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ٍ اعصبة  ٍسی، هشکض تحمیمبت هغض  ب ٍ ٌف ًٍت تحمیمبت  ِ همبالت  هعب  خالص
ٍلیي گشدّوبیی ثجیي ی ثیوبسی الوللی چبلؾ ا ٍ اعصبة ّبی ثبلٌی ُ علَم پضؿکی کشهبى ّبی هغض  گب ِ داـً ِ هجل  ضویو

وي لغبیت  01  0030اػفٌذ  0ْث

 

  ّای ًادس  ّای ػصة ضٌاختی: گضاسش هشتثظ تا پیچیذگی
 1 هحوذ هْذی اعتوبدی ،2رضب ثَستبًی 

 هغس ٍ اعصبة یّب بیوبری استبدیبر -1

 داًشگبُ علَم پسشکی هشْذ ،هغس ٍ اعصبة یّب ریبیوب استبد -2

 

زض اٶؿبٴ ی٥ ضسطٸٸیطٸؼ اؾز ٦ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ٖبٲ٭ ایدبز ؾدطَبٴ   Iٲٷب١َ ٪طٲؿیطی ٶٹٔ Tٸیطٸؼ ٮٷٟبٸی  مقدمه:
زض ثعض٪ؿبالٴ ٸ ٞٯح ٶب٢م دب اٶ٣جبيی زض ٶٹاحی ٪طٲؿیط اؾز یٗٷی ی٥ ٞٯح ٶدب٢م ددب اٶ٣جبيدی     Tذٹٴ ؾٯٹٮٽبی 

 دیف ضٸٶسٺ ٲعٲٵ.
ی ٞیعیٹٮدٹغی ضا ٲدطٸض   ټدب  ثیٳدبضی  ټبی ٸاثؿشٻ ثٻ ایٳٷی قٷبؾی، ٸیطٸؼ قٷبؾدی ٸ  زض ایٵ ٲ٣بٮٻ، ٲب خٷجٻ ها: شرو

ټدبی ٖهدت قدٷبذشی ضا ٪دعاضـ      ٲطسجٍ ثب دیچیدس٪ی  HTLV-Iٲی٧ٷیٱ. ټٳچٷیٵ ٲب ثًٗی ٲٹضزټبی ٶبزض ٸ خبٮت 
 ٲی٧ٷیٱ.

ب اٶ٣جبيی زض ٶٹاحی ٪طٲؿیطی ضایح سدطیٵ ٖبضيدٻ   سٗٯ١ زاضز. ٞٯح ٶب٢م د retrovirideaثٻ ذبٶٹازٺ  HTLV-I نتایج:
" اٞطاز ٲجشال دیكطٞز ٲی٧ٷس. اذیطا ید٥ ٢بٮدت ٪ؿدشطزٺ اظ    5-2اؾز اٲب ٣ٍٞ زض  HTLV-Iٸاثؿشٻ ثٻ ٖهت قٷبؾی 

HTLV-I  ٸاثؿشٻ ثٻ ٖهت قٷبؾی زض ؾطاؾط خٽبٴ ٪عاضـ قسٺ اؾز. اظ ثیٵ آٶٽب خٷٹٴ، سكٷح، دبض٦یٷؿٹٴ، ثیٳبضی
 ًٖدٯٻ، ثیٳدبضی ٪دبٶ٫ٯیٹٴ حؿدی ٸ    ای  ٲٷٷػی، اٮشٽبة ٲیٯیٷی حبز، ؾرز قسٴ خدبٶجی سٛصیدٻ  ٲٛعی، اٮشٽبة ٲٛعی 

٪دعاضـ قدسٺ    HTLV-Iی ًٖالٶی اٮشٽبثی ٸخٹز زاضز. ټٳچٷیٵ چٷسیٵ ؾرز قس٪ی ثبٞز ٲثد٭ ٲٗطٞدی   ټب ثیٳبضی
بٮی ټدبی قدٳ   ټبی ذطاؾبٴ ضيدٹی ٸ اؾدشبٴ   ثٻ ٖٷٹاٴ ی٥ ٸیطٸؼ ټٳٻ ٪یط ثٹٲی زض اؾشبٴ HTVL-Iاؾز. ا٪طچٻ 

زض ثعض٪ؿبالٴ ٸ ٞٯح ٶب٢م دب اٶ٣جبيدی   ٦Tكٹض اؾز اٲب ثٻ ٶٓط ٲیطؾس ٦ٻ سٗساز ضٸ ثٻ ضقسی اظ ؾطَبٴ ذٹٴ ؾٯٹ٬ 
 زض ٶٹاحی ٪طٲؿیطی زض ٶ٣بٌ ٚیط ثٹٲی ټٱ ٲكبټسٺ قسٺ اؾز.

 ٦بضټبی سكریهی ٲٹضز ٶیبظ ثطای ی٥ سكریم نحیح ٞطاټٱ ذٹاټس قس. نتیجه نهایی:
 چیس٪ی ٲطثٹٌ ثٻ ٖهت قٷبؾی، دیHTLV-I :های كلیدی واژه
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