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HIV/AIDS at work place

کليات و مبانی سندرم نقص 
ايمنی اکتسابی انسانی
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.استاز خانواده رتروویروس ها عامل بیماري ویروسی •
دارد بنابراین به خشک پوشش چربی ویروس یک •

شدن، عوامل فیزیکی و ضد عفونی کننده ها بسیار 
حساس است

در محیط خارج از بدن موجود زنده قادر به زندگی •
.نیست

عامل بيماري
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میل ترکیبی فراوان به با داراي گلیکو پروتئین پوششی •
.استCD4گیرنده خود ، ملکول 

ها، ، مونوسیتTهاي این گیرنده ها برروي لنفوسیت•
ماکروفاژها ، سلولهاي دندریتیک و النگرهانس قرار دارد

 به ویروسابتالءبیماري ایدز مرحله پایانیHIV به دلیل
ضعف ایمنی ناشی از رشد و تکثیر ویروس و در اثر کاهش  

.هاي ایمنی ظاهر می شودو اختالل عملکرد سلول

زايیمکانيسم بيماری
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:منابع و مخازن بيماري

انسان
مخزنdتنھا

.استHIVويروس
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HIVهاي انتقال ويروسراه

سهdراهdاصلي
جنسيتماس

بیشترسالمزنبهمبتالمردازdانتقالdاحتمال

آلودهخونباتماس
dمعتادانdبینdدرdمخصوصا(سوزنdوdسرنگdازdمشتركdاستفاده

)يتزريق
d كاركنانdمیانdدرdآلودهdوسیلهdياdسوزنdتصادفيdتماس

بھداشتي

جنینبهمادر



در یک بار مواجهه از راه هاي انتقال  در یک بار مواجهه از راه هاي انتقال  HIVHIVاحتمال سرایت ویروس احتمال سرایت ویروس 

انتقال در یک بار تماس  میزاننوع تماس  

%  90بیش از خون  انتقال

مادر به نوزاد  
%25- 45درحین بارداري 

) آن حین زایمان% 65(ماه آخر بارداري 2انتقال در % 92
% 14-29شیردهی  

%0/01-1تماس جنسی  
.شدت بر میزان بروز می افزایده جود عوامل همراه بو

درصد 0/5-1تزریقی  اعتیاد

درصد 0/5کمتر از آلوده  سرسوزن
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از چه راه هايي منتقل نمي شود؟HIVويروس

دستdدادن
روبوسيdوdبغلdگرفتن
موادdغذاييdوdظروفd

غذاخوري
عطسهdوسرفه
گوشيdتلفن
لباس
استخرd،شناdتوالت
گزشdحشراتdيا d

حیوانات
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مراحل بالينی بيماری

dپايانیdمراحلdتاdبدنdبهdورودdزمانdازHIVويروس
d 4شودdمیdمنتھیdمرگdبهdکهdايدزdبیماری
d سالdچندdمعموالً dکهdکندdمیdطیdراdمرحله

.کشدdمیdطول
اولیهاولیه⌐⌐عفونتعفونت/ / اولاول⌐⌐مرحلهمرحله

1-3حدودdھفتهdبعدdازdورودdويروسdبهdبدنd
d بزرگی-ضعف-راش-خستگی- تبdشاملdعالئمی

d استفراغdوdتھوع- اسھال-وزنdکاھش- لنفاویdغدد
dگذرdزودdوdخفیفdعالئمdاين. مي شودdظاھر
.است
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عالمتعالمت⌐⌐بدونبدون⌐⌐عفونتعفونت/ / دومدوم⌐⌐مرحلهمرحله
ھایسلولافتزمانتاعفونتشروعزماناز

CD4لیترمیکرودرعدد500ازکمتربه
باوکشدمیطولسال4- 10بینمرحلهاين

سال25تامي تواندمراقبتيودرمانياقدامات
.يابدافزايش

بدنیذھنی،قواینظرازمبتالافرادمرحلهايندر
.دارندطبیعیعملکردیاجتماعیوظايفو
بیماريانتقالنظرازمرحلهترينمھم



اولیهاولیه⌐⌐داردار⌐⌐عالمتعالمت⌐⌐عفونتعفونت/ / سومسوم⌐⌐مرحلهمرحله
کاھش:  واسطحدايمنیضعفمرحله

500تا200بینCD4سلول ھای
کشدمیطولسال5متوسطبه طور
شاملمرحلهاينعاليم   :

رخيب، خلقياختالالتواضطراب
،زودرسســـتگيخ، آندوكرينياختالالت

كانديديازيسر،پايدامنتشرلنفادنوپاتي
پرزيلوكوپالكيمزمن،اسھالدھاني،

مكررومنتشرھرپس،دھان
وفعالیتازمرحلهخرينآتابیماراناکثر

.برخوردارندمناسبیسالمتی
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ايدزايدز⌐⌐داردار⌐⌐عالمتعالمت⌐⌐عفونتعفونت/ / چھارمچھارم⌐⌐مرحلهمرحله
سلول ھایکاھش: پیشرفتهايمنیضعفCD4به

200ازکمتر
اينواردخوبعمومیحالبابیمارانازبسیاری

منتشرتحلیلسندرمدچاربه تدريجشدهمرحله
اسھالھمراهبهبدنوزناز% 10ازبیشاھشك(

شايعطلبفرصتھايعفونتبهابتالء،) مزمن
مري،انديديازككاريني،پنوموسیستیسپنوموني(

خارجوريويسلھايعفونتراجعه،ھايپنوموني
سیتومگالوھايعفونتوريوي

) كاپوشيساركومو،توكسوپالسموزيسويروس
.  شوندمي

میکممرحلهاينمشکالتمناسبدرمانباابتدادر
بدنیضعفوفیزيکیناتوانیباوبه مرورولیشود

خواھنددرپایازرافردفرصت طلبھایعفونت
.آورد
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:دوره قابليت سرايت

dنیستdمشخصdسرايتdقابلیتdدوره
dشروعdازdپسرسدdميdبنظرdولي

شودdآغازHIVازdناشيdعفونت
و

.يابدdادامهdعمرdپايانdتا
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HIVتشخيص عفونت

زمایش خونآفقط با : تشخیص
  از زمان ورود ویروس به بدن تا زمانی که شواهد آزمایشگاهی

نام دوره پنجره طول می کشد که ماه 6هفته تا 2ظاهر شود بین 
بادي تولید می دارد و زمانی است که بدن در مقابل ویروس آنتی

.  دکن
پس  :

تست منفی دارند الزم اما در افرادي که رفتارهاي پرخطر داشته
آزمایش  ماه 6و در صورت تداوم رفتار، هر ماه بعد 3است 

.تکرار شود



:HIVانواع آزمایش هاي تشخیصی براي عفونت 

:تست هاي سنجش آنتی بادي ) الف 
)  %100تا % 93حساسیت(HIVسنجش آنتی بادي ضد :Elisaآزمون االیزا •
)  برعلیه چند نوع پروتئین ویروسIgGوجود (آزمون تأیید کننده :Western  blotآزمون •

.تر  بوده از حساسیت کمتري برخوردار استیاین تست نسبت به االیزا اختصاص

تست هاي سنجش آنتی ژن ) ب 
1-RT – PCR[1] : یا نوزاد متولد شده از زودرس بیماري ودر تشخیصژنوم ویروس مطالعه

.این آزمون  باال است مثبت کاذب بخاطر حساس بودن زیاد ، موارد . مفید است مبتال مادر 
درتشخیص زودهنگام بیماري مفید استآنتی ژن ویروسبا ارزیابی :P24آنتی ژن -2

3-DNA-PCR, RNA-PCR : بر اساس یافتن توالی هایی ازRNA ویروس یاDNA
قیمت اما تستی گران. نقشه برداري می شود ، انجام می پذیرد RTبکمک آنزیم RNAکه از روي 

ها محسوب ترین روشبسیار حساس است و در مراحل اولیه عفونت و در نوزادان ، جزو حساس
.  شودمی



با توجه به در دسترس بودن روش االیزا و وسترن بالت در ایران  
،  )موارد مثبت کاذب کمتر(و همچنین اختصاصی بودن باال 

یک فرد  ابتالءمالك تشخیص قطعی 
. استآزمایش االیزا و یک وسترن بالت یکمثبت بودن 
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 مشاوره
ویزیت و -بررسی بالینی و ارزیابی آزمایشگاهی

که به مرحله (معاینه بالینی در افراد بدون عالمت 
و در ) ماه3ترجیحا هر (ماه 3-6هر ) ایدز نرسیده

.بیماران عالمت دار و ایدز،  هرماه انجام می شود
 پیشگیري دارویی براي سل و درمان

پنوموسیستیس کارینی
واکسیناسیون
مراقبت هاي بهداشتیو آموزش
آنتی رتروویرالرمان د

اصول برخورد و مراقبت
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وانتقالھایروشازاطالع: پيشگيری
نیازآن ھااجتناب تماس جنسیتماس جنسی : :

خویشتن داري در تجرد و خودداري از تماس هاي مهبلی مشکوك
پاي یندي به اصول خانوادگی و اخالقی پس از ازدواج
 ویروسابتالء اجتناب از هرگونه تماس جنسی اعم از مهبلی، مقعدي یا دهانی با افراد مشکوك بهHIV

...از جمله زنان خیابانی، معتادان تزریقی و
استفاده صحیح از کاندوم در صورت داشتن تماس جنسی مشکوك
توجه به عالیم بیماري هاي آمیزشی و مراجعه به پزشک براي درمان سریع آن ها

تماس با خون آلودهتماس با خون آلوده
 اجتناب از اعتیاد تزریقی و انجام روش هاي کاهش آسیب براي معتادان تزریقی، برنامه تهیه یا تعویض

سرنگ در زندان ها، تحت درمان قراردادن معتادان تزریقی و کنترل روش هاي مصرف مواد مخدر و 
تغییر فرهنگ استفاده  مواد مخدر از حالت تزریقی به کشیدنی که احتمال سرایت ویروس را کم تر می 

.کند
رعایت احتیاطات همه جانبه در استفاده یا تماس با سوزن یا هرگونه وسیله نوك تیز آغشته به خون
 آموزش نحوه استفاده ازابزار و وسایل نوك تیز در سطح جامعه به خصوص درصنوف آرایش گران و ترویج

فرهنگ استفاده از وسایل شخصی یا لوازم یک بار مصرف
 پیشگیري از انجام فعالیت هاي غیربهداشتی تهاجمی مثل خال کوبی و حجامت  و نظارت بر

استریلیزاسیون مناسب تجهیزات و ابزارهاي جراحی
وي. آي. کنترل فرآورده هاي خونی از نظر سالمت انتقال بیماري هاي خون زاد از جمله اچ

مادر به جنینمادر به جنین::
عدم بارداري زنان آلوده به ویروس و استفاده از وسایل پیشگیري از بارداري
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 بهمبتال افرادHIV می توانند در کنار اعضاء خانواده خود به
ادامه دهندزندگی عادي 

.و ارائه آموزش هاي جزئی به وي و اعضاء خانواده کافی است

 کمکی به امر پیشگیري از  مبتالیان جدا سازي و قرنطینه کردن
به هیچ وجه توصیه نمی شودانتشار بیماري نخواهد نمود و 

 در سطح جامعه یا پیش از ازدواج هیچ  ري گآزمایشات غربال انجام
.کمکی به شناسایی افراد مبتال و پیشگیري از بیماري نمی کند

:به خاطر داشته باشيم
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