
اچ آی وی چیست؟

اچ آی وی )HIV( مخفف ویروس نقص ایمنی انسانی1 است. 
اچ آی وی به گلبول های سفید خون )+CD4 یا سلول های 
T( حمله می کند. گلبول های سفید، اهمیت فراوانی در بدن 
دارند و به ما کمک می کنند تا در مقابل عفونت ها و بیماری ها، مقاومت کنیم. 
همراه با پیشرفت اچ آی وی در بدن، افراد تعداد کمتری از گلبول های سفید در 
خون شان خواهند داشت؛ درنتیجه، سیستم ایمنی بدن فرِد آلوده ضعیف و نابود 
می شود. وقتی تعداد گلبول های سفید خون از حِد معینی کمتر بشود، اچ آی وی 

وارد مرحله ایدز یا سندروم نقص ایمنی اکتسابی شده2 است.

افراد چگونه اچ آی وی می گیرند؟

اچ آی وی از طریق مایعات بدن منتقل می شود. مایعاتی مانند 
خون، منی، پیش آب، ترشحات واژنی و شیر پستان مادر. 

اچ آی وی بیشتر از طریق این روش ها منتقل می شود:

عدم استفاده از کاندوم در زمان آمیزش جنسی با فرد مبتال به اچ آی وی.  ●
هرگونه آمیزش محافظت نشده با کسی که دارای اچ آی وی است، می تواند خطر 

ابتال به این ویروس را به همراه داشته باشد.

●  3)STIs( داشتن چندین شریک جنسی یا این که دارای یک عفونت مقاربتی
دیگر باشید، در چنین حالتی خطر ابتال به اچ آی وی در طول آمیزش جنسی 
افزایش می یابد. رابطه دهانی مراقبت نشده هم می تواند خطر ابتال به اچ آی وی را 
به همراه داشته باشد، اما خطر آن بسیار کمتر از خطر رابطه مقعدی یا واژنی است.

استفاده مشترک از سوزن، سرنگ یا دیگر وسایل الزم برای آماده سازی  ●
ماده  مخدر و تزریق آن به بدن.

تولد از مادری مبتال به اچ آی وی - اچ آی وی در طول دوران حاملگی،  ●
تولد یا شیر دادن فرزند از طریق پستان، می تواند از مادر به فرزند منتقل شود.

بیمارانی که انتقال خون یا عمل پیوند عضو را گذرانده اند، احتمال بسیاری  ●
کمی دارد که از اهداکننده ی مبتال به ویروس، دچار اچ آی وی شوند.

اچ آی وی از طریق روابط اجتماعی روزمره در محیط هایی مانند مدرسه یا محل کار 
منتقل نمی شود. همچنین این ویروس از طریق دست دادن یا به آغوش کشیدن، 
بوسیدن، استفاده از یک توالت، مالفه یا حوله، خوردن غذا از یک ظرف یا نوشیدن 
از یک لیوان یا از طریق ورزش کردن، از فردی به فردی دیگر منتقل نمی شود.

اچ آی وی چقدر شایع است؟
تا سال 2013، 35 میلیون نفر مبتال به اچ آی وی در کشورهای 
مختلف، شناسایی شده اند. از زمان شروع این بیماری واگیردار، 
در حدود 78 میلیون نفر در طول قرن بیستم میالدی به این ویروس مبتال 

شده اند و 39 میلیون نفر جان خودشان را در بیماری های مرتبط به مرحله ایدز، 
از دست داده اند.

1 میلیون و 500 هزار نفر فقط در سال 2013 به اچ آی وی مبتال شده اند. ●

240 هزار کودک )افراد زیر 18 سال( در سال 2013 به اچ آی وی مبتال شده اند. ●

در حدود 1 میلیون و 500 هزار نفر در سال 2013 جان خود را به دلیل  ●
ابتال به بیماری های مرتبط به مرحله ایدز، از دست داده اند.

در سال 2013 در حدود 12 میلیون و 900 هزار نفر، داروهای درمانی  ●
اچ آی وی را دریافت کرده اند. این رقم تنها شامل بر 37 درصد تمامی افراد مبتال 

و تنها شامل بر 24 درصد کودکان مبتال به ویروس است.

در میان افرادی که جان خود را در مرحله ایدز از دست داده اند، سل  ●
همچنان بیشترین قربانی را می گیرد.

در سطح جهان، مردان همجنس خواه، 19 برابر بیش از دیگر بخش های  ●
جامعه، در معرض خطر ابتال به اچ آی وی قرار دارند.

زنان، در خطر باالی ابتال به اچ آی وی قرار دارند. این بیماری، اصلی ترین  ●
عامل مرگ در زنان در سن بارداری است.

کارگرهای جنسی 12 برابر بیش از دیگر بخش های جامعه، در معرض  ●
خطر ابتال به اچ آی وی قرار دارند.

زنان تراجنسیتی، 49 برابر بیش از دیگر زنان بالغ در سن تولید مثل، در  ●
معرض خطر ابتال به اچ آی وی قرار دارند.

افرادی که مواد مخدر تزریقی استفاده می کنند، 28 برابر بیش از دیگر  ●
بخش های جامعه، در معرض خطر ابتال به اچ آی وی قرار دارند.

مراحل مختلف اچ آی وی چه هستند؟

مرحله عفونت فراگیر ناشی از اچ آی وی: برخی افراد 
در اوایل ابتال به عفونت، عالئمی شبیه به آنفوالنزا دارند، 
معمواًل این عالئم در چند هفته اول، حداکثر تا اولین ماه بعد از ابتال، خود را 
نشان می دهند. تمامی افراد مبتال، چنین عالیمی را نخواهند داشت و عالیم در 
برخی افراد، چندان شدید نخواهد بود. در این مرحله، سیستم ایمنی بدن فرد، 

نسبت به حضور ویروس در بدن، عکس العمل نشان می دهد.

مرحله عفونت پنهان یا اچ آی وی بدون نشانه: بعد از چند هفته نخست، 
میزان اچ آی وی در خون فرد افزایش می یابد و افراد وارد مرحله عفونت پنهان 
یا مرحله بدون نشانه می شوند. در این مرحله - که می تواند حتی تا 8 یا 10 
سال طول بکشد - فرد معمواًل مشکلی در سالمتی اش نمی بیند. هرچند ویروس 

همچنان فعال است و می تواند به دیگر افراد منتقل شود.
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ویروس نقص ایمنی انسانی )اچ آی وی( و مرحله ایدز
این برگه اطالع رســانی، ترجمه ای است از موسسه ایگل ِهرک )http://iglhrc.org/iran(. بخش توضیحات مربوط به ویروس اچ آی وی و مرحله ایدز، 
بر اساس فایل تهیه شده توسط وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایاالت متحده امریکا، در سال 2012 میالدی است. اطالعات آماری این برگه، بر 

Iپایه فایل منتشر شده توسط سازمان ملل متحد است.* G L H R C

برگه  اطالع  رسانی

http://iglhrc.org/iran
http://www.hhs.gov/opa/pdfs/hiv-fact-sheet.pdf
http://www.unaids.org/en/WAD2014factsheet
http://iglhrc.org/iran


مرحله عفونت اچ آی وی همراه با عالئم بیماری: سیستم ایمنی بدن 
ضعیف شده است و نشانه های عفونت های مختلف خود را نشان می دهند.

مرحله ایدز: عفونت اچ آی وی اگر درمان نشود، به مرحله ایدز منتهی می شود. 
در این مرحله، سیستم ایمنی بدن به شدت ضعیف شده است و بیماری های جدی 
ظاهر می شوند. تشخیص مرحله ایدز در زمانی است که فرد در نتیجه سطح 
باالی اچ آی وی، به عفونت های مختلف دچار شده است و شمارش+CD4های 
بدن او کمتر از 200 است. تعداد معمول +CD4های بدن بایستی رقمی بین 

500 تا 1 هزار باشد.

آزمایش / تشخیص

●  4)CDC( مرکز مراقبت و پیشگیری از بیماری ها در امریکا
به تمامی افراد 13 تا 64 ساله توصیه می کند حداقل یک 
مرتبه در طول عمر خودشان آزمایش اچ آی وی بدهند. به افراِد در معرض خطر 

توصیه می شود دستِ کم سالی یک بار آزمایش اچ آی وی بدهند.

بیشتر آزمایش های اچ آی وی در امریکا، آنتی بادی ها را بررسی می کنند -  ●
آنتی بادی ها تولیدات سیستم ایمنی بدن در جواب به عفونت ها هستند. اچ آی وی 
اغلب از طریق آزمایش خون ردیابی می شود، هرچند در برخی از آزمایش ها از 
نمونه ادرار استفاده می کنند یا نمونه ای از مایع درون دهان می گیرند. برخی از 
روش های سریع آزمایش اچ آی وی، در حدود 20 دقیقه، جواب خود را می دهند.

بیشتر آزمایش ها در فاصله 2 تا 8 هفته از ابتال به عفونت، حضور آن را  ●
در بدن نشان می دهند. هرچند این زمان برای برخی افراد، بیشتر خواهد بود. 
بیماری را تقریباً در تمامی افراد، 3 ماه بعد از ابتال به آن، می توان ردیابی کرد. 
برای همین بهترین زمان برای آزمایش مجدد، 3 ماه بعد از آزمایش قبلی است.

درمان های اچ آی وی چه هستند؟

درمان های اچ آی وی، فرد به فرد، بسیار متفاوت از هم خواهند 
بود. برای همین، بهترین راه یافتن درمان مناسب، صحبت 
با پزشک معالج است. اگر به تازگی به این عفونت دچار شده 
باشید، درمان به موقع، کلید کنترل ویروس در بدن شماست. پیشرفت های اخیر در 
درمان اچ آی وی، می تواند باعث شود که افراِد مبتال زندگی طوالنی تر داشته باشند.

کاهش خطر ابتال به اچ آی وی

اچ آی وی اغلب از طریق رابطه جنسی )مقعدی، واژنی یا 
دهانی( یا از طریق استفاده از سوزن / سرنگ مشترک و یا 
دیگر روش های استفاده مشترک از مواد مخدر، منتقل می شود. خطر ابتال به 

اچ آی وی را از طریق این روش ها می توان کاهش داد:

خویشتن داری - خویشتن داری از آمیزش جنسی یعنی عدم داشتن  ●
هرگونه رابطه جنسی - خواه مقعدی، واژنی یا دهانی. تصمیم به خویشتن داری 
به این معنا نیست که شما در مورد استفاده از کاندوم نمی دانید یا به روش های 
امن سکس آگاهی ندارید. بیشتر افراد، در یک زمان از زندگی شان، خویشتن داری 
را کنار می گذارند. آشنایی به روش های مراقبت از خودتان در مقابل اچ آی وی 
می تواند به شما آمادگی بدهد تا در زمان مناسب، بتوانید آمیزشی امن داشته باشید.

تک شریکی - رابطه مشترک تک شریکی به این معناست که شما  ●
دارای رابطه فعال جنسی هستید، ولی آن را به یک نفر محدود کرده اید و این 
فرد هم رابطه فعال جنسی خودش را فقط محدود به شما کرده است. کاهش 
تعداد شریک های جنسی، می تواند خطر ابتال به اچ آی وی را کاهش دهد. هرچند 
هنوز مهم است که شما و شریک تان آزمایش اچ آی وی بدهید و نتیجه آن را در 
اختیار همدیگر قرار دهید. بسیاری از افراد در رابطه مشترک تک شریکی هم به 
استفاده از کاندوم ادامه می دهند تا بتوانند خودشان را در مقابل اچ آی وی و دیگر 
بیماری های مقاربتی جنسی )STDs( محافظت کنند، یا این که جلوی حاملگی 

ناخواسته را بگیرند.

استفاده از کاندوم - وقتی از کاندوم، درست و همیشه استفاده شود،  ●
خطر ابتال به عفونت اچ آی وی به شدت کاهش می یابد. اگر شما از لحاظ جنسی 
فعال هستید، کاندوم های التکس بهترین انتخاب برای مراقبت از شما در مقابل 
عفونت اچ آی وی خواهند بود. کاندوم های پلی اورتان یا پالستیکی هم می توانند 
استفاده شوند و انتخاب خوبی برای افراد دارای آلرژی به کاندوم های التکس 
هستند. کاندوم های غشای طبیعی )مانند کاندوم های پوست بره( پرخطر هستند. 
این کاندوم ها پرمنفذ هستند، یعنی می توانند به مایعات اجازه عبور دهند و برای 

همین، استفاده از آن ها توصیه نمی شود.

اگر شما دارو یا مواد مخدر تزریقی مصرف می کنید، به هیچ عنوان از سوزن  ●
یا سرنگ مشترک استفاده نکنید. فقط به سرنگ ها و سوزن هایی اعتماد کنید 
که از مکانی امن، مانند داروخانه یا درمانگاه، دریافت کرده اید و هنوز بسته بندی 

آن ها باز نشده است.

در صورت ابتال، با شریک )های( جنسی تان 
صحبت کنید

اگر به اچ آی وی مبتال شده اید، باید این را به هر کسی که با او 
آمیزش داشته اید،  یا از سوزن/سرنگ مشترک استفاده کرده اید، بگویید. صحبت 
در مورد ابتال به اچ آی وی ساده نیست، اما این بهترین راه کمک شما به حفاظت 

از سالمتی دیگران است.

همچنین مهم است به شریک های جنسی آینده خودتان در مورد وضعیت 
اچ آی وی تان بگویید و حتمًا رابطه جنسی مراقبت شده داشته باشید. هر بار در 
هنگام آمیزش جنسی، از کاندوم به شکل صحیح آن استفاده کنید تا از خطر 
انتقال و ابتال به اچ آی وی یا دیگر بیماری های مقاربتی دور بمانید یا احتمال 

حاملگی ناخواسته را کاهش دهید. 
1. The Human Immunodeficiency Virus (HIV)

2. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)

3. Sexually transmitted infections (STIs)

4. United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
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*  این برگه اطالع رسانی، زیرنظر مشاور پزشکی بخش فارسی ایگل ِهرک، دکتر جمال حکمت در آذر 1393 برای انتشار آماده شده است.

برای دریافت اینفوگراف های فارسی برنامه مشترک سازمان 
ملل متحد در زمینه ایدز، به سایت فارسی کمیسیون حقوق بشر 

مردان و زنان همجنس گرا  مراجعه کنید.

http://iglhrc.org/iran
http://iglhrc.org/iran/UN_AIDS_Infographics

