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Dr. Simin Abbasian 

Infctions disease specialist 

Major 

 Adult T-cell leukemia/lymphoma (ATLL) 

 HTLV-I-associated myelopathy (HAM)/tropical 
spastic paraparesis (TSP) 

Minor 

 Uveitis 

 Infective dermatitis 

 Arthropathy 

 Sjogren's syndrome 

 Raynaud syndrome 

 Polymyositis 

 Pulmonary lymphocytic alveolitis 
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 Neoplastic   :ATL 

 

  Inflammatory:HAM-TPS 

                        Uveitis 

                         Artritis 

                         Polymyositis 

                         dermatitis 

                          ,….. 

 

-HTLV در ؼایغ تالیٌی پیاهذ ظَهیي ػٌَاى تِ چؽوی درگیری

 .هیثاؼذ ًَرٍلَشیکٍ خًَی ػَارض از تؼذ1
        

 

     Uveitis هیثاؼذ درگیری ایي جٌثِ هْوتریي. 
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هیؽَد دیذُ تیؽتر جَاى افراد در تیواری 
دارد تیؽتری ؼیَع زًاى در 

تاؼذ طرفِ دٍ یا یکطرفِ هیتَاًذ 
ٍِیرٍض تِ الَدُ ظلَلْای تَظیلِ التْاتی فاکتَرّای ظاخت ًتیج 

 .هیثاؼذ
هیثاؼذ دیذ تاری, تیٌایی ؼٌاٍر اجعام احعاض تصَرت ػالین 
ػلت تِ ایذیَپاتیک اٍییت هَارد از%40-30 حذٍد اًذهیک هٌاطق در 

 هیثاؼذ ٍیرٍض ایي تِ اتتال
اٍییت تِ هثتالیاى%19/2 حذٍد  ؼذ اًجام درهؽْذ کِ ای هطالؼِ در 

  ؼذًذ گسارغ ٍیرٍض تِ الَدُ ایذیَپاتیک
ّعتٌذ ٍیرٍض ػالهت تذٍى ًاقلیي افراد ایي اغلة 
چؽن داخل هایغ در ٍیرٍض تِ الَدُ  لٌفَظیت ظلَلْای افراد ایي%60 در 

 .اظت ؼذُ یافت
هیؽَد هحذٍد خَدتخَد ظال ظِ تا یک طی در هؼوَال 
کٌذ تعریغ را تْثَدی هیتَاًذ هَضؼی کَرتَى   

 

   :ؼاهل ٍیرٍض الَدگی از ًاؼی چؽوی ظایرػَارض
 

تیواراى در تَهَر اًفیلتراظیَى ٍ طلة فرصت ػفًَتْای ATL  
 .هیثاؼذ

 
تیواراى در چؽوی تغییرات ّوچٌیي HAM ِدرگیری ؼاهل ک 

 ٍٍاظکَلیت ؼثکیِ دزًراظیَى ٍ ؼَگرى ظٌذرٍم ٍ قرًیِ
 .هیثاؼذ اپتیک اترٍفی ٍ ؼثکیِ
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 در گیری پَظتی تِ دًثال  اختصاصی تریي      
 

 HTLV-1ػفًَت 
 

 اظت Infective dermatitisدرهاتیت ػفًَی 
                      

هیؽَد دیذُ جٌَتی ٍاهریکای افریقا در تیؽتر 
ظال 2/5 تیواراى ظٌی ٍهیاًگیي هیکٌذ ترٍز کَدکی دٍراى در تیواری 

 هیثاؼذ
هادراى از تیواراى HTLV-1 ای ظاتقِ ٍ هیؽًَذ هتَلذ هثثت FTTدارًذ   
تا تَام کٌٌذُ ٍػَد ؼذیذ هسهي اگسهای ًَػی تیواری ایي تالیٌی ًوای 

 تاؼذ اطراف ّوَلیتیک تتا ٍاظترپتَکَک طالیی اظتاف از حاصل ػفًَت
ّا پلک گَؼْا پؽت اظکالپ پَظت در اگسها ؼاهل تیواری ػالین ٍ 

 هیثاؼذ ٍایٌگَئیٌال اگسیال ّای ٍچیي تیٌی اطراف
ػَد دارٍ قطغ از تؼذ ٍلی هیذّذ پاظخ تیَتیک اًتی درهاى تِ تیواری  

 هیکٌذ
هیاتذ تْثَد ظي افسایػ تا تیواری 
ٍِیرٍض تِ ٍاتعتِ دفیؽٌعی ایویَى تظاّر یک ػالین ایي هیرظذ ًظر ت  

 هیثاؼذ
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   رترٍپاتیآ
در ؼذُ تَلیذ ّای ظیتَکایي ًتیجِ در هفصل التْاتی ٍاکٌػ  

 هیؽَد ػفًَت ایي
افراد در  تسرگ هفاصل در هسهي التْاتی ارترٍپاتی پلی ًَػی  

 ؼذُ دیذُ شاپي در هعي
جریاى در ATLؼذُ گسارغ ارتریت ٍپلی ارترالصی تصَرت 
تیواراى در ارتریت پلی HAMؼذُ گسارغ ًیس 
خَى در فاکتَر رٍهاتَئیذ کارب هثثت پاظخ تاػث هیتَاًذ  

 ؼَد
تِ ٍهثتال ٍیرٍض تِ الَدُ افراد ظرم در ٍیرٍض تار طرفی از  

 .اظت تاالتر ٍاضحی تطَر رٍهاتَئیذ ارتریت
 
 

 
ؼذُ دیذُ هَاردی در ؼَگرى ظٌذرٍم 
 
ٍیرٍض تِ ٍاتعتِ التْاتی هیَپاتی تصَرت ًیس هیَزیت پلی  

(HAIM (هیؽَد دیذُ اظکلتی ػضالت در 
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ٍُتیواراى در دیگری ًَرٍلَشیک اختالالت هیلَپاتی تر ػال 
 :ؼاهل کِ اظت ؼذُ دیذُ ٍیرٍض تِ الَدُ

خفیف ؼٌاختی ًقایص 
هحیطی ًَرٍپاتی 
هثاًِ ًَرٍلَشیک اختالالت 

ALS 

 

ٍیرٍض ایي تا ػفًَت جریاى در ایوًََظاپریؽي از درجاتی  
 تا درهاى تِ هقاٍم ّای ػفًَت تاػث ازجولِ  کِ هیؽَد دیذُ

  تا طلة فرصت ػفًَتْای یا ٍ اظترًٍصیلَئیذٍض
  دیذُ ... ٍ ٍیرٍض ٍ ظیتَهگال یا کاریٌی پٌَهَظیعتیط

 هیؽَد
هثتال هادراى از ؼذُ هتَلذ کَدکاى در هذاٍم لٌفادًَپاتی  

 هیتَاًذ کِ ؼذُ دیذُ هثتال تالغیي در هتٌاٍب ٍلٌفادًَپاتی
 تاؼذ ٍیرٍظی ػفًَت تِ ایوٌی پاظخ دٌّذُ ًؽاى
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تا ّوراُ اًفیلتراتیَ پٌَهًَیت HTLV-1 ؼذُ دیذُ شاپي در 
لٌفَظیتْای الَئَلیت T  

 

پَلوًَری ترًٍکَ اختالالت   

ّوَگلَتیي کاّػ 

 
لٌفَپٌی 

 
پالکتْا افسایػ   

 
هَاردی ٍدر  ITP اظت ؼذُ گسارغ 
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اظترًٍصِیلَئیذ تا راجؼِ ٍ هٌتؽر ػفًَت هعتؼذ تیواراى  
 هی تاؼٌذ

 
تیواراى ایي در هخفی ظل در ؼذى فؼال درریعک افسایػ 

 دارد ٍجَد
 
تا ؼذیذ ػفًَتْای scabis ُهیؽَد دیذ 

 کِ  هطالؼات اپیذهیَلَشیک در شاپي ًؽاى دادُ  
 

 ػفًَت تا ّلیکَتاکتر پیلَری ٍ  اًعیذاًط 
 

 HTLV-1 تاػفًَتتیواراى در  کاًعر هؼذُ 

 
 تاؼذ کوتر
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  دٍ ایي ّوراُ ػفًَت کِ اًذ کردُ هؽخص هطالؼات تیؽتر
  تاػث ٍ هیؽَدHIV طثیؼی تاریخچِ تغییردر تاػث ٍیرٍض
 تیواراى کَتاّتر ػور طَل AIDSٍ تِ کلیٌیکی پیؽرفت تعریغ
 .هیؽَد

 
 

 در ATL جولِ از HTLV1 ّوراُ تیواریْای ریعک طرفی از
,HAMتیواراى در HIVهیؽَد تیؽتر هثثت. 

 

  اًجام ٍیرٍض  دٍ ّوسهاى ػفًَت رٍی هؽْذ در کِ ای هطالؼِ در 
 : ؼذ
ػفًَت از تیؽتر تیواراى ایي هیردر ٍ هرگ HIV  ِتَد تٌْایی ت 
 ًذاد ًؽاى افسایػ طلة فرصت ػفًَتْای ؼیَع ٍلی 
 ِجس ٍت CD4تَد یکعاى ازهایؽگاّی ّای یافتِ ظایر 

 
تیواراى  پیؽرفت در اثری  HTLV1هطالؼات هحذٍدی ًؽاى دادًذ کِ ػفًَت گرچِ 

HIV  ًذاردهثثت. 

 


