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 چکیده:

ترین تظاهرات نورولوژیکی ویروس  شایع ازHTLV-1 (HAM/TSP) از ناشی میلوپاتی و گرمسیري اسپاستیک پاراپارزي

HTLV-1  .فاکتورهای ویروسی و فاکتورهای ژنتیکی می باشد. شمال شرق ایران ناحیه اندمیک برای این ویروس است

ایفا می کنند. هدف این مطالعه بررسی میزان لود ویروس و نیز  HAM/TSPمیزبان نقش مهمی در پیشرفت بیماری 

در این مطالعه درمیان بیماران ایرانی و مقایسه آنها با سایرنواحی اندمیک در دنیا بود.  HAM/TSPعالئم بالینی بیماران 

درسلولهای تک ایرانی  ویروسناقل  34و  HAM/TSPبیمار  102در  HTLV-1میزان لود ویروس  ،سیستماتیک گذشته نگر

 HAM/TSPتشخیص بیماری کمی مورد اندازه گیری قرارگرفت.  real time PCRهسته ای خون محیطی با استفاده از متد 

کمتر   PBMCs) 4ies/10(626 ± 53.031copایرانی  HAM/TSPمیانگین لود ویروس دربیماران بود.  WHOبر اساس معیار 

مقایسه، میانگین لود  (. در PBMCs 4912.5 ± 778.6 copies/10کپی و در برزیل  800دیگر بود )در ژاپن حدود  از جوامع

copies/10 4140 )حدود بیشتر ناقلین ژاپنی   PBMCs) 4(193 ± 44.375 copies/10 ویروسویروس در میان ناقلین 

PBMCs) و کمتر ازناقلین برزیلی (452.8 ± 240.5 copies/104 PBMCs  )ترین  شایعبود. گزارش شده بر اساس نشریات

راه رفتن، اختالالت ادراری، پاراستزی، ضعف،  ایرانی ها، ژاپنی ها و برزیلی ها اختالل درمیان  نورولوژیکی در عالئم

و ناقلین رابطه معناداری با سن و جنس  HAM/TSPلود ویروس دربیماران ناحیه تحتانی کمر بودند.  و درد دریبوست 

ایرانیان و سایر جمعیتهای بین  HAM/TSPبیماران و متعاقبا عالئم بالینی  HTLV-1تفاوت در لود ویروس نشان نمی داد. 

 احتماال به دلیل تفاوت در پیش زمینه ژنتیکی میزبان و شرایط محیطی این جمعیتها باشد. اندمیک 

 

 مقدمه

HTLV-1  میلیون فرد درسراسر جهان  20-10و تخمین زده شده که بین ( 1)اولین رتروویروس انسانی کشف شده است

(. این ویروس بومی چندین ناحیه جهان است ازجمله جنوب غربی ژاپن، حوضه کارائیب، 2آلوده به این ویروس می باشند )

حدود در ایران )مشهد(  HTLV-1(. شیوع عفونت 4و 3آفریقای مرکزی، آمریکای جنوبی، جزایر مالنزی و خاور میانه )

بیشتر افراد آلوده به ویروس به صورت ناقل بدون  .(5) ن زده شدهاهداکنندگان خون تخمی در %0.7کل جمعیت و در  2-3%
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 و(ATL) به بیماری نئوپالستیک لوسمی سلول تی بالغ  ،(. درحالی که درصد کمی از افراد آلوده6عالمت باقی می مانند )

 . (8) مبتال می شوند HAM/TSPبه از افراد آلوده به ویروس  %5تنها . (7) ی شوندمبتال م HAM/TSPشرایط التهابی در 

HAM/TSP  ایپر هضعف عضالنی پیشرفته، و عالئم بالینی این بیماری شامل طناب نخاعی می شود باعث دمیلینه شدن

این عالئم معموال به (. 11-9رفلکسی اندامهای تحتانی، اختالالت حسی، بی اختیاری ادراری و ناتوانی جنسی می شود )

ی که از شروع بیماری آنها مدتی گذشته عالئم با سرعت بیشتری ظاهر می بیماران در آهستگی ظاهر می شوند درحالی که

 (. 13و12زنان بیشتر از مردان در معرض خطر ابتال به این بیماری قرار دارند )شوند. 

هنوز بطوردقیق مشخص نیست اما مطالعات گذشته نشان داده اند که هم خود ویروس و  HAM/TSPپاتوفیژیولوژی دقیق 

 ، به ویژه پلیباشند HAM/TSPارتباط با پیشرفت بیماری  هم ژنتیک میزبان و فاکتورهای ایمنولوژیکی می توانند در

 HIVلود ویروس ازعوامل تعیین کننده اصلی پیامد عفونتهای ویروسی مزمن از جمله . (15و14) مورفیسم ژن سایتوکاین

همچنین مطالعات اخیر اهمیت لود ویروس را در پیامد عفونت ویروس ویروس هپاتیت بی و هپاتیت سی می باشد.  ,2و  1

HTLV-1 (16)نشان داده اند   . 

که نشان می دهد تکثیر فعال لود ویروس باالتر در مقایسه با ناقلین بدون عالمت مشاهده شده است  HAM/TSPدر بیماران 

و  TAXنقش کلیدی درپیشرفت این بیماری ایفا می کند. مطالعه اخیر نشان داده که سطح باالی بیان  HTLV-1ویروس 

 (. 17) هستند HAM/TSPدر ارتباط با لود باالی ویروس و پیشرفت بیماری   +CD8کارآمدی کم ضد ویروسی 

در میان ایرانی ها و ژاپنی  HAM/TSPلود ویروس و ریسک فاکتورهای ژنتیکی میزبان در پیشرفت مطالعه پیشین،  در

 HAM/TSP 2مقایسه شدند و مشخص شد که متوسط لود ویروس ایرانی ها در بیماران  HTLV-1های آلوده به ویروس 

برابر لود در افراد ناقل بود.  13ژاپنی لود ویروس  HAM/TSPبرابر بیشتر از افراد ناقل است در حالی که در بیماران 

همچنین لود ویروس در ناقلین ایرانی بیشترازناقلین ژاپنی بود. این تفاوتهای معنادار لود ویروس بین دو جمعیت، منعکس کننده 

می باشد. در این مطالعه نمونه های  در جمعیتها (HLA) لکوسیت انسانیژنوتایپ آنتی ژن از جمله نقش فاکتورهای ژنتیکی 

DNA سلولهای تک هسته ای خون محیطی ها از کل خون استخراج شدند اما نمونه های ژاپنی ها از  ژنومی ایرانی

(PBMCs).  .کمتر تخمین زده شده است مقایسه با ژاپنی ها  احتمال می رود که لود ویروس ایرانی ها دراستخراج شدند

در میان ایرانیان در مقایسه با سایر مناطق اندمیم  HAM/TSP(. هدف این مطالعه بررسی لود ویروس و عالئم بالینی 18)

 در جهان بود. 

 

 مواد و روشها

 

 جمعیت مورد مطالعه

 

فرد ناقل ایرانی که به آزمایشگاه تشخیص طبی  34و  HAM/TSPبیمار  102مطالعه گذشته نگر، فایل مربوط به در این 

همه این بیماران ساکن استان مورد بررسی قرار گرفت. مرکزی جهاد و آزمایشگاه تشخیص طبی نوید مراجعه کرده بودند 

ناقل از شهر کوگوشیما و  184و  HAM/TSPبیمار  222خراسان بودند. جمعیت مورد مطالعه ژاپنی ها متشکل بود از 

تست با استفاده از  HTLV-1ناقل از شهر سالوادور بود. عفونت  242و  HAM/TSPبیمار  92عیت برزیلی ها شامل جم

صورت گرفت. اطالعات  WHOبر اساس معیار  HAM/TSPمشخص شد. تشخیص  HTLV-1سرولوژی آنتی بادی 

از فایل پزشکی ثبت شده در  HAM/TSPدموگرافیک )شامل سن، جنس و طول دوره بیماری( و عالئم نورولوژیکی 

و عالئم بالینی درژاپنی ها و برزیلی ها  HTLV-1قائم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد جمع آوری شد. لود ویروس  بیمارستان

 (. 23-18و 11و 14ازمقاالت چاپ شده به دست آمد )

 

 

 HTLV-1اندازه گیری لود ویروس 

 

تیمار از نمونه های خونه   (PBMCs)سلولهای تک هسته ای خون محیطی، HTLV-1به منظور اندازه گیری لود ویروس 

به کمی مطلق با استفاده از کیت تجاری  Real time PCR فایکول جداسازی شدند. غلظت روش شیبتوسط  EDTAشده با 

با استفاده از پرایمرهای اختصاصی و پروب فلوروژنیک توسط  PBMCsدر  HTLV-1منظور اندازه گیری لود ویروس 



با  سلولی  DNA به صورت مقدار واقعی HTLV-1تعداد کپی ویروس انجام شد.  real time PCRدستگاه رتروژن کیو 

و آلبومین با استفاده از  DNA HTLV-1غلظتهای گزارش شد. ژن آلبومین به عنوان ژن رفرنس، اندازه گیری کمی مقدار 

 DNAکپی تعداد به صورت نسبت ) HTLV-1نقطه ای محاسبه شدند. مقدار نرماالیزد شده لود ویروس  5نمودار استاندارد  2

1-HTLV  کپی تعداد بهDNA 1محاسبه شد و به عنوان تعداد پروویروس 410*  (2تقسیم بر  آلبومین-HTLV  10به ازای 
4 PBMCs ( 24بیان گردید .) 

 

 آنالیز آماری

 

آنالیز شدند. داده  19ورژن  SPSSبا استفاده از نرم افزار داده ها توسط تستهای ناپارامتریک من وایتنی و کورلیشن سپیرمن 

در از لحاظ آماری معنادار  0.05های توصیفی به صورت میانگین، استاندارد ارور و درصد ارائه شدند. مقدارپیکمتر از 

 نیز تخمین زده شد.  %95نظر گرفته شد و فاصله اطمینان 

 

 نتایج

 

 HTLV-1لود ویروس 

 

بودند  HAM/TSPنفر بیمار  102تعیین شد. ازمیان آنها  HTLV-1ایرانی مبتال به عفونت  136در  HTLV-1لود ویروس 

 ± 42.22( مرد بودند. میانگین سن آنها %34.6نفر ) 47از آنها زن و ( %65.4)نفر  89نفر ناقل ویروس بودند.  34و 

در یک بیمار  PBMCs 410تعداد کپی در  HTLV 2578-1لود ویروس  بیشترین. سال( 79-11)دامنه  سال بود 1.250

در یک ناقل ویروس بود. میانگین سن بیماران  PBMCs 410در کپی  10بود و کمترین لود ویروس مبتال به نقص ایمنی 

HAM.TSP (43.07 ± 1.478 سال)  ویژگی ها  (.سال 2.290 ± 39.68ویروس بود )که این مقدار بیشتر ازگروه ناقل بود

ویژگی ها و لود  2جدول به صورت خالصه ارائه شده است.  1و افراد ناقل در جدول  HAM/TSPو لود ویروس بیماران 

در بیماران  HTLV-1و افراد ناقل بر اساس جنسیت نشان می دهد. لود ویروس  HAM/TSPبیماران ویروس را در 

HAM/TSP  .و ناقلین ارتباط معناداری با سن و جنس نشان نمی دادند 

 

 عالئم بالینی

 

(، بی حسی %33(، اختالالت ادراری )%65اختالل در راه رفتن )میان ژاپنی ها در  HAM/TSP شایععالئم نرولوژیکی 

و ظهور  HTLV-1مدت زمان میان آلودگی به ویروس ( بودند. 19( )%9درد مفاصل )و  (%6، یبوست )(%13)پاها 

بیشترین  HAM/TSP(. در بیماران ایرانی مبتال به 20بین چندین ماه تا چندین سال متغییر است ) HAM/TSPبیماری 

(، خستگی %93(، اختالالت ادراری )%95اختالل در راه رفتن ) HTLV-1مربوط به آلودگی با ویروس بالینی تظاهرات 

 HAM/TSPبیماران ( بودند. شایع ترین عالئم بالینی %73( و درد )%75یبوست )(، %78.2(، پاراستزی )%85و ضعف )

نقص حسی (، %62.5(، کمردرد )%73(، معلولیت حرکتی )%100اندام تحتانی ) سندرم هرمی دردر جمعیت برزیلی 

( و مشکالت %23.9(، بی حسی پا )%28.4)افزایش رفلکسهای تاندون دراندام فوقانی (، %35(، بی حسی دست )52.3%)

در شمال شرق ایران، ساکن مشهد  HAM/TSPبیشترین بیماران مبتال به بر طبق مطالعات . بودند (%11اسفنکتری )

نیشابور گزارش شده. به نظر در  HAM/TSP(، نیشابور و سپس قوچان بودند. اگر چه بیشترین میزان ابتال به 57.27%)

 دیده شده است.  سال قبل در این ناحیه برای اولین بار 10می رسد این بیماری حدود 

 

 بحث

 

 HAM/TSP خطر ابتال بهافزایش ژنتیکی میزبان همراه با فاکتورهای ویروسی با  مطالعات پیشین نشان داده اند که بک گراند

، بک گراند HTLV-1، زیرگروه HTLV-1مهم ترین فاکتورها لود ویروس در ارتباطند. و پیشرفت بالینی این بیماری 



HLA فراوانی سلولهای تی ،CD4+  اختصاصی برای ویروس,HTLV-1  مانند شیردهی یا از سن، جنس، راه های انتقال(

 (. 29-25( و تیترآنتی بادی باال هستند )طریق تزریق خون

مورد  HTLV-1 میان ایرانی های آلوده به ویروس HAM/TSP و عالئم بالینی HTLV-1در این مطالعه، لود ویروس 

 شد.  ارزیابی قرار گرفت و با نتایج سایر مناطق اندمیک در دنیا مقایسه

سال(  80-15سال با دامنه  57.3)سال(، ژاپنی ها  79-11سال با دامنه  43در ایرانی ها ) HAM/TSPمتوسط سن بیماران 

، ژاپنی ها سال( 68-19سال با دامنه  35.50از ناقلین ویروس ایرانی ) سال( بیشتر 73-31سال با دامنه  54و برزیلی ها )

( بودند.این نتایج با مطالعات دیگر 18، 14سال( ) 74-15ه سال با دامن 38سال( و برزیلی ها ) 64-16سال با دامنه  39.4)

درجمعیت ایرانی بیشتر از مردان مبتال به این  HAM/TSP(.همچنین میانگین سن زنان مبتال به 30، 16سازگاراست )

 (. 2بیماری بود )جدول 

 ± 626.16)  ایرانی HAM/TSPدر بیماران  HTLV-1میانگین لود ویروس همانطور که انتظارمی رفت، 

PBMCs) 453.031copies/10  ژاپنی ،PBMCs)4(798 ± 51copies/10  778.6 ± 912.5)4 و برزیلی copies/10

PBMCs)  و برزیلی 17 ± 120، ژاپنی 44.375 ± 193ناقلین ایرانی بیشتر از,Copies/104PBMCs  240.5 ± 

در و ناقل بیشتر از زنان بود.  HAM/TSP(. میانگین لود ویروس مردان ایرانی در هر دو گروه 23-21) بود 452.88

 انجام شد، 2010(. درمطالعه همگروهی دیگری که درسال 21زنان ژاپنی بیشترازمردان بود )مقایسه میانگین لود ویروس 

ناقض بین نتایج ممکن است به واسطه متدولوژی متفاوت و (. این ت31میانگین لود ویروس زنان ژاپنی کمتر از مردان بود )

ژاپنی  و برزیلی  HAM/TSPبیماران  HTLV-1میانگین لود ویروس یا جمعیتهای مورد مطالعه با ویژگیهای متفاوت باشد. 

ناقلین  HTLV-1میانگین لود ویروس از طرف دیگر، ایرانی بود.  HAM/TSPبیشتر از میانگین لود ویروس بیماران 

نتایج مشابهی را  (. مطالعه دیگری که در ژاپن انجام شد23-21ایرانی بیشتر از ناقلین ژاپنی و کمترازناقلین برزیلی بود )

برابر بیشتر از ناقلین ویروس بود  3ایرانی  HAM/TSPبیماران  HTLV-1(. همچنین متوسط لود ویروس 32نشان داد )

ژنتیک میزبان، فاکتورهای ایمونولوژی، تعامالت بین ویروس فاکتورهایی مانند  تفاوتیل (. این تفاوت ها می تواند به دل21)

 ژاپنی ها باشد. بین ایرانی ها و  متفاوتوضعیت اجتماعی و اقتصادی ، متفاوتشرایط اجتماعی محیطی و میزبان، 

بروز  د(، اگر چه عالئم بالینی و درص6است) HAM/TSPبا پیشرفت بالینی بیماری  مرتبط HTLV-1باالی ویروس لود 

، در ژاپنی ها HAM/TSPشایع ترین عالئم بالینی . (35-33) متغییراست ،میان جمعیتهای مختلف آلوده به ویروسآنها 

( %9درد کمر و مفاصل )( و %6(، یبوست )%13(، بی حسی پاها )%33اختالالت ادراری )(، %65اختالل در راه رفتن )

(، معلولیت حرکتی %100سندرم هرمی در اندام تحتانی )همچنین در برزیلی ها عالئم بیماری به صورت . (19) می باشند

اندام فوقانی  (، افزایش رفلکسهای تاندون در%35(، بی حسی دست )%52.3(، نقص حسی )%62.5(، کمردرد )73%)

شایع ترین عالئم در مقایسه در مطالعه ما ند. گزارش شده ا (%11( و مشکالت اسفنکتری )%23.9(، بی حسی پا )28.4%)

(، خستگی و ضعف %93(، اختالالت ادراری )%95اختالل در راه رفتن ) HAM/TSPمیان بیماران ایرانی مبتال به 

( بودند. اگرچه میانگین لود ویروس و بیشترین لود در ایرانی %73( و درد )%75(، یبوست )%78.2(، پاراستزی )85%)

در میان افراد آلوده به ویروس  HAM/TSPان بروز بیماری زمیجمعیت های کشورهای دیگر گزارش شده، ها کمتر از 

 انتظار که آنچه با درمقایسهاز افراد آلوده به ویروس(. روی هم رفته، به نظر می رسد  %5-3)حدود مشابه به نظر می رسد 

 موثرترند.  HAM/TSPفاکتورهای میزبان و محیط در بروز بیماری  می رفت،

 

 نتیجه گیری

 

نتایج . نقش دارند و بروز آن HAM/TSPمختلفی در پیشرفت بیماری فاکتورهای ویروسی و ژنتیکی میزبان مشخص شده که 

ممکن است مربوط به میان ایرانی ها و سایر مناطق اندمیک در جهان  HTLV-1این مطالعه نشان داد که تفاوت لود ویروس 

 HAM/TSPP خطر ابتال بهشرایط اجتماعی محیطی و پیش زمینه ژنتیکی فرد میزبان باشد. اگر چه لود ویروس باال مرتبط با 

در ناقلین است و متعاقبا پیشرفت بالینی بیماری است، به نظر می رسد لود ویروس پایین تر در ایرانی ها نتایج مشابهی برای 

نقش  HAM/TSPبنابراین فاکتورهای موثر دیگری بایستی در پیشرفت بیماری داشته است.  HAM/TSPبروز بیماری 

با عفونت  های مرتبط پیشرفت بیماری داشته باشند و مطالعات بیشتری الزم است تا فاکتورهای خطر ناشناخته دیگر را که در

HTLV-1  د در گشودن دریچه ای جدید در جهت درک بیشتر تعامالت نچنین مطالعاتی می توانرا مشخص کند. نقش دارند

 نقش دارند، کمک کنند. درمان بهتر  های مرتبط با ویروس برای و محیط که در پاتوژنز بیماریمیان میزبان، میکروب 



 

 و ناقلین ویروس HAM/TSPدر بیماران  HTLV-1ویژگیها و لود ویروس  :1جدول 

 و ناقلین ویروس بر اساس جنسیت HAM/TSPدر بیماران  HTLV-1ویژگیها و لود ویروس : 2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


