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اهميت بيماري
عفونت اچ .آي .وي )HIV( .و ايدز يك
همهگيري جهاني است كه موارد ابتالي آن از
تمام كشورها گزارش شده است .ميزان ابتالي
ً سيوهفت
بالغين در سراسر جهان ،تقريبا
ميليون نفر است كه دوسوم آنها در مناطق
زير صحراي آفريقا زندگی میکنند و پنجاه
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درصد مبتاليان زن هستند .به عالوه ،برآورد
ميشود كه دوميليونوپانصدهزار كودك زير
پانزده سال با  HIVيا ايدز زندگي ميكنند.
گرچه عفونت  HIVنخستين بار در اياالت
متحده و مدت كوتاهي پس از آن در اروپاي
غربي شناسايي شده ،اما به احتمال بسيار
زياد ،شروع آن در مناطق زير صحراي آفريقا
بوده است .در برخي كشورهاي زير صحراي
آفريقا مثل زيمبابوه بيش از سي درصد
جمعيت بالغين پانزده تا چهلونه سال مبتال
به  HIVهستند.
كشورهاي آسيايي ،بهويژه هند و چين ،پس
از كشورهاي آفريقايي قرار دارند .همچنين
ابتال به عفونت  HIVدر روسيه و چندين
جمهوري آسياي مركزي به سرعت در حال گسترش
است .نشانههايي از افزايش ناگهاني شيوع
 HIVدر بنگالدش و پاكستان نيز به چشم
ميخورد.
اكثر افراد آلوده به  HIVدر شرق اروپا
ساكن دو كشور هستند؛ اوكراين كه افزايش
ساالنة تعداد افراد شناختهشدة آلوده به HIV
در آن ادامه دارد و روسيه ،كه شيوع
بيماري ايدز در آن از ديگر كشورهاي
اروپايي بيشتر است.
در ايران حدود نوزدههزاروهفتصد نفر به
عفونت  HIVدچارند که از اين تعداد حدود
هجدههزاروچهارصد نفر مرد هستند .مهمترين
راه انتقال  HIVدر ايران اعتياد تزريقي
است.
پيشگيري ،بهترين و موفقترين روش مبارزه
با بيماريها و بازگرداندن سالمت جامعه
است .امروزه آموزش بهداشت و رفتار سالم
به عنوان بهترين اصل پيشگيري از بيماريها
در همة جوامع محسوب ميشود.
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ويژگيهاي اين بيماري از جمله سرعت
انتقال و گسترش ،پنهان ماندن آن و اينكه
تأثيرات اين بيماري جنبة جهاني يافته و
به مشکلي بهداشتي ،اجتماعي ،اقتصادي مبدل
گرديده باعث شده تا همة کشورها و
سازمانهاي رسمي و غيررسمي به مبارزه با
آن برخيزند.

ايدز چيست؟
با
()HIV
انسان
ايمني
نقص
ويروس
آلودهكردن زيرگروه خاصي از سلولهاي سيستم
ايمني به نام لنفوسيتهاي ( Tتحت عنوان
 CD4مثبت) بيماري ايدز را به وجود
ميآورد .اين سلولها زيرگروهي از گلبولهاي
سفيد هستند كه به طور طبيعي پاسخ ايمني
به عفونت را تنظيم ميكنند HIV .درون سلول-
هاي  Tو سلولهاي ديگر تكثير مييابد و با
تخريب آنها باعث كاهش اين دسته از سلولها
ميشود و در نتيجه قدرت دفاعي سيستم ايمني
کاهش مييابد.
+
هنگامي كه تعداد سلولهاي  T CD4در فرد
آلوده به  HIVتا حد معيني سقوط كند ،شخص
مستعد ابتال به مجموعهاي از بيماريها
ميشود كه در حالت معمول بدن ميتواند آنها
ً «عفونت-
را مهار كند .اين عفونتها اصطالحا
هاي فرصتطلب» ناميده ميشوند.
ايدز عبارت است از مجموعهای از نشانهها
که به علت عفونت مزمن  HIVايجاد ميشود .در
اين مرحله ،پس از يك دورة طوالني كه حتي
ميتواند بيش از ده سال طول بکشد ،ويروس
زياد شده و با كاهش تعداد لنفوسيتهاي T
 ،CD4+سطح ايمني فرد پايين آمده و مستعد
ابتال به عفونتهاي فرصتطلب ميشود .از
عفونتهاي فرصتطلب شايع ميتوان پنوموني
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(ذاتالريه) در اثر پنوموسيستيس کارينی و
برفک مري را نام برد.

انتقال بيماري
ويروس نقص ايمني انسان ( )HIVميتواند از
طريق تماس جنسي (مرد با زن ،مرد با مرد و
زن با زن) ،از طريق خون و فرآوردههاي
خوني آلوده و از طريق مادران آلوده به
شيرخواران در طول بارداري ،حول و حوش
زايمان يا از طريق تغذيه با شير مادر
منتقل شود.

 .1انتقال جنسي
عفونت  HIVمعموالً در سراسر جهان يك بيماري
انتقاليابنده از راه تماس جنسي (آميزشي)
محسوب ميگردد .شايعترين نوع انتقال عفونت
در سراسر جهان بهويژه در كشورهاي درحال-
توسعه ،از طريق تماس مرد با زن استHIV .
در مايع مني ديده شده است .به نظر ميرسد
كه ويروس بهويژه در همراهي با زخمها و
التهابات تناسلي ،مانند التهاب مجراي
پيشابراه ،يعني وضعيتي كه ارتباط نزديك
با بيماريهاي آميزشي دارد ،بيشتر انتقال
مييابد .همچنين ويروس در نمونههاي دهانة
رحم و مايع واژن نيز ديده شده است .اعمال
جنسي كه به بافت مقعد آسيب ميرسانند،
احتمال عفونت در افراد را زياد ميكنند.
گرچه بافت واژن چند اليه ضخيمتر از بافت
مقعد بوده و احتمال آسيبديدگي در آن طي
نزديکي كمتر است ،اما ويروس ميتواند از
طريق واژن نيز به هر كدام از شركاي جنسي
منتقل شود .ميزان انتقال آميزشي ويروس
عامل ايدز ،به عواملي همچون نحوة تماس
جنسي ،ميزان عفونتزايي شريك جنسي و عفونت
همزمان دستگاه تناسلي بستگي دارد .با
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پيشرفت بيماري و افزايش تعداد ويروسها در
خون و ترشحات آلوده (مانند مني و ترشحات
واژن) بر احتمال انتقال ويروس افزوده مي-
شود .عفونتهايي همچون سيفيليس ،تبخال
تناسلي ،سوزاک و ساير عوامل بيماريزا كه
منجر به زخم ناحية تناسلي يا مقعد مي-
شوند ،انتقال ويروس عامل ايدز را آسانتر
مينمايند.
سازمانهاي بهداشتي با توجه به شواهد
قانعکننده دربارة نقش ختنه در کاهش
انتقال ويروس  HIVانجام آن را براي مردان
توصيه ميکنند .اما اين موضوع به هيچ وجه
نياز به ساير اقدامات حفاظتي مانند
استفاده از کاندوم ،پرهيز جنسي ،به تأخير
عدم
و
جنسي
فعاليت
آغاز
انداختن
بيبندوباري جنسي را برطرف نميکند.
انتقال ويروس از راه ليسيدن آلت يا
ليسيدن داخل واژن نيز ممکن است رخ دهد و
اين تصور كه عمل جنسي دهاني ،بيخطر است
مورد قبول علمي نيست .مصرف الكل و مواد
مخدر همراه با رفتارهاي جنسي غيرايمن،
خطر انتقال جنسي  HIVرا افزايش میدهند.

انتقال
.2
فراوردههاي آن

از

طريق

خون

و

ويروس نقص ايمني انسان ميتواند از طريق
انتقال خون آلوده به  ،HIVفراوردههاي خون
يا بافتهاي پيوندي منتقل شود .همچنين
مصرفكنندگان مواد مخدر به روش تزريقي از
طريق بهكارگيري وسايل مشترك تزريق مانند
سوزن يا سرنگ ميتوانند انتقالدهندة اين
ويروس باشند .انتقال  HIVتنها مربوط به
تزريق وريدي نيست بلکه تزريق زيرپوستي
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مانند خالكوبي و تزريق عضالني نيز ميتواند
 HIVرا انتقال دهد.
انتقال خون كامل ،گلبول قرمز متراكم،
پالكت ،گلبول سفيد و پالسما ،همگي قابليت
انتقال عفونت  HIVرا به مقدار بسيار اندک
دارند ،اما استفاده از گاماگلوبولين،
گلوبولين ايمني هپاتيت  Bو واكسن هپاتيت
 Bدخالتي در انتقال  HIVندارد .مراحل
را
ويروس
فراوردهها،
اين
آمادهسازي
غيرفعال يا حذف ميكند .اکنون ،اقدامات
انجامشده در بيشتر كشورهاي جهان ،خطر
انتقال  HIVرا از طريق خون و فراوردههاي
آن به مقدار زيادي كاهش داده است .همچنين
احتمال آلودگي در افراد هموفيلي از طريق
فاكتورهاي انعقادي کامالً از بين رفته است
زيرا اين فراوردهها در مراحل تهيه حرارت
داده ميشوند.

 .3انتقال شغلي HIV
پزشكان و کارکنان پزشكي به خاطر ماهيت
شغلي در معرض عفونتهاي ويروسي متعددي از
جمله  HIVهستند.
خطر انتقال شغلي  HIVبين كاركنان مراكز
بهداشتي و آزمايشگاهي كم است ولي در
افرادي كه با نمونههاي آلوده به  HIVسر و
کار دارند ،بهخصوص زماني كه از اشياء تيز
استفاده ميكنند ،احتمال آن وجود دارد.
انتقال  HIVاز طريق پوست غيرسالم در
معرض آلودگي مشخص شده اما انتقال  HIVاز
طريق پوست سالم هنوز به اثبات نرسيده
است .خطر عفونت  HIVناشي از تماس پوستي
با خون آلوده به  ،HIVدر صورت تماس با
ً زياد خون بيمار افزايش می-
مقادير نسبتا
يابد .براي مثال ،در مواردي كه يك ابزار،
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به صورت قابل مشاهده ،آلوده به خون بيمار
باشد ،اقداماتي همچون قرار دادن سوزن به
طور مستقيم در رگ ،يا يك زخم عميق ،خطر
انتقال بيماري را افزايش ميدهند .به
عالوه ،خطر انتقال در موارد تماس با خون
فرد مبتال به  HIVپيشرفته ،افزايش مييابد
كه اين موضوع احتماالً به دليل وجود ميزان
باالي ويروس در خون ميباشد.
خطر انتقال از يك كارمند آلودة مراكز
بهداشتي به بيماران بسيار كم است .در
واقع ،اين احتمال به قدري كم است كه
نميتوان آن را بهدقت اندازهگيري نمود.

انتقال  HIVاز مادر به كودك
از انتقال مادر به كودك به عنوان «انتقال
عمودي» هم ياد ميشود و ممكن است از راه-
هاي زير باشد:
 .1در طول بارداري؛  .2حول و حوش زايمان؛
 .3مواجهة پس از تولد از طريق شير مادر.
اين ،شكل بسيار مهمي از انتقال  HIVدر
كشورهاي درحالتوسعه است .انتقال از مادر
به جنين بيشتر در حول و حوش زايمان صورت
ميگيرد.
 HIVدر شير مادر هم يافت شده است و در
ايران با توجه به اينکه شير خشک ارزان-
قيمت وجود دارد ،زنان آلوده به  HIVنبايد
از شير خودشان به نوزاد بدهند.

 HIVاز چه راههايي معمولا منتقل
نميشود؟
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اين ويروس معموالً طي فعاليتهاي روزمره در
محيط زندگي و كاري که با آلوده شدن به
خون و ساير ترشحات آلوده همراهي ندارد
منتقل نميشود .اين فعاليتها عبارتند از:
الف .تماسهاي اجتماعي روزمره شامل دست
دادن ،روبوسي و در آغوش گرفتن دوستان.
ب .ورزش و كاري که با خطر مواجهه با
ترشحات آلوده همراه نيست.
پ .خوابيدن در يك اتاق يا نفس كشيدن در
هواي مشترك (محيط كار ،اتومبيل و.)...
ت .ظروف غذا يا نوشيدني مشترك ،لمس
دستگيرة در ،استفاده از آب مشترك در
شستشو و شنا در استخر مشترك.
ث .آب دهان انداختن ،عطسه و سرفه.
ج .عرق بدن و اشك.
چ .گزش پشه يا حشرات ديگر.

تشخيص

آزمايش
به
معموالً دسترسي
ايران
در
استاندارد  HIVآسان است .آزمايش پادتن
(آنتيبادي) ضد ويروس  HIVدر ايران براي
زمان مراجعه ،يک ماه و نيم ،سه ماه و شش
ماه پس از رفتار خطرناک و/يا مواجهه ،به
مراجعهکنندگان توصيه ميشود .پادتن (آنتي-
بادي) يک مادة پروتئيني دفاعي است که
توسط سيستم ايمني بدن توليد ميشود .به
دليل اينکه سرعت و ميزان توليد پادتن در
بدن افراد متفاوت است ،براي انجام آزمايش
دقيقي که بتوان به نتيجة آن اطمينان کرد
و جواب قطعي را ارائه داد ،انجام اين
آزمايشها به صورتي که گفته شد توصيه مي-
گردد.

آزمايش  HIVبه روش اليزا
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آزمايش استاندارد « HIVتست االيزا» است.

اين آزمايش استاندارد جهاني براي استفاده
در بيمارستانها ،بانکهاي خون يا سازمان-
هاي انتقال خون ميباشد.
ً خود ويروس را جستجو
اين آزمايش مستقيما
نميکند ،بلکه در اين روش ،ميزان پادتن-
هايي که بدن شخص آلوده عليه  HIVتوليد
کرده ،بررسي ميشود.
ً
االيزا آزمايشی نسبتا ارزان و بسيار
دقيق است .در اين آزمايش (نخستين آزمايشي
که معموالً انجام ميشود) يک نمونه خون
گرفته ميشود .پادتنها واکنش بدن نسبت به
عفونت ميباشند .بنابراين ،اگر بدن شخصي
پادتن عليه  HIVتوليد کرده باشد ،به
معناي آن است که شخص به  HIVآلوده شده
است .توليد پادتن در بدن به چند روز تا
هفتهها زمان نياز دارد.

آزمايش  HIVبه روش وسترن بالت
اگر نتيجة آزمايش االيزاي فردي مثبت باشد،
براي حصول اطمينان بايد آزمايش دوباره
تکرار گردد و سپس در صورت مثبت بودن
نتيجة دوم ،نتايج بايد به وسيلة آزمايش
«وسترن بالت» هم تأييد گردند.

سير باليني عفونت HIV

عفونت
الف.
رتروويروسي حاد)

اوليه

(سندرم

ويروس پس از ورود به خون ،از طريق گيرندة
 CD4وارد سلولهاي هدف شده و به سرعت شروع
به تكثير كرده و همزمان به گرههاي لنفاوي
مهاجرت ميكند .در پنجاه تا هفتاد درصد
موارد ،نخستين عالئم عفونت  HIVحدود يک تا
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شش هفته (به طور متوسط سه هفته) پس از
تماس ،با عالئمي شبيه سرماخوردگی ظاهر مي-
شود .شايعترين عالئم اين مرحله شامل تب،
گرههاي
بزرگي
پوستي،
ضايعات
خستگي،
لنفاوي ،گلودرد و ضعف است .كاهش وزن ،درد
عضالني ،درد مفاصل ،سردرد ،مننژيت (التهاب
پردههاي دور مغز) ،اسهال ،تهوع و استفراغ
در اين مرحله شايع بوده و ممكن است بزرگي
کبد و طحال ،برفك دهان و بيماري عصبي نيز
ديده شود .اين دوره يک تا سه هفته به طول
انجاميده و خودبهخود بهبود مييابد .با
درنظرگرفتن احتمال بدون عالمت بودن اين
مرحله ،توجه و شک پزشكان به عفونت اهميت
خواهد داشت.

ب .عفونت بدون عالمت
اين مرحله از اهميت بسزايي در روند
انتقال بيماري برخوردار است .زيرا در اين
مرحله فرد آلوده هيچگونه عالمت مشخصي
نداشته ،بسياري اوقات به طور تصادفي با
مثبت شدن يك آزمايش خون تشخيص داده مي-
شود .نكتة ديگر اينكه اين مرحله ميتواند
به طور متوسط ده سال طول بكشد .بنابراين،
شناسايي افراد در اين مرحله و نيز مشاوره
و آزمايش داوطلبانه و آموزش در خصوص راه-
هاي انتقال بيماري در كنترل عفونت اهميت
دارد.

ج .عفونت عالمتدار
در اين مرحله ،اضطراب و اختالالت خلقي و
نيز برخي اختالالت غدد درونريز مشاهده مي-
شود .همچنين خستگي زودرس و كاهش توانايي
در انجام كارهاي روزانه نيز ممكن است
سالها وجود داشته باشد .از نشانههاي ديگر
اين مرحله بزرگي گرههاي لنفاوي ،برفک
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دهان ،اسهال مزمن ،لكوپالكي پرزي دهان،
تبخال منتشر و مکرر را ميتوان ذكر نمود.

عفونتهاي فرصتطلب و بيماريهاي
همراه در HIV/AIDS
عالئم عفونت  ،HIVمجموعهاي را در بر
ميگيرند كه دامنة آن از يك سندرم حاد
مرتبط با عفونت اوليه ،تا حالت بدون عالمت
درازمدت و تا بيماري پيشرفته متغير است.
بهتر است اين طور در نظر بگيريم كه
بيماري  HIVدر زمان عفونت اوليه آغاز
ميشود و طي مراحل مختلفي پيشرفت ميكند.
همانندسازي فعال ويروس و اختالل پيشروندة
ايمني در سير عفونت  HIVدر اكثر بيماران
رخ ميدهد .در درصد چشمگيري از بيماراني
كه درمان كافي دريافت كردهاند ،درمان ضد
ويروس  HIVتأثير مهمي در جلوگيري از
بيماری يا آهسته كردن پيشرفت آن در
درازمدت داشته است.

عفونتهاي راجعة دستگاه تنفسي
بيماري تنفسي شايعترين عارضة عفونت HIV

است؛ به طوري كه بسياري از عفونتهاي
فرصتطلب و بهويژه پنوموني (ذاتالريه)
ناشي از ميکروب پنوموسيستيس كاريني و سل،
بهخصوص باعث گرفتاري اين عضو ميگردند.
همچنين عفونتهاي ميكروبي چركزاي ريوي در
بيماران مبتال به ايدز پيشرفته ،از شيوع
بااليی برخوردار است.
شايعترين تظاهر بيماري ريوي ،پنوموني
(ذاتالريه) است .وجود سرفه يا تشديد آن،
درد قفسة سينه يا تنگي نفس در زمينة
عفونت  HIVبايد شک بروز يكي از عفونتهاي
فرصتطلب را برانگيزد.
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بيماري سل
در بيماران مبتال به عفونت  HIVبر ميزان
بروز سل ريوي و خارج ريوي افزوده ميشود.
ميکروب
كه
ميشد
تصور
زماني
مايكوباكتريوم توبركلوزيس (عامل بيماري
سل) در حال ريشهكن شدن است ،ولي با همه-
گير شدن  HIVدوباره شيوع آن افزايش يافته
است.
عفونت  HIVخطر بروز سل فعال را افزايش
ميدهد .برخي از مشاغل که بيشتر در تماس
با مبتاليان به سل هستند بيشتر در معرض
خطر ابتال به بيماري سل ميباشند ،مانند
افرادي که در بيمارستان و درمانگاه يا
زندان يا آسايشگاه سالمندان و افراد بي-
سرپرست کار ميکنند.
سل درماننشده ميتواند سير عفونت  HIVرا
تسريع كند .همهگيري سل كه به خاطر همه-
گيري عفونت  HIVايجاد شده است احتماالً
بزرگترين خطري است كه سالمت همگانی را
تهديد ميكند و متخصصين مراقبتهاي بهداشتي
مرتبط با  HIVبايد متوجه آن باشند .سل
ً ابتدايي سير
ً در مراحل نسبتا
فعال غالبا
عفونت  HIVرخ ميدهد و ممكن است يكي از
اولين نشانههاي بيماري  HIVباشد .در اين
بيماران بروز تب ،سرفه ،خلط خوني و ظهور
هر گونه تغييري در عکس ريهها بايد شک
بروز سل تنفسي را برانگيزد و لذا در چنين
مواردي هر چه سريعتر بايد به بررسي نمونة
خلط پرداخت.
عفونت ممكن است در استخوان ،مغز،
مننژها ،دستگاه گوارش ،گرههای لنفاوي
(بهويژه گرههای لنفاوی گردن) و احشاء
وجود داشته باشد.
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بايد توجه داشت كه براي افراد  HIVمثبت
مشكوك به سل تا اثبات يا رد تشخيص سل ،از
جداسازي تنفسي و اتاق جداگانه استفاده
نمود .اين رويكرد براي محدود كردن انتشار
عفونت در بيمارستان و اجتماع بسيار مهم
است.
درمان سل در زمينة عفونت  HIVهر چند
قدري مشكل است ولي امكانپذير ميباشد.
پيشگيري مؤثر از سل فعال هنگامي واقعيت
پيدا ميكند كه پزشکان فعاالنه در صدد
يافتن سل نهفته برآيند .به اين منظور
بايد مطمئن شد كه تمام بيماران مبتال به
عفونت  HIVآزمون پوستي سل (تست مانتو يا
 )PPDانجام دادهاند .افراد آلوده به HIV
كه واكنش آزمون پوستي آنها بيشتر از پنج
ميليمتر است يا كساني كه تماسهاي خانگي
نزديك با افراد مبتال به سل فعال دارند
ميبايست به مدت نه ماه تحت درمان با
داروي ايزونيازيد قرار گيرند.

برفک دهان و لکوپالکي
برفك ،كه ناشي از عفونت با نوعی قارچ
است ،و لكوپالكي مويي دهان ،كه احتماالً به
وسيلة نوعی ويروس ايجاد ميشود ،معموالً
ً پيشرفته
نشاندهندة كاهش ايمني نسبتا
هستند .اين اختالالت معموالً در بيماراني رخ
ميدهند كه تعداد سلولهاي  T CD4+آنها
كمتر از  300عدد در ميكروليتر است.
برفك به صورت نقاط سفيد و پنيري ظاهر
ميشود كه اغلب روي يك سطح قرمزرنگ داخل
دهان قرار دارد.
شايعترين محل برفک روي كام نرم است،
ولي ضايعات اوليه اغلب در امتداد لبة
لثهها مشاهده ميشوند.
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عاليم شايع برفک شامل درد در دهان ،سختي
بلع و تغيير مزه در دهان است.

هپاتيتهاي ويروسي همراه در عفونت
HIV/AIDS
بيماريهاي كبدي يكي از مشكالت اساسي در
مبتاليان به عفونت  HIVبه شمار ميروند.
بسياری از افراد آلوده به  HIVشواهدي
از عفونت با ويروس هپاتيت  Bدارند .پنج
تا چهل درصد بيماران همزمان به عفونت
ويروس هپاتيت  Cدچارند.
عفونت  HIVتأثير چشمگيري بر سير عفونت
ويروس هپاتيت دارد .عفونت  HIVباعث بدتر
شدن سير عفونت هپاتيت  Bميشود .تجويز
اينترفرون آلفا به عنوان درمان هپاتيت B
در بيماراني كه همزمان به  HIVنيز مبتال
هستند موفقيت كمتري به دنبال دارد و
درمان انتخابي آن تجويز داروهاي الميوودين
يا آدفووير /تنوفووير است.
عفونت هپاتيت  Cدر بيماران آلوده به
 HIVشديدتر است .در صورت وجود همزمان
عفونتهاي  HIVو هپاتيت  ،Cميزان ويروس
هپاتيت  Cبيشتر از ميزان آن در بيماران
 HIVمنفي و مبتال به عفونت هپاتيت  Cخواهد
بود و سرعت پيشرفت به طرف سيروز کبدي نيز
افزايش پيدا ميكند.
درمان عفونت هپاتيت  Cشامل تجويز
داروهاي اينترفرون آلفا و ريباويرين است.
توصيه شده است كه تمام بيماران مبتال به
عفونت  HIVكه عفونت طبيعي با هپاتيت  Aيا
 Bرا تجربه نكردهاند ،واكسنهاي هپاتيت A
يا  Bرا دريافت كنند که البته با توجه به
اينکه اکثر افراد در ايران در سنين کودکي
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مبتال به هپاتيت  Aشدهاند و آنتيبادي آن
را ساختهاند ،تنها واکسن هپاتيت  Bتزريق

ميگردد.
بيماران آلوده به  HIVپس از آغاز درمان
بايستي به طور مرتب تحت بررسي و سنجش
آنزيمهاي كبدي قرار گيرند تا در صورت
لزوم نسبت به قطع دارو اقدام شود.
نکات مهم دربارة آلودگي همزمان به HIV
و ويروس هپاتيت C
 حاملين  ،HIVبهويژه معتادان تزريقي،ممکن است ويروس هپاتيت  Cرا نيز با
خود حمل کنند.
 بسياري از بيماران مبتال به هپاتيت Cهيچگونه عاليمي از اين بيماري نشان
نميدهند.
 بيماري هپاتيت  Cدرمانپذير است. يکي از راههاي آلودگي به  HIVتزريقمواد مخدر است .تزريق مواد مخدر
همچنين يکي از راههاي اصلي شناختهشدة
آلودگي به ويروس هپاتيت  Cاست .در
حقيقت ،درصد بااليي از افرادي که از
طريق تزريق مواد مخدر آلوده به HIV
شدهاند ،همزمان مبتال به بيماري هپاتيت
 Cميباشند.
 ويروس هپاتيت  Cميتواند به کبد آسيببرساند و همچنين در درمان  HIVميتواند
تأثير منفي داشته باشد .بنابراين،
افراد آلوده به  HIVبايد مطمئن شوند
که ناقل ويروس هپاتيت  Cنيستند و تمام
پيشگيريها و اقدامات الزم براي جلوگيري
از آلوده شدن همزمان به ويروس هپاتيت
 Cرا به عمل آورند.
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 بسياري از افراد مبتال به بيماريهپاتيت  Cهيچگونه عاليمي از اين بيماري
را در خود بروز نميدهند .بنابراين،
خون اين افراد بايد آزمايش شود .اگر
جواب آزمايش نشاندهندة آلودگي به
ويروس هپاتيت  Cباشد ،پزشک بايد از
کبد نمونهبرداري نمايد تا از اين راه
ميزان خسارت واردشده به کبد مشخص
گردد.
 درمان ويروس هپاتيت  Cدر بيماران مزمن(بيماراني که ويروس را براي مدت طوالني
با خود حمل کردهاند) ،حتي براي افراد
آلوده به  ،HIVانجامپذير است.
 خالکوبي يا سوراخ کردن هر قسمت از بدنميتواند فرد را در معرض خطر آلودگي به
ويروس هپاتيت  Cقرار دهد.

ليپوديستروفي
سيوسه تا هفتادوپنج درصد از بيماران مبتال
به عفونت  HIVكه تحت درمان ضد  HIVقرار
دارند به مجموعه عالئمي دچار ميشوند كه
ً ليپوديستروفي خوانده ميشود و اجزاي
غالبا
تريگليسريد،
افزايش
از
عبارتند
آن
كلسترول و نيز افزايش قند خون.
در بسياري از اين بيماران مجموعة مشخصي
از تغييرات شكل بدن مشاهده شده است كه به
توزيع چربي ارتباط دارد و به صورت چاقي
تنه بروز ميكند .چاقي تنه به صورت افزايش
محيط شكم ،ايجاد بالشتك چربي در پشت گردن
(شبيه مبتاليان به سندرم كوشينگ) و بزرگ
شدن پستانها تظاهر ميكند .تحليل رفتن
قسمتهاي محيطي بدن ،بهويژه در صورت و
باسن نمايان است و سبب برجسته شدن
وريدهاي ساق پا ميشود .اين تغييرات ممكن
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است در هر زماني ،از حدود شش هفته تا چند
سال ،پس از آغاز درمان ضد  HIVايجاد
شوند.
براي درمان اين مجموعه عالئم بايد از
دستورهاي تغذيهاي و دارويي پيروي كرد.

سندرم تحليلبرنده
اين سندرم عبارت است از كاهش وزن
ناخواسته بيش از ده درصد همراه با تب
متناوب يا ثابت و اسهال مزمن يا خستگي كه
بيش از سي روز طول بكشد و علت مشخصي بجز
عفونت  HIVبراي آن وجود نداشته باشد .با
توجه به اينکه اين سندرم (مجموعهاي از
عاليم) در مرحلة ايدز ديده ميشود ،بايد
درمان ضد  HIVآغاز گردد .يكي از ويژگيهاي
اين سندرم ،کوچک شدن شديد عضالت است.
داروهاي استروئيدي ،هورمون رشد و تغذية
وريدي به عنوان درمان استفاده ميشوند.

درمان بيماري HIV/AIDS
در زمينة درمان بيماران مبتال به عفونت
 HIVپيشرفتهاي بزرگي حاصل شده است.
استفادة مناسب از درمان تركيبي ضد  HIVو
ساير مداخالت درماني و پيشگيرانه ،در
ارائة بهترين فرصتهاي ممكن براي زندگي
طوالني و سالم عليرغم وجود عفونت  HIVبه
هر بيمار ،اهميت بسيار بااليي دارد .برخالف
نخستين روزهاي اين همهگيري ،تشخيص عفونت
ً مساوي با يك بيماري كشنده
 HIVالزاما
نيست .عالوه بر مداخالت پزشکي ،پزشکان موظف
به انجام مشاورههاي مناسب و آموزشهاي
مربوط به اين بيماري به عنوان بخشي از
يکايک
براي
جامع
مراقبتهاي
برنامة
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بيماران هستند .بيماران بايد دربارة
قابليت انتقال اين عفونت آموزش ببينند.
بيماران بايد آگاه باشند كه ويروس در
تمام مراحل بيماري  HIVحضور دارد و قابل
انتقال است .پزشكان مسئول درمان بايد از
آخرين داروهاي موجود براي بيماران مبتال
به عفونت  HIVآگاه باشند و همچنين بايد
بيماران را دربارة سير طبيعي بيماريشان
آموزش دهند و به ترسها و نگرانيهاي آنها
گوش فرا دهند و نسبت به آنها حساس باشند.
مانند ساير بيماريها ،براي گرفتن تصميمات
درماني بايد حتياالمكان با خود بيمار و در
صورتي كه بيمار قادر به تصميمگيري نباشد
با سرپرست بيمار مشورت كرد.
گاه زن مبتال به  HIVكه در حال درمان
است متوجه باردار بودن خود ميشود كه بايد
ً با پزشک در ميان گذاشته شود تا
فورا
راهنماييهاي الزم در اختيار او قرار گيرد
و براي تغيير داروهاي مصرفي به داروهاي
مناسب دوران بارداري اقدام گردد .بدون
مشورت با پزشک نبايد داروها تغيير داده
شوند .اگر فردي درمان را خودسرانه قطع
كند ،ميزان ويروس موجود در خون وي ممكن
است افزايش يابد که خطر انتقال  HIVبه
جنين را افزايش ميدهد .بنابراين ،براي هر
گونه تغيير يا قطع درمان بايد با پزشک
مشورت شود.
داروهاي مبارزه با بيماري ايدز عمدتا
در سه گروه قرار دارند که شامل موارد زير
است:
آنالوگ
مهارکنندة
داروهاي
الف.
نوکلئوزيدي نسخهبردار معکوس
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مهارکنندة

غيرنوکلئوزيدي

ب .داروهاي
نسخهبردار معکوس
ج .داروهاي مهارکنندة آنزيم پروتئاز
استفاده از چند داروي ضد  HIVباعث
سركوب  ،HIVافزايش طول عمر و همچنين باال
رفتن كيفيت زندگي بيماران مبتال به اين
عفونت ميشود .استفاده از چند داروي ضد
 HIVبرتريهاي بسيار زيادي نسبت به درمان
با استفاده از يک دارو دارد كه اين
برتريها شامل مقدار مصرف پايينتر ،كاهش
سميت ،مقاوم نشدن ويروس نسبت به داروها و
هدف قراردادن بخشهاي مختلف ويروس است.
استفاده از داروهاي مهارکنندة آنالوگ
نوکلئوزيدي نسخهبردار معکوس ،داروهاي
مهارکنندة غيرنوکلئوزيدي نسخهبردار معکوس
و داروهاي مهارکنندة آنزيم پروتئاز همراه
با يکديگر بسيار مؤثر است.
روش درمان در ايران اکنون به اين صورت
است كه پس از شناسايي بيماران درمان با
استفاده از سه گروه دارويي باال انجام مي-
گيرد.

راههاي پيشگيري از HIV/AIDS

برنامههاي کاهش خطر در رابطه با
تزريق مواد مخدر
کاهش

خطر

شامل

موارد

زير

برنامههاي
هستند:
معتادان
بين
استريل
سرنگ
 .1پخش
تزريقي .بدين وسيله كوشش میشود تا از
استفاده از سرنگ و سوزن مشترك پرهيز
به عمل آيد.
 .2تجويز متادون براي معتادان تزريقي
به صورت سرپايي.
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اگر همچنان فرد نميتواند مواد مخدر
ديگري جايگزين مواد مخدر تزريقي کند،
ً از سوزن يا سرنگ يکبارمصرف استفاده
حتما
نمايد .در بعضي کشورها از جمله ايران،
مراکزي وجود دارند که سوزن و سرنگ يک-
بارمصرف در اختيار معتادان تزريقي قرار
ميدهند .افراد در هيچ شرايطي از سوزن،
سرنگ ،قاشق ،پنبه و ساير وسايل تزريق که
قبالً توسط ديگران مصرف شده است ،نبايد
استفاده کنند.
افراد از هيچ وسيلهاي که امکان آلوده
شدن به خون را دارد ،از جمله مسواک ،تيغ،
سوزن و غيره ،نبايد استفادة مشترک کنند.

رابطة جنسي ايمن و ايمنتر
رابطة جنسي ايمن اشاره به فعاليت جنسي
دارد كه سبب انتقال خون يا ترشحات جنسي
از يك شريك جنسي به طرف مقابل نشود .اگر
دو نفر رابطة جنسي ايمن داشته باشند ،حتي
اگر يكي از آنها آلوده باشد ،احتمال
اينكه فرد ديگر مبتال شود بسيار کم است.
از نمونههاي رابطة جنسي ايمن عبارتند از:
 .1پرهيز جنسي تا زمان ازدواج و نداشتن
ً «پرهيز جنسي»
رابطة جنسي كه اصطالحا
ناميده ميشود.
 .2پايبندي به شريک جنسي پس از ازدواج
كه البته اين روش خوبي براي دوري از
آلودگي به  HIVاست .در اين روش،
پايبندي هر دو شريک جنسي به نداشتن
ارتباطات ناسالم جنسي ضروري است.
رابطة جنسي ايمنتر به فعاليتهاي جنسي
اطالق ميشود كه خطر كمي براي انتقال عفونت
 HIVدارند.
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رابطة جنسي ايمنتر اغلب به معناي
«استفاده از كاندوم» حين رابطة جنسي است.
وقتي كاندوم به طور صحيح استفاده شود به
عنوان مانع عمل کرده و از انتقال ترشحات
آلوده به جريان خون فرد ديگر جلوگيري
ميكند.

 HIV/AIDSو تنظيم خانواده
HIV

تنظيم خانواده در افراد آلوده به
بهتر است به صورت روش دوتايي باشد؛ يعني
يك روش مطمئن براي پيشگيري از بارداري
(مانند بستن لولههاي رحمي در خانمها و
وازكتومي در آقايان) ،همراه با كاندوم
ً
براي پيشگيري از آلودگي .كاندوم حتما
بايد در اختيار بيماران قرار گرفته و روش
صحيح استفاده از آن آموزش داده شود.
دربارة زناني كه تحت درمان ضد HIV
هستند به دليل احتمال تداخل اين داروها و
كاهش اثر داروهاي ضد بارداري ،استفادة
همزمان از قرص ضد بارداري و كاندوم توصيه
شده است .استفاده از كاندوم حتي در مورد
زوجهايي كه هر دو آلودهاند براي جلوگيري
از انتقال گونههاي مختلف ويروس  HIVتوصيه
ميشود.

پيشگيري
فرزند

از

انتقال

از

مادر

به

داروهاي ضد  HIVيكي از عواملي هستند كه از
انتقال  HIVاز مادر به جنين جلوگيري
ميكنند .نخستين دارويي كه براي پيشگيري
از انتقال  HIVاز مادر به جنين به كار
برده شد «زيدوودين» بود .در كشورهايي كه
زيدوودين به طور گسترده طي بارداري
استفاده ميشود ،اثرات چشمگيري در کاهش
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انتقال  HIVاز مادر به جنين داشته است.

يك راه حل مورد استفاده در زنان آلوده به
 ،HIVاستفاده از داروهاي ضد  HIVدر طول
بارداري و حول و حوش زايمان است .ميزان
انتقال از مادر به فرزند در زنان بارداري
كه به دليل عفونت  HIVتحت درمان با
داروهاي ضد ويروس  HIVهستند يک درصد يا
كمتر است .چنين درماني ،همراه با عمل
سزارين ،انتقال  HIVاز مادر به فرزند را
کاهش ميدهد.
بنابراين ،زنان مبتال به  HIVميتوانند
خطر انتقال  HIVبه فرزندانشان را از راه-
هاي زير كاهش دهند:
مصرف داروهاي ضد  HIVدر زمان
.1
بارداري
مصرف داروهاي ضد  HIVهنگام
.2
زايمان
انتخاب زايمان سزارين
.3
با
نوزاد
كوتاهمدت
درمان
.4
داروهاي ضد HIV
عدم تغذيه با شير مادر مبتال به
.5
HIV

باورها
در نقاط مختلف جهان افسانههاي گوناگوني
دربارة  HIVو ايدز وجود دارد كه در زير
به پارهاي از باورهاي درست و نادرست مي-
پردازيم.

باورهاي درست دربارة عفونت HIV
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 انسان با هرگونه

ارتباط جنسي ممکن

است مبتال شود.
 ايدز رنگ پوست نميشناسد.
 ايدز در همة گروههاي سني
مشاهده شود.

ميتواند

باورهاي نادرست دربارة عفونت HIV
 HIV مختص مردان همجنسگرا ،سياه-
پوستان و جوانان است! اين افسانه
غلط است ،اغلب كساني كه به HIV
آلوده ميشوند حتي تصور اين را هم
نداشتهاند كه ممكن است آلوده شوند و
البته اشتباه فكر ميكردند.
 تنها جوانان به آن مبتال ميشوند!
 داشتن رابطة جنسي با دختر باكره
ميتواند  HIVرا شفا دهد! اين افسانه
در بخشهايي از آفريقا رايج و البته
كامالً غلط است .اين تفكر غلط سبب
تجاوز به بسياري از دختران جوان و
كودكان توسط مردان آلوده به  HIVشده
است كه اغلب آنها را هم آلوده ساخته
است .تجاوز هيچ بيماري را درمان
نميكند و اين مسئله يك جنايت جدي در
سراسر جهان است.

آيا بيماري  HIV/AIDSواکسن دارد؟
بيشترين اميد براي پيشگيري از انتشار
عفونت  ،HIVمتكي بر ساخت واكسنی مطمئن و
مؤثر است .اين امر به داليل متعددي دشوار
است ،از جمله جهشپذيري باالي ويروس.
مطالعات نشان ميدهند كه دستيابي به واكسن
 HIVامكانپذير است .بايد يادآور شويم
گرچه هدف واكسن  HIVجلوگيري از بروز
عفونت است ،ولي واكسني كه تجويز آن به
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فرد غيرمبتال سير بيماري يا شدت عفونت را
در صورت ابتالي فرد به طور چشمگيري تغيير
دهد ،نه تنها براي فرد ،بلكه در مورد
انتشار عفونت در جامعه نيز مؤثر خواهد
بود.
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