
اچ آی وی یا ویروس نقص 
سیستم ایمنی بدن، ویروسی 
است که باعث ایجاد بیماری 
ایدز )نشانگان نقص ایمنی 
اکتسابی( می شود. این ویروس با از بین بردن 
سلول های T کمک کننده )سی دی 4+( نوعی 
از گلبول سفید که برای مبارزه با عفونت ها 
ضروری است، سیستم ایمنی را ضعیف می کند. 
از دست دادن این سلول ها به این معنی است 
سایر  برابر  در  اچ آی وی  با  درگیر  افراد  که 
عفونت ها و بیماری ها آسیب پذیرتر می شوند. 
کاهش سلول های ایمنی یعنی رسیدن به سطح 
بسیار کم سلول های T )کمتر از 200 سلول 
در هر میکرولیتر خون( و درگیر شدن با یک 
)عفونت هایی  فرصت طلب  عفونت  چند  یا 
که به دلیل تضعیف سیستم ایمنی بدن بروز 
باعث شود  یا سل  مانند ذات الریه  می کنند( 
که بیماری ایدز در فرد تشخیص داده شود. 
افراد مبتال به بیماری ایدز بیشتر از سایرین 
در معرض خطر اختالالت روانی قرار دارند.
استرس مرتبط با زندگی با یک بیماری مزمن 
و جدی مانند ایدز می تواند بر سالمت روان 
فرد تاثیر بگذارد. این نکته برای افراد مبتال 
به اچ آی وی حایز اهمیت است که بدانند در 
به اختالالت خلقی، اضطراب و  ابتال  زمینه 
شناختی مستعد تراز دیگران هستند. به عنوان 
مثال، یکی از شایع ترین بیماری های روان که 
افراد مبتال به اچ آی وی با آن مواجه هستند 
افسردگی است. افسردگی می تواند از خفیف 
تا شدید متغیر باشد و عالئم آن می تواند بر 
زندگی روزمره بیمار تاثیر بگذارد. هم شرایط 
داروهای  اچ آی وی و هم  با  پزشکی مرتبط 
اچ آی وی می توانند به افسردگی کمک کنند.

یادآوری است که اختالالت روانی  به  الزم 
قابل درمان بوده و افراد دچار این مشکالت 

می توانند به طور کامل بهبود یابند.
شرایطی که می تواند به شکل گیری مشکالت 
سالمت روان در افراد مبتال به اچ آی وی کمک 

کند عبارتند از:
 مشکل در دریافت خدمات بهداشت روان
 تجربه از دست دادن حمایت اجتماعی و 

در نتیجه منزوی شدن
 تجربه از دست دادن شغل یا نگرانی در 

مورد عدم توانایی انجام کار
 باید در مورد تشخیص اچ آی وی به دیگران 

اطالع بدهد
درمان  و  اچ آی وی  داروهای  مدیریت   

پزشکی
 مقابله با اتمام روابط به خصوص با شریک 

زندگی یا مرگ عزیزان
و  برچسب ها  با  مقابله  و  رویارویی   
تبعیض های اجتماعی مرتبط با بیماری ایدز

اچ آی وی و عفونت ها می توانند بر مغز و بقیه 
سیستم عصبی تاثیر بگذارند. این فرایند ممکن 
است باعث تغییر تفکر و رفتار یک فرد شود. 
از  برخی  جانبی  عوارض  دلیل  به  همچنین 
داروهایی که در درمان ایدز استفاده می شوند 
به احتمال زیاد سالمت روان بیمار تحت تاثیر 
قرار می گیرد. کسب آگاهی از منابع در دسترس 
و چگونگی تاثیر بیماری ایدز بر سالمت روان 
در زندگی بیماران، باعث سهولت مدیریت 

سالمت و رفاه کلی بیمار خواهد شد. 

بیماری سیستم عصبی مرکزی مرتبط 
با اچ آی وی

عصبی  سلول های  به  مستقیما  اچ آی وی 
آلوده  با  بلکه  نمی کند  حمله  )نورون ها( 
کردن سلول هایی به نام گلیا که از نورون ها 
آنها  عملکرد  می کنند،  محافظت  و  حمایت 
را در معرض خطر قرار می دهد. اچ آی وی 
همچنین باعث التهاب می شود که ممکن است 
به مغز و نخاع )سیستم عصبی مرکزی( آسیب 
فراموشی  مانند گیجی و  برساند و عالئمی 
آسیب  با  می تواند  التهاب  این  کند.  ایجاد 
مرکزی  عصبی  سیستم  که  مغز  و  نخاع  به 
ایجاد  عصبی  عوارض  می دهند،  تشکیل  را 
و  )ای آر تی(  ضد رتروویروسی  درمان  کند. 
ترکیبی از داروهای اچ آی وی که روزانه مصرف 
می شود، به جلوگیری از تکثیر و انتشار ویروس 
 IRT اچ آی وی در بدن کمک می کند. با وجود
موثر، افراد مبتال به اچ آی وی هنوز در معرض 
خطر بیماری های سیستم عصبی مرکزی مرتبط 
با بیماری قرار دارند. این بیماری ها می توانند 
به صورت عصبی )تاثیر بر سیستم عصبی( یا 
عصبی شناختی )تاثیر بر شناخت یا پردازش 
ذهنی( خود را نشان دهند. اختالالت عصبی 
شدید مانند زوال عقل، آتروفی مغز و آنسفالیت 
 IRT التهاب مغز( در افرادی که از درمان(
استفاده می کنند، در مقایسه با افراد مبتال به 

اچ آی وی که از این درمان استفاده نمی کنند، 
کمتر شایع است. با این حال، هنوز احتمال 
بروز بیماری های سیستم عصبی مرکزی مرتبط 

با اچ آی وی وجود دارد.
تاثیر  چگونگی  مورد  در  محققان  اطالعات 
ویروس اچ آی وی بر سیستم عصبی مرکزی، 
برای توسعه درمان های جدید به جهت بهبود 
زندگی افراد مبتال به بیماری ایدز مفید خواهد 
بود. درک این نکته که کدام نوع از سلول ها در 
سیستم عصبی مرکزی هدف عفونت اچ آی وی 
قرار می گیرند و چگونگی آسیب این سلول ها، 
بیماری  درمان  و  پیشگیری  به  است  ممکن 

ایدز کمک کند. 

درمان ها و دارو های اچ آی وی
تحقیقات نشان می دهد که درمان اچ آی وی به 
منظور دستیابی به بهترین نتایج سالمتی باید 
پس از تشخیص بیماری در اسرع وقت آغاز 
شود. درمان اچ آی وی معموال شامل ترکیبی 
از داروهایی به نام درمان ضد رتروویروسی 
)IRT( است. پیروی از برنامه درمانی مانند 
مصرف داروهای تجویز شده توسط پزشک 
برای کنترل و سرکوب ویروس بسیار مهم 
است. اصوال پیروی از برنامه درمانی دشوار 
نیز  کمک کننده ای  استراتژی های  اما  است 

وجود دارند. 
طرق  به  می تواند   IRT شروع  طرفی  از 
مختلف بر سالمت روان تاثیر بگذارد. گاهی 
اضطراب  کاهش  به  می تواند   IRT اوقات 
فرد  نکته که  این  از  آگاهی  زیرا  کند  کمک 
از  حقیقت  در  درمانی  چنین  انجام  با  بیمار 
امنیت را در  خود مراقبت می کند، احساس 
او بوجود می آورد. با این حال کنار آمدن با 
یک بیماری مزمن مانند اچ آی وی در زندگی 
این،  می تواند چالش برانگیز باشد. عالوه بر 
برخی از داروهای ضد رتروویروسی ممکن 
است باعث بروز عالئم افسردگی، اضطراب 
و اختالل خواب شوند و همچنین برخی از 
مشکالت سالمت روان را بدتر کنند. با توجه 
به این دالیل، برای افراد مبتال به اچ آی وی مهم 
است که با ارائه  دهنده مراقبت های بهداشتی و 
پزشک خود در مورد سالمت روان صحبت 
باید  موضوع  این  مورد  در  گفت وگو  کنند. 
بخشی از یک ارزیابی کامل پزشکی قبل از 
شروع IRT باشد و همچنین گفت وگو در 
مورد سالمت روان در طول درمان باید تداوم 

داشته باشد.
افراد مبتال به اچ آی وی باید در مورد هرگونه 
تغییر در سالمت روانی خود مانند تفکر یا 
و  خود  مورد  در  کلی  به طور  که  احساسی 
زندگی دارند، با ارائه  دهنده خدمات سالمتی 
در  باشند.  پرستار خود صادق  یا  پزشک  و 
صورتی که بیماران از مواد مخدر یا هرگونه 
مواد محرکه دیگر استفاده می کنند باید با پزشک 

صحبت کنند. 
از  استفاده  صورت  در  بیمار  فرد  همچنین 
داروهای بدون نسخه یا تجویز شده از جمله 
داروهای روان پزشکی باید مراقب بهداشتی و 
پزشک را مطلع سازد زیرا برخی از این داروها 
ضد رتروویروسی  داروهای  با  است  ممکن 

تداخل داشته باشند. 

چگونه بیماران از نظر ذهنی با 
اچ آی وی کنار بیایند؟

فرد بیمار باید احساسات خود با ارائه دهندگان 
خدمات بهداشتی، دوستان، اعضای خانواده 
یا سایر افراد حمایت کننده در میان بگذارد. 
این افراد باید تالش کنند تا فعالیت هایی را به 
منظور کاهش استرس پیدا کنند مانند ورزش 
یا سرگرمی ها. هر شب به اندازه کافی بخوابند 
یادگیری  باشند.  داشته  آرامش  احساس  تا 
مدیتیشن،  مانند  آرامش بخشی  روش های 
یوگا یا تنفس عمیق بسیار کمک کننده است.

برای درمان موفق همکاری خدمات 
بهداشت روان و اچ آی وی مورد 

نیاز است
بهداشت روان هر سال در 10  روز جهانی 
اکتبر برگزار می شود. دولت ها باید برای ادغام 
خدمات بهداشت روان و اچ آی وی بیشتر تالش 
کنند. افرادی که با اچ آی وی زندگی می کنند 
بیماری های  به  ابتال  باالی  در معرض خطر 
روانی قرار دارند و اغلب پس از تشخیص 
بیماری از افسردگی و اضطراب رنج می برند 
زیرا می دانند که باید در زندگی با یک بیماری 

عفونی مزمن سازگار شوند.
افرادی که با مشکالت سالمت روان زندگی 
می کنند نیز می توانند در معرض خطر ابتال به 
اچ آی وی قرار بگیرند. این خطر با دسترسی 
کم به اطالعات و دانش درباره اچ آی وی از 
جمله نحوه پیشگیری از آن، مصرف مواد مخدر 
تزریقی، تماس جنسی با افرادی که مواد مخدر 
تزریقی استفاده می کنند، رفتار جنسی پر خطر 
و ناامن، سوء استفاده جنسی و عدم استفاده از 
وسایل ایمنی در رابطه جنسی تشدید می شود. 
این ویروس می تواند در دوران بارداری، زایمان 

یا شیردهی از مادر به فرزند منتقل شود.
میشل سیدیبه، مدیر اجرایی یون ایدز می گوید: 
»اچ آی وی آسیب پذیرترین افراد جامعه و کسانی 
که نادیده گرفته می شوند را تحت تاثیر قرار 
می دهد و این افراد نیز به طور نامتناسبی تحت 
تاثیر مسائل بهداشت روانی قرار دارند«. با ادغام 
خدمات بهداشت روان و اچ آی وی می توانیم 
افراد بیشتری که به مراقبت های تخصصی و 
حمایت فوری نیاز دارند دسترسی داشته باشیم. 
در صورت ادغام برنامه ریزی بهداشت روان 
و اچ آی وی، از عفونت های جدید اچ آی وی 
جلوگیری می شود و سالمت و رفاه افرادی را 
که با این بیماری زندگی می کنند و تحت تاثیر 

آن هستند، بهبود می یابد.
در حال حاضر، تعداد بسیار کمی از خدمات 
بهداشتی به نیازهای مرتبط با افراد مبتال به 
اچ آی وی که با مشکالت سالمت روان زندگی 
می کنند یا رسیدگی به مسائل بهداشت روان 
افراد مبتال به اچ آی وی، اختصاص داده شده 
است. مطالعات انجام شده در پنج قاره تخمین 
زده است که شیوع اچ آی وی در میان افرادی 
که با اختالالت روانی شدید زندگی می کنند 
 19 تا  و  آسیا  در  درصد   1/5 بین  می تواند 

درصد در آفریقا متغیر باشد.
افراد مبتال به اچ آی وی ممکن است مشکالت 
روانی را تجربه کنند که می تواند کیفیت زندگی 
را  بیماران  و  دهد  قرار  تاثیر  تحت  را  آنها 

از دریافت مراقبت های بهداشتی، پایبندی به 
درمان و ادامه مراقبت باز دارد. مطالعات در 38 
کشور نشان می دهد که 15 درصد از بزرگساالن 
اچ آی وی  با  که  نوجوانانی  از  درصد   25 و 
زندگی می کنند، ابتال به نوعی از افسردگی یا 
احساس خستگی را گزارش می کنند که در 
نتیجه این عوامل می تواند مانعی برای پایبندی 

به درمان ضد رتروویروسی باشد.
عالوه بر این خود درمان هم می تواند طیف 
گسترده ای از عوارض جانبی بر روی سیستم 

عصبی  افسردگی،  جمله  از  مرکزی  عصبی 
بودن، سرخوشی، توهمات و روان پریشی را 

به وجود آورد. 
شناسایی مسائل مربوط به سالمت روان در 
میان افراد مبتال به اچ آی وی حیاتی است. با 
این حال، اغلب موارد تشخیص داده نشده و 
درمان هم نمی شوند. دالیل زیادی برای این 
امر وجود دارد که باید به همه آنها پرداخت. 
افراد ممکن است به دلیل ترس از برچسب ها 
و تبعیض، وضعیت روانی خود را با کارکنان 

مراقبت های بهداشتی و پزشک در میان نگذارند 
یا کارکنان مراقبت های بهداشتی ممکن است 
مهارت و آموزش الزم برای تشخیص عالئم 
نتیجه  در  و  باشند  نداشته  را  روان شناختی 
و  مدیریت  ارزیابی،  برای  الزم  اقدامات 

پیشگیری های الزم را انجام ندهند. 
خدمات بهداشت روان باید در مورد افرادی که 
ممکن است در معرض خطر ابتال به اچ آی وی 
آزمایشات و  به  باشند، دسترسی  قرار داشته 
مشاوره داوطلبانه و محرمانه در مورد اچ آی وی را 
تضمین کند. ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی 
اولیه نیز باید برای تشخیص و درمان اختالالت 
رایج سالمت روان و مصرف مواد و ارجاع افراد 
به مراقبت های تخصصی آموزش دیده باشند. 
همچنین خدمات پیشگیری، آزمایش، درمان 
و مراقبت باید نیازهای پیچیده پزشکی، روانی 
و اجتماعی افراد مبتال به اچ آی وی و مسائل 
مربوط به سالمت روان آنها را برآورده کند 
که این موارد از طریق برنامه های یکپارچه به 

بهترین شکل مدیریت خواهد شد.
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 اچ آی وی یا ویروس نقص سیستم ایمنی بدن

ایدز و مشکالت سالمت روان
اچ آی وی مستقیما به سلول های عصبی 
)نورون ها( حمله نمی کند بلکه با آلوده 

کردن سلول هایی به نام گلیا که از 
نورون ها حمایت و محافظت می کنند، 
عملکرد آنها را در معرض خطر قرار 

می دهد. اچ آی وی همچنین باعث 
التهاب می شود که ممکن است به 

مغز و نخاع )سیستم عصبی مرکزی( 
آسیب برساند و عالئمی مانند گیجی 

و فراموشی ایجاد کند. این التهاب 
می تواند با آسیب به نخاع و مغز که 

سیستم عصبی مرکزی را تشکیل 
می دهند، عوارض عصبی ایجاد کند

3سالمت روان شماره هشتصدوبیست ویک   شش آذر هزار و چهارصد

 ترجمه: 
هدا صادقیان 

حقیقی


