
 ایذز:

عجبست است اص ثَجَد آهذى ضعف عوذُ دس دستگبُ  یذصا

ایوٌی ثذى )ًقص ایوٌی(. ایي اهش ثبعج کبّص تَاًبیی ثذى 

تَاًبیی سشکَة سلَلْبی غیش کبّص عفًَتْب ٍ  ثبدس هقبثلِ 

طجیعی هخل سلَلْبی سشطبًی هی ضَد.ٍیشٍس ایزس 

سلَلْبی ایوٌی هَجَد دس خَى )لٌفَسیتْب( ٍ سلَل ّبی 

ایوٌی هَجَد دس ثبفتْب هبًٌذ هغض استخَاى، طحبل، کجذ ٍ 

گشُ ّبی لٌفبٍی سا دسگیش هی سبصد. ایي سلَلْب دس تَلیذ 

پبدتي ثشای هقبثلِ ثب ثیوبسیْب ٍ سشطبًْب ًقص داسًذ. دس 

یک ًَع ًقص ایوٌی حبًَیِ است  ذصهجوَع ثبیذ گفت کِ ای

هی ضَد .  کِ دس سیش عفًَت ثب ٍیشٍس ایزس ایجبد

  

 

 

 

 نشانه ها و عوارض: 

پس اص ٍسٍد اچ.آی.ٍی ثِ ثذى اٍلیي عالین ثِ صَست یک 

سٌذسم ضجِ سشهبخَسدگی ثِ ّوشاُ ثضسگ ضذى غزر لٌفبٍی 

عبسض  هی ضَد کِ هعوَال یي عالین ثْجَد یبفتِ ٍ ٍیشٍس 

ثِ حبلت ًْفتِ دس ثذى ثبقی هی هبًذ، ایي هشحلِ کِ دس آى 

فشد حبهل ثیوبسی تلقی ضذُ ٍلی عالیوی ًطبى ًوی دّذ 

وکي است تب دُ سبل  ثیطتش ثِ طَل ثیبًجبهذ. دس هشحلِ ه

ثب ًقص سیستن ایوٌی ثِ علت فعبلیت آخش ایي ثیوبسی 

ثبالی ٍیشٍس ٍ کبّص لٌفَسیتْبی ًَع تی دس خَى 

هطخص هی ضَد کِ ایزس ًبهیذُ هی ضَد. دس ایي هشحلِ 

ثذى دس هعشض عفًَتْبی فشصت طلت ًبضی اص ثبکتشی، 

ّبیی قشاس هی گیشد کِ دس افشاد سبلن ٍیشٍس، قبسچ ٍ اًگل 

هعوَال ثِ آسبًی هْبس هی ضًَذ. ایي ثیوبسی تقشیجب ّوِ 

سیستن ّبی اسگبًی ثذى سا دسگیش هی کٌذ. ّوچٌیي افشاد 

هجتال سیسک ثبالیی ثشای اثتال ثِ سشطبى ّبی هختلف ًظیش 

سبسکَم کبپَصی، سشطبى گشدى سحن ٍ لٌفَم داسًذ. ثعالٍُ، 

ک عفًَت ًظیش تت، تعشیق )خصَصب ضت عالین سیستوی

 ٌّگبم(، تَسم غذد لٌفبٍی، لشص، ضعف ٍ کبّص ٍصى سا داسًذ. 

 

 

 راههای انتقال بیماری: 

توبس جٌسی ثب افشاد آلَدُ. ّوجٌس ثبصّب دس هعشض -

 ثیطتشیي خطش ّستٌذ.

 ثی ثٌذ ٍ ثبسی جٌسی   -

 استفبدُ اص سشًگْبی آلَدُ ثشای تضسیق هَاد هخذس  -

 سیق خَى یب فشاٍسدُ ّبی خًَی آلَدُ تض -

هَاجِْ کبسکٌبى ثیوبسستبًْب ٍ تکٌسیي ّبی آصهبیطگبّی  -

 ثب خَى، هذفَع، یب ادساس افشاد آلَدُ ثِ ٍیشٍس ایزس 

اص طشیق هبدس آلَدُ ثِ ًَصاد دس طی حبهلگی ٍ صایوبى -

 ضیشدّی ٍ
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 پیشگیری: 

اد هخذس اص توبس جٌسی ثب افشاد آلَدُ یب افشادی کِ هَ-

 تضسیقی هصشف هی کٌٌذ خَدداسی ضَد. 

 اص کبًذٍم استفبدُ ضَد.  -

 اص ثی ثٌذ ٍ ثبسی جٌسی خَدداسی ضَد.  -

خَى ٍ فشاٍسدُ ّبی خًَی ثبیذ اص لحبظ آلَدگی ثشسسی  -

 ضذُ ثبضذ. 

اص اعتیبد تضسیقی پشّیض ضَد ٍ یب اص سشًگ اختصبصی  -

 یکجبس هصشف استفبدُ ضَد. 

 اص ثبسداسی صى آلَدُ ثِ اچ.آی .ٍی خَدداسی ضَد.  -

 تشخیص بیماری: 

تطخیص ایي ثیوبسی اص طشیق آصهبیص خَى اهکبى پزیش 

است. خَضجختبًِ دس کطَس هب ایي آصهبیص ثِ صَست سایگبى 

اًجبم هی ضَد تب افشاد هختلف اص سالهتی خَد اطویٌبى 

 حبصل کٌٌذ.

 

  

 درمان: 

دسهبى قطعی عفًَت ایزس هَحش  دس حبل حبضش داسٍّب دس

ًیستٌذ. ثشای هقبثلِ ثب عفًَت ّب یب پیطگیشی اص آًْب هوکي 

است آًتی ثیَتیک تجَیض ضَد. داسٍّبی ضذ ٍیشٍسی هبًٌذ 

دیذاًَصیي، استبٍٍدیي، صالسی تبثیي، صیذٍٍدیي ٍ ًیض 

داسٍّبی هْبس کٌٌذُ پشٍتئبص دس دسهبى عفًَت یب ٍیشٍس ایزس 

اس هی گیشًذ ٍ هوکي است پیطشفت ثیوبسی هَسد استفبدُ قش

سا ثِ تبخیش اًذاصًذ. تجَیض آًْب ثبیذ تَسط پضضکبى ثب تجشثِ 

اًجبم پزیشد. ثب ایي داسٍّب )هخل صیذٍٍیي( هی تَاى اًتقبل 

 عفًَت ثِ ًَصاداى هبدساى حبهلِ سا کبّص داد. 

 در چه شرایطی بایذ به پسشک مراجعه نمود؟ 

ًطذُ ثب فشد آلَدُ داضتِ ثبضیذ  اگش توبس جٌسی هحبفظت-

 ٍ یب ثب سشًگ فشد آلَدُ دس توبس پَستی قشاس گشفتِ ثبضیذ. 

اگش ضوب یب یکی اص اعضبی خبًَادُ تبى عالین عفًَت ایزس  -

 سا داسیذ. 

اگش پس اص تطخیص، عالین یک عفًَت دیگش ظبّش ضًَذ  -

 )تت، سشفِ، اسْبل(. 

 

 

 

 ضیشاصداًطگبُ علَم پضضکی        

 فقیهیدرمانی شهیذ دکتر یمرکس آموزش

 

  HIV ذزای

 ٍیژُ آهَصش ثِ ثیوبس

 تْیِ کٌٌذُ:  

 ًشجس پٌبّی                               
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