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 انتقال مادر به فرزند 
  HTLV-1عفونت 

 دوره بارداري و شيردهيدر 

 HTLV1 (Human T- Lymphotropic Virus type 1) 

 . باضد هی دًیا سراسر در HTLV1 ٍیرٍض بِ آلَدُ اًساى هیلیَى 15-20 حدٍد •

 . است یافتِ گسترش خاظ ّای جوعیت با ارتباط بدٍى•

 .است ضدُ گسارش آقایاى برابر 2 تا سالگی 30 از بعد ٍیصُ بِ ّا خاًن در•

  ّوراُ HTLV1 عفًَت خطر افسایص با باال سي ٍ پاییي اقتصادی ، اجتواعی ٍضعیت•

 .است

 .دارد ٍجَد فرد در عور توام برای عفًَت•
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 HTLV1 (Human T- Lymphotropic Virus type 1) 

  HIV, HBV, HCV با ّوراّی•

 . هاًٌد هی باقی عالهت بدٍى خَد عور توام در HTLV1 عفًَت بِ هبتالیاى اغلب•

 .ضًَد هی ٍیرٍض ایي از ًاضی عَارض دچار آًْا از کوی درصد•

   HTLV1عَارض 

 :هدت طَالًی عَارض
لَکوی هثل ّا بدخیوی TCELL  ٍ لٌفَم 

 (ّا هیَپاتی) ًَرٍلَشیک عَارض 

 با تالقی HIV , HBV, HCV 

ّا عفًَت  

اتَایویَى بیواریْای  
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 HTLV1,2 راُ ّای اًتقال عفًَت

 × ضیردّی : اًتقال اصلی راُ (Vertical) کَدک بِ هادر از اًتقال -1

 (هرد بِ زى ًسبت بِ زى بِ هرد از بیطتر) جٌسی تواض-2

 خًَی ّای فراٍردُ تراًسفیَشى -3

 هطترک آلَدُ سَزى -4

 

 اًتقال از هادر بِ کَدک حیي ضیردّی: رٍش عودُ اًتقال 

هی سرٍپازیتیَ هادر یک طریق از اًتقال اطفال در عفًَت کسب فرم تریي ضایع 

 .باضد

باضٌد هی سرٍپازیتیَ هادراًطاى کِ اطفال  درصد 20 تا 15 حدٍد HTLV1 از را 

 .کٌٌد هی کسب هادر ضیر طریق

پدراًطاى کِ اطفالی seropositive را عفًَت ، است هٌفی هادر اها باضٌد هی  

 .کٌٌد ًوی کسب

باضد هی اطفال بِ اًتقال اصلی رٍش ، ضیر طریق از اًتقال. 
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 پیطگیریرٍش ّای 

درهادراى ضیردّی از پرّیس seropositive 

 ُ(هاُ 6 حداکثر) ضیردّی دٍرُ کردى کَتا 

دهای در ساعت 12 هدت بِ حداقل ضدُ فریس صَرت بِ ضیر ًگْداری c20- 

 

 :اًتقال پرُ ًاتال

  از Igm ٍ Igl ًَع از HTLV1 ٍیرٍض ّای Ab رٍی بر ضِ اًجام هطالعات طبق

  پرُ اًتقال کِ است ایي بر اعتقاد ، seropositive هادراى از ضدُ هتَلد ًَزاداى

 .است بَدُ هادر ضیر طریق از  ًاتال پست اًتقال ٍ ًدارد ٍجَد ًاتال
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 اًتقال جٌسی

ُباضد هی زى بِ هرد از جٌسی راُ از اًتقال عود. 

عفًَت اصلی هٌبع Semen باضد هی. 

ُدّد هی کاّص را اًتقال باریر ّای کٌتراسپطي از استفاد. 

 :اًتقال از راُ فرآٍردُ ّای خًَی

HTLV1,2 کاهل خَى طریق از بیطتر ٍ P.C ٍ پالکت   

طریق از کوتر ffp ٍ اًعقادی فاکتَرّای 

بررسی 1373 سال از HTLV1 اّدا برای غربالگری رٍتیي ّای تست جس  

 .گرفت قرار خَى کٌٌدگاى
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MTCT :(Mother – To- Child Transmission) 

دهای در فریس بصَرت ضیر ًگْداری c20- اکثر البتِ) ساعت 12 از بیطتر یا  

 (باضٌد هی عولی غیر هادراى

خطر کاّص MTCT 2-3 بِ % 15-20 از% 

فرهَال از استفادُ ٍ ضیردّی از پرّیس 

ُهاُ 6 حداکثر ٍ هاُ 3 هدت بِ حداقل ضیردّی کردى کَتا   

C- Section is not indicated for MTCT 

prevention to HTLV1 
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MTCT 

برخالف HIV در کَدک بِ هادر از اًتقال HTLV1  باضد هی %75 حدٍد ثبت هادراى در. 

ُاست ضیردّی راُ از اًتقال عود (Type 1 , 2) 

 یابد هی اًتقال خَردى با کِ است ضدُ یافت ٍیرٍض دٍ ّر آلَدُ هادر ضیر در. 

زًدگی، اٍل هاُ 6 در Ab  در حدٍدی تا است کردُ کسب جٌیٌی  دٍراى از کَدک در هادری  

 .باضد هی خَبی هحافظ زًدگی اٍل هاُ چٌد

هداخلِ یک در Trial در کردُ کسب عفًَت ضیرهادر راُ از %20 حدٍد کِ ضد دیدُ شاپي در 

 .است یافتِ اًتقال هثبت هادر با  ضیطِ ٍ خطک ضیر راُ از %2-4 هقابل

 MTCTپیص بیٌی کٌٌدُ هْن 

ٍیرٍض درهادر  Ab  ٍAgهقدار پرٍ ٍیرال در هادر هی باضد کِ تَسط سطح تیتر 

 .اًدازُ گیری هی ضَد

توام دادُ ّا ٍ هٌابع حاکی از ایي است کِ عودُ دادُ اًتقال چَى ضیردّی است  

 .هاُ هحدٍد هی ضَد 6طَل هدت ضیردّی بِ کوتر از 
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 اًتقال جٌسی

ُباضد هی زى بِ هرد از جٌسی راُ از اًتقال عود. 

عفًَت اصلی هٌبع Semen باضد هی. 

ُدّد هی کاّص را اًتقال باریر ّای کٌتراسپطي از استفاد. 

 :ًکتِ 

بعد  از دٍرُ ضیردّی هیساى اًتقال تا دٍرُ بلَغ ثابت هی هاًد یعٌی ّواى هیساى  

 سالگی  2قبل از 

 .سال در دٍرُ کَدکی هی باضد 2بیطتریي هیساى اًتقال در 


