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پيشگفتار
عفونت اچ.آي.وي /.ايدز بر همة جنبههاي
زندگي ،از جمله جنبههاي رواني ،اجتماعي و
جسمي ،تأثير ميگذارد و ميتواند موجب ترس
از ادامة زندگي با اين عفونت شود .اين
عفونت به دليل درگير کردن همة اعضا و
اندامها ،عوارض جسمي زيادي بر جا مي-
گذارد.
در کنار عوارض جسمي ،مبتاليان به اين
عفونت از مشکالت روحيرواني هم رنج ميبرند.
شايعترين مشکالت روحيرواني اين بيماران،
افسردگي و اضطراب است .اين مشکالت ممکن است
بر افراد خانواده نيز تأثير بگذارند .به
نظر ميرسد در ميان انبوه مشکالت اين
بيماران ،به جنبههاي روحيرواني ايشان کمتر
توجه شده است .ابتال به اين عفونت موجب از
دست دادن موقعيتهاي اجتماعي ،اقتصادي،
شغلي و حتي سکونت ميشود .بنابراين ،افراد
مبتال به عفونت اچ.آي.وي .بسيار آسيبپذير و
نيازمند حمايتهاي روحي و رواني مناسب از
طرف خانواده و جامعهاند.
در کتاب حاضر کوشيدهايم دربارة جنبههاي
عفونت
به
ابتال
اجتماعي
و
روحيرواني
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منابع

مورد1

گزارش يک
مريم در روستايي در رودبار در خانوادهاي
پرجمعيت به دنيا آمد .در اين خانواده هجده
خواهر و برادر در کنار يکديگر زندگي مي-
کردند .پدر و مادر کشاورز بودند و با
درآمد بسيار اندکشان زندگي سختي را مي-
گذراندند و به سختي مايحتاج زندگي خود را
تأمين ميکردند .مريم ميگويد بدبختيها
زماني شروع شد که زلزله رودبار در سال
 ۸۵۲۱اتفاق افتاد و همة اعضاي خانوادة خود
را در اين زلزله از دست داد .او در آن
زمان هجده سال داشت و به خاطر جراحتهاي
وارده در اثر زلزله در مرکز امداد هالل
احمر بستري گرديد .همان زمان خانوادهاي
براي مسافرت به روستاي او آمده و زن و
شوهر تصميم گرفتند وي را تحت تکفل خود
درآورند .مريم دو روز در مرکز امداد تحت
درمان قرار گرفت و براي ادامة درمان با آن
خانواده که تنها يک زن و شوهر (بيژن)
بودند به تهران آمد .خانوادة مذکور پس از
دو سال بچهدار شد و بدين جهت ،مريم را به
خانوادة پدر و مادر شوهر سپرد .خانوادة
پدر و مادر بيژن يک خانوادة هشت نفره  -دو
خواهر و چهار برادر که با هم زندگي
ميکردند -با وضع مالي خوب بود .اما روابط
1. Case report
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خانوادگي در ميان اعضا اين خانواده مشکالتي
داشت .مادر بيژن نسبت به مريم مهربان بود.
يکي از برادران به نام هادي که قبالا يک بار
ازدواج کرده بود با مريم ازدواج کرد .اين
فرد گرفتار اعتياد تزريقي و مبتال به عفونت
اچ.آي.وي /.ايدز منتقل شده از طريق آلودگي
تزريقي بود .در نتيجه مريم نيز به اين
عفونت مبتال شد.
در آن زمان هيچ درماني براي اين بيماري
وجود نداشت و مبتاليان به اين بيماري روز به
روز به مراحل انتهايي نزديکتر ميشدند.
مريم براي پذيرش بيماري آمادگي کافي
نداشت و بايد اين آمادگي را در خود ايجاد
ميکرد .او به اين فکر ميکرد که آزمايش
ايدز او مثبت است ولي نميدانست اين بيماري
چه عوارض و پيامدهايي دارد .او جسته
گريخته فهميده بود که سرانجام مبتاليان به
اين بيماري چيست و يک ماه را به گريه کردن
و انتظار مرگ را کشيدن گذراند .بسيار
افسرده شده بود و بيماري خودش را انکار مي-
کرد و سعي داشت خودش را متقاعد کند که
مبتال نيست .از طرف ديگر ،با نحوة انتقال
بيماري و مبتال شدن به آن هم مشکل داشت و
خود و همسرش را محکوم ميکرد.
با توجه به وضعيت جسمي مريم ،درمان
ضدويروس آغاز شد .پس از پنج هفته از شروع
درمان که تعداد سلول ايمني او افزايش يافت،
ضعف ،بيحالي ،احساس خستگي و کاهش وزن او
کمي برطرف شد .او اکنون با همسرش زندگي مي-
کند و با اينکه ميگويد «گاهي از خودم بدم
ميآيد ،چون من خطا و گناهي مرتکب نشدم»
يادآور ميشود که «اوايل مشغول به کار شدنم
در يکي از بيمارستانها در قسمت بيماريهاي
عفوني ،خيلي از کساني که از بيماري من
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مطلع بودند ،در برخورد اول رفتار بسيار
بدي داشتند ولي کم کم با من مهربان شدند».
برخورد نامناسب و قضاوت ناعادالنة افراد
از مسائلي است که هميشه باعث آزار مريم مي-
شود .يکي از خاطرات تلخ او اين است که يک
بار به دندانپزشک مراجعه کرده بود و
هنگامي که بيماريش را با پزشک در ميان
گذاشت ،او از معالجة وي خودداري کرد.
مريم اکنون با توجه به بيمار بودن همسرش
تأمين مخارج زندگي را بر عهده دارد .او
ميگويد با گذشت زمان و بهبود امکان درمان
اين بيماري و مداخلة پزشکان و مسئولين که
هر روز سعي در بهبود وضعيت بيماران دارند،
مشکالت روحي تا اندازهاي برطرف شده و زندگي
مبتاليان بهبود يافته است.
يکي از جنبههاي هولناکي که او شاهدش
بوده رازداري در ارتباط با ايدز است.
بسياري از مبتاليان نميتوانستند بيمار بودن
خود را مطرح سازند .چه بسا اعالم بيمار
بودنشان به قيمت از دست دادن کار و طرد از
جامعه ميشد .اين افراد از هيچ حمايتي
برخوردار نبودند .مريم براي کاهش اضطراب و
ناراحتي خود به روانشناس مراجعه کرد .يک
عامل حمايتکننده براي مريم ،ارتباط با
دوستاني بود که يا خود به بيماري مبتال
بودند و يا با دانستن بيماري مريم از او
حمايت ميکردند.
در مواقعي که احساس ناخوشي و پيشرفت
بيماري به او دست ميدهد و خياالتي همچون مرگ
به دليل ابتال به اين عفونت ذهنش را
فراميگيرد ،مريم نزد روانشناس ميرود تا
دوباره با مشکالتش بتواند کنار بيايد و
زندگياش را بهبود دهد.
با پيگيري درمان روانشناسي و راهکارهاي
پيشنهادي از طرف روانشناس ،مريم به اين
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نتيجه رسيده که بايد با بيماري خود مبارزه
کند و به ديگر مبتاليان نيز در اين راه
ياري برساند .او تصميم گرفت يک صداي عمومي
براي درک عفونت اچ.آي.وي /.ايدز شود .او
همچنين فهميد که قضاوت نادرست افراد ممکن
است باعث دلسردي در خود او و مبتاليان ديگر
شود ،پس پيوسته به دنبال راهي براي کاهش
قضاوت و واکنش منفي اطرافيان است .او با
مهرباني ،عشق و دوستي با ديگران رفتار مي-
کند .اميدوارتر از قبل و با انرژي به کارش
ادامه داده و به خاطر ارتباط با افرادي که
همان مشکل او را دارند احساس خوبي دارد،
زيرا ميتواند با آنها ،به روشي که ديگران
نميتوانند ،ارتباط برقرار کند .به اين
ترتيب ،هر روز بر تعداد دوستان مريم
افزوده ميشود .او اميدوار است که درمان
دارويي نتيجة موفق داشته باشد .او ايمان
دارد که هميشه راه و روش مفيد و جديدي
براي مواجهه با مشکالت پيدا ميشود.
نتيجهگيري
حدود بيستوپنج سال از تاريخي که اولين
بيماران مبتال به ايدز شناسايي شدند مي-
گذرد .اگر چه هيچ درمان قطعي براي بهبود
کامل و ريشهکن شدن ويروس از بدن بيمار
پيدا نشده است ،مطالعات بزرگ و مهمي در
زمينة علل ايجاد بيماري ،پيشگيري ،بهبود
روش زندگي و درمان با هدف کند شدن سير
پيشرفت بيماري انجام شده و تحقيقات براي
کشف درمان قطعي همچنان ادامه دارد .همة
تالش دانشمندان در جهت کشف داروهايي است که
مقاومت ويروس را بشکنند ،از موارد جديد
ابتال به ويروس و بروز عفونت پيشگيري کرده
و از آن مهمتر جلو ريشه دواندن ايدز در
کشورهاي در حال توسعه را بگيرند.
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امروزه با افزايش اطالعات دربارة اين
بيماري ،تالش براي کاهش عوارض و عاليم
دستگاههاي مختلف بدن که به دنبال ابتال به
مثال
(براي
ميشوند
درگير
ويروس
اين
پيشگيري از اختالالت و بيماريهاي قلبيعروقي،
گوارشي ،مغز و اعصاب و همچنين بيماريهاي
اعصاب و روان) در حال انجام است.
اختالالت اعصاب و روان به عنوان عارضة
ابتال به ايدز ،با توجه به اثبات اثرات سوء
آن بر روند درمان و پيشگيري از ابتالي
موارد جديد ،امروزه بسيار مورد توجه
پزشکان و مسئوالن امور بهداشتي کشور است.
اين اختالالت در صورت مراجعه به متخصصين و
دريافت خدمات و درمانهاي مناسب ،مهارشدني
است .اين کتاب ميخواهد مبتاليان به ايدز با
عاليم و بيماريهاي اعصاب و روان آشنا شوند
تا در صورت وجود هر گونه شک به اختالالت
روحيرواني به روانشناس يا روانپزشک مراجعه
نمايند.
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مقدمه
شيوع
در سال  ۶۱۱۳در سراسر جهان انسانهايي مبتال
به عفونت اچ.آي.وي .زندگي ميکردند که
سيوهشت ميليون نفر آنها را بالغين و
دوميليونوسيصدهزار نفر را کودکان تشکيل
ميدادند .ايدز از هنگامي که شناخته شده
بيش از بيستوپنج ميليون نفر را کشته است.
در ژوئن  ۸۳۱۸اولين موارد از بيمارياي که
بعدها به ايدز معروف شد در اياالت متحده
امريکا گزارش شد .پس از آن بيش از يکونيم
ميليون نفر در اياالت متحده امريکا مبتال به
عفونت اچ.آي.وي .شدند که بيش از پانصدهزار
نفر آنها تاکنون مردهاند .طبق آمار در
کشور آمريکا در اواخر  ۶۱۱۵حدود يک -
يکميليون-
تا
ميليونوسينههزار
وصدوهشتادوپنجهزار نفر با ايدز زندگي مي-
کردند .مرکز کنترل و پيشگيري از بيماريهاي
کشور آمريکا ۶برآورد ميکند که حدود چهل-
هزار آمريکايي هر سال به اين ويروس مبتال
ميشوند .از سال  ۶۱۱۸تا  ۶۱۱۱تعداد کل
موارد جديد ابتال به ايدز در سيوپنج ايالت
اين کشور اندکي کاهش يافت.
در ايران نيز اگرچه اين بيماري نسبت به
بسياري از کشورهاي ديگر خيلي دير وارد و
آشکار شد اما هماکنون روند رو به گسترشي
دارد؛ به طوري که تاکنون در ايران حدود
به
مبتال
نفر
بيستودوهزارودويستوپنجاه
)2. Centers for Disease Control (CDC
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عفونت اچ.آي.وي .شناسايي شدهاند .از اين
تعداد نودودو درصد مرد و هشت درصد زن
هستند .بيشترين گروه سني مبتال  ۶0تا ۵4
سال است و حدود هفتاد درصد موارد انتقال،
از طريق اعتياد تزريقي بوده و بقيه موارد
شامل انتقال از طريق جنسي (نهونيم درصد) و
انتقال از طريق خون و فرآوردههاي خوني (يک-
ويکدهم درصد) و انتقال از راه مادر به
کودک (هشتدهم درصد) ميشود.
از آنجا که شيوع اين بيماري با اصالح
برخي رفتارهاي پرخطر تعديل ميشود ،دانستن
ميزان انتقال ،روش انتقال و مراحل پيشرفت
بيماري ضروري است.
تأثيرات ابتال به اچ.آي.وي .روي گروه
معيني از جامعه است که از لحاظ شخصيتي
درگير رفتارهاي جنسي پرخطرند .اين گروه
شامل افراد دگرجنسگرا ۵يا هتروسکسوال (يعني
افرادي که رابطههاي جنسي پرخطر با جنس
مخالف دارند و از کاندوم استفاده نميکنند
و يا شريک جنسي معتاد تزريقي دارند)،
مردان همجنسگرا ،معتادين تزريقي و زنان
روسپي ميشود .از ابتداي شناسايي عفونت
اچ.آي.وي ،.اين بيماري در مردان همجنسگرا و
معتادان تزريقي بيشترين شيوع را داشته
است.
طبق آمار مرکز مديريت بيماريهاي آمريکا،
در
عفونت
شيوع
زماني،
دورة
يک
در
دگرجنسگراها و کودکان کاهش يافته است .در
سال  ۶۱۱۱از هشتاد درصد موارد تشخيصي
عفونت اچ.آي.وي ،.چهلوهفت درصد در بين
همجنسگراها و سيوسه درصد آلودگيها ناشي از
رابطة جنسي برآورد شده است.

3. Heterosexual
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شيوع اين عفونت در ميان اقليتهاي قومي و
نژادي هم از زماني که اچ.آي.وي .همهگير
شده شکلي نامتناسب و نامنظم داشته است.
اقليتهاي نژادي در امريکا اکثريت مبتاليان
جديد ايدز را تشکيل ميدهند (هفتادويک
درصد) و حدود شصتوچهار درصد با اين ويروس
زندگي ميکنند .آمريکاييهاي آفريقاييتبار
(سياهپوستان) در مقايسه با ديگر اقوام
بيشترين تعداد مبتاليان را دارند .تعداد
افراد مبتال در هر يکصدهزار نفر از جمعيت
سياهان نهونيم برابر سفيدپوستان در سال
 ۶۱۱۵گزارش شده است .همچنين در سال ،۶۱۱۵
اچ.آي.وي .علت بيشترين مرگ و مير در ميان
سياهپوستان  ۶۳تا  ۵۱ساله بوده است.
در اياالت متحده جمعيت زنان از نظر ابتال
به اين عفونت پيشرفت سريعي داشته است و
نيمي از اين بيماري در اثر رابطة جنسي با
زنان
است.
کرده
پيدا
انتقال
مردها
اقليتهاي قومي و نژادي بيشتر به عفونت
اچ.آي.وي .مبتال شدهاند.
وضعيت بيماريزايي ويروس
اچ.آي.وي .ويروسي است که سلولهاي داراي
گيرنده  ،CD4مثل لنفوسيت  Tکمکي و برخي
ديگر از سلولهاي ابتدايي دستگاه ايمني را
آلوده ميکند .وظيفة سلولهاي لنفوسيت T
پاسخ به هجوم عوامل خارجي است و با
برانگيختن دستگاه ايمني ميتواند فعاليت
عوامل خارجي را بياثر کند .ويروس نقص
ايمني با نابود کردن سلولهاي ايمني ،به
ويژه لنفوسيتهاي  ،Tو سرانجام با آسيب
رساندن به کل دستگاه دفاعي بدن از اين سد
دفاعي عبور ميکند .با افت تدريجي سلولهاي
ايمني در افراد مبتال به عفونت اچ.آي.وي،.
اين بيماران مستعد ابتال به عفونتهاي ديگر
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و همچنين انواع خاصي از سرطانها ميگردند.
البته بدن اين افراد قادر به مبارزه طوالني-
مدت با اين عفونتها و سرطانها نيست .با
افزايش ضعف دستگاه ايمني ،بيماران به
مرحلة پاياني بيماري ،يعني ايدز ،نزديک
ميشوند.
راههاي انتقال عفونت
اچ.آي.وي .از سه راه اصلي منتقل ميشود:
ارتباط جنسي ،انتقال خون (غيرخوراکي)،
مادر به فرزند .ميزان انتقال بسته به راه
انتقال و شرايط خاص آن متغير است .شايع-
ترين راه انتقال در تمام دنيا ارتباط جنسي
است .خون ،مايع مني و مايع واژينال در
ويروس
از
کافي
مقادير
آلوده،
افراد
اچ.آي.وي .را براي انتقال دارند و بزاق،
ادرار و مدفوع (در غياب خون) در افراد
آلوده حامل اين ويروس نيستند .بهويژه بزاق
غلظت کافي براي انتقال اچ.آي.وي .از طريق
بوسيدن يا تماس دهاني و تناسلي (در صورت
عدم وجود زخم و خونريزي) را ندارد .همچنين
آنزيمهاي موجود در بزاق باعث غيرفعال شدن
اين ويروس ميگردند .ارتباط جنسي مقعدي
داراي باالترين خطر است ،زيرا ميزان بااليي
از ويروس اچ.آي.وي .در مايع مني و خون با
مجراي مقعدي تماس پيدا ميکند و از آنجا که
اين مجرا رگهاي زيادي دارد ويروس به سرعت
به جريان خون جذب ميشود .تماس مقعدي هم
براي شخص فاعل و هم مفعول (هر دو) خطر
دارد ،اگر چه اين خطر براي شخص فاعل نسبت
به مفعول کمتر است .با اين وجود خطر
انتقال براي شخص فاعل باالست ،زيرا سطح
خارجي آلت تناسلي دچار خراشهاي ميکروسکوپي
(بسيار ريز) در اثر تماس جنسي مقعدي مي-
گردد.
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تماس جنسي واژينال شايعترين راه انتقال
اچ.آي.وي .در سراسر دنياست .روش انتقال در
اين تماس شبيه انتقال از طريق مقعد است.
شخص فاعل ميتواند خراشهاي بسيار ريزي در
ديوارة واژن ايجاد نمايد و خود نيز دچار
اين خراشها در سطح آلت تناسلي گردد .در
اثر اين خراشها غلظت بااليي از اين ويروس
با ديوارة واژن و آلت تناسلي تماس مييابد.
فرد مؤنث در تماس واژينال در معرض خطر
بيشتري قرار دارد (هشت تا ده برابر به
دليل تماس طوالني مايع مني با واژن) .فرد
مذکر نيز هنگام تماس واژينال با فرد مبتال
به عفونت در معرض خطر بااليي قرار دارد.
نتايج تحقيقات گوناگون دربارة خطر انتقال
از طريق تماس جنسي دهانيتناسلي مختلف است
و هنوز اين موضوع اثبات نشده زيرا ارزيابي
آن مشکل است .در چند مطالعة انجامشده ،خطر
انتقال پايين گزارش شده و در چندين گزارش
نيز انتقال اين عفونت تنها از طريق تماس
دهاني در شخص مفعول رخ داده است .تفسير
چنين مواردي بسيار دشوار است ،زيرا تعدادي
از اين اشخاص ممکن است رابطه جنسي مقعدي
يا واژينال را انکار کرده و اطالعات
نادرستي را گزارش نموده باشند .يافتههاي
ضد و نقيض منجر به تفاوت در آموزشهاي
همگاني در زمينة مداخالت پيشگيرانه دربارة
ميزان خطر ابتال از طريق تماس دهاني شده
است.
انتقال از طريق غيرخوراکي زماني اتفاق
ميافتد که شخص در معرض خطر ،خون آلوده را
از طريق سرنگ مشترک يا از طريق فرورفتن
سوزن (پرسنل پزشکي) دريافت نمايد.
انتقال از طريق مادر مبتال به فرزند ناشي
از تماس داخل رحمي ،طي حاملگي ،زايمان و
در طول شيردهي است .شصت تا هفتادوپنج درصد
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انتقال در زمان زايمان رخ ميدهد .انتقال
از طريق مادر به فرزند بدون درمان ضد
ويروسي در حدود بيستوپنج درصد است ،در
حالي که با درمان ضد ويروسي ميزان انتقال
به حدود دو درصد کاهش مييابد.
عوامل بيماري
اچ.آي.وي ،.ويروسي از گروه رتروويروسها با
ويژگي حمله به سلولهاي دستگاه ايمني بدن
است .عفونت با اچ.آي.وي .با انتشار حاد
ويروس در خون آغاز ميشود ولي بعد از آن
شمار ويروسها تا صد برابر كاهش مييابد .پس
از اين مرحله يك دورة نهفتگي باليني آغاز
ميشود.
در ابتدا گمان ميشد كه اين دوره يك دورة
حقيقي نهفتگي ويروسي است كه در آن
اچ.آي.وي .درون سلول ميزبان به صورت
غيرفعال باقي ميماند .بعدها مشخص شد كه در
اين وضعيت يک نوع سلول در بافتهاي لنفاوي
بدن (مثل گرههاي لنفاوي) با ويروس پوشيده
ميشود و بنابراين حتي در مرحلهاي كه ويروس
در خون ديده نميشود ،ميزان آن در بدن
باالست.
اچ.آي.وي .با آلوده كردن گروهي از سلول-
هاي دستگاه ايمني به نام لنفوسيتهاي  Tاز
نوع  CD4+بيماري ايدز را به وجود ميآورد.
اين سلولها زيرگروهي از گلبولهاي سفيدند
كه پاسخ ايمني طبيعي بدن به عفونت را
تنظيم ميكنند .ويروس سلولهاي  Tرا براي
تكثير خودش به خدمت گرفته و در سراسر بدن
گسترش مييابد و همزمان باعث كاهش اين
سلولها ميشود ،سلولهايي كه بدن براي دفاع
از خود به آنها نياز دارد .هنگامي كه ميزان
سلولهاي  T CD4+در فرد آلوده به اچ.آي.وي.
تا حد معيني سقوط كند ،آن فرد مستعد ابتال
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به طيفي از بيماريها ميشود كه معموالا بدن
افراد عادي ميتواند آنها را مهار كند.
سرانجام ،عفونتهاي فرصتطلب باعث مرگ افراد
آلوده ميشوند.
از
ناشي
بيماريهاي
علت
شايعترين
اچ.آي.وي .در سراسر جهان و در آمريكا
اچ.آي.وي .نوع يك است كه چندين زيرگروه با
ّم
پراكندگي جغرافيايي مختلف دارد .نوع دو
ويروس نخست در بيماران غرب آفريقا شناسايي
شد و محدود به همان منطقه است .هم
اچ.آي.وي .نوع يك و هم اچ.آي.وي .نوع دو از
عفونتهاي مشترك بين انسان و حيواناند .در
يك،
نوع
اچ.آي.وي.
ويروس
با
مقايسه
اچ.آي.وي .نوع دو از لحاظ ژنتيكي با ويروس
نقص ايمني ميمون ارتباط نزديكتري دارد.
در سال  ۸۵۲۱در لسآنجلس نوعي ذاتالريه
در مردان همجنسگرايي كه سابقة بيماري
زمينهاي يا مصرف داروهاي سركوبگر ايمني را
نداشتند گزارش شد .در عرض يك ماه در
نيويورك و كاليفرنيا چند مورد سرطان پوست
نادر در بين مردان همجنسباز ديده شد ،در
حالي كه اين بيماري در كشور آمريكا قبل از
گزارش اين موارد ،نوعي سرطان بسيار نادر
به شمار ميآمد و اغلب در افراد مسن عارض
ميشد .به تدريج اين فکر به وجود آمد كه
بروز سرطان پوست و ذاتالريه در افراد
همجنسگرا ميتواند با نقص ايمني زمينهاي
ارتباط داشته باشد و سرانجام اين نقص
اكتسابي شناخته و سندرم نقص ايمني اكتسابي
( )AIDSناميده شد .همزمان با ظهور ايدز در
آمريكا ،در آن سوي اقيانوس اطلس پزشكان در
فقيرترين قاره جهان ،يعني آفريقا ،متوجه
شيوع يك پديدة جديد بهداشتي شدند .تحقيقات
بعدي و شيوع عالئمي مشابه در ميان زنان
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نشان داد كه هر دو بيماري يكسان و همان
ايدز است.
اولين مورد ايدز در ايران در سال ۸۵۲۲
در يك كودك شش سالة مبتال به هموفيلي كه از
فاكتورهاي انعقادي آلوده به ويروس ايدز
وارداتي از اروپا استفاده مينمود تشخيص
داده شد.
شروع و پيشرفت عفونت اچ.آي.وي .در افراد
مختلف متغير است و اين موضوع ،آزمايش
اوليه و تشخيص آن را براي درمان مؤثر مشکل
ميکند.
شروع
عالئم باليني عفونت اولية اچ.آي.وي .بسيار
وسيع است .برخي از اين عالئم اوليه مانند
تب ،بدندرد ،التهاب گلو ،و بزرگي گرههاي
لنفاوي شبيه به عالئم بيماري سرماخوردگي يا
آنفلوانزا است؛ .گاه اين عالئم با ضايعات
جوشمانند پوستي همراهند .عاليم اوليه گاهي
بين دو تا شش هفته پس از ورود ويروس به
بدن آشکار ميشوند .بعد از اين مرحله ويروس
وارد مرحلة طوالني نهفتگي ميشود.
فردي که بهتازگي به عفونت اچ.آي.وي.
مبتال شده شايد هيچ عالئمي را تجربه نکند.
برآورد شده است که حدود بيستوپنج درصد از
افرادي که با عفونت اچ.آي.وي .زندگي مي-
کنند (يعني به مرحلة ايدز نرسيدهاند) از
وجود اين عفونت در بدن خود آگاه نيستند و
ا هشت تا پانزده درصد هيچ عالمتي را
تقريبا
بروز نميدهند .بنابراين افراد مبتال به
عفونت اچ.آي.وي .اغلب از بيشتر افراد
ديگري که خدمات اولية بهداشتي دريافت مي-
نمايند متمايز نيستند و تنها آزمايش خون
ميتواند وجود عفونت را در اين افراد به
اثبات برساند.
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سير پيشرفت بيماري
به دليل طوالني بودن دورة نهفتگي اين
بيماري (ميانگين هشت تا ده سال) و موفقيت-
عفونت
درماني،
رژيمهاي
بودن
آميز
اچ.آي.وي .يک بيماري مزمن است .شخص مبتال
به عفونت اچ.آي.وي .شايد احساس سالمتي کند،
ولي هنوز مبتال به اين عفونت بوده و مي-
تواند ويروس را به ديگران نيز منتقل
نمايد .هدف اصلي اين ويروس نوع خاصي از
سلولهاي لنفوسيت  Tاست که گيرندة CD4
دارند .بنابراين شمارش سلولهاي ايمني با
گيرندة  CD4در گردش خون يک ابزار سنجش
مقدار آسيب اچ.آي.وي .به دستگاه ايمني
است.
بيشتر مبتاليان دچار کاهش تدريجي تعداد
سلولهاي ايمني  CD4+ميشوند و زماني که
بيمار تحت درمان نباشد عالئم باليني خاصي
بروز ميکند و سرانجام ايدز فرا ميرسد .با
توجه به تعداد سلولهاي ايمني  CD4+پزشک
برنامهريزي
و
باليني
ارزيابي
ميتواند
درماني بهتري را داشته باشد.
ميزان سلولهاي ايمني  CD4+باالي ۳۱۱
معموالا طبيعي و در مقابل آن ميزان سلولهاي
ايمني  CD4+کمتر از  ۶۱۱ورود به مرحلة
ايدز تشخيص داده ميشود.
مطالعات پيش از کشف درمان ضد رتروويروسي
خيلي فعال (هارت) 4نشان ميدهد که نزديک به
نيمي از بالغين آلوده به اين ويروس در مدت
ده سال از شروع آلودگي به مرحلة ايدز
خواهند رسيد .از ميان بيماران مبتال به
عفونت اچ.آي.وي .در سال  ۶۱۱۵سيونه درصد
در مدت دوازده ماه پس از تشخيص عفونت به
مرحلة ايدز رسيدند .ناخوشي و مرگ و مير
)4. Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART
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ناشي از عفونت اچ.آي.وي .در نتيجة استفاده
از درمان ضد رتروويروسي خيلي فعال کاهش
معناداري يافته است .هر چند شمار کمي از
دريافتکنندگان درمان ضد ويروس دچار عوارض
دارويي يا عدم بهبود وضعيت جسميروحي شده-
اند ،که در بيشتر موارد به دليل مقاومت
ويروس به داروهاي درماني هارت بوده است.
عوامل رژيم ضد رتروويروس
در ابتداي کشف ايدز در اوايل دهه  ۸۳۱۱هيچ
درمان مؤثري براي نقص ايمني زمينهساز يا
عفونتهاي فرصتطلب ناشي از ويروس وجود
نداشت و بيماران تنها چند سال زنده مي-
ماندند .با گذشت حدود سي سال از شيوع اين
بيماري ،هنوز هم درمان قطعي براي آن وجود
ندارد ،اما پيشرفتهاي درماني ناشي از ساخت
داروهاي ضد رتروويروس باعث گرديده که به
دليل کاهش روند رشد و تکثير ويروس در بدن،
عمر بيماران بيشتر و کيفيت زندگي آنان
بهتر شود.
رژيمهاي درماني
اندازهگيري شمار سلولهاي  CD4+يک روش
تشخيص آزمايشگاهي و بهترين نشانگر وضعيت
ايمني فرد مبتال به عفونت اچ.آي.وي .است.
بيماراني كه تعداد سلولهاي  CD4+آنها كمتر
از  ۶۱۱عدد در ميكروليتر است بهشدت در خطر
ابتال به ذاتالريه هستند ،و در بيماران با
تعداد سلولهاي  CD4+كمتر از  ۳۱عدد خطر
عفونت با ويروسهاي مهاجم به مغز و اعصاب
افزايش پيدا ميكند .در بيماران مبتال به
عفونت اچ.آي.وي .بايد تعداد سلولهاي CD4+
را در هنگام تشخيص و سپس هر سه تا شش ماه
اندازهگيري كرد .اگر معلوم شود كه تعداد
اين سلولها رو به كاهش است بايد آنها را
در فواصل كوتاهتري اندازه گرفت .بر اساس
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بيشتر دستورالعملها كاهش تعداد سلولهاي
 CD4+به كمتر از  ۵۳۱عدد در ميكروليتر،
مجوزي براي شروع درمان ضد رتروويروسي است.
بيماران بايد بدانند كه ويروس در تمام
مراحل عفونت اچ.آي.وي .حضور دارد و قابل
انتقال است .بنابراين الزم است دربارة
رفتارهاي جنسي و استفادة مشترك از سوزنهاي
تزريق و ساير راههاي انتقال ويروس اطالعات
کافي داشته باشند و نکات بهداشتي را رعايت
کنند.
درمان دارويي ميتواند پيشرفت بيماري در
فرد مبتال به ويروس را کند کند ولي اين
بيماران با اينکه داروي ضد ويروس دريافت
ميکنند ميتوانند ناقل ويروس به ديگران
باشند.
عفونت
به
مبتاليان
درمان
زمينة
در
اچ.آي.وي .پيشرفتهاي بزرگي حاصل شده است.
استفادة مناسب از درمان چنددارويي ضد
رتروويروس براي زندگي طوالني و سالم عليرغم
وجود عفونت اچ.آي.وي .اهميت بسيار بااليي
دارد.
سه گروه از داروهاي ضد رتروويروس را
ادارة دارو و غذاي آمريکا 0تأييد کرده است.
اين داروها با جلوگيري از توليد و تکثير
ويروس ،پيشرفت بيماري را متوقف و ميزان
ميدهند.
کاهش
را
فرصتطلب
عفونتهاي
بنابراين ،مرگهاي ناشي از ايدز در دنيا پس
از درمان دارويي کاهش يافته است.
استفاده از چند داروي ضد اچ.آي.وي .باعث
سركوب اچ.آي.وي ،.افزايش طول عمر و همچنين
باال رفتن كيفيت زندگي بيماران مبتال به اين
عفونت ميشود .استفاده از چند داروي ضد
اچ.آي.وي .برتريهاي بسيار زيادي نسبت به
5. FDA

21

درمان با استفاده از يک دارو دارد كه اين
برتريها شامل مقدار مصرف پايينتر ،كاهش
سميت ،مقاوم نشدن ويروس نسبت به داروها و
هدف قرار دادن قسمتهاي مختلف ويروس است.
اکنون در ايران براي درمان ايدز ،پس از
شناسايي بيماران ،از سه نوع داروي ضد
ويروس استفاده ميشود.
موانع درمان
موانع موفقيت رژيم درماني اهميت بسياري
دارند .اين موانع متعدد و ناشي از پيچيدگي
رژيمهاي درماني ،تحمل دارويي ،طبيعت درمان
طوالني ،عوارض جانبي و هزينهها هستند .رژيم-
هاي درماني ايدز بسيار پيچيدهاند ،چنان که
بعضي از بيماران در روز تا بيست عدد قرص
دريافت ميکنند و اين باعث سنگيني بار
دارويي بر بيمار ميشود .اگر بيمار از مصرف
داروهاي تجويزشده خودداري کند يا طبق
دستور پزشک آنها را مصرف نکند ،ويروسها
نسبت به دارو مقاوم شده و اثرات دارو بر
بيماري تضعيف ميگردد .در صورتي که اين
ويروسهاي مقاوم به ديگران منتقل شوند
درمان ضد ويروسي در بيماران جديد با شکست
مواجه خواهد شد.
بنابراين ،يکي از اصول مهم در مورد پاسخ
به درمان دارويي ضد اچ.آي.وي ،.مصرف به-
موقع و مداوم دارو و در کل رعايت اصل
پايبندي به درمان است.
اثرات جانبي داروهاي ضد ويروس ميتواند
بسيار شديد باشد و در بعضي موارد زندگي
بيمار را به خطر بياندازد .بنابراين ،پايش
دقيق رژيمهاي درماني و اثرات جانبي آنها
بسيار مهم و ضروري است .در ميان شايعترين
عوارض جانبي ،مشکالت کبدي ،ديابت ،مشکالت
گوارشي ،ضايعات پوستي و اختالل چربي خون به
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چشم ميخورد .بهتر است پس از شروع درمان
دارويي بيماران تا چند ماه تحت نظر قرار
گيرند.
بيماريهاي همراه و استفاده از ترکيبهاي
دارويي مختلف ممکن است باعث افزايش عوارض
جانبي گردد (تداخلهاي دارويي) .همچنين
هزينههاي درمان ميتواند مانع بزرگي بر سر
راه درمان موفقيتآميز باشد .خوشبختانه اين
موضوع در ايران مطرح نيست و داروها در
تمامي مراکز مشاورة بيماريهاي رفتاري تحت
نظارت دانشگاههاي علوم پزشکي به رايگان در
اختيار بيماران قرار ميگيرد.
پايبندي به درمان
تعريف و اهميت
معرفي درمان ضد رتروويروسي باعث كاهش
چشمگير بروز بيماريها و مرگ و مير همراه
با اچ.آي.وي .شده است .اين موفقيت در
معتادان تزريقي به دليل پايبندي کمتر به
داروهاي ضد رتروويروس و مصرف همزمان مواد
مخدر کمتر حاصل شده اما در گروههاي ديگر
تأثير بسياري در بهبود زندگي بيماران
داشته است.
درمان ضد رتروويروسي خيلي فعال (هارت)
عبارت است از مصرف سه يا چند داروي ضد
رتروويروس .اين روش درماني فعلي در کشور
ايران است.
هدف از درمان ضد رتروويروسي پيشگيري از
پيشرفت بيماري ،بهبود كيفيت زندگي و طوالني
كردن آن است .كليد موفقيت آن خواست و
ارادة افراد مبتال به عفونت اچ.آي.وي .در
پايبندي به رژيمهاي ضد رتروويروسي تركيبي
است.
فوايد درمان ضد رتروويروسي در مهار
بيماري ايدز اثبات شده و احساس ناخوشي و
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افراد آلوده به
است .البته زمان
ضد
درمان
آغاز
و توصيهها در اين

شيوع مرگ و مير در
اچ.آي.وي .كاهش يافته
براي
دقيق
و
مناسب
رتروويروسي مشخص نيست
مورد متفاوت است.
متأسفانه ،پايبندي ضعيف به درمان و
وقفههاي درماني زياد ديده ميشود و اين
مسئله با افزايش عالئم بيماري ،پيشرفت
بيماري و افزايش مرگ و مير همراه است.
ميزان و امکان پايبندي بيمار به رعايت
رژيم درماني بايد در تصميمگيري براي آغاز
درمان ضد رتروويروسي توسط پزشک معالج در
نظر گرفته شود.
بيشتر مطالعات پايبندي به درمان ضد
رتروويروسي را به صورت مصرف نودوپنج درصد
يا بيشتر از داروهاي تجويزشده تعريف مي-
کنند .بنابراين ،پايبندي ناقص كمتر از
نودوپنج درصد است .ميزان پايبندي بيش از
نودوپنج درصد براي جلوگيري از مقاوم شدن
ويروس و مهار آن ضروري است.
در کنار پايبندي به مصرف دارو ،زمان
مصرف داروها و رعايت دستورات غذايي همراه
با داروهاي ضد ويروس نيز بسيار اهميت دارد
و بيمار بايد به آن توجه کامل و دقيق
داشته باشد.
پايبندي به درمان ضد رتروويروسي بر
عملكرد دستگاه ايمني ،جلوگيري از پيشرفت
بيماري ،بهبود كيفيت زندگي و طول عمر
تأثير ميگذارد .پايبندي ضعيف به درمان نه
تنها منجر به كاهش اثرات درمان ميشود بلکه
ميتواند سالمتي بيمار را از طريق پيدايش
ويروسهاي مقاوم به چند دارو تهديد نمايد.
اين ويروسهاي مقاوم ميتوانند از فردي به
فرد ديگر منتقل شوند و عالوه بر آن،
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انتخابهاي درماني براي بيماران را محدود
نمايند.
سطوح باالي پايبندي به درمان در بيماران
اچ.آي.وي .مثبت موجب کندي پيشرفت ايدز مي-
شود .در واقع سطوح باالي پايبندي حتي در
حضور ويروس مقاوم به دارو فوايد باليني
بيشتري نسبت به سطوح پايين پايبندي يا عدم
درمان فراهم مينمايد.
بعضي مطالعات نشان ميدهد كه بين ميزان
پايبندي و تعداد ويروس 0ارتباط منطقي وجود
دارد و با کاهش پايبندي تعداد ويروس
افزايش مييابد.
عوامل مؤثر در پايبندي به درمان
موانع مهم در پايبندي به درمان ضد
رتروويروسي در كشورهاي توسعهيافته و درحال-
توسعه عبارتند از فراموشي ،درك ناقص از
فوايد درماني دارو ،شدت عوارض جانبي و
پيچيدگي رژيمهاي دارويي.
بيماريهاي مغزي و اعصاب و روان ،ارتباط
نزديکي با عفونت اچ.آي.وي .دارند و با ورود
فرد به مرحله ايدز تشديد ميشوند.
اختالالت شناختي ،شخصيتي و عواملي مانند
مصرف مواد مخدر بر رفتارهاي فردي تأثير
ميگذارند و افراد را به انجام رفتارهاي
پرخطر وادار ميکنند که منجر به انتقال
ويروس و ابتالي آنان ميشود .از طرف ديگر،
خود عفونت اچ.آي.وي .و ابتال به ايدز
وضعيتي خاص در افراد به وجود ميآورد که
شيوع اختالالت رواني را در پي دارد .يکي از
عوارض مهم اختالالت رواني و خلقي ،عدم
پايبندي به درمان و مصرف داروهاست.
در افراد جوانتر (كمتر از سيوپنج سال)،
مؤنث ،معتاد ،تحت درمان با متادون ،مصرف-
6.Viral load
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کنندة الکل ،افسرده و زير فشار رواني ،تحت
درمان روانپزشكي ،داراي وضعيت بد خانوادگي
و كمبود حمايت اجتماعي ،داراي سطوح پايين
تحصيالت ،بيکار ،دچار عوارض جانبي داروهاي
ضد رتروويروسي و شرح حال قبلي از كنار
گذاشتن عمدي درمان ،ميزان پايبندي کمتر
است.
نوع رژيم دارويي ضد رتروويروسي با عوارض
جانبي داروها ارتباط دارد .عوارض جانبي
ضد
داروهاي
كه
بيماراني
در
داروها
رتروويروسي مصرف ميکنند شايع است ،اما در
بيشتر افراد اين عوارض با گذشت زمان يا با
درمان عالمتي ،بهبود مييابد .اسهال و
جانبي
عوارض
شايعترين
گوارشي
اختالالت
داروهاي ضد رتروويروس است که در بيشتر
موارد با گذشت زمان و رعايت توصيههاي
غذايي پزشک معالج ،کاهش يافته يا از بين
ميروند.
زنان با ميزان پايبندي كمتر ،اغلب
بيماريهاي همراه روانپزشكي دارند و عوارض
جانبي داروها در آنها بيشتر است .همچنين
زنان باردار اچ.آي.وي .مثبت نسبت به زنان
بيشتري
پايبندي
درمان
به
غيرباردار،
دارند.
گزارشها نشان ميدهند افرادي كه در فقر
به سر ميبرند پايبندي كمتر از حد مطلوب
دارند (بين پنجاهوشش تا شصتوهفت درصد).
اين اطالعات ممكن است چنين تفسير شود كه
فقر يك عامل تضعيفکنندة پايبندي است و
اشخاصي كه در نهايت فقر زندگي ميكنند سطوح
پايينتري از پايبندي به درمان دارند.
عوامل کاهش پايبندي در ميان اشخاص فقير
عبارتند از ارتباط ضعيف بين پزشک و بيمار،
افسردگي و مصرف مواد مخدر .خود فقر تنها
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عامل تعيينكننده نيست و عوامل مهم ديگري
نيز دخالت دارند.
مهمترين و شايعترين عواملي كه ميزان
پايبندي را در آفريقا کاهش ميدهند عبارتند
از هزينهها ،اطالع نداشتن همسر و خانوادة
بيمار از اچ.آي.وي .مثبت بودن فرد ،ترس از
انگ زدن ،۶مصرف الكل و وجود مشكالت در
پيگيري رژيمهاي دارويي پيچيده.
مطالعات نشان ميدهند كه بيشتر بيماراني
كه تحت درمان ضد رتروويروسي قرار ميگيرند
ابتالي به عفونت اچ.آي.وي .را به خانواده
يا دوستان اطالع ميدهند .افرادي که اين
مسئله را مخفي ميکنند موارد قطع متعدد
درمان دارند ،زيرا بايد داروها را به صورت
پنهاني مصرف کرده و در حضور ديگران از
مصرف آنها پرهيز نمايند .انجام مشاوره،
داوطلبانة
بيان
به
بيماران
تشويق
اچ.آي.وي .مثبت بودن خود به ديگران و
دسترسي به درمان ضد رتروويروسي به كاهش
انگ زدن به افراد و افزايش پايبندي به
درمان منجر خواهد شد.
در صورت دسترسي رايگان به درمان ،وضعيت
اقتصادي بر پايبندي اثري ندارد و نبايد به
عنوان محدوديت دستيابي به داروهاي ضد
رتروويروسي در نظر گرفته شود .پرداخت
هزينه براي داروهاي ضد رتروويروسي ميتواند
مانع مهمي در حفظ پايبندي به درمان باشد.
يافتهها نشان ميدهند كه بيماران فقير در
صورتي ميتوانند نتايج درماني موفقيتآميز
داشته باشند كه موانع مالي براي درمان از
ميان برداشته شوند .خوشبختانه در کشور
ايران به دليل رايگان بودن درمان دارويي
مانع اقتصادي مطرح نيست.
7. Stigma
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موضوع مهم ديگر ،عدم انحراف از رژيم
بهموقع
و
صحيح
مصرف
يعني
دارويي،
داروهاست .داليل انحراف از رژيم دارويي
عبارتند از فراموشي (شايعترين علت) ،عدم
امكان توجه همزمان به مصرف دارو و
فعاليتهايي كه در آن زمان خاص انجام
ميشود ،احساس بيمار بودن يا ناخوشي ،داشتن
تغييرات در برنامة روزانه ،و در دسترس
نبودن داروها در زمان معين براي مصرف.
بنابراين ،فقط مصرف دارو مهم نيست بلكه
بيماران بايد دارو را بهموقع مصرف نمايند
و به دستورات دارويي پزشک نيز توجه داشته
باشند.
چون پايبندي با توانايي و ارادة افراد
اچ.آي.وي .مثبت براي مصرف صحيح رژيمهاي ضد
رتروويروسي تركيبي ارتباط دارد ،بيگمان
عوامل اجتماعي و رواني در پايبندي به
درمان مؤثرند.
بيشترين ميزان پايبندي در افراد سيودو تا
سيوپنج سال ديده ميشود .در مصرفکنندگان
تزريقي مواد مخدر ميزان پايبندي ضعيف است.
افراد با سطح پايين تحصيالت ،پايبندي ضعيف
دارند ،در حالي كه افراد با تحصيالت
دانشگاهي پايبندي مطلوبي نشان ميدهند.
در افراد شاغل پايبندي بهتر از بيکاران
گزارش شده و نيز احساس حمايت اجتماعي
مناسب ،پايبندي بهتر را به همراه دارد.
ارتباط سازنده بين پزشکان و بيماران
اچ.آي.وي .مثبت براي موفقيت درماني مهم
است.
اعتماد ،توجه و مراقبت ،عوامل مهم
ارتباط بين پزشک و بيمار به شمار ميروند و
بيماران بايد با پزشک خود ارتباط منظم
داشته و اطالعات مربوط به پايبندي به درمان
و مشکالت خود را بهدرستي مطرح کنند.
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افراد فاقد افسردگي و برخوردار از حمايت
اجتماعي مناسب ،در مقايسه با افراد افسرده
و با حمايت اجتماعي اندک ،پايبندي بهتري
دارند .پايبندي در افرادي كه افسرده
نيستند اما حمايت اجتماعي ندارند نيز
پايين است .حمايت اجتماعي باعث بهبود
ميزان پايبندي در افراد افسرده نميشود،
بلکه باعث افزايش ميزان آن در افراد فاقد
افسردگي است .افراد افسرده انگيزة كمتري
براي مصرف داروهايشان دارند.
ضد
داروهاي
به
اعتماد
باورمندي،
رتروويروس و اميد به مؤثر بودن درمان،
باعث پايبندي بيشتر در بيماران ميشود.
بسياري از عوامل ديگر مانند موجود نبودن
داروي ضد رتروويروسي در داروخانه ،ترس از
عوارض جانبي داروها ،مسافرت يا خستگي،
دسترسي نداشتن به پزشك مسئول بيمار ،عدم
تعهد رسمي طوالنيمدت بيمار در پايبندي به
درمان ،مصرف سيگار ،مصرف الکل و مصرف مواد
مخدر ،همگي بر قطع درمان و مصرف نکردن
داروها مؤثرند.
راهبردهايي براي بهبود پايبندي به درمان
برخي از راهبردهاي مؤثر در حفظ و افزايش
پايبندي به درمان عبارتند از:
 براي دستيابي به حداكثر اثر پايبندي به
درمان ،خود بيماران بايد انگيزة مصرف
دارو و شروع درمان را داشته باشند تا
بتوانند داروهاي ضد رتروويروس را مطابق
دستور پزشک مصرف نمايند .براي مثال،
پزشکان سعي ميکنند با شنيدن حرفهاي
آنها
پرسشهاي
به
پاسخ
و
بيماران
انگيزة مصرف دارو را افزايش دهند.
 ابتال به افسردگي از علل کاهش انگيزه در
درمان محسوب ميشود .با اينکه افسردگي
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در بيماران اچ.آي.وي .مثبت شايع است
ولي كمتر تشخيص داده ميشود .يافتههاي
مربوط به نقش افسردگي در تسريع پيشرفت
عفونت اچ.آي.وي .ضد و نقيض است ،اما به
نظر ميرسد افسردگي همراه با كاهش
پايبندي به درمان باعث پيشرفت بيماري و
کاهش طول عمر شود.
 كاهش تعداد قرصها و دوزهاي روزانه مي-
تواند ميزان پايبندي را بيشتر کند .تالش
براي ساده نمودن رژيمها براي بهبود
پايبندي به درمان همچنان ادامه دارد.
هدف اين پژوهشها ايجاد رژيمهايي با دوز
يك بار در روز است .مطالعات و تحقيقات
نشان ميدهند که هماکنون بهترين رژيم
درماني در سراسر دنيا و کشور ايران،
درمان چند دارويي است.
 آمادگي براي ادامة درمان ضد رتروويروسي،
باورمندي به درمان به عنوان راه درست
زندگي ،حفظ پايبندي صد درصد به درمان
با تقويت اراده و ميل به زندگي طوالنيتر
و سالمتر ،ارتباط مداوم و مطلوب با
پزشك ،سازگاري بيشتر با عوارض ،انگيزة
ادامة پايبندي صد درصد را افزايش ميدهد.
از سوي ديگر ،پايبندي به درمان وضعيت
جسمي را بهبود و تعداد سلولهاي  CD4+را
افزايش ميدهد .بدين ترتيب ،داشتن انگيزة
درمان ،پايبندي به درمان و بهبود وضعيت
سالمت فرد مانند حلقههاي يک زنجير به هم
متصل و وابستهاند.
 مراجعه منظم بيماران به مراکز بهداشتي
درماني در زمانهاي تعيين شده توسط پزشک
معالج و برخورداري از خدمات بهداشتي-
درماني و حمايتي ،ميتواند پايبندي به
درمان را بيشتر کند.
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 ترک مصرف مواد مخدر و الکل نيز از راه-
هاي ديگر افزايش پايبندي به درمان است.
باورهاي بهداشتي
افراد مبتال به عفونت اچ.آي.وي .که باور
دارند ميتوانند نحوة مصرف داروهاي خود را
مديريت کنند پايبندي بهتري به درمان
دارند .باورهاي نادرستي مانند «اين بيماري
پيشرفت نميکند» يا اينکه «اين داروها قادر
به مهار ويروس نيستند» ،عدم پايبندي به
درمان را در پي دارند.
برخي باورهاي منفي مانند ترس از ديده
شدن توسط افراد ديگر در هنگام مصرف دارو،
طرد از جامعه ،از دست دادن شغل ،و عوارض
جانبي مصرف دارو ،پايبندي به درمان را
کاهش ميدهند.
حمايت اجتماعي
نشان داده شده است که حمايت اجتماعي اثرات
مثبتي بر پايبندي به درمان دارد .براي
مثال ،حمايت اجتماعي ،اثر مثبت بر کاهش
افسردگي و بهبود روابط عاطفي دارد و در
مقابل ،داشتن مشکالت اجتماعي پايبندي به
درمان را کاهش ميدهد.
عالوه بر اثرات جسماني پايبندي به درمان
در بيماران ،مسائل روحيرواني نيز تأثير به-
سزايي بر وضعيت بيمار دارند.
انگ8

افراد مبتال به عفونت اچ.آي.وي .مشکالت روحي
بسياري دارند که شايعترين آنها افسردگي و
اضطراب است .بخش بزرگي از اين مشکالت ناشي
از انگ و تبعيض موجود در جامعه است.
بسياري از افراد مبتال به اين عفونت از
جامعه طرد شده و ناگزير از انزوا و گوشه-
8. Stigma
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گيري ميشوند .همچنين به دليل انگ و تبعيض،
افراد داراي رفتارهاي پرخطر ،هيچ گونه
داوطلبانة
آزمايش
انجام
به
تمايلي
اچ.آي.وي .ندارند و به مراکز مربوط مراجعه
نميکنند.
از آنجا که ابتال به عفونت اچ.آي.وي.
وابسته به رفتار فرد است و با برچسبهاي
اجتماعي همچون همجنسگرايي ،تزريق مواد مخدر
و بيبندوباري جنسي درآميخته است ،انگ شديدي
به همراه دارد .همچنين عدم وجود درمان
قطعي ،قدرت انتقال بيماري و ترسي که در
ديگران نسبت به فرد مبتال ايجاد ميشود ،اين
عفونت را تبديل به يک انگ قوي ساخته است.
انگ تالشهاي منجر به پيشگيري از انتشار اين
عفونت و درمان مؤثر آن را تحت تأثير قرار
ميدهد .يکي از تظاهرات انگ ،مقاومت مردان
همجنسباز در بيان همجنسگراييشان است که
باعث ميشود عفونت اچ.آي.وي .سريعتر پيشرفت
کند.
از ابتداي پيدايش ايدز افراد مبتال به
عفونت اچ.آي.وي .انگ و تبعيضهاي بسياري را
تجربه کردهاند .اين مسئله در افرادي که با
اچ.آي.وي .زندگي ميکنند به عنوان يک موضوع
مهم در نظر گرفته ميشود .در مقايسه با دهه-
هاي گذشته ،پيشرفتهاي بيشتري در زمينة
شناخت بيماري و روشهاي انتقال آن انجام
گرفته ولي تالش بسياري در زمينة کاهش اثرات
برچسبزدن در اين افراد انجام نشده است.
به
مبتاليان
دربارة
تبعيض
احساس
اچ.آي.وي .ناشي از عوامل مختلف ،مانند عدم
شناخت کافي نسبت به بيماري ،عدم اطالعرساني
عمومي صحيح دربارة بيماري ،تصور غلط از
شيوههاي انتقال بيماري ،دسترسي نداشتن به
بودن
عالجناپذير
احساس
درماني،
خدمات
بيماري ،و باالخره ترس ناشي از موضوعات
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حساس اجتماعي مثل روابط جنسي و مصرف مواد
مخدر است.
احساس انگ حاصل از ابتال ميتواند تأثير
منفي و پايداري بر ميزان رضايت از زندگي
در مبتاليان بگذارد و باعث ميشود افراد از
زندگي ناراضي بوده و از آن لذت نبرند،
فعاليتها و ارتباطهاي اجتماعي خود را از
دست داده و سرانجام برداشت خوبي از وضعيت
سالمت خود نداشته باشند.
انگ و برچسب همچنين مانعي در استفاده و
بهرهمندي از خدمات بهداشتيدرماني ،انجام
آزمايشهاي داوطلبانه و مراجعة داوطلبانه
براي انجام مشاوره به شمار ميرود.
بدين ترتيب مسئوالن و سياستگذاران بهداشت
و درمان معتقدند کاهش ترس و انگهاي ناشي
از اچ.آي.وي .ميتواند عاملي اساسي و مؤثر
در کاهش نرخ رشد همهگيري ايدز باشد.
انگ و برچسب بيروني از سوي جامعه ميتواند
در مبتاليان به عفونت اچ.آي.وي .به واسطة
برجاگذاشتن تجسم و تفکر منفي از خود،
احساس شرم و گناه مرتبط با اچ.آي.وي،.
درونيسازي شود .البته انگ هميشه درونيشده
نيست و بسياري از افراد مبتال تصور مثبتي
از خود را در وجودشان زنده نگه ميدارند.
احساس انگ با افزايش فشار رواني در فرد
نيز ارتباط دارد .مطالعات نشان دادهاند که
احساس انگ ناشي از ابتال ،تمايل فرد به
استفاده از خدمات مراقبت بهداشتي را کاهش
داده که اين امر ممکن است بر سالمت اين
گروه تأثير منفي چشمگيري داشته باشد.
بهداشت و سالمت روان نيز با احساس انگ و
تبعيض ارتباط دارد ،به گونهاي که احساس
انگ با کاهش عزت و اعتماد به نفس ،کاهش
احساس مفيد بودن و افزايش پريشانيهاي
رواني در ارتباط است.
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انگها ،چه دروني (از طرف خود فرد) و چه
بيروني (از طرف جامعه) ،نه تنها منجر به
محروميتهاي اجتماعي و تبعيض ميگردند بلکه
ميتوانند بر سالمت فردي و اجتماعي تأثير
منفي بگذارند .انگ و برچسبزدن با اکراه از
انجام آزمايشهاي مربوط به ايدز و بيماري-
هاي آميزشي ،عدم مراجعة بهموقع به مراکز
مراقبت پزشکي مرتبط با اچ.آي.وي ،.اکراه
در فاش کردن وضعيت ابتالي خود به ديگران،
استفاده نکردن از درمانهاي موجود ،ادراک
منفي از خود و کيفيت زندگي پايين ارتباط
دارد .همچنين مطالعات در اين حوزه نشان
ميدهد که برچسبزدن زياد با افسردگي و کاهش
عزت نفس نيز همراه است .ميزان انگ در زنان
بيشتر گزارش شده است و اين زنان بيشتر در
معرض خطر ابتال به افسردگي قرار دارند.
انگ و تبعيض به عنوان موانع شناختهشدة
دسترسي به خدمات پيشگيري ،درمان و مراقبت
از اچ.آي.وي .محسوب ميگردند .البته نگرش
مردم به مبتاليان بسيار بهتر شده است .در
ا خوبي
اين مدت ،رسانهها فعاليت نسبتا
داشتهاند ولي فعاليت آنها کافي نبوده و
هنوز هم بسياري از افراد جامعه بينش درستي
دربارة اين بيماري ندارند .کاهش انگ و
تبعيض در جامعه از اهداف طاليي و اولية
است.
اچ.آي.وي.
زمينة
در
سياستگذاري
خوشبختانه نگرش منفي به سرعت رنگ ميبازد.
مبتاليان

در
شايع
انگ
يک
اچ.آي.وي .در ايران
به گفتة رئيس ادارة ايدز وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکي ،يک انگ شايع در ميان
افراد مبتال ،تقسيمبندي افراد به دو گروه
مثبت خوب و مثبت بد است .براي مثال ،فردي
که از طريق تزريق خون و فراوردههاي خوني
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به

عفونت

(مانند بيماران هموفيلي) مبتال به عفونت
اچ.آي.وي .شده است ،مثبت خوب محسوب ميشود،
در حالي که شخص مبتال از طريق انتقال جنسي،
مثبت بد تلقي ميگردد .اين انگ که از طرف
خود افراد مبتال رايج شده است ،اثرات بسيار
منفي در مراجعة آنها براي دريافت خدمات و
مشاوره از مراکز مشاورة بيماريهاي رفتاري
و باشگاههاي ياران مثبت خواهد داشت.
اختالالت رواني همراه
عالوه بر ارتباط اختالالت رواني با پايبندي
به درمان ،عفونت اچ.آي.وي .با تعدادي از
اختالالت روحيرواني و روانپزشکي همراه است
که بر بسياري از جنبههاي اين بيماري اثر
ميگذارد.
اکثر افرادي که از يک بيماري مزمن مانند
عفونت اچ.آي.وي .يا سرطان رنج ميبرند،
طيفي از اختالالت روانپزشکي و روحيرواني
دارند .بيماري ايدز نوعي بيماري مزمن
(طوالنيمدت) به شمار ميرود که خود اين
وضعيت موجب فشار رواني بر فرد مبتال است.
بدين ترتيب اين بيماران هفت تا سيوهفت
درصد بيشتر از جمعيت سالم در معرض ابتال به
اختالالت روحيرواني قرار دارند .تضعيف روحيه
در اينان بسيار شايع است که ميتواند منجر
به بيماريهايي مانند افسردگي ،اضطراب و
اختالل خواب شود.
افراد مبتال به اچ.آي.وي .از نظر احساسي
ميتوانند دچار هر کدام از حاالت خشم ،ترس،
احساس گناه ،انکار بيماري يا انتقام شوند.
بيماري روحيرواني ميتواند به دليل مشکالت و
اختالالت ايجاد شده در اثر وضعيت خاص زندگي
و مشکالت جسمي ،اختالالت مغزي ،مصرف مواد
مخدر و محرک ايجاد شود.
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عالوه بر خود ويروس نقص ايمني که ميتواند
به بافت مغزينخاعي آسيب مستقيم برساند ،به
دليل اختالل در سيستم ايمني و دفاعي بدن،
بافت مغزي در معرض ابتال به عفونتهاي فرصت-
طلب از جمله سل و برخي عفونتهاي قارچي،
قرار ميگيرد .اين عوامل بيماريزا باعث
عفونت و التهاب بافت مغز (انسفاليت)،
مغز
اطراف
پردههاي
التهاب
و
عفونت
(مننژيت) و آسيب مغزي در زمينة سرطان مي-
شوند.
اختالالت خلق و خوي و شخصيت نيز ميتواند
در زمينة آسيب مستقيم نواحي خاص مغز يا
عوارض داروها ايجاد شود .در اين باره
عوارض ناشي از مصرف مواد مخدر را نبايد
فراموش کرد.
اختالالت اضطرابي ممكن است به صورت ترسهاي
مرضي ،ترس از فضاي باز و اختالل وسواسي
بروز كنند .بروز اضطراب در مواردي كه فرد
اچ.آي.وي .مثبت با درگيريهاي خانوادگي،
جابهجايي شغلي ،بالتكليفي مالي و روند
بيماري سر و كار دارد بيشتر است.
عوامل استرسزا مانند دريافت جواب آزمايش
مثبت اچ.آي.وي ،.شک و دودلي در شروع درمان
و انجام آزمايشهاي متعدد احتمال بروز
اختالالت رواني را افزايش ميدهند.
ترك تحصيل ،بيکاري ،اعتياد به مواد مخدر
و روانگردان ،نگرش منفي جامعه ،فشارهاي
رواني و آسيبهاي اجتماعي از مهمترين معضالت
افراد مبتال به عفونت اچ.آي.وي .و از علل
ايجاد افسردگي در اين افراد است.
مواردي از بروز بيماري اسكيزوفرني با
شروع بيماري ايدز گزارش شده است .در
مطالعة انجام شده در باشگاه ياران مثبت
تهران ( ،)۸۵۱۱در ميان مشکالت رواني،
خانوادگي و اجتماعي ،به ترتيب افسردگي،
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درگيري با همسر و مشکالت مربوط به ازدواج
(انتخاب همسر و پذيرفته شدن فرد) بيشترين
ميزان را داشتهاند.
در تحقيقات انجام شده روي بيماران
اختالالت
شيوع
ميزان
مثبت،
اچ.آي.وي.
روانپزشكي ،بهويژه اختالالت خلقي و اضطرابي،
سوء مصرف مواد و اقدام به خودكشي بسيار
باال گزارش شده است.
آمار منتشر شده در کتاب
بر اساس
اختالالت
كلي
شيوع
آکسفورد،
روانپزشکي
است.
درصد
هشتادودووششدهم
روانپزشكي
هفده-
در
غيرخلقي
(روانپريشي)
سايكوز
وچهاردهم درصد ،اختالالت دو قطبي در هفده-
وچهاردهم درصد ،افسردگي در ده ونهدهم درصد
و افكار خودكشي در سيزده درصد موارد وجود
دارد.
طبق گزارشهاي جهاني ،زنان معتاد و مبتال
به ايدز كيفيت زندگي پاييني دارند .اختالالت
رواني و كيفيت زندگي پايين در اين زنان با
فقر رابطه دارد.
در پي مصرف مواد مخدر ،اختالالت عدم
توانايي در قضاوت و تصميمگيري و تحريک-
پذيري بيش از حد در افراد بروز ميکند و از
آنجا که حدود هفتاد درصد افراد مبتال به
اچ.آي.وي .سوء مصرف مواد مخدر يا روان-
گردان دارند ،بيش از جمعيت سالم جامعه در
معرض اختالالت ناشي از سوء مصرف مواد قرار
ميگيرند.
موضوع اختالالت رواني در افراد مبتال به
عفونت اچ.آي.وي .بجز تأثيرپذيري از وضعيت
روحيجسمي افراد ،از عوامل محيطياجتماعي
نيز تأثير ميپذيرد که از اين عوامل ميتوان
به موارد زير اشاره کرد:
 .1فقر و تنگدستي .اين بيماري بيشتر در
جوامعي ديده ميشود که از نظر اقتصادي
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در سطح پاييني قرار دارند .براي مثال،
آفريقا به عنوان قارهاي با کشورهاي کم-
درآمد بيشترين آمار ابتال به عفونت
اچ.آي.وي .در جهان را به خود اختصاص
داده است .فقر عامل مهمي در بروز
رفتارهاي پرخطر است و خود اين رفتارها
هم از عوامل ايجاد آلودگي به اچ.آي.وي.
به شمار ميروند .فقر و تنگدستي همچنين
از علل شايع بروز اختالالت خلقي و روحي
در انسان است.
 .2بحرانهاي ضد انساني .شامل عوامل
تهديدکنندة زندگي انسان ،مانند کمبود
آب ،غذا ،امنيت اجتماعي ،دارو ،خدمات
بهداشتي و غيره است .براي مثال ،تغذية
نامناسب در پيشرفت سير بيماري ايدز نقش
مهمي دارد و اين موضوع با دسترسي
نداشتن به موقع به دارو و خدمات
بهداشتي تشديد ميشود.
 .3انگ و تبعيض .به دليل ارتباط نحوة
ابتال به عفونت اچ.آي.وي .و رفتارهاي
پرخطر که در بسياري از جوامع غيراخالقي
محسوب ميشوند ،افراد مبتال به اچ.آي.وي.
همواره در معرض انگ و تبعيض اجتماعي
قرار دارند .اين موضوع باعث ميشود اين
گروه از بيماران به عدم حضور در اجتماع
و به اصطالح به قرنطينه کردن خود
بپردازند و بدين ترتيب از مراجعه به
پزشک و مراکز بهداشتيدرماني خودداري
کنند .در اين مورد نقش اجتماع و
اعتقادات جامعه بسيار مهم است .اگر
روحية انگ زدن و تبعيض بسيار قوي باشد،
افراد مبتال به عفونت اچ.آي.وي .حضور
کمتري در جامعه خواهند داشت و در کنار
آسيب شديد روحي و جسمي ،احتمال پيشرفت
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بيماري و انتقال
بيشتر خواهد شد.

به

ساير

افراد

نيز

عفونت اچ.آي.وي .بر تمام جنبههاي زندگي
اعم از رواني ،اجتماعي ،جسمي و معنوي
تأثير ميگذارد و ميتواند موجب ترس از
زندگي با اين عفونت شود .افراد خانواده
نيز ممکن است تحت تأثير اين مشکل قرار
بگيرند .ابتال به اين عفونت موجب از دست
دادن موقعيت اجتماعي ،اقتصادي ،اشتغال و
سکونت ميشود .بنابراين ،افراد مبتال به
عفونت اچ.آي.وي .بسيار آسيبپذير و نيازمند
حمايتهاي روحي و رواني مناسب از طرف
خانواده و جامعهاند.
با توجه به اين مسائل ،موضوع پيشگيري در
زمينة ابتال به عفونت اچ.آي.وي .از اهميت
خاصي برخوردار است.
افسردگي0

شايعترين اختالل رواني در مبتاليان به ايدز،
افسردگي است .افسردگي در واقع مجموعهاي از
اختالالت خلقي و جسماني ،همراه با کاهش
توانايي و عملکرد فرد است .ابتال به اين
اختالل با عوامل ژنتيکي و فشارهاي رواني
محيطياجتماعي ارتباط دارد.
در مقايسه با جمعيت عادي که ميزان
افسردگي در آن پانزده درصد است ،شيوع اين
اختالل در افراد مبتال به عفونت اچ.آي.وي.
بيستودو تا چهلوپنج درصد است .مطالعات
نشان ميدهند که شيوع اين اختالل در مبتاليان
به ايدز نسبت به افراد سالم دو برابر است.
همچنين احتمال ابتال به افسردگي با افزايش
مدت زمان سپري شده از ابتال به عفونت
اچ.آي.وي ،.افزايش خواهد يافت.
9. Depression
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ميزان شيوع افسردگي در افراد مبتال به
عفونت اچ.آي.وي .ثابت نيست .در مردان
همجنسگرا ،مصرفکنندگان مواد مخدر و روان-
گردان ،و افراد با روابط اجتماعي پايينتر،
ميزان افسردگي باالتر است.
احتمال بروز افسردگي در آغاز تشخيص و
همچنين هنگام شروع عالئم وابسته به عفونت
بيشتر است .شروع عالئم و پيشرفت بيماري ،مي-
تواند منجر به افسردگي و اضطراب گردد که
اين اضطراب و افسردگي خود ميتواند منجر به
پيشرفت بيماري زمينهاي يا همان عفونت
اچ.آي.وي .گردد.
نگراني دربارة انگ بيماري و عدم حمايت
اجتماعي از طرف خانواده و دوستان نيز منجر
به پيشرفت بيماري و ابتال به افسردگي مي-
شود .افسردگي معموالا با احساس غم ،کاهش
عاليق و لذتها ،اختالل خواب ،کاهش اشتها،
کاهش ميل جنسي ،اختالل در حافظه و تمرکز
همراه است.
افسردگي همراه با عفونت اچ.آي.وي .باعث
ميشود افراد کمتر داروي ضد ويروس را مصرف
نمايند و تشخيص به دليل بعضي از عالئم
مشترک بين عفونت اچ.آي.وي .و افسردگي
(براي مثال درد ،بياشتهايي و خستگي) مشکل-
تر خواهد شد .پايبندي به درمان در افراد
افسرده کمتر است و عالئم جسماني وابسته به
عفونت اچ.آي.وي .مانند شکمدرد ،درد اندام-
ها و احساس ضعف و بيحالي بيشتر خواهد بود.
بيشتري
پرخطر
رفتارهاي
افسرده
افراد
خواهند داشت و کيفيت زندگي پايينتري
دارند .ميزان مرگ و مير در زنان افسرده
نسبت به افراد مبتالي غيرافسرده باالتر است.
بسياري از افراد مبتال به اچ.آي.وي .که
دچار افسردگي شدهاند ،عاليم شايع افسردگي
را بروز نميدهند و برخي عاليم مانند ()۸
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ناتواني در تصميمگيري )۶( ،افکار و حرکات
تکرارشونده و حس پرخاشگري و انتقام از
ديگران )۵( ،بيميلي به مصرف داروهاي ضد
ويروس )۱( ،شکايات جسمي ناهماهنگ با
معاينة باليني و تشخيص پزشک ،و ()۳
کارهاي
انجام
در
بيميلي
يا
ناتواني
روزانه ،ميتواند نشانة ابتال به افسردگي در
اين افراد باشد.
به افراد مبتال به عفونت اچ.آي.وي .توصيه
ميشود در صورت بروز هر يک از اين موارد،
موضوع را با پزشک خود در ميان بگذارند.
افسردگي از آن دسته بيماريهايي است که
به درمان خوب پاسخ داده و در صورت شروع
زمينهاي
بيماري
پيشرفت
سرعت
درمان،
(اچ.آي.وي ).کم ميشود .بنابراين ،درمان
دارويي و رواندرماني در درمان افسردگي
مبتاليان مؤثر است و به بهينه کردن نتايج
پزشکي کمک ميکند .در واقع ،تشخيص زودهنگام
و مداخلة سريع پزشکي در بهبود و مهار
افسردگي در افراد مبتال نقش مهمي دارد.
اضطراب19

اضطراب شامل احساس ناخوشايند و دلواپسي
است که ميتواند با تعريق ،تپش قلب ،سردرد
و احساس ناراحتي در قفسه سينه همراه باشد.
اضطراب خفيف در کار ،فعاليت اجتماعي و
فردي ،طبيعي است ولي اگر اين اضطراب به
اندازهاي باشد که فعاليت روزانه فرد را
مختل کند ،غيرطبيعي است و بايد بررسي
پزشکي شود.
اضطراب مانند افسردگي شايع نيست ،ولي يک
اختالل شايع در افراد مبتال به عفونت
اچ.آي.وي .به شمار ميرود .اضطراب و احساس

10. Anxiety
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از

مبتاليان

به

دلواپسي در شمار زيادي
افسردگي هم ديده ميشود.
بيماران مبتال به عفونت اچ.آي.وي ،.در
صورت انجام آزمايش تشخيصي و دريافت پاسخ
مثبت نشاندهندة ابتال به بيماري مزمن و
طوالنيمدت ،ممکن است بالفاصله پس از دريافت
پاسخ آزمايش دچار حملة اضطرابي حاد يا
اختالل اضطرابي پس از آن شوند.
حادثه۸۸
در حالت اختالل اضطرابي پس از
معموالا فرد به دنبال قرار گرفتن در وضعيت
مشابه تجربة بد قبلي دچار حملة اضطرابي و
برانگيختگي عصبي ميشود .براي مثال ،فرد
اچ.آي.وي .مثبت ،با ديدن برگة آزمايش فردي
ديگر يا مثبت شدن پاسخ آزمايش فردي آشنا
ممکن است دچار حملة اضطرابي شود .از عوارض
ابتال به اختالل استرس پس از حادثه ميتوان به
مصرف بيشتر مواد مخدر ،پرهيز از مصرف دارو
و غذا و داشتن رابطة جنسي محافظتنشده
اشاره کرد.
ميزان شيوع اختالل اضطرابي (يعني دست کم
شش ماه ابتال به اختالل اضطرابي) در افراد
مبتال شانزده تا سيودو درصد است .مانند
افسردگي شانس رنج بردن از يک اختالل
اضطرابي با زمان سپري شده از عفونت
اچ.آي.وي .افزايش مييابد .شيوع اضطراب در
افراد مبتال ثابت نيست .بيشترين شيوع
اضطراب در گروههاي زير ديده ميشود:
 .1افرادي که تازه متوجه بيماري خود شده-
اند.
 .2افرادي که در آخرين آزمايش خود کاهش
چشمگير  CD4يا افزايش بيش از حد ميزان
ويروس داشتهاند.
 .3مصرفکنندگان مواد مخدر و روانگردان.
)11. Post-traumatic stress disorder (PTSD

42

 .4افرادي که وارد مرحلة ايدز ميشوند.
 .5مردان همجنسگرا و دوجنسگرا.
اضطراب درمانپذير است و با گروهدرماني،
مشاورة روانشناسي ،درمانهاي کاهش استرس بر
اساس رفتار ،و شناختدرماني کاهش مييابد.
وسواس نيز جزء اختالالت اضطرابي و شامل
افکار و عمل تکرارشونده ،مزاحم و غيرمنطقي
است .فرد مبتال از غيرمنطقيبودن فکر و عمل
خود مطلع است .در افراد مبتال به عفونت
اچ.آي.وي ،.وسواس ممکن است به دنبال استرس
و اضطراب ناشي از ابتال به بيماري عفوني
ايجاد شود .وسواس با دارو و مشاورة
روانشناسي درمان ميشود.
دوقطبي12

اختالل
تشخيص و درمان افراد مبتال به بيماري
دوقطبي بسيار دشوار است و عدم درمان نيز
احتمال انتقال ويروس و پيشرفت بيماري را
افزايش ميدهد.
اختالل دوقطبي با افزايش خلق و خو و
تحريکپذيري همراه است که ميتواند همزمان
با افسردگي نيز وجود داشته باشد .تشخيص
ابتال به اختالل دوقطبي نيازمند مداخلة سريع
پزشکي و حتي بستري شدن بيمار است زيرا در
اين بيماري فرد دچار افزايش انرژي ،افزايش
فعاليت حرکتيرواني و افزايش اميال جنسي
شده و امکان مصرف مواد مخدر و روانگردان
در او بيشتر ميشود و احتمال انجام
رفتارهاي پرخطر منجر به انتقال عفونت
اچ.آي.وي ،.افزايش مييابد .ژنتيک ،مصرف
مواد مخدر و روانگردان از عوامل مهم ابتال
به اين بيماري هستند .از عاليم اختالل دوقطبي
ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
12. Bipolar mood disorder
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تحريکپذيري بيش از حد
بيخوابي و کمخوابي
بياشتهايي يا پراشتهايي
حرف زدن بيش از حد
تشديد تمايل به روابط جنسي

در بيماران مبتال به عفونت اچ.آي.وي.
اولين عالمت اختالل دوقطبي ،بيخوابي و کمبود
انرژي است .بنابراين ،در معاينة بيماران
شکايت از بيخوابي و کمبود توان و انرژي
مهم است .در اين مواقع ،در صورت شک و
متخصص
مشاورة
از
است
بهتر
ترديد،
روانپزشکي استفاده شود.
اختالالت وابسته به مواد مخدر
عوامل فرهنگي ،اجتماعي ،روانشناختي و
ژنتيکي در وابستگي به مواد مخدر نقش
مانند
شخصيتي
ويژگيهاي
برخي
دارند.
پرخاشگري ،انعطافناپذيري ،و کمي اعتماد به
نفس ،فرد را مستعد وابستگي به مواد مخدر
ميکنند.
مرگ و مير ناشي از مصرف زياد مواد مخدر،
تصادفات و خودکشي ،انتقال بيماريهاي عفوني
(مانند هپاتيتها و ايدز) ،سوء مصرف مواد
مخدر را تبديل به يک معضل بهداشتي کرده
است.
مصرف مواد مخدر باعث بروز رفتارهاي
غيرمنطقي و اختالالت رفتاريرواني مانند
احساس بيحالي پيدرپي ،بياحساسي به همراه
بيميلي ،کندي حرکتي ،اختالل در قضاوت،
نداشتن انگيزه ،اختالل شغلي ،اختالل فعاليت
اجتماعي ،اختالل تکلم ،خوابآلودگي و اختالل
حافظه ميشود.
در بيماران مبتال به عفونت اچ.آي.وي.
مصرف مواد مخدر کاهش پايبندي به درمان را
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در پي دارد .اين موضوع نه تنها سبب پيشرفت
بيماري ،بلکه موجب آسان شدن انتقال عفونت
به سايرين ميشود.
وابستگي به مواد مخدر باعث بروز بسياري
از اختالالت رواني مانند اضطراب و افسردگي
است.
اختالالت شناختي
اختالالت شناختي عاليم مختلفي مانند اختالل
هوشياري ،اختالل حافظه ،تکلم ،آگاهي نسبت
به محيط اطراف ،اختالل در قضاوت و اختالل در
يادگيري مباحث جديد دارد.
شواهد نشان ميدهند که اختالالت شناختي
ناشي از عفونت اچ.آي.وي .در بيماران وجود
دارد .بسياري ،اما نه همة مبتاليان ،با
پيشرفت بيماري دچار درجاتي از کاهش عملکرد
مغز ميشوند و اختالالت شناختي پيشرفته در
مراحل ديرتر بيماري پديدار ميگردند.
به نظر ميرسد که بين عفونت اچ.آي.وي .و
کاهش شناخت ارتباط وجود دارد و نقص در
دستگاه ايمني بدن از علل اين اختالل است.
کاهش شناخت با پاسخ موفقيتآميز به درمان
هارت برطرف ميشود و چنين نقايصي بيشتر
گذرا و ناپايدارند.
نقش مصرف الکل و داروهاي مخدر و روان-
گردان در ابتال به اين اختالل بسيار مهم است
و استفاده از اين مواد ابتال به اختالالت
شناختي و شديدتر شدن آنها را در پي دارد.
براي مثال ،اعتياد به مصرف الکل و مواد
مخدر شايعترين علت ابتال به فراموشي در
اختالالت شناختي است.
در افراد با آگاهي و هوش باالتر ،احتمال
ابتال به اختالل شناختي کمتر است.
اختالالت شخصيت و سرشت
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اختالالت شخصيت در افراد مبتال و افراد داراي
رفتارهاي پرخطر نسبت به جمعيت عادي شايعتر
است .از مشخصات شايع اختالالت شخصيتي در گروه
مبتال به عفونت اچ.آي.وي ،.رفتارهاي ضد
اجتماعي و مغاير با قوانين جامعه است.
همچنين احتمال انجام رفتارهاي پرخطر در
افراد داراي اختالل شخصيت بيشتر است .در
افراد مبتال به عفونت و داراي اختالل شخصيت
در مقايسه با ديگران ،احتمال ابتال به
افسردگي و اضطراب بيشتر است .برخي جنبههاي
اختالل شخصيت افراد را بيشتر مستعد عفونت
اچ.آي.وي .ميکند (براي مثال ،ضعف مهارتهاي
اجتماعي و کمتواني در مهار رفتارهاي فردي)
و اين جنبهها احتمال پايبندي کمتر به
درمان و انتشار عفونت از طريق رفتارهاي
پرخطر را نيز بيشتر مينمايند .تحقيقات
نشان ميدهند که همراهي عفونت اچ.آي.وي .و
اختالالت شخصيت ،موجب مقاومت در برابر مصرف
دارو و کاهش پايبندي به درمان ميشود.
(سايکوز)13

روانپريشي
افراد مبتال به جنون يا سايکوز در درک
واقعيت مشکل دارند و دچار توهم و هذيان
ميشوند در حالي که از اين حالت بيمارگونه
اطالعي ندارند.
اختالل در فعاليت مغز ،ژنتيک ،حوادث تلخ
و استرسآور در زندگي از علل ابتال به اين
اختالل است.
شروع عاليم جنون ممکن است همزمان با
التهاب بافت مغز (آنسفاليت) ناشي از عفونت
فرصتطلب يا آسيب مغزي باشد .جنون به ميزان
بيشتري در افراد مبتال رخ ميدهد .سوء مصرف
13. Psychosis
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مواد مخدر و روانگردان در مبتاليان به جنون
بسيار باالست و حدود پنجاه درصد از افراد
مبتال به جنون ،سابقة سوء مصرف مواد دارند.
مهمترين مواد مصرفي در اين گروه الکل،
مواد توهمزا و روانگردان است.
شيوع جنون در مبتاليان رو به افزايش است
و به نظر ميرسد که با پيشرفت بيماري
ارتباط دارد .جنون باعث افزايش اختالالت
رفتاري در اين بيماران شده و احتمال
انتقال عفونت اچ.آي.وي .را نيز افزايش مي-
دهد .پايبندي به درمان در افراد اچ.آي.وي.
مثبت مبتال به جنون کاهش مييابد که خود اين
موضوع باعث پيشرفت بيماري ميشود.
درمان اين بيماري شامل مصرف داروهاي ضد
جنون و انجام مشاورة روانشناسي است .برخي
از بيماران به دليل داشتن رفتارهاي خطرناک
و پرخاشگري نياز به بستري شدن دارند .اين
حالت بيشتر در افراد دچار سوء مصرف مواد
مخدر و روانگردان ديده ميشود.
اختالالت رواني در پي درمان با داروهاي ضد
رتروويروس
هنگام درمان با داروي ضد رتروويروس دو
احتمال وجود دارد .يک گروه به درمان پاسخ
ميدهند ،که ممکن است به دليل مشاهدة روند
بهبود و افزايش سطح ايمني خود ،احساس اميد
و بهبود کامل کرده و دست به رفتارهاي
پرخطر بزنند و از ادامة درمان دست بکشند.
در گروه دوم ،پاسخي به درمان مشاهده نمي-
شود و بنابراين احتمال ابتال به اضطراب و
افسردگي افزايش يافته و گاه فکر خودکشي
نيز قوت ميگيرد.
بنابراين ،بهتر است در هر دو حالت پاسخ
يا عدم پاسخ به درمان ،مشاورة روانپزشکي
در نظر گرفته شود.
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درمان اختالالت رواني
درمان بيماريها و اختالالت رواني به دو گروه
دارويي و غيردارويي تقسيم ميشود .اساس
درمان دارويي ،کاهش عوامل ترشحي مسبب
بيماري در خون انسان است .براي مثال ،در
مبتاليان به اختالل اضطرابي ،هنگام حمله با
توجه به افزايش سطح خوني موادي که مي-
توانند باعث افزايش ضربان قلب ،فشار خون و
ميزان تنفس شوند ،داروهاي کاهندة فشار خون
و تعداد ضربان قلب تجويز ميشود .تشخيص و
ا به عهدة
تجويز اين دسته از داروها صرفا
پزشک متخصص است.
روشهاي درمان غيردارويي شامل خدمات روان-
درماني و مداخله است که بيشتر به صورت
گروهي و زير نظر روانپزشکان و روانشناسان
ارائه ميشود.
در اين قسمت به توضيح
درمان غيردارويي ميپردازيم.

چند

روش

رايج

مداخلة روانشناختي روشي است براي ايجاد
تغيير در رفتار ،افکار و احساسات .در اين
زمينه رسانههاي گروهي ،دوستان ،معلمان و
خانواده ميتوانند بسيار کمک کنند اما
مداخلة صحيح در واقع درماني است که به
صورت حرفهاي توسط روانپزشکان ،روانشناسان
و مددکاران اجتماعي ارائه ميشود.
رواندرماني نوعي درمان کالمي براي مشکالت
هيجاني افراد است ،تا الگوهاي رفتاري غلط و
مخرب فرد مبتال به اختالل رواني تصحيح گردد
يا حداقل کمتر شود و بدين ترتيب ،زندگي
فرد آسانتر و شادتر شود .مطالعات اخير
نشان دادهاند که فوايد رواندرماني به
تنهايي يا در ترکيب با دارودرماني بسيار
بيشتر از دارودرماني تنها بوده است.
تخلية
متخصص،
فرد
نقش
مانند
عواملي
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هيجانات ،برقراري ارتباط مؤثر بين بيمار و
درمانگر ،اعتقاد دروني بيمار به روش
درمان ،هوش مراجعهکننده ۸4در موفقيت و
کارآمدي روش رواندرماني بسيار مؤثرند.
فردي که رواندرماني ميشود در واقع در پي
آسودگي و احساس
محيط مناسبي است تا با
امنيت و رازداري به بيان مشکالت ،خصوصيترين
رازها و سرخوردگيهاي زندگي خود بپردازد و
درمانگر در اين روش بايد با برقراري
ارتباط صحيح ،بدون آنکه قضاوتي دربارة وي
داشته باشد ،چنين محيطي را براي بيمار
ايجاد کند.
در رواندرماني ،فرد بيمار يا مراجعه-
کننده به آساني بايد بتواند احساس هيجان
خود را تخليه کند (براي مثال ،گريه کند).
تنها مورد استثناء خشم و احساس خشونت است
که هدف رواندرماني در اين مورد مهار
عصبانيت است نه تخلية آن.
در مراحل بعدي ،اختالل رفتاري مانند
اضطراب و تنش بايد به تدريج کم شود و
درمانگر بايد با ايجاد قوت قلب و آرامش،
به مراجعهکننده کمک کند.
سرانجام ،هدف اصلي اين روش ايجاد قابليت
و کارايي بيشتر انسان در مسير زندگي و
مواجهه با مشکالت است تا ميزان رضايتمندي
بيمار يا مراجعهکننده از زندگي افزايش
يابد.
يکي از روشهاي کمککننده به شناسايي
بيماري و اختالل رواني ،بررسي و تحليل
رفتاري توسط روانشناس يا مددکار است.
متخصصين بيماريهاي رواني با روشهاي متداول
 .۸۱البته نه به اين معني که افراد با ضريب هوشي
پايين از اين روش سود نميبرند بلکه منظور اين است
که ميزان هوش فرد بر درمان تأثير مثبت ميگذارد.
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مانند مصاحبه و مشاهدة رفتاري به بررسي و
تحليل رفتار ،افکار و هيجانات مراجعهکننده
ميپردازند .در اين روش نيز روانشناس هيچ
گونه قضاوتي دربارة مراجعهکننده نخواهد
داشت و هدف فقط شناسايي نحوة برخورد و
رفتار افراد در مواجهه با موقعيتها و
هيجانات زندگي است تا با ارائة راهکار
مناسب ،باعث بروز رفتار و واکنش مناسب از
جانب بيمار هنگام مواجهه با مشکالت شود.
خانواده-
گروهدرماني،
مانند
روشهايي
درماني و زوجدرماني در سالهاي اخير بسيار
مورد توجه قرار گرفتهاند.
در گروهدرماني ،افرادي که مشکالت مشابهي
مانند اضطراب و افسردگي دارند ،در قالب يک
گروه گرد هم آمده و از نظر رفتاري و
شناختي ،درمان ميشوند .از معايب اين روش
مشکل هماهنگي و زمان است.
در خانوادهدرماني ،روانشناس ،با آگاهي
از اين موضوع که درگيري يکي از افراد
خانواده بر ديگران نيز تأثير ميگذارد ،به
بررسي و تحليل کل خانواده ميپردازد .در
اين روش سعي ميشود تا با بهبود روابط درون
خانه و خانواده ،به مراجعهکننده يا بيمار
کمک شود.
اساس زوجدرماني بر اين است که ناراحتي و
مشکالت زناشويي بر رفتار و نحوة بروز
هيجانات تأثير دارد ،پس حل آنها در بهبود
رفتار مبتاليان مؤثر خواهد بود.
تمام موارد ذکر شده در بهبود اختالالت
رواني تأثيرگذارند .ميزان تأثير اين روش-
هاي درماني بستگي به تخصص و مهارت درمانگر
و همکاري مراجعهکننده دارد.
براي دريافت اين خدمات ،همواره بايد به
مراکز مشاوره و متخصصين مراجعه شود.
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پيشگيري و مداخله
افراد مبتال به عفونت اچ.آي.وي .ميتوانند
تصميماتي در ارتباط با مصرف مواد مخدر و
امور جنسي داشته باشند که ميتواند ديگران
را در معرض خطر ابتال به اين عفونت قرار
دهد .رفتارهاي کاهندة خطر به روشهاي
مختلفي گفته ميشود که ميتوانند امکان
عفونتهاي منتقله از طريق جنسي و اچ.آي.وي.
را کاهش دهند (براي مثال ،رابطة جنسي
ايمن) .در پيشگيري ،هدف اصلي حذف رفتارهاي
پرخطر (براي مثال ،دوري گزيدن) و يا تشويق
افراد به رفتارهاي کاهشدهندة خطر (براي
مثال ،استفاده از کاندوم و استفاده از
سرنگ استريل) است.
زماني که افراد دربارة رابطة جنسي ايمن
و رفتارهايي که خطر انتقال از طريق تزريق
مواد مخدر را کاهش ميدهند اطالعات کافي
دارند و ميپذيرند که ميتوانند تمايل به
روابط جنسي و يا مصرف مواد مخدر و
روانگردان را در خود مهار نمايند ،قادر به
اصالح رفتارهايشان خواهند بود.
تعدادي از مطالعات ثابت کردند که تحت
فشار بودن براي استفاده از کاندوم ارتباط
مثبتي با استفاده از کاندوم در جمعيتهاي
همجنسگرا و ديگرجنسگرا در ميان نوجوانان و
بالغين و در ميان افراد سفيدپوست و
سياهپوست در آمريکا داشته است .اين موضوع
در مهار انتقال عفونت اچ.آي.وي .نقش مهمي
دارد.
شناخت رفتارهاي پرخطر جنسي ،تزريق مواد
مخدر و ...که خطر ابتال به عفونت اچ.آي.وي.
را افزايش ميدهند و احساس مسئوليت ،در
مهار شيوع اين بيماري نقش مهمي دارد.
افراد درگير رفتارهاي پرخطر ممکن است درک
کنند يا نکنند که رفتارشان ميتواند منبعي
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براي انتقال عفونت اچ.آي.وي .باشد .اگر
بدانند که رفتارشان غلط است ممکن است براي
تغيير نوع رفتارشان تصميم بگيرند و به روش
صحيح عمل کنند.
ارائة برنامههاي متمرکز بر تغيير رفتار
افراد در مهار موفقيتآميز انتقال و پيشرفت
عفونت اچ.آي.وي .مهماند .براي مثال ،اثرات
مثبت آموزش توسط گروه همسان و يا خود
افراد اچ.آي.وي .مثبت به سايرين که رفتار
پرخطر دارند (مانند افراد همجنسگرا) اثبات
شده است و يا مداخلة موفقيتآميز مربوط به
تزريق داروي مخدر با استفاده از سوزنهاي
يک بار مصرف از طريق برنامة تعويض سرنگ که
انتقال
از
پيشگيري
به
منجر
ميتواند
اچ.آي.وي .شود ،به اثبات رسيده است.
مداخالت رواندرماني در کاهش افسردگي،
فشار روحي و افزايش عواملي همچون حمايت
اجتماعي و پايبندي به درمان مؤثر بودهاند.
مهار و کاهش فشار روحيرواني ،در بهبود
پايبندي به درمان از طريق تأثير بر عواملي
از قبيل خلق و رفتارهاي پر خطر در فرد
مبتال به عفونت اچ.آي.وي ،.اثرات ويژهاي
داشته است .همچنين روشهاي کاهش فشار
رواني ،مانند آموزش آرامسازي و تصويرسازي
ذهني ،بازسازي شناختي ،و آموزش مهارتهاي
ارتباطي بين دو نفر ،باعث کاهش اضطراب و
افسردگي در افراد مبتال با استفاده از کاهش
فشار جسماني ،افزايش احساس تسلط بر خود و
خودمؤثر بودن ميشوند.
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