
 )HIV( ویروس ایدز
ایمنی  نقص  یا 

انسان  اکتسابی 
از  گونه ای 
رترویروس هاست که سلول های 
انسان را آلوده کرده و انرژی و 
موادغذایی این سلول ها را صرف 
این  می کند.  تولیدمثل  و  رشد 

ویروس عامل بیماری ایدز است 
که همچنان یک مشکل جهانی محسوب 

می شود و تاکنون موجب بیش از 32 میلیون 
فوت ناشی از بیماری شده است. 

خدمات درمان مطلوب است اما 
ناکافی!

دسترسی مطلوب به خدمات تشخیص، 
درمان و مراقبت های موثر باعث شده تا 
کیفیت زندگی بیماران بهبود یابد و تقریبا 

مشابه دیگر افراد به فعالیت های شخصی و 
اجتماعی خود بپردازند. 

تا  جهانی،  بهداشت  سازمان  آمار  براساس 
پایان سال 2018 حدود 37/9 میلیون نفر مبتال به 
این بیماری شناخته شده اند. با توجه به تالش های 
بین المللی در این زمینه، پوشش دسترسی به خدمات 
بهداشت و درمان افزایش یافته است. در سال 2018، 
62درصد بزرگساالن و 54درصد کودکان مبتال به 
ویروس HIV در کشورهای با سطح درآمد پایین 
یا متوسط به درمان های ضدویروسی دست یافتند. 
این مساله باعث شد تا 82درصد خانم های باردار 
و شیرده مبتال به ویروس HIV امروزه به خدمات 
بهداشت و درمان دسترسی داشته باشند که نه تنها 
به بهبود سالمت مادر کمک می کند بلکه از انتقال 

ویروس به نوزاد نیز پیشگیری می شود. 
به تست های تشخیص،  افراد  متاسفانه هنوز همه 
درمان و مراقبت دسترسی ندارند. این مساله موجب 
شد تا 770 هزار مورد فوت ناشی از ویروس و 
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تشخیص داده شود.

بین سال های 2000 تا 2018، موارد 
ابتالی جدید به ویروس HIV 37درصد 

و فوت ناشی از بیماری 45درصد کاهش یافته 
است. همچنین دستیابی به درمان های ضدویروسی به 

نجات 13/6 میلیون نفر کمک کرده است. 

افراد در معرض خطر آلودگی به 
HIV ویروس

حدود 95درصد موارد جدید آلودگی به ویروس 
مربوط به کشورهای اروپای شرقی، خاورمیانه و 
آفریقای شمالی است و بیش از دو سوم مبتالیان 
به ویروس HIV در کشورهای آفریقایی زندگی 

می کنند. 
مصرف کنندگان مواد مخدر تزریقی، افراد با سابقه 
با  و  نامتعارف  جنسی  روابط  که  افرادی  زندانی، 

شرکای جنسی متعدد دارند، 
بیش از همه در معرض ابتال به 

ویروس HIV هستند. 
هنوز هیچ درمان قطعی برای بیماری ایدز شناخته 
نشده است و داروهای ضدویروس فعلی به کنترل 
به دیگران  انتقال ویروس  از  بیماری و پیشگیری 

کمک می کند. 

عالئم ابتال به ایدز
عالئم بیماری با توجه به مرحله پیشرفت ویروس متفاوت 
است. بسیاری از افراد طی ماه های نخست آلودگی به 
ویروس هیچ اطالعی از بیماری خود ندارند و یا بیماری 
با عالئم آنفلوانزا نظیر سردرد، تب، گلودرد یا آبریزش 

بینی همراه است. 
ایمنی ضعیف می شود، دیگر  به تدریج که سیستم 

عالئم مانند تورم غدد لنفاوی، 
کاهش وزن، تب، اسهال و 
سرفه بروز پیدا می کند. در 
صورت عدم دسترسی 
به  بیماری  درمان،  به 
مراحل وخیم می رسد 
و فرد مستعد ابتال به سل، 
عفونت های  مننژیت، 
باکتریایی شدید یا برخی 

سرطان ها می شود. 

همراهی با فرد بیمار باعث 
انتقال ویروس نیست!

بدن  مایعات  طریق  از  ویروس 
به عبارتی خون، شیر مادر،  اسپرم 
و ترشحات واژن منتقل می شود. 
و  بارداری  روند  طی  همچنین 
زایمان نیز امکان سرایت وجود 
دارد. برخالف تصور بسیاری از 
افراد این ویروس با دست  دادن، 
روزمره  وسایل  از  استفاده  بوسیدن، 
و  یکدیگر  با  غذاخوردن  زندگی، 

نمی یابد.  انتقال  اجتماعی  معاشرت های 
در گذشته استفاده از سرنگ مشترک مهم ترین روش 
انتقال ویروس HIV شناخته می شد اما آمارها نشان 
می دهد طی دهه های اخیر روابط جنسی خارج از 

عرف نخستین عامل شیوع ویروس است. 
در چه مواردی باید آزمایش ایدز انجام شود؟

هر فردی که احتمال دهد به دلیل رفتارهای پرخطر 
باید  باشد  ایدز  ویروس  به  آلودگی  معرض  در 
ویروس  به  ابتال  تشخیص  آزمایش  زودتر  هرچه 
را انجام دهد. در این زمینه توصیه می شود بیمار 
نماید  مشورت  عفونی  بیماری های  متخصص  با 
گیرد.  هرچه سریع تر صورت  درمان های الزم  تا 
تشخیص و درمان به موقع تاثیر جدی در پیشگیری 
از انتقال ویروس به همسر یا نوزاد می شود و در 

کیفیت زندگی بیمار موثر است.
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HIV به مناسبت 7 تیر؛ روز مشاوره و آزمایش

ضرورت تشخیص و درمان برای یک چالش جهانی
 ترجمه: 

مریم سادات 
کاظمی

»زئونوز« گروهی از بیماری های عفونی هستند که از طریق حیوانات به 
انسان طی تماس با حیوان آلوده، مصرف فرآورده های حیوان و محیط 
نگهداری منتقل می شود. سازمان بهداشت جهانی با همکاری هم پیمانان 
خود اقدامات جدی و گسترده برای کاهش زمینه های انتقال و آگاهی 
عمومی انجام داده  است. بیماری های مشترک بین انسان و دام به چهار 

دسته کلی تقسیم بندی می شود:
بیماری با منشا باکتریایی: تب مالت، الیم، کزاز، سل، سالمونال،  سیاه زخم، 

تب شالیزار، کزاز، سل و...
 ،A بیماری های با منشا ویروسی: چیکونگونیا، تب دانگ، هپاتیت

تبخال، هاری، ابوال و...
بیماری های با منشا انگلی: آسکاریازیس، لیشمانیاز، توکسوپالسموز، 

عفونت کرم شالقی و...
بیماری های با منشا قارچی: کاندیدیاز، کوکسیدیوزیس و...

اصول کلی در پیشگیری از بیماری های مشترک انسان و حیوان
 افرادی که از حیوان نگهداری می کنند باید اصول بهداشت و نظافت 
را رعایت نمایند و به طور منظم محیط زندگی و وسایل حیوان را تمیز و 
ضدعفونی کنند. همچنین محل نگهداری حیوان باید تهویه مناسب داشته  

باشد و فضوالت و جسد حیوان به روش سریع بهداشتی 
دفع شود. 

 پیش از نگهداری حیوان در منزل یا کنار دام های دیگر 
حتما باید مدتی در قرنطینه باشد تا از سالمت حیوان اطمینان 

حاصل شود. 
 پس از رسیدگی به حیوان، غذادادن و... باید دست ها 

کامال با آب و صابون شسته شود. 
 هرگز نباید در مدت تماس با حیوان غذا خورد، آب 

نوشید یا سیگار کشید. 
 فضوالت و پسماند غذای حیوان نباید در منابع آب رها 

شود زیرا سبب آلودگی و انتشار بیماری خواهدبود. 
 گرد و خاک محیط زندگی حیوان می تواند عامل انتشار 
عوامل بیماری زا باشد. در چنین شرایطی باید از ماسک استفاده 
کرد یا اینکه روی زمین مرطوب شود تا گرد و خاک در هوا 

پراکنده نباشد. 
 با لباس رسیدگی به حیوان نباید در محل زندگی حضور 
داشت و حتما باید از لباس، دستکش، چکمه و ماسک 

استفاده کرد. 
 در صورت بروز جراحت هنگام تماس با حیوان باید 
فورا محل جراحت را با آب بهداشتی و صابون شستشو داد، 

ضدعفونی و پانسمان کرد. 
 گوشت و دیگر فرآورده های دام و طیور باید حتما به 

تایید مراجع دامپزشکی رسیده باشد و هرگز نباید از محصوالت فاقد 
تاییده استفاده کرد. 

 گوشت، تخم مرغ و جگر حتما باید پیش از طبخ کامال پخته شود. 
این نکته در دوران شیوع کرونا نیز به دلیل زمینه انتقال این ویروس 

همچنان مورد تایید است. 
 هرگز نباید دام و طیور در محیط زندگی ذبح شود.

 اگر پس از جراحت مصدوم با عالئمی مانند تب، حالت تهوع، گرفتگی 
عضالت و دیگر حاالت غیرعادی سالمتی مواجه شود باید به مرکز 
درمانی مراجعه کند تا در صورت لزوم واکسن های ضروری مانند کزاز 
تزریق شود. ابتال به بیماری های زمینه ای باید به پزشک اطالع داده شود. 

در صورت ابتال به بیماری چه باید کرد؟
اگر به رغم رعایت اصول بهداشتی، فرد مبتال به بیماری های مشترک با 

حیوان شود توجه به چند نکته ضروری خواهدبود:
 حیوان بیمار باید در محیطی دور از دیگر حیوانات نگهداری شود. 

این محیط باید قابلیت نظافت و ضدعفونی راحت نیز داشته باشد. 
 محل زندگی، کار و انبار باید از محیط آلوده دور نگه داشته شود. 

 تماس با حیوان آلوده باید به حداقل برسد و در صورت تجویز 

دامپزشک معدوم شود. 
 فرد یا افرادی که به دلیل تماس با حیوان بیمار شده اند باید در اسرع 
وقت به مراکز درمانی منتقل شوند و تحت درمان های الزم قرار گیرند. 

آشنایی با شایع ترین بیماری های مشترک انسان و حیوان
هاری: »هاری« یکی از بیماری های مشترک بین انسان و حیوان است 
که احتمال باالی فوت ناشی از بیماری موجب نگرانی و اهمیت بیماری 
خواهدبود. حمله سگ های ولگرد جدی ترین عامل ابتال به هاری است. 
در چنین مواقعی باید فورا محل جراحت را حدود 20 دقیقه با آب و 
صابون شستشو داد و مصدوم در اسرع وقت به مرکز درمانی انتقال یابد. 
همچنین تزریق واکسن نیز ضروری است و پزشک درمان های آنتی بیوتیک 
را تجویز می کند. البته جلوگیری از تماس با حیوانات ولگرد مهم ترین 

توصیه پیشگیری و مراقبت از بیماری است. 
تب مالت: »تب مالت« از جمله بیماری های مهم مشترک بین انسان و 
حیوان است که به دلیل سقط جنین، نازایی، عدم باروری، کاهش شیر و... 
حتی مرگ حیوان از نظر اقتصادی خسارات زیادی درپی دارد. انسان از 
طریق مصرف فرآورده های لبنی یا تماس مستقیم با حیوان به این بیماری 
مبتال می شود. بیماری در دام غیرقابل درمان بوده و در انسان نیز بسیار 
طوالنی و پرهزینه است. خودداری از مصرف شیر و لبنیات 
غیرپاستوریزه و واکسیناسیون دام ها تحت نظارت دامپزشکی 

بهترین اقدامات پیشگیری از بیماری محسوب می شود. 
باکتریایی  بیماری  »آنتراکس«  یا  »سیاه زخم«  زخم:  سیاه 
گیاهخواران اهلی می باشد. باکتری باسیلوس آنتراسیس عامل 
این بیماری است و در میان کشاورزان کشورهای در حال 
توسعه وجود دارد. بیماری از طریق تماس پوستی با مواد 
آلوده دامی، تنفس گرد و غبار آلوده و مصرف گوشت خام، 
نیمه پز و شیر خام منتقل می شود. واکسیناسیون افراد و در 
معرض خطر رعایت توصیه های پیشگیری جدی ترین راهکار 
پیشگیری است و در مورد بیماران نیز مصرف آنتی بیوتیک 
تجویز می شود. باکتری سیاه زخم به دلیل خطرناک بودن در 

حمالت بیوتروریسم کاربرد دارد. 
آنفلوانزا پرندگان: انسان ممکن است به ویروس های آنفلوانزا 
پرندگان مبتال شود. اکثر موارد ابتال در انسان به دلیل تماس 
مستقیم با حیوانات یا محیط آلوده است اما این ویروس 
بین انسان ها سرایت نمی کند. این بیماری در انسان می تواند 
به شکل عفونت های خفیف مجاری تنفسی مانند تب و 
سرفه ظاهر می شود و به سرعت پیشرفت می کند و زمینه ساز 
پنومونی، دیسترس تنفسی و حتی فوت می گردد. با توجه به 
نوع ویروس ممکن است عالئم ناراحتی گوارشی، التهاب 

ملتحمه و آنسفالیت نیز بروز پیدا می کند.

به مناسبت 13 تیر) 4 ژوئیه(؛ روز جهانی مبارزه با بیماری های مشترک انسان و حیوان

هنگام تماس با حیوانات بی احتیاط نباشید!
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همه در یک کشتی نشسته ایم
اچ آی وی/ایدز )اچ آی وی/AIDS( یکی از بیماری های ویروسی 
واگیردار است. ویروس اچ آی وی قدرت دفاع بدن را در مقابل 
بیماری ها و عفونت ها کم می کند. با توجه به اینکه این بیماری 
هنوز واکسن و دارویی برای پیشگیری و درمان قطعی ندارد، 
آگاه کردن همه اقشار مردم از چگونگی انتقال و پیشگیری از 
آن بسیار اهمیت دارد. از طرفی، یکی از راه های انتقال مهم راه 
خونی است بنابراین آگاهی کارکنان بهداشتی- درمانی از ماهیت 

بیماری بسیار مهم است.

عامل بیماری
بعضی موجودات ذره بینی وجود دارند که به آنها »میکروب« گفته 
می شود. میکروب ها انواع مختلفی دارند، مثال تعدادی از آنها را که 
در خارج از سلول های زنده هم می توانند زندگی و تولیدمثل کنند 
»باکتری« می نامند. بعضی از آنها که برای ادامه حیات و تکثیر خود حتما 
نیازمند این هستند که درون سلول زنده باشند، »ویروس« می گویند. 
این میکروب ها اگر وارد بدن انسان شوند می توانند موجب ایجاد 
بیماری های عفونی شوند. عوامل دیگری مانند قارچ ها، انگل ها و... 
هم هستند که جزو علل ایجاد بیماری های عفونی هستند. پس برای 

هر بیماری عفونی یک عامل بیماری زا وجود دارد. 
میکروب ها انواع مختلفی دارند و هر کدام از آنها به یک قسمت 
از بدن عالقه دارند پس هر میکروب بنا به اینکه به کدام قسمت از 
بدن عالقه مند است، از یک راه وارد بدن می شود. بعضی از آنها از 
راه پوست وارد می شوند، بعضی از آنها از راه تنفس و عده ای از 
راه دهان. برخی هم ممکن است از راه خون و ترشحات به بدن 
انسان وارد شوند. پس هر بیماری عفونی راه ورود به بدن یا راه 

انتقال مخصوص به خود را دارد.
هر میکروب پس از ورود به بدن به قسمت مورد عالقه اش می رود و 
در آنجا از امکانات بدن برای رشد و نمو خود استفاده می کند. بعضی 
وقت ها با این کار موجب صدمه به آن قسمت از بدن هم می شود 
که این صدمه خود را به شکل عالمتی مانند درد و... نشان می دهد.
 از طرف دیگر، بدن دارای سربازهای دفاعی به نام »گلبول های 
سفید« است که سعی می کنند میکروب را ازبین ببرند. درنتیجه 
یک جنگ بین عامل بیماری زا و گلبول های سفید رخ می دهد که 
حاصل آن موجب می شود عالئم بیماری ظاهر شود. از روی این 
عالئم که می تواند شامل تب، سردرد، لرز و... باشد می توان پی برد 
فرد به یک بیماری عفونی مبتال شده چون هر میکروب در یک 
جای بدن مستقر می شود و عوارض مشخص ایجاد می کند پس 
هر بیماری عفونی، عالمت مخصوص به خود را دارد و از روی 

این عالئم می توان آن را تشخیص داد. 
سرنوشت یک فرد که به بیماری عفونی مبتال شده را قدرت سیستم 
ایمنی )سربازهای دفاعی( وی تعیین می کند. اگر این سیستم قوی 
باشد می تواند میکروب را از بین ببرد و اگر میکروب قوی تر باشد 
می تواند عوارض زیادی ایجاد کند و حتی منجر به مرگ فرد نیز 
شود. پس نقش اصلی در بهبود بیمارهای عفونی برعهده سیستم 
دفاعی بدن )گلبول های سفید( است. داروهای مختلف هم وجود 
دارند که یا با از بین بردن عامل بیماری زا یا با تقویت سیستم ایمنی 

به بهبود بیماری عفونی کمک می کنند. 
اگر ما عوامل بیماری زا را بشناسیم و راه ورود آنها را به بدن 
خود بدانیم، با ممانعت از ورود آنها به بدن می توانیم از ابتال به 
این بیماری ها جلوگیری کنیم. بعضی از مواد به نام »واکسن« نیز 
وجود دارند که به نوعی موجب آمادگی و تقویت سیستم ایمنی 
بدن می شوند و با این کار باعث می شوند اگر میکروب وارد بدن 
شود با آمادگی قبلی سیستم ایمنی بدن، در مقابل آن بایستد یا در 
بدو ورود و قبل از ایجاد بیماری آن را از بین ببرد یا اینکه حداقل 

موجب شود بیماری ایجادشده بسیار خفیف باشد.
آن  به  که  است  ویروس  یک  ایدز،  بیماری  ایجاد  عامل 
اچ آی وی)اچ آی وی( می گویند. این نام از ابتدای حروف نام انگلیسی 
ویروس گرفته شده که ترجمه فارسی آن »ویروس نقص سیستم 

ایمنی انسانی« است. 
اصوال ویروس ها خارج از سلول زنده قادر به ادامه حیات نیستند. 
ویروس اچ آی وی نیز مانند سایر ویروس ها فقط درون یک سلول 
زنده قادر به ادامه حیات است. سلول زنده ای که ویروس اچ آی وی 
برای ادامه حیات الزم است درون آن باشد گلبول های سفید در بدن 
انسان است. این ویروس در خارج از بدن )خارج از گلبول های 
سفید( در زمان کوتاهی از بین می رود )حداقل قدرت بیماری زایی 
زیادی ندارد(. این ویروس به راحتی توسط مواد ضدعفونی کننده 
)الکل، بتادین و...( و به خصوص وایتکس)هیپوکلریت سدیم( و 

حرارت)باالی 57 درجه سانتی گراد( از بین می رود. 
هر عامل بیماری زایی، برحسب اینکه به کدام قسمت بدن عالقه 
داشته باشد از یک یا چند راه مخصوص به خود وارد بدن می شود. 
مثال ویروس سرماخوردگی از راه تنفس و باکتری مولد بیماری وبا 
از طریق خوردن و آشامیدن وارد بدن می شوند. از آنجا که ویروس 
اچ آی وی می خواهد نهایتا به گلبول های سفید بدن دسترسی پیدا 
کند، باید از راهی وارد بدن شود که بتواند به راحتی به مقصد 
خود برسد. به خاطر داشته باشید این ویروس فقط می تواند درون 
گلبول های سفید زنده باقی بماند پس هر کجا که گلبول سفید 
وجود داشته باشد در صورتی که حاوی ویروس باشد می تواند 

باعث انتقال بیماری شود. 

تازه های ایدز
شمارش معکوس تا واکسن ایدز

اگر بخواهیم 3آرزوی بزرگ بهداشتی را برای دنیای معاصر بشماریم؛ 
قطعا درمان یا ساختن واکسنی برای ایدز یکی از آنهاست. پس از 
2 دهه تالش گسترده دانشمندان برای رام کردن این بیماری مرگبار 
آرام آرام نتایج پژوهش های گوناگون در این زمینه به صفحه های 

نشریات علمی راه پیدا می کنند. 
درست یک سال پیش در همین صفحه از پروژه تحقیقاتی دکتر 
برتون و همکارانش برای ساختن واکسن ایدز گفتیم. امروز اما 
نوبت به مرکز ملی تحقیقات بیماری عفونی و آلرژیک آمریکا 
رسیده است؛ مرکزی دولتی که بودجه تحقیقاتی آن در زمینه 
ایدز یک تنه با مجموع بودجه تمام سازمان های تحقیقاتی جهان 

برابری می کند. 
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