[ DOI: 10.18869/acadpub.hrjbaq.1.4.225 ]

Health Research Journal, Volume 1, Issue 4, Summer 2016

Original article

The Role of Herpes Simplex Virus Type І in Facial
Paralysis of Children with Cochlear Implants
Shahla Afsharpaiman 1, Mohammad Ajalloueyan2*, Suzan Amir Salari 2,
Mohammad Torkman 3
1

Health and Nutrition Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2
Hearing Modern Technology Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences,
Tehran, Iran
3
Department of Pediatric Medicine, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
* Corresponding author: Tel: +98-9121191622, E-mail: ajall.ajall@yahoo.com

Downloaded from hrjbaq.ir at 21:23 +0330 on Wednesday December 12th 2018

Received: 2016/07/24
Accepted: 2016/09/18
Online Published: 2016/11/19
DOI: 10.18869/acadpub.hrjbaq.1.4.225
Abstract
Introduction: Cochlear implant is an appropriate treatment for deaf children. Rare
complications have been reported for this surgery and facial nerve paralysis is one of them with
an incidence rate of 0.71%. The aim of this study was to investigate the positive serology and
role of Herpes simplex type I virus in patients with Cochlear implant and facial nerve paralysis
after surgery.
Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted on 199 candidate children
undergoing cochlear implantation. Herpes simplex type I serology test was performed before
and after the surgery in children. The results were analyzed by SPSS version 20.
Results: 199 children with a mean age of 2.42 years (1-14 years old) were studied. Of them,
52.2% were boys and 47.7% were girls. Herpes-positive serology was 6.11%. Facial nerve
paralysis was seen in five cases; there was no evidence of herpes and all of them recovered
without treatment.
Conclusions: According to this study, the prevalence of facial nerve paralysis was low and
reactivation of herpes was not efficient. More studies are needed due to the low prevalence.
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چکیده
مقدمه :کاشت حلزون درمان مناسب در کودکان ناشنوا است .عوارض جراحی نادری برای این جراحی گزارش شده
است که یکی از این عوارض فلج عصب فاسیال است که با شیوع  ./171درصد رخ میدهد .هدف از این مطالعه بررسی
سرولوژی مثبت علیه ویروس هرپس سیپلکس تایپ  1در کودکان کاشت حلزون شده بعد از جراحی میباشد.
مواد و روشها :این مطالعه مقطعی روی  199کودک که تحت جراحی کاشت حلزون قرار گرفتند انجام شد .سرولوژی
هرپس سیمپلکس تیپ  1قبل و بعد از از جراحی انجام شد .سپس نتایج با  SPSS 20مورد آنالیز قرار گرفت.
نتایج 199 :کودک با میانگین سنی  42/2سال ( 1-14سال) مورد مطالعه قرار گرفتند .از این تعداد  52/2درصد پسر
و  47/7درصد دختر بودند .سرولوژی مثبت هرپس  11/2درصد بود 5 .مورد فلج فاسیال دیده شد که در هیچکدام
شواهدی به نفع هرپس پیدا نشد و همگی بدون درمان بهبود یافتند.
نتیجهگیری :بر طبق این مطالعه شیوع فلج عصب فاسیال و سرولوژی مثبت علیه ویروس هرپس کم بود ونقش
ویروس هرپس در بروز فلج فاسیال ثابت نشد .با توجه به این شیوع کم نیاز به مطالعات بیشتری در این باره میباشد.
کلمات کلیدی :کاشت حلزون ،فلج فاسیال ،هرپس سیمپلکس
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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کاشت حلزون یک روش درمانی است که برای بازتوانی شنوائی
در برخی کودکان ناشنوا ابداع شده است .اگرچه هر عمل
جراحی روی گوش دارای یکسری عوارض پس از عمل است
[ ،]1ولی کاشت حلزونی شنوائی یک عمل جراحی مطمئن و
بدون خطر و با عوارض ناچیز میباشد که اخیراً با بکار گیری
تکنیکهای جراحی پیشرفته و بهینه سازی عوامل درمان بیماران
از عوارض این عمل کاسته شده است [ .]2در برخی مطالعات
میزان بروز عوارض عمده پس از کاشت حلزونی شنوائی را %3
اعالم کردهاند [ .]3یکی از این عوارض تحریک عصب صورتی و
گاها فلج این عصب است که در برخی بیماران روی باز توانی
صفر تا  %13/3گزارش شده است [ .]2 ,5احتمال فلج قطعی
عصب در مطالعات اخیر  %1,71گزارش شده است [ .]7از نظر
اتیولوژی شایعترین علت صدمه به عصب صورتی در معرض قرار
گرفتن ریشه عصب به حرارت درحین جراحی است [ .]9شیهان
و ویانی در سال  2117بیماری را با فلج عصب فاسیال معرفی
نمودند که  7روز پس از کاشت حلزون دچار ضعف کلیه
عضالت موازی صورت شد و پس از بررسی متوجه نقش ویروس
در وی شدند ]9[ .کیو و همکارانش در سال  2111در چین
یک مورد فلج فاسیال را بدنبال کاست حلزون گزارش کردند که
با ویروس هرپس در ارتباط بود [.]11
جوزف و همکاران نیز در سال  2119در هندوستان بیماری را
معرفی کردند که مارکرهای آنتی بادی ضد ویروس هرپس 1
قبل از عمل در وی مثبت بود و بعد از عمل در وی افزایش
یافت [ .]11اجل لوئیان و همکاران در سال  2111در ایران
 222کودک کاشت حلزونی شده را از لحاظ عوارض پس از
عمل مورد مطالعه قرار دادند %5/7 .بیماران دچار فلج فاسیال
بعد از عمل شده بودند [.]12
علیرغم مطالعات بسیار در خصوص کاشت حلزونی شنوائی در
دنیا ارتباط این عارضه پس از عمل با عفونتهای ویروسی
خصوصاً هرپس سیمپلکس  1هنوز مبهم است .در مرکز کاشت
حلزونی شنوائی بیمارستان بقیه ا( ...عجل اهلل تعالی فرجه)
تعداد قابل توجهی عمل کاشت حلزونی شنوائی روی کودکان
ناشنوا انجام شده یا در حال انجام است .هدف از این مطالعه
بررسی سرولوژی مثبت در مقابل ویروس هرپس  1و نقش
احتمالی آن با فلج عصب فاسیال پس از جراحی کاشت حلزون

مواد و روشها
از کلیه والدین کودکانی که تحت عمل جراحی کاشت حلزونی
قرار گرفتند ابتدا جهت انجام آزمایشات رضایتنامه کتبی اخذ
شد .اطالعات دموگرافیک آنان شامل سن ،جنس و  ...جمع
آوری شد .از کلیه بیماران یک روز قبل از عمل یک نمونه خون
لخته جهت علیه ویروسهای هرپس سیمپلکس  1جمع آوری و
به  IgMو  IgGاندازه گیری سطح آزمایشگاه ارسال شد .در
بیمارانی که دچار فلج عصب صورتی بعد از عمل شدند مجدداً
آنتی بادیهای ضد هرپس سیمپلکس  1اندازه گیری شد .نتایج
آزمایشات و اطالعات دموگرافیک در پرسشنامه طرح وارد و در
بانک نرم افزاری ذخیره و تحت آنالیز قرار گرفت .همه
آزمایشات با کیت استاندارد و در بیمارستان بقیه ا ..انجام شد.
آنالیز نتایج به دست آمده به روش آماری Paired sample
 T-Testانجام گرفت.

یافتهها
تعداد  199کودک کاشت حلزونی شده در این مطالعه شرکت
کردند .میانگین سنی این بیماران  2/24سال بود که کم سن
ترین آنها  1سال و بزرگترین آنها  14سال سن داشته است.
تعداد  114بیمار ( )%52/3پسر و تعداد  95بیمار ()%47/7
دختر بودند (جدول  .)1محل سکونت تعداد  91نفر بیماران
( )%41/2تهران 5 ،نفر ( )%2/5اسالمشهر 4 ،نفر ( )%2گلستان
 3نفر ( )%1/5اصفهان بوده و بقیه بیماران ( 117نفر )%53/9 ،از
دیگر مناطق کشور شامل کرمانشاه ،بومهن ،میاندوآّب،
رباطکریم ،ساری و ...هر کدام یک ،دو یا سه نفر بودهاند (جدول
 .)2رتبه بیماران در بین خواهران و برادران در خانواده بدین
شرح بوده است :تعداد  114کودک ( )%52/3فرزند اول59 ،
بیمار ( )%29/2فرزند دوم 19 ،بیمار ( )%9فرزند سوم 3 ،بیمار
( )%1/5فرزند چهارم و یک بیمار ( )%1/5فرزند پنجم خانواده
بودهاند .تعداد  14بیمار ( )%7نیر رتبه بیمار مشخص نبوده
است( .جدول  )1نتایج سرولوژی در بیماران کاشت حلزون در
جدول  3نشان داده شده است .از تعداد  199بیمار کاشت
حلزونی شده  5بیمار ( )%2/5پس از عمل دچار فلج عصب
صورتی شدند .زمان بروز فلج عصب صورتی برای سه بیمار
( )%1/5بالفاصله در همان روز عمل جراحی و برای یک بیمار
( 7 )%1/5روز پس از عمل بوده است .در یک بیمار ( )%1/5نیز
زمان بروز فلج عصب صورتی مشخص نشده است .در هیچکدام
شواهد عفونت ویروسی دیده نشد و سطح سرمی آنتی بادیهای
علیه هرپس تایپ یک افزایش نیافت.
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جدول  :1سن و جنس کودکان کاشت حلزون شده
نتایج

متغیر
سن (کمترین  1و بیشترین  11سال)

2/24 ± 1/94

جنس
(95 )47/7
(114 )52/3

مونث
مذکر

متغیر

نتایج

تهران

(91 )41/2
(5 )2/5

اسالمشهر
گلستان

(4 )2

اصفهان

(3 )1/5
(117 )53/9

سایر

اطالعات در جدول به صورت انحراف معیار  ±میانگین یا
(درصد) تعداد آمده است.

نوع آزمایش
Herpes IgG
Herpes IgM

تعداد و درصد

میانگین سطح سرمی

سطح سرمی نرمال

نتیجه منفی

نتیجه مثبت

)111( 199
)97/5(194

2/79
1/29

کمتر از 1/9
کمتر از 1/9

)99/4( 172
)91/4( 191

)11/2( 23
)7( 14

اطالعات در جدول به صورت درصد و تعداد آمده است.

بحث
در این مطالعه که روی  199کودک  1تا  14سال با جراحی
کاشت حلزون انجام شد تغییر ایمنوگلوبولین ضد ویروس
هرپس یک قبل و بعد از جراحی هم در کل بیماران و هم در
کسانی که دچار فلج عصب فاسیال شدند معنی دار نبود .شیوع
فلج فاسیال پس از جراحی بسیار کم و مطابق با سایر مطالعات
بود Hou .و همکاران  222بیمار کاشت حلزونی شده را در
فاصله  11سال بعد از عمل در یک مرکز درمانی نظامی در
چین تحت نظر گرفتند و در سال  2111گزارش نمودند که از
بین این بیماران  2نفر دچار  facial nerve paresisشدند
[.]11
 Arnoldnerو همکاران در بزرگترین مرکز کاشت حلزونی در
استرالیا در سال  2115گزارش نمودند از بین  342بیمار شامل
کودکان و بالغین که کاشت حلزونی شنوائی شده بودند گر چه
 3بیمار از بالغین و  2بیمار کودک دچار اختالالت جزئی در
عصب صورتی شدند ولی هیچکدام از بیماران دچار عوارض
ماژور و پایدار نشده بودند [ Migirov .]13 ,12و همکاران در
سال  2111در فلسطین اشغالی از بین  21بیمار بالغ که عمل
کاشت حلزونی روی آنها انجام شده بود پس از  12ماه عارضهای
گزارش نکردند [ Stratigouleas .]14و همکاران در سال
 2112از آمریکا گزارش دادند که در  172بیمار کاشت حلزون
شده فقط یک بیمار درگیر  facial nerve paralysisشده
بود [ .]15در مطالعه ما از  199مورد  5بیمار دچار فلج عصب
فاسیال شدند  %1/125که شیوع نسبتاً کمی بود و با مطالعات

پیشین مطابقت داشته و نسبت به گزارشات قبلی از همین
مرکز نیزکاهش قابل توجهی داشته است [ .]12در مطالعاتی
که در فوق ذکر شد اکثر موارد فلج عصب بهبودی داشته ،اگر
چه در برخی موارد آستروئید بکار رفته بود ،در مطالعه ما هم
هر  5مورد ،بیماران بدون درمان خاص بهبود پیدا کرده ند و از
این بابت با سایر مطالعات تفاوتی نداشت .فلج عصب فاسیال
متعاقب جراحیهای گوش میانی برای جراحان گوش و حلق
وبینی یک کابوس است .چنانچه فلج این عصب پس از 72
ساعت رخ دهد و هیچ نشانهای از وجود عفونت نیز در بیمار
یافت نشود باید عفونتهای ویروسی خصوصاً ویروس هرپس را به
عنوان عامل احتمالی در نظر داشت [ .]12 ,11وجود ارتباط
منطقی بین مثبت شدن مارکرهای آنتی بادی ضد ویروس قبل
از عمل و تظاهرات بالینی بیمار میتواند حدس قوی برای عامل
عفونت را مطرح نماید .فعال شدن ویروس هرپس بدنبال تروما
یا سرکوب ایمنی و اشعه تراپی میتواند باشد Filipo .و
همکاران در  2113گزارش کردندکه در  %31/2بیماران با
دوباره فعال شدن هرپس  Iدر ارتباط بود وعلت را سرکوب
ایمنی ناشی از مصرف کورتون ذکر کردند ALdea .در 2112
 1/5-11روز بعد از جراحیهای سر و گردن دوباره فعال شدن
ویروس را گزارش کردند.
 Vianiو  ]9[ Sheahanدر سال  2117بیماری را معرفی
نمودند که  9روز پس از کاشت حلزونی شنوائی دچار
 Delayed neuropathy facial palsyشده بود و با توجه
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شیوع عصب فاسیال خصوصاً نوع تاخیری بعد از عمل کاشت
حلزون در مرکز بقیه اله (عج) با بهبود روشهای جراحی و
افزایش تجربه بسیار کم شده است و نقشی از فعال شدن مجدد
ویروسها در بروز آن یافت نشد اما برای نتیجه گیری بهتر با
توجه به شیوع کم سرولوژی مثبت قبل از جراحی در بیماران
.نیاز به مطالعات وسیعتری میباشد

سپاسگزاری
ما نویسندگان این مقاله عالقمندیم از همکاریها و حمایتهای
االعظم (عج) و همچنین...معاونت پژوهش بیمارستان بقیه ا
آزمایشگاه این بیمارستان که ما را در انجام این پژوهش یاری
.کردند تشکر نماییم

به حال عمومی بیمار که دارای ضعف کلیه عضالت موازی
صورت بود نظر دادند عالئم به سود تئوری دخالت ویروس در
 در مطالعهای که ما انجام دادیم در همه.ایجاد فلج فاسیال است
 افراد11/2  بررسی شد که درHSV1 بیماران سرولوژی علیه
 کودکی5  در.مثبت بود که هیچکدام دچار فلج فاسیال نشدند
1  مورد بالفاصله بعد از عمل و4 هم که فلج فاسیال بروز کرد
مورد یک هفته بعد بود که هیچکدام از این بیماران سرولوژی
مثبت علیه ویروس هرپس قبل از عمل و بعد از جراحی
 بنابراین با این مطالعه ما نتوانستیم نقشی از ویروس را.نداشتند
.در بروز فلج فاسیال پیدا کنیم

نتیجه گیری
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