
        

 
 
 

 

 HTLV – 1 ویروس
 HTLV-1 Virus  

 
  ت؟چیس ۱ ویروس لنفوتروپیک سلول تی انسانی نوع

 ۱ لنفوتروپیک سلول تی انسانی نوعویروس 

(HTLV-1 )را ننساا سفید یالھگلبو کھ سی استویرو 

باعث  ندامیتواین ویروس . دهد تحت تأثیر قرار می

نیز  (نخو ناطسر) لوکمی یا عصبی هستگاد یربیما

 . شودب

 آیا این بیماری جدید است؟

 تشخیص داده ۱٩٨٠ لسا در ربا نخستین یربیما ینا. نھ

 . ستا هشد شناسایی نجھا سراسر در و شد

 

 و پنژا در ۱ ویروس لنفوتروپیک سلول تی انسانی نوع

 ،ئیبراکا آرام، اقیانوس بغر منطقھ یارهکشو یگرد

 تا ۱٠ ودحد. ستا یجتررا جنوبی یمریکاآ و فریقاآ بغر

 مبتال این بیماری بھ نجھا سراسر در نفر نمیلیو ٢٠

 بریتیش در اما ،ستا درنااین بیماری  داکانا در. ستنده

 .ستا هشد دیده ووتنونا و کلمبیا

ویروس لنفوتروپیک سلول تی انسانی بھ  مبفھم نھوچگ

 مبتال هستم؟ ۱ نوع

 آن از ،مبتال هستند وسیرو ینابھ  کھ کسانی کثرا 

 سالمتی تمشکال رچاد و داد نداهنخو وزبر عالئمی

 .شد نداهنخو

 

لنفوتروپیک  ویروس بھ مبتالفرد  ٢٠نفر از هر  ۱ ودحد

 ندگیز در مقطعی در نھایت در ۱سلول تی انسانی نوع 

ویروس لنفوتروپیک  با مرتبط یربیما یک رچاد دخو

 الً ًمعمو یربیما ینا. شد نداهخو ۱سلول تی انسانی نوع 

  دهد. خود را نشان نمی ،بتالا از پس ھده چندین تا

 

نوع نادری از بھ  ستا ممکن میشوند ربیما کھ یادفرا

سرطان خون بھ نام سرطان سلول تی بزرگساالن یا بھ 

پاها و  در ضعفشوند کھ منجر بھ دچار  نخاع التھاب 

 .دشومی یبوست یا ،مثانھ سستی ،درد کمر

 

ویروس لنفوتروپیک سلول تی  بھ بتالا از اطالع یابر

 را شمامراقبتگر بھداشتی،  ستا ممکن ۱انسانی نوع 

 .بفرستد نخو مایشآز یابر

  د؟میکن تیراس نھوچگ روسیو نیا 

 قرط از ۱ویروس لنفوتروپیک سلول تی انسانی نوع 

 :میکند یتاسر انیگرد بھ مبتال شخص از یرز

 دارو یقرتز سایلو یگرد یا سرنگ زن،سو اکشترا 

 دمر از وسیرو ینا ددهمی ننشا داهشو. جنسی ستما 

 ینا. دمر بھ زن از تا دمیشو منتقل حتتررا زن بھ

 .ستا تر یجرا باالتر و سالھ ۴٠ ادفرا در وسیرو

 بھ مبتال درانما رمچھا-یک ودحد. زایمان یا شیردهی 

 ممکن ۱ویروس لنفوتروپیک سلول تی انسانی نوع 

 دککو گرا هیژو بھ ،دهیشیر یا نیمازا ریقط از ستا

 نکادکو بھ را وسیرو ،باشد ردهخو شیر بیشتر یا هما ۶

 .کنند منتقل دخو

 دارم، ۱ویروس لنفوتروپیک سلول تی انسانی نوع  رگا

 دهم؟ب رشیتوانم بھ نوزادم  آیا می

 ۱ویروس لنفوتروپیک سلول تی انسانی نوع  بھ مبتال گرا

 ینا غیردر. یدهبد نوزاد بھ را دخو شیر نباید ،ستیده

 عالاط   یابر. شود بسیار توصیھ می دادن شیر رت،صو

این پرونده آگاهی رسانی را  در،ما شیر رهبادر شتربی

  تغذیھ با شیر مادر. HealthLinkBC File #70ببینید: 

ویروس لنفوتروپیک سلول تی  بھ ودخ یبتالا از نھوچگ

 م؟کن یرگیوجل ۱انسانی نوع 

ویروس  بھ دخو یبتالا از نیدامیتو یرز قرط بھ

 : پیشگیری کنید ۱لنفوتروپیک سلول تی انسانی نوع 

 بھ را رمخد ادمو یقرتز سایلو یگرد یا زنسو رگزه 

 . نکنید دهستفاا کمشتر روط

 ومکاند از ،انیده یا یمقعد ،مھبلی جنسی بطھرا ره در 

 .کنید دهستفاا

 

 ستما راه از ۱ویروس لنفوتروپیک سلول تی انسانی نوع 

 اغذ و یشآرا سایلو ن،بوسید مثل معمولی همرروز یاه

حتمن  ،یربیما لنتقاا یابر. دنمیشو منتقل دنکر ستدر

 محافظتدون ب جنسی بطھرا یا نخو بھ نخو ستما باید

 .باشد هشد اربرقر
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یا واحد بهداشت همگانی محل  www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسایت  سی، از وب بی لینک رسانی هلث های آگاهی برای دیگر پرونده
دیدن کنید یا با  LinkBC.cawww.Healthسایت  های بهداشتی غیراضطراری، از وب زندگی خود دیدن کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه به  7-1-1شنوایان، با  )به رایگان( تماس بگیرید. برای کمک به ناشنوایان یا کم 8-1-1شماره 

 گردد.زبان ارائه می 130بیش از 

ویروس لنفوتروپیک سلول تی انسانی  یراب مانیدر یاآ

 ؟دارد وجود ۱نوع 

 از بتالا از پس را شما کھ مانیدر یچه حاضر لحا در، نھ

با این حال تنھا  .اردند دجوو ،کند صخال وسیروشر 

شوند  درصد از کسانی کھ بھ ویروس مبتال می ۵حدود 

ممکن است در نتیجھ این ویروس بیمار شوند. بعضی 

 شوند وجود دارد. ها برای افرادی کھ بیمار می درمان

لنفوتروپیک سلول  ویروس ونخ لنتقاا از تسا نممک یاآ

 رم؟بگی ۱تی انسانی نوع 

 ۱٩٩٠ یلآور از (داکانا حمراهالل  قبالً) داکانا نخو اداره

ویروس لنفوتروپیک سلول تی  یابررا  ییاداه یانھخو

ویروس  لنتقاا و آزمایش کرده است ۱انسانی نوع 

 نخو لنتقاا ریقط از ۱لنفوتروپیک سلول تی انسانی نوع 

 .ستا هشد یشھکنر داکانا در تقریباً

 دهم؟ب شمایآز دبای یاآ

ویروس  با مرتبط یربیما یک کھ ینا مگر ،نھ

 کھ باشید شتھدا ۱لنفوتروپیک سلول تی انسانی نوع 

 یا ،ندابد زمال آن یابر را مایشآز نتامراقبتگر بھداشتی

 .باشید دهبو ستما در یا-شناختھ ردمو با کھ ینا
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