
Everything  About  HIV 

           

 مقدمه:

در کشورهای کم  خصوصاکنون یکی از مهمترین چالش های بهداشت در جهان به  HIV چ آی ویا

 درآمد و متوسط است.

ویروس نقص سیستم "در واقع مخفف  کهاشاره میکند  HIVواژه اختصاری به ویروس یا عفونت این  

عفونت موجب وخامت ابتال به این است . " Virus  Human Immunodeficiency  ایمنی بدن

پیشرفته سیستم ایمنی بدن می شود و توانایی بدن برای دفع برخی از عفونت ها و سایر بیماری ها را 

کاهش می دهد.ایدز یا)سندرم کمبود ایمنی( به پیشرفته ترین مراحل عفونت اچ آی وی اشاره دارد. 

( که به سیستم Tیا سلول های  ) CD4م ایمنی بدن به ویژه به سلول های اچ آی وی بویژه  به سیست

را در بدن   Tایمنی کمک می کند تا از عفونت جلوگیری نمایند، حمله می کند و تعداد سلول های 

 در نهایت می تواند بسیاری از این سلول ها را از بین ببرد که HIVبا گذشت زمان، .  کاهش می دهد

عفونت های فرصت طلب یا سرطان ها از یک  .بدن نمی تواند با عفونت ها و بیماری ها مبارزه کند

در فرد مبتال به ایدز، در واقع بیانگر آن است که سیستم ایمنی بسیار ضعیف استفاده می کنند و 

 .به سر می برد HIVمرحله آخر عفونت 

 

 و از دست منجر به از بین رفتن سیستم ایمنی بدن میشود ویحمالت ویروس اچ آی به عبارت دیگر

در  که شرائط را برای مبارزه با عفونت ها و سرطان ها دشوار می سازد ،سیستم ایمنی بدن رفتن

 و به ایدز منجر گردد. بردهمی تواند به تدریج سیستم ایمنی بدن را از  HIVصورت عدم درمان، 

 

افراد مبتال به امروزه (، ARTدسترسی به درمان ضد رتروویروسی )در نتیجه پیشرفت های اخیر و 

HIV نقش  بر ،عالوه برایندارند.  یزندگی طوالنی تر و سالم ترART  جلوگیری از انتقال ویروس بر

HIV  ست.انیز تائید شده 

 



 ، HIVمبتال به میلیون نفر  2/70حدود معادل میلیون نفر  5/63درصد از  95تنها  ، 7102در سال 

  را دریافت کردند. ARTدرمان 

 

 صورت گرفته است. پیشرفتهایی انتقال مادر به کودک و حفظ مادران نیزرفتن جلوگیری و از بین در 

ضد رترو داروهای میلیون زن،  0.0زن باردار مبتال به اچ آی وی، یا  01نفر از  8، 7102در سال  بطوریکه

 ( دریافت کردند.ARVویروس )

 

 

 :HIVراههای انتقال 
 

را  HIVدر هر مرحله از عفونت امکان پذیر است، حتی اگر فرد مبتال هیچ عالئمی از  HIVانتقال 

 انتقال صورت نمی گیرد. ،با دست زدن به یک فرد مبتال به اچ آی وی. ضمن اینکه  نداشته باشد

از طریق هوا و یا آب  و لمس شده است HIVتماس با اشیائی که توسط فرد مبتال به  درهمچنین 

 انتقال صورت نمی گیرد:نیز

 

 ترشحاتترشحات مردانه از طریق تماس با مایعات خاص بدن مانند خون،اسپرم،  HIVویروس 

انتقال بین مادر و نوزاد  همچنین منتقل می شود. HIVواژن،مایعات رکتال وشیر مادر از فرد مبتال به 

یا حفاظت نشده ی واژینال یا مقعد رابطه جنس، مبتال شیر مادردر دوران بارداری، زایمان و تغذیه با 

یا پیوند بافت  یانتقال از طریق خون آلوده یا محصوالت خونو رابطه جنسی دهانی با یک فرد آلوده

 آلوده )سوزن، سرنگ( یا تجهیزات خالکوبی، یبه اشتراک گذاشتن تجهیزات و وسایل تزریقو  آلوده

راههای انتقال این ویروس به شمار می  و برنده جراحی آلوده و سایر ابزارهای تیزاستفاده از تجهیزات 

 آیند.

 

می شمار  " به  TB توبرکولوزیس  " یا سل بیماری گسترشبزرگترین عامل خطر برای ، اچ آی وی 

هزار مرگ و میر ناشی از سل در بین افرادی که با ویروس اچ آی وی  621حدود  7103سال در آید. 

  گزارش شده است.زندگی می کردند 



 

 

 راههای پیشگیری:

  برای کاهش خطر ابتال به عفونت اچ آی وی

ی عفونت های منتقله از راه برا تمرین رفتارهای جنسی سالم مانند استفاده از کاندوم -0

 و کاهش شرکای جنسی جنسی

 اجتناب از تزریق مواد مخدر -7

 سوزن و سرنگ استریل  استفاده از   -6

که ممکن است الزم باشد  یاطمینان حاصل کنید که هر گونه خون یا محصوالت خون -4

 شده باشند. HIVتست 

 

 

 چیست؟ HIV / AIDSهای نشانه 

 

افراد ممکن است عالئم آنفلوانزا هفته پس از عفونت با ویروس اچ آی وی، در برخی  4تا  7در عرض 

 مانند تب، لرز و یا بثورات بروز کند و این عالئم ممکن است چند روز تا چند هفته طول بکشد.

 

افزایش است.  رو بهاما همچنان بسیار پایین  مقادیردر  اچ آی وی، HIVاولین مرحله از عفونت در 

 به طور کلی برای سال هستند که   طلب فرصتهای نشانه های عفونت ،  HIVعالئم شدیدتر عفونت 

عفونت ها و سرطان های مرتبط با فرصت طلب ،. )عفونت های های زیادی به طول نمی انجامند

 .(هستند که بیشتر در افراد مبتال به سیستم ایمنی ضعیف رخ می دهد  هاییعفونت

 

به سال یا بیشتر  01معموال طی مدت  HIVدرمان با داروهای اچ آی وی، عفونت در صورت عدم 

 رخ دهد. هم در بعضی افراد ممکن است سریعترگرچه بیماری ایدز پیشرفت می کند،  سمت

 

 

 



 

 مراحل بیماری:

 

 : عفونت حاد 0مرحله 
 

آنفوالنزا   عفونت با ویروس اچ آی وی ، بیماری مشابهآلوده شدن و هفته پس از 4تا  7در عرض 

مشاهده میشود که ممکن است چند هفته طول بیانجامد و  این پاسخ طبیعی بدن به عفونت است. 

بسیار  ،در خون خود دارند  را حاد، مقدار زیادی از ویروس HIVهنگامی که افراد مبتال به عفونت 

د. برای شناختن مسری هستند. اما افراد مبتال به عفونت حاد اغلب آگاه نیستند که آلوده شده ان

ژن یا آزمون  آزمون نسل چهارم آنتی بادی / آنتی نه، اینکه آیا فرد مبتال به عفونت حاد است، یا

از  HIVکه در معرض ابتال به  فردی احتمال می دهداگر لذا ( ضروری است. NATاسید نوکلئیک )

به می بایست  ، ا داردرو عالئم مشابه آنفلوانزا می باشد جنسی یا مصرف مواد مخدر  روابططریق 

 .نمایددرخواست  را تشخیص عفونت حاد تستمراقبت های پزشکی مراجعه و مراکز 

 

 

 (یا نهفته  یا خواب HIV: تاخیر بالینی )عدم فعالیت 7مرحله 
 

. در طی این می نامند"  HIVعفونت مزمن "یا  HIVگاهی اوقات عفونت بدون عالمت  را این دوره

ممکن  فعال است اما در سطوح بسیار پایین تولید می شود. در طول این مدت مرحله، اچ آی وی هنوز

دارو  HIV . برای افرادی که برای درمانی خود را نشان دهدبیماراینکه و یا  بروز نکندعالئم  است

پیشرفت از این احتمال دارد مصرف نمی کنند، این دوره می تواند یک دهه یا بیشتر طول بکشد، اما 

( دارو مصرف می کنند، ART. افرادی که برای درمان بیماری ایدز )برخی سریع تر رخ دهدمرحله در 

آنچه اهمیت دارد این است  ، هر روز در این مرحله قرار داشته باشند. ممکن است برای چندین دهه 

در پایان این مرحله، بار  .افراد می توانند اچ آی وی را به دیگران منتقل کنند ،که در این مرحله

ممکن  .می گذاردکاهش به  رو CD4ویروسی انسان شروع به افزایش می کند و تعداد سلول های 

پیشرفت  6مرحله سمت  مانند افزایش سطح ویروس در بدن شود و به  یاست فرد مبتال به عالئم

 نماید.

 

 



 

 

 : سندرم کمبود ایمنی )ایدز(6مرحله 
 

است. افراد مبتال به ایدز سیستم ایمنی بسیار آسیب دیده دارند که تعداد  HIVایدز فاجعه عفونت 

 محسوب می شوند.را به وجود می آورند که بیماری های فرصتطلبانه  جدیبیشتری از بیماری های 

 

. نشانه های رایج ایدز عبارتند از: می مانندسال زنده  6بدون درمان، افراد مبتال به ایدز معموال حدود 

آنها کمتر از CD4، ضعف و کاهش وزن. هنگامی که تعداد سلول های تورم غدد لنفاویلرز، تب، عرق، 

 د.تشخیص داده می شوایدز سلول در میلی متر است و یا بیماری های خاصی را تجربه می کنند،  711

 .ی داشته باشند و بسیار عفونی باشندافراد مبتال به ایدز می توانند بار ویروسی باالی

 

 

 تشخیص ایدز:

یک بیماری ،( 0هفته بعد از عفونت )بیماری عفونی مرحله  4تا  7برخی از افراد ممکن است در طی در 

. افراد ممکن است در این مرحله احساس نگرانی کنند. عالئم مربوط به مشاهده شودمشابه آنفوالنزا 

آنفوالنزا عبارتند از تب، لرز، بثورات، عرق شبانه، درد عضالنی، گلودرد، خستگی، غدد لنفاوی متورم 

یا زخم دهان. این عالئم می تواند از چند روز تا چند هفته به طول بینجامد. در طی این زمان، عفونت 

HIV کن است بر روی آزمایش ممHIV  ظاهر نشود، اما افرادی که آن را دارند بسیار عفونی هستند

 و می توانند عفونت را به دیگران گسترش دهند.

 

دارد. هر یک از این عالئم می تواند به علت سایر  HIVداشتن این عالئم بدان معنی نیست که فرد 

بیماری ها باشد. اما اگر این عالئم پس از قرار گرفتن در معرض احتمال ابتال به اچ آی وی بروز کند، 

 انجام شود HIVالزامی است به مرکز تشخیصی مربوطه مراجعه نموده و تست های تشخیصی عفونت 

 

 

 

 



 

 مشخص می شود. سیب به سیستم ایمنیتشخیص بیماری ایدز، شدت آبا 

نشانه هایی باشد دال براینکه فرد به بیماری  از عالئمی مانند تب، ضعف و کاهش وزن ممکن است

 ایدز مبتال شده است. با این حال، تشخیص ایدز براساس معیارهای زیر می باشد:

 در یک نمونه از خون  CD4 سلول های اندازه گیری:  CD4شمارش   -0

 برخی از عفونت های فرصت طلب. وجود -7

 

 : HIVدرمان 

 

می تواند کنترل  HIVوجود ندارد. اما با مراقبت های پزشکی مناسب،  HIVهیچ درمان مؤثر برای  

 HIVبر خالف برخی از ویروس های دیگر، بدن انسان نمی تواند به طور کامل از شر ویروس  شود.

خالص شود، حتی با درمان. بنابراین هنگامی که اچ آی وی را دریافت شود برای همیشه همراه فرد 

 خواهد بود.

ا منتشر کرده است و در زمینه مجموعه ای از دستورالعمل ها ر  WHOسازمان بهداشت جهانی

سیاست گذاری ها و برنامه هایی برای بهبود و گسترش خدمات پیشگیری، درمان، مراقبت و حمایت 

 کشورها کمک می کند.سایراز اچ آی وی برای همه افرادی که نیاز دارند، به 

 یه می شود، خطر ابتالکه برای زنان مبتال در دوران بارداری و زایمان و بعد از تولد داد HIVداروهای 

 را کاهش میدهد.از مادر انتقال  کودک از راه

 ARVsیاضد رتروویروس ویا   Antiretroviral استفاده میشوند  HIV که برای درمان ییداروها

را کاهش  HIVضمن اینکه خطر ابتال به  (،ARTدرمان ضد رتروویروسی ترکیبی ) . نامیده می شود

را متوقف  HIV در بدن نیز می شود.درصورتیکه بتوان تولید مثل HIVمی دهد  مانع از افزایش 

کرد، سلول های ایمنی بدن قادر خواهند بود که طوالنی تر زندگی کنند و بدن را از عفونت محافظت 

، منجر به کاهش بار ویروسی و میزان ویروس در بدن می شود و خطر انتقال ARTکنند. پیامد موثر 

 کاهش می دهد. ویروس جنسی را بسیار

است.  HIVاستفاده از داروهای اچ آی وی برای درمان عفونت ،( ARTدرمان ضد رتروویروسی ) 

 ( را هر روز مصرف می کنند. HIVکیبی از داروهای اچ آی وی )به نام رژیم تر  ،افراد مبتال

 



احتمال  ،HIVیک شریک جنسی مبتال به  برای(ARTدرمان ضد رتروویروسی ترکیبی )انجام  با

 درصد کاهش یابد 53انتقال از وی به شریک مقابل می تواند به میزان 

ART  .برای همه افرادی که اچ آی وی دارند توصیه می شودART  مانع از افزایشHIV  می شود و

و  کردهاچ آی وی در بدن از سیستم ایمنی محافظت  کاهش .در بدن را کاهش می دهد  HIV مقدار

اگر راه  را درمان کند، HIVنمی تواند  ARTبیماری ایدز جلوگیری می کند.  سوی از پیشرفت به

زندگی طوالنی تر و سالم تر کمک می به داشتن به طور چشمگیری  درست درمان پیش گرفته شود 

 کند.
 

 

 

 ترجمه: دکتر مهری محمدی   

REFRANCES:                                                                                                                                   

https://hivcare.org/hiv-basics/ 

http://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/hiv-aids      

https://aidsinfo.nih.gov/understanding-hiv-aids/fact-sheets/54/91/hiv-aids--the-basics 

   

http://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/hiv-aids
https://aidsinfo.nih.gov/understanding-hiv-aids/fact-sheets/19/45/hiv-aids--the-basics

