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فصل اول:
آنچه مشاوران باید در مورد  HIV/AIDSو
عفونتهای آمیزشی بدانند

مقـدمه
داشتن اطالعات پایه در مورد نحوهی انتقال ويروس اچ آی وی ،2بیماری ايدز ،2تشخیص ،سیر پیشرفت و درمان آن ،بررای
مشاوری که با این بیماران کار می کند ،الزم است .ایدز مخفف عبارت «نشانگان نقص ایمنی اکتسابی» 9میباشد« .اکتسرابی»
به معنای انتقال از شخصی به شخص دیگر« ،ایمنی» به معنای سیستم دفراعی بردن و «نشرانگان» بره معنرای مجموعرهای از
عالیم و نشانهها میباشد« .ویروس نقص ایمنی انسانی» 4عامرل ایرن بیمراری در انسران بروده و ایردز مرحلرهی پیشررفتهی
عفونت با ویروس  HIVمیباشد .تاکنون دو نوع ویروس  HIVشناسایی شده است HIV-1 :و  .HIV-2هر دو نوع ،به صورت
مشابه منتقل شده ،اما از لحاظ احتمال عفونت زایی و پیشرفت بیماری با یکدیگر متفاوت میباشرند HIV-1 .مسرئول اکثریرت
موارد عفونت در سراسر دنیا میباشد HIV-2 .بیشتر در نواحی غربی آفریقا (و بره ترازگی در برخری کشرورهای اروپرایی)
دیده شده و در مقایسه با  ،HIV-1احتمال انتقال آن کمتر است و سیر پیشرفت کندتری دارد .ممکن است فرد هم زمان به هر
دو نوع ویروس مبتال گردد.

سیستم ایمنی چیست؟
سیستم ایمنی مجموعهای از سلولها و موادی است که از بدن در مقابل عوامل و مواد خارجی ،کره تحرت عنروان «آنتریژن»
شناخته میشوند ،محافظت میکند .آنتیژن ماده ایست که در صورت ورود به بدن ،موجب تولید «آنتیبادی» در خرون فررد
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میگردد .در اغلب موارد ،آنتیبادیها در مقابل عوامل بیماریزا از بدن دفاع میکنند .تکثیر ویروس  HIVدر بدن و به مررور
زمان ،به خصوص در صورت عدم مداخلهی دارویی ،موجب شکست و فروپاشی سیستم ایمنی فررد گشرته ،بره نحروی کره
دیگر قادر به مبارزه با عوامل بیماریزا نخواهد بود .سیستم ایمنی از سلولهای مختلف ،از جمله لنفوسیت T-و لنفوسیتB-
تشکیل شده است .برخی از لنفوسیتهای Tبه طور غالب دارای گیرندهی  CD4میباشند و سلولهای اصلی سیستم ایمنی به
شمار میروند CD4 .پروتئینی است که در سطح سلولهای  Tوجود دارد و در عملکرد ایمنی این سلولهرا نقرش مهمری ایفرا
میکند .ویروس  ،HIVاز گیرندهی  CD4برای ورود به سلول اسرتفاده نمروده و سرپس از ایرن سرلولهرا بررای تکثیرر خرود
استفاده میکند و به این ترتیب سلولهای  CD4فرد ،به طور پیشرونده تخریب میگردند .با تخریرب ایرن سرلولهرا ،سیسرتم
ایمنی فرد مبتال تضعیف گشته و فرد در معرض خطر ابتال به عفونتهای فرصت طلب و برخی سرطانها قرار میگیرد .ایرن
مرحلهی نهایی از عفونت ناشی از  ،HIVاصطالحاً ایدز نامیده میشود.

ویروس  HIVچگونه منتقل میگردد؟
ویروس  HIVمیتواند در خون ،مایع منی ،ترشحات واژن و شیر مادر یافت شود و به یکی از چهار روش زیرر ممکرن اسرت
منتقل گردد:
از طریق تماس جنسی با فرد مبتال؛
از مادر مبتال به فرزندش (قبل از تولد یا در حین زایمان و یا از طریق شیردهی پس از تولد)؛
از طریق خون یا فرآوردههای خونی آلوده (مانند انتقال خون و یا پیوند عضو)؛
از طریق استفاده از سوزن ،سرنگ و دیگر وسایل تزریق آلوده به ویروس (ماننرد اسرتفاده از سررنگ مشرترر در
معتادان تزریقی و یا در هنگام خالکوبی).
احتمال ابتالی فرد به عفونت  ،HIVبر حسب نوع مواجهه متفاوت میباشد .به عنوان مثال ،خطر عفونت در اثرر انتقرال خرون
آلوده ،بسیار بیشتر از خطر عفونت در اثر فرو رفتن تصادفی سوزن آلوده است .برای کاهش خطر ابتال ،افراد باید در مورد
نحوهی انتقال آگاه گردند.
هم اکنون در جهان ،حدود  70-70درصد از موارد انتقال  ،HIVاز طریق مقاربت جنسی محافظت نشده صورت میگیررد .در
حالی که احتمال انتقال ویروس با یک بار تماس جنسی نسبتاً کرم اسرت ،در تمراسهرای جنسری مکررر ،خطرر ابرتال افرزایش
مییابد .در صورت ابتالی هم زمان فرد آلوده به عفونتهای آمیزشی و یا نزدیکی با روشهای محافظت نشده ،خطر انتقرال
افزایش مییابد .انتقال عفونت  HIVاز طریق خون ،مسئول  5تا  20درصد از موارد عفونت میباشد .انتقال میتواند از طریرق
خون و فرآوردههای خونی آلوده ،وسایل تزریق آلوده ،استفادهی مشترر از سرنگهرای آلروده ،وسرایل جراحری اسرتریل
نشده ،پیوند عضو از فرد مبتال ،و یا استفاده از وسایل استریل نشده در خالکوبی ،ختنه و یا سرایر اعمرال جراحری صرورت
پذیرد.
انتقال از مادر به فرزند ،در زمان بارداری ،زایمان و یا شیردهی ممکن است رخ دهد .در کشورهای در حال توسعه ،احتمرال
انتقال ویروس  HIV-1از مادر به فرزند 15 ،تا 40درصد میباشد .در حین بارداری و زایمان عواملی همچون سرالمت مرادر،
پارگی پردههای جفت ،زایمان زودرس و خونریزی از جمله عواملی بوده که میتوانند در عفونت فرزند دخیرل باشرند .اغلرب
نوزادانی که در حین زایمان آلوده میگردند ،با خون مادر یرا ترشرحات دهانرهی رحرم کره حراوی ویرروس بروده ،مواجهره
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داشتهاند .در صورتی که میزان بار ویروس 2در خون باالتر باشد و یا این که مادر در مرحلهی ایردز بیمراری قررار داشرته
باشد ،احتمال انتقال از مادر به کودر افزایش مییابد .پس از زایمران ،شریردهی مهرمتررین عامرل انتقرال بیمراری محسروب
میگردد .در صورت عدم درمان ،از هر هفت نوزاد که از شیر مادر  HIV+تغذیه میشوند ،یک نفر مبتال میگردد .اسرتفاده از
تکنیکهای نادرست شیردهی ممکن است به عوارضی همچون عفونت و التهاب پستان ،شقاق و یا خونریزی از نرور پسرتان
انجامیده و در نتیجه خطر انتقال ،افزایش مییابد.
باید به خاطر داشت که  HIVاز طرق زیر منتقل نمیشود:
دستدادن؛
بغل کردن یا بوسیدن فرد مبتال؛
نشستن کنار فرد مبتال در محیطهای عمومی مثل مدرسه یا محل کار؛
خوردن و نوشیدن و یا استفاده از ظروف مشترر؛
استفاده از تلفن عمومی؛
تماس پوست سالم با مایعات و ترشحات بدن؛
استفاده از توالت ،حمام و استخر شنای عمومی؛
گزش حشرات.

همهگیر شناسی HIV/AIDS

طبقهبندی همهگیریهای HIV
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سازمان جهانی بهداشت و برنامهی مشترر سازمان ملل در زمینهی ایدز همهگیریهای  HIVرا به شررح زیرر طبقرهبنردی
میکنند:
همهگیری سطح پایین :5میزان  HIVهیچ گاه به سطوح قابل مالحظه (حتی در گروههای در معررض خطرر) نرسریده
است .موارد ثبت شدهی عفونت در جمعیت کم خطر ،زیر یک درصد بوده و شریوع براالتر عمردتاً محردود بره افرراد
دارای رفتارهای پرخطر (مانند تن فروشان ،مصرفکنندگان تزریقی مواد ،مردان همجنسگرا) میباشرد کره آن نیرز
هیچ گاه از پنج درصد فراتر نرفته است.
همهگیری متمرکز :1شیوع  HIVدر یک گروه جمعیتی خاص به سرعت گسترش یافته ،اما در جمعیت عمرومی بسرط
نیافته است .پیشرفت این همهگیری ،به فرکانس و ماهیت ارتباط این گروه جمعیتی با جمعیت عمرومی بسرتگی دارد.
شیوع  HIVدر حداقل یکی از گروههای جمعیتی خاص ،از پنج درصد باالتر بروده ،امرا در زنران براردار در منراطق
شهری کمتر از یک درصد میباشد.
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همهگیری عمومی یا ژنرالیزه HIV :2در جمعیت عمومی بسط یافته است .با وجودی که یک یرا چنرد گرروه جمعیتری
خاص در رشد بیرویهی عفونت نقش داشتهاند ،ولی دیگر روابط جنسی در جمعیرت عمرومی ،بررای گسرترش ایرن
همهگیری کفایت میکند .شیوع  HIVدر زنان باردار بیش از یک درصد میباشد.

وضعیت  HIV/AIDSدر جهان
 AIDSچهارمین علت مرگ در سراسر جهان است .بر اسراس گرزارش  UNAIDSدر سرال  ،1020حردود  94میلیرون نفرر در
جهان با این ویروس زندگی میکنند .سالیانه در سراسر دنیا ،حدود دو میلیون نفر به دلیل ایدز و بیماریهای مررتبط برا آن
میمیرند .با وجود این که میزان بروز سالیانهی موارد جدید عفونت  HIVدر حال کاهش است ،اما شیوع این بیماری به دلیرل
کاهش مرگ و میر ناشی از آن (با توجه به دسترسی بیشتر بیماران به درمانهای ضد ویروسی) در حال افزایش میباشرد.
 50درصد از جمعیت بالغ مبتال به  HIVرا زنان تشکیل میدهند.
بر اساس گزارش  UNAIDSدر سال  ،1020حدود  9/4میلیون کرودر در جهران ،برا  HIV/AIDSزنردگی مریکننرد .افرزایش
دسترسی به خدمات پیشگیری از انتقال مادر به فرزند ،منجر به کاهش موارد جدید ابتالی نوزادان به این عفونت شده اسرت.
با این وجود بر اساس همین گزارش ،در سال  1020حدود  930هزار مورد جدید ابتال به این عفونرت در کودکران شناسرایی
شده است .روش اصلی انتقال  HIVدر سراسر جهان ،ارتباط جنسی با جنس مخالف بوده؛ هرچند ایرن الگرو از کشروری بره
کشور دیگر متفاوت میباشد.

وضعیت  HIV/AIDSدر ايران
بر اساس گزارش سال  1021پیشرفت کنترل ایدز در خصوص پایش اعالنیهی تعهد مصوب اجالس ویرژهی مجمرع عمرومی
سازمان ملل متحد در زمینهی  ،HIV/AIDSاولین مورد ابتال به  HIVدر ایران در سال  2915گزارش شد .از آن پس ترا سرال
 2974در گزارشهای سالیانه ،موارد شناختهشده افزایش اندر و تدریجی داشت .در سال  2975با شناسایی همرهگیرری در
برخی از زندانهای کشور ،موارد شناخته شده به یکباره افزایش چشمگیر یافت و این سیر صرعودی ترا سرال  2979ادامره
یافت .در آن سال کل موارد شناخته شده در طی یک سال به حداکثر رسید و سپس با شیبی مالیرم رونردی کاهشری داشرته
است .با توجه به این که تخمین تعداد مبتالیان حاکی از افزایش آنان است ،روند کاهشی تعداد موارد شناسایی شده ،ممکرن
است ناشی از کاهش قدرت سیستم شناسایی مبتالیان باشد .احتمال دارد علت اصلی این پدیده ،مثبت شدن افرادی است کره
در کل کشور کمتر در دسترس سیستمهای شناسایی مبتالیان هستند.
بر اساس آمار سیستم ثبت موارد شناسایی شده که در گزارش فوق درج شده اسرت ،ترا تراریخ  2930/7/2مجموعراً 19437
نفر افراد مبتال به  HIV/AIDSدر کشور شناسایی شدهاند کره  32/9درصرد آنران را مرردان و  7/7درصرد را زنران تشرکیل
میدادهاند .تا آن زمان  9217نفر از افراد شناسایی شده مبتال به ایدز شرده و  4423نفرر از افرراد مبرتال فروت کررده بودنرد.
 41/4درصد از مبتالیان به  HIVدر گروه سنی  15-94سال قرار داشتند که باالترین نسبت در برین گرروههرای سرنی را بره
خود اختصاص میدادند .در ایران نیز همانند سایر کشورها ،موارد شناسایی شده تنها بخشی از کل موارد مبتالیران اسرت.
تعداد کل مبتالیان  39150نفر برآورد شده است.

Generalized epidemics
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بر اساس گزارش فوق ،روشهای انتقال موارد شناسایی شده به شرح زیر بوده است :مصرف تزریقی مرواد  11/2درصرد ،
انتقال جنسی  10/7درصد و انتقال از مادر مبتال به کودر  1/5درصد .در  20/1درصد از موارد شناسایی شده در این سرال
راه انتقال نامشخص بوده و هیچ مورد جدید ابتال از راه خون و فرآوردههای خونی گزارش نشده بود.
گررزارش فرروق تصررریح مررینمایررد کرره شرریوع  HIVدر ایررران در جمعیررت عمررومی هنرروز پررایین برروده ،امررا شرریوع  HIVدر
مصرفکنندگان تزریقی مواد حدود  25درصد بوده است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت کره شریوع  HIVدر ایرن زیرر گرروه
جمعیتی از حد پنج درصد گذشته و همهگیری  HIVدر ایران در مرحلهی متمرکز همهگیرری قررار دارد .طری دهرهی گذشرته،
اقدامات موفقی برای کنترل همهگیری در مصرفکنندگان تزریقی مواد اعمال شده و منجر به کاهش شیب رشد همهگیری در
این گروه جمعیتی شده است ،با این وجود هنوز عمدهترین عامل گسترش همهگیری در ایران مصررف تزریقری مرواد اسرت،
چرا که تزریق با وسایل مشترر به صفر نرسیده است.
در سالهای اخیر شواهدی مبنی بر شیوع باالی  HIVدر گروههای مصرفکنندهی غیرتزریقی مرواد در ایرران منتشرر شرده
است .نتایج مطالعهی مرور سیستماتیک امین اسماعیلی و همکاران که در سال  1021منتشر شده ،نشان داده است که شیوع
عفونت با این ویروس در مطالعاتی که پیش از سال  1005انجام شده بودند 2/1 ،درصد بوده و این رقم برای مطالعات انجام
شده بعد از سال  1005به  5/4درصد رسیده است .اگرچه تاکنون مصرف کنندگان غیرتزریقری مرواد ،بره عنروان «افرراد در

معرض بیشترین خطر ابتال »1در نظر گرفته نشده بودند ،ولی به نظر می رسد ایران با اپیدمی متمرکز در ایرن گرروه خراص
جمعیتی نیز رو به رو شده است و قرار دادن این گروه ،به عنوان گروه جمعیتی آسریب پرذیر در برنامره هرای پیشرگیری از
 HIVمنطقی به نظر می رسد.
در چند سال اخیر نشانههایی حاکی از افزایش نقش انتقال جنسی  HIVدر ایرران رخ داده اسرت .ایرن امرر در نمرودار  ،2کره
نشاندهندهی روند تغییرات سهم راههای انتقال ویروس  HIVاز سال  2915تا  2973میباشد ،نمایان اسرت .طری ایرن رونرد،
سهم موارد شناساییشدهی ابتال از راه انتقال جنسی ،به طور مداوم افزایش یافته و شیوع  HIVدر زنان ترن فرروش بره 4/5
درصد رسیده است .اغلب زنان تنفروش از کاندوم استفاده نمیکنند ،تعدد روابط جنسی در مصررفکننردگان تزریقری نیرز
امری متداول بوده و اغلب بدون استفاده از کاندوم صورت میگیرد .عالوه برر ایرن ،نشرانههرایی از رخرداد روابرط جنسری
پرخطر در جوانان نیز مشاهده میشود .همچنین در چند سال اخیر نشانههایی آشرکار از افرزایش شریوع مصررف ترکیبرات
متآمفتامینی و افزایش رفتارهای جنسی پرخطر بعد از مصرف این ترکیبات نیز موجب نگرانریهرای جردی شرده اسرت .بره
همین علت برای کنترل همهگیری ،ارائهی مداخالتی که باعث کاهش روابط جنسی پرخطر گردند ،الزم به نظر می رسد.
در چند سال اخیر تعداد زنان مبتال به  HIVنیز در ایران افزایش یافته است .با افزایش تعداد مادران باردار مبتال به  ، HIVبرر
تعداد کودکان مبتال نیز در چند سال اخیر افزوده شده است .هر چند هنوز تعداد کودکان مبتال اندر اسرت ،ولری در صرورت
عدم گسترش مداخالت مؤثر پیشگیری ،انتقال از مادر به کودر میتواند مشکلزا شرود .انتقرال  HIVدر ایرران از راه انتقرال
خون ،به طور کامل کنترل شده و ضروری است اقدامات کنترلی با قوت بیشتر و بهرهگیری از روزآمردترین امکانرات ادامره
یابد.

)Most At-risk Populations (MARPs

1
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نمودار  -1تغییرات سهم راههای انتقال در سالهای  1389-1335براساس دادههای سیستم ثبت
(برگرفته از گزارش پیشرفت کنترل ايدز در جمهوری اسالمی ايران به سازمان ملل متحد در سال )2012

پیشرفت بیماری HIV
پس از ورود  HIVبه بدن ،این ویروس شروع بره تکثیرر در سرلولهرای اصرلی سیسرتم ایمنری (عمردتاً سرلولهرای  CD4و
ماکروفاژها) مینماید HIV .موجب تولید آنتیبادیهای اختصاصی در بدن فرد میشود .به دورهی بین ورود عفونت و تولید
آنتیبادیهای قابل سنجش ،دورهی نهفتگی 2اطالق شده که میتواند از دو تا  21هفته به طرول بینجامرد .در ایرن مردت ،فررد
ممکن است دچار عفونت حاد  1HIVگشته که به آن عفونت اولیهی  9HIVنیز گفته میشود .در این گونه موارد ،عفونت فرد با
وجود نتیجهی منفی آزمایش ،بسیار مسری است .در هنگام عفونت 90 ،تا  50درصد از افراد دچار بیماری حاد گشته کره برا
تب ،لنفادنوپاتی (بزرگی غدد لنفاوی) ،تعریق شبانه ،راشهای پوستی ،سردرد و سرفه مشخص میشود.
فرد  HIV+ممکن است تا  20سال یا بیشتر ،بدون عالمت بماند .این مدت از لحاظ انتقال  HIVدارای اهمیت میباشد .در نهایت
پس از مدتی (که مدت آن از یک فرد به فرد دیگر متفاوت میباشد) ،با تخریب لنفوسیتهای  CD4و دیگر سرلولهرای ایمنری،
نشانگان پیشروندهی نقص ایمنی یا بیماری ایدز پدید میآید .پیشرفت به این مرحله ،به عرواملی همچرون نروع عفونرت ،HIV
سن فرد ،دیگر عفونتها و عوامل ژنتیک ،مرتبط میباشد .بر حسب این کره فررد در چره مرحلرهای از عفونرت باشرد ،انرواع
عفونت و بدخیمی به دلیل سرکوب سیستم ایمنی رخ میدهد .از جملهی این موارد ،سل ،4لکوپالکی مویی دهرانی ،5کاندیردیاز

1

Window period
Acute HIV infection
3
Primary HIV infection
4
)Tuberculosis (TB
5
(Oral Hairy Leukoplakia (OHL
2
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دهانی ،2ضایعات خارش دار ،پنوموسیستیس کارینی ،1مننژیت کریپتوکروکی ،9رتینیرت سرایتومگال ویرروس ،4و عفونرت برا
5

مایکوباکتر آویوم را میتوان بر شمرد .نمودار  ،1مراحل سیر طبیعی عفونت  HIVرا نشان میدهد.

نمودار  -2سیر طبیعی پیشرفت عفونت HIV
(بر اساس نموداری از )G Pantaleo et al: N Engl J Med 328:327-335, 1993

مرحلهبندی بالینی سازمان جهانی بهداشت
در کشورهای در حال توسعه ،تشخیص عفونت  HIVاغلب بر تستهای آنتیبادی استوار است .بررای کسرانی کره برا عالیرم
بالینی مراجعه مینمایند ،تشخیص بر اساس سیستم مرحلهبندی بالینی  WHOصورت میگیرد ،که یرک سیسرتم طبقرهبنردی
چهار مرحلهای متشکل از ترکیب عالیم ،نشانهها ،بیماریها و میزان فعالیت فیزیکی بیمار میباشد .بیماران بر اساس شرایط
بالینی یا وضعیت عملکرد ،در مرحلهی مربوطه قرار میگیرند .این مراحل به ترتیب بوده و هنگامی که بیمار به هر مرحلره از
بیماری میرسد ،دیگر به مرحلهی قبلی باز نمیگردد.

درمان بالینی ،چه مواردی را در بر می گیرد؟
بیماران مبتال به  ،HIVبرای پیگیری درمان باید به پزشکانی که به طور تخصصی در این زمینه کار میکننرد ،ارجراع گردنرد.
این پیگیری شامل معاینهی بالینی ،پایش سیستم ایمنی ،درمان ضد ویروسی ،1پیشگیری از عفونتهای فرصت طلب ،درمران

1

Oral candidiasis
)Pneumocystis Carinii Pneumonia (PCP
3
Cryptococcal meningitis
4
Cytomegalovirus retinitis
5
Mycobacterium Avium
6
)Anti Retroviral Therapy (ART
2
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اختالالت نورولوژیک و روانپزشکی همرراه ،درمران عفونرتهرای همزمران از جملره سرل ،هپاتیرت  Bو  ،Cتنظریم خرانواده و
مراقبتهای کلی بهداشتی میباشد.

تستهای پايش سیستم ايمنی
2

پایش سیستم ایمنی ،شامل سنجش میزان بار ویروس و تستهای  CD4مریباشرد .تعرداد سرلولهرای  CD4در هرر زمران،
نمادی از عملکرد ایمنی بوده و بار ویروس ،تعداد ویروسهای در گردش خون فرد را نشان میدهد .در فرد سرالم غیررمبتال
به  ،HIVمیزان  CD4بین  700تا  2100عدد در هر میلیلیتر مکعب از خون است .با تکثیر ویروس ،سرلولهرای  CD4تخریرب
گشته و تعداد آنها کاهش مییابد .در کل هر چه بار ویروس باالتر باشد ،سلولهرای  CD4سرریعترر تخریرب مریگردنرد .برا
افزایش بار ویروس به میزان بیش از ده هزار نسخه از  RNAویروس در هر میلیلیتر ،خطر پیشرفت عفونت به سرمت ایردز،
افزایش مییابد .این خطر در صورت افزایش بار ویروس به میزان بیش از سی هرزار نسرخه از  RNAدر هرر میلریلیترر ،بره
باالترین حد خود میرسد .یکی از معیارهای تشخیص ورود بیمار به مرحلهی ایدز ،میزان  CD4کمتر از  100است.

درمان ضد ويروسی
درمان ضد ویروس ) (ARTبه داروهایی اطالق میشود که تکثیر  HIVرا متوقف نموده و یا آن را مهار مرینماینرد .هردف از
این درمان ،طوالنی نمودن و بهبود کیفیت زندگی فرد مبتال ،از طریق سررکوب هرر چره بیشرتر تکثیرر  HIVمریباشرد .رژیرم
معمول درمانی متشکل از سه نوع داروی  ARTدر ترکیب با یکدیگر بوده ،که برای سرکوب مراحل مختلرف چرخرهی حیرات
ویروس به کار میروند.

پیشگیری و درمان عفونتهای فرصت طلب
 CD4پایین ،فرد را به ابتال به عفونتهای فرصت طلب مستعد میسازد .پیشگیری و درمران ایرن عفونرتهرا از مررگ و میرر
بیماران  HIV+میکاهد .در بیماران با  CD4پایین ،درمانهای پیشگیرانه از عفونتهای فرصت طلب آغاز میشود .شایعتررین
عفونتهای فرصتطلب در بیماران  HIVعبارتند از:
سل
سپتیسمی
پنومونی (معموالً )PCP
عفونتهای قارچی راجعه در دهان و گلو
مننژیت
بیماریهای پوستی (مانند سارکوم کاپوزی)
دیگر بیماریهای آمیزشی
سل ،PCP ،و عفونت خارج ریوی کریپتوکوکی (معموالً مننژیت) شایعترین عفونتهای فرصت طلب گزارش شده مریباشرند.
درمان این قبیل عفونتها ،شامل مشاورهی تغذیه و مداخله جهت کاهش وزن ،تب و اسهال مزمن یا متناوب نیز میشود.

Viral load

1
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درمان اختالالت نورولوژيک و روانپزشکی ناشی از HIV
این اختالالت ناشی از اثرات مستقیم یا غیرمستقیم عفونت  HIVو تضعیف سیستم ایمنی فرد (مانند عفونتهای فرصت طلب)
میباشد .از جمله این موارد میتوان مانیا ،2افسردگی ،تغییرات شخصیت ،پسیکوز ،1نقایص شناختی خفیرف ،دمرانس 9HIVو
4

انسفالوپاتی  HIVرا نام برد .سالمت روان فرد ،بر سالمت کلری وی ترأثیر گذاشرته ،و نیرز موجرب درر بهترر از تصرمیمات
درمانی ،پایبندی به درمان  ARTو تغییرات رفتاری مطلوب ،جهت کاهش انتقال ویروس میگردد.

درمان عفونتهای همزمان
 HIVموجب پیشرفت سل به سمت بیماری فعال ،هم در افراد تازه مبتال گشته و هرم مروارد تشرخیص داده نشردهی عفونرت
میگردد .حدوداً  10درصد از افراد دچار  ،HIVدر طول عمر خود به سل فعال مبتال میگردند .مشاوران بایرد از بیمراران در
مورد عالیم سل سئوال نمایند .تمام مراجعانی که بیش از دو هفته سرفه داشته و یا عالیمی همچون تب مرداوم ،کراهش وزن
توجیه نشده ،غدد لنفاوی مشکور (بزرگتر از دو سانتیمتر) یا تعریق شبانه دارند ،باید از جهت ارزیابی سل ارجراع گردنرد.
از آنجا که  HIVمیتواند سل نهفته را فعال نماید ،تمامی بیماران  HIV+باید جهت انجام غربالگری سل تشویق گردند.

درمان عفونتهای آمیزشی
از شایعترین عفونتهای آمیزشی ،میتوان سروزار ،5سریفلیس ،1هررپس تناسرلی ،7کالمیردیا ،7ویرروس پراپیلوم انسرانی 3و
تریکوموناس 20را نام برد .عفونتهای آمیزشی عامل مهمی در انتقال  HIVمیباشند .وجود آنها ،شانس فرد را برای ابتال بره
 HIVحدوداً  25تا  10درصد افزایش میدهد .التهاب و ضایعات و زخمهای تناسرلی ناشری از بیمراریهرای آمیزشری ،ورود
ویروس  HIVبه بدن را تسهیل میکند .به همین دلیل برای کاهش خطرر ابرتال بره  ،HIVبایرد از ابرتال بره دیگرر بیمراریهرای
آمیزشی نیز اجتناب نمود ،و یا در صورت ابتال ،آنها را به طور قاطع و سریع درمان نمود.

درمان ابتالی همزمان به هپاتیت  Bو C
عفونت با ویروس هپاتیت  Bو ویروس هپاتیت  Cدر کشور ما ،نسبتاً شایع میباشد .انتقال  HBVمشابه  HIVبوده؛  HCVنیز
از طریق فرآوردههای خونی ،عضو پیوندی ،و وسایل تزریق آلوده منتقل میگردد .هر دوی اینها ،موجب التهاب کبد گشته ،و
بر درمان  HIVتأثیر میگذارند .این بیماران باید برای جلوگیری از تخریب بیشتر کبد ،مصرف الکل خود را محدود نمایند.

1

Mania
Psychosis
3
HIV dementia
4
HIV encephalopathy
5
Gonorrhea
6
Syphilis
7
Genital herpes
8
Chlamydia
9
)Human Papilloma Virus (HPV
10
Trichomoniasis
2
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مشاورهی عفونتهای آمیزشی

1

به دالیلی که قبالً ذکر شد ،مشاوران  HIVباید با مشاوره و درمان  STIآشنا باشند STI .از طریق رابطهی جنسری برا جرنس
مخالف و یا با همجنس منتقل میگردد .راه دیگر انتقال آنها ،از مادر به فرزند در زمران برارداری (در مرورد سریفلیس) و یرا
زایمان (در مورد سوزار و کالمیدیا) میباشد .رفتارهایی مانند داشتن شررکای جنسری متعردد و یرا پرخطرر و یرا مقاربرت
محافظت نشده که فرد را در معرض خطر ابتال به  HIVقرار میدهند ،خطر ابتال به  STIرا نیز افزایش میدهند ؛ لذا روشهای
پیشگیری مشابهند.
بسیاری از عفونت های آمیزشی ،تظاهرات بالینی مشابه داشته ،بنابراین به جای استفاده از عامرل ایجراد کننرده بررای طبقره
بندی ،میتوان بر اساس عالیم و نشانههای بیماری آنها را طبقهبندی نمود .استفاده از این طبقهبندی بر اساس نشانگان 1در
شرایط کمبود منابع ،میتواند موجب تسریع در درمان گردد .ترشح پیشابراه ،تورم اسکروتوم ،زخمهای ژنیتال ،ترورم غردد
لنفاوی کشالهی ران ،ترشح واژینال و درد نواحی تحتانی شکم ،شایعترین عالیم این نشانگان میباشند.
درمان  ،STIمشتمل بر تشخیص زودرس و درمان آنتیبیوتیکی ،مشاوره برای تغییر رفتار و درمان تمامی شررکای جنسری
میباشد .مشاوره و درمان  ،STIچالشهایی را نیز به همراه دارد:
تغییر رفتار جنسی دشوار میباشد ،آگاهی به تنهایی منجر به تغییر رفتار نمیشود؛
افراد اغلب از صحبت در مورد مسائل جنسی ،احساس شرم میکنند؛
بسیاری از افراد مبتال به  ،STIهیچ عالمتی ندارند و فرد ممکن است عفونت را بدون آنکه از ابتالی خود آگاه باشد،
به دیگران منتقل نماید؛
درمان ممکن است در دسترس نبوده ،یا آسان نباشد.
مشاور می تواند از پیام های کلیدی زیر در مشاورهی این بیماران استفاده کند:
اگر شرکای متعدد جنسی دارید ،هر سه ماه برای ارزیابی و پیگیری به پزشک مراجعه کنید ،ممکن است بدون ایرن
که عالمتی را تجربه نمایید ،به عفونت آمیزشی مبتال شوید؛
ابتال به عفونتهای آمیزشی ،شما را بیشتر در معرض خطر ابتال به  HIVو انتقال آن به دیگران قرار میدهد؛
از خود درمانی و مصرف خودسرانهی دارو اجتناب نمایید .برای هر نوع خاص عفونت ،درمان اختصاصی وجرود
دارد؛
دارو را با مقدار ،روش و زمان صحیح تجویز شده مصرف نمایید .حتی اگر عالیرم زود برر طررف شردند ،دورهی
درمان خود را کامل کنید؛
شریک جنسی خود را مطلع نمایید ،درمان وی نیز ضروری بوده و بدون این کار شرما در معررض عفونرت مجردد
میباشید؛
بسیاری از عفونتهای آمیزشی ،در صورت انتقال به کودر ،میتوانند عواقب جدی داشته باشند؛
اگر به  HIVمبتال هستید ،ضروری است که معاینره مرنظم از جهرت عفونرتهرای آمیزشری داشرته باشرید .پزشرک
متخصص  HIVخود را از داروهای تجویز شده برای عفونتهای آمیزشی ،مطلع سازید.

)Sexually Transmitted Infection (STI
Syndrome

1
2

