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دربيماران تاالسمي-HTLV1,2 Antiشيوع بررسي  ميزان        

نسر ين زارعي
ژيارشد ايمونولو



مقدمه

) :HTLV1,2ويروس(ويروس لنفوتروپ انساني  

ويرينه انکو خانواده زير از و ويريده رترو خانواده رترو ويريده و از زير خانواده انکو ويرينهخانواده

اولين رتروويروس شناخته شده در انسان 

پارزي اسپاستيك و لنفادنيت) (T Adult Tcell leukemiaعامل ايجادكننده لوسمي سلولھاي

)kikuchi(نكروزان بافتي 



انتقال عمده :راھھاي عمده انتقال:راھھاي

فراورده ھاي خونيدريافت خون و) 1 
زند)2 ف ه اد ھنگا(از د ان زا ھنگا د لگ ا ان ز د در زمان حاملگي، در ھنگام زايمان ودر ھنگام    (از مادر به فرزند)2

)شيردھي 
و نيز در افراد داراي رفتار ھاي   خصوصا از مرد به زن(روابط جنسي )3

نامعمو ل جنسي
استفاده مشترك از سرسوزن ھاي آلوده در بين معتادان تزريقي) 4 



:ژي ميولوبررسي اپيد

:مھمترين مشخصه اپيدميولوژي عفونت 
، %)8-%35(وجود مناطقي با آندميسيتي باال در جزاير جنوب غربي ژاپن،  

كارائيب، جنوب و مناطق بين حاره اي آفريقا
وشھرستان %)2(،جمھوري دموئيكن %)2.3(،زئير %)9(،گينه نو%)8(اوگاندا 

ميليون فرد آلوده به ويروس در سرتاسر  20تا  15حدود . (3%)مشھددر ايران 
ا .جھان وجود دارندا

درصد اين افراد در طي زندگي خود ممكن است مبتال به بيماري ھاي ھمراه 2-10  
.  بالغين، ميلوپاتي، يووئيت و غيره شوند Tاز قبيل لوسمي سلول  HTLV1عفونت 

 



مطالعه :روش :روش مطالعه

شاھد  وبه طور تصادفي – موردي 
سن سن84تا1بامحدوده وميانگين 11(سال 5(29 79+ -+29.79)11.5(سال وميانگين سني84تا1بامحدوده سني

درمورد بيماران تاالسمي از دو مكان
مراجعين به بخش ) 2و)واقع درخيابان استاد نجات اللھي (مركز بيماريھاي خاص )1

تھران استان خون انتقال پايگاه اختصاصي نسرولوژي ھر ن  ون  ل  ي  ي پ وژي  رو
پرسشنامه اي كه شامل مشخصات سن،جنس،محل سكونت يا تولد،دارا بودن سابقه بيماري  

HTLV درخانواده و تعداد دفعات تزريق در طي شش ماه
) ADALTISوMP(روش االيزا با كيتھای )(

))  INNO-lia,Genlabs((با كيتھایWESTERN BLOT: تائيد 
Chi –squareبا استفاده از آزمون فراواني وSPSSنرم افزار 



مطالعه)1(جدول مورد افراد تفکيک به فراوانی توزیع توزیع فراوانی به تفکيک افراد مورد مطالعه)1(جدول

درصد فراوانی اھداکننده50275

50 275 اهداكننده

50 275 تاالسم 5بيمار 275 بيمار تاالسمي

100 550 كل



فراوانی به تفکيک جنس افراد مورد مطالعهتوزیع) )2(جدول 

درصد فراوانی راھداکننده50275 ی و ر

67/3 370 مرد

32/7 180 زن

100 550 55كل كل



تفكيكتوزيع)3(جدول به سنيفراواني سالگروه حسب موردبر افراد افراد مورد بر حسب سالگروه سنيفراواني به تفكيكتوزيع)3(جدول
مطالعه

درصد فراوانی اھداکننده50275

8/2 45 15-1

54/9 302 301654/9 302 30-16

36/9 203 31>

100 550 كل



افراد مورد مطالعهتولد/محل سكونتفراواني به تفكيكتوزيع)4(جدول 

درصد فراوانی اھداکننده50275

0/4 2 0/4شهد 2 مشهد

0/4 2 گيالن

2/9 16 البرز

90/7 499 ان 90/7ته 499 تهران

5/6 31 غيره

100 550 كل



فراواني به تفكيك تعداد دفعات تزريق در افراد مورد مطالعهتوزيع)5(جدول 

درصد فراوان درصداھداکننده50275 فراوانی 50275

50 275 0

35/1 193 10 -1

14/9 82 11>

100 550 كل



نتا

نتايج)6(جدول فراوانی مطالعهBlotتوزيع مورد افراد تفکيک به

نتايج

ول يج) 6(ج ی   راوا ور Blotوزيع    را  ي ا ب 

BLOT

كل منفي مثبت
275 274 1 275اهداكننده 1 اهداكننده

275 258 17 يتاالسمي
550 532 18 كل

value=14 703 df=1 p<0 001value=14.703,df=1,p<0.001



نتايج)7(جدول اوان ف زيع مطالعهBlotت د م اد اف جن ك تفك به به تفكيك جنس افراد مورد مطالعهBlotتوزيع   فراواني  نتايج) 7(جدول

BLOTBLOT

كل منفي مثبت

370 363 7 مرد

180 169 11 زن

550 532 18 كل
l 6 810 df 1 0 009value=6.810,df=1,p=0.009



ا)8(ل ا ا Blف tطال ا اف گ ك فك به تفكيك گروه سني افراد مورد مطالعه Blotتوزيع  فراواني نتايج) 8(جدول

BLOTBLOT

کل منفی مثبت

45 45 0 )1(15145 45 0 )1(15-1

302 288 14 )2(30-16
203 199 4 > )3(31
550 532 18 کل

value=4.383,df=2,p=0.112



به تفكيك تعداد    دفعات تزريق در افراد Blotتوزيع فراوان  نتايج)  9(جدول 
مورد مطالعه

BLOT

كل منفي مثبت
275 274 1 0

193 183 10 1-10

82 75 7 11>

550 532 18 کل

value=16.750,df=2,p=<0.001



تولد  افراد مورد /به تفكيك محل سكونت Blotتوزيع   فراواني نتايج )  10(جدول 
مطالعه
BLOT

كل منفي لمثبت ي ب
2 2 0 مشهد

2 2 ال 2گ 2 0 گيالن
16 16 0 البرز

499 481 18 تهران
31 31 0 غيره
550 532 18 كل

value=1.902,df=4,p=0.754



:بحث

ال ا كا ا كت ط ت ك ا تاال1388163طال ا بيمار تاالسمي 163برروي 1388مطالعه اي كه توسط دكتر عابدي و ھمكاران وي در سال
از بيماران تاالسمي داراي آنتي بادي)%3/06(نفر 5انجام شدنتايج آزمايشات نشان داد كه 

Anti Htlv1,2بودند.

توسط دكتر اناركي و ھمكاران وي در شھر تھران 1382يا در مطالعه ديگري كه در سال 
بود كه با ميزان شيوع بدست آمده از مطالعه ما مشابه % Anti HTLV 6.3انجام شدشيوع 

.بوبود

در شيراز انجام شد،دکتر قادري و ھمکاران وی بر روي 1387در يك مطالعه كه در سال 
)(م,ي Antiاز نظر %)25/55(مورد23.دادندانجامHTLV1,2آزمايشبيمار تاالسمي 90

HTLV1,2  مثبت گرديدكه در مقايسه با نتيجه حاصل از مطالعه ما بسيار باال بوده
در .است،منشااين تفاوت رامي توان به علت عدم انجام آزمايشات بالت در اين مطالعه دانست

.درصد نتيجه حاصل از االيزای اوليه بوده است25.5اين مطالعه 



بيمار تاالسمي  183توسط مرادي و همكاران وي بر روي 1383در مطالعه اي كه  در سال  
ا ف گ ا طال%4/4ا ا آ ا ا ا آ ا ك بود كه ميزان آن تقريبا با ميزان بدست آمده از مطالعه %4/4انجام گرفت ميزان شيوع

.مشابه بود

ال د كه اي ه طال ي1379د ي ان كا ه عج ط كننده180ت اهدا د ف فرد اهدا كننده  180توسط عجمي و همكاران وي بر روي1379در مطالعه اي كه در سال
گزارش شدكه  %1/6برابر Anti HTLV1,2ميزان .انجام شد)نفر زن 47نفر مرد و143(سالم

اهداكننده 275كه در مقايسه با مطالعه ماكه روي .نفر از آنها مرد و يك نفر زن بودند 2
شيوع ميزان بودو شده مرد1%(0/36انجام بود)اهداكننده بود) اهداكننده مرد1%( 36/انجام شده بودو ميزان شيوع



تشکر ربا ب 

دانشگاه علم و صنعت ايراندکتر علی احمدیدکتر علی احمدی 18از 78


