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 پيشگفتار
شناساايي   1891بيماري ايدز از جديدترين ومهلك ترين عفونتهاي ويروسي مي باشد كه اولين بار در ساا   

كشور تا پايان  171از آن تاريخ تا كنون هر سا  بر تعداد قربانيان اين بيماري افزوده شده ،به طوريكه از .شد 

از كشورها موارد كمي از اين بيماري راگزارش بعضي . گزارشاتي در اين زمينه به چشم مي خورد 1881سا  

كرده اند كه علت آن مي تواند واقعا كم بودن موارد اين بيماري يا كمبود امكانات آزمايشاااهي كاافي و ناا    

آگاهي پزشكان از عالئم بيماري براي تشخيص در آن كشورها و يا خوب نبودن نظاا  گازارش دهاي آنهاا     

 .باشد

بناابراين  . يدز امروزه، نمايانار وضعيت آلودگي در بيش از يك دهه گذشته در دنياستآمار بيماران مبتال به ا

مسئولين امور پزشكي، بهداشت عمومي، سياسي و اجتماعي نبايد تنها به بررسي مراحل انتهاي طيف بيماري 

 . را در نظر گيرند HIVكه ايدز ميباشد كفايت كنند، بلكه مي بايست تمامي طو  دوره عفونت 

 HIVنها با بررسي آمار آلوده شدگان به ويروس در زمان حاضر است كه ميتوان به وضعيت واقعي عفونات  ت

 11-11حادود  (  1171بهمن مااه  ) 1881ژانويه  11بنابر تخمين سازمان جهاني بهداشت تا . در دنيا پي برد

ه در بين ايان عاده ايادز در    ميليون نفر مرد و زن و كودك در سراسر جهان آلوده به ويروس ايدز بوده اند ك

 . نفر ظاهر و گزارش شده است 911198

ميليون انسان به ويروس ايدز آلاوده   11-01ميالدي حدود  1111دانشمندان پيش بيني كرده اند كه تا سا  

ميلياون دياار را كودكاان     11ميليون آن را مردان و زنان بالغ به نسابت مسااوي و    11-11خواهند شد كه 

ميليون كودك غير آلوده نيز در اثر از دست دادن والدين خود به علات ايادز يتايم     11ضمنا . تشكيل ميدهند

در امريكا و اروپا به دليل آگاهي مرد  از راههاي سرايت بيماري سرعت شيوع بيمااري كااهش   . خواهند شد

 . دهددرصد از موارد آلوده در سالهاي آينده در جهان سو  رخ  81يافته ولي برآورد ميشود كه 

مورد آلوده به ويروس ايادز   119تعداد  1171از بدو شروع مبازه با ايدز در ايران تا تاريخ آخر اسفند ماه سا  

درصد استفاده كننادگان از   71) درصد از راه خون و فراورده هاي خوني  71شاسايي گرديده كه از اين عده 
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و كشف ويروس ودو درصاد آن در باين معتاادان    فاكتورهاي انعقادي وارداتي قبل از شناخت راههاي انتقا  

درصد از راه مادر آلوده  1/1درصد از آميزشي،  11و ( تزريقي از طريق استفاده از سرنگ آلوده مبتال شده اند 

 . درصد نامشخص گزارش گرديده است 7/1و باالخره 

قا  كه در ساالهاي او   الاوي راههاي انت. درصد زن هستند 11درصد آلوده شدگان مرد و  81از نظر جنس 

درصد موارد تا ساا    71تقريبا همه از راه خون و فراورده هاي خوني بوده و به تدريج تغيير يافته به طوريكه 

 . آلوده شده اند( مطابق با الاوي جهاني )از راه آميزشي  1171

طالعات موجود نشان ا. بايد توجه داشت كه موارد گزارش شده جزء كوچكي از موارد حقيقي در كشور ميباشد

شروع شده ودر حا  گسترش ميباشاد و احتمااال در چناد     1199ميدهد كه همه گيري ايدز در ايران از سا  

به اين ترتيب ايدز در كشور ما در حا  حاضار باه صاورت    . سا  آينده به صورت وسيعي ظاهر خواهد گرديد

 .  اشتي بالفعل ظاهر خواهد شديك مشكل بالقوه مطرح است ولي به زودي به عنوان يك مشكل بهد
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 مشخصات ويروس ايدز

 : داراي مشخصاتي به شرح زير ميباشد    HIVويروس 

  RNAاز جانس  ( ژناو   ) نانومتر از گروه رتروويروسها با قسامت مركازي    111-101اندازه ويروس حدود 

هر گليكوپروتئين از دو جزء . دي قرار گرفته انددر پوشش ويروس، گليكوپروتئينهايي با زنجيرههاي قن. است

 :تشكيل شده

 . هزار كه در خارج از پوشش قرار گرفته است 111گليكوپروتئين با وزن مولكولي   -1

 . هزار كه درون پوشش قرار دارند 01گليكوپروتئين با وزن مولكولي   -1

(   RNA)قارار دارد كاه ژناو      P17 و  P10در زير پوشش گليكوپروتئيني ويروس، دو اليه پروتئيني به نا  

هماراه باا چنادين    ( ديپلوئياد )مارپيچي مشابه يكديار  RNAدو رشته از ژنو  . ويروس را در بر گرفته است

در قسمت مركزي قرار دارند، اين آنازيم باه عناوان كاتااليزور در     (  RT)كپي از آنزيم نسخه بردار معكوس 

در حا  حاضر مهار فارماكولوژيكي اين آنزيم به كماك   .ويروسي عمل ميكند RNAاز  DNAساخته شدن 

 . در دست بررسي است HIVداروهايي چون زايدوودين به عنوان روش كنتر  عفونت 

تشكيل شده كاه   envو  gag ،polنوكلئوتيد است از قطعات منظمي مانند ژن  8111كه حاوي   HIVژنو  

آنتاي ژن  )پروتئينهااي داخال قسامت مركازي      معماوال   gagژن. در همانند سازي ويروس دخالات دارناد  

گليكوپروتئينهاي پوششاي را   envو ژن ( RT)پلي مراز يا نسخه بردار معكوس  pol، ژن ( اختصاصي گروه 

نقش مهمي در تقويت همانندسازي ويروسي با كد كردن ناوعي   trs/artو  tat  دو ژن كوچك. كد مي كنند

درجاه   19ت بسيار حسااس ماي باشاد باه طاوري كاه حارارت        نسبت به حرار HIV. پروتئين بعهده دارند

سانتياراد به مدت نيم ساعت آن را غير فعا  ميكند، به علت داشتن پوشش و غشاي ليپيدي نسبت به اتار و  

درصاد، هيپوكلريات    71درصاد، اتاانو     0به طور كلي، اتر، استن، فرمالين . حاللهاي چربي حساس ميباشد

درصاد،   71ايزوپروپيال الكال   . درصاد  1-1بتاپروپيوالكتون، گلوتار آلدئياد  درصد محيط اسيدي،  1/1-1/1
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را غير فعاا   HIV دقيقه  11-11درصد در مدت  11درصد و پر اكسيد هيدروژن  1/1( بتادين)پوويدون يده 

 . در حالي كه ويروس تقريبا در برابر اشعه هاي يونيزه، گاما و ماوراء بنفش مقاو  است. ميكنند

HIV توان از خون، مني، بزاق، شير، اشك، عرق، سلولهاي مغزي، مغز استخوان، غددلنفاوي، ترشاحات  را مي

 . سرويكس و واژن وحتي ادرار بيماران جدا نمود

 :راههاي انتقال  ويروس 

اساسا ويروسي است كه از طريق مقاربت منتقل ميشود اعم از اينكه نزديكاي باا     HIV: تماس جنسي  -1

 71الف صورت گرفته باشد، اين روش عمده انتقا  است كه در حاا  حاضار بايش از    همجنس يا جنس مخ

برابار   9در حا  حاضر انتقا  از راه مقاربت با جانس مخاالف   . درصد موارد آلودگي در جهان از اين راه است

 متعدد بودن شركاء جنسي، وجود سااير بيماريهااي مقااربتي و   : بعضي از عوامل مانند . همجنس بازي است

 . تماسهاي جنسي با فواحش خطر آلودگي به عفونت را افزايش ميدهد

انتقا  به وسيله تزريق خون يا فراورده هاي خوني يا استفاده از وسايل آلوده اي كه پوست را سوراخ مي  -1

اين روش . از طريق خون يا فراوردههاي خوني ميباشد HIVدرصد موارد آلودگي به ويروس  1حدود : كنند 

كوچك ولي مهمي از تعداد كل موارد آلودگي به ويروس است زيرا تا حدود زياادي قابال پيشاايري    نسبت 

انتقا  از راه تزريق، موقعي اتفاق مي افتد كه خون يا بعضي فراوده هاي خوني آلاوده تزرياق شاده    . ميباشد

ناد وياروس باه بادن     باشد ويا از طريق سوزن وسرنگ ويا سلير اشياء تيز آلوده كه پوسات را ساوراخ مينماي  

تاا  . درصد احتما  خطر آلاودگي وجاود دارد   81در گيرندگان يك واحد از خون آلوده تقريبا . شخص راه يابد

كنون خون كامل، عناصر سلولي خون، پالسماو فاكتورهاي انعقادي خون همه ويروس را منتقال كارده اناد    

وبولينها، آلبومين و اجزاء پروتئيني پالساما، باا   ولي بايد متذكر شد كه ساير فراوده هاي خوني مانند ايمونوگل

تعاداد  . باشاند ودر نتيجاه قاادر باه سارايت بيمااري نميباشاند        HIVتوجه به مراحل توليد نميتوانند حاوي 

هموفيلهاي سر  مثبت و وجود گزارشات دا  بر تظاهر ويروس در فاكتورهاي منوهموفيلي كاه معماوال باه    

 . ليظ ميشده است انتقا  از اينراه را تاييد مينمايدتغ« كريوپوه سي پيتاسيون»روش 
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انتقا  بيماري ممكن است قبل از تولد، در حين تولد و يل بعد از تولاد اتفااق   : انتقا  از مادر به كودك  -1

شدت . درصد متفاوت است  11-01به نوزاد از  HIVميزان خطر براي انتقا  بيماري از مادر آلوده به . بيافتد

عفونت در نوزادهاايي كاه   . ماري از مادري كه مصونيت وي مختل واز بين رفته است بيشتر ميباشدانتقا  بي

در نوزاداني كه مادرشان بعد از تولد وي . طي عمل سزارين متولد ميشوند نيز به همان نسبت مشاهده ميشود

نوزاد ذكر شده اسات ودر  آلوده به ويروس ميشوند رابطه شير مادر به عنوان عامل احتمالي انتقا  ويروس به 

. ) اين مرحله اين افراد عيار باالتري از ويروس را در خون داشته ودر اين مرحله قدرت سرايت بيشتري دارند

 .(درصد از موارد آلوده شدگان از اين راه است 11

 : ساير راههاي انتقال 

تقا  از راههاي ياد شده گزارش در بزاق، اشك چشم، عرق و ادرار ويروس يافت ميشود، اما هيچاونه مورد ان

در تماسهاي غير جنسي با افراد آلوده به ويروس ايدز، آلودگي به وقوع نمي پيوندد؛ در مورد افراد . نشده است

خانواده هموفيل آلوده به ويروس اين مسئله به ترتيب ياد شده است ؛ والدين كودكان هموفيل سر  مثبت با 

بنابراين . اد، به هناا  در آغوش گرفتن يا تعويض لباسها منفي باقي مي مانندوجود تماس با بزاق يا ادرار نوز

 . جز از راه خوني يا تماس جنسي انتقا  ويرويس از راه ديار وجود ندارد

ساا    11ماه تا  9دوره نهفتاي ايدز دقيقا معلو  نيست واز زمان آلودگي تا بروز عالئم ايدز ممكن است بين 

عقيده كارشناسان، نهايتا تما  افرادي كه ويروس وارد بدنشان ميشود روزي باه مرحلاه   به . وحتي بيشترباشد

مااه   9نوزاداني كه در بدو تولد آلوده ميشوند دوره نهفتاي آنها به طور متوساط  . نهايي بيماري خواهند رسيد

روس به دياران در دوران نهفتاي شخص آلوده به ويروس ظاهرا سالم بوده ولي عامل بالقوهانتقا  وي. است

تساتهاي تعياين   . ميباشد وهمين مسئله بزرگترين مشكل پيشايري از اشاعه بيماري در جامعاه باوده اسات   

تست مثبت ندارند وافارادي كاه باه تاازگي      HIVهمه افراد آلوده به . تستهاي كاملي نيستند  HIVعفونت 

وس هستند اما گواهي ساالمت دريافات   وبا اينكه انتقا  دهنده وير. آلوده شده اند تست منفي خواهند داشت

 با توجه به راههاي انتقا  و دوران نهغتاي طوالني ايدز جدا سازي افراد آلوده و يا قرنطينه مسافرين. ميدارند
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در مبادي ورودي كشور در پيشايري از اشاعه ايدز در جامعه  مؤثر نبوده بلكه باعث ميشود ماوارد آلاوده راز   

از مراجعه به پزشك و مددكار اجتماعي كه مسئو  مراقبات، مشااوره وراهنماايي     خود را پنهان نموده وحتي

 . آنها هستند خودداري ورزند و در نتيجه خطر انتقا  به دياران افزايش يابد

 HIVپاسخ آنتي بادي به   

ياد  با. آنتي باديهاي ضد پروتئين هاي ويروساي وجاود دارناد    HIVدر خون قريب به اتفاق بيماران آلوده به 

كه با پيدايش آنتي بادي احتما  آلودگي از بين ميرود، بيماران آنتي  Bتوجه داشت بر خالف بيماري هپاتيت 

HIV ماه از شروع  9هفته وگاهي  11تا  1به طور متوسط بعد از . مثبت براي تما  عمر آلوده باقي مي مانند

آنتي بادي هاي ضد گليكاو پاروتئين   در خون ظاهر مي گردند و معموال   HIVعفونت آنتي بادي هاي ضد 

زودتر از آنتي بادي هاي ضد پروتئين اصلي داخلي قابال كشاف و جادا كاردن ماي       (gp 01)درون پوشش 

را مي توان به وسيله تكنيك اليزا اندازه گيري نمود اما اين روش باه انادازه آزماايش     HIVآنتي ژن . باشند

زيرا در اوايل بيماري با شروع تغييارات سارمي،   . نمي باشدبراي غربالاري بيماران مناسب  HIVآنتي بادي 

آنتي ژن ويروس قابل كشف و جدا نمودن بوده در حاليكه با ظهور آنتي بادي ها در سر  بيماران ايان آنتاي   

كاهش يافته و باار دياار    P 10عيار آنتي ضد  HIVدر ضمن با پيدايش عاليم عفونت . ژن ناپديد مي شود

باراي كشاف    HIVبنابراين آزماايش آنتاي ژن   .  قابل كشف و اندازه گيري مي گردددر سر HIVآنتي ژن 

به طور كلي بيماراني كه به طاور  . عفونت اوليه و نيز به عنوان نشانار پيشرفت بيماري حائز اهميت مي باشد

ر آنها مثبت مي باشد، پيش آگهي بدي دارند ولي الز  به تاذكر اسات كاه ساي     HIVدائم آزمايش آنتي ژن 

بيماري در برخي از بيماران به طور دائم آنتي ژن مثبت هستند، ساري  نباوده و در برخاي بيمااران باا حاا        

 . عمومي بد اين آزمايش منفي مي باشد
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 HIVتقسيم بنديهاي طيف باليني عفونت 

و هيچ ايدز عبارتست از بيماريي كه نشاندهنده نقص در سيستم ايمني سلولي بوده  CDCطبق تعريف : ايدز 

ليست بيماريهايي كه نشاان دهناده نقاص در سيساتم ايمناي      . براي آن وجود نداشته باشد HIVعلتي بجز 

 :جم  آوري شده و به قرار زير هستند CDCسلولي مي باشد، توسط 

 : تك ياخته ها 

 پنوموني ناشي از پنوموسيستيس كاريني  -1

 توكسو پالسموز مغزي  -1

 ك ماه كيپتوسپوريديوز با اسها  بيش از ي  -1

 :قارچها 

 (.             برفك دهاني به تنهايي براي تشخيص ايدز كافي نيست)كانديدياز ا مري، تراشه، برونش، و ريه  -1

 (يا ساير عفونتهاي خارج ريوي)مننژيت كريپتوكوكي  -1

 : ويروسها 

 سايتوماالوويروس ا رتينيت، پنومونيت، كوليت يا آنسفاليت، -1

 .بيماري جلدي مخاطي كه بيشتر از يك ماه طو  كشيده باشدهر پس سيمپلكس ا به صورت  -1

 . لوكوآنسفالوپاتي چند كانوني پيشرونده -1

 : باكتريها 

 .عفونت با مايكوباكتريو  آويو  داخل سلولي يا مايكوباكتريو  كانزاسي  -1

آنتاي  به شرطي كه مناطق خارج ريوي را گرفتار كرده و بيمااري  )عفونت با مايكوباكتريومتوبركلوزيس   -1

HIV مثبت باشد ودر عين حا  نيز محدود به غدد لنفاوي نباشد.) 

 (.مثبت باشد HIVبه شرطي كه بيمار آنتي )سپتي سمي هاي عودكننده با سالمونالهاي غير تيفوئيدي   -1

 : تومرها 
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ولي در صورت مشاخص نباوذن   )مثبت باشد  HIVكپوشي ساركوما در هر سني، به شرطيكه بيمار آنتي  -1

 (.سا  سن داشته باشد 91نت، بيمار بايد زير وضعيت عفو

 . لنفو  اوليه سيستم عصبي مركزي  -1

 ( .مثبت باشد HIVبه شرطي كه بيمار آنتي ) Bلنفو  غير هوچكيني از نوع سلولهاي   -1

 :ساير بيماريها 

  HIVآنسفالوپاتي  -1

 HIV (Slim disease)بيماري تحليل برنده   -1

 . سا  11كودكان كمتر از در ( LIP)پنومونيت لنفوئيد بينايي   -1

از نظر بهداشت عمومي، سياسي و اجتمااعي از   HIVهمانطور كه قبال نيز ذكر شد، اصطالح ايدز در اپيدمي 

 .ارزش محدودي برخوردار است زيرا دقيق نبوده وتنها بيانار انتهاي طيف اين بيماري مي باشد

 HIVپارامترهاي تشخيصي در پيشرفت طيف عفونت 

 : ها نشان دهنده پيشرفت عفونت به سوي ايدز بوده وعبارتند از اين پارامتر

غلظات سارمي    -T0  ،0شامارش   -1آنمي بدون علت معلاو  ،   -1ميزان سديمانتاسيون اريتروسيتها ،  -1

 .ميزان بتادوميتروگلوبولين -9ميزان نئوپترين ،  -P10  ،1آنتي ژن 

 نشانه هاي بيماري ايدز 

 :ه عالئم ظاهر مي شود در بيماري ايدز سه مجموع

   ناميده مي شوند« فرصت طلب » نشانه هاي باليني هر يك از بيماريهايي كه تحت عنوان . 

   (.ساركم كاپوزي و لنفو  ها ) نشانه هاي باليني سرطانها 

 دسته اي عالئم عمومي غير اختصاصي، كه اغلب در مرحله قبل از ايدز وجود دارند. 

مجرد و مجزا ناران كننده نيستند، اما مداومت ا مقاومت در برابر آنتاي بيوتياك     هر يك از نشانه ها به طور

 .هاي معمولي و يا اشتراك نشانه ها جلب نظر مي نمايند و ابتال به ايدز را تداعي مي كنند
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I  - عفونت حاد HIV  

ده كاه ماي تواناد باا     در اين مرحله بيمار دچار تب، بثورات جلدي، گلو درد، لنفادنوپاتي حساس و سر درد بو

معموال بيمار ظرف يك هفته خودبخود بهبود مي يابد و طباق  . عالئم باليني مننژيت و آنسفاليت همراه باشد

اين بيماران اغلب . را پيدا ميكنند HIVدرصد بيماران آلوده اين عالئم عفونت حاد  11-81گزارشات متفاوت 

 . مبتال شده اند از مراجعه به پزشك خودداري مي كنندبه تصور اينكه به سرماخورگي ساده يا آنفلوانزا 

II -  (بزرگي غدد لنفاوي)لنفاد نوپاتي 

هر نوع تهاجم به بدن متضمن پاسخ دستااه ايمني است كه سبب تور  غدد لنفاوي ماي شاوند اي ن ناوع    

اير عفونتهاي تظاهر در مواردي مانند منونوكلئوز عفوني، گريپ، سرماخوردگي، عفونتهاي مختلف پوست و س

 .در ابتال به تومورها نيز بزرگي غدد لنفاوي نيز وجود دارد. خوش خيم خود نمايي مي كند

 پيوست
 
 

 11/8/1178وبيماري ايدز در استان خراسان تا تاريخ   HIVموارد آلوده به ويروس 
 

 جمع ايدز آلوده به ويروس ايدز جنس
 291 11 271 مرد
 9 2 8 زن

 112 12 281 جمع
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وبيماري ايدز بر حسب راه انتقا  و جنس در استان خراسان تا تاريخ  HIVموارد آلوده به ويروس 
11/8/1178 

 
 

 راه انتقال
  راه تزريقي

 ميزشي آ
 

مادر به 
 كودك

 
 نا مشخص

 
فرآورده هاي  جمع

 خوني
 اعتياد خون آلوده

 291 2-  2 281-  21 مرد
 9 2 2 7- - -  زن

 112 1 2 21 281-  21 جمع
 211 2 5/1 5 5/88-  5 درصد

 
 
 

هناا  معاينه بيمار تومور را در نواحي مختلف بدن مانند پشت گوشها، خلفي گردن، باالي اساتخوان ترقاوه،   

زير بغل، گودي آرنج و كشاله ران مي توان لمس كرد و همچنين صدها غده لنفاوي در نقاط مختلاف بادن   

 .گرفتن در عمق قابل لمس نيستندوجود دارند كه به دليل قرار 

مرتبط هساتند   HIVشاي  بوده و اغلب تنها به  HIVلنفاد نوپاتي ژنراليزه مداو  معموال در بيماران آلوده به 

 :و به طريق زير تعريف مي شوند 

 بيش از سه گروه گره لنفاوي جداگانه تحت تاثير قرار گيرند  -1

 .سانتيمتر وجود داشته باشد  1/1بيش از  حداقل دو گره لنفاوي در هر ناحيه با قطري  -1

 .وجود گره لنفاوي بيش از يك ماه طو  بكشد  -1

 . هيچ عفونت موضعي مجاورتي كه بتواند آدنوپاتي را توجيه نمايد موجود نباشد 

علت اين بيماري به درستس روشن نمي باشد اما بعضي ها شعله ور شدن عفونتهاي منتشره ناشي از ويروس 

فاروكش   HIVهمچنين اين لنفاد نوپاتي اغلب با پيشرفت عفونت . ا در ايجاد آن مهم مي دانندسايتوماا  ر

 . مي كند
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III – كاهش وزن  

مبتاليان گزارش شده است و % 81مهمترين معيار عيني براي پيشرفت بيماري، كاهش وزن مي باشد كه در 

وزن بادن باه هماراه    % 11بايش از   كااهش . علت اين امر ممكن است تا حدودي به دليل سوء جذب باشد

از ايادز   CDCمثبت باشد با معيارهااي    HIVاسها  يا تب به مدت طوالني بيش از يك ماه در فردي كه 

 .مطابقت مي كند

IV  - بيماري هاي حفره دهاني 

به طور بسيار شاي  ديده مي شوند و باه چناد    HIVبيماريهاي حفره دهان معموال در مراحل انتهاي عفونت 

 : سته تقسيم مي شوند د

برفك دهان معموال به صورت پالكهاي سفيد رنگ بر روي كا  سخت، كا  نار  و سااير   : برفك دهان  -1

. ابتدا معموال پالكها سفيد، در پشت دومين دندان آسيا ديده مي شوند. قسمتهاي مخاط دهان ظاهر مي گردد

از ) ياا سيساتميك   ( يا ژ  مايكوناازو    Bريسين از قبيل نيستاتين، آمفوت) برفك دهن با داروهاي موضعي 

معموال در عفونتهاي شديد برفك دهاني و در موارد كانديدياز مري . قابل درمان مي باشد( قبيل كتوكونازو  

 . و تما  دستااه گوارش درمانهاي سيستميك ضرورت مي يابد

عالئم ظاهري . وس آنجلس گزارش شددر شهر ل 1891اين عارضه اولين بار در سا   : لوكوپالكياي مويي -1

عبارت است از برجستاي هاي سفيد رنگ و شبه دنده اي كه در زير زبان ياا كنااره آن قارار دارد، معماوال     

 . بدون عالمت بوده، اما منظره ظاهري آنها سبب ناراحتي بيمار مي شود

 . ه ضايعات وسي  اند استفاده كردلوكوپالكيا نياز به درمان ندارد ولي مي توان از آسيكلووير در مواردي ك

. ژنژيويت به صورت خونريزي هاي دردناك عود كننده و زخمهاي شديد لثه خودنمايي مي كند: ژنژيويت  -1

مي توان از محلو  بتادين شستشو دهنده دهان ودر مواق  شاعله ور شادن ايان عارضاه از پناي سايلين ياا        
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ه همراه ژنژيويت عود كننده در بيماران مبتال به ايدز ديده شاده  تحليل رفتن لثه ب. مترونيدازو  استفاده نمود

 . است

 .زخمهاي آفتوس اكثرا بر روي كا  نر  بوده و بسيار دردناك مي باشند :زخمهاي آفتوس  -0

تركيبات موضعي تريامسينولون استونايد بر روي اين زخمها موثرند اما كاربرد آن بر روي كا  نر  دشوار ماي  

 . باشد

 .به فراواني ديده مي شود HIV اين عارضه در عفونت:  آبسه دندان  -1

 از يافته هاي غير معمو  به شمار مي روند  HIV بروز اين ضايعات در عفونت: زگيلهاي حفره دهاني  -9

 . عالمت شاي  وغير اختصاصي در مبتاليان به ايدز مي باشد: زبان باردار  -7 

 . تظاهر كپوشي ساركوما در دهان، بر روي كا  سخت مي باشد غالبا اولين: كپوشي ساركوما  -9

 

V –  بيماريهاي پوست   

معلو  شده كه بيماريهاي پوستي گاهي اولين تظاهرات بااليني   HIVدر طي چند ماه پيايري افراد آلوده به 

 : د از ديده مي شوند عبارتن HIVبيماريهاي پوستي كه به طور شاي  در عفونت . بوده است HIVعفونت 

نوعي بثورات جلدي خفيف وشاي  بوده كه معموال پوست سار و ناواحي مركازي     :در ماتيت سبوره اي  -1

 . صورت را گرفتار مي كند

 .فوليكوليت خارش دار، آزار دهنده ترين نوع بثورات جلدي در عفونت ايدز است :فوليكوليت خارش دار  -1

ابتال به زونا در نزد . تم ايمني در بيماران آلوده به ايدز مي باشدگاهي زونا اولين تظاهر سركوب سيس :زونا  -1

را شديدا بر مي انايزد اما بايد دانست كه گاهي  HIVبيماري جوان و داراي ريسك فاكتور، شك به عفونت 

 . اوقات زونا در افراد جوان و سالم نيز ديده مي شود
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از طريق روابط جنسي انتقاا  ياباد واكثار     HIVد ويروس هرپس سيمپلكس مي تواند مانن :تبخا  ساده  -0

ونقص سيستم ايمناي، شايوع    HIVبا پيشرفت عفونت . بيماران آلوده به ايدز گرفتار اين ويروس هم هستند

 . وشدت حمالت هرپس افزايش مي يابد

بسيار شااي   در بيماري ايدز . عفونتهاي ناشي از كچلي پا، كچلي تنه و كچلي ناخن :عفونتهاي درماتوفيتي  -1

 . بوده و اغلب به درمانهاي ضد قارچي موضعي نيز به خوبي پاسخ مي دهند

به نظر مي رسد حساسيت به داروهاي مختلاف باه وياژه كوتريموكساازو  و      :بثورات جلدي ناشي از دارو  -9

 . گريزئوفولوين در نزد بيماران آلوده به ايدز شاي  بوده است

 . اين عارضه به طور شاي  در مردان جوان آلوده به ايدز ديده مي شود :سفيد شدن نابهناا  موي سر  -7

بوده كه اغلاب هماراه باا افازايش ساط        HIVيكي از موارد گزارش شده در عفونت  :بلند شدن مژه ها  -9

 .پروالكتين سر  مي باشد

 .تاس HIVيكي از موارد بسيار شاي  در مراحل پيشرفته عفونت  :ريزش پراكنده موي سر  -8

عالئم اين عارضه سفيد شدن مو، پيدايش چين و چروك در پيشاني، ناازك شادن ماو،     :پيري زود رس  -11

 . ازدست دادن چربي صورت همراه با گود افتادن صورت است

VI- بيماريهاي گوش و حلق و بيني 

 .بيني هستند مستعد ابتال به برخي از مسائل عفوني و آلرژيك گوش وحلق و HIVبيماران مبتال به عفونت 

شاي  ترين مسئله در زمينه مسائل گوش و حلق و بيني ترشاحات ماداو  پشات     : ترشحات پشت حلق -1

 . حلق بوده كه مي تواند مسبب سرفه هاي شبانه در اين بيماران باشد

 غالب اوقات اين دو مسئله به علت هموفيلوس انفلوآنزا و در بالغين باه  :سينوزيت و اوتيت گوش مياني  -1

 . علت پنوموكوك ايجاد مي شود
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مانند زماني كه هواپيما به پرواز ) اين بيماري با عالئم شنيدن كليك در گوش  :اوتيت سروز گوش مياني  -1

بسيار شااي    HIVو گاهي اوقات كري گوش مياني ظاهر مي شود ودر مراحل پيشرفته عفونت ( در مي آيد 

 . تاش، اوتيت گوش مياني در حا  بهبود ويا هر دو نقش دارنددر ايجاد اين مسئله اختال  شيپور اس. است

عبارت است از التهاب مجراي گوش خارجي معموال در اثر باكتريها و قارچها كاه   :اوتيت گوش خارجي  -0

 .باعث پيدايش درد، ترشحات و گاهي اوقات از دست دادن شنوايي مي شوند

ديده مي شود كه احتمااال مرباوط باه     HIVونت گاهي اوقات كري عصب هشتم در عف :كري عصبي  -1

 . مي باشد HIVتظاهرات نورپاتي 

VII- كپوشي ساركوما  

توسط درموتولوژيست مجارستاني به نا  ماوريتز شاهر داده شاد و     1971كپوشي ساركوما اولين بار در سا  

وارد كپوشي سااركوما در  بعدها انواع خوش خيم ومهاجم كپوشي ساركوما در آفريقا شيوع پيدا كرد و اولين م

 .گزارش گرديد 1891در سا    HIVاثر 

منشا سلولي كپوشي ساركوما سلولهاي آندوتليا  عروق هستند و معتقدند اين تومور به جايي متاساتاز نماي    

هرچند ابتال به كپوشي ساركوما در افراد همجنس بااز مباتال   . دهد بلكه تنها داراي كانونهاي متعدد مي باشد

 .امري شاي  است اما در ساير گروههاي در معرض خطر مسئله اي نادر به نظر مي رسد به ايدز

اين عارضه در ابتدا به صورت پالكهاي قرمز رناي است كه پس از مدتي به ندو  برجساته اي تباديل ماي    

 . شود كه معموال بدون درد بوده و به صورت كانونهاي متعدد پوست و مخاطات بدن را گرفتار مي سازد

درمان كپوشي ساركوما بر حسب اندازه، تعداد و محل ضايعات فرق كرده و هادف از آن معماوال بهباود ياا     

 : پيشايري از بدتر شدن ضايعات و ايجاد آرامش در برابر ضايعات دردناك و متور  مي باشد كه عبارتند از 

 .درمان جراحي، اشعه درماني، شيمي درماني، آلفا اينترفرون
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VIII- اريهاي ريويبيم 

افراد مبتال به ايدز دچار پنوموني مي شوند كه در اكثريت موارد عامل بيماري تك ياخته اي بنا  %  91قريب 

ضعف و بي حالي، تعريق، تب، لرز ، تنااي نفاس در   : عالئم آن عبارتند از . پنوموسيستيس كاريني مي باشد

 .د هفته طو  كشيده باشدحين فعاليت و سرفه هاي معموال خشك مداو  كه به مدت چن

كوتريموكسازو  با دوز كم، مؤثرترين دارو در پيشايري از عود پنوموني ناشي از پنوموسيستيس كاريني بوده 

 111كمتار از   T0كه مي بايستي در كليه بيماراني كه قبال گرفتار اين پنوموني شده و نيز آنهايي كاه تعاداد   

 . به مصرف برسدسلو  در ميليمتر مكعب دارند تا آخر عمر 

عفونتهاي معمولي از قبيال پنوموكاوك و هموفيلاوس انفلاوآنزا و      HIVدر ايجاد بيماريهاي ريه در عفونت 

 . لژيونالپنوموفيال نيز مي توانند نقش داشته باشند

XI- بيماريهاي دستگاه عصبي  

رولوژيك قراار دارند كه در كليه بيماران آلوده به ايدز، در معرض خطر پيدايش طيف بسيار وسي  اختالالت نو

 اين ميان عالئم و نشانه هاي مغزي از قبيل سردرد، آنسفالوپاتي، دمانس، تشنج و ضايعات كانوني شاي  است

علل اختالالت مغزي در بيماران مبتال به ايدز را مي توان به چهار گروه كلي تقسايم  : اختالالت مغزي  -1

 :نمود 

ايان ساندر  اساامي    . اختال  اصلي آن كمپلكس دمانس ايادز اسات  :  HIVالف ا عفونت اوليه مغز در اثر   

گوناگوني از قبيل آنسفاليت تحت حاد، كمپلكس دمانس ايدز، آنسفالوپاتي و باالخره آنسفاليت چند كانوني با 

 . سلو  غو  پيكر دارند

ات  ارادي و كنااره  عد  تمركز حواس، فراموشكاري، كندي حرك: نشانه هاي شاخص اين اختال  عبارتند از 

 (. انزوا طلبي ) گيري از اجتماع 
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توكسوپالسماگوندي ا شاي  ترين  : ب ا عفونتهاي فرصت طلب تك ياخته اي، قارچي، ويروسي و باكتريا   

نشانه هاي اوليه شاي  آن شامل ساردرد، تغييارات   . علت توده داخل مغزي در بيماران مبتال به ايدز مي باشد

 .  پارزي، از دست دادن حس نيمي از بدن و ساير اختالالت كانوني عصبي مي باشدشخصيتي، تشنج، همي 

كريپتوكوكوس نئوفورمنس ا شاي  ترين عفونت قارچي دستااه عصبي مركزي بوده كه معموال باه صاورت    

 . مننژيت تحت حاد تظاهر مي يابد و شاي  ترين عالئم آن سردرد و گاهي تب مي باشد

ند ساير بيماران مبتال به مننژيت اولين عالمت اين بيماران نيز اغلب ساردرد باوده و   مننژيت آسپتيك ا همان 

 .عالئم كانوني عصبي در اين بيماران شاي  نمي باشد

آنسفاليت ويروسي ا مهمترين ويروسهاي مسبب آنسفاليت هرپس ويروسها بخصاو  هارپس سيمپلكساو      

 .هرپس زوستر مي باشد

 : زير است آنسفاليت قارچي ا شامل موارد 

 . كانديدياز، آسپرژيلوز، كوكسي ديويدومايكوز و موكور مايكوز

هرچند كپوشي ساركوما شاي  ترين بادخيمي منتشار در عفونات    : ج ا بدخيمي هاي دستااه عصبي مركزي  

HIV    در باين بادخيمي هااي    . مي باشد اما اين تومر به ندرت به دستااه عصبي مركزي انتشاار ماي ياباد

 . مركزي لنفو  غير هوچكيني از اهميت بيشتي برخوردار استدستااه عصبي 

آنسفالوپاتي متابوليك ا علل شاي  اين عارضه عبارتند از عوارض : د ا عوارض ناشي از اختالالت سيستميك 

 .جانبي  داروها، كمبود اكسيژن، كاهش سديم، كاهش قند خون و نارسايي اعضا

در بيماران مبتال به ايدز شااي  نماي     ( TIA )م خوني گذرا حمالت مغزي ا انفاركتوس مغزي و حمالت ك 

 .باشد و ممكن است در نتيجه واسكوليت، هيپوتانسيون سيستميك، آندوكارديت ماراسميك ايجاد گردد

اختالالت نخاعي نسبت به بيماريهاي داخل جمجمه و سيستم عصبي محيطي كمتر  :اختالالت نخاعي  -1

عالئم باليني اوليه آن . ت اختالالت حسي با ناتواني در راه رفتن تظاهر مي كنندشاي  بوده و معموال به صور

اسپاستيسيتي، هيپرفلكسي و از دست دادن رفلكس سطحي شكم، از دست دادن كنتر  اسافناتر  : عبارتند از 
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 و حس د سط  نخاعي در موارد شديد ديده مي شود كه درد يا حساسيت ستون فقرات و يا هر دو اغلاب باه  

 .همراه ميلوپاتي حاد بوده ودر اين صورت يك اورژانس بالقوه نورولوژي محسوب مي شود

 : اختالالت اعصاب محيطي  -1

 الف ا پلي نوروپاتي ديستا  قرينه        ب ا نورپاتي هاي التهابي        ج ا پلي راديكولوپاتي لومبوساكرا       

X- بيماريهاي چشم 

از آنهاا باه دليال عفونتهااي     % 11. يماري ايدز دچار بيماريهاي چشمي مي شاوند بيشتر افراد در طي دوره ب

 :شايعترين بيماريهاي چشمي عبارتند از .چشمي، كاهش شديد بينايي دارند

اين عارضه كه به علت ايسكمي در اليه هاي سطحي شبكيه ايجاد مي گردد شاايعترين   :اگزوداي نر   -1

اين عارضه منجار  .به صورت سفيد رنگ، سطحي و شبيه پر مي باشدو  HIVيافته چشمي در عفونت شديد 

 . به كوري نمي گردد اما بعد از چندي دوباره ظاهر مي شود

ضايعات .دومين ضايعه چشمي شاي  در بيماران مبتال به ايدز است : كپوشي ساركوماي ملتحمه يا پلك  -1

 . بر روي ملتحمه يا پلك ظاهر مي شودبه رنگ قرمز روشن و نقاط بدون درد با اندازه هاي مختلف 

 .اين بيماري در چشم بندرت نياز به درمان دارد و درصورت ايجاد عالمت، اشعه درماني با دوز كم مؤثر است

 11-11باوده و در   HIVخطرناكترين عارضه چشمي در عفونات : رتينيت ناشي از ويروس سايتوماا   -1

 HIVاز ويروس سايتوماا  شاي  ترين علت كاوري در عفونات   ريتينيت ناشي. درصد بيماران ديده مي شود

براي حفظ قدرت بينايي بيمار بايستي بالفاصله درمان با يك داروي ضد ويروس ساايتوماا  از قبيال   . است

 . گانسيكلوير يا فسفونوفورمات آغاز شود

XI- بيماريهاي دستگاه گوارش 

گوارشي بوده كه مي تواند به صورت اسها ، ازوفاژيت،  يكي از شكايات شاي  بيماران آلوده به ايدز مشكالت

 . تبخالهاي مقعدي پيشرونده و كپوشي ساركوما تظاهر نمايد
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در صد ايان   81تا  11شايعترين نشانه گوارشي در بيماران مبتال به ايدز مي باشد به طوريكه در : اسها   -1

 . ه و با كاهش وزن و سوء تغذيه همراه استاين اسها  معموال مزمن بود. بيماران اسها  گزارش شده است

كه منجر به عد  قدرت بل  و درد هنااا   ) شايعترين علت ازوفاژيت در بيماران مبتال به ايدز  :ازوفاژيت  -1

 . كانديدا است( بل  مي گردد

يدز به طور كلي مشكالت انوركتا  به ويژه در مردان همجنس باز آلوده به ويروس ا: تبخالهاي مقعدي  -1

 . به فراواني ديده مي شود

گرفتاري دستااه گوارش به كپوشي ساركوما در بيماران مبتال به : كپوشي ساركوما در دستااه گوارش  -1

درصد افراد  71تا  19ايدز شاي  است به طوريكه در دو سري مطالعات اتوپسي درگيري دستااه گوارش را در 

عات شاي  كپوشي ساركوما در دستااه گوارش مي توان از درگيري از ضاي. مبتال به كپوشي ساركوما نشان داد

 . اين بيماران دچار انسداد روده نيز مي شوند. كا  نا  برد

اكثر ضايعات كپوشي ساركوما در دستااه گوارش بدون درماان ماي باشاد و تنهاا در صاورتي كاه كپوشاي        

 .  به جراحي انديكاسيون پيدا مي كند ساركوما موجب نسداد مجاري صفراوي و يا پرفوراسيون گردد نياز

XII – خستگي عمومي 

خستاي بدني . در بين نشانه هاي خبر دهنده ايدز، خستاي غير عادي و غير قابل توجيه از عالئم مهم است

البته مي دانيم . بيماران اغلب احساس فقدان ميل جنسي مي نمايند. و رواني، به فواصل منظم ظاهر مي شود

شويش ممكن است يكي از نشانه هاي بيماريهاي مزمن باشد، اماا دوا  ايان حالات ممكان     كه خستاي و ت

 . است نشانه اي از بيماري ايدز نيز باشد
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XIII –  تب وعرق شبانه 

وجود تب، عرق شبانه و لرز در مرحله حاد بيماري ا به عنوان مثا  در سرماخوردگي و يا گرياپ ا از نشاانه     

افزايش حرارت بدن ممكن است نتيجه عادي و طبيعي پاسخ ايمني بادن در برابار   . هاي اعال  بيماري است

 . تهاجم خارجي باشد

دوران تاب معماوال   . درجه سانتياراد در نوساان اسات   18و  19در بيماري ايدز، تب معموال باال بوده و بين 

هفته يا چند مااه مجاددا   چندين روز به طو  مي انجامد، سپس خودبخود از بين مي رود و بعد درخال  چند 

اين تب بوالهوس اغلب همراه با عرق شبانه است به طوريكه لباس و ملحفه بيمار خيس مي . ظاهر مي شود

اما بايد توجه داشت كه اين نوع تظاهرات در بيماريهاي مختلف نيز مشاهده ماي شاود، بناابراين فقاط     . شود

 . را به وجود بيماري ايدز مشكوك مي سازدتكرار متعدد تب و يا مدت غير عادي آن است كه پزشك 

XIV – سرفه و تنگي نفس 

تناي نفس و سرفه بايد مورد توجه قرار بايرد زيرا يكي از بيماريهاي اصلي فرصت طلب كه در بيماري ايدز 

 . شاي  است، پنوموسيستوز مي باشد كه در حالت معمولي بيماري نادري است

XV – تمايل به خونريزي 

 با توجه به . ايدز نيز همانند ساير بيماريهاي بدخيم ممكن است تمايل به خونريزي مشاهده گردددر بيماري 

اينكه خونريزي و به ويژه خونريزي پوستي علل متعدد دارد بنابراين در مواردي كه اين نشانه غير طبيعي باه  

ا اين نكته را نياز باياد در   ام. نظر مي رسد بيمار بايد به پزشك مراجعه نمايد تا علت اصلي آن مشخص شود

نظر داشت كه در بيمااري ايادز ا در ارتبااط باا اخاتالالت شاديد حاصال از نابسااماني دساتااه ايمناي ا             

 . ناهنجاريهايي وجود دارد كه مورد توجه بايد قرار بايرد
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 ايدز در كودكان

علات اولياه    1آيناده جازء    علت اوليه مرگ شيرخوارن، بچه ها و نوجوانان بوده و در چند سا  11ايدز جزء 

ميليون نفر به ويروس ايدز آلوده شده  11-01ميالدي حدود  1111تا سا  . مرگ در اين گروهها خواهد بود

 .ميليون آن مربوط به آلودگي در كودكان خواهد بود 11اند كه 

هاي آيناده  درصد ايدز كودكان از طريق مادر به كودك منتقل مي شود و اين عدد در ساال  79در حا  حاضر 

و نيز از تعداد كودكان آلوده شده از طريق انتقاا  خاون و فراوردهااي خاوني كاساته      . بيشتر هم خواهد شد

 .خواهد شد

كودكان در خطر، شامل آنهايي هستند كه از مادران روسپي، مادران معتاد به ماواد مخادر تزريقاي، ماادران      

س باز يا هموفيل متولد شده و يا اينكه خود كاودك  داراي اجداد هائيتي، مادران داراي شريك جنسي دو جن

 . سابقه دريافت خون ي فراورده هاي خوني را داشته باشد

كودكان مشكوك به ايدز بايستي از نظر آزمايشااهي بررسي شده و نقص سيستم ايمناي، آنتاي باادي ضاد     

HIV د ساير نقصهاي اكتساابي و  همچنين در اين كودكان باي. و  آنتي ژن خود ويروس را در آنها نشان داد

 . مادر زادي سيستم ايمني رد گردد

 راههاي سرايت

در كودكان، يكي انتقا  ويروس از مادر باه كاودك و ديااري انتقاا  وياروس از       HIVدو راه اصلي انتقا  

ممكن است از طريق سوء استفاده جنساي از كودكاان ياا     HIVطريق محصوالت خوني مي باشد به عالوه 

انتقا  ويروس از مادر آلاوده باه كاودك ماي تواناد طاي       . جنسي در بين نوجوانان نيز انتقا  يابدفعاليتهاي 

به طور كلي خطر سرايت ويروس ايدز از مادر آلاوده  . حاملاي، هناا  وض  حمل يا كمي بعد از زايمان باشد

از زايمان باشد ولاي   شير دادن مي تواند يكي از راههاي سرايت ايدز بعد. درصد است 11-01به فرزند حدود 

 .ميزان ان بدرستي روشن نشده است
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مزاياي ايمونولوژيك، تغذيه اي و رواني مصرف شير مادر به خوبي توسط جوام  بين المللاي شاناخته شاده     

لاذا  . در  شيرخوارن آلوده است HIVبعالوه شير مادر قادر به جلوگيري از پيشرفتعفونتهاي همزمان با . است

در، به خصو  در كشورهايي كه شيرهاي خشك جايازين موجود نمي باشاند توصايه ماي    تغذيه با شير ما

 . شود

 HIVپيشگيري و ايمن سازي در كودكان آلوده به  

بهتارين راه   HIVغربالاري اهدا كنندگان خون و فرآورده هاي خوني توسط اندازه گيري آنتي باديهاي ضد 

تغلايظ شاده در    VIIIحرارت دادن فاكتور . خون مي باشداز طريق انتقا   HIVپيشايري از سرايت عفونت 

 . را زا اين طريق از بين مي برد HIVدقيقه خطر انتقا   11درجه سانتياراد به مدت  11

از آنجا كه اكثريت كودكان مبتال به ايدز ايان عفونات را از مادرانشاان كساب ماي كنناد، تاالش ساازمان         

 . غين و جوانان فعا  از نظر جنسي متمركز گرددبهداشتي بايستي در جهت تغيير رفتار بال

مطالعات بيانار سالمتي .كنتر  زاد و ولد و سقط جنين مي توانند از زياد شدن كودكان مبتال جلوگيري نمايد

درصد شيرخوران متولد شده از مادران آلوده اي است كه قبال يك نوزاد مبتال به دنياا آورده   91تا  91كامل 

داليل قان  كننده اخالقي و پزشاكي   HIVري از ابتالي موارد جديد كودكان به عفونت ضرورت پيشاي. اند

 براي انجا  آزمايشات غربالاري مي باشد

در حا  حاضار مزايااي   . را با مزايايآن مقايسه كرد HIVهميشه بايد خطر ايمن سازي يك كودك آلوده به 

كودكاان آلاوده معماوالپس از تلقاي  واكسان از      با اين حا  . ايمن سازي به مراتب بيشتر از خطراتش است

انتشاار   HIVدر كشورهايي كاه آلاودگي باه    . ايمني كمتري نسبت به كودكان غير آلوده برخوردار مي شوند

بيشتري دارد، كودكان حتي آنهايي كه آلودگي بدون عالمت دارند، بايد بر اساس برناماه اساتاندارد ساازمان    

 .جهاني بهداشت واكسينه شوند

ولاي تزرياق سااير واكسانها بالماان       . دريافت كنند BCGدكان غير ايمن كه ايدز با عالمت دارند، نبايد كو

 .است
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  HIVتكثير 

HIV  تمايل خاصي به لنفوسيت هايT  به ويژه گروهT0     ياا كماك كنناده (T- helper )مولكاو   . دارد

CD0  ار نيز به ميزان كمتر وجود دارد كه به عنوان گيرنده ويروس محسوب مي شوند بر روي سلولهاي دي

، ماكروفاژها و B كه اين سلولها عبارتند از لنفوسيتهاي . قادر است آنها را نيز مستقيما آلوده سازد HIVو لذا 

 CD0به  gp 111در اثر چسبيدن  …مونوسيتها، سلولهاي ميكرو گليا  مغز، سلولهاي مخاطي كولوركتا  و 

آشكار مي شود كه در حالات   gp01وبخشي از پروتئين ديار پوششي به نا  ايجاد  gp111تغيير در پروتئين 

هيادروفوبيك باوده و قسامت اعظام آن      gp01پروتئين . مخفي شده است gp 111طبيعي در زير مولكو  

 . درون غشاء سلو  جايازين شده است

ه دنباا  از دسات   با . به سلو  چسبيد و وارد آن شد، چرخه تكثير ويروسي شروع مي شود HIVهناامي كه 

قسامت مركازي وياروس    . دادن پوشش، اسيد نوكلئيك ويروسي در درون سيتوپالسم سلو  رها ماي شاود  

 RNAكاه دور   p8و  p7باوده و حااوي پروتئينهااي سااختماني      RNAداراي دو زنجيره مساوي و مشابه 

ونوكلئاز و پروتئاز اسات  در اطراف آنهاست و آنزيمهايي مانند نسخه بردار معكوس، آند p10و  p17هستند و 

يك آنزيم، مسئو  تبديل اطالعات ژنتيكي وياروس  . كه مراحل بعد چرخه تكثير ويروس را  انجا  مي دهند

 DNAبوده كه ابتدا يك كپي زنجير يك رشته اي  DNAمي باشد اين آنزيم پلي مراز  DNAبه  RNAاز 

را خراب كرده و پلي مراز با به كار بردن اولين اوليه   RNAآنزيم ريبونوكلئاز،. ويروس مي سازد RNAرا از 

اين دو آنزيم به نا  نسخه بردار معكوس خوانده . دومي را بسازد DNAبه عنوان الاو مي تواند  DNA كپي

 . مي شوند

ويروس حلقوي شده و وارد هسته سلو  شده و در درون كروموزو  سلو  ميزبان جاي گرفتاه   DNAسپس 

 .شود كه اين عمل توسط آنزيم آندونوكلئاز انجا  مي گيردو پروويروس ناميده مي 

در درون كروموزو  ميزبان، عفونت ممكن است با محدوديت در چرخه عفوني تا فعاا    DNAبعد از الحاق 

 هناامي كه سلو  آلوده فعا  گرديد، تهيه رونوشت از . گشتن سلو  آلوده براي مدتي به حالت كمون درآيد
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مربوط به آن به وجاود ماي   ( mRNA)پيا  آور  RNAژنو  ويروس و   RNAشود و پروويروس انجا  مي 

آيد و در نتيجه سنتز پروتئينهاي ويروسي در روي ريبوزومهاي رتيكولو  آندوپالسميك صورت مي گيرد و در 

 . ويروس، ذرات جديد ويروس تشكيل مي شود RNAاثر اجتماع پروتئين با 

، ويريون كامل در قطعه اي از غشاء سلو  ميزباان قارار    HIVانند سازي به هر حا ، در مراحل انتهايي هم

پوشاش ليپيادي از   . گرفته و از سلو  جوانه مي زند و بدين ترتيب پوشش ليپيدي خود را به دست ماي آورد 

غشاء سلو  ميزبان منشا گرفته و داراي مجموعه اي از خارهاي كوچك مي باشد كه هر يك از اين خارهاي 

 . دو يا سه واحد ساخته شده كه هر يك از واحدها از دو جزء به هم پيوسته تشكيل گرديده اند كوچك، از

HIV         نيز همانند ساير رتروويروسها قادر است به صورت پنهااني، باه خصاو  در سالولهاي منوسايت ياا

باه مارگ    Tي ماكروفاژ باقي مانده و باعث كاهش فعاليت اين سلولها گردد، در حالي كه آلودگي لنفوسيتها

 . آنها مي انجامد

هناا  آزمايش عملكرد . تحقيقات در بيماران مبتال به ايدز، نقص ايمني سلولي را در اين افراد آشكار مي كند

مشخص ماي  « ترياد ايدز » سيستم ايمني سه عالمت غير عادي اختصاصي به صورت يك مجموعه به نا  

 . شود

يا لنفوپني مطلق مي  T9به  T0غالبا منجر به كاهش نسبت  كه( +CD0T)0كاهش تعداد لنفوسيتهاي  -1

 . گردد

 افزايش گاماگلوبولين خون   -1

پاسخ مختل سيستم ايمني در بياد آوردن آنتي ژنهايي كه در آزماايش پوساتي باه كاار بارده ماي شاود         -1

 ( .اختال  در ازدياد حساسيت از نوع تاخيري)

 

 

  HIVورد عفونت تقسيم بندي سازمان جهاني بهداشت درم



 24 

دارد و شاامل شاماري از عفونتهااي     HIVاصطالح ايدز اشاره به شديدترين شكل تظاهرات باليني عفونات  

پنومااوني ناشااي از پنوموسيسااتيس كاااريني، توكسوپالسااموز مغاازي، بيماااري )فرصاات طلااب اختصاصااي 

و يا بدخيمي هاي همراه ( HIVآنسفالوپاتي )  HIV، بيماريهاي ناشي از (سايتوماالوويروس، كانديدياز مري

 .   باشند( كپوشي ساركوما)

مادا  العمر باقي خواهد ماند و ظارف   HIVسازمان جهاني بهداشت معتقد است كه عفونت در افراد آلوده به 

اين پيشرفت به سوي ايدز نشاان  . مبتال به ايدز خواهند گرديد HIVدرصد افراد آلوده به  91سا  تقريبا  11

من ان بيماري است كه با زوا  تدريجي سيستم ايمني ميزباان باه صاورت كااهش تعاداد      دهنده طبيعت مز

 . كمك كننده مشخص مي شود Tلنفوسيتهاي 

 01كمك كننده شروع به كاهش نموده به طوريكه در حدود  Tبعد از آلوده شدن شخص، تعداد لنفوسيتهاي 

ايان ناابودي تادريجي سيساتم     . سته مي شاود سلو  در هر ميليمتر مكعب در سا  از تعداد سلولها كا 91تا 

ايمني در ابتدا به صورت تظاهرات باليني نه چندان شديد مانند بزرگي غدد لنفاوي منتشار، اساها ، كااهش    

معموال اكثر بيماريهااي كاه در تعرياف ايادز ماي گنجاد       . وزن، كاندياز دهان و غيره خود را نشان مي دهد

 .سلو  در هر ميليمتر مكعب باشد 111كمك كننده كمتر از  Tيتهاي هناامي ايجاد مي شود كه تعداد لنفوس

سازمان جهان بهداشت براي تدوين يك سيستم تقسيم بندي مناسب فهرسات نشاانه هااي بااليني كاه در      

 : تعيين پيش آگهي داراي اهميت هستند را جم  آوري نموده و به صورت چهار دسته ذيل بيان كرده است 

 ( PGL)ا با بزرگي غدد لنفاوي منتشر و پايدار بدون عالمت باليني ي -1

 (خفيف)عفونت اوليه   -1

 عفونت متوسط   -1

 (معاد  ايدز)عفونت شديد   -0

 

 فرد آلوده به ويروس چه آداب و موازيني را بايد رعايت نمايد ؟
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اي درباره خطرات آلوده شدن ساير افراد اجتماع به وسيله فرد آلوده به ويروس اطالعاتي كاه در ماورد راهها   

هر فرد سر  مثبت از اهدا خون مطلقا خودداري . انتقا  ويروس شناخته شده است بايد مورد توجه قرار بايرند

چنانچه فرد آلوده به ويروس به خدمات پزشكي مانند دندان پزشكي، تزريقات و خون گيري نياز داشته . نمايد

و به وياژه  . زد تا احتياطات الز  را بعمل آورندباشد، افرادي را كه اين خدمات را انجا  مي دهند بايد آگاه سا

خطرات مهم آلاودگي هنااا  آميازش و تمااس     . هناا  تماس با خون كليه اصو  حفاظتي را رعايت نمايند

 . جنسي است

اين آلودگي هناا  تماس نزديك . انتقا  ويروس ممكن است از ك مرد آلوده به يك زن سالم صورت بايرد

بدون ترديد، ترشحات مرد مانند ماي  مني و يا ترشحات مهبلاي  . يزش اتفاق مي افتداعضاء تناسلي، موق  آم

همچنن نشان داده شده است كه ارتباط ميان دهان و اعضاء تناسلي ماي تواناد منشاا    . زن خطر انتقا  دارند

 .آلودگي از طريق بوسه همراه با مخلوط شدن بزاق تا كنون به اثبات نرسيده است. آلودگي باشد

. ر مردان استفاده از پرزرواتيف بهناا  مقاربت از آلوده شدن همخوابه جلوگيري مي كند و بدون خطر اسات د

اخيرا نشان داده اند كه برخي مواد . با اين وجود بايد توجه داشت كه پرزرواتيف به طرز صحي  استعما  گردد

اسپر  كش دارند ويروس را در محيط خاصيت ( ابر)ضد عفوني كننده محتوي اوو  ها، كرمها و يا اسفنجها  

بنابراين بهتر است . اما تاثير اين فرآورده ها مطلقا در انسان نشان داده نشده است. آزمايشااه از بين مي برند

 .كه اين مواد تؤا  با استعما  پرزرواتيف مورد استفاده قرار بايرند
  

 وخامت بيماري ايدز چگونه است ؟

واض  است . برحسب تغييرات عفونت حاصل بر اثر ويروس ايدز ظاهر مي گردد به طور مسلم وخامت بيماري

هناا  وجاود نشاانه هااي    . كه در اشكا  بدون نشانه يا اشكا  سبك، مسئله تهديد حيات مطرح نمي باشد

عالوه . بيماري و يا عالئم مشايعت كننده ايدز، خطر وخامت بيماري به شكل بسيار جدي مسئله مهمي است

بايد ياد آور شويم كه طرح بيماري ايادز تحات عناوان    . در ابتال دستااه عصبي خطر مرگ وجود داردبر آن 
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يك بيماري وخيم ضرورت ندارد، زيرا بر اساس تحقيقات متعدد مشخص شاده كاه از زماان آغااز و اعاال       

 . بيماري مرگ ياانه راه است

درصد افرادي كه  01قرار بدهيم در مي يابيم كه چنانچه نتايج بدست آمده از بررسيهاي متعدد را مورد توجه 

اما با تما  احوا  اين نتايج در پاسخ باه ايان ساؤا  كاه افاراد      . به بيماري ايدز مبتال بوده اند از بين رفته اند

 1891درصد افرادي كه در سا   81ولي براساس آمار موجود . مبتال به بيماري زنده خواهند ماند گويا نيست

بيماريشاان   1891درصاد از فارادي كاه در ساا       71همچناين  . تال شده بودند، فوت كرده اندبه بيماري مب

به طور كل بايد در نظر داشت كه ارقا  ياد شده نعكاس درساتي در   . تشخيص داده شده بود، از بين رفته اند

باه  . ر متفاوت اسات به عنوان مثا  در موارد ابتال به تومور و يا عفونت سير بيماري بسيا. درك واقعيت ندارند

ساا  و در ماوارد اباتال باه عفونتهااي       1عبارت ديار، پيشآگهي زمان متوسط زنادگي در سااركم كااپوزي    

 . ماه است 1سينوماا  ويروس 

 .  به طور خالصه وخامت بيماري ايدز به درجه نقص ايمني فرد بستاي دارد

 

 آيا ويروس ايدز را مي توان از بين برد ؟

ايدز و كليه تظاهرات ناشي از آن، به علت ويروس ايدز است، بنابراين انديشه توقاف ساير    از آنجا كه بيماري

 . بيماري از راه از بين بردن ويروس، براي كليه محققين به سرعت مطرح گرديد

ميالدي، ابتدا در آزمايشااه و سپس در انسان، بررسيهايي درباره موادي كه اثار آنهاا بار     1891از آغاز سا  

ياا  « تناستو آنتي مونيات » كي از اين فراورده ها . روسهاي حيواني به اثبات رسيده بود، به عمل آمدرترووي

HPA11  تاثير آن بر روي بعضي از تومورهاا  . سا  قبل از پيدايش ويروس ايدز كشف شده است 11بود كه

ر اشاعه پيدا كرد كاه  بزودي اين فك. و لوسمي هاي حاصل به وسيله ويروسهاي حيواني نشان داده شده بود

اما تجويز اين دارو از يك سو در بهبود . اين فراورده ممكن است از تكثير ويروس در بيماران جلوگيري نمايد
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باليني و بيولوژيك همشه نتيجه رضايت بخش نداشت و از سوي دياار قطا  درماان سابب تكثيار مجادد       

مصرف طوالني دارو به علت اثرات سمي ماان   ويروس مي شد بنابراين تكرار درمان ضرورت پيدا مي كرد و 

 .ادامه درمان مي گرديد

به علت اثرات بسيار « سورامين » تجويز . سپس درباره تاثير ساير داروها بر روي ويروس ايدز بررسي نمودند

 . داروي ضد سل نيز خصوصيت وقفه دهنده بر ويروس دارد« آنسامايسين » . سمي نا اميد كننده بود

اما در يك بررسي تحت كنتر  در بيماراني كاه  . در انسان تائيد شده است( آلفا ) روسي اينترفرون اثر ضد وي

كه تااثير آن   FOSCARNETاستفاده از . تور  طوالني غدد لنفاوي داشته اند نتيجه اي بدست نيامده است

 .ران داردبر ويروسهاي گروه تبخا  نشان داده شده است اثر تقليل دهنده ويروس ايدز در بيما

داروي ضد ويروسي كه اكنون روي آن تاكيد مي شود و به نظر مي رسد در آينده طيف وسيعي داشته باشاد   

يكي از مزاياي آن اين اسات كاه از راه خاوراكي    . مي باشد AZTيا   AZIDOTHYMIDINEعبارت از 

به طور كلي پاسخ به . مصرف مي شود و انتشار دارو در بدن و به ويژه در دستااه عصبي رضايت بخش است

اين مولكو  به طور واض  در تقليال  . اميدوار كننده است لذا به شكل تجارتي تهيه مي شود AZTدرمان با 

 .مرگ و مير و شيوع حوادث جدي در بيماران مبتال به ايدز مؤثر مي باشد

اعما  ايمني خود پيادا   بيماراني كه تحت درمان با اين دارو قرار گرفته اند به طور متوسط بهبود شخصي در

اما بايد توجه داشت كه اين دارو نيز همانند ساير داروهاي ضد ويروساي در مرحلاه اولياه بيمااري     . كرده اند

به طور خالصه، اكنون كوشش محققين بر اين است كه از ميان مولكولهاي متعدد مشتق از ايان  . مؤثر است

اراي حداكثر فعاليت در برابر ويروس، شرايط انتشاار مناساب   دارو، فراورده اي را مورد بررسي قرار دهند كه د

الز  به يادآوري است داروهاي ضد ويروسي كه در حا  حاضر به . در بدن، اثر طوالني و حداقل سميت باشد

كار برده مي شوند فقط تكثير ويروس را متوقف مي سازند و ويروس در حالت خفته باقي مي ماند، اماا قاادر   

 .        س از سلولهايي كه در آن جايازين شده است نمي باشدبه اخراج ويرو

 آيا نقص دستگاه ايمني را مي توان ترميم نمود ؟
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آسيبهاي حاصل از ويروس ممكن است غير قابل برگشت باشند و در نتيجه اقادا  باه درماان اختصاصاي را     

. ر دستااه ايمني باه عمال آماده اسات    در سالهاي اخير بررسيهاي متعدد درباره تاثير داروها ب. ايجاب نمايند

همزمان با كشف ويروس ايدز و تاييد آن به عنوان عامل بيماري، مشاهده گرديد كه تجاويز فاراورده هااي    

 . محرك دستااه ايمني سبب تسري  تكثير ويروس مي شود

بدون اينكه در  از ميان فراورده هايي كه از نظر آزمايشااهي به مثبت شدن آزمونهاي ايمني منجر شده اند ا 

اما تجويز . مي باشند 1تخفيف فيزيكي و يا نشانه هاي باليني تاثير داشته باشند ا اينترفرون گاما و انترلوكين 

براي جانشين ساختن گلبولهااي  . اين داروها، سبب پيدايش آثار ثانويه قابل توجه، با مشكل روبرو شده است

پيوناد ياا باه    . شاتي بر روي چندين بيمار انجا  گرفته استسفيد سالم به جاي گلبولهاي سفيد معيوب آزماي

عبارت ديار، انتقا  مغز استخوان كه حاوي گلبولهاي پيش ساز گلبولهااي سافيد ماي باشاد روش درماان      

دياري است اما اين پيوند زماني امكان پذير است كه برداشت مغز استخون از افرادي بايد انجاا  گيارد كاه    

بهبود عمل ايمني هنااميكه پيوند گرفته باشد سبب از بين رفتن .  رنده سازگار باشدگروه نسجي دهنده و گي

باالخره بايد توجه داشت كه براي احتراز از آلودگي مجدد سلولهاي پيوند شده، . نشانه هاي بيماري شده است

 .                     استفاده از داروها ضد ويروسي كامال ضرورت دارد

 ايدز در ايران 

. هساتند  heterosexaalو ساايرين   himisexaalداريم كه از اين تعاداد ياك نفار      HIV+ 111در ايران 

كه از فرانسه وارد مي شد و در حاا    VIIIراههاي انتقا  در ايران در ابتدا فراورده هاي خوني بويژه فاكتور 

 .اشيمداشته ب +HIVهزار نفر  1-9اين است البته تخمين مي زنيم  sexuallyحاضر 

 

 :آخرين آمار ايدز در ايران 
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نشان مي دهد كه موارد گزارش يان   78-91بررسي مقايسه اي وضعيت آلودگي به ويروس ايدز در سالهاي 

 .درصد افزايش يافته است 11ويروس در سا  جاري نسبت به سا  گذشته 

ي ايادز و هپاتيات در اياران    در گزارشي از وضعيت بيماريها( اروميه) دانشااه علو  پزشكي آذربايجان غربي 

نسابت باه او    (  1/7/91تاا تااريخ   ) تعداد بيماران مبتال به ايدز در شش ماه او  ساا  جااري   : مي افزايد 

 . مورد افزايش يافته است 1118مورد به  1191درصد افزايش داشته و از  11فروردين سا  جاري 

درصاد را   1تاليان به ايادز را ماردان و حادود    درصد از مب 81همچنين در اين گزارش آمده است كه حدود  

فازايش يافتاه    91مورد در سا   111به  78مورد در سا   81زنان تشكيل مي دهند كه تعداد زنان مبتال از 

 . است

اين گزارش با اشاره به وجود مشكالت فرهناي، اجتماعي و سياسي كشورهاي جهاان ساو  در بياان آماار     

ساس تخمين سازمان جهاني بهداشت براي رسيدن به آمار واقعاي مبتالياان،   واقعي خود آورده است كه بر ا

و موارد ابتال به بيماري ايدز را باياد در عادد    11را بايد در عدد  HIVموارد گزارش شده آلودگي به ويروس 

تاا او  مهار مااه    ( دوره بي عالمتاي بيمااري   ) ضرب كرد كه در اين صورت موارد آلودگي به ويروس  1/1

 . مورد است 1111حدود ( دوره عالمت دار ) هزار مورد و موارد بيماري ايدز  111ا  نزديك به امس

 

 درمان

در برابر  تعداد زيادي از آنتي بيوتيكهاي مؤثر بار باكتريهاا و بيماريهااي حاصال از آنهاداروهااي ماؤثر بار        

ف اساسي زيار در راس قارار   نيل به چهار هد HIVدر درمان عفونت . ويروسهاي فوق العاده محدود هستند

 : دارد 

 درمان عفونتهاي فرصت طلب با استفاده از آنتي بيوتيكهاي اختصاصي برحسب نوع ميكروب،  -1

 .درمان تومرها با استفاده از شيمي درماني، اشعه درماني و جراحي  -1

 .HIVدرمان عفونت   -1
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 . افزايش قدرت دفاعي بدن ميزبان  -0

هدف بالقوه داروهاي ضد ويروسي بوده و بسياري از آنها قادرناد در   HIVقسمتهاي متعددي از چرخه تكثير 

 .را مهار نمايند HIVلوله هاي آزمايش تكثير 

 مهار اتصا  ويروس به گيرندهاي سلو  هدف -1

به گيرناده هااي    HIVمي باشد كه با مهار اتصا   CD0يك شكل محلو  از گيرنده  :محلو   CD0الف ا  

 .مي گردد HIVسلولهاي هدف مان  تكثير 

هرچند نتايج اكثر مطالعات آزمايشااهي با پلي ساكاريد سولفاته اميد بخش بوده، ولي  :ب ا سولفات دكستران  

هنوز برخي از آنها نتوانسته اند تاثير ضد ويروسي يا ايمني با اين ماده را نشان دهند و شايد علات ايان امار    

 .دعد  جذب دكستران سولفات از طريق خوراكي مي باش

نا  تجارتي دارويي است كه از تركيب گليسيريدهاي خنثي، فسفاتيديل كولين و فسفاتيديل  : AL -711ج ا  

نيز وجود دارد كه از ليستين تخم مار    EL -711تركيب مشابهي از آن به نا  . اتانو  آمين ساخته مي شود

ه و به اين ترتيب با بي ثباات  اين محصوالت باعث تغيير ساختمان غشاهاي حاوي ليپيد شد. مشتق مي شود

 .جلوگيري به عمل آورند CD0قادرند از اتصا  آن به گيرنده هاي  HIVكردن غشاي سرشار از كلسترو  

 مهار كننده هاي ترانس كريپتاز معكوس  -1

 (Ansamycinيا  Rifibutin)آنزامايسين الف ا 

پلي مراز در  DNAمهار آنزيم  اده باعثاين م( :  phsphonoforomateيا  Foscarnet)ب ا فسفونوفورمات  

 .هرپس ويروسها و آنزيم ترانس كريپتاز معكوس در برخي از رتروويروسهاي حيواني مي شود

  DNAمهار كننده هاي سنتز  -1

را نيز  HIVزايدوودين تري فسفات اثر مهاركنندگي رقابتي با آنزيم ترانس كريپتاز معكوس  :الف ا زايدوودين 

وودين از امتحانات آزمايشااهي در مدلهاي حيواني موفق بيرون آمده و هم اكناون در بيمااران   زايد.داراست 

توانايي اين دارو در عبور از سد خوني ا مغزي، احتما  تكثير  . مصرف مي گردد HIVمبتال به ايدز و عفونت 

ي باوده و در ايان   ويروسي در بافت عصبي را كاسته است و مزيت دياار ايان دارو تجاويز آن از راه خاوراك    
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عوارض جانبي اين دارو شامل ساردرد، بيخاوابي،   . درصد مي باشد 97صورت امكان دسترسي بيولوژيك آن 

، كااااهش  11Bتهاااوع، اساااتفرا ، اضاااطراب، لااارزش، گيجاااي، آنماااي، نوتروپني،كااااهش ويتاااامين   

 .رتيكولوسيتپيامانتاسيون ناخن و مخاطات، ميوپاتي و منناوآنسفاليت حاد مي باشد

عارضه اصلي اين دارو آنمي است كه . اثرات ضد ويروسي اين دارو هنوز مورد بحث مي باشد :ا ريباويرين ب  

 .ميلي گر  در روز ظاهر مي شود 1111به ويژه در دوزهاي باالي 

 HIVاز بين بردن عفونت مخفي  -0

ار چيناي باه ناا     كيلاو دالتاون از ريشاه ياك ناوع خيا       11اين ماده با وزن مولكولي :  GLQ – 111الف ا  

Trichosanthes   Kirilowii    به دست مي آيد و قادر است در آزمايشااه به طور انتخابي سالولهاي آلاوده

 .ويروس را مهار نمايد RNAرا از بين برده و سنتز  HIVبه 

111- GLQ  توانايي از بين بردن مخازنHIV  را دارد( سلولهاي منونوكلئر و ماكروفاژ ) مخفي. 

 تجم  و جوانه زدن ويروسمهار  -1

دارد؛ اما بتاا اينترفارون    HIVآلفا اينترفرون در آزمايشااه اثر مهار كنندگي بر روي تكثير : الف ا اينترفرونهاا   

 .داراي اثر كمتر و گاما اينترفرون فاقد اين اثر است

اينترفرونها باياد  . دعوارض جانبي اينترفرونها شامل تب، بيقراري، ميالژي و ساپرسيون مغز استخوان مي باش

 .از طريق غير خوراكي تجويز شوند

باا شاناخت   . ضروري مي باشاد  HIVاين آنزيم براي عفونت زايي: ب ا مهار كننده هاي آنزيم پروتئاز ويروس  

مشخصات و ژن سازنده اين آنزيم محققين توانسته اند در آزمايشااه مااده شايميايي مهاار كنناده آن را باه      

 . مايندصورت صناعي سنتز ن

 فعا  سازي دفاع هاي ضد ويروسي -9

محساوب   HIVفعا  سازي دفاعهاي ضد ويروسي توسط آمپلي ژن، راه دياري براي درمان ضد : آمپلي ژن 

مكانيسم هااي اثار   . بوده است HIVاين دارو هم در آزمايشااه و هم در محيط بدن قادر به مهار . مي گردد
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در رشته اي  RNAون، فعا  سازي آنزيمهاي داخل سلولي كه وابسته به تحريك توليد اينترفر: آن عبارند از 

 عالئم مسموميت با اين دارو شامل عالئمي شبيه به آنفلوآنزا. هستند و تحريك سلولهاي نابود كننده طبيعي

 .و گرگرفتاي مي باشد

  

 HIVراههاي پيشگيري از عفونت 

 :ير الز  و ضروري به نظر مي رسد ، رعايت موارد زHIVبراي پيشايري از انتشار عفونت 

افرادي كه تست سرمي مثبت دارند بايد فعاليت هاي جنسي خود را محدود كرده و در ارتباطاات جنساي    -1

 .خود، جهت جلوگيري از هر گونه انتقا  مني، از كاندو  استفاده نمايد

درصد عفونت را به نوزاد  01تا  11، چرا كه اين افراد به احتما  HIVجلوگيري از بارداري زنان آلوده به  -1

 . خود منتقل مي كند

 .گرفتن خون از افرادي كه در گروههاي در خطر قرار ندارند -1

 عد  استفاده مشترك از سرنگ توسط معتادين  -0

 : ساير پيامهاي آموزشي عبارتند از 

 ل ايجاد خراش در عد  استفاده از مسواك، تيغ ريش تراش و ساير وسايل مشتركي كه مي توانند عام

 .بدن باشند

  گوش سوراخ كن، سوزن خالكوبي، طب سوزني كه وسايل ضدعفوني نشده : استفاده از وسايلي مانند

 . اند، خطرناك است

     در برنامه واكسيناسيون كودكان از سرناهاي يكبار مصرف استفاده مي شود، امكاان انتقاا  عفونات

كليه واكسنها را ماي تاوان باه    .سنها را در يافت كرده باشندكودكان يك ساله بايد تما  واك. وجود ندارد

 ژ ممنوع است .ث.كودك آلوده تلقي  نمود و فقط در مرحله ايدز تلقي  واكسن ب

 استفاده از دستكش به هناا  كار و آزمايش با مايعات بدن. 
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  در معاشرت و تماس با افرادي كه مبتال به عفونتHIV ردهستند، امكان انتقا  وجود ندا. 

  انداختن فوري سوزن سرنگ با پوشش و يا حتي بدون پوشش به درون ظروف زباله مخصو. 

  شير دادن يكي از موارد سرايتHIV      بعد از زايمان است ولي توصيه ماي شاود در كشاورهايي كاه

 .شيرهاي خشك جايازيني موجود نمي باشد تغذيه از شير مادر ادامه يابد

حتياط اضافي عالوه بر استفاده از دستكش، روپوش و ماساك، حفاظات از   در طي كليه كارهاي عملي تنها ا

لوازمي چون سوزن، سر سوزن، سرنگ و غيره را بايد به اندازه كافي توساط حارارت اساتريليزه    . چشمهاست

را غير   HIVدر ضمن لوازمي كه نمي توانند در معرض حرارت قرار گيرند با استفاده از گلوتارآلدئيد كه . كرد

  مي كند به راحتي استريليزه مي گردند كه قرار دادن اين لواز  به مدت نيم ساعت در گلوتارآلدئيد كافي فعا

 .به نظر مي رسد

 توصيه هايي به كاركنان مراقبت هاي بهداشتي

  از رفتارهاي جنسي كه افراد را در خطر عفونتHIV قرار مي دهد آگاه باشيد . 

  به بيماران در مورد راههاي انتقا HIV     و پيشايري از آن از قبل خودداري از تماس جنساي باا افاراد

معتادان تزريقي، خود فروشها و مشتريانشان و افرادي كه رفتارهااي مخااطره آمياز    ) گروههاي پر خطر 

 .و طرز استفاده صحي  از كاندو  را آموزش دهيد( جنسي انجا  مي دهند

 يش و مشاورهتوصيه به افراد گروههاي پر خطر جهت انجا  آزما. 

  به معتادان تزريقي آلوده و غير آلوده بهHIV  براي ترك اعتياد و اجتناب از استفاده مشترك از سوزن و

 .ساير وسايل تزريقي مواد مخدر سفارش كنيد

  بيمار را واداريد تا به تماسهاي جنسي خود اشاره كند و شما را در نقش ارجاع دهنده به مراكز بهداشتي

 .شدقبو  داشته با

  زنان باردار و آلوده بهHIV  را از خطرات جدي تهديد كننده خود و فرزندشان مطل  ساخته و براي همه

 .كه در سنين باروري هستند، جلسات مشاوره برگزار نماييد HIVزنان آلوده به 
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 از خدمات و مناب  موجود در جامعه مطل  باشيد تا بتوانيد افراد را به آنجا ارجاع دهيد. 

 ت عد  وجود چنين مراكزي حمايت بيشتري از طريق مشاوره گروههاي همتا و ساير خادمات  در صور

 .و شريك جنسي آنها فراهم آوريد HIVبراي افراد آلوده به عفونت 
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 هپاتيت

کبد است و انواع مختلفی دارد که بعضی از آنها قابل سرایت هستند و برخی  التهابهپاتیت به معنی 

برخی از این بیماران . عالئمی ندارد Bو  Cبیشتر مبتالیان به هپاتیت آنهم از نوع . مسری نیستند

دهند از قبیل خستای، د  درد، درد عضالنی و تهوع و بی   عالئم عمومی عفونت ویروسی را نشان می

 یرقانندامها، شکم، ا تور کند که شامل  بروز می کبدیتهایی، ولی در موارد پیشرفته عالئم نارسایی اش

 .است ... های گوارشی و  و خونریزی

ولی . تواند مثل یک سرماخوردگی بروز نماید عامل بیماری هپاتیت یک ویروس است و در ابتدا می

ردگی معمولی به دلیل از کار افتادن کبد و مشکل بودن بر عکس سرماخو" C"بیماری مزمن هپاتیت 

 .تواند حیات بیمار را تهدید کند  درمان می

این ویروس عمدتًا از طریق تماس با . باشند  هزار نفر آلوده به این ویروس می ۰۲۲در ایران بالغ بر 

 .شود  خون افراد آلوده منتقل می

 :   این ویروس گرددتواند باعث عد  انتقا همچنین روشهای زیر می

 مواد شود، به ویژه در افراد معتاد به  استفاده می سرنگهای آلوده که به عنوان  استفاده از سوزن

غیر  خالکوبیمثل )تیز یا سوزن آلوده  ٔ  تزریقی و همچنین سوراخ شدن بدن با هر وسیله مخدر

 ( بهداشتی

 استفاده از لواز  شخصی به صورت اشتراکی  

  هموفیلیو  تاالسمیبیماران  خون و پالسمای آلوده که در ایران اکثرًا در های فرآوردهدریافت 

  .شود ده میدی

 بیمارستانی  ٔ  زخمی شدن پوست بدن در یک بخش آلوده . 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A8%D8%AF&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D9%86%DA%AF&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%85%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C&action=edit
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یک کبد . رساند  از دیار نکات مهم در مورد این ویروس این است که به تدریج به کبد آسیب می

وقتی شما به این . کند سازد و مواد سمی را از خون خارج می  سالم مواد شیمیایی مورد نیاز بدن را می

شود و بافت طبیعی تخریب شده به جای آن بافت فیبری و  شوید کبد شما ملهتب می  بیماری مبتال می

 ماند   فرسوده می

 آزمایش کبد

 سنوگرافیهای خون،  این کار از طریق آزمایش. گیرد پس از تشخیص پزشک آزمایش کبد انجا  می

نمونه  سوزنو نمونه برداری از کبد کار بسیار آسانی است و از طریق بی حسی موضعی و از طریق یک 

 .شود  بستری می بیمارستانحداکثر یک روز در  شود و بیمار گیری انجا  می

 :رسد  برای انتشار این ویروس کارهای زیر ضروری به نظر می

 زخم  پانسماندر صورت نیاز به کمک برای . دهای پوست را خودتان پانسمان کنی زخم و بریدگی

 . استفاده شود  استریلاز دستکش 

  ،و اعضای بدن و بافت اهداء نکنید  پالسمادر صورتی که به این بیماری مبتال هستید، خون . 

  با لواز  شخصی دیاران به طور مشترک استفاده نکنید لواز  آرایشی، و مسواک، تراش ریشاز . 

  ازاینرو پیشایری از آلودگی . و درمان کامل ندارد واکسنبه یاد داشته باشید این بیماری

 شماست  ٔ  های بهداشتی بر عهده دیاران با عمل به توصیه

 :   Aهپاتيت 

 اطالعات اوليه

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%A7%DA%A9&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86
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شود و باعث  دن شخص آلوده دف  میاست که بوسیله مدفوع از ب HAV ویروس A عامل هپاتیت

 راه انتقا  این بیماری از طریق آب و غذاهای نپخته یا خوب. شود آشامیدنی و غذا می آلودگی آب

طریق  به ندرت از HAV .باشد شوند، می نپخته شده یا غذاهایی که بوسیله اشخا  مبتال طبخ می

آلودگی مزمن  شود ولی کمتر دیده میبه شکل حاد  A هپاتیت. شود خون به اشخا  دیار منتقل می

  .آورد می یکبار ابتال به این بیماری در شخص مصونیت دائمی بوجود. آورد بوجود می

 عاليم بيماری

برای مثا  کودکان هیچ . دهند نمی افراد مبتال به هپاتیت همیشه تمامی عالیم بیماری را نشان

این . شود و بزرگساالن عالیم بیماری دیده می ناندر حالی که در نوجوا. ای از آلودگی ندارند نشانه

چشمها ، احساس خستای و کوفتای ، درد در ناحیه باال و  زردی پوست و سفیدی: عالیم عبارتند از

وزن ، تب ، تهوع ، اسها  ، استفرا  ، درد مفاصل ، تیره شدن رنگ  طرف راست شکم ، کاهش اشتها و

 .مدفوع رنگ شدن ادرار و بی

 

عالیم . یابد افزایش می امینی بدن دستگاه شود، فعالیت می آنزمیهای کبدی باعث افزایش میزان A هپاتیت

این عالیم گاهی از یک هفته تا یک ماه بعد . کند می هفته بعد از شروع آلودگی بروز 1 - 0بیماری 

دهند و حدود  عد از آلودگی عالیم را نشان میهفته ب 9 - 8مردان  درصد 11. دهند نیز خود را نشان می

دهند و به ندرت این بیماری باعث  بیماری را خیلی شدید و سری  نشان می یک درصد افراد عالیم

  .شود کبد و مرگ می از کار افتادن

 Aچگونگی تشخيص هپاتيت

ادی برای آنتی ب در این آزمایشها ، دو نوع. است آزمایش خون بهترین راه تشخیص بیماری ،

از ظاهر شدن عالیم  روز قبل 1 - 11که  M آنتی بادی ایمونوگلوبولین. شود ویروس مشخص می

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D8%A8%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D8%A8%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D8%AF%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D8%AF%D9%86
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 G و آنتی بادی ایمونوگلوبولین. شود می ماه ناپدید 9شود و کمتر از  بوسیله دستااه ایمنی ساخته می

کند و مصونیت  ایمن می HAV شود و بدن را در مقابل آلودگی نسبت به او  می بادی آنتی که جایازین

  .آورد می بوجود

  تفسیر نتایج حاصل از آزمایش خون

 نوگلوبولیناگر آزمایش خون شخص نسبت به آنتی بادیهای ایمو G و M باشد، او  هر دو منفی

 .تواند واکسن بزند هرگز به ویروس آلوده نشده و می

 اگر در آزمایش خون شخص ایمونوگلوبولین M آلودگی. مثبت باشد HAV وجود و ممکن است 

 .ماه دیار بهبود یابد یا وضعیت بیمار بدتر شود 9تا 

 اگر ایمونوگلوبولین M منفی و ایمونوگلوبوین G مثبت باشد، شخص از طریق ویروس یا 

  .واکسن آلوده شده و برای همیشه ایمن شده است

این افراد دوره ابتال به در . هستند A هستند بیشتر در معرض ابتال به هپاتیت مبتال ایدز افرادی که به

به  HIV در افراد مبتال به ایدز چون داروهای ضد. تر است بروز عالیم و بهبودی کامل طوالنی بیماری و

است با مشورت  در حقیقت الز . کند بیشتر بروز می A رسانند عالیم بیماری هپاتیت کبد آسیب می

  .گردند طبیعی باز با پزشک ، داروها را قط  کنند تا آنزیمهای کبدی به حد

 چگونگی درمان

. تواند از مایعات استفاده کند دارد می اگر شخص اسها  و استفرا . درمان معمو  بیماری ، استراحت است

توان از ایبوپروفن یا مسکنهای دیار برای مهار  می اگر چه بهترین راه ، مراجعه به پزشک است ولی

کنید، اخیرا ویروش هپاتیت به بدن شما منتقل شده است،  میفکر  اگر. های بیماری استفاده کرد نشانه

  .باشد ناذشته ویروس هفته از ورود 1 - 9به شرط آنکه بیشتر از . کنید گاماگلوبولین تزریق

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
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 ونگی پيشگيری از بيماریچگ

 و VAQTH .است دو نوع واکسن برای این بیماری وجود دارد واکسیناسیون بهترین راه

HAVRIX. عالیمی شبیه سرماخوردگی و درد در  اثرات جانبی این واکسنها خیلی خفیف است و

 (TWIRIX).استفاده کرد A و B برای هپاتیت توان از یک واکسن ترکیبی می. باشد ناحیه واکسن می

 .شوند افراد واکسینه شده دیر به بیماری مبتال نمی درصد 88این واکسن بسیار موثر است بطوری که 

 بعد از واکسیناسیون دوباره به هپاتیت. دستااه ایمنی تخریب شده است چون در افراد مبتال به ایدز

A بهتر است موقعی که تعداد .شوند مبتال می CD0 در محدوده طبیعی است، واکسن تزریق شود . 

 Bهپاتيت

 اطالعات اوليه

. ا علیه این بیماری واکسینه کردتوان افراد ر می. آید بوجود می HBV ویروس بوسیله B هپاتیت

، منی و مایعات واژینا  وجود دارد و از طریق تماس جنسی ، وسایل آلوده  خون ویروس در این

را  توانند از طریق جفت یا در موق  زایمان ، ویروس زنان باردار آلوده می. شود منتقل می تزریق دارو

تر آن  بیشتر است و همین باعث انتقا  راحتA ویروس هپاتیت در خون نسبت HBV میزان. منتقل کنند

. تواند به دو شکل مزمن و حاد دیده شود به نوزاد در موق  تولد می منتقل شده از مادر B هپاتیت. شود می

برای  تواند ویروس را شناسایی و نابود کند، در حالی که ویروس ماه نمی 9تا  امینی بدن دستگاه مزمن یعنی

 .دهد تکثیر ادامه می باقی مانده و به فعالیت و کبد ماهها و سالها در

 

 

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA+%D8%AE%D9%88%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA+%D8%AE%D9%88%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AA+A
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AA+A
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D8%AF%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D8%AF%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D8%A8%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D8%A8%D8%AF
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درصد بزرگساالن بیماری را به شکل مزمن  11متر از ک. شود و آسیب آن می کبد سرطان این باعث

و در نوجوانان  درصد 81اند به  دهند، در حالی که این رقم در کودکانی که در موق  تولد آلوده شده می نشان

. سالمتی دستااه ایمنی دارد خطر ابتال به ویروس در بزرگساالن بستای به. رسد درصد می 11 - 11به 

 ، مشکالت کلیوی و دیالیز ، پیوند عضو دستااه ایمنی آنها به دالیلی مانند برای مثا  افرادی که

گزارشها نشان داده است که . شوند یبیشتر از افراد سالم مبتال م تضعیف شده است ایدز و شیمیوتراپی

درصد ، آن را به شکل مزمن  11اند و از این تعداد  به ایدز به هپاتیت آلوده شده درصد افراد مبتال 81

  .دهند می نشان

 های بيماری نشانه

درصد افراد آلوده  11 - 01. دهند نشان نمی تما  افراد آلوده شده با این ویروس عالیم بیماری حاد را

. کند هفته بعد از ورود ویروس بروز می 0 - 9عالیم حدود  معموال. دهند شده عالمت خاصی را نشان نمی

کنند و قادر به انجا  کاری  حاد احساس بیماری می B شده با ویروس هپاتت افراد آلوده A مانند هپاتیت

دهند  سری  نشان میاز یک درصد افراد آلوده این بیماری را به شکل خیلی شدید و  کمتر. نیستند

 .شود منجر به از کار افتادن کبد و مرگ می که

 

. دهد ماه مراقبت کند، شخص عالیم هپاتیت مزمن را نشان می 9تا  اگر دستااه ایمنی نتواند بیماری را

معموال در افرادی که چندین سا  است مبتال به . مشابه هپاتیت حاد باشد های هپاتیت مزمن نشانه

 ، پوستی جوشهای ، کهیر این عالیم شامل. دهند گروهی از عالیم اضافی را نشان می بیماری هستند

  .باشد می (Polyneuropathy) پاها ، سوزش یا مورمور کردن در بازوها و آرتریت

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D8%A8%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D8%A8%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C+%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C+%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C+%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B2
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D9%87%DB%8C%D8%B1
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D9%87%DB%8C%D8%B1
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9+%D8%AC%D9%88%D8%B4+%D8%A8%D8%AF%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9+%D8%AC%D9%88%D8%B4+%D8%A8%D8%AF%D9%86
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  Bچگونگی تشخيص هپاتيت

که بوسیله دستااه ایمنی  آنتی بادیها و آنتی ژهنا اولین راه تشخیص استفاده از آزمایش خون است که

 آزمایشهای ضروری برای تشخیص آلودگی ،. کند شود را مشخص می مقابل ویروس ساخته می در

آنتی ژن  آنتی بادی مربوط به ) HBS آنتی بادی دو و (B سطحی آنتی ژن) HBSAg آنتی ژن تشخیص

  .باشد می (Bبادی مربوط به آنتی ژن مرکزی آنتی ) HBC آنتی بادی و( سطحی

  HBV آزمايش با ويروس

اگر بار ویروسی بیشتر از . خون مشخص کرد توان تعداد ویروس را در بوسیله آزمایش بار ویروسی می

وقتی بار ویروس از . باشد فعالیت ویروس در کبد می لیتر باشد نشان دهنده یصد هزار نمونه در میل

اگر تعداد کمتر از . کبدی نیز افزایش یابد درمان باید شروع شود این مقدار باالتر رود و آنزیمهای

در این . منفی باشد باید دستااه ایمنی را کنتر  کرد HBeAg مثبت و HBe Anti این مقدار باشد و

  .تواند منتقل شود می ز ویروسحا  نی

  آزمايش آنزيمی كبدی

آسپارتات آمینو  و (ALT) آالنین آمینو ترانسفراز آزمایش آنزیم کبدی میزان آنزیمهای کبد مانند

در هپاتیت حاد . افزایش این آنزیمها نشانه آسیب کبد است .کند را مشخص می (AST) ترانسفراز

در . آورد ی موقتی است و ندرتا مشکالت دراز مدت کبدی بوجود میکند ول می این آنزیمها افزایش پیدا

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C+%DA%98%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C+%DA%98%D9%86
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یابد و خطر آسیبهای کبدی دراز  ای یا دائمی افزایش می کبد به شکل دوره ALT مقدار هپاتیت مزمن

  .دهد را افزایش می مدت

 

 

  بيوپسی كبد

. شود ستفاده میبیوپسی کبد ا کنند به همین دلیل از این روشها میزان آسیب کبدی را مشخص نمی

هزار دارند و آنزیمهای کبد در آنها افزایش  بیوپسی برای افرادی که بار ویروسی خیلی باالتر از صد

  .شود پیدا کرده است استفاده می

 و ايدزBارتباط هپاتيت

 درصد احتما  دارد آلودگی را به شکل مزمن 11کمتر از  اند آلوده شده B بزرگساالنی که به ویروس هپاتت

زیرا این افراد دستااه . رسد درصد می 11مبتال باشد این احتما  به  نشان دهند ولی اگر شخص به ایدز

 این. رود در افراد مبتال به ویروس ، پاسخ به هپاتیت ضعیف شده یا از بین می. دارند ایمنی ضعیفی

ارتباط بین  .هدد شود و در نتیجه خطر آسیب کبد را افزایش می موضوع باعث فعا  شدن ویروس می

افراد آلوده با هر دو ویروس  ایدز شدت هپاتیت کامال معلو  نیست ولی گزارشها نشان داده است که در

همچنین در این افراد خطر از . رود باالتر می شود و بار ویروسی بیشتر می سیروز کبدی خطر ابتال به

  .شود کار افتادگی کبد دو برابر می

 B درمان هپاتيت
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و  قرصهای ایبوپروفن تواند با استراحت و می ال به نوع حاد بیماری احتیاج به درمان ندارد وفرد مبت

مزمن تجویز  درمان فقط برای افراد مبتال به هپاتیت. نوشیدن مایعات بیماری را تحت نظر قرار دهد

 HBSAg یاگر آنتی ژنها .باشد هدف از درمان ، کاهش بار ویروسی و سط  آنزیمهای کبد می. شود می

  .شود از خون پاک شوند درمان متوقف می HBeAg و

 

 

 

  واكسن هپاتيت

 

 

 

 

 پالمسای واکسنهای بدست آمده از. است باشد در دسترس می HBSAg که محتوی B دو نوع واکسن هپاتیت

زا و اثر  پس از تولد تلقی  شوند مطمئن ، ایمنی هر دو نوع واکسن حتی اگر .واکسنهای نوترکیبی و خون

درصد کودکان حساس  81بیش از ( گذارد بر پاسخ به واکسن نمی آنتی بادی مادری تاثیری. )بخش هستند

کنند و در اکثر مطالعاتی که بر کودکان هم  بادی محافظت کننده را تولید می دوز واکسن ، آنتیپس از سه 

سا  انجا  شده است اثر بخشی واکسن جهت جلوگیری از حامل مزمن شدن از  11بیش از  گروه برای

 . کند درصد تجاوز می 81

 هپاتيت ويروسی

  شرح بيماری

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%DB%8C+%D8%AE%D9%88%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%DB%8C+%D8%AE%D9%88%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%DB%8C+%D8%AE%D9%88%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%DB%8C+%D8%AE%D9%88%D9%86
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. دارد  مختلفی  انواع  سیویرو  هپاتیت .ویروس  در اثر یک کبد  تهاباز ال  است  عبارت  ویروسی  هپاتیت

  . C  ،D  ،E  ،G  عبارتند از هپاتیت  آن  سایر انواع. هستند B و A هپاتیت  آن  انواع  ترین شای 

 

 

 

   ايعش  عاليم

  : اوليه  مراحل

   اشتهایی بی اسها  ، ، استفرا  ، تهوع تب، خستای  آنفلوانزا، مثل  شبیه  عالیم

 

  :روز بعد  چندین

 خون در روبینبیلی   در اثر تجم  پوست ها و چشم  زردی  

 ادرار  به  اضافی  روبین بیلی  ادرار در اثر وارد شدن  رنگ  شدن  تیره  

 یا سفیدخاک رس  رنگ  ، به روشن  مزاج  اجابت ،  

   علل

 یتهپات  A و E : که  خا   صدف شود، خصوصًا می  د بدنیا غذا وار آب  راه معمواًل از ویروس  

  .باشد  شده  آلوده  فاضالب  توسط

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D8%A8%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D8%A8%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AA+A
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AA+A
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AA+A
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%86%D8%B4%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%86%D8%B4%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AE%D8%A7%DA%A9+%D8%B1%D8%B3
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AE%D8%A7%DA%A9+%D8%B1%D8%B3
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D8%A8
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D8%A8
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 هپاتیت B : یابد می  انتقا   آلوده  یا سرنگ  خون، و تزریق  تزریق ، آمیزشی  معمواًل از راه .

  بدون  موارد هم از  بعضی. دهد  انتقا   نوازش  را به عفونت  است  دارد ممکن B هپاتیت  که  مادری

  .اند داده  رخ  عفونت  انتقا   برای  ای شده  شناخته  و راه  مشخص  دلیل

 هپاتیت C : با   مواجهه  و سایر انواع  ونخ  ، تزریق رگ  موادمخدر داخل  تزریق  معمواًل از راه

  . نیست  معلو   انتقا   از موارد، راه 014 در  البته. یابد می  انتقا   آلوده  خونی  یا محصوالت  خون

 

 هپاتیت D : هپاتیت از  طور جداگانه به B دهد  تواند رخ نمی.  

 هپاتیت G : هپاتیت  مثل  مشابهی  انتقا   الاوی C یابد می  انتقا   خون  دارد؛ معمواًل از راه.  

  خطر  دهنده  افزايش  عوامل

 دارند  نامناسبی  بهداشت  که  مناطقی  به  مسافرت.  

 بندوباری بی   

 رگ  ر داخلموادمخد  تزریق   

 الکل  مصرف  

 خون  تزریق  

 خطرزا  های و سایر حرفه  پزشکی  کارکنان  

 ها یا مراکز ناهداری مهد کودک   

 دیالیز  

 نامناسب  تغذیه   

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AA+B
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AA+B
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AA+B
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AA+B
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AA+B
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AA+B
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2
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 باشد  شده  بدن  مقاومت  کاهش  باعث  که  وجود بیماری.  

   پيشگيری

 کنید  در باال دوری  ذکر شده  از خطرات.  

 برای گاما گلوبولین  با تزریق  خود در رابطه  کاید، با پزش بوده  در تماس  اگر با فرد هپاتیتی  

  .کنید  مشورت  هپاتیت خطر  یا کاهش  پیشایری

 ها،  بیمارستان  کارکنان  کند، مثل آنها را تهدید می  خطر هپاتیت  هستید که  افرادی  اگر در زمره

  هپاتیت  انواعسایر   واکسن. کنید  را دریافت B و A  هپاتیت  ، واکسن و غیره  دندانپزشکان

  .شود  نیز الز   ایمونوگلوبولین  است  ممکن  گاهی.  است  بررسی  در دست  ویروسی

 هپاتیت سیونواکسینا  B و شیرخواران  نوزادان  همه  برای   

  مورد انتظار  عواقب

. شوند تدریجًا ناپدید می  هفته 1-19  در عرض  سپس رسند و حداکثر خود می  به  و سایر عالیم  زردی

از   میدر درصد ک. یابند کاماًل بهبود می  ماه 1-0  دارند در عرض  خوبی  سالمتی  وضعیت  که  اکثر افرادی

  آن  به  نسبت  دایمی  معمواًل ایمنی  ویروسی  با بهبود از هپاتیت. شود می  مزمن  هپاتیت افراد، دچار

  .شود ایجاد می

   احتمالی  عوارض

 ،مرگ  ، حتیکبد سرطان سیروز کبد، نارسایی کبد   

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D8%A8%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D8%A8%D8%AF
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 عفونت  انتقا   ایبر  ای بالقوه  عامل هستند و ویروس  معمواًل حامل  بیماران  این.  مزمن  هپاتیت  

 عفونت  باشند و متوجه  و سرحا   دارد ظاهرًا خوب  افراد امکان  این. و همسر هستند  افراد خانواده  به

  .خود نشوند

   درمان

   کلی  اصو 

 کار  به  مربوط  های ، بررسی عفونت  شناسایی  برای  خون  عبارتند از آزمایش  تشخیصی  های بررسی 

   در موارد شدید یا مزمن از کبد  برداری ، و نمونهکبد

 کامل  جداسازی. داد قرار  مراقبت  تحت  خطر زیاد در منز   بدون  توان را می  هپاتیتی  اکثر بیماران  

  داشته  و آشامیدن  خوردن  برای  ای جداگانه  ما فرد بیمار باید وسایل، ا نیست  بیمار ضروری

  .کند  استفاده  بار مصرف  یک  باشد یا از وسایل

 خود را مرتبًا و به  دارید، دستان  عهده  را به  فرد هپاتیتی  از یک  دارید یا مراقبت  اگر هپاتیت  

   مزاج  از اجابت  بشویید، خصوصًا پس  دقت

  هادارو

 وجود دارد  اختصاصی  داروی  تعداد کمی  هپاتیت  درمان  برای.  

 یابد   کبد کاهش  التهاب در موارد شدید تجویز شود تا  کورتیزونی  ضد التهاب  دارد داروی  امکان

  .بهتر شوند  و عالیم

 هپاتیت  برای  B و C گیرد قرار  مورد استفاده  آلفا ا اینترفرون  است  ممکن  مزمن.  

  فعالیت در زمان ابتال به این بیماری

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D8%A8%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D8%A8%D8%AF


 48 

 زمان. گیرد  انجا   در رختخواب  اشتها استراحت  و بازگشت  زردی  رف   شود تا زمان می  توصیه  

  . است  بسیار متفاوت  در افراد مختلف  روزمره  کارهای  به  بازگشت

   غذايی  رژيم

. خواهد کرد  کمک  بهبود بیماری  به  و متعاد   چککو  غذایی  های وعده  اشتها، خوردن  نداشتن  رغم علی

  .ننوشید الکل هرگز. بنوشید آب  لیوان 9  حداقل  روزانه

  درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟

 را   عالیم  این  که  را دارید یا با فردی  هپاتیت  عالیم  تان خانواده  از اعضای  اگر شما یا یکی

  .اید داشته  تماس  است  داشته

 دهند  رخ  درمان  هناا   زیر به  عالیم  که  در صورتی:  

o اشتها  شدن  بیشتر کم  

o زیاد یا گیجی  آلودگی خواب   

o  یا درد شکمی ، اسها  استفرا ،   

o یا خارش  بثور پوستی  وجود آمدن  ؛ به زردی  بیشتر شدن   

 

 

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D8%A8
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D8%A8
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84
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 شرح لغات و اصطالحات

 .مي شودعنوان عمومي است كه به مجموع گلبولين هاي تشكيل دهنده پادتنها اطالق : ايمونوگلبولين 

ماده محلولي است ميانجيار، كه به وسيله لنفوسيتها ترش  مي شود و در ساير سلولهاي مسئو  : انترلوكين 

 .شناخته شده است« 1انترلوكين ا » و « 1انترلوكين ا » دو نوع آن به نامهاي . ايمني نيز تاثير دارد

 .توليد مي شود«  T 0»به وسيله سلولهاي مي باشد، كه معموال   Tعامل رشد لنفوسيتهاي  : 1انترلوكين ا 

ايان  « اينترفارون آلفاا  » پروتئينهايي كه طبيعتا بوسيله ماكروفاژها ترش  مي شوند به وياژه  : اينترفرون ها 

 .پروتئينها به طور صناعي نيز تهيه شده اند

 .اده انداست كه اناليسي زبانان به آن نا  نه« سندر  نقص اكتسابي ايمني » مخفف جمله  :ايدز 

 .ماي  روشني كه درآن گلبولهاي خون و لنف غوطه ور هستند: پالسما 

 .مجموع بيماريهاي رواني كه با فقدان خصوصيت تماس با واقعيتها مشخص مي باشند: پسيكوز 

هر گونه وسيله يا ماده دارويي كه براي پيشايري از بارداري يا غير آن در آميزش باه كاار ماي    : پرزرواتيف 

 .رود
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و مااده ژنتيكاي   . خانواده اي از ويروسها هستند كه عامل مولد ايدز نيز جزء اين خانواده است :تروويروسها ر

 .مي باشد RNAآنها 

عوامل متعدد  ميكروبي هستند كه در حالت طبيعي بدن، قادر به ايجاد بيماري نمي : ژرمهاي فرصت طلب 

بويژه اگر اختال  در دستااه ايمني بوجود آيد، از فرصت  باشند اما به مجرد اينكه اختاللي در بدن رخ بدهد و

يكي از نشانه هاي مهم ابتال به ايدز وجود بيماريهايي است كه . طلب استفاده مي نمايند و بيماريزا مي شوند

 .علت آن يكي از ژرمهاي فرصت طلب مي باشد، بويژه اينكه ايناونه بيماريها به طور مكرر اتفاق افتاده باشد

ويروسي است كه سلولهاي مختلف را آلوده مي سازد و اين آلاودگي باه بازرگ شادن     : ماا  ويروس سيتو

 . هسته منجر مي شود

. يا آنژيوساركوماتوز متعدد،كه داراي هويت خا  در ميان تومورهاي بدخيم عروقي ميباشد :ساركم كاپوزي 

 .شاي  ترين بيماري است كه در ايدز ديده ميشود

 .ترش  مي شوند«  T0»شيميايي طبيعي كه به وسيله سلولهاي ماده  :لنفوكين 

 .تومور بدخيم غددو بافت لنفي: لنفو  

اين . سلولهاي تك هسته اي مي باشند كه در آنها هسته، قسمت اعظم سلو  را تشكيل مي دهد: لنفوسيتها 

. و عماده بار عهاده دارناد     سلولها در دفاع از بدن در برابر عوامل بيماريزا و همچنين در ايمني نقش اساسي

 .«T» و لنفوسيتهاي «  B »لنفوسيتهاي : مجموع اين سلولها به دو گروه تقسيم مي شوند 

اين تكامل در پرندگان . سلولهايي هستند كه در خارج از غده تيموس تكامل مي يابند: «  B»لنفوسيت هاي 

ايان رده از  . صورت مي پذيرد« استخوان مغز» و در پستانداران بطور مستقيم در « بورس ا فابريكوس » در 

 .لنفوسيتها نقش اساسي در ايمني هومرا  دارند

بلو  و تكامل و بطور كلي اهداي موهبت لياقت و استعداد خا  آنها در غده تيموس : « T»لنفوسيت هاي 

 .لولي هستنداين سلولها بازياران اصلي ايمني و بويژه ايمني س. انجا  مي گيرد و به آنها تفويض مي گردد

 .گويچه سفيد تك هسته اي خون كه دو گونه بزرگ و ميانه دارد: مونوسيت 

 .گونه تغيير يافته يك جاندار يا جزئي از آن: واديان 
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 .تركيب شيميايي كه براي گشادگي آوندهاي خوني و كاهش فشار داده مي شود :نيتريت آميل 

 .يم نيتريت استمهمترين تركيبات آميل، بوتيل و اتيل پتاسيم و سد

ميكروب بسيار خرد كه درون ياخته هاي زنده رويش دارد و با ميكروسكوپ الكتروناي دياده ماي    : ويروس 
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