29

مشاوره و آزمایش اچ آی وی برای پزشکان

فصل دوم:
آزمایش HIV

ويروس  HIVچگونه شناسايی میگردد؟
تشخیص عفونت  ،HIVدر اغلب موارد از طریق شناسایی آنتیبادی ویروس صورت میپذیرد .به طور معمول از تسهتههای
آزمایشگاهی که حساسیت 1باالیی برای شناسایی بیماران دارند ،استفاده میشود؛ یعنی تستهایی که بتوانند فهرد آلهوده را
به درستی ،به عنوان فرد  HIV+شناسایی کنند .به این تستها ،تستهای غربالگری 2اطالق میشود .عهالوه بهر ایهن ،بایهد از
تستی استفاده شود که اختصاصی ۳بوده و بتواند به درستی فرد غیر آلوده را به عنهوان فهرد  HIV-متمهایز نمایهد .بهه ایهن
تستها ،تستهای تأییدی 4اطالق میشود .میزان حساسیت و اختصاصی بودن آزمونهای آنتیبادی به ندرت  900درصهد
بوده و به همین دلیل توصیه میگردد که تمام افرادی که نتیجهی آزمایش ایشان مثبت شده ،مجدداً و ترجیحهاً بها یهک روش
دیگر آزمایش شوند .همچنین برای اطمینان از کیفیت آزمونهای تشخیصی ،توصیه میشود به ازای هر  900آزمایش ،تعداد
مشخصی از نمونهها ،به آزمایشگاه مرجع ارسال شوند .دستورالعمل کنترل کیفی آزمایشها بر حسب سیاست گذاریههای
هر کشور ،شیوع  ،HIVتستهای موجود و از زمانی به زمهان دیگهر متفهاوت مهیباشهد .بهرای شناسهایی  ،HIVمهیتهوان از
نمونهی خون ،بزاق و ادرار استفاده نمود؛ با این وجود آزمایش بر نمونهی خون شایعترین روش بالینی میباشد.

دورهی نهفتگی

5

از زمانی که ویروس وارد بدن فرد میشود تا هنگامی که پاسخی قابل اندازه گیری در سیستم ایمنی در مقابل عفونت ایجهاد
شود ،دورهی نهفتگی نامیده میشود .از آنجا که به طور معمول تشخیص این بیماری ،با شناسایی آنتیبادی برعلیه ویروس
صورت میگیرد ،در طول این مدت نتایج آزمایش فرد آلوده به  ،HIVمیتواند منفی گردد .در این دوره ،ویروس در بدن فرد
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Sensitivity
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3
Specificity
4
Confirmatory test
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Window period
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در حال تکثیر میباشد .البته در این مدت ویروس را میتوان با استفاده از روشهای آزمایشگاهی که بهرای شناسهایی خهود
ویروس (به جای شناسایی آنتیبادی علیه آن) تهیه شدهاند ،کشف نمود.
مدت دورهی نهفتگی در افراد مختلف و بسته به روش و نوع کیت استفاده شده در آزمایش ،میتواند بین دو هفته تا سه مهاه
باشد .بنابراین ،نتیجه ی منفی یک آزمایش ممکن است مربهوط بهه فهرد آلهوده در طهی دورهی نهفتگهی باشهد ،مگهر آنکهه از
روشهای شناسایی خود ویروس استفاده شده باشد که اغلب گران بوده و ممکن است همه جا در دسترس نباشند.

انواع تستها
دو روش اصلی آزمایش  HIVوجود دارد :تستهای آنتیبادی (مانند االیزا  ،9تستهای سریع ، 2وسهترن بهالت 3و ریپها (7و
تستهای شناسایی ویروس (مانند تست آنتی ژن  ،HIVپی.سی.آر 5و کشت ویروس).
تستهای آنتیبادی ،آنتیبادیهای علیه ویروس  HIVرا شناسایی میکنند و قادر به کشف مستقیم ویهروس نمهیباشهند .بها
ورود ویروس به بدن ،سیستم ایمنی فرد با تولید آنتیبهادی در مقابهل عفونهت  HIVواکهنش نشهان مهیدههد .از وجهود ایهن
آنتیبادیها برای شناسایی عفونت  HIVاستفاده میشود .با توجه به این که مدتی طول میکشد تا این گونه تستهها ،وجهود
آنتیبادی در خون را شناسایی کنند ،نتیجهی مثبهت بیهانگر مواجهههی فهرد بها ویهروس در زمهان گذشهته اسهت .بنهابراین
تستهای آنتیبادی برای شناسایی موارد ابتال در مواجههی اخیر محدودیت دارند ELISA .و تستههای سهریع ،شهایعتهرین
تستهای به کار رفته برای غربالگری بیماری میباشند.
تستهای سریع در کمتر از  30دقیقه انجام شده و بر روی نمونهی خون و یا بزاق قابهل انجهام مهیباشهند .نهوعی از تسهت
سریع که با استفاده از نمونهی بزاق انجام می شود ،در شکل و نوع دیگر آن که بر روی نمونهی خون انجام می شهود ،در
شکل  3نشان داده شده است .تست سریع نسبت به تست  ،ELISAحساسیت کمتری داشته و به طور عمهده در مهوارد زیهر
کاربرد دارد:
 زنان در معرض خطر  HIVکه قبالً آزمایش  HIVندادهاند ،باید در زمان زایمان یا بالفاصهله بعهداز زایمهان بها یهک
آزمایش سریع غربالگری شده تا در صورت لزوم ،پروفیالکسی با داروهای ضهد رتروویهروس بهرای شهیرخوار
آغاز شود و یا در زمان زایمان به خانم حامله تجویز شود.
 زمانی که بعد از زایمان وضعیت  HIVمادر نامشخص باشد و به خصوص مادر و یا پدر رفتارهای پرخطر داشهته
باشند ،آزمایش سریع نوزاد در اولین فرصت بعداز تولد توصیه میشود تا بتوان پروفیالکسی بها داروههای ضهد
رتروویروس را برای نوزاد مواجهه یافته شروع کرد .در چنین مواردی باید به خاطر داشت که کشهف آنتهیبهادی
 HIVدر نوزاد ،نشاندهندهی عفونت مادر است.

1

)Enzyme-Linked Immuno-Sorbent Assay (ELISA
Rapid test
3
)Western Blot (WB
4
)Radioimmunoprecipitation Assay (RIPA
5
)Polymerase Chain Reaction (PCR
2
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 برای نوزادان بیسرپرست و همچنین نوزادان پرورشگاهی که وضعیت مواجههی  HIVدر آنهها نامشهخص اسهت،
آزمایش سریع  HIVتوصیه میشود .هدف از ایهن کهار ،شناسهایی نهوزادان مواجههه یافتهه بها  HIVبهرای ارائههی
پروفیالکسی با داروهای ضد رتروویروسی است.
 در موارد مواجهه با موارد احتماالً آلوده به  ،HIVفرد منبع را میتوان با آزمایش سریع بررسی نمهود تها نیهاز بهه
انجام پروفیالکسی دارویی مشخص گردد.
همانند هر تست آنتیبادی ،نتیجهی مثبت هر تست سریع ،می بایست پیش از تشهخیص نههایی بها یهک روش تأییـدی دیگهر
مشخص شوند.

شکل  -2تست  Rapidبا استفاده از نمونهی بزاق

شکل  - ۳نتیجهی مثبت و منفی در تست  Rapidبا استفاده از نمونهی خون

بر اساس دستورالعمل کشوری ،در صورت مثبت شدن تست  ،ELISAمجدداً این تست (ترجیحهاً بها یهک کیهت آزمایشهگاهی
دیگر) تکرار شده و اگر باز هم مثبت بود ،تست  WBانجام میشود .مثبهت بهودن نتیجههی ایهن تسهت ،نشهانهی ابهتالی فهرد
میباشد.
در صورتی که نتیجهی  ELISAبار اول مثبت و بار دوم منفی شود ،با فاصلهی سه مهاه مجهدداً بهرای فهرد آزمهایش ELISA
انجام میشود و در صورت تکرار نتیجهی منفی ،فرد  HIV-در نظر گرفته میشود.
در صورتی که هر دوبار تست  ELISAمنفی باشد ،فرد  HIV-در نظر گرفته میشود؛ مگر این کهه فهرد طهی شهش مهاه اخیهر
رفتار پرخطر از نظر انتقال  HIVداشته باشد .در صورتی که بیمار مواجههی اخیر (رفتهار پرخطهر طهی شهش مهاه گذشهته)
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داشته باشد و نتیجهی آزمایشات اولیهی  ELISAمنفی باشد ،این آزمایش بایهد سهه مهاه بعهد تکهرار شهود .اگهر همههی ایهن
آزمایشات منفی گزارش شدند ،میتوان بیمار را  HIV-در نظر گرفهت .نمونهه ای از کیهت آزمایشهگاهی ایهن تسهت در شهکل
نشان داده شده است.
در فردی که عوامل خطر ابتال به  HIVرا ندارد ولهی نتهایج  ELISAوی مثبهت و  WBمنفهی اسهت ،نتیجههی تسهت  ELISAبهه
احتمال زیاد به صورت کاذب مثبت شده است .چنانچه فرد عوامل خطر ابتال به  HIVرا داشته و  ELISAوی مثبت و  WBوی
منفی گزارش شده ،انجام مجدد تست  WBدر یک ماه بعد توصیه میشود .اگر در این تکرار آزمایش بهاز ههم نتیجههی WB
منفی شد ،میتوان فرد را  HIV-در نظر گرفت.

شکل  -4نمونهای از كیت آزمایش ELISA
 WBآزمایش دقیقتری بوده ،اما به دلیل هزینهی باالتر به عنوان تسهت تأییـدی در مهواردی کهه دو بهار نتیجههی آزمهایش
 ELISAمثبت شده است ،به کار میرود RIPA .یک آزمون تأییدی دیگر می باشد .این تست مشابه  WBبهوده و در مهواردی
که سطح آنتیبادی بسیار پایین است و یا هنگامی که نتایج  WBغیرمشخص است ،بهه کهار مهیرود RIPA .نیهز ماننهد ،WB
تست پر هزینهای بوده و انجام آن نیاز به زمان و تخصص دارد.

شکل  - 1باندهای مشاهده شده در نتیجهی آزمایش Western Blot
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بر خالف تستهای آنتیبادی ،تستهای ویرولوژیک ،عفونت  HIVرا با شناسایی مستقیم ویروس ،تشهخیص مهیدهنهد .ایهن
تستها شامل تست شناسایی آنتیژن ویروس (تست آنتیژن  ،)p24تستههای مبتنهی بهر اسهیدههای نوکلئیهک (تسهتههای
تخصصی که بر شناسایی اطالعات ژنتیک ویروس  HIVاز طریق  PCRصورت میگیرند) و کشهت ویهروس مهیباشهد .ایهن
تستها به دلیل پیچیدگی و هزینهی باال ،به ندرت مورد استفاده قرار میگیرند.
تشخیص  HIVدر نوزادان دشوار میباشد ،چرا که آنتیبادیهای مادر تا  92ماهگی در بهدن نهوزاد یافهت مهیشهوند .تسهت
آنتیبادی مثبت تنها نشان دهندهی مواجههی کودك با آنتیبادی ههای مهادر بهوده ،و ممکهن اسهت کهه کهودك توسهط خهود
ویروس آلوده نشده باشد .به همین دلیل برای تشخیص عفونهت در نهوزاد ،مهیبایسهت تنهها از تسهتههای شناسهایی خهود
ویروس استفاده نمود .همچنین در موارد ابتالی اخیر فرد (دورهی نهفتگی) و برای نظارت بر پیشرفت بیماری (سهنجش بهار
ویروس) ،میتوان از روشهای شناسایی مستقیم ویروس استفاده کرد.
تشخیص قطعی  HIVدر ایران همانند الگوهای تعریف شدهی بین المللی ،با دو آزمایش  ELISAو یک آزمـایش  WBمثبـت
تعریف شده است.

تفسير نتايج تست HIV
تنها پرسنل آموزش دیده ،مجاز به تفسیر نتایج تست میباشند .تمامی مشاوران میبایست قادر باشهند نتیجههی آزمهایش را
فهمیده و برای مراجع توضیح دهند .تست منفی به معنای آن است که آنتیبادی علیه ویروس  HIVدر فهرد شناسهایی نشهده
است .این امر ممکن است به دلیل عدم ابتالی فرد بوده ،و یا این که فرد هنوز در دورهی نهفتگی میباشهد .بنهابراین نتیجههی
منفی تست لزوماً به معنای عدم ابتالی فرد و یا ایمنی فرد در مقابل ویروس نمیباشد و ادامههی رفتارههای پرخطهر ،فهرد و
اطرافیانش را مستعد ابتال میکند.
نتیجهی مثبت آزمایش ،به معنای آن است که آنتیبادی  HIVدر فرد شناسایی شده است .این نتیجه میبایست با آزمونهای
تأییدی قطعیت یابد و تنها در این حالت مشخص میشود که فرد مبتال به  HIVمیباشد.
نتیجهی منفی کاذب هنگامی رخ میدهد که نتیجهی آزمایش در فردی که آلوده به ویروس میباشد ،منفی گزارش مهیگهردد.
چنانچه فرد مراجعه کننده برای مشاوره و آزمایش ،رفتارهای پرخطر برای ابتال به  HIVداشته باشد ،بایهد احتمهال نتیجههی
منفی کاذب ،با وی مطرح گردد .تکرار آزمایش در آینده ،برای حصول اطمینان ممکن اسهت ضهروری باشهد .نتیجههی منفهی
کاذب ،اغلب در افرادی که به تازگی مبتال شدهاند و هنوز شروع به تولید آنتیبادی ننمودهاند ،دیده میشود.
تستهای آنتیبادی  ،HIVتستهای حساسی بوده و نتایج مثبت کاذب ،قابل انتظار میباشهد؛ بهه خصهوص در جهوامعی کهه
شیوع عفونت  HIVدر آنها پایین باشد .درصورت تکرار نتیجهی مثبت با استفاده از یک روش آزمایش تأییـدی ،دیگهر بعیهد
است که این بار نیز نتیجه به طور کاذب مثبت شده باشد .نتیجهی مثبت کاذب ممکن است در اثر خطای تکنیکی ،گرم و سهرد
9

کردن مکرر نمونه و واکنش متقاطع رخ دهد .به عنهوان مثهال در آزمهایش  ELISAو تسهتههای سهریع ،واکهنش متقابهل بها
آنتیژنهای گلبولهای سفید انسانی ،2در بیماریها و شرایط زیر میتواند نتیجهی مثبت کاذب ایجاد نماید:

Cross-reaction
)Human Leukocyte Antigen (HLA

1
2
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 آرتریت روماتویید 9؛
 اسکلروز مولتیپل 2؛
3

 لوپوس ؛
 دیابت نوع اول؛
7

 بیماری آدیسون ؛
5

 اسپوندیلیت آنکیلوزان ؛
 هپاتیت مزمن؛

 سرطان به ویژه بدخیمیهای سیستم لنفاوی؛
 بیماری شدید کلیوی؛
و افرادی که:
 واکسن آنفلوانزا در  30روز گذشته دریافت نمودهاند؛
 تزریق گاماگلوبولین داشتهاند؛

 اخیراً خون دریافت نموده و یا پیوند عضو شدهاند.
بدیهی است که تستهای تأییدی موجب قطعیت یافتن نتیجهی آزمایش میگردند.

1

)Rheumatoid Arthritis (RA
)Multiple Sclerosis (MS
3
)Systemic Lupus Erythmatosus (SLE
4
Addison’s disease
5
Ankylosing spondylitis
2
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فصل سوم:
عناصر کلیدی در مشاورهی HIV

مقدمه
این بخش به اصول اخالقی و مهارتهای مورد نیاز در یک مشاورهی کارآمد میپردازد.
اهداف اصلی مشاورهی  HIVعبارتند از:
 پیشگیری از انتقال  HIVاز طریق ارائهی اطالعات در مورد روشهای انتقال؛
 کمک به افراد برای ایجاد مهارتهای فردی جهت انجام رفتارهای کم خطر؛

 فراهم ساختن حمایت روانشناختی بهرای افهراد مبهتال بهه  ،HIVاز طریهق بهبهود وضهعیت هیجهانی ،روانشهناختی،
اجتماعی و معنوی آنها؛

 حمایت از بیماران برای پایبندی به درمان.

انواع مشاورهی HIV
در زیر خالصهای از مشاورهی  HIVکه در مراحل مختلف پیش از بیماری یا در سیر بیماری مورد استفاده قرار مهیگیرنهد،
آورده شده است .هر یک از این موارد در فصول بعدی به تفصیل تشریح میشود.

مشاورهی پیشگیری از عفونت HIV

1

در این روش ،مشاور به مراجع برای شناسایی و کاهش رفتارهای پرخطر کمک میکند .مشاور میتوانهد از اسهتراتژیههای
متنوعی استفاده کند .این استراتژیها میتوانند ساده و صرفاً شامل ارائهی اطالعات بوده و یها ایهن کهه پیچیهدهتهر بهوده و

HIV Prevention Counseling

1
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روش های درمانی مبتنی بر شواهد را شامل شوند ،مانند مصاحبهی انگیزشی ،روشهای حل مسئله ،رواندرمانیهای کوتاه
مدت بین فردی و درمان شناختی-رفتاری .مشاورهی پیشگیری در جلسات مشاورهی پیش از آزمایش و پس از آزمهایش و
نیز در طول مدت بیماری به کار میرود .مشاوران میباید به طور مداوم چالشهایی را که بیماران برای تداوم تغییهر رفتهار
با آن مواجه هستند ،ارزیابی نموده و استراتژیهای عملی برای این چالشها توصیه نمایند .به عنوان مثال ،در مورد بیماران
دچار وابستگی به مواد ،استراتژیهای کاهش آسیب و درمان نگهدارنده برای وابستگی ،میتواند توصیه شود.

مشاورهی پیش از آزمایش

1

مشاورهی پیش از آزمایش ،یک مشاورهی محرمانه بوده که به فرد امکان انتخاب آگاهانه در مهورد انجهام آزمهایش  HIVرا
میدهد .بر اساس دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت ،این تصمیم باید کامالً به فرد واگذار شهود و ههیچ اجبهاری در کهار
نباشد .برای این انتخاب آگاهانه ،فرد باید فواید و پیامد انجام آزمایش را بداند .مشاور از فهرد در مقابهل مشهکالت بهالقوهی
روانشناختی ،قانونی و بهداشتی آشکار شدن وضعیت ابتالی وی حمایت میکند .مشاور همچنین ،ظرفیت فرد برای مقابله با
نتیجهی مثبت احتمالی را ارزیابی نموده ،اطالعاتی در مورد  HIVارائه کهرده ،و بهرای کهاهش خطهر انتقهال وارد مشهاورهی
پیشگیرانه میشود.
در حالی که مشاورهی فردی روش استاندارد برای مراجعین میباشد ،مدلههای جهایگزین ماننهد جلسهات بهرای زوجهین و
مشاورهی گروهی نیز برای مشاورهی پیش از آزمایش نیز وجود دارند.

مشاورهی پس از آزمایش

2

در این نوع مشاوره ،مشاور باید اطمینان حاصل کند که مراجع مفهوم نتیجهی آزمایش خود (چه مثبت و چه منفهی) را درك
کرده است .در موارد ابتال ،مشاورهی پس از آزمایش به فرد برای سازگاری با زندگی همراه با عفونت  HIVکمک مهینمایهد.
خودکشی فرد مبتال ،یک چالش عمده برای مشاوران محسوب میگردد .در افراد مبتال به  ،HIVاحتمال اقدام به خودکشی طی
دو دوره افزایش مییابد :به صورت تکانشی هنگامی که فرد برای اولین بار تشخیص داده میشود؛ و دیگهر در اواخهر سهیر
بیماری که اثرات عفونت بر سیستم اعصاب مرکزی ظاهر گشته ،فرد توانایی کسب درآمد را از دست داده و احساس میکند
که باری بر دوش خانواده شده است .مشاوران باید خطر خودکشی را در سیر بیماری ارزیابی نمهوده و بتواننهد ایهن قبیهل
افکار را مدیریت نمایند.
در مواردی که نتیجهی آزمایش فرد منفی میگردد ،فرد باید مفهوم دورهی نهفتگی را به طور کامهل درك کهرده باشهد و بهه
وی توصیه شود در صورت انجام رفتار پرخطر ،همچنان در معرض خطر ابتال بهه ایهن بیمهاری بهوده و بایهد بهرای انجهام
آزمههایش مجههدد مراجعههه نمایههد .هههم در جلسهههی مشههاورهی پههیش از آزمههایش و هههم در جلسهههی مشههاورهی پههس از آن،
استراتژیهای تغییر رفتار برای کاهش رفتارهای پرخطر میباید مورد استفاده قرار گیرند.
مشاورهی پس از آزمایش معموالً توسط فردی که مشاورهی پیش از آزمایش را ارائه نموده ،انجام میشود .در مواردی که
فرد بدون اطالع و رضایت مورد آزمایش قرار گرفته است ،مشاور ممکن است با خشم بیمار که به وی فرافکنی شده ،مواجه
گردد.
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