
HIV و ایدز چیست؟ 

HIV شود.  می ایدز بیماری سبب که است ویروسی نام

 و شده متالشی بدن ایمنی سیستم بیماری، این در

 سرطان انواع از بعضی و مرگبار های عفونت ایجاد موجب

 .شود می ها

به کار  ۱۹۸۲در سال  لین بار( برای اوAIDSواژه ایدز)

ایمنی  نقص ویروس» معنای به HIV رفته است؛

 از برخی طریق از تواند می ویروس این و است «انسان

 دیگر سالم فرد به ویروس به آلوده فرد بدن ترشحات

 .شود منتقل

تحقیقات بسیار بر روی مبتالیان به ایدز نشان داده است 

که معموال آلودگی به این ویروس مدت ها پیش از بروز 

که دوره عالیم بیماری روی می دهد؛ این فاصله زمانی 

کمون یا نهفتگی بیماری گفته می شود، در بیماری ایدز 

 است، بیماری  بسیار متغیر فردی که در مرحله نهفتگی

 .کند منتقل دیگر افراد به را عفونت تواند می

در دوره نهفتگی بیماری، شخص آلوده به ویروس در 

درصد موارد پس از  ۷۰ظاهر سالم به نظر می رسد؛ در 

ا ویروس، بیماری خفیفی بروز می کند که عفونت اولیه ب

به صورت تب، سردرد، دردهای عضالنی، گلودرد، بثورات 

 بروز می کند.پوستی بدون خارش و غدد لنفاوی متورم 

هنگامی که ویروس سیستم ایمنی را تخریب کند، عالیم 

 بیماری ظاهر می شود.

 عالیم بیماری ایدز

 تعریق شبانه فراوان، کاهش وزن سریع-۱

 

 تب های تکرارشونده و یا تب بیش از یک ماه-۲

 ، اسهال طوالنی مدتضعف و خستگی شدید -۳

 عفونت ریه یا سرفه مداوم بیش از یک ماه -۴

 یا سایر اختالالت عصبی از دست دادن حافظه -۵

 بینی  یا بر روی پوست، داخل دهان رنگیلکه های  -۶

 HIV ویروس شایع ترین راه های انتقال

 رابطه جنسی با فرد آلوده به ویروس-۱

 استفاده از سرنگ مشترک-۲

از راه مادر آلوده به جنین پیش یا هنگام تولد و یا از -۳

 طریق شیر دادن به نوزاد پس از تولد

 دریافت خون یا محصوالت خونی آلوده به ویروس-۴

 پیوند اعضا از افراد آلوده به ویروس-۵

 انتقال پیدا نمی کند:این ویروس به روش های زیر 

 دادن، بوسیدن و در آغوش گرفتن  دست -۱

 کردن یا خون دادن  عطسه یا کردن سرفه -۲

 استفاده از توالت عمومی یا فرنگی یا استخرهای شنا -۳

 ظروف و یا غذای مشترک ،استفاده از رختخواب -۴

تماس های معمول روزانه مانند کنار یکدیگر نشستن،  -۵

همکالسی بودن، ، خوابیدن، همکار بودنزندگی کردن یا 

 وسایل نقلیه عمومی، تلفن عمومی و دستگیره درب

 یا سایر حشرات و حیوانات پشه نیش -۶

 

آنچه فرد را در معرض خطر ابتال به ایدز قرار می 

 در ترس بدون توانیم می است؛ پرخطر رفتارهای دهد،

 .کنیم زندگی مثبت HIV افراد کنار

 گفته مثبت HIV فردی به وقتی خالصه، بنابراین به طور

 وی بدن و شده عفونی HIV با شخص یعنی شود، می

 این به باشد منفی آزمایش وقتی .است کرده تولید پادتن

 هنگام شخص خون در پادتنی گونه هیچ که است معنی

 .است نشده یافت آزمایش



  HIVآزمایش

گروه  وی/ایدز، سه آی طور کلی برای تشخیص ابتال به اچ به

نوع عبارتند از آزمون  این سه .اصلی آزمایش وجود دارد

و آزمون سنجش  ژن آنتی)پادتن(، آزمون  بادی آنتی

بادی یا پادتن  بادی، وجود آنتی مقدار. در آزمون آنتی

های سفید  تولید شده و ترشح شده در خون توسط گلبول

ژن، خون از  شود. در آزمون آنتی دستگاه ایمنی بررسی می

 گیرد.  نظر حضور خود ویروس مورد بررسی قرار می

 

 رپید ای سریع آزمایش بادی، آنتی های آزمایشمجموعه  در

 ۱۰ در آننیز وجود دارد که نتیجه  (Rapid test) تست

باید دو بار شود و برای اطمینان،  دقیقه آماده می ۲۰تا 

که ژن نیز دو گروه هستند های آنتی آزمایش د.انجام شو

دهد و  ژنوم ویروس در خون فرد را مورد بررسی قرار می

وجود تر است و امکان جواب کاذب نیز در آن  اندکی گران

 .دارد

 راه های پیشگیری از ایدز

در حال حاضر بیماری ایدز هیچ گونه درمان شناخته شده 

 مشکل حل راه تنها بنابراین ای ندارد

با انجام اقدامات پیشگیرانه تا  .است «پیشگیری» ایدز

 حدی می توانیم انتشار عفونت را در جوامع محدود کنیم؛

: پایبندی به اصول پیشگیری از انتقال جنسی-۱

اخالقی و خانواده و باورهای دینی و پرهیز از بی بند و 

 باری های جنسی 

در حال اما : پیشگیری از انتقال از طریق خون-۲

های خونی  فراورده طریق از HIV حاضر خطر انتقال

 بسیار کمتر شده است.

پیشگیری از انتقال عفونت از طریق بریدگی -۳

خدماتی مانند ختنه، سوراخ کردن : از دریافت پوست

گوش، خالکوبی و حجامت که به روش های سنتی و 

غیربهداشتی از سوی افراد غیرمجاز انجام می شود، 

 .دخودداری کنی

: زنان آلوده به پیشگیری از انتقال در زمان تولد-۴

 ویروس بهتر است از حاملگی خودداری کنند
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