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  اسکلروزیسمالتیپل بیماری با HHV-7 وHHV-6   هایویروس بین ارتباط بررسی
 خوزستان استان در

 

  4 نسب مجیدی نسترن، 3 زاده سمرباف علیرضا، *2 حاج صادقی مهرداد، 1مکوندی منوچهر
 رانای اهواز، اهواز، شاپور-جندی پزشکی علوم دانشگاه گرمسیری، و عفونی های بیماری تحقیقات مرکز-1

 ایران اهواز، اهواز، شاپور-جندی پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده پزشکی، شناسی ویروس گروه
  ایران اهواز، اهواز، شاپور-جندی پزشکی علوم دانشگاه گرمسیری، و عفونی های بیماری تحقیقات مرکز-2

 ایران اهواز، اهواز، شاپور-جندی پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده پزشکی، شناسی ویروس گروه
  ایران اهواز، اهواز، شاپور-جندی پزشکی علوم دانشگاه گرمسیری، و عفونی های بیماری تحقیقات مرکز-3

 ایران اهواز، اهواز، شاپور-جندی پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده پزشکی، شناسی ویروس گروه
 ایران اهواز، اهواز، شاپور-دیجن پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده نورولوژی، گروه-5
 

 میلین، تخریب بارز مشخصات با CNS و نورونی مخرب التهابی بیماری یک اسکلروزیسمالتیپل مقدمه؛

 پیشترفت  و ایجتاد  در محتیط  و ژنتیتک  عامل دو هر نقش مؤید مطالعات .است گلیوز و هاآکسون آسیب

 اشتاره  HHV-7 وHHV-6  به میتوان MS با طارتیا در ویروسی مه  فاکتور ریسک از . باشدمی بیماری

 ماننتد  آن نورولوژیتک  عتوارض  و تب صورت به آن بالینی تظاهرات و بوده لنفوتروپیک HHV-6 .داشت

 HHV-7 عفونت که بطوری باشدمی مرتیط بسیار HHV-6 با HHV-7 یابدمی بروز مننویت و انسفالیت

 بتا  مرکزی اعصاب سیست  و PBMC در هاویروس این .شودمی HHV-6 مجدد فعالسازی باعث احتماالً

 .دارند وجود Latency ویوگی داشتن

 استکلروزیس  مالتیپتل  بته  شتده  میتال تازه بیمار 116 روی بر شاهدی-مورد مطالعه این روش؛ و مواد

 و جنسی سنی، شرایط با (شاهد گروه) فردسال  116 و اهواز شهر گلستان بیمارستان به کننده مراجعه
 پزشکی اخالق شورای تایید از پس .شد انجام 1394-1392 سالهای بیمارطی گروه با مشابه اییجغرافی

 و شتد  جداستازی  PBMC و سترم  شد، اخذ خون سیسی 12 افراد از نامه،رضایت فرم تکمیل و دانشگاه
 جهت نهایی تأیید برای تکثیری محصوالت ،PCR و Nested-PCR انجام از پس .گردید استخراج ژنوم

 مجتذورکای  آزمون و 22 ورژن SPSS افزار نرم از هاداده تحلیل و تجزیه برای .شدند ارسال یابیکانسس

≥P شد استفاده .  .شد گرفته نظر در دارمعنی حد عنوان به 

 و بیمار افراد بین HHV-6 ویروس ژنوم حضور نظر از داری معنی بسیار تفاوت سرم و PBMC در نتایج؛
 بستیار  تفتاوت  سترم  و PBMC در همچنتین  .(=017/0P) و (=001/0P) ترتیب به شد، یافت سال 

 ترتیتب  بته  شتد،  یافتت  ستال   و بیمتار  افتراد  بتین  HHV-7 ویتروس  ژنتوم  حضتور  نظتر  از داری معنی

(035/0P=) و (044/0P=). 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
 

 

 

77 

 4931آبان  -ساری

 
 

 ایران MSدوازدهمین کنگره 

 نتد فرآی ایتن  و دهتد متی  رخ نوفعالی و اختفاء ها، ویروس این پاتوبیولوژی فرآیند در که آنجایی از بحث؛

 همچنین و باشد بیماری ایجاد و نورولوژیک هایآشفتگی ایجاد در مه  ساز زمینه عوامل از است ممکن

 هتای مکانیست   از یکتی  عنتوان  به MS کننده ایجاد عامل بودن عفونی احتمال افزایش داشتن نظر در با

 مطالعته  این نتایج به هتوج با اپیدمیولوژیک، و جغرافیایی شرایط به توجه با ،MSبیماری ایجاد در دخیل

 .دانست دخیل امر این در را HHV-7و HHV-6 میتوان
 اهواز هرپس، ،HHV-6، HHV-7 اسکلروزیس،مالتیپل کلمات کلیدی :
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