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 .وی .آی .کليدی درباره عفونت اچ نکاتعنوان و نام پديدآور: 
(HIVنويسندگان پژوهشگران مرکز /) 

 تحقيقات ايدز ايران.
 .8311تهران: اوسانه،  مشخصات نشر:

 ص. 33 مشخصات ظاهري:
 6-4-90151-600-978 شابک:
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 فيپا نويسي:وضعيت فهرست

 .های اچ. آی. ویعفونت موضوع:
 تشخيص -- .های اچ. آی. ویعفونت موضوع:
 درمان -- .های اچ. آی. ویعفونت موضوع:
 308QR/الف9ن1 8311 بندي کنگره:رده

 9993/686 بندي ديويي:رده
 8133398 شماره کتابشناسي ملي:

 
 

 

 
 

 

  (HIV) .وی .آی .اچ نکات کليدي دربارة عفونت

 نويسندگان
 پژوهشگران مرکز تحقيقات ايدز ايران

 ناشر: اوسانه

 1311چاپ نخست 

 نسخه 5000شمارگان: 

 : اوسانه/ ليتوگرافي: سايان گرافيكآراييو صفحه چينيحروف

 نگار/ صحافي: سپيدارچاپ: شمسه خوش

 وهومنويراستار: مجيد محمدمهدی صنعتی/ : آرا و طراح جلدصفحه

 171-600-10151-4-6شابك: 

، 24غرب پل سيدخندان، خيابان شقاقي، پالك نشاني: تهران، شمال

 01125542301، 22161356تلفن: 

www.osaneh.ir info@osaneh.ir 

و www.iketab.com فروش اينترنتي و اطالعات ناشر در 

www.amazon.com/shops/iketab 
 همة حقوق اين اثر براي ناشر محفوظ است.
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 ياهميت بيمار
و ايدز يك ( HIV) .يو .يآ .اچ عفونت

گيري جهاني است كه موارد ابتالي آن از همه

ابتالي ميزان تمام كشورها گزارش شده است. 

 وهفتيسبالغين در سراسر جهان، تقريبًا 

ميليون نفر است كه دوسوم آنها در مناطق 

 پنجاهو  کنندزندگی میزير صحراي آفريقا 
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عالوه، برآورد ه زن هستند. بمبتاليان درصد 

 كودك زير وپانصدهزارميليوندو شود كهمي

 كنند.يا ايدز زندگي مي HIVسال با  پانزده

بار در اياالت نخستين  HIVگرچه عفونت 

متحده و مدت كوتاهي پس از آن در اروپاي 

غربي شناسايي شده، اما به احتمال بسيار 

در مناطق زير صحراي آفريقا  شروع آن زياد،

راي صح در برخي كشورهاي زير است.بوده 

درصد  يس آفريقا مثل زيمبابوه بيش از

مبتال  سال ونهپانزده تا چهل جمعيت بالغين

  هستند. HIV به

 پسهند و چين،  ويژهبهكشورهاي آسيايي، 

همچنين  د.نفريقايي قرار داراز كشورهاي آ

در روسيه و چندين  HIVابتال به عفونت 

گسترش  در حالآسياي مركزي به سرعت  جمهوري

هايي از افزايش ناگهاني شيوع نشانه. است

HIV  در بنگالدش و پاكستان نيز به چشم

 خورد.مي

 اروپا در شرق HIV اكثر افراد آلوده به

ساكن دو كشور هستند؛ اوكراين كه افزايش 

 HIV آلوده به ةشدتعداد افراد شناخته ةساالن

در آن ادامه دارد و روسيه، كه شيوع 

هاي كشور ديگربيماري ايدز در آن از 

 .اروپايي بيشتر است

نفر به  هزاروهفتصدنوزده در ايران حدود

 که از اين تعداد حدود دچارند HIVعفونت 

ترين مهمنفر مرد هستند.  هزاروچهارصدهجده

در ايران اعتياد تزريقي  HIVراه انتقال 

 است.

مبارزه  وشرترين ، بهترين و موفقپيشگيري

سالمت جامعه  بازگرداندن ها وبا بيماري

و رفتار سالم آموزش بهداشت  امروزه .است

ها پيشگيري از بيماري اصلعنوان بهترين به 

  د.شوجوامع محسوب مي همة در
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از جمله سرعت هاي اين بيماري ويژگي

آن و اينكه  پنهان ماندن، انتقال و گسترش

و  يافتهجهاني  ةجنبتأثيرات اين بيماري 

 بهداشتي، اجتماعي، اقتصادي مبدل يشکلبه م

و  کشورها همة ه تاگرديده باعث شد

به مبارزه با هاي رسمي و غيررسمي سازمان

 .آن برخيزند

 ايدز چيست؟
با  (HIV) انسان يويروس نقص ايمن

 سيستم يهااز سلول يخاص گروهزيركردن آلوده

 تحت عنوان) T يهاتيبه نام لنفوس يمنيا

CD4 وجود ه را ب دزيا يماريب( مثبت

 يهااز گلبول يها زيرگروه. اين سلولآورديم

 يپاسخ ايمن يسفيد هستند كه به طور طبيع

-درون سلولHIV  كنند.يبه عفونت را تنظيم م

با  يابد ويمتكثير ديگر  يهاو سلول T يها

ها سلول دسته از باعث كاهش اين تخريب آنها

 يسيستم ايمن يو در نتيجه قدرت دفاعشود يم

  .يابديکاهش م

در فرد  T CD4+ يهاسلول تعدادكه  يهنگام

شخص  سقوط كند، يتا حد معين HIVآلوده به 

ها ياز بيمار يامجموعهبه مستعد ابتال 

تواند آنها يكه در حالت معمول بدن م شوديم

-عفونت» اً ها اصطالحاين عفونت كند. مهاررا 
 شوند.يناميده م «طلبفرصت يها

ها ای از نشانهعبارت است از مجموعه ايدز

در . شودايجاد مي HIVکه به علت عفونت مزمن 

اين مرحله، پس از يك دورة طوالني كه حتي 

، ويروس کشدببيش از ده سال طول  تواندمي

 T هايلنفوسيتتعداد  كاهش و با اد شدهيز

+CD4ين آمده و مستعد ي، سطح ايمني فرد پا

شود. از ميطلب هاي فرصتعفونتابتال به 

توان پنوموني طلب شايع ميهاي فرصتعفونت
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نی و يس کاريستيه( در اثر پنوموسيالر)ذات

 .نام بردرا برفک مري 

 يماريانتقال ب
از  توانديم( HIV) انسان يويروس نقص ايمن

)مرد با زن، مرد با مرد و  يطريق تماس جنس

هاي فرآورده، از طريق خون و زن با زن(

آلوده به  اناز طريق مادر و آلوده خوني

 حول و حوشبارداري،  طولشيرخواران در 

زايمان يا از طريق تغذيه با شير مادر 

 د.شو منتقل

 انتقال جنسي. 1
يك بيماري در سراسر جهان  معموالً  HIVعفونت 

( ي)آميزشجنسي  تماس از راه ابندهيانتقال

انتقال عفونت  نوع ترينگردد. شايعمحسوب مي

-در كشورهاي درحال ويژهبهدر سراسر جهان 

 HIV است. مرد با زنتماس  از طريق توسعه،

رسد در مايع مني ديده شده است. به نظر مي

 ها وبا زخم يهمراه در ويژههبكه ويروس 

 يالتهاب مجرا انندم ،التهابات تناسلي

ي كه ارتباط نزديك وضعيتيعني  ،شابراهيپ

 بيشتر انتقالهاي آميزشي دارد، بيماريبا 

 ةهاي دهانويروس در نمونه همچنين .يابدمي

اعمال  نيز ديده شده است.ن رحم و مايع واژ

 رسانند،آسيب مي جنسي كه به بافت مقعد

 ند.  نكد را زياد ميافرااحتمال عفونت در 

 بافتتر از واژن چند اليه ضخيم بافتگرچه 

ديدگي در آن طي مقعد بوده و احتمال آسيب

از  تواندكمتر است، اما ويروس مي يکينزد

به هر كدام از شركاي جنسي  طريق واژن نيز

ويروس  يآميزشميزان انتقال  منتقل شود.

تماس  ةنحو همچونعامل ايدز، به عواملي 

سي و عفونت ي شريك جنيزاجنسي، ميزان عفونت

ستگي دارد. با ب همزمان دستگاه تناسلي
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در  هاافزايش تعداد ويروسپيشرفت بيماري و 

و ترشحات  يمن مانند)ترشحات آلوده  خون و

-افزوده مي ويروس بر احتمال انتقال (واژن
خال تب ،سيليفيسهمچون ي يهاعفونت .شود

زا كه و ساير عوامل بيماري ، سوزاکيتناسل

-تناسلي يا مقعد مي ةمنجر به زخم ناحي

 ترآسانانتقال ويروس عامل ايدز را  ،شوند

  نمايند. مي

با توجه به شواهد  يبهداشت يهاسازمان

نقش ختنه در کاهش  بارةکننده درقانع

مردان  يانجام آن را برا HIV روسيو انتقال

به هيچ وجه  اين موضوع اما .کننديم هيتوص

مانند  ياقدامات حفاظت ريسانياز به 

 ريخأبه ت ،يجنس زياستفاده از کاندوم، پره

و عدم  يجنس تيفعال آغازانداختن 

  .کنديبرطرف نم را يجنس يبندوباريب

از راه ليسيدن آلت يا  روسيو انتقال

 و رخ دهد ز ممکن استينليسيدن داخل واژن 

خطر است بي ،سي دهانياين تصور كه عمل جن

. مصرف الكل و مواد نيست يعلم مورد قبول

، منياجنسي غير مخدر همراه با رفتارهاي

 .دهندافزايش می را HIVخطر انتقال جنسي 

انتقال از طريق خون و . 2

 آنهاي وردهافر
تواند از طريق مي انسان يويروس نقص ايمن

هاي خون وردها، فرHIVانتقال خون آلوده به 

همچنين  .هاي پيوندي منتقل شوديا بافت

تزريقي از  روشبه كنندگان مواد مخدر مصرف

 مانند تزريق مشترك ليوساكارگيري هطريق ب

اين  ةدهندتوانند انتقالا سرنگ مييسوزن 

به  تنها مربوط HIVباشند. انتقال  ويروس

 يتزريق زيرپوست بلکه تزريق وريدي نيست
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تواند كوبي و تزريق عضالني نيز ميمانند خال

HIV  د.دهل اقانترا 

انتقال خون كامل، گلبول قرمز متراكم، 

پالكت، گلبول سفيد و پالسما، همگي قابليت 

 ار اندکيبس مقداربه  را HIVانتقال عفونت 

بولين، وگاماگل اما استفاده از دارند،

واكسن هپاتيت  و Bبولين ايمني هپاتيت وگل

B  دخالتي در انتقالHIV مراحلد. رندا 

ها، ويروس را وردهاسازي اين فرآماده

اقدامات ، اکنونكند. غيرفعال يا حذف مي

كشورهاي جهان، خطر  بيشتردر شده انجام

هاي وردهارا از طريق خون و فر HIVانتقال 

همچنين  كاهش داده است. يبه مقدار زياد آن

آلودگي در افراد هموفيلي از طريق  احتمال

از بين رفته است  کامالً فاكتورهاي انعقادي 

حرارت  در مراحل تهيه هاوردهااين فر زيرا

  . دنشوميداده 

 HIVانتقال شغلي . 3
 ماهيت خاطر پزشكي به کارکنانپزشكان و 

هاي ويروسي متعددي از در معرض عفونت يشغل

 هستند.  HIVجمله 

بين كاركنان مراكز  HIVخطر انتقال شغلي 

در  يبهداشتي و آزمايشگاهي كم است ول

سر و  HIVهاي آلوده به افرادي كه با نمونه

خصوص زماني كه از اشياء تيز به، کار دارند

  وجود دارد.احتمال آن كنند، استفاده مي

در  از طريق پوست غيرسالم   HIV انتقال

از  HIVانتقال  امامعرض آلودگي مشخص شده 

طريق پوست سالم هنوز به اثبات نرسيده 

ناشي از تماس پوستي  HIVاست. خطر عفونت 

، در صورت تماس با HIVبا خون آلوده به 

-افزايش میمقادير نسبتًا زياد خون بيمار 

در مواردي كه يك ابزار،  ،لامث يبرا. يابد
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، آلوده به خون بيمار مشاهدهبه صورت قابل 

قرار دادن سوزن به همچون اقداماتي  ،باشد

طور مستقيم در رگ، يا يك زخم عميق، خطر 

دهند. به بيماري را افزايش مي قالانت

عالوه، خطر انتقال در موارد تماس با خون 

يابد پيشرفته، افزايش مي HIVفرد مبتال به 

احتماالً به دليل وجود ميزان  اين موضوع كه

 باشد. در خون مي ويروسباالي 

مراكز  ةخطر انتقال از يك كارمند آلود

 بهداشتي به بيماران بسيار كم است. در

به قدري كم است كه  اين احتمال ،واقع

 گيري نمود. دقت اندازهتوان آن را بهنمي

 از مادر به كودك HIVانتقال 

انتقال » عنوانه انتقال مادر به كودك ب از

-ممكن است از راه وشود هم ياد مي «عمودي
 باشد: ريز يها

 ؛زايمان ل و حوشحو .2 ؛يدر طول باردار .1

 .از تولد از طريق شير مادر ة پسمواجه .3

در  HIVانتقال  از ياين، شكل بسيار مهم 

توسعه است. انتقال از مادر كشورهاي درحال

زايمان صورت  حول و حوشبه جنين بيشتر در 

  گيرد.مي

HIV در شير مادر هم يافت شده است و در 

-ر خشک ارزانينکه شيران با توجه به ايا

 دينبا HIVزنان آلوده به  ،وجود دارد متيق

 دهند. ب به نوزاد شير خودشان از

 

 

 

HIV منتقل  معمولا  يهاياز چه راه

 شود؟ينم
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 هاي روزمره درطي فعاليت معموالً اين ويروس 

که با آلوده شدن به كاري  و يزندگمحيط 

ندارد  يخون و ساير ترشحات آلوده همراه

 :ها عبارتند ازاين فعاليتشود. منتقل نمي

هاي اجتماعي روزمره شامل دست تماس .الف

 .دادن، روبوسي و در آغوش گرفتن دوستان

که با خطر مواجهه با  يورزش و كار .ب

 .نيست همراه ترشحات آلوده

خوابيدن در يك اتاق يا نفس كشيدن در  .پ

 هواي مشترك )محيط كار، اتومبيل و...(.

لمس نوشيدني مشترك،  ظروف غذا يا .ت

 در، استفاده از آب مشترك در ةدستگير

 .شنا در استخر مشترك و شستشو

 آب دهان انداختن، عطسه و سرفه. .ث

 .عرق بدن و اشك .ج

 .ديگر گزش پشه يا حشرات .چ

 صيتشخ
به آزمايش  يايران معمواًل دسترسدر 

پادتن  است. آزمايش آسان HIVاستاندارد 

 يدر ايران برا HIVروس ي( ضد ويبادي)آنت

شش و  سه ماه، نيم وماه  يک، مراجعهزمان 

به  ،و/يا مواجهه رفتار خطرناک از پس ماه

-ي)آنت پادتن شود.يکنندگان توصيه ممراجعه

که  است يدفاع يپروتئين ةيک ماد (يباد

به  شود.يتوليد م بدن يايمنسيستم  توسط

دليل اينکه سرعت و ميزان توليد پادتن در 

انجام آزمايش  يبرا ،بدن افراد متفاوت است

کرد  نانياطمآن  ةبه نتيج انکه بتو يدقيق

انجام اين را ارائه داد،  يو جواب قطع

-يشد توصيه م گفتهکه  يها به صورتآزمايش

 گردد.

 

 زايبه روش ال HIVآزمايش 
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است.  «يزاتست اال» HIVآزمايش استاندارد 

استفاده  يبرا ياستاندارد جهان آزمايشاين 

-خون يا سازمان يهابانکها، در بيمارستان

 باشد.يانتقال خون م يها

را جستجو  روسيآزمايش مستقيمًا خود و اين

-در اين روش، ميزان پادتن ، بلکهکندينم

توليد  HIV هيکه بدن شخص آلوده عل هايي

 شود.  يم يبررسکرده، 

 بسيارارزان و  نسبتاً  یشيآزما زاياال

 يشيآزما نخستين) شيآزما نيدر ا .است قيدق

نمونه خون  کيشود( ي انجام مالً عمومکه 

ها واکنش بدن نسبت به پادتن. شوديگرفته م

 ياگر بدن شخص ،بنابراين باشند.يعفونت م

توليد کرده باشد، به  HIVپادتن عليه 

آلوده شده  HIVآن است که شخص به  يمعنا

چند روز تا   دن بهپادتن در ب توليد است.

 نياز دارد.زمان  هاهفته

 به روش وسترن بالت HIVآزمايش 

مثبت باشد،  يفرد يزايش االيآزما ةجينت اگر

 دوبارهش يد آزماينان باياطم حصول براي

بودن تکرار گردد و سپس در صورت مثبت 

آزمايش  ةوسيله نتايج بايد ب ،نتيجة دوم

 د.نييد گردأتهم  «وسترن بالت»

 HIVعفونت  يسير بالين

عفونت اوليه )سندرم  .الف

  رتروويروسي حاد(

 ة، از طريق گيرندويروس پس از ورود به خون

CD4 به سرعت شروع و شده  هدف هايوارد سلول

لنفاوي  يهاگرههمزمان به و به تكثير كرده 

پنجاه تا هفتاد درصد  كند. درمهاجرت مي

يک تا  حدود HIV عالئم عفونت نخستين ،موارد
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از  پسهفته(  سهطور متوسط ه هفته )ب شش

-ظاهر مي سرماخوردگیبا عالئمي شبيه  تماس،

ترين عالئم اين مرحله شامل تب، شود. شايع

 يهاگره ي، بزرگيعات پوستيخستگي، ضا

هش وزن، درد . كااست، گلودرد و ضعف يلنفاو

)التهاب  مننژيت سردرد، ، درد مفاصل،يعضالن

استفراغ تهوع و  ، اسهال،دور مغز( يهاپرده

 يممكن است بزرگ و در اين مرحله شايع بوده

نيز  يعصب يماريب و کبد و طحال، برفك دهان

طول به هفته  يک تا سه ديده شود. اين دوره

يابد. با خود بهبود ميهده و خودبانجامي

ن عالمت بودن اين درنظرگرفتن احتمال بدو

پزشكان به عفونت اهميت  کتوجه و ش ،مرحله

 خواهد داشت.

   عفونت بدون عالمت  .ب

اين مرحله از اهميت بسزايي در روند 

انتقال بيماري برخوردار است. زيرا در اين 

مشخصي گونه عالمت مرحله فرد آلوده هيچ

، بسياري اوقات به طور تصادفي با نداشته

-يك آزمايش خون تشخيص داده ميشدن مثبت 
تواند ديگر اينكه اين مرحله مي ةشود. نكت

 بنابراين،. سال طول بكشد ده متوسط طوره ب

شناسايي افراد در اين مرحله و نيز مشاوره 

-راه خصوص در و آزمايش داوطلبانه و آموزش
بيماري در كنترل عفونت اهميت  انتقالهاي 

 .دارد

 دارعفونت عالمت .ج

لقي و ، اضطراب و اختالالت خ  در اين مرحله

-مشاهده مي زيرنيز برخي اختالالت غدد درون

شود. همچنين خستگي زودرس و كاهش توانايي 

در انجام كارهاي روزانه نيز ممكن است 

هاي ديگر ها وجود داشته باشد. از نشانهسال

، برفک يلنفاو يهاگره ياين مرحله بزرگ
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، اسهال مزمن، لكوپالكي پرزي دهاندهان، 

 توان ذكر نمود.را مي مکررخال منتشر و تب

 يهايبيمارطلب و فرصت يهاعفونت

  HIV/AIDSهمراه در 
 بر را در يامجموعه، HIVعفونت  عالئم

آن از يك سندرم حاد  ةگيرند كه دامنمي

مرتبط با عفونت اوليه، تا حالت بدون عالمت 

درازمدت و تا بيماري پيشرفته متغير است. 

بهتر است اين طور در نظر بگيريم كه 

 آغازدر زمان عفونت اوليه  HIVبيماري 

كند. شود و طي مراحل مختلفي پيشرفت ميمي

 ةروندهمانندسازي فعال ويروس و اختالل پيش

در اكثر بيماران  HIVدر سير عفونت  ايمني

در درصد چشمگيري از بيماراني دهد. رخ مي

درمان ضد اند، كه درمان كافي دريافت كرده

از  تأثير مهمي در جلوگيري HIVويروس 

در  آنيا آهسته كردن پيشرفت  بيماری

 درازمدت داشته است.

 دستگاه تنفسي ةراجع يهاعفونت
 HIVعفونت  ةترين عارضشايع يتنفسبيماري 

هاي به طوري كه بسياري از عفونت ؛است

 ه(يالر)ذات يپنومون ويژهبهطلب و فرصت

، سلپنوموسيستيس كاريني و  کروبيم ناشي از

گردند. باعث گرفتاري اين عضو مي خصوصبه

زاي ريوي در چرك يميكروب هايعفونتن يهمچن

بيماران مبتال به ايدز پيشرفته، از شيوع 

 برخوردار است. بااليی

 ترين تظاهر بيماري ريوي، پنومونيشايع

سرفه يا تشديد آن،  وجوداست.  ه(يالر)ذات

 ةنفس در زمين يسينه يا تنگ ةدرد قفس

هاي بروز يكي از عفونت شکبايد  HIV عفونت

 طلب را برانگيزد.  فرصت
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 سل يماريب
بر ميزان  HIV عفونت در بيماران مبتال به

 .ودشبروز سل ريوي و خارج ريوي افزوده مي

 کروبيم شد كهزماني تصور مي

 يماري)عامل ب يكوباكتريوم توبركلوزيسام

-كن شدن است، ولي با همهدر حال ريشه سل(

شيوع آن افزايش يافته  دوباره HIVگير شدن 

 است.

سل فعال را افزايش خطر بروز  HIVعفونت 

از مشاغل که بيشتر در تماس  يبرخ دهد.مي

با مبتاليان به سل هستند بيشتر در معرض 

 مانندباشند، يسل م يخطر ابتال به بيمار

که در بيمارستان و درمانگاه يا  يافراد

-افراد بيآسايشگاه سالمندان و زندان يا 
 کنند. يکار مسرپرست 

را  HIVتواند سير عفونت نشده ميسل درمان

-همه به خاطرگيري سل كه همهتسريع كند. 

ايجاد شده است احتماالً  HIVگيري عفونت 

را  همگانیترين خطري است كه سالمت بزرگ

هاي بهداشتي صصين مراقبتكند و متختهديد مي

بايد متوجه آن باشند. سل  HIV مرتبط با

فعال غالبًا در مراحل نسبتًا ابتدايي سير 

دهد و ممكن است يكي از رخ مي HIVعفونت 

در اين  باشد. HIVهاي بيماري اولين نشانه

و ظهور  خلط خونيبيماران بروز تب، سرفه، 

 شکها بايد ريه عکسگونه تغييري در  هر

را برانگيزد و لذا در چنين  يتنفسبروز سل 

 ةنمونتر بايد به بررسي چه سريع مواردي هر

 .خلط پرداخت

عفونت ممكن است در استخوان، مغز، 

لنفاوي  هایگرهمننژها، دستگاه گوارش، 

و احشاء  (گردن های لنفاویگره ويژهبه)

 وجود داشته باشد.
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مثبت  HIVافراد  يبرا كه داشتبايد توجه 

از ل، ستشخيص  دمشكوك به سل تا اثبات يا ر

اق جداگانه استفاده تجداسازي تنفسي و ا

نمود. اين رويكرد براي محدود كردن انتشار 

عفونت در بيمارستان و اجتماع بسيار مهم 

 است.

چند  هر HIV عفونت ةدرمان سل در زمين

 .باشدمي پذيرقدري مشكل است ولي امكان

گيري مؤثر از سل فعال هنگامي واقعيت پيش

صدد  نه درفعاال پزشکانكند كه پيدا مي

به اين منظور  يافتن سل نهفته برآيند.

بايد مطمئن شد كه تمام بيماران مبتال به 

 ايسل )تست مانتو  آزمون پوستي HIV عفونت

PPD) اند. افراد آلوده به انجام دادهHIV 

 پنج ر ازكه واكنش آزمون پوستي آنها بيشت

هاي خانگي متر است يا كساني كه تماسميلي

نزديك با افراد مبتال به سل فعال دارند 

 ماه تحت درمان با ن هبايست به مدت مي

 ايزونيازيد قرار گيرند. يدارو

  و لکوپالکي برفک دهان
قارچ  یبرفك، كه ناشي از عفونت با نوع

مويي دهان، كه احتمااًل به  ياست، و لكوپالك

شود، معموالً ويروس ايجاد مي ینوع ةوسيل

كاهش ايمني نسبتًا پيشرفته  ةدهندنشان

 در بيماراني رخ الً عموماين اختالالت  هستند.

آنها  CD4 T+هاي دهند كه تعداد سلولمي

 است. در ميكروليترعدد  300كمتر از 

برفك به صورت نقاط سفيد و پنيري ظاهر 

داخل  شود كه اغلب روي يك سطح قرمزرنگمي

  دهان قرار دارد. 

ترين محل برفک روي كام نرم است، شايع

 ةدر امتداد لب اغلبولي ضايعات اوليه 

 شوند. ها مشاهده ميلثه
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 يسخت شامل درد در دهان،برفک عاليم شايع 

 .در دهان استبلع و تغيير مزه 

همراه در عفونت  يويروس يهاهپاتيت

HIV/AIDS 

يكي از مشكالت اساسي در  هاي كبديبيماري

 روند.  به شمار مي  HIVبه عفونت يانمبتال

شواهدي  HIVاز افراد آلوده به  بسياری

پنج  دارند. Bاز عفونت با ويروس هپاتيت 

درصد بيماران همزمان به عفونت  تا چهل

 دچارند.  Cويروس هپاتيت 

بر سير عفونت  يچشمگيرتأثير  HIVعفونت 

باعث بدتر  HIV عفونت دارد. ويروس هپاتيت

تجويز شود. يم B تير عفونت هپاتيشدن س

 Bاينترفرون آلفا به عنوان درمان هپاتيت 

نيز مبتال  HIVدر بيماراني كه همزمان به 

هستند موفقيت كمتري به دنبال دارد و 

وودين المي يداروها درمان انتخابي آن تجويز

 تنوفووير است.  آدفووير/يا 

در بيماران آلوده به  Cعفونت هپاتيت 

HIV .در صورت وجود همزمان  شديدتر است

ويروس  ميزان، Cو هپاتيت  HIVهاي عفونت

آن در بيماران  ميزانبيشتر از  Cهپاتيت 

HIV  منفي و مبتال به عفونت هپاتيتC  خواهد

نيز  يکبد بود و سرعت پيشرفت به طرف سيروز

 كند. افزايش پيدا مي

 شامل تجويز Cدرمان عفونت هپاتيت 

اينترفرون آلفا و ريباويرين است.  يداروها

توصيه شده است كه تمام بيماران مبتال به 

يا  Aكه عفونت طبيعي با هپاتيت  HIVعفونت 

B هاي هپاتيت اند، واكسنرا تجربه نكردهA 

را دريافت كنند که البته با توجه به  Bيا 

 ين کودکيران در سنينکه اکثر افراد در ايا
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آن  يبادياند و آنتشده Aت يمبتال به هپات

ق يتزر B تياند، تنها واکسن هپاترا ساخته

 گردد. يم

درمان  آغازپس از  HIV هبيماران آلوده ب

طور مرتب تحت بررسي و سنجش ه بايستي ب

قرار گيرند تا در صورت هاي كبدي آنزيم

 لزوم نسبت به قطع دارو اقدام شود.

 HIVهمزمان به  يآلودگ ةنکات مهم دربار

  Cو ويروس هپاتيت 

، يمعتادان تزريق ويژه، بهHIV ينحامل -

را نيز با  Cممکن است ويروس هپاتيت 

 خود حمل کنند.

 Cاز بيماران مبتال به هپاتيت  يبسيار -

نشان  ياز اين بيمار يگونه عاليمهيچ

 دهند.ينم

 است. پذيردرمان Cهپاتيت  يبيمار -

تزريق  HIVبه  يآلودگ يهااز راه ييک -

مواد مخدر است. تزريق مواد مخدر 

 ةشدشناخته ياصل يهااز راه يهمچنين يک

است. در  Cبه ويروس هپاتيت  يآلودگ

از  که يافراد از ييباال درصد ،حقيقت

 HIVطريق تزريق مواد مخدر آلوده به 

هپاتيت  ياند، همزمان مبتال به بيمارشده

C باشند.يم 

تواند به کبد آسيب يم Cويروس هپاتيت  -

تواند يم HIV درمانرساند و همچنين در ب

 ،داشته باشد. بنابراين يثير منفأت

بايد مطمئن شوند  HIVافراد آلوده به 

د و تمام ستنين Cکه ناقل ويروس هپاتيت 

 يجلوگير يها و اقدامات الزم برايپيشگير

از آلوده شدن همزمان به ويروس هپاتيت 

C .را به عمل آورند 
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 يبيمار مبتال به از افراد يبسيار -

 ياز اين بيمار يگونه عاليمهيچ Cهپاتيت 

 ،دهند. بنابراينيرا در خود بروز نم

اگر  .شودخون اين افراد بايد آزمايش 

به  يآلودگ ةدهندجواب آزمايش نشان

از  دباشد، پزشک باي Cويروس هپاتيت 

تا از اين راه  دينما يبردارنمونهکبد 

به کبد مشخص  شدهميزان خسارت وارد

 .گردد

در بيماران مزمن  Cويروس هپاتيت  درمان -

 يمدت طوالن يکه ويروس را برا ي)بيماران

افراد  يبرا ياند(، حتبا خود حمل کرده

  پذير است.، انجامHIVآلوده به 

يا سوراخ کردن هر قسمت از بدن  يکوبخال -

به  يرا در معرض خطر آلودگ فردتواند يم

 قرار دهد. Cويروس هپاتيت 

 يستروفيپوديل
درصد از بيماران مبتال  وپنجوسه تا هفتاديس

قرار  HIVكه تحت درمان ضد  HIVبه عفونت 

شوند كه دچار مي يمجموعه عالئم دارند به

شود و اجزاي غالبًا ليپوديستروفي خوانده مي

 گليسريد،بارتند از افزايش تريآن ع

 قند خون. كلسترول و نيز افزايش

مشخصي  ةدر بسياري از اين بيماران مجموع

 هاز تغييرات شكل بدن مشاهده شده است كه ب

و به صورت چاقي  داردرتباط اتوزيع چربي 

چاقي تنه به صورت افزايش كند. بروز مي تنه

محيط شكم، ايجاد بالشتك چربي در پشت گردن 

و بزرگ  (به سندرم كوشينگ يانه مبتاليشب)

كند. تحليل رفتن ها تظاهر ميشدن پستان

در صورت و  ويژهبه ،هاي محيطي بدنقسمت

باسن نمايان است و سبب برجسته شدن 

شود. اين تغييرات ممكن مي پا وريدهاي ساق
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هفته تا چند  شش است در هر زماني، از حدود

ايجاد  HIVدرمان ضد  آغازسال، پس از 

 شوند. 

بايد از  ين مجموعه عالئمادرمان  يبرا

 پيروي كرد.  ييو دارو ياهيتغذ يدستورها

 برنده ليسندرم تحل
عبارت است از كاهش وزن اين سندرم 

صد همراه با تب در ده ناخواسته بيش از

اسهال مزمن يا خستگي كه  متناوب يا ثابت و

 جزروز طول بكشد و علت مشخصي ب يس بيش از

 با آن وجود نداشته باشد. يبرا HIVعفونت 

از  يان سندرم )مجموعهيانکه يتوجه به ا

 ديبا شود،يده ميدز ديا ةم( در مرحليعال

 هاي. يكي از ويژگيگردد آغاز HIVدرمان ضد 

 د عضالت است.يکوچک شدن شداين سندرم، 

 ة، هورمون رشد و تغذيياستروئيد يداروها

 ند.شوياستفاده م درمانوريدي به عنوان 

 

 HIV/AIDS يدرمان بيمار
درمان بيماران مبتال به عفونت  ةدر زمين

HIV هاي بزرگي حاصل شده است. پيشرفت

و  HIVمناسب از درمان تركيبي ضد ة استفاد

گيرانه، در مداخالت درماني و پيشساير 

هاي ممكن براي زندگي بهترين فرصت ةارائ

به  HIVرغم وجود عفونت طوالني و سالم علي

برخالف  دارد.هر بيمار، اهميت بسيار بااليي 

گيري، تشخيص عفونت روزهاي اين همه نخستين

HIV ًا مساوي با يك بيماري كشنده الزام

موظف  پزشکان، يپزشکنيست. عالوه بر مداخالت 

هاي هاي مناسب و آموزشبه انجام مشاوره

مربوط به اين بيماري به عنوان بخشي از 

 يکايکهاي جامع براي مراقبت ةبرنام
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 ةبيماران هستند. بيماران بايد دربار

 .اين عفونت آموزش ببينند انتقالقابليت 

بيماران بايد آگاه باشند كه ويروس در 

حضور دارد و قابل  HIVتمام مراحل بيماري 

است. پزشكان مسئول درمان بايد از  انتقال

آخرين داروهاي موجود براي بيماران مبتال 

آگاه باشند و همچنين بايد  HIVبه عفونت 

سير طبيعي بيماريشان  ةبيماران را دربار

هاي آنها ها و نگرانيآموزش دهند و به ترس

حساس باشند.  هاگوش فرا دهند و نسبت به آن

تصميمات  گرفتنها، براي نند ساير بيماريما

االمكان با خود بيمار و در درماني بايد حتي

گيري نباشد صورتي كه بيمار قادر به تصميم

 با سرپرست بيمار مشورت كرد. 

كه در حال درمان  HIVزن مبتال به  گاه

 دشود كه بايبودن خود مي بارداراست متوجه 

در ميان گذاشته شود تا  کفورًا با پزش

الزم در اختيار او قرار گيرد  هايراهنمايي

تغيير داروهاي مصرفي به داروهاي  يبراو 

اقدام گردد. بدون  يباردارمناسب دوران 

تغيير داده  روهانبايد دا کمشورت با پزش

درمان را خودسرانه قطع  يشوند. اگر فرد

ممكن  يميزان ويروس موجود در خون و ،كند

به  HIVانتقال  خطر افزايش يابد کهاست 

هر  براي ،نيبنابرا د.دهمي افزايشرا  نيجن

 کبا پزش دگونه تغيير يا قطع درمان باي

 مشورت شود.

 

عمدتا داروهاي مبارزه با بيماري ايدز 

که شامل موارد زير  قرار دارند گروه سه در

  :است

آنالوگ  ةداروهاي مهارکنند .الف

 معکوس بردارنوکلئوزيدي نسخه
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غيرنوکلئوزيدي  ةداروهاي مهارکنند .ب

 بردار معکوسنسخه

  آنزيم پروتئاز ةداروهاي مهارکنند .ج

باعث  HIVاستفاده از چند داروي ضد 

، افزايش طول عمر و همچنين باال HIVسركوب 

رفتن كيفيت زندگي بيماران مبتال به اين 

شود. استفاده از چند داروي ضد عفونت مي

HIV زيادي نسبت به درمان  بسيار هايبرتري

دارد كه اين  با استفاده از يک دارو

كاهش  تر،ينيمصرف پا مقدارشامل ها برتري

 وشدن ويروس نسبت به داروها نسميت، مقاوم 

. استهاي مختلف ويروس بخشهدف قراردادن 

آنالوگ  ةمهارکنند داروهاياستفاده از 

بردار معکوس، داروهاي نوکلئوزيدي نسخه

 بردار معکوسغيرنوکلئوزيدي نسخه ةمهارکنند

همراه  ازئآنزيم پروت ةمهارکنند داروهاي و

 .ثر استؤبا يکديگر بسيار م

به اين صورت  اکنونروش درمان در ايران 

است كه پس از شناسايي بيماران درمان با 

-انجام مي ي بااليدارو گروه استفاده از سه
 .گيرد

 HIV/AIDSاز  يپيشگير يهاراه

کاهش خطر در رابطه با  يهابرنامه

 تزريق مواد مخدر
ر يکاهش خطر شامل موارد ز يهابرنامه

 هستند:

پخش سرنگ استريل بين معتادان  .1

د تا از وشمیبدين وسيله كوشش  .تزريقي

استفاده از سرنگ و سوزن مشترك پرهيز 

 . به عمل آيد

تجويز متادون براي معتادان تزريقي  .2

  .به صورت سرپايي



                                                               HIVنکات کليدی دربارة عفونت 

23 

تواند مواد مخدر ينم فرد گر همچنانا

 ،کند يجايگزين مواد مخدر تزريق يديگر

بارمصرف استفاده سوزن يا سرنگ يکاز حتمًا 

کشورها از جمله ايران،  ي. در بعضدينما

-وجود دارند که سوزن و سرنگ يک يمراکز
قرار  يبارمصرف در اختيار معتادان تزريق

از سوزن،  يهيچ شرايط درافراد دهند. يم

سرنگ، قاشق، پنبه و ساير وسايل تزريق که 

نبايد است،  شدهديگران مصرف توسط قباًل 

 د.ناستفاده کن

که امکان آلوده  يااز هيچ وسيلهد افرا

از جمله مسواک، تيغ، شدن به خون را دارد، 

 د.نمشترک کن ةاستفاد نبايد ،سوزن و غيره

 تر جنسي ايمن و ايمن ةرابط
جنسي ايمن اشاره به فعاليت جنسي  ةبطرا

دارد كه سبب انتقال خون يا ترشحات جنسي 

 از يك شريك جنسي به طرف مقابل نشود. اگر

حتي  ،جنسي ايمن داشته باشند ةنفر رابط دو

اگر يكي از آنها آلوده باشد، احتمال 

 بسيار کم است.اينكه فرد ديگر مبتال شود 

 :تند ازعبارجنسي ايمن  ةهاي رابطاز نمونه

نداشتن  و تا زمان ازدواج پرهيز جنسي .1

 «پرهيز جنسي»جنسي كه اصطالحًا  ةرابط

  .شودناميده مي

پس از ازدواج  يشريک جنسبه  يپايبند .2

از  يدوركه البته اين روش خوبي براي 

 ،اين روش در .است HIV هآلودگي ب

به نداشتن  يهر دو شريک جنس يپايبند

 است. يضرور يارتباطات ناسالم جنس

هاي جنسي تر به فعاليتجنسي ايمن ةرابط

عفونت  انتقال يبراكمي  خطرشود كه اطالق مي

HIV .دارند 
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تر اغلب به معناي جنسي ايمن ةرابط

 جنسي است. ةحين رابط «استفاده از كاندوم»

ه طور صحيح استفاده شود به وقتي كاندوم ب

و از انتقال ترشحات  کردهعمل  مانععنوان 

آلوده به جريان خون فرد ديگر جلوگيري 

 كند.مي

HIV/AIDS  تنظيم خانواده و 
 HIVنظيم خانواده در افراد آلوده به ت

 يعني ؛باشد ييروش دوتا صورته بهتر است ب

يك روش مطمئن براي پيشگيري از بارداري 

 و هادر خانم يرحم يهابستن لوله انندم)

، همراه با كاندوم (انيدر آقا وازكتومي

پيشگيري از آلودگي. كاندوم حتمًا  يبرا

 روش و بايد در اختيار بيماران قرار گرفته

  .آموزش داده شود آنصحيح استفاده از 

 HIV زناني كه تحت درمان ضد بارةدر

دليل احتمال تداخل اين داروها و ه هستند ب

 ةبارداري، استفاد كاهش اثر داروهاي ضد

بارداري و كاندوم توصيه  همزمان از قرص ضد

شده است. استفاده از كاندوم حتي در مورد 

جلوگيري  يبرااند هايي كه هر دو آلودهزوج

توصيه  HIVروس يو مختلف يهاگونه انتقالاز 

 .شودمي

از انتقال از مادر به  يگيريشپ

 فرزند

يكي از عواملي هستند كه از HIV داروهاي ضد 

از مادر به جنين جلوگيري  HIVانتقال 

دارويي كه براي پيشگيري  نخستين كنند.مي

كار ه از مادر به جنين ب HIV از انتقال

در كشورهايي كه  بود.« نيدووديز»برده شد 

 يباردارطور گسترده طي ه بن يدووديز

در کاهش  يچشمگيراثرات  ،شوداستفاده مي
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 .از مادر به جنين داشته است HIVانتقال 

 آلوده به يك راه حل مورد استفاده در زنان

HIV استفاده از داروهاي ضد ،HIV  در طول

ميزان  است.و حول و حوش زايمان  يباردار

مادر به فرزند در زنان بارداري از انتقال 

تحت درمان با  HIVكه به دليل عفونت 

درصد يا يک  هستند HIVويروس  ضد يداروها

كمتر است. چنين درماني، همراه با عمل 

از مادر به فرزند را  HIVسزارين، انتقال 

 دهد. يکاهش م

توانند مي HIVمبتال به  زنان ،نيبنابرا

-به فرزندانشان را از راه HIVخطر انتقال 

 :كاهش دهندهاي زير 

در زمان  HIVمصرف داروهاي ضد  .1

 يباردار

هنگام HIV مصرف داروهاي ضد  .2

 مانيزا

 انتخاب زايمان سزارين  .3

مدت نوزاد با درمان كوتاه .4

 HIV داروهاي ضد 

عدم تغذيه با شير مادر مبتال به  .5

HIV 

 

 

   باورها

هاي گوناگوني جهان افسانهمختلف  در نقاط

ر يدر زو ايدز وجود دارد كه  HIV ةدربار

-يدرست و نادرست م ياز باورها يابه پاره
 .ميپرداز

 HIV عفونت ةدرست دربار يباورها
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 ممکن  يجنس ارتباط گونهانسان با هر

 است مبتال شود. 

 شناسد.يايدز رنگ پوست نم 

 توانديم يسن يهاگروه ةايدز در هم 

 مشاهده شود.

 HIV عفونت باورهاي نادرست دربارة

 HIV سياهگراجنسمختص مردان هم ،-

است! اين افسانه  نناجوا و پوستان

 HIVغلط است، اغلب كساني كه به 

را هم  شوند حتي تصور اينيمآلوده 

 وكه ممكن است آلوده شوند اند نداشته

 كردند.البته اشتباه فكر مي

 شوند!يتنها جوانان به آن مبتال م 

 جنسي با دختر باكره  ةداشتن رابط

اين افسانه  را شفا دهد! HIVتواند مي

البته و  جيراهايي از آفريقا در بخش

سبب  تفكر غلط اين .كاماًل غلط است

تجاوز به بسياري از دختران جوان و 

شده  HIV آلوده به كودكان توسط مردان

است كه اغلب آنها را هم آلوده ساخته 

تجاوز هيچ بيماري را درمان  است.

كند و اين مسئله يك جنايت جدي در نمي

 سراسر جهان است.

 واکسن دارد؟  HIV/AIDS يآيا بيمار
گيري از انتشار بيشترين اميد براي پيش

مطمئن و  ی، متكي بر ساخت واكسنHIVعفونت 

مؤثر است. اين امر به داليل متعددي دشوار 

پذيري باالي ويروس. است، از جمله جهش

دهند كه دستيابي به واكسن مطالعات نشان مي

HIV بايد يادآور شويم پذير است.امكان 

جلوگيري از بروز  HIV گرچه هدف واكسن

عفونت است، ولي واكسني كه تجويز آن به 
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فرد غيرمبتال سير بيماري يا شدت عفونت را 

تغيير  يچشمگير طوردر صورت ابتالي فرد به 

 مورد در، بلكه فرد يادهد، نه تنها بر

انتشار عفونت در جامعه نيز مؤثر خواهد 

 بود.
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