امروزه ايدز به يك معضل بزرگ تبديل شده است و همه كشورها با اين بيماري در گير هستند .اين
بيماري به خصوص به خاطر طبيعت خاص آن و ظاهر سالم كه افراد اچ آي وي مثبت دارند و گاه خود
تا مدتها از ابتالء به ويروس بي خبرند بسيار از نظر گسترش مخفي مي تواند خطرناك باشد از طرف
ديگر رابطه تنگاتنگي بين بيماري و مسائل اجتماعي وجود دارد و انگ و تبعيضي كه افرادي كه با
ويروس زندگي مي نمايند تحمل مي نمايند وضعيت را پيچيده تر مي نمايد .
اول دسامبر مصادف با  01آذر ماه  ،روز جهاني ايدز مي باشد كه از  4الي  01آذر ماه هفته اطالع
رساني ايدز نامگذاري شده است.
اين زمان فرصت مناسبي است در جهت آموزش و اطالع رساني در زمينه يکي از مهمترين بيماريهاي
عفوني كه امروز همه جوامع و ملل مختلف بنوعي دست به گريبان اين بيماري هستند.

بيش از سه دهه از شناخت ويروس اچ آي وي و بيماري ايدز مي گذرد .آثار سوء اقتصادي ،اجتماعي و
بهداشتي ايدز بر جوامع بشري و به خصوص اثر بر سالمت انسان باعث شده است تا ايدز مورد توجه
دانشمندان قرار گيرد.
امروزه پيشرفت هاي زيادي در عرصه تشخيص و درمان اين بيماري خاص شده است .به عقيدهي
اكثر دانشمندان ،منشا  HIVشهر كينشاسا در جمهوري دموكراتيك كنگو بودهاست  .در حدود سال
 0۲۹1در اين منطقه ،ويروس  HIVاز گونهي شامپانزه به انسانها منتقل شد .اين امر احتماال در
نتيجهي شکار و خوردن شمپانزههايي كه حامل ويروس SIVكه ويروسي بسيار نزديك به HIV
است ،بودهاست .مشخص نيست كه تا دههي  0۲۹1چه تعداد افراد اين ويروس را به همراه داشتهاند
يا دچار ايدز بودهاند؛  HIVناشناخته بود و انتقال آن با نشانههاي قابل تشخيصي همراه نبود.
تاثیر ویروس  HIVروی سلولها :

هنگامي كه ويروس  HIVوارد بدن انسان شد ،مواد ژنتيکي خود را وارد DNAي سلولهاي ايمني
ميزبان ميكند .با انجام اين كارHIV ،سلول را مجبور ميكند كه كپيهايي از ويروس بسازد .در
همين حال ،برخي از سلولهاي ايمني آلوده به ويروس  HIVوارد يك حالت خاموش شده و ويروس
جديدي توليد نميكنند HIV .ميتواند براي مدتهاي طوالني در اين انبار پنهان ،مخفي بماند.
درمانهاي فعلي  HIVدر كاهش تعداد ويروسهاي فعال در بدن بسيار موثر هستند ولي به اين
خوبي قادر به مقابله با ويروسهاي خاموش نبوده و به محض اينکه درمان متوقف شود ،آنها مجددا
فعال ميشوند .اين موضوع يکي از داليل اصلي اين است كه چرا ما هنوز قادر به درمان HIV
نيستيم.
تشخيص ابتال به اچآيوي و ايدز تنها بر اساس عالئم قابل اطمينان نيست .عالئم اچآيوي بسيار به
عالئم بيماري هاي ديگر شبيه هستند .بنابراين تنها راه قطعي تشخيص ابتال به اچآيوي ،آزمايش
اچآيوي است.
افراد مبتال به اچآيوي ممکن است كامال احساس سالمتي كنند و سالم هم به نظر بيايند ،اما با اين
حال سيستم ايمني بدنشان ممکن است آسيب ديده باشد .مهم است كه بدانيم زماني كه يك فرد
به اچآي وي مبتال مي شود ،حتي اگر احساس سالمت هم بکند ،مي تواند ويروس را به سرعت
انتقال دهد.

اگر فردي به اچآيوي مبتال شود و تحت درمان موثر ضد ويروسي قرار نگيرد ،اچآيوي در طول زمان
سيستم ايمني او را ضعيف مي كند ،و او را نسبت به ساير عفونت هاي احتمالي آسيب پذير مي كند.
برخي از افرادي كه به اچآيوي مبتال ميشوند ،متوجه هيچ گونه تغيير آني در سالمت خود
نمي شوند .اما برخي در چند هفته اول ابتال دچار عالئمي شبيه آنفوالنزا ،يا جوش و ورم غدد
ميشوند .اين عالئم نشانگر ايدز نيستند و معموالً پس از چند روز يا چند هفته ناپديد ميشوند.
اگرچه سير عفونت اچآيوي در ميان بيماران ممکن است متغير باشد ،اما الگوي شايعي در بيماران
ديده ميشود .از زمان ورود ويروس به بدن تا ورود به مرحله عفونت پيشرفته اچ آي وي ،بيمار مراحل
مختلفي را طي ميکند كه به شرح ذيل است:
سندروم حاد : HIV

حدود سه تا شش هفته اچآيوي بعد از تماس با ويروس ،بيمار عالئم باليني مشابه يك سرماخوردگي
يا آنفوالنزا شامل :تب ،سردرد ،زكام و بزرگي غدد لنفاوي را نشان ميدهد .البته اين عالئم تنها در
 ۰1تا  ۰1درصد بيماران مشاهده ميشود  .در اين دوره بار ويروسي ( تعداد ويروس در خون) بسيار
باالست .طي يك تا سه هفته پاسخ ايمني در بدن ايجاد شده ،بار ويروس كاهش مييابد .عالئم باليني
اين مرحله بعد از مدتي (حداكثر دو ماه از زمان ورود ويروس) فروكش ميکند ولي بيمار وارد مرحله
بدون عالمت ميشود.
دوره بدون عالمت :

پس از عفونت اوليه و تکثير ويروس و به دنبال آن تغييرات ايميونولوژيك ويژه اچآيوي  ،اغلب
بيماران يك دوره نهفته را تجربه مي كنند كه سالها طول مي كشد .طي اين دوره سيستم ايمني
تخريب شده كه اين تخريب با كاهش تعداد سلولهاي  CD4تظاهر مييابد .در اين دوره بيماري در
حال پيشرفت است.
بیماري آشکار بالیني :

تخريب پيشرونده سيستم ايمني كه در اغلب بيماران رخ ميدهد ،سرانجام به بيماري آشکار باليني با
عالئم و نشانه هاي بيماري زمينه اي و يا عفونت ها و بدخيمي هاي فرصت طلب مي انجامد.

برخي از عالئم مهم در این دوران عبارتند از:

 كاهش وزن بدون توجيه عفونت مکرر دستگاه تنفس فوقاني ( سينوزيت ،برونشيت ،اوتيت مديا ،فارنژيت( عالئم پوستي ( زخم هاي مکرر دهاني ،درماتيت( اسهال مزمن بيش از يکماه تب بيش از يکماه برفك دهاني سل ريوي در يکسال اخير و يا سل خارج ريوي عفونتهاي باكتريايي شديد ( باكتريمي ،پنوموني ،مننژيت ،عفونت مفصل ،در گيريهاي مغزي( هرپس مزمن بيش از يکماهعالئمي كه توسط عفونت هاي فرصت طلب ايجاد مي شوند:
عفونت هاي فرصت طلب توسط ميکروبهايي ايجاد مي شوند كه هميشه اطراف ما هستند ،اما يك
سيستم ايمني سالم ميتواند با آنها مبارزه و بر آنها غلبه كند.
زماني كه سيستم ايمني به اندازه كافي ضعيف شود ،اين گونه عفونتها ميتوانند ايجاد شوند و باعث
ايجاد دامنهي وسيعي از عالئم شوند .بعضي از اين عالئم ميتواند بسيار شديد باشد .زماني كه
دستگاه ايمني ضعيف ميشود ،برخي بيماريها مانند سرطان هاي خاصي نيز ايجاد ميگردند.
اما اينگونه عالئم را نميتوان به طور قطع عالئم ابتال به اچآيوي و يا ايدز دانست .تشخيص ايدز
نيازمند تشخيص عالئمي از نقص شديد دستگاه ايمني است ،كه به غير از اچآيوي چيز ديگري
نميتواند عامل آن باشد .اين امر معموال مستلزم آزمايش اچآيوي است.
بنابراين تنها راهي كه ميتوانيد از طريق آن بفهميد كه به اچآيوي مبتال شدهايد يا نه ،آزمايش
اچآيوي است.
اهداف هفته اطالع رسانی ایدز:

 -اطالع رساني مناسب در خصوص اچآيوي و ايدز و اهميت پيشگيري از آن.

 جلب حمايت سياستگزاران ،مسئوالن و سازمان ها از برنامه هاي اچآيوي و ايدز و افزايشهمکاري هاي بين بخشي.
 معرفي اقدامات ،دستاوردها و چالش هاي موجود در زمينه برنامه هاي اچآيوي و ايدز دركشور.
 جلب مشاركت انجمن هاي غير دولتي و عموم مردم در برنامه هاي پيشگيري و كنترلاچآيوي و ايدز در كشور.
 -برجسته سازي شعار روز جهاني ايدز و نهادينه كردن آن.

