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زوستر ايجاد ميشود .به دنبال عفونت اوليه با اين ويرو  ،فرد

مقدمه
هرپس زوستر يا زونا يك عفونت ويروسي پوستي حواد و
اسپوراديك است که به علت فعاليت مجدد ويورو

واريالوال

* نويالاده مالئول ،تلفن023-33654367 :
تاريخ دريافت 1394/6/15 :تاريخ پذيرش1394/9/14 :

مبتال به آبله مرغان ميشود ،که بعد از بهبوود آن ،ويورو

در

ريشههاي خلفي عقدههاي عصبي به صورت نهفتوه در آموده و
Email: r_ghorbani@semums.ac.ir

محمد نالاجي زواره و همکاران
معموالً سالها بعد از عفونت اوليه مجدداً فعال شده و زونوا را

فاکتورهاي خطر متعددي مثل مصرف تاباکو ،عفونتها ،تما

ايجاد ميکاد .اين بيماري در هر ساي ميتواند رخ دهود ولوي

بووا اشووعه ،نبووود فعاليووت فيزيک وي ،رژيووم غووذايي نامااسووب،

اغلب بعد از دهه  6زندگي ايجاد مويگوردد [ .]1ميوزان بوروز

آاليادههاي محيطي براي آنها ذکر شده اسوت [ .]3در جهوان

ساليانه زونا 1/2-3/4 ،مورد در هر هزار نفور اسوت و نوون

شايعترين بدخيميها در مردان به ترتيب ريوه ،کولوون ،کبود و

افزايش سن يك ريالك فاکتور مهم در ايجاد زونا مويباشود،

مثانه و در زنان پالتان کولون ،سرويکس و ريه ميباشواد [.]4

ميزان بروز آن در افراد باالي  65سال بوه  3/9-11/٨موورد

در ايران سرطانها بعود از بيمواريهواي قلبوي و تصوادفات،

در هر هزار نفر ميرسد [ .]2سن باال مهمترين ريالك فواکتور

سومين علت مر

و مير هالتاد .ميزان بروز بدخيمي در ايران

براي ابتال به زوناست .ساير ريالك فاکتورهاي زونوا عبارتاود

به ازاي هر صد هزار نفر 110/43 ،مورد در موردان و 9٨/23

رواني ،ايدز ،پيوند عضو ،سرطانهوا،

مورد در زنان ميباشد 5 .مورد از شوايعتورين سورطانهوا در

مصرف طوالنيمدت کورتون و تروما که از بين اينهوا ضوعف

ايران در مردان به ترتيوب معوده ،موري ،کولورکتوال ،مثانوه و

ايماي بيشتر تاييد شده است [.]1

لوسمي و در زنان به ترتيب پالتان ،مري ،معوده ،کولورکتوال و

از :ضعف ايماي ،استر

مکانيالم فعال شدن مجودد ويورو

کوه ماجور بوه زونوا

سرويکس ميباشاد [.]5

ميشود ،ناشااخته است ولي اعتقاد بر اين است که به طور کلي

تقريبوواً  %1٨از بوودخيميهووا در جهووان در ارتبوواب بووا

اسوت

بيماريهاي عفوني هالتاد .شايعترين عوامول عفووني مالوبب

[ .]2عالئم اوليه زونا که مرحله پرودرو ناميوده مويشوود بوه

ويرو ها ميباشاد [ .]6هومناوين مشواهده شوده اسوت کوه

درد سوزشي خارش ،هيپرستزي يا پاراستزي

بيماران دنار بيماري هوجکين و لافو هاي غيور هووجکين از

در درماتو درگير ايجاد ميشود که در اغلب موارد  2-3روز

نظر گالترش زونا در بيشترين خطر قورار دارنود و ضوايعات

و گاه حتي  3هفته طول ميکشود .بعود از ايون عالئوم اوليوه،

پوستي ماتشر در حدود  %40از اين بيماران رخ ميدهد که در

راشهاي پوستي مشخصه بيماري ايجاد ميشوند که ابتودا بوه

آنها خطر پاومونيوت ،انالوفاليت ،هپاتيوت و سواير عووارض

صورت ماکولو پاپوالر بوده و بعد ضوايعات وزيکووالر ايجواد

جدي %5-10 ،بيشتر از سايرين است [.]1

ضعف ايماي سلولي آغازگر فعال شدن مجودد ويورو
صورت احالا

ميگردد و اغلب در عرض 2-3هفته از بين ميروند ،ولي درد

اما اين که آيا افزايش ريالك بدخيمي در افرادي که سابقه

ناشي از بيماري ممکن است تا مدتها اداموه يابود .درگيوري

ابتال به زونا دارند ،بيشتر است يا خير ،هاوز مشخص نيالوت.

زونا به صورت درماتومي و يك طرفه تظاهر ميکاد و از خط

مطالعات که در اين زمياه صورت گرفته نتايج متااقضوي را بوه

وسط تجاوز نميکاد .شايعترين درمواتو هواي درگيور شوامل

دنبال داشتهاند .در برخي از اين مطالعوات ارتبواب معاويداري

توراسيك و تري ژمياال ميباشد .ندرتاً ممکن اسوت بويش از

بين زونا و وجود بدخيمي نهفته همزمان يا بدخيميهاي بعدي

يك درماتو را درگير کاد .زوناي راجعه نيز به طوور نوادر در

وجود نداشت [ .]7-13در حالي که در بعضي از آنها وجوود

بيماران مبتال به نقص ايماي خصوصاً ايدزيها اتفاق مويافتود

رابطه مثبت بين زونا و بدخيميها ،به ويوژه در بودخيميهواي

[.]1

لافاوي و هماتولوژيك ديده شده است [ .]14-20باوابراين بوا
بدخيميها گروه بزرگي از بيماريها هالتاد کوه مشخصوه

توجه به نتايج متااقض مطالعات پيشوين و ايون کوه بويشتور

تمامي آنها رشد ناماظم و خارج از کاترل سلولها مويباشود.

مطالعات به بروز زونا بعد از ايجاد بودخيمي پرداختوهانود و از

و ميور سواليانه در کول

طرف ديگر اهميت تشخيص زود هاگا سرطان در پيشآگهوي

جهان هالتاد و شيوع آنها با افزايش سن افزايش مييابود .در

آن ،اين مطالعه براي بررسي رابطه احتمالي زوناي قبلي در فرد

بدخيميها علت  %13از موارد مور

اغلب موارد تعيين علت دقيق ايجاد بدخيمي ممکن نيالت ولي
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کومش
با بدخيميهاي بعدي که در وي ايجاد ميشود ،طراحوي شوده

ميوانگين ±انحووراف معيوار سوون بيموواران مبووتال بووه بوودخيمي

است.

 53/3±14/6و گروه کاترل  54/1±16/9سال بوده است که
تفاوت معايدار نبود ( .)p=0/563توزيوع جاالوي و سواي دو

مواد و روشها

گروه در جدول  2آمده است.

در اين مطالعه مورد شاهدي 26٨ ،نفر از افراد بواالي 1٨

جدول  ) 1توزيع نوع بدخيمي در بيماران مبتال به بدخيمي

سال که بوين سوالهواي  13٨٨لغايوت  1392بوه بيمارسوتان

نوع بدخيمي

تعداد

درصد

پالتان

10٨

40/3

کولون

41

15/3

معده

22

٨/ 2

مري

12

4/ 5

تخمدان

15

5/ 6

غير هونکين

14

5/ 2

هونکين

13

4/ 9

CLL

٨

3/ 0

ALL

٨

3/ 0

AML

7

2/ 6

CML

همراهان و اين که تشخيص توسوط پزشوك متخصوص بووده

6

2/ 2

سارکو

6

2/ 2

است ،ميباشد .افراد با سابقه مشکوک زونا از مطالعوه خوارج

اندومتر

5

1/ 9

شدند .اطالعات مربوب به سن ،جاس ،نووع بودخيمي ،سوابقه

مولتيپل ميلوما

3

1/ 1

ابتال به زونا ،زمان تشخيص بدخيمي ،مدت زمان بين ابوتال بوه

کل بيماران

26٨

100

فاطميه ( ) سماان مراجعه و بر اسا

شرح حال ,پاراکليايك

و پاتولوژي و توسط متخصص انکولووژي اخيوراً بوراي آنوان
بدخيمي تشخيص داده شده بود ،به عاوان مورد در نظر گرفتوه
شدند .افراد گروه کاترل ( 26٨نفر) هم از بين افورادي کوه بوه
علل ديگر به درمانگاهها مراجعه و يوا در بيمارسوتان بالوتري
شده و بدون سرطان شااخته شده بودند ،انتخاب شدند .در هور

لافوما

دو گروه سابقه زونا پرسيده شد .با توجه به اين کوه تشوخيص
زونا بهراحتي توسط پزشوك و بور اسوا

معيارهواي بوالياي

لوسمي ها

ميباشد [ ،]13مالک سوابقه مثبوت زونوا سووال از بيموار يوا

زونا تا تشخيص بدخيمي در نوكليالوت وارد شود .در ايون
مطالعه قبل از پر کردن پرسشنامه از افراد رضايت گرفته شود

در  13نفر از بيماران دنار بدخيمي که سابقه زونا داشوتاد

و در ضمن انجا مطالعه ،هيچ هزياهاي به آنها تحميل نگرديد

ميانگين±انحراف معيار فاصله زمواني بوين زونوا توا بودخيمي

و اطالعات شخصي افراد کامالً محرمانه ماند.
با استفاده از آزمون کلموگروف اسميرنوف ،کاي

اسکوئرt ،

و رگرسيون لجالتيك با اسوتفاده از نور افوزار  SPSS18.0در
سطح معايداري  %5تحليل داده انجا شد.

 4/6±2/7سال بوده است .کمترين زموان 1سوال و بواالترين
زمان  ٨سال بوده است و اين زمان در  %50بيماران تا  5سال
بوده است.
 13( %4/9نفر) بيماران مبتال بوه بودخيمي و 2٨( %10/4
نفر) گروه کاترل سابقه زونا داشوتاد .سوابقه زونوا در بيمواران

نتايج
از بين  26٨نفر از بيماران مبتال به بدخيمي شايعترين نوع
بدخيمي ،سرطان پالتان ( )%40/3و بعد از آن کولون ()%15/3
بوده است .توزيع انواع بدخيمي در جدول  1آمده است.
 %65/3بيماران مبتال به بدخيمي و  %57/5گوروه کاتورل
زن بودند .دو گروه از نظور جواس جوور بودنود (.)p=0/062

دنار بدخيمي بهطور معايداري نالبت به گروه کاترل کمتر بود
(.)OR=0/440، %95 CI: 0/22-0/٨6، P=0/017
در زنان ،ميانگين±انحراف معيوار سون بيمواران مبوتال بوه
بدخيمي  51/٨±12/6و گروه کاترل  52/5±17/7سال بوده
است که تفاوت معايدار نبود ( ٨( %6/4 .)p=0/657نفر) زنان
مبتال به بدخيمي و  14( %9/7نفر) زنان گوروه کاتورل سوابقه

محمد نالاجي زواره و همکاران
زونا داشتاد .در زنان ،ارتباب بين زونا و بدخيمي معايدار نبود

 10( %11/1نفر) مبتاليوان بوه بودخيمي و  14( %14/0نفور)

(.)OR=0/4٨، %95 CI: 0/19-1/17، P=0/10٨

گروه کاترل ،سابقه زونا داشتاد .در افراد بوا سون حوداقل 60
سال ،ارتباب بين زونا و بودخيمي معاويدار

جدول  )2توزيع جاالي و ساي بيماران مبتال به بدخيمي و گروه کاترل

.)OR=0/77، %95 CI: 0/32-1/٨4،

گروه مورد بررسي
مشخصه

کاترل

مبتال به بدخيمي

نبوود (P=0/559

از  13بيمار مبتال به بدخيمي که سوابقه ابوتال بوه زونوا
داشتاد 4 ،نفر به سرطان کولون 5 ،نفر پالتان2 ،نفر لوسمي و 2

جاس
سن (سال)

تعداد

درصد

تعداد

درصد

زن

175

65/3

154

57/5

مرد

93

34/7

114

42/5

< 30

1٨

6/ 7

22

٨/ 2

بحث و نتيجهگيري

30-39

32

11/9

33

12/3

40-49

56

20/9

61

22/٨

يافتههاي مطالعه حاضر نشان داد  %4/9بيماران مبوتال بوه

50-59

72

26/9

52

19/4

60-69

51

19/0

41

15/3

70-79

30

11/2

3٨

14/2

≤ ٨0

9

3/ 4

21

7/ ٨

در مردان ،ميانگين±انحراف معيار سون بيمواران مبوتال بوه
بدخيمي  56/3±17/4و گروه کاترل  56/3±15/6سال بوده
است که تفواوت معاويدار نبوود ( 5( %4/5 .)p=0/996نفور)
مردان مبتال به بدخيمي و  14( %12/3نفر) مردان گروه کاتورل
سابقه زونا داشتاد .در موردان ،ارتبواب بوين زونوا و بودخيمي
معاووويدار نبوووود (%95 CI: 0/14-1/17، P=0/096
.)OR=0/41،
در افراد کمتر از  60سال 125( %70/2 ،نفر) بيماران مبتال
به بدخيمي و  105( %62/5نفر) گوروه کاتورل زن بودنود کوه
تفاوت معايدار نبود ( .)p=0/12٨در ايون بيمواران3( %1/7 ،
نفر) مبتاليان به بدخيمي و  14( %٨/3نفر) گروه کاترل ،سابقه
زونا داشتاد .در افراد کمتر از  60سوال ،ارتبواب بوين زونوا و
بدخيمي معاويدار بوود (%95 CI: 0/05-0/67، P=0/010
.)OR=0/19،
در افراد با سن  60سوال يوا بويشتور 50( %55/6 ،نفور)
بيماران مبتال به بدخيمي و  49( %49/0نفر) گوروه کاتورل زن
بودند که تفاوت معايدار نبود ( .)p=0/366در ايون بيمواران،

نفر به لافو مبوتال بودنود .ارتبواب بوين زونوا و هويچيوك از
سرطانهاي فوق معايدار نبود.

بدخيمي و  %10/4گروه کاتورل ،سوابقه زونوا داشوتاد و بوين
بوودخيمي و سووابقه زونووا ارتبوواب معاوويداري وجووود دارد
( .)OR=0/440، %95 CI: 0/22-0/٨6، P=0/017بووه
عبارتي ديگر درصد بيماران بوا سوابقه زونوا در گوروه شواهد
بيشتر از بيماران دنار بدخيمي بوده اسوت .ايون ارتبواب در
افراد کمتر از  60سال نيز ديده شد اموا در افوراد سوالماد (60
ساله يا باالتر) ،همناين در زنان و مردان ارتباب معايدار نبود
(.)p>0/05
مطالعات متعددي نقش محافظتي زونا در ابتال به بودخيمي
يا عد ارتباب ابتال بوه زونوا بوا بودخيمي را گوزارش کردنود
[.]21،13،11،9
در مطالعه  Wrenschو همکاران طي سوالهواي -1994
 1991در سانفراناليالکو بر روي  462نفر بيمار مبتال به گليو
و  443نفر از گروه شاهد ،به اين نتيجه رسيدند که سابقه ابوتال
به زونا يا آبله مرغان در مبتاليان بوه گليوو  ،کومتور از گوروه
شاهد است و در بين افراد با سابقه مثبت زونا ،بيماران مبتال به
گليو سطوح پايينتوري از  IgG Abضود ويورو

واريالوال

زوستر را داشتاد .محققين پيشاهاد کردند که احتماالً عفونت بوا
ويرو

شانس گالترش سورطان را کواهش داده يوا احتمواالً

نقشي در از بين بردن سلولهاي سرطاني دارد [.]9
 Wangو همکاران در مطالعوهاي آياودهنگور ،کوه در بوين
سالهواي  2000 -200٨در توايوان بور روي  35٨71بيموار
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زونايي انجا گرفت ،ميزان بروز انواع مختلف بدخيمي در يك

زونا انجا گرفت ،ديده شد که يك افزايش ريالك براي انواع

پيگيري 9ساله بعد از تشخيص زونا بررسي گرديد .در مطالعوه

متعددي از بدخيميها خصوصاً بدخيميهاي هماتولوژيك و به

مذکور ارتباطي بين زونا و ايجاد بدخيمي متعاقب آن حتوي در

خصو

در طي سوال اول پيگيوري وجوود دارد .هومناوين

بين زير گروههاي طبقهبادي شده با توجه بوه سون ،جواس و

مشخص شد بالتري شدن به علت زونوا نشوانگري از ريالوك

سالهاي پيگيري مشاهده نشد .در اين مطالعه وجوود عوامول

ايجاد کانالر در درازمدت حتي بعد از 10سال ميباشد [.]17

ديگري مثل ديابت و بيماريهاي اتوايميون ،بيماري انالودادي

در مطالعه  Cottonو همکواران در انگلالوتان متشوکل از

ريوي ،نارسايي احتقاني قلب و بيماريهاي عروقي مغزي کوه

 1342٨بيمار زونايي و  60601بيمار بدون زونا 4/9 ،درصد

باعث تغيير در سيالتم ايماي شده و احتماالً در ايجاد سورطان

بيماران زونايي و  2/3درصد بيماران بدون زونوا بوه سورطان

هم نقش دارند مورد بررسي قرار گرفته بود [.]13

مبتال شدند .محققين نشان دادنود ابوتال بوه زونوا خطور ايجواد

مطالعه  Yamamotoو همکاران که در سالهواي -2002

سرطان در سالهاي بعد ،به خصوو

در افوراد جووانتور ،را
( Detection

1999در ژاپن بر روي 131بيموار زونوايي ،کوه در آن وجوود

افزايش ميدهد .آنان وجود احتمالي تورش کشف

بدخيميهاي گوارشي با استفاده از آندوسکوپي ،کولونوسکوپي

 )biasرا از محدوديتهاي مطالعه خود ذکر نمودند [.]22

و سي تي اسکن در اين افراد بررسي شوده بوود ،ميوزان بوروز

 Chiuو همکاران در توايوان در مطالعوهاي کوهوورت بور

بوودخيميهوواي گوارش وي در بيموواران زونووايي تفوواوت قابوول

روي  3٨743نفوور بيمووار بوواالي  50سووال مبووتال بووه زونووا و

مالحظهاي با ميزان پيشبياي شده نداشت [.]11

 116229نفر گروه کاترل ،در پيگيري پاج ساله ،نشوان دادنود

در مطالعه  Buntinxو همکاران نيز که در بوين سوالهواي

خطر سرطان بعدي ،در طي زمان تغيير ميکاد .به طووري کوه

1994-2000در بلژيك بر روي  ٨002٨بيمار صورت گرفت

خطر سرطان تا دو سال اول پس از تشخيص زونا معايدار بود

مشخص شد که رابطوهاي بوين وجوود زونوا و افوزايش خطور

و بيشترين خطر در يوك سوال اول پوس از پيگيوري (بوروز

تشخيص بعدي سرطان ،در کل افراد و نيز زنان باالي  65سال

 %0/97در بيماران زونايي و  %0/59در گروه کاترل) ديده شد

وجود دارد ولي در بيماران زير  65سال و همناين در موردان

که نشان ميدهد اين ارتباب کوتاهمدت ميباشود .آنوان ناوين

باالي  65سال ،رابطهاي مشاهده نشد .همناين در اين مطالعه

نتيجهگيري کردند که زونا يك نشانگر وجوود سورطان مخفوي

رابطهاي بين هرپس زوستر و تشخيص سرطان در طوي سوال

است نه عامل مالتعدکااده آن .همناوين آنوان اظهوار داشوتاد

اول پيگيري مشاهده نشد [.]12

احتماالً اين ارتباب ناشي از تورش کشوف و يوا شوانس بووده

 Pundoleو همکاران اظهار داشتاد در ارزيابي رابطه بوين
زونا و بروز بدخيمي ،نتايج مطالعات بيشتر به ارتباب معکو
اشاره دارند و احتماالً بيماري زونوا خطور بودخيمي بعودي را

است و غربالگري سرطان را در بيماران زونايي توصيه نکردند
[.]23
 Iglarو همکاران در يك مطالعه کوهورت گذشتهنگور در

کاهش ميدهد .آنان مطالعه بيشتر در اين زمياه ،به خصوو

اونتاريو با استفاده از دادههاي ثبوت شوده پزشوکي542575 ،

مطالعات سلولي و ايمونولوژيك را توصيه نمودند [.]21

بيمار زونايي و با شاهد جور شده از نظر سون و جواس را توا

بر خالف نتايج مطالعه حاضر ،برخي مطالعات ديگر ،خطر

پاج سال براي سرطان پيگيري کردند .ميزان بوروز سورطان 5

بدخيمي در بيماران با سابقه زونا را بيشتر دانالوتهانود [-17

سال پس از تشخيص زونا در بيماران مبتال به زونا  %4/3و در

.]23،22،20،19،15

بيماران غير زونايي  %3/9بود که خطر نالبي تعوديل شوده آن

در مطالعه  Sorensenو همکاران که در سالهاي -2001

 )p<0/001( 1/09و معايدار بود .باالترين مقدار خطر نالبي

 19٨7در دانمارک بر روي 13414بيمار بالتري شده به علت

بروز سرطان ،شش ماه پس از تشوخيص زونوا و برابور 1/19

محمد نالاجي زواره و همکاران
( )p<0/001بوده است .از آنجايي که اين دادهها براي اهداف

نکاتي که در نمونههاي با حجم باال بايد توجه نمود ،اين است

تحقيقاتي جمعآوري نشده است ،ممکن است پزشوکان توجوه

که حتوي بوا وجوود اخوتالف کوم ميوزان بوروز در دو گوروه،

ويژهاي براي کشوف سورطان در بيمواران زونوايي در ابتوداي

معايداري آماري اتفاق ميافتود [ .]19،15هومناوين توورش

تشخيص زونا داشتهاند .همناين بروز سرطان هم در موردان و

کشف از محدوديتهاي ذکر شده برخي از مطالعاتي است کوه

هم در زنان مبتال به زونا از گروه شاهد بيشتر بود .خطر بروز

ارتباب بين زونا و بدخيمي بعدي را گزارش نمودند [.]23،22

سرطان ليافوما بيشتر از سرطانهاي ديگر بود [.]19

مکانيالم احتمالي اثر ضود تومووري عفونوت بوا ويورو

 Buntinxو همکاران در يك مطالعه کوهورت گذشتهنگور

واريالال هاوز نامشخص است .اما فرضيه مطورح شوده بودين

از بيماران زونايي و گروه شاهد غير زونايي که از نظور سون و

صورت است که عفونت با اين ويرو

و آنتيبادي ايجاد شده

جاس جور شده بودند ،هم در کل زنان و هم در زنوان بواالي

عليه آن با سلولهاي سرطاني و يوا ويورو هواي سورطانزا

 65سال ،بدون هيچگونه تواثير درموان ضود ويروسوي ،خطور

واکاش متقابل نشان داده و از ايون طريوق اثور ضود سورطاني

سرطان پالتان و کورکتال در زنان مبتال به زونا از گروه شواهد

اعمال ميکاد .همناين اين ويرو

در ايجاد اختالالت آتوپي

بيشتر بود .آنان نتيجهگيري کردند دليول کوافي بوراي تالوت

نقش دارد که خود آتوپي به عاوان عامل احتمالي کاهش بروز

وسيع بيماران مالن مبتال به زونا براي حضوور بودخيمي نهفتوه

بدخيميها ،به خصو

سرطانهاي مغوز ،مطورح شوده اسوت

وجود ندارد [.]20

[.]21

 Zahaو همکاران در يك مطالعه گذشتهنگر با اسوتفاده از

از محدوديتهاي مطالعه حاضر کم بودن تعوداد نمونوه در

پروندههاي پزشکي  220بيمار بالتري شده براي درموان زونوا

برخي از زير گروههاي بدخيمي است که امکان بررسي ارتباب

در  15سال قبل %1/٨ ،بيماران دنار بودخيمي شودند کوه از

سابقه زونا با هر يك از بدخيميها ميالر نشد .محدوديت ديگر

مقدار پيشبياي شده ( )%0/27بيشتر بوود .آنوان بوراي تموا

عد بررسي ساير بيماريهواي زمياوهاي فورد نظيور ديابوت و

بيماران مبتال به زونا که نياز به بالتري در بيمارسوتان داشوتاد،

بيماريهواي اتوايميوون ،بيمواري انالودادي ريووي ،نارسوايي

معاياه از نظر تومورهاي بدخيم را پيشاهاد کردند [.]16

احتقاني قلب و بيماريهاي عروقي مغزي که باعوث تغييور در

 Liuو همکوواران در ي وك مطالعووه در تووايوان در 4249٨
بيمار مبتال به زونا و  1699٨3بيمار غير زونايي جورشوده از

سيالتم ايماي شده و احتماالً در ايجاد سرطان هم نقش دارند،
ميباشد.

نظر سن و جاس ،ميوزان بوروز سورطان در بيمواران زونوايي

به طور کلي يافتههاي ما نشان ميدهد که سابقه زونوا نوه

 %2/42و در بيماران گروه کاترل  %2/26بوده است .همناين

تاها عامل خطري براي ابتالي بعدي به بدخيمي نميباشد بلکه

بروز بدخيمي ليمفوئيد در بيماران زونايي  %0/11و در بيماران

احتمال دارد زونا نقش محافظتي در ابتال بوه بودخيمي داشوته

گروه کاترل  %0/06بوده است .محققوين ناوين نتيجوهگيوري

باشد .اين اثر ممکن است ناشي از تقابل ويرو

با عملکرد و

کردند که زونا يك فاکتور خطر مالتقل براي سرطان ليمفوئيود

نيز فعاليت سلولهاي سرطاني باشد .مطالعات ديگر بوا نمونوه

ميباشد اما بروز بدخيمي غير ليمفوئيد با گروه کاتورل تفواوت

بويشتوور در سووطح سوولولي و ايمونولوژي وك در هوور ي وك از

معايداري نداشت .آنان مطالعات بيشتر براي کشف پاتوژنز و

بدخيميها ،ضمن بررسي وجود يا عود وجوود بيمواريهواي

استراتژي پيشگيري را در جمعيت آسيايي ،توصيه کردند [.]15

تضعيفکااده سيالتم ايماي در بيمار ،توصيه ميشود.

با توجه به مطالعات فوق ،مشاهده ميشوود مطالعواتي کوه
افزايش خطر بروز بدخيمي در مبتاليوان بوه زونوا را گوزارش
کردند ،مطالعاتي هالتاد که با حجم نمونه باليار باال بوودهانود.
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Introduction: The relation between herpes zoster (shingles) and malignancy has been studied for many
years. It has been well established that the herpes zoster occurs more frequently in patients with known
malignancy but, whether that previous herpes zoster is associated with subsequent risk of malignancy is still
controversial and so far studies have led to conflicting results. Therefore we designed this study in order to
investigate a possible relationship between the previous shingles and subsequent risk of malignancies.
Materials and Methods: This case-control study consisted of 268 adult patients (≥ 18 years) with
diagnosis of malignancy (case group), who referred to Fatemieh hospital in Semnan, Iran. Oncology
diagnosis of malignancy was based on medical history, clinical findings, and laboratory and pathology
results. Adult patients without history of malignancy (n=268) were selected as control group. In both
groups, age, gender and history information about shingles, type of malignancy and the interval between
occurrence of shingles and cancer diagnosis were recorded in a check list. Patients with uncertain shingles
history excluded from the study.
Results: The age and gender were similar in both control and case groups (p>0.05). History of herpes
zoster was positive in 4.9 %( 13 patients) of case group and in 10.4% (28 patients) of the control group. The
difference between the positive cases in two groups was significant (OR=0.440, 95% CI: 0.22-0.86,
p=0.017). The relation between shingles history and malignancy was not significant between genders. Also,
the association between shingles history and malignancy in patients with 60 years of age or over was not
significant, but association between shingles history and malignancy in patients less than 60 years of age
was significant (OR=0.19, 95% CI:0.05- 0.67, p=0.010).
Conclusion: Our findings showed that herpes zoster might not be a risk factor for subsequent
malignancy, though in contrast, it may produce a protective effect against the occurrence of malignancy.
Further studies with larger samples at the cellular and immunological levels are recommended to more clear
the relation between zoster and later malignancies.
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