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  نامه به سردبير

  HIVواکسيناسيون آنفلوانزا و تست                                

  

  

یکــی از مــسائلی کــه همــواره در تفــسیر تــستهای      
آزمایــشگاهی مــورد بحــث قــرار مــی گیــرد، مواردمثبــت  
کاذب در نتایج آزمایش می باشد که ممکن است به علت           

ــه بیماریهــای دیگــر، خطــا در کــاربرد تک   ــتال ب نیکهــای اب
آزمایشگاهی و یا سابقه تلقیح واکـسن قبـل از مراجعـه بـه              

  .آزمایشگاه باشد
در رابطه با واکسیناسیون آنفلـوانزا مـسئله ای کـه از سـال              

). 1( مـی باشـد    HIV مطرح است مثبت شدن تست       1991
این مشکل در تـست الیـزا کـه یکـی از معمـولترین تـستها                

. مـی افتـد    مثبت اسـت اتفـاق       HIVبرای اسکرینیگ افراد  
ممکن است در افرادی کـه علیـه آنفلـوانزا واکـسینه شـده              

 نیز اتفاق   HCV و   HTLV-1باشند، مثبت شدن کاذب       
  ).2(بیفتد

ــال  د ــه ای در سـ ــه  1992ر مطالعـ ــد کـ ــشخص گردیـ  مـ
از افرادی که اخیراً واکسن آنفلـوانزا دریافـت         % 7/1حدود

   آنها به صورت کاذب مثبت شده HIVکرده بودند تست 
-%6/0 فراوانی این پدیده را بـین        Mackenzie). 3(بود

  ).4(گزارش نموده است% 1 /7

  عبداهللا عباسی
  استادیار بیماریهای عفونی
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 20تـا  10افرادی که  بررسی دیگری مشخص نموده است در بین     
  موارد مثبت% 9/0اند سال دارند و بر علیه آنفلوانزا واکسینه شده

 سـال سـن دارنـد و        60 و در بین افرادی کـه بـاالی          HIVکاذب  
 HIVمـوارد مثبـت کـاذب       % 1/3وانزا واکسینه شده اند     علیه آنفل 

  ). 5(دیده می شود
ــرادی کــه در زمــان تلقــیح    ــد کــه در اف ــشان داده ان ــین ن همچن

د، احتمال بیشتری   ـبتال بودن ـی عفونی م  ـهاـماریــیـن به ب  ــواکس
  ).5(وجود داردHIVکاذب تست  برای مثبت شدن

 مثبــت کــاذب بــا توجــه بــه مــسائل فــوق بــر آن شــدیم تــا مــوارد
نفـر  196 را در افراد واکسینه شده در شهر گرگان در           HIVتست

   .عازم سفر حج بودند، تعیین نماییم) 1384در سال (که 
تمام حجاج توسط متخصص عفونی مورد معاینـه قـرار گرفتنـد و          

  .که عفونت واضح و شناخته شده ای ندارند مشخص گردید
 influvac 2005/2006تمامی حجاج مورد بررسی واکـسن  

 میکروگـــرم پـــروتئین 45کـــه حـــاوی  ســـاخت کـــشور هلنـــد
هماگلوتینین و نورآمینیداز از ویروسهای زیر استخراج شـده بـود           

  شد  میلی لیتر از آنها خون گرفنه5 هفته 7و بعد از  واکسینه شدند
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و سرم آنها جمـع آوری و تـا زمـان اجـرای آزمـایش در                
  . درجه سانتیگراد نگهداری شد20 منهای
  :روسها عبارت بودند ازوی

 

1-A/California/7/2004(H3N2)-Like    

strain(A/New York/55/2004 NYMC X-

157) 
2-A/NewCaledonia/20/99(H1N1)-Like 

strain (A/New Caledonia/20/99 IVR-

116) 

3-B/Shanghai/361/2002-like strain 

(B/Jiangsu/10/2003)         
 Dia.proبا استفاده از کیـت  HIV تیتر آنتی بادی ضد 

ــابق    ــزا و مطـ ــه روش الیـ ــا و بـ ــشور ایتالیـ ــاخت کـ سـ

نتـایج مـا نـشان داد کـه         . شـد  دستورالعمل شرکت سازنده اجرا   
  . مثبت نبودHIVدرهیچ کدام از افراد مورد بررسی، تست

اقعی یا کاذب در مطالعه ما مشاهده     بنابراین هیچ مورد مثبت و    
نگردید، این یافته با نتایج قبلی که در سالیان پیش حاصل شده،           

الح ـی از اصـ   ـناشـ  اسـت  کنـطابق ممـ  ـدم تـ  ـع .مطابقت ندارد 
ــتار واکـاخـــس ــزایش   ـ ــا اف ــر کــردن آن وی ــصاصی ت سن واخت

 بـه روش الیـزا در       HIVحساسیت و اختصاصیت کیتهای تست      
نتایج این مطالعه می تواند نگرانی حاصـل از      .  سالیان اخیر باشد  

 در اثـر واکـسن آنفلـوانزا را بـر           HIVمثبت شدن کاذب تـست    
  طرف نماید
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