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مشاوره و آزمایش اچ آی وی برای پزشکان

فصل دهم:
مشاورهی پایبندی به درمان

مقـدمه
درمان ضد رتروویروسی ،(ART) 9درمانی پیچیده و چند دارویی بوده و اغلهب بهرای مهدتی طهوالنی ادامهه مهییابهد .نتهایج
مطالعات حاکی از آن است که برای کنترل تکثیر ویروس ،نیاز به پایبندی بیش از  11درصد به درمان میباشد .برای انجام
 ARTمؤثر ،فرد باید تمام داروهای خود را به طور منظم و در ساعت به خصوص ،مصرف نماید .برخی از داروها ،باید قبهل
یا پس از وعدهی غذا ،مصرف شده یا همراه مایعات خاصی استفاده شوند .پایبندی به درمان به میزانی کمتهر از حهد بهینهه،
موجب شکست درمان ،ادامهی روند تخریب سلولهای  ،CD4و مقاومت به  ARTمیگردد .مقاومت به  ARTموجب مهیشهود
نتوان از همهی داروهای موجود استفاده کرد و در نتیجه مرگ و میر افزایش مییابد.
برای  ،ARTاز داروهای متعددی که هر یک بر مراحل مختلف چرخهی حیات ویروس مؤثرند ،استفاده میشود .ایهن داروهها
را میتوان به گروههای زیر تقسیم نمود:
 مهارکنندههای ترانس کریپتاز معکوس نوکلئوزیدی (NRTIs) 2کهه مهانع ایجهاد رونوشهت  DNAاز  RNAویهروس
گشته و این ترتیب تکثیر ویروس را مهار میکنند .زیدوودین ،3استاوودین ،7المیوودین 5و تنوفاویر 6از جملهی این
داروها میباشند . .این دسته ی دارویی ،نسبت ًا عهوارض و تهداخالت محهدودی دارنهد .بها ایهن وجهود ممکهن اسهت
آسیبهای مهمی را موجب شوند .از جمله عوارض جدی این گروه ،میتوان سمیت میتوکنهدری (بها عالیمهی نظیهر
نوروپاتی ،میوپاتی ،اسیدوز الکتیک و آسیب کبد و یها پهانکراس) ،آسهیب شهنوایی ،عهوارض خهونی (ماننهد آنمهی،
نوتروپنی و ترومبوسیتوپنی) و واکنش افزایش حساسیت بدخیم را برشمرد.
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 مهارکننههدههههای تههرانس کریپتههاز معکههوس غیرنوکلئوزیههدی (NNRTIs) 9کههه داروهههای نههویراپین ، 2افههاویرنز 3و
دالویردین 7در این گروه قرار میگیرند .از جمله عوارض این داروها میتوان راش ،افزایش آنهزیمههای کبهدی (کهه
اغلب به جز پایش نیاز به اقدام دیگری ندارد) و اختالل در متابولیسم چربی را نام برد .این دسته از داروها ،عمهدتاً
از طریق ایزوآنزیم  3A4سیتوکروم  P450متابولیزه میشوند .برخی از این داروهها القهاءکننهدهی ایهن ایزوآنهزیم
بوده و برخی دیگر مهارکنندهی آن هستند.
 مهارکنندههای پروتئاز  )PIs( 5که داروهای نلفیناویر ، 6ریتوناویر 7و ایندیناویر 2از جلمهی این داروهها مهیباشهند.
عوارض گوارشی شایع ترین عارضهی این گروه از داروها بوده ،در حدود  75درصد از بیماران گهزارش شهده و
مهمترین دلیل قطع مصرف شمره میشود .اختالل در متابولیسم چربی ،اختالل در عملکرد جنسی و سمیت کبهدی
از دیگر عوارض این دستهی دارویی است .مهارکنندهههای پروتئهاز عمهدتاً از طریهق ایزوآنهزیم  3A4سهیتوکروم
 P450متابولیزه شده و اغلب اثر مهاری بر عملکرد این ایزوآنهزیم دارنهد .در ایهن میهان ریتونهاویر بیشهترین اثهر
مهارکنندگی را داشته و در نتیجه نیازمند بیشترین توجه به تداخل با دیگر داروها را دارد.
به تازگی سعی در ایجاد نسل های جدیدی از دارو به منظور مهار ورود و اتصال ویروس به سلول و تقویت سیسهتم ایمنهی
نیز شده است .رژیم آغازین  ARTمعموالً متشکل از دو داروی  NRTIو یک داروی  NNRTIمیباشهد .بهار ویهروس (میهزان
ویروس در خون) با استفاده از حداقل سه دارو ،به نحو چشمگیری کاهش مییابد.
پیدایش مقاومت دارویی ،یک روند پیچیده میباشد .ممکن است به دلیل فراموشی مصرف یک وعده ،سهوء جهذب ،اسههال یها
استفراغ ،میزان دارو در بدن کافی نباشد .ماهیت پیچیدهی ویروس نیز در روند شکل گیری مقاومت ،دخیل است.

نقش مشاور در تشويق پايبندی به درمان
نقش مشاور ،ارائهی اطالعات کلیدی در مورد نحوهی کارکرد  ،ARTچگونگی شکست درمان و غلبه بر دشواریهای پایبندی
به درمان میباشد.
مراجعین باید آگاه شوند که عدم استفاده ی منظم از دارو ،به دلیل مقاومت ویروس منجر به عدم کهارآیی درمهان ههم بهرای
مراجع و هم در سطح کل جامعه میگردد .استفاده از درمهانههای خهط اول راحهتتهر بهوده و عهوارض کمتهری نسهبت بهه
داروهای خط دوم دارند .درمانهای خط اول ،در صورت پایبندی  900درصهد ،بهر طهول عمهر بیمهار مهیافزاینهد .مصهرف
داروهای خط دوم ،دشوارتر و پرهزینهتر میباشد.
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همچنین مشاهده شده که افراد مبتال ،داروهای خود را در اختیار دیگر افراد خانواده میگذارند که مبادا آنها نیز مبتال گردنهد.
مراجعین را باید از این کار بر حذر داشت ،چرا که ممکن است به سطوح ناکافی دارو در خون و در نتیجه ،مقاومهت دارویهی
منجر گردد.
سیستمهای خدمات درمانی میبایست فرد را برای درمان طوالنی مدت آماده سازند .قاعدهی کلی بر آنست که فرد تا زمهان
برآورده شدن شرایط زیر ،درمان را آغاز ننماید:
 از سیستم حمایتی احساسی برخوردار باشد (مانند اعضهای خهانواده ،داوطلبهین جامعهه ،اعضهای باشهگاه یهاران
مثبت)؛

 بتواند رژیم دارویی را در برنامهی روزانهی خود بگنجاند؛

 عواقب عدم پایبندی به درمان (از جمله مقاومت دارویی) را درك نموده ،از روشهای پرخطر انتقال آگاه باشد؛
 بداند که تمام دارو را باید طبق تجویز مصرف نماید (مقدار مناسب و زمان مناسب)؛

 بداند که دیگر داروها و حتی مکملهای مصرفی ،ممکن است بر  ARTتأثیر نامطلوب داشته باشهند و بایهد پهیش از
مصرف آنها ،با پزشک مشورت نماید؛

 بتواند راحت داروهای خود را در حضور دیگران مصرف نماید؛
 سر وقت در جلسات پیگیری حاضر شود؛

 از عالیم هشدار آگاه بوده و در صورت بروز ،با پزشک تماس بگیرد؛

 از تداخالت و عوارض داروهای ضد ویروس با مواد اعتیادآور آگاه باشد؛

 بتواند عوارض شایع دارو (همچون تهوع ،استفراغ و اسهال) را اداره نماید.
در خالل مشاوره برای پایبندی به درمان ،مشاور باید با پزشک ،کادر پرستاری و تیم مراقبهت در منهزل ،همکهاری مطلهوب
داشته باشد.

مشاورهی آماده سازی برای پايبندی به ART
به دلیل نیاز به مصرف مکرر دارو طبق زمان تجویز شده و بروز عوارض احتمالی ،بدون افشها کهردن وضهعیت ابهتالی بهه
 HIVنزد خانواده ،پایبندی به درمان  ARTبسیار دشوار خواهد بود .افشا نزد همسر یا خانواده باید تشهویق شهده و از آنهها
نیز در صورت لزوم آزمایش به عمل آید.
پیش از شروع درمان  ،ARTحداقل سه جلسه مشاوره نیاز است تا مباحث مطرح شده ،با مراجع مهرور گهردد .پهس از آغهاز
 ARTنیز نیاز به جلسات مستمر مشاوره میباشد .جلسات مشاورهی پیش از شروع درمان ،بهتر است با فواصل یهک هفتهه
برگزار گردند تا مطالب مهم در مورد پایبندی به درمان در ذهن مراجع تثبیت گهردد .آمهاده سهازی فهرد بهرای پایبنهدی بهه
درمان به قدری اهمیت دارد که در برخی مراکز جهان ،حتی تمرین با قرصهای نمایشی را نیز در برنامهی خود گنجاندهانهد.
بهتر است فردی را به عنوان «یار درمان» 9معرفی نماید که بتواند در مراحل مختلف درمهان ،وی را همراههی کهرده و مهورد
حمایت قرار دهد .این فرد میتواند یکی از اعضای خانواده یا دوستان وی باشد .پهس از آخهرین جلسههی مشهاورهی آمهاده
سازی ،پزشک درمانگر به همراه مشاور در مورد آمادگی مراجع برای شروع درمان تصمیمگیری مینماینهد .خالصههای از

Treatment Buddy

1

024

مشاوره و آزمایش اچ آی وی برای پزشکان

موضوعاتی که در جلسات آماده سازی مطرح میگردد ،در زیر آمده است .در خالل هر ویزیت میتوان برخهی موضهوعات
جلسهی قبل را مرور نموده و درك مراجع را ارزیابی کرد.

خالصهی ویزیت اول:
 ارزیابی بالینی توسط پزشک به عمل آید؛
 دانش و درك مراجع در مورد  HIVو وضعیت سالمتی وی بررسی شود؛
 درمان  ARTبه صورت مختصر به مراجع معرفی شود؛
 عواقب عدم پایبندی به درمان تشریح شود؛

 موانع بالقوهی پایبندی به درمان توضیح داده شود؛
 راههای انتقال عفونت و پیدایش مقاومت تشریح شده و برنامهی فردی مراجع برای کاهش انتقال مرور گردد؛
 مفهوم «یار درمان» برای مراجع توضیح داده شده و فردی برای این کار انتخاب شود.

خالصهی ویزیت دوم:
 در خصوص ارزیابی پزشکی جلسهی قبل توضیحاتی به بیمار ارائه شود؛
 درك مراجع از اطالعات جلسهی قبل مرور گردد؛

 موانع بالقوهی پایبندی به درمان در مورد مراجع به بحهث گذاشهته شهده و اسهتراتژیههای مراجهع بهرای مرتفهع
ساختن آنها بررسی گردد؛

 برنامهی درمانی (مقدار ،روش و زمان صحیح مصرف) با مراجع مطرح شود؛

 اگر مراجع برای خود «یار درمان» انتخاب نموده ،از او خواسته شهود تها ایهن فهرد را در جلسههی بعهد بهه همهراه
بیاورد.

خالصهی ویزیت سوم:
 درك و آگاهی مراجع از اطالعات دو جلسهی قبل ارزیابی شود .تأکید شود که نکات زیادی مطرح شهده و دشهوار
است که مراجع همهی آنها را به خاطر داشته باشد؛

 استراتژیهای رفع موانع پایبندی به درمان مرور شود؛

 مراجع به استفاده از وسایل کمکی برای یادآوری ،مانند جدول و چارت زمانبندی ،سهاعت موبایهل و محفظههههای
مخصوص وعدههای مختلف قرص تشویق گردد؛

 برنامهی درمانی که در جلسهی دوم مطرح شد ،مجدداً مرور شود؛

 آمادگی مراجع ارزیابی شود .برای این کار میتوان در مورد رژیمِ درمانی از وی سئواالتی نمهوده و پیشهنهادهای
وی برای حل مشکالت احتمالی را مرور کرد؛

 مشاور باید بازخورد خود از آمادگی مراجع برای درمان را به اطالع کادر پزشکی برساند؛
 با «یار درمان» مراجع صحبت شده و نقش وی در پیگیری درمان مراجع تعیین گردد.

موانع پايبندی به درمان
مراجع ممکن است به یکی از دالیل زیر از پایبندی به درمان باز بماند:

025

مشاوره و آزمایش اچ آی وی برای پزشکان

 عدم درك درمان و اهداف آن؛

 موانع ناشی از نقص در انگیزه و حافظه؛
 موانع حمایتی و تدارکاتی9؛
 عوارض جانبی درمان.

موانع در درك از ارتباط ضعیف ،مشکالت زبان ،سواد کم ،دانش کم و باورهای نادرست در مهورد  ،HIVو آگهاهی انهدك از
تأثیر  ARTنشأت می گیرد .موانع در انگیزش و حافظه ،ممکن است ناشهی از فرامهوش کهاری ،افسهردگی یها دیگهر اخهتالالت
روانپزشکی ،سوء مصرف مواد و الکل ،و یا ناتوانی در حفظ اهداف درازمهدت باشهد .مشهکالت حمهایتی و تهدارکاتی شهامل
ترس از افشای وضعیت  ،HIVشرایط بیثبات زندگی و عدم دسترسی به خدمات و درمان  ARTمیباشند .در نهایت ،باید بهه
مراجع خاطر نشان کرد که پیدایش عوارض ،دلیلی برای قطع مصرف محسوب نمیشود .میتهوان بهرای غلبهه بهر مشهکالت
ناشی از فراموشکاری ،از روشهای مصرف یک بار در روز و یا ترکیبات با دوز ثابت 2در اوایل درمان استفاده کرد.

تأثیر اختالالت روانپزشکی و نورولوژیک
همان طور که پیشتر نیز عنوان شد ،اختالالت روانپزشکی و نورولوژیک در  HIVشایع بوده؛ و چالش عمدهای بر پایبندی به
درمان به شمار میروند .اشکال در برنامهریزی فعالیتههای روزمهره ،نقهایص توجهه و حافظهه و انگیهزهی ضهعیف کهه در
بسیاری از این اختالالت دیده میشود ،میتوانند در پایبندی به درمان تداخل ایجاد کنند .دمانس ناشی از  ،HIVپسهیکوز ،یها
مانیا ممکن است فرد را دچار بدبینی کرده ،به نحوی که در مقابل مصرف دارو مقاومت نماید .مشاوران باید مهراجعین را از
جهت وجود چنین اختالالتی غربالگری نمایند و یافتههای خود را با کادر درمان در میان گذارند.

تأثیر اختالالت مصرف مواد و الکل
 ARTیک درمان اورژانس نبوده ،بنابراین مصرفکنندگان مواد و الکل باید ابتدا به دقت ارزیابی شده ،از فرآیند درمان مطلهع
گشته و موانع بالقوهی پایبندی به درمان در آنها پیش از شروع  ARTمرتفع گردد.
وابستگی به مواد و الکل باید ارزیابی و درمان شوند .بیمارانی که به اپیوئیدها وابستگی داشته و تحت درمهان نگهدارنهده بها
متادون میباشند ،با نظم بیشتری درمان ARTرا دنبال میکنند .عالوه بر این ،موارد زیر نیز باید تسهیل شوند:
 تثبیت شرایط زندگی؛
 درمان اختالالت روانپزشکی اولیه و یا ناشی از HIV؛
 درمان بیماریهای جدی پزشکی؛
 توجه به تداخالت دارویی.

مجدداً تأکید میگردد که مصرف مواد و الکل (به دلیل تداخالت متعدد دارویی) رونهد درمهان را پیچیهدهتهر نمهوده؛ تغذیههی
نادرست و مشکالت ناشی از مصرف مواد نیز بر این پیچیدگی میافزایند.

Logistic
)Fixed Dose Combination (FDC
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رژیمهای درمانی برای بیماریهای همراه
رژیمهای درمانی پیچیده ،مانند داروهای سل ،عفونتهای فرصت طلب و عفونتهای آمیزشی ،و نیز داروهای  ARTبایهد بهه
دقت در جدولی ترسیم و به مراجع ارائه شود .مراجع باید بداند که چه دارویی را و در چه زمانی باید مصرف کند و اگر یک
وعده را فراموش نمود ،باید چه کند .همچنین باید برای رفع عوارض جانبی این داروها به مراجع توضیحاتی داده شود.

پشتيبانی در روند ART
مراجع باید در روند  ،ARTجلسات مشاورهی پایبندی متعدد داشته باشد .موانع پایبندی به درمان در طی زمان تغییر نمهوده
و مراجع به سطوح متفاوتی از پشتیبانی نیاز پیدا میکند .مشاورهی مستمر پایبندی و تدوام تعامل ،از عوامل کلیهدی حمایهت
از پایبندی بیمار به  ARTمیباشند.
عالوه بر حمایت از پایبندی ،مشاور یا پزشک میتواند نظارت و ارزیابی پایبندی را در هر جلسهی مشاوره به عمل آورد.
جلسهی پیگیری معمول ،مشتمل بر موارد زیر میباشد:
 مرور تجربهی درمان مراجع؛

 ارزیابی نیاز به ارجاع نزد پزشک متخصص (معموالً به دلیل عوارض جانبی درمان)؛
 نظارت بر پایبندی به درمان؛

 مرور موانع در این زمینه و یافتن راه حل مناسب برای مرتفع ساختن آنها؛
 مرور پایبندی به روشهای کاهش انتقال؛
 ارزیابی روانی-اجتماعی.

ارزيابی و نظارت بر پايبندی به درمان
عدم پایبندی به درمان در همه جای دنیا دیده شده و منحصر بهه بیمهاری خاصهی نیسهت .در کشهورهای پیشهرفته ،میهزان
پایبندی به درمان در بیماریهای مزمن به طور میانگین ،حدود  50درصد برآورد شده است؛ ایهن میهزان در کشهورهای در
حال توسعه حتی پایینتر است .همان طور که پیش تر گفته شد ،با توجهه بهه نیهاز بهه پایبنهدی بسهیار بهاال بهه درمهان ،ART
ارزیابی و نظارت بر آن حائز اهمیت بسیار میباشد .سنجش پایبندی ،کاری دشوار بوده و با یک ابهزار بهه تنههایی صهورت
نمیگیرد.
روشهای ارزیابی پایبندی را میتوان به دو دستهی کلی تقسیمبندی کرد:
 روشهای ارزیابی مستقیم و عینی 9مانند درمان تحت نظارت مستقیم ،(DOT) 2اندازهگیری سطح دارو در خهون و
سیستم نظارت بر رخداد درمانی(MEMS) 3؛

1

Objective
)Directly Observed Treatment (DOT
3
)Medication Event Monitoring System(MEMS
2
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مشاوره و آزمایش اچ آی وی برای پزشکان

 روش های غیرمستقیم مانند گزارش خود فرد ،9شمارش دارو 2و دفعات تجدید نسخه

3

هر روش نقاط قوت و ضعفی داشته و هیچ یک به تنهایی ،قادربه ارزیابی پایبندی فرد به صورت کامل نمیباشهد .بهه همهین
دلیل در برخی کشورها از رویکرد ترکیبی 7برای نظارت بر پایبندی به درمان استفاده میشود.
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Self-report
Pill count
3
Pharmacy records
4
Multi-method
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