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      در این شماره میخوانید:
 بهمناسبت روز جهانی ایدز
یک دسامبر مصادف با  11آذر
 در مورد ایدز بیشتر بدانیم
 باورهای غلط در مورد بیماری
اچآیوی

روز جهانی ایدز

همبستگی جهانـی
مسئولیت مشتـرک
 11آذرماه 1399

یک دسامبر مصادف با  11آذر

بهمناسـبت روز جهانی ایدز

ایــدز واقعیتی نزدیــک  ...خیلی نزدیک!
شماره مقاله99091 :

یکـم دسـامبر مصادف بـا یازدهم آذرمـاه ،روز جهانی ایدز میباشـد .ایدز یکی
ً
خصوصا جوامـع در حال
از بزرگترین چالشها و مشـکالت سلامتی کشـورها
توسـعه در عصـر حاضر میباشـد .ایدز یک بیماری نوپدید محسـوب میشـود
کـه در مـدت کوتاهی تمام کشـورهای جهـان را آلوده کرده و صدها انسـان اعم
از زن و مـرد ،کـودک و نوجـوان ،جـوان و پیر را از نژادهـا و قومیتهای مختلف
را به کام مرگ فرسـتاده اسـت.
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هرساله ،در روز جهانی ایدز مصادف با  11آذرماه  1 /دسامبر مردم در سراسر جهان
متحد میشوند تا درزمینه پیشگیری ،درمان و مراقبت از افراد مبتالبه ایدز گامهای
مؤثری بردارند و هرساله شعاری از طرف سازمان ملل متحد برای این روز در نظر
گرفته میشود که امسال ،توجه جهان به بیماری همهگیر کووید 19-و تأثیر آن بر
سالمتی وزندگی و معیشت افراد معطوف شده است .با توجه به این موضوع،
شعار امسال عبارت است از "همبستگی جهانی ،مسئولیت مشترک"
 HIVنیز مانند کووید 19-محدود به مرزهای جغرافیایی نمیشود ،تمام کشورهای
جهان را آلوده کرده و موجب ضرر و زیانهای بسیار وسیع و گسترده اجتماعی و
اقتصادی و مهمتر از همه فاجعه عظیم انسانی شده است.
چند سال پیش که هنوز ایدز به شکل تابو دیده میشد و بسیاری تالش میکردند
آن را کتمان کنند ،متأسفانه شنیده میشد که بعضی مبتالیان در اقدامی تالفیجویانه
تالش میکنند بیماری را در جامعه گسترش دهند .از طرفی بسیاری از بیماران به
خاطر ترس از قضاوتهای نادرست دیگران تالش میکردند بیماری خود را پنهان
کنند و حتی در مراکز درمانی یا آرایشگاهها که احتمال انتقال ویروس وجود داشت،
اعالم نکنند که آلودهاند و به همین دلیل بیماری گسترش بیشتری پیدا میکرد.
سالها گذشت تا نگاه نادرست به این بیماری تا حدودی تغییر کرد و همه
متوجه شدند برای تعهد به مسئولیت اجتماعیشان در محلهایی که احتمال انتقال
ویروس بود ،باید شیوههای مراقبتی را رعایت کنند و در صورت لزوم دیگران را در
جریان بیماری خود قرار دهند.
حاال بعد از گذشت بیش از بیست سال ،ویروس کووید ۱۹-تا حدودی همان
شرایط را در جامعه ایجاد کرده است .با اینکه ما در حال حاضر درگیر شرایط پاندمی
هستیم و این بیماری در همه کشورها گسترش پیداکرده است ،برخی تصور میکنند
ابتال به بیماری تهدیدی برای شأن اجتماعی آنهاست و اگر مبتال شوند ،دیگران
نگرشی منفی به آنها پیدا میکنند .همین ترس و نگرانی سبب میشود خودشان
نیز باور نکنند که ممکن است مبتال شوند و اگر هم درگیر بیماری شوند ،توصیه های
بهداشتی الزم و فاصله اجتماعی را رعایت نمیکنند.
در این میان ،گروهی از افراد نیز هنوز خطر کرونا را جدی نگرفتهاند و باوجود همه
هشدارهایی که داده میشود ،این واقعیت تلخ را کتمان میکنند .باکمال تأسف
هنوز کسانی را میبینیم که بدون ماسک در خیابان تردد میکنند یا ماسک خود
را روی چانهشان گذاشتهاند .متأسفانه حتی گاهی شاهدیم که برخی افراد باوجود
داشتن عالئم از خانه خارج میشوند و به گسترش بیماری توجهی ندارند.
چرایی این رفتار روشن نیست .شاید بیتوجهی ،جدی نگرفتن و یا دالیلی دیگری
داشته باشد که این افراد را مجاب میکند که توصیههای بهداشتی را رعایت نکنند.
بااینحال ،هیچ توجیهی برای زیر پا گذاشتن مسئولیت اجتماعی منطقی و معقول
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نیست .همه ما باید برای کاهش و کنترل شیوع بیماریها تالش کنیم .کلیه افراد
جامعه در این امر مهم نقش داریم و باید متعهد بمانیم .رعایت اصول بهداشتی،
حفظ قرنطینه ،دوری از سایرین وقتی با افراد مبتال در تماس بودهایم ،وظیفه همه
ماست .به خاطر داشته باشیم ،تعهد به مسئولیت اجتماعی در این روزها شاید
بیشتر از قبل اهمیت داشته باشد.
ازآنجاییکه تاکنون هیچ واکسن و یا درمان مؤثری در برابر بیماری ایدز یا کرونا
تولید نشده است ،تنها راه مقابله با بیماری ،پیشگیری از ابتال به آن است .امید
است در سایه وجود و گسترش نگرش صحیح و مثبت در رابطه با بیماریهایی
مانند ایدز و کرونا شاهد سیر نزولی تعداد مبتالیان جدید در جامعه خودمان و
تمام جهان باشیم.
علت گسترش وسیع این بیماری در عرض این مدت کوتاه در همه جای دنیا را
دو علت نادیده گرفتن ( )Ignoranceو انکار ( )Denialدانستهاند.
جهل و نادیده گرفتن ،نقص در دانش و آگاهی است .میوه جهل ترس است.
انکار ،نقص در نگرش صحیح است .میوه انکار سکوت است.
و ایدز در سایه ترس و سکوت به گسترش خود در جوامع ادامه میدهد.
روبان قرمز نماد چیست؟
روبـان قرمـز بهعنوان سـمبل محبت،
حمایـت و عشـق اسـت .و بـه ایـن
منظـور بـرای بیمـاری ایـدز در نظـر
گرفتهشـده کـه:
قرمـز بـه معنـی عشـق و امیـد و
حمایت که سـمبل شـور و عشـق و
مـدارا بـا بیماران اسـت.
قرمز به معنی خون که نمایانگر درد و
رنج انسانها از مرگ بیماران مبتالبه
ایدز است.
قرمــز بــه معنــی عالمــت خطــر
و نگرانــی و انــکار اســت کــه
بیتوجهــی بــه آن باعــث بــه
وجــود آمــدن بزرگتریــن معضــل
جهانــی شــده اســت.
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مفهوم روبان قرمز یعنی:
از افراد مبتالبه ایدز حمایت میکنیم.
افراد مبتالبه ایدز را همچنان دوست
داریم.
بـرای پیشـگیری از ایـدز همپیمان
هستیم .
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بیماری ایدز به چه پدیدههایی شباهت دارد؟
کوه یخ
تنها  %10کوههای یخی شناور در آب اقیانوسها قابلمشاهده و روی آب هستند،
 %90آن زیرآب بوده و در نگاه سطحی و گذرا دیده نمیشوند ولی حضور دارند.
وضعیت ایدز در کشورهای خاورمیانه به کوه یخ تشبیه شده است.
فاجعه سونامی
سونامی به موجهای سهمگین دریایی گفته میشود که در اثر زمینلرزه در اقیانوسها
تولید میشوند و بسیار ویرانگر هستند .در کشورهایی که فرصت آموزش و پیشگیری
از بیماری ایدز به دلیل جهل و انکار از دست میرود ،فاجعه ایدز همانند موجهای
قدرتمند سونامی ،جوامع انسانی را درخواهد نوردید .برای مثال در کشورهای
آفریقایی که متأسفانه در بعضی از آنها بیش از نیمی از جمعیت یک کشور مبتالبه
 HIV/AIDSمیباشند!
فاجعهتایتانیک
همانطور که میدانید کشتی تایتانیک (پیشرفتهترین و عظیمالجثهترین ساخته
بشر در سال  )1912قرار بود از انگلستان عازم آمریکا شود .ولی متأسفانه در طول
مسیر به علت غفلت دیدهبانان کشتی ،در اثر برخورد با کوه یخی ،غرق شد و
بسیاری از مسافرین آن از بین رفتند.
وجوه اشتراک بین فاجعه تایتانیک و فاجعه بیماری ایدز:
 .1مسافرین کشتی تایتانیک از همه طبقات جامعه (ثروتمند ،طبقه متوسط ،فقیر) بودند.
ایدز هم یک بیماری است که همه طبقات جامعه میتوانند به آن مبتال شوند.
 .2غرق شدن کشتی تایتانیک به علت غفلت دیدهبانان آن و برخورد با کوه یخ بود .جوامع
پیشرفته امروزی هم به دلیل غفلت دیدهبانان سالمت جامعه (مردم و مسئولین)
درخطر تهدید برخورد با کوه یخ ایدز هستند.
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در مورد
بیشتر
بدانیم

شماره مقاله99092 :

مقدمه:
اچ آی وی یک بیماری عفونی است که اغلب مردم آن را با نام ایدز
میشناسند .درحالیکه ایدز تنها مرحله انتهایی از بیماری اچ آی وی
است ،درصورتی که فرد بهموقع و صحیح تحت مراقبت و درمان قرار
گیرد ،ممکن است تا آخر عمر اتفاق نیفتد.
اچ آی وی ،بهعنوان یک بیماری عفونی قابلکنترل معرفی میشود،
درصورتیکه بهموقع تشخیص دادهشده و تحت مراقبت و درمان
قرار گیرد ،نهتنها فرد مبتال میتواند طول عمر طبیعی (نرمال) داشته
باشد ،بلکه با درمان مناسب ،قدرت انتقال بیماری به افراد دیگر نیز
بهشدت کاهش پیدا میکند درواقع بیماری که همگان با نام کلی ایدز
میشناسند ،عفونتی است به نام اچ آی وی که اگر تحت مراقبت و
درمان قرار گیرد ممکن است هرگز به مرحله ایدز وارد نشود .اکنون
میخواهیم از منظر جدیدی به این بیماری نگاه کنیم.
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ماهیت بیماری اچ آی وی از منظر یک بیماری عفونی:
ایدز مراحل انتهایی عفونتی به نام اچ آی وی است که سالها توجه
همگان را به خود جلب کرده است .به دلیل اینکه بیماری از ابتدا بهخوبی
شناختهنشده بود ،ناشناختههای بشر ازیکطرف و سرعت انتشار بیماری
از طرف دیگر موجب شد که سیستمهای آموزشی و بهداشتی در دنیا
شتابزده شروع به آموزشهای وسیع درباره این بیماری نمایند.
اچ آی وی درواقع یک بیماری عفونی با عامل مولد ویروسی است
که فقط در خون و ترشحات بدن فرد مبتال وجود دارد .اگر فرد بهطور
منظم دارو مصرف کند ،تعداد ویروس در خونش آنقدر کم میشود که
دیگر قابلانتقال به دیگران نیست و سالمت خود بیمار هم تضمین
میشود و طول عمر نرمال خواهد داشت .اما اگر فرد مبتال دارو مصرف
نکند ،نهتنها با افزایش تعداد ویروس در خون و ترشحات بدنش ،امکان
سرایت بیماری به سایرین بیشتر میشود ،بلکه با ضعف تدریجی سیستم
ایمنی موجب میشود فرد به انواع بیماریهای عفونی دیگر نیز مبتال
شده و ضمن سرایت این بیماریها به سایر افراد جامعه ،سالمت خود
فرد نیز بهشدت تهدید میشود و در صورت عدم درمان حتی میتواند
منجر به مرگ فرد نیز شود.
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ترس ،انگ ،تبعیض و باورهای غلط
دانشناکافیبشر از یکطرفوماهیتمتفاوتبیمارینسبتبهسایربیماریهای
عفونی از طرف دیگر منجر شد باورهای غلط در خصوص بیماری شکلگرفته و
بهسرعت انتشار یابد .همین امر موجب شد ،مشکالت جدی در امر کنترل بیماری
پیش آید .متأسفانه اکنون علیرغم وجود دانش کافی در خصوص بیماری ،همچنان
باورهای غلط چنان در اذهان ریشه دواندهاند که از موانع بزرگ در جهت کنترل
اپیدمی ،تشخیص ،مراقبت و درمان بیماران بهحساب میآیند.
اگرچه بیماری اچ آی وی ،یک بیماری عفونی قابلکنترل است؛ اما دستیابی به
هدف کنترل بیماری در بعضی کشورها به دالیل متعددی بهراحتی میسر نیست.
یکی از مهمترین این دالیل ترس ،انگ و تبعیض مرتبط با بیماری است ،زیرا ترس،
انگ و تبعیض ،یکی از عوامل اصلی و مهمی است که مانع اقدام بیماران برای
تشخیص و مراقبت و درمان میگردد .مجموعه این عوامل ،منجر به باورهای غلط
در خصوص بیمار و بیماری شده و یکی از موانع اصلی است که باعث میشود:
 .١افراد برای تشخیص بیماری اقدام نکنند و چون بیماری تا سالها بی عالمت
است ،لذا بیماران تشخیص داده نمیشوند.
 .۲افرادی که بیماریشان شناختهشده ،به خاطر ترس قضاوتهای عمومی و یا
باورهای غلط خود در خصوص بیماری ،برای مراقبت و درمان مراجعه نکنند.
 .٣افراد تحت پوشش مراقبت و درمان ،به دالیلی مشابه موارد فوق ،از ادامه درمان
سرباز زده و مراقبت را رها کنند.
و بهاینترتیب ترس ،انگ ،تبعیض و باورهای غلط باعث میشود اچ آی وی
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برای فرد از یک بیماری قابلکنترل ،به یک بیماری کشنده تبدیلشده و
منجر به یک اپیدمی فراگیر در جامعه شود .بهاختصار میتوان دریافت که:
 .1هر عامل یا شرایطی که امکان تشخیص ،مراقبت و درمان افراد مبتالبه
اچ آی وی را فراهم کند ،منجر به تبدیلشدن اچ آی وی به یک بیماری
عفونی قابلکنترل ،شده و ضمن تضمين طول عمر نرمال برای فرد مبتال،
سالمت جامعه را هم تضمین کند.
 .۲هر عامل یا شرایطی که مانع اقدام افراد برای تشخیص و درمان افراد
مبتال شود ،ضمن خطراتی که برای فرد مبتال دارد ،به شیوع باالی بیماری
در جامعه و گسترش اپیدمی در جامعه منجر میشود.
ویروس  HIVچگونه وارد بدن میشود؟
در بدن ما ،سیستم ایمنی وجود دارد که وظیفهاش محافظت از بدن در برابر
هر عامل بیگانهای است که وارد بدن انسان میشود .گلبولهای سفید یکی از
اجزای اصلی سیستم ایمنی بدن هستند .و سلول هدف برای ویروس ،HIV
ً
مسلما ویروس از راهی وارد بدن میشود
گلبولهای سفید خون هستند .پس
که بتواند به گلبولهای سفید دسترسی داشته باشد و از طرفی ویروس فقط
داخل گلبول سفید زنده میماند ،و گلبول سفید فقط در خون و ترشحات بدن
وجود دارد پس ویروس هم فقط از راهی میتواند وارد شود که خون و ترشحات
حاوی ویروس ،به خون یا مخاط بدن فرد دیگری وارد شود .بهاینترتیب ویروس
اچ آی وی از  ۳راه اصلی زیر میتواند وارد بدن انسان شود:
 -1تزریق خون و فرآوردههای خونی
 -۲ارتباط جنسی
 -٣از طريق مادر مبتال به اچ آی وی/ايدز به جنين و نوزاد
پس نتیجه میگیریم ،ویروس اچ آی وی نسبت به سایر عفونتها بهراحتی
انتقال نمییابد و در روابط معمول بین انسانها منتقل نمیشود و ویروس
اچ آی وی فقط درون گلبول سفید زنده قادر به زندگی است در خارج از بدن
بهراحتی از بین میرود.
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راههایی که ویروس اچ آی وی از طریق آنها منتقل نمیشود:
Óکار کردن با یکدیگر و زندگی دستهجمعی
Óهمصحبت شدن و معاشرتهای اجتماعی یا تماس روزمره با افراد مبتال
مانند همسفر بودن ،همکالس بودن ،نشستن در کنار یکدیگر و دست دادن
Óاز روابـط عادی اجتماعی مثل سوارشـدن در اتوبوس و تاکسـی و اسـتفاده
از تلفنهـای عمومی
Óغذا خوردن ،آشـامیدن و یا اسـتفاده از قاشـق و چنگال ،لیوان و وسـایل و
ظـروف غذاخوری
 Óاشک و بزاق و یا از راه هوا (عطسه و سرفه)
 Óاسـتفاده از سـرویسهای بهداشـتی مشـترک مثـل حمـام ،توالـت و
اسـتخرهای مشـترک
 Óتوسط حیوانات ،حشرات و یا نیش آنها
لذا با توجه به ماهیت ویروس و راههای انتقال بیماری میبینیم که افراد مبتالبه
ویروس در حالت عادی و در روابط معمول اجتماعی خطری برای سایرین ندارند.
پس نتیجه میگیریم :نیازی به جداسازی افراد مبتالبه اچ آی وی نیست.
پس از ورود ویروس  HIVبه بدن چه اتفاقی میافتد؟
برخالف اغلب عوامل بیماریزا ویروس اچ آی وی هیچ آسیبی به بدن نمیزند.
فقط وارد گلبول سفید شده و از امکانات آن برای تغذیه و رشد خود استفاده
میکنند و هیچ قسمتی از بدن ،حتی گلبول سفید را تخریب نمیکند؛ پس عالمتی
ندارد از طرفی دیگر چون در ابتدا صدمهای به بدن وارد نمیشود ،سیستم ایمنی
هم واکنشی نشان نمیدهد و بهاینترتیب عفونت اچ آی وی بدون عالمت است.
همانطـور که اشـاره شـد ایـن ویروس بـه گلبولهای سـفید بدن وارد شـده
و شـروع بـه تکثیـر میکنـد .بهعبارتدیگـر ایـن ویروس وارد سـلولی میشـود
کـه خـود وظیفـه از بین بـردن ویـروس را بهعنوان یـک عامل بیمـاریزا بر عهده
داشـته اسـت ،درست مانند دشـمنی که در ارتش یک کشور رسـوخ کرده و مانع
اقـدام سـربازهای آن کشـور در مقابـل بیگانـگان گردد .سیسـتم ایمنـی بدن نیز
در برابـر آن هیـچ اقدامـی انجـام نمیدهـد؛ بهاینترتیـب نه ویـروس و نه بدن
عکسالعملی نشـان نمیدهـد؛ پس بیماری هیـچ عالمتی نـدارد .بهاینترتیب
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نـه خود ویـروس موجب ایجـاد عالئم میشـود و نه عکسالعمل بـدن عالمتی
ایجـاد خواهـد کـرد ،بعـد از گذشـت مدتزمانـی از ورود ویروس ،گلبول سـفید
یـک آنتیبادی ترشـح میکند کـه فقط مانند نشـانهای از رد پای ویروس اسـت
و ایـن آنتیبـادی تأثیـر دیگـری نـدارد .و فایده آن این اسـت که در تشـخیص
آزمایشـگاهی بـه ما کمـک میکند.
پـس نتیجـه میگیریم :برخالف سـایر بیمار یهـا  ،عفونـت اچ آی وی هیچ
عالمتـی نـدارد و فـرد مبتال تا سـالیان متمـادی میتواند بدون هیـچ عالمت و
مشـکلی به زندگی معمـول خـود ادامه دهد.
این ویروس در گلبول سفید جایگزین میشود و با استفاده از محیط گلبول سفید
رشد و تکثیر مییابد .بهاینترتیب تا زمانی که گلبول سفید توان کافی داشته باشد،
ضمن آنکه به وظایف خود در دفاع از بدن عمل میکند ،امکانات الزم برای بقای
ویروس اچ آی وی را در اختیار ویروس قرار میدهد .در این شرایط هیچ عالمتی
وجود ندارد.
با افزایش تعداد ویروسها ،توان گلبول سفید بیشتر صرف تغذیه ویروس شده
و برای عملکرد خود ،توانایی کافی ندارد و بهتدریج نمیتواند بهصورت شایسته از
بدن در مقابل سایر عوامل بیماریزا دفاع کند.
ً
کامال
درصورتیکه فرد تحت درمان قرار نگیرد ،با افزایش ویروسها ،گلبول سفید
توان و کار آیی خود را ازدستداده و نمیتواند وظایف خود (که همان مقاومت
بدن در مقابل عوامل بیماریزای واردشده به بدن است) را بهدرستی انجام دهد و
بدن قادر به هیچ عکسالعملی نیست و عوامل بیماریزا میتوانند بهراحتی انسان
را از پا درآورند.

11

227

در این مرحله بیماریهای عفونی و سرطانهای غیرعادی در بدن فرد،
فرصت رشد و بیماریزایی پیدا میکنند .در اصل وقتی کارآیی گلبولهای
سفید کاهش پیدا میکند ،تمام میکروبهایی که در حالت عادی بیماریهای
سادهای ایجاد میکردند و خیلی زود برطرف میشدند ،میتوانند عفونتهای
شدیدی ایجاد کنند .از زمان ورود ویروس به بدن ،تا زمانی که گلبولهای
سفید کارآیی خود را از دست بدهند ۵ ،سال یا تا آخر عمر فرد گزارششده
است .یعنی اگر فرد تحت مراقبت و درمان قرار گیرد ممکن است این اتفاق
هرگز رخ ندهد .این مدتزمان به دو عامل مهم بستگی دارد:
 .1قدرت سیستم ایمنی:
هر چه توان و قدرت سیستم ایمنی بدن فرد بیشتر باشد این مدت
طوالنیتر میشود .هر عاملی مانند سایر عفونتها ،سوءتغذیه و استرس
که سیستم ایمنی را تضعیف کند میتواند این دوره را کوتاهتر کند.
 .2تعداد ویروس واردشده:
هر چه تعداد ویروس در بدن بیشتر باشد و مواجهه و ورود ویروس به بدن
ً
مسلما زودتر میتواند قدرت سیستم ایمنی را کاهش دهد.
مستمر باشد،
بهاینترتیب هر عاملی که قدرت سیستم ایمنی را افزایش دهد یا تعداد
ویروس را کم کند ،میتواند زمان ورود به مرحله عالمتدار بیماری را به تعویق
بیندازد؛ و حتی گاهی این مرحله تا آخر عمر نیز اتفاق نمیافتد و هر عاملی
که قوای سیستم ایمنی را تضعیف کرده و یا تعداد ویروس در بدن را افزایش
دهد ،رسیدن به مرحله عالمتدار بیماری را تسریع خواهد کرد.

تفاوت عفونت اچ آی وی و بیماری ایدز:
ویروس اچ آی وی در گلبول سـفید جایگزین میشـود و با استفاده از امکانات
گلبول سـفید رشـد و تکثیـر میکنـد؛ بهاینترتیب تـا زمانی که گلبول سـفید
تـوان کافی داشـته باشـد ضمـن آنکه به وظایـف خـود در دفـاع از بدن عمل
میکنـد ،امکانـات الزم برای زنده ماندن و تکثیر ویـروس اچ آی وی را در اختیار
ویـروس قـرار میدهد .در این شـرایط هیچ عالمتی وجـود ندارد.
ایدز زمانی به وجود میآید که به دلیل عفونت اچ آی وی گلبولهای سـفید
توان مقابله با بقیه میکروبها را ندارند و بدن در مقابل سـایر عوامل بیماریزا
بیدفاع میشـود ،عالمتی هم که دیده میشـود عالئم سـایر بیماری است .اما
اگر فرد تحت مراقبت و درمان قرارگیرد ممکن است این اتفاق هرگز رخ ندهد.
ایـدز درواقـع آخریـن مرحله عفونـت اچ آی وی و زمانی اسـت که سیسـتم
ایمنـی بـدن به خاطر تغذیه ویروس اچ آی وی نتواند در مقابل سـایر عوامل
از بـدن دفاع کند.
پس بهاینترتیب درمییابیم ،هر عاملی که قدرت سیستم ایمنی را افزایش
دهد یا تعداد ویروس را کم کند میتواند زمان ورود به فاز عالمتدار بیماری را
عقب بیندازد و حتی ممکن است این مرحله تا آخر عمر نیز اتفاق نیفتد؛ و هر
عاملی که قوای سیستم ایمنی را تضعیف کند و یا تعداد ویروس را اضافه کند،
رسیدن به مرحله عالمتدار بیماری را تسریع خواهد کرد .مراقبت و درمان فردی
مبتالبه اچ آی وی ،با تقویت سیستم ایمنی و کاهش تعداد ویروس در خون
فرد ،باعث میشود مدتزمان بروز ایدز آنقدر طوالنی شود که حتی تا آخر عمر
فرد هم اتفاق نیفتد.
از زمان ورود میکروب به بدن تا ایجاد نقص سیستم ایمنی و بروز عالئم سایر
بیماریهای عفونی ،دو مرحله طی می شود:
الف  -دوره عفونت اچ آی وی
از زمانی که ویروس وارد بدن میشود تا زمانی که عالمتهای سایر بیماریها
ً
اصطالحا میگویند فرد مبتالبه اچ آی وی و بی عالمت است.
مشخص میشود،
این دوره در صورت مراقبت و درمان میتواند حتی تا آخر عمر فرد بدون هیچ عالمت
بالینی ادامه یابد .درصورتیکه درمان صورت نگیرد ،این مدت در بدترین شرایط که
تعداد ویروس زیاد و قدرت سیستم ایمنی پایین است میتواند ۵سال یا بیشتر هم
طول بکشد .درصورتیکه تعداد ویروس کم و قدرت سیستم ایمنی مناسب باشد
حتی تا  ۲۰سال هم طول میکشد .علیرغم اینکه در این مرحله هیچ عالمتی وجود
ندارد ،اما در صورت تماس با خون یا ترشحات جنسی فرد ،بیماری قابلانتقال است.
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نقش درمان:
بـا کمـک درمان دارویـی میتوان تعداد میکـروب در خـون را در حد نزدیک
بـه صفـر رسـاند ،بهاینترتیـب ورود بـه فـاز ایـدز میتواند تـا آخر عمـر فرد
اتفـاق نیفتد و ازآنجاکه تعداد ویـروس در خون کاهشیافته ،بیماری قابلیت
انتقـال به دیگـران را از دسـت میدهد.
ب -دوره بیماری ،ابتال به ایدز:
درصورتیکـه فرد تحـت مراقبت و درمان نباشـد ،کاهـش تدریجی نیروی
دفاعـی و ایمنـی سـلولی باعـث میشـود تا شـخص در مقابل هـر میکروبی
یـا ویروسـی کـه وارد بدنش میگردد نتوانـد مقاومت نماید و عالئـم انواع و
اقسـام بیماریهـای عفونی و نادر و سـرطانهای مختلف را نشـان میدهد،
بیماریهایـی که در افراد سـالم ،سـریع و بـدون نیاز به درمانـی خاصی بهبود
مییابنـد ،در ایـن افـراد ممکـن اسـت ماهها طول کشـیده و حتـی منجر به
مـرگ آنـان شـود .بـه ایـن مرحلـه ،بیمـاری ایـدز گفته میشـود .پـس تنها
زمانـی میگوییـم فـرد مبتالبـه ایـدز اسـت کـه دچار نقـص سیسـتم ایمنی
شـده است.
روشهای تشخیص ابتال به اچ آی وی:
همانگونه که اشاره شد در دوران ابتال به اچ آی وی ،فرد هیچ عالمتی ندارد که
بر اساس آن بتوان به اچ آی وی مشکوک شد .همین موضوع تشخیص اچ آی وی
را با مشکل مواجه ساخته افراد زیادی از ابتالی خود مطلع نیستند.
مدتی بعد از ورود ویروس به بدن ،گلبولهای سفید به نشانه حضور ویروس
مادهای را در خون ترشح میکنند(آنتیبادی) که ترشح آن ماده هم هیچ عالئم
ظاهری در فرد ندارد ولی با آزمایش قابلتشخیص است از زمان ورود ویروس تا
زمانی که گلبول های سفید این ماده را ترشح می کنند ،مدتی بین دو هفته و گاه
حتی سه ماه طول می کشد؛ که در این زمان علی رغم اینکه ویروس درون بدن
فرد میباشد ،حتی اگر فرد آزمایش هم بدهد جواب منفی خواهد بود .به این
مدت زمان «دوران پنجره» میگویند .توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است
که با وجود دوران پنجره (مدت زمانی که ویروس وارد بدن شده اما سطح آنتی
بادی به حد قابل تشخیص در خون نرسیده است) و این که علیرغم آلودگی ،هنوز
تستهای آزمایشگاهی مثبت نشده است.
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هیـچ گاه وجـود یـک آزمایـش منفـی دلیـل
قطعـی بـرای عـدم ابتلای فـرد نیسـت و بـه
تواترهای زمانی مشـخص ،بایسـتی فرد مجددا
مـورد مشـاوره و آزمایش قـرار گیرد .بعـد از این
کـه آنتـی بادی ترشـح شـود تـا آخر عمر فـرد در
خـون او باقـی خواهـد مانـد .تشـخیص اچ آی
وی فقـط بر مبنـای انجام آزمایـش خون خواهد
بـود .لـذا مـدت طوالنـی فـرد بی عالمت اسـت
ولـی آزمایش مثبـت دارد .در صورتـی که درمان
صـورت نگیـرد و فرد وارد مرحله عالمـت دار ایدز
شـود ،عالئم سـایر بیماریهـای عفونی مـی تواند
مشـاهده شود.
پس نتیجه میگیریم :
تنهــا راه تشــخیص اچ آی وی آزمایــش خون
اســت کــه آنهــم ممکــن اســت در چنــد مــاه
اول ورود ویــروس بــه بــدن بــه شــکل کاذب
منفــی باشــد .
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درمان بیماری اچ آی وی:
ً
کامال از بین ببرد وجود ندارد .اما
تاکنون داروی مؤثری که بتواند ویروس را
داروهای مناسبی وجود دارند که میتوانند تعداد ویروس در خون را بهشدت
کم کرده و مانع ورود به مرحله ایدز شوند.
مراقبتمستمرافرادمبتالبهاچآیویودرمانبهموقععفونتهاوبیماریهای
دیگر میتواند در به تعویق انداختن ورود بیماری به مرحله ایدز بسیار مؤثر
باشد؛ بهگونهای که در صورت درمان بهموقع ممکن است عالئم بیماری ایدز تا
پایان عمر نیز بروز نکند .عالوه بر این ،درمان عفونت اچ آی وی از منظر دیگری
نیز بسیار حائز اهمیت است .دارو میتواند تعداد ویروس در خون و ترشحات
بدن را بهقدری کاهش دهد که قابلیت سرایت به دیگران نزدیک به صفر شود.
لذا درمان در اچ آی وی عالوه بر بهبود وضعیت سالمت بیمار ،بهعنوان یکی از
روشهای اصلی پیشگیری محسوب میشود.
پـس نتیجـه میگیریـم :بـا مراقبـت و دریافـت دارو  ،بیمـاران میتوانند
سـالیان متمـادی زندگـی عـادی و بـدون عالمت را تجربـه کنند.
پیشگیری از ابتال به بیمار یهای عفونی :یکی از اصلیترین روشهای پیشگیری
از بیماریهای عفونی ،راههایی است که مانع ورود ویروس به بدن میشوند.
این روش پیشگیری به راه انتقال بیماری بستگی دارد .بهعنوانمثال میتوان
به استفاده از ماسک در بیماریهای تنفسی و دستکش در بیماریهای پوستی
اشاره کرد.
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پیشگیری از ابتال به اچ آی وی:
مانند همه بیماریهای عفونی روش پیشگیری از ابتال به اچ آی وی ،جلوگیری
از ورود ویروس به بدن فرد است .یکی از روشهای مهم پیشگیری از ابتال به
اچ آی وی ،درمان افراد مبتال است .دارو با کاهش ویروس در خون و ترشحات
منجر میشود که حتی در صورت تماس اتفاقی با خون و ترشحات این افراد،
ویروسی برای انتقال وجود نداشته باشد .استفاده از سرنگهای یکبار مصرف
و روابط جنسی محافظت شده میتواند یکی از راههای اصلی پیشگیری از
انتقال بیماری باشد.
اچ آی وی یک بیماری عفونی است که مخصوص گروه خاصی نیست.
بیماری اچ آی وی مخصوص طبقه ،قشر و یا گروه خاصی نیست ،این
بیماری یک بیماری عفونی است که اگر عامل آن وارد بدن شود ،فرد میتواند
به بیماری مبتال شود .چون ویروس درون گلبولهای سفید خون و ترشحات
جنسی وجود دارد ،و همه افراد دارای گلبول سفید در خون و ترشحاتشان
هستند ،پس هرکسی که با ویروس در تماس باشد ،میتواند مبتالبه عفونت
اچ آی وی شود.
علیرغم اینکه اچ آی وی مخصوص گروه خاصی نیست ،بدیهی است
هرکسی که بیشتر با خون و ترشحات جنسی سروکار داشته باشد بیشتر
احتمال دارد با ویروس در تماس بوده و به بیماری اچ آی وی مبتال شود ،اما
به این معنی نیست که فقط این افراد مبتالبه بیماری اچ آی وی میشوند.
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جمعبندی:
 1عامل بیماریزای اچ آی وی ویروسی شناختهشده است.  2این ویروس ،میکروب مقاومی نیست و خارج از بدن بهراحتی با موادضدعفونیکننده معمولی از بین می رود.
 3چون ویروس فقط درون گلبولهای سفید زندگی میکند ،پس فقط از طریقخون و ترشحات منتقل می شود لذا در روابط معمولی و اجتماعی منتقل
نشده و فرد مبتال هیچ خطری در زندگی معمولی برای دیگران ندارد.
 4حتی اگر فردی مبتال شود ،به شرطی که تعداد ویروسهای بیشتری واردبدنش نشود و تحت مراقبت قرار گیرد میتواند سالهای متمادی بدون
عالمت باشد.
 5با دریافت دارو و مراقبتهای بهموقع میتوان سطح ویروس در خون رابهشدت پایین آورد و خطر انتقال بیماری به دیگران را نزدیک به صفر رساند.
با توجه به مطالب گفتهشده ،به نظر میرسد ،اچ آی وی یک بیماری عفونی
است که درصورتیکه بهموقع تشخیص دادهشده و تحت مراقبت و درمان قرار
گیرد بهراحتی قابلکنترل است.
چگونه میتوان برای تشخیص اچ آی وی اقدام کرد؟
اغلب مراکز بهداشتی درمانی و کلیه مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری تست
اچ آی وی را بهصورت رایگان انجام میدهند.
قبل از انجام تست ،مشاوره اولیه با فرد صورت میپذیرد که در آن روش کار
ً
کامال محرمانه است.
و نوع تست شرح داده میشود .تست بهصورت رایگان و
در اغلب مراکز یک تست اولیه ساده گرفته میشود که در مدتزمان کوتاهی
(حداکثر  ۲۰دقیقه) جواب آن آماده میشود ،این تست یک تست اولیه است و
درصورتیکه نتیجه مثبت باشد ،برای تست تأییدی و مشاوره تخصصی فرد به
مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری ارجاع میشود.
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افراد مبتالبه اچ آی وی به چه مراقبتهایی نیاز دارند؟
وقتی میخواهیم فردی را به انجام آزمایش تست تشخیصی ترغیب کنیم ،الزم
است بدانیم در صورت تشخیص برای این فرد چه اقداماتی انجام خواهد شد .در
اغلب موارد اگر افراد بدانند بعد از تشخیص ،چه خدماتی را دریافت میکنند و آن
خدمات چه مزایایی دارد ،برای خدمات تشخیصی تمایل بیشتری پیدا میکنند.
همانطور که اشاره شد ویروس اچ آی وی خود منجر به هیچ صدمهای نمیشود و
فقط با استفاده از امکانات گلبولهای سفید بهتدریج موجب نقص عملکرد و کارآیی
گلبولهای سفید میشود و تمام مشکالت مرتبط با ایدز زمانی اتفاق میافتد که
کارآیی گلبول سفید کاهش یابد .به همین خاطر کلیه مراقبتهای ایدز حول دو
محور زیر است:
 .1تقویت سیستم ایمنی و جلوگیری از هر آنچه موجب تضعیف آن میشود.
 .۲پیشگیری از ورود ویروسهای بیشتر و کم کردن بار ویروسها در خون.
خدمات ارائهشده به افراد مبتال:
کلیه این خدمات در مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری رایگان ارائه میشود و کلیه
ً
کامال محرمانه است.
اطالعات بیمار
 .١تشخیص ،پیشگیری ،مراقبت و درمان عفونتهای همراه :هر عاملی که منجر
به کم شدن قدرت سیستم ایمنی شود ،میتواند منجر گردد فرد زودتر به فاز
بیماری وارد شود؛ مانند انواع عفونتها که توسط نظام مراقبتی مورد ارزیابی
ً
سریعا مورد درمان قرار میگیرند تا
قرارگرفته و در صورت وجود عالئمی از آنها
سیستم ایمنی ضعیف نشود.
 .٢درمان اچ آی وی :داروهای ضدویروس اچ آی وی به فرد داده میشود.
 .۳ارزیابی وضعیت بیماری و تعیین مرحله بیماری :وضعیت سیستم ایمنی مدام
بهوسیله معاینه و آزمایش ارزیابی میشود و در صورت لزوم داروها تعویض
میشوند.
 .4مراقبت و مشاوره با همسر و خانواده :تنها در صورت رضایت بیمار وضعیت
همسر وی هم برای جلوگیری از ورود ویروس بیشتر به بدن فرد و هم از نظر
پیشگیری و درمان همسر مورد ارزیابی قرار میگیرد.
 .5مشاوره :استرس و شرایط روانی یکی از عوامل مهمی هستند که منجر به
کاهش قدرت سیستم ایمنی میشوند ،لذا مشاوره و کمک به توانمند شدن
روانی افراد یکی دیگر از خدمات ارائهشده به این افراد است.
 . 6حمایت :سوءتغذیه نیز از عوامل تضعیفکننده سیستم ایمنی است ،لذا در
صورت لزوم فرد برای دریافت کمکهای مالی ،معیشتی به سیستمهای حمایتی
ارجاع میشود .لينک زنده مراكز مشاوره ايدز و بيماری های آميزشی
https://hivsti.com
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شماره مقاله99093 :

در حــال حاضــر حجــم عظیمــی از محتــوا ،روشهــا و ابزارهــای انتقــال
پیــام و الگوهــا در خصــوص اچ آی وی تهیــه و در اختیــار افــراد و عمــوم
جامعــه قــرار گرفتــه اســت کــه در بعضــی مــوارد علیرغــم اینکــه هــدف
کاهــش انــگ را پیگیــری میکردهانــد ،امــا درنهایــت بــه دلیــل اشــکال در
محتــوا ،روش و الگــوی آموزشــی بهکارگیــری شــده خــود موجــب تشــدید
انــگ ناشــی از بیمــاری شــدهاند .دالیــل متعــددی بــرای ایــن موضــوع
وجــود دارد کــه از تغییــر رویکــرد کنتــرل بیمــاری گرفتــه تــا نگــرش منفــی
و حتــی دانــش ناکافــی را شــامل میشــود.
در ادامــه بــه تعــدادی از شــایعترین باورهــای غلــط در ایــن خصــوص و
تأثیــر آنهــا در ایجــاد و یــا دامــن زدن بــه تبعیــض و انــگ اشــاره میشــود:
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اچ آی وی یک بیماری غیرقابل درمان و کشنده است:
ایــن نگــرش عمدتـ ً
ـا از دانــش ناکافــی در خصــوص بیمــاری ایجاد میشــود.
در ابتــدا ایــن بیمــاری را یــک بیمــاری غیرقابــل درمــان و کشــنده و مرگبــار
معرفــی میکردنــد ،ایــن بــاور کــه بــا بیمــاری کشــنده و غیرقابــل درمــان
مواجــه هســتیم در اذهــان عمومــی شــکلگرفته اســت .اگرچــه ایــن دانــش
خیلــی زود در ســطوح علمــی بــه حــدی رســید کــه بیمــاری قابلکنتــرل
اســت ،امــا گاهــی مشــاهده میشــود کــه بیمــاری بهعنــوان یــک بیمــاری
کشــنده و غیرقابــل درمــان معرفــی میشــود ،اســتفاده از عالئــم خطــر و
ایجــاد وحشــت در خصــوص اچ آی وی ،اســتفاده از تصاویری مانند اســکلت
و زمینههــای ســیاه و یــا اســتفاده از اشــکال عــوارض بیمــاری در پیامهــای
اطالعرســانی نمونههایــی از ایــن امــر میباشــند.
در صورتی که:
اچ آی وی یــک بیمــاری عفونــی قابلکنتــرل اســت کــه در صــورت درمــان،
فــرد تــا آخــر عمــر میتوانــد بــدون عالئــم و عــوارض باشــد.

دستهبندی گروههای جمعیتی بهعنوان گروههای پرخطر:
معرفـی راههـای انتقال بیمـاری که با اعتیاد تزریقی و روابط جنسـی در ارتباط
اسـت ،و دسـتهبندی گروههـای جمعیتـی بهعنـوان گروههای پرخطـر یکی از
شـایعترین مواردی اسـت که منجر میشـود انگ و تبعیـض و بدنامی مرتبط
بـا ایـن موارد به بیماری اچ آی وی هم منتسـب شـود.
دســتهبندی افــراد جامعــه بــه گــروه هــای خــاص ،منجــر میشــود کــه اچ
آی وی مخصــوص گــروه خاصــی بهحســاب آیــد ،کــه آن گــروه هــم خــود
دارای تبعیــض و انــگ میباشــد .اگرچــه شــکی نیســت ،کل برنامههــای
آموزشــی بایــد در راســتا کاهــش انــگ و تبعیــض ایــن رفتارهــا عمــل کنــد،
امــا بــا توجــه بــه ریش ـههای اعتقــادی و فرهنگــی جامعــه نیــل بــه ایــن
هــدف شــاید در درازمــدت امکانپذیــر باشــد ،درحالیکــه ســرعت انتشــار
اچ آی وی چنین مجالی را فراهم نمیآورد .
درصورتیکه:
اچ آی وی متعلــق بــه گــروه جمعیتــی ،نــژاد و یــا ملیتــی خاصــی نیســت و
هــر انســانی درصورتیکــه در معــرض تمــاس بــا ویــروس اچ آی وی قــرار
گیــرد میتوانــد مبتالبــه اچ آی وی شــود.
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قضاوتهای نادرست :
گاهــا دیــده میشــود کــه قضــاوت نادرســت نســبت بــه تعهــد فــرد بــه
روابــط خــود و یــا خانــواده و مــورد اتهــام قــرار گرفتــن وی ،منجــر بــه پنهــان
کــردن بیمــاری توســط فــرد بیمــار شــده و ایــن امــر اقــدام بــرای درمــان را
دچــار مشــکل مــی نمایــد .درصورتــی کــه فــرد ،علیرغــم اینکــه پایبنــد بــه
کانــون خانــواده اسـت ،بــاز ممکــن اســت بــه اچ آی وی مبتــا شــود .یکی از
بزرگتریــن مشــکالت بیمــاران مبتــا بــه اچ آی وی کــه حاضــر نیســتند بــرای
ادامــه درمــان مراجعــه کننــد ،تــرس از اینگونــه قضــاوت های عمومی اســت.
در صورتی که:
اچ آی وی ماننــد ســایر بیماریهــای عفونــی اســت همــه انســانها دارای
گلبــول ســفید هســتند ،اگــر گلبولهــای ســفید در معــرض ویــروس اچ
آی وی قــرار گیرنــد فــرد میتوانــد بــه اچ آی وی مبتــا شــود و ایــن امــر
ارتباطــی بــه عقایــد و دیــن و مذهــب افــراد نــدارد.
ایجاد ترس از اچ آی وی برای ممانعت از رفتارهای پرخطر:
ایــن شــایعترین بــاوری اســت کــه بــرای پیشــگیری از اچ آی وی دیــده
میشــود ،کــه بــا ایجــاد تــرس و واهمــه از ایــدز میتــوان از رفتارهایــی
چــون اعتیــاد و یــا روابــط جنســی محافظت نشــده پیشــگیری کــرد .و تصور
میشــد کــه اگــر اچ آی وی در حــد یــک بیمــاری عفونــی قابلکنتــرل در
اذهــان قــرار گیــرد و تــرس ناشــی از آن از بیــن بــرود ،شــیوع روابــط جنســی
و اعتیــاد تزریقــی بــاال م ـیرود.
درحالیکــه ایــن بــاور نهتنهــا تأثیــری بــر کاهــش ایــن رفتارهــای پرخطــر
نداشــته زیــرا علــت آن رفتارهــا ریشــه در عوامــل دیگــری دارد ،بلکــه منجــر

بــه تشــدید انــگ و تبعیــض بیمــاری اچ آی وی شــده و میشــود و همچنین
ممکــن اســت عواملــی ماننــد ترس ،عــذاب وجــدان و ...بــرای مــدت کوتاهی
بــر رفتــار فــرد اثــر بگــذارد ،امــا در درازمــدت مؤثــر نیســت ،خصوصـ ً
ـا زمانــی
کــه انجــام فعالیــت غیربهداشــتی متناســب بــا لــذت و نیازهــای غریــزی فرد
باشــد .لــذا نهتنهــا تــرس منجــر بــه محدودیــت رفتارهایــی که ممکن اســت
فــرد را در معــرض انتقــال اچ آی وی قــرار دهــد ،نمیشــود بلکــه خــود منجــر
بــه انــکار فــرد بــرای در معــرض خطــر بــودن اچ آی وی میشــود و از طــرف
دیگــر ایــن تــرس از موانــع مهــم بــرای اقدامــات تشــخیصی و درمانــی اچ آی
وی میشــود.
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در صورتی که :
بــا روشهــای درمانــی کنونــی ،اچ آی وی دیگــر یــک بیمــاری کشــنده
نیســت و اگــر بهموقــع تشــخیص داده شــود و تحــت مراقبــت و درمــان
قــرار گیــرد نهتنهــا فــرد تــا آخــر عمــر بــدون عالمــت و عــوارض خواهــد
بــود بلکــه خطــر انتقــال بــه دیگــران نیــز نخواهــد داشــت .اچ آی وی
یــک بیمــاری مزمــن شــبیه دیابــت اســت.

ارائه اطالعات تخصصی و غیرضروری:
اچ آی وی بهعنــوان یــک بیمــاری عفونــی ،از پیچیدگیهــای خاصــی در
امــر مراقبــت و درمــان برخــوردار اســت ،امــا بیــان مطالــب تخصصــی در
آمــوزش عمــوم ،منجــر بــه ترویــج بــاور غیرقابــل درمــان بــودن و تــرس
موهــوم از بیمــاری منجــر میشــود.
درصورتیکه:

بیــان مطالــب بــه زبــان ســاده و بــا ســادهترین روش و مثالها و اشــکال،
باالتریــن بازدهــی را در امر آموزش داشــته اســت.
لينک زنده مراكز مشاوره ايدز و بيماریهای آميزشی
https://hivsti.com/

صاحب امتیاز
مدیر مسئول
سردبیر
نویسندگان

مرکز مشاوره دانشگاه تهران
دکتر مجید صفار ینیا
حمید پیروی
فاطمه حسین پور ،دکتر غالمرضا نورآبادی
دکتر هنگامه نامداری ،دکتر کتایون طایری

مرکز مشاوره دانشگاه تهران
http://counseling.ut.ac.ir
دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم
ch.saorg.ir
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آدرس ایمیل نشریه پیام مشاور
PayameMoshaver@ut.ac.ir
اپلیکیشن تلفن همراه
پیــاممشــــاور

یلدا طبسی
ویراستار
امور اجرایی
طراح گرافیک

سپیده معتمدی
علی صیدی ،سولماز طاهری
حمیدرضا منتظری

خواهشمندیم با ارسال کد بهترین مقاله از طریق پیامک ،در جهت دهی و بهبود نشریه
خود ،ما را یاری دهید.

09352500468
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