
۱۲نکته از ایـــدز
مرور کنیم، به یاد بسپاریم، به دیگران آموزش دهیم

 Acquired Immune ،نام دقیـــق بیماری ایـــدز

Deficiency Syndrome، سندرم نقص ایمنی اکتسابی 

است که به صورت مخفف AIDS نامیده می شود.

این بیماری ناشی از ورود ویروس HIV به بدن است؛ 

HIV، مخفف Human Immune Deficiency Virus به 

معنای ویروس ضعیف کننده سیستم ایمنی انسان است.

زمانی که ویـــــروس HIV وارد بدن می شود، به 

گلبول های سفید خون می چسبد؛ به تدریج گلبول های 

سفید را تخریب و نابود می کند و بدین ترتیب سیستم 

ایمنی انســـان ضعیف می شود و در مقابِل عفونت های 

احتمالی بدون دفاع می گردد.

فاصله بین عفونـــت و آلودگی به ویروس HIV و 

شروع بیماری ایدز در افراد متفاوت است ،ولی حدود ۶۰ 

درصد افراد آلوده به HIV، ۱۲ الی ۱۳ ســـال بعد از ورود 

ویروس وارد مرحله ایدز می شوند. در واقع پس از آنکه 

ویروس HIV در بدن تکثیر می شود، تخریب سلول های 

دفاعی ادامه می یابد و زمانی که سلول های دفاعی در حّد 

خاصی از بین رفتند، عالئم بیماری AIDS ظاهر می شوند.

  تنها راه تشـــخیص ویروس HIV آزمایش خون 

است. هنگام ورود HIV به بدن، نوعی پادتـــــن تولید  

می شود، وجود یا فقدان پادتن در جریان خون آزمایش 

HIV را معنا می کند. هنگامی که پادتن در خون وجود 

داشته  باشد، خون را HIV مثبت می نامند.

پادتن های HIV معموًال به ۲ تا ۳ ماه زمان نیاز دارند 

تا به جریان خون وارد شـــوند. در این مدت که «دوره ی 

پنجره ای» نامیده می شود، نتیجه آزمایش خون همیشه 

منفی است؛ یعنی اگر فرد آلوده به ویروس HIV شده باشد 

ولی در دوره پنجــره ای باشد، جواب آزمایش وی منفی 

می شود، زیرا هنوز پادتن های HIV وارد خون نشده اند.

وقتی فرد در دوره پنجره ای قراردارد،ویروس در بدن 

او هست و در صورت عدم رعایت، احتمال سرایت به 

دیگران وجود دارد؛ با آنکه جواب آزمایش خون منفی 

است. پس حتمًا باید از یک رفتار پرخطر حدود ۳ ماه 

بگذرد تا جواب آزمایش قابل استناد و معتبر باشد.

راه های انتقال ویروس HIV عبارت است از:

انتقال از طریق خـــون و فرآورده های خونی. مانند؛ 

تزریق خون آلوده، استفاده از سوزن و سرنگ مشترک

باقی مانده درروی وسایِل مورد  به خون  آلوده شدن 

استفاده در طّب سوزنی، جراحی، خالکوبی و غیره.

انتقال از طریق تماس جنسی، شامل هر نوع تماس 

.HIV جنسی محافظت  نشده با شخص آلوده به

انتقال از طریق مادر آلوده به HIV به کودک، در طول 

بارداری، زایمان و  شیردهی.

رفتارهای پرخــطر که احتمال انتقال HIV را بیشتر 

می کند عبارت اند از: روابط جنسی محافظت نشده با افراد 

متعدد یا افراد مبتال، استفاده از نوشیدنی های الکلی، مواد 

مخدر و محرک که قدرت تصمیم گیری و انتخاب درست را 

از فرد سلب می کند، استفاده از سرنگ و سوزن مشترک 

برای تزریق و به کار بردن وسایل بّرنده مشترک.

عالئم اولیه پس از ورود ویروس HIV به بدن، عبارت 

است از؛ تب، گلودرد، بثورات پوستی و تورم غدد لنفاوی. 

این عالئم به سرعت ازبین می روند و فرد مدت ها بدون 

عالمت می ماند و به ظاهر سالم به نظر می رسد.

عالئم اصلی ابتال به ایدز عبارت است از: کاهش 

بیـــش از ده درصد وزن بدن، تب به مدت بیش از یک 

ماه، اســـهال مزمن به مدت بیش از یک ماه، خستگی 

شدید و پایدار. البته به خاطر داشته باشید این عالئم با 

برخی بیماریهای دیگر شباهت دارد، بنابراین لزومًا وجود 

این نشانه ها، داّل بر ابتال به بیماری ایدز نیست.

 HIV برای پیشـــگیری از انتقال جنسی ویروس

الفبای زیر را دنبال کنید:

        A – Abstinence         پرهیز و خویشتن داری

     B – Be faithful          پایبنـــدی و تعهـــد

     C – Condomise            [استفاده از] کاندوم

به خاطر بسپاریم این بیماری به شیوه های مختلف 

منتقل می شـــود، پس افراد مبتال همیشه افرادی 

غیراخالقی و منحرف نیستند.

افراد مبتال به HIV (یا ایدز) حّق زندگی کردن دارند و 

نــباید آنها را طرد کرد.

امکان ابتال به ویروس HIV حتی با یکبار رفتار پرخطر 

نیز وجود دارد.

نیش پشه ها و حشرات نمی تواند ناقل HIV باشد.

ویروس HIV، از طریق دســـــت دادن، روبوسی و 

تماس های عادی روزانه منتقل نمی شود.

حتی افراد HIV مثبت نیز، برای پیشـــگیری از ورود 

بیشتر این ویروس، بایستی از رفتارهای پرخطر پرهیز 

و ارتباط جنسی محافظت  شده داشته باشند.

این بیماری در مرحله HIV مثبت، نشانه های ظاهری 

ویژه ای نـــدارد؛ بنابراین افراد مبتال در این مرحله، از 

روی ظاهر، قابل تشخیص و تمییز نیستند.

حتی وقتی دو شریک جنسی مبتال به HIV (یا ایدز) 

باشـــند، باز هم باید روابط جنسی محافظت  شده 

داشته باشند تا از عفونت بیشتر پیشگیری کنند.

فقط خون، ترشحات جنسی، شیر مادر آلوده و سرنگ 

آلوده به خون ویروس را منتقل می کنند، بنابراین بزاق، 

اشک و عرق بدن  انتقال دهنده این ویروس نیستند.

در حـــال حاضر برای این بیماری درمان قطعی وجود 

ندارد ولی درمان های جدید و مؤثری برای این بیماری 

وجود دارد که ورود به مرحله ایدز را به تأخیر می اندازد. 

این داروها سرعت تکثیر ویروس را کند می کند و امید 

زندگی طوالنی تری را برای افراد مبتال به ارمغان می آورد.

زنان و دختران به دلیل ساختار بدنی، در برابر ابتال به 

ایدز آسیب پذیر ترند. 
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برای آگاهی از سـالمتی خود،
من هم آزمايش HIV می دهم


