز مننژیت و پاروتیدیت در اطرافیان به 

ساله  14سر در گروه مورد مطالعه یک پ). 8(اثبات رسیده است 

 13با پاروتیدیت، مننژیت و ارکیت وجود دارد که بیماري وي 

این . ساله اش رخ داد 7روز پس از بروز پاروتیدیت در خواهر 

دریافت کرده  MMR روز قبل از بروز پاروتیدیت، 29خواهر 

مورد مننژیت و یک  3دکتر سیادتی نیز در مطالعه خود، . بود

یان کودکان واکسینه شده در فاصله مورد پاروتیدیت را در اطراف

هفته پس از بروز بیماري ناشی از واکسن در فرد واکسینه  3- 2

در تمامی موارد فرد ایندکس نیز دچار . شده گزارش کرده است

  ).7(بیماري ناشی از واکسن شده است

در  MMRاز نظر یافته هاي آزمایشگاهی مننژیت به دنبال 

بولهاي سفید مایع مغزي نخاعی مطالعه دکتر اسکوئی، متوسط گل

در میلی متر مکعب و متوسط درصد لنفوسیتها به کل  4/674

در مطالعه  .)6( بود%  81سلولها در مایع مغزي نخاعی این بیماران  

گلبول سفید در میلی متر  8/595این مقادیر به صورت حاضر

  .بود% 88مکعب و متوسط لنفوسیتها 

ر مننژیت هاي ویروسی د ADHبروز سندروم ترشح نابجاي 

فقط  این مطالعه در گروه بیماران). 9(گزارش شده است% 9تا 

سدیم سرم وجود  بیمار مبتال به مننژیت،  25بیمار از  6براي 

داشته و با توجه به سایر  135نفر از آنها سدیم کمتر از  2داشته که 

مبتال به ) فقدان ادم، هیپوتانسیون و کم آبی(خصوصیات بالینی 

SIADH بوده اند.  

در مطالعه  MMRتوأم بودن پاروتیدیت و مننژیت به دنبال 

می باشد ،  %3/43بوده و در مطالعه تهران  %5/29دکتر اسکوئی 

  .)7،6(است% 50بیشتر از حاضر این مقدار در مطالعه 

،  MMRاز نظر شیوع سنی انتظار می رود که مننژیت به دنبال 

 6- 4 در مقایسه با واکسیناسیون به دنبال واکسیناسیون یکسالگی

 6- 4ماهگی و  18چون اوالً در . ماهگی بیشتر باشد 18سالگی و 

سالگی غالباً دوز دوم واکسن را دریافت می کنند و بنابراین اساساً 

ثانیاً احتمال . نسبت به ویروس و مننژیت ناشی از آن مصون هستند

یش سن آلودگی با ویروس وحشی و مصونیت طبیعی هم با افزا

دکتر یعقوب و همکاران در واکسیناسیون . افزایش می یابد

آنها % 92کودك عربستانی که بیش از  2000000همگانی بیش از 

دریافت کرده بودند،  )Urabe(سوش  MMRقبالً واکسن 

اعالم کردند  295000/1انسیدانس مننژیت به همراه واکسن را 

با   MMRانی که برزیل در واکسیناسیون همگ در حالی .)10(

) در شهر سالوادر ایالت باهیا(کودك  450000در  Urabeسوش 

که براي اولین بار انجام می شد، ریسک مننژیت به همراه واکسن 

برابر دریافت 20نفر یعنی   14000/1سال،   11- 1را در گروه سنی 

در مطالعه دکتر اسکوئی ). 4(کنندگان دوز دوم اعالم کرده است

اما در  .)6(بودند 4- 6آنها % 3/36ماهه و  13کودکان  9/40%

 6- 4واکسن  %8/67واکسن یکسالگی و  %1/32 مطالعه تهران

نیز حاضر در مطالعه  .)7(را دریافت کرده بودند MMRسالگی 

 MMR ،2ساله مبتال به مننژیت به دنبال  6- 4تعداد کودکان 

 برابر گروه یکساله بود و علت آن این است که این گروه براي

اولین بار واکسن را دریافت می کردند، دو برابر بودن تعدادشان 

سال  3- 2هم قابل انتظار است چون گروه پیش دبستانی متولدین 

که گروه یکساله متولدین همان سال  را در برمی گیرد، در حالی

کودکان % 70دکتر اسکوئی مدعی شده است که حدود  .هستند

یک سال در بخش اطفال  مبتال به مننژیت آسپتیک که در طول

متعاقب واکسیناسیون بیماري آنها بیمارستان تبریز بستري شده اند، 

MMR اگر این مطلب صحیح باشد، به این ). 6(بوده است

معناست که ویروس اوریون هم اکنون مثل دوره قبل از 

واکسیناسیون، شایع ترین عامل مننژیت آسپتیک در کودکان 

   بات این مطلب نیازمند مطالعات و البته اث. تبریزي می باشد

اما مشاهدات بالینی در طول سال هاي است بررسی هاي دقیق تر 

از موارد  MMRگذشته نشان می دهد که به دنبال واکسیناسیون 

  .مننژیت اوریونی به شدت کاسته شده است

  

  نتیجه گیري

روز  به دنبال دوز اول  35- 15بروز مننژیت در فاصله زمانی 

MMR  شایع می باشد و غالب این موارد این مطالعه کودکان در

همراهی با پاروتیدیت و نیز توجه به . با پاروتیدت همراه است

هفته قبل به تشخیص مننژیت هاي به  3- 2سابقه واکسیناسیون در 
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حسن احمدنیا و همکاران                                    
می تواند باعث   کمک می کند و  MMRدنبال واکسیناسیون 

ن مبتال کاهش دوره بستري و مصرف آنتی بیوتیک در کودکا

  .شود

  

  شکر و قدردانیت

و بخش ) ع(از همکاران محترم بخش اطفال بیمارستان امام رضا 

اورژانس بیمارستان دکتر شیخ و درمانگاه عفونی کودکان 

  .صمیمانه تشکر می شود
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