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  پیشگفتار 

وسیله و الزمه هر حرکت ، ابزار و همچنین  سالمتی با ارزش ترین نعمات خداوندي است که     

انسانها و تامین آن وظیفه اي فردي و عمومی است  سالمتی حق. هدف توسعه و تکامل می باشد 

مه افراد ، رسالت همه حکومتها و شرط اولیه آن مشاهده ه تامین ، حفظ و ارتقاء سالمت جامعه. 

که سالمت فرد و جامعه را تهدید )  … بیماریها ، حوادث ، بالیاو ( شناخت عواملی. جامعه است 

 . می کنند اولین قدم درجهت حفاظت ازسالمت انسانهاست

خود را در اوج قدرت می بیند و به واسطه اکتشافات پیا پی بیماریها را  اما بعد از قرنها که علم

 کن می نماید و به بشریت این مژده را می دهد که دیگر انسانها به دیگري ریشه یکی پس از

 بیماریهاي عفونی و واگیر دار جان خود را ازدست نخواهند داد ، یکباره بروز و گسترش واسطه

پزشکی  نامیدند محاسبات جامعه طاعون قرن که آنرا ایدز بیماري نوپدید و مرگ آفرینی به نام

 .جهانی را مختل می کند

کشندگی و معلولیت  ژگیهاي این بیماري از جمله سرعت انتقال و گسترش ، جهانگیري ، میزانوی

که تاثیرات این بیماري  باال ، غیر قابل درمان بودن و همچنین نهفتگی آلودگی آن و این مطلب

اقتصادي مبدل گردیده جوامع بین  جنبه جهانی پیدا نموده و به معضلی بهداشتی ، اجتماعی ،

 . که در مقابله با آن تالش نماید ی و سازمانهاي رسمی و غیر رسمی را وادار نمودالملل

بیش از پنج  2000اخیرا در سال . ایدز به صورت یک بیماري همه گیر در حال گسترش است 

از این واقعیت آگاه  جنبش صلیب سرخ و هال ل احمر. میلیون نفر به این بیماري آلوده شده اند 

به طور هماهنگ پاسخ   باره گسترش این معضل تفاهم وجود داشته است و همهاست که باید در

 آلوده هستند مستحق پاسخ بهتري از طرف جنبش می H IV/AIDS مردمی که به. دهند 

به هنگام  آنها از حق سالمت بر خوردارند و ارائه کمکهاي اولیه چه در زندگی روزمره و چه. باشند

 . شدبحران ، حق مسلم آنها می با

صلیب سرخ و هالل احمر ، به منظور   هیئت رئیسه فدراسیون بین المللی2000در نوامبر      

 HIV/AIDS به دستورالعملهاي مربوط گسترش مداخالت خاص و بازنگري سیاستها و

دبیر فدراسیون معتقد است که کارکنان صلیب سرخ و هالل احمر و . تصمیماتی اتخاذ کرد

 ایدز کامال توانایی داشته باشند ، از شیوه هاي انتقال و تاثیر اپیدمی دداوطلبان باید در مور

HIV/AIDS ازانتقال آن جلوگیري کرده و به چه صورت  کامال آگاه باشند و بدانند که چگونه

هالل احمر و صلیب  هیات حکام فدراسیون بین اللملی جمعیتهاي. تاثیرات آنرا کاهش دهند

بیانیه خود شیوع بیماري ایدز را به عنوان یک بحران  ی و دردر سیزدهمین مجمع عموم سرخ

به رسمیت شناختند ،واعالم نمودند طبق اصول اساسی  مخرب بهداشتی ،اجتماعی و اقتصادي

غرضی متعهد به کارو خدمت به آسیب پذیرترین افراداز  خود یعنی بشر دوستی ،بیطرفی و بی

         . شوند جامعه مبتال به بیماري ایدز می

                                                                                                        احمد نعمتی 

                                                                                                                                2/3/1389  
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   مقدمه

ی به ویژه در سال هاي اخیر دستخوش پیشرفت چشمگیري شده است و هر روز دانش پزشک     

  .شاهد کسب موفقیت هاي متعدد در زمینه تشخیص و درمان بیماریها هستیم 

در  شناخت بیماریها و آگاهی ها از اقدامات ضروري اولیه براي تمامی افراد ضروري است و

  . نسی و روحی مفید واقع می شود بسیاري از موارد اطالع از همین مسایل از نظر ج

فردي که اطالعات مناسبی در زمینه مطالب مربوط به بهداشت شخصی و عوامل ایجاد      

و اقدامات الزم تا زمان رسیدن به پزشک دارد همواره می تواند با استفاده از این بیماریها 

 البته الزم به یادآوري است .اطالعات به نفع خویش و حتی افراد خانواده و دوستان اقدام نماید 

که این اطالعات تنها در حد کلی هستند و هرگز نباید فرد غیر پزشک با اتکا به مطالبی که 

آموخته بیش از آنچه که در هر مورد توصیه می شود اقدام نماید زیرا عدول از این دستورالعمل 

  .  هاي مختلف می انجامد ها و دخالت در امور پزشکی تلقی می شود و در غالب موارد به آسیب

امروزه اپیدمی ایدز تنها یک مشکل پزشکی نیست و در اغلب زمینه هاي اقتصادي و      

یکی از دالیل این اهمیت روز . فرهنگی و حتی سیاسی به یک معضل جدي بدل شده است 

 می HIVبا توجه به راههاي انتقال . افزون ایدز را می توان در نوع طعمه هاي آن جستجو کرد 

جمله .  را تشکیل می دهند HIVتوان دریافت که جوانان بی اطالع یا کم اطالع اهداف بالقوه 

ایدز درمان و واکسن ندارد و پیشگیري از آن : معروفی درباره ایدز وجود دارد مبنی بر این که 

گانه با در کنار هم قراردادن این دو مطلب اخیر در می یابیم که آموزش عمومی ی. آسان است 

این در حالی است که اکثر کتب موجود در این زمینه مخصوص . کلید ما در برابر ایدز است 

  .ز اصطالحات تخصصی و مغلق هستند پزشکان و پرسنل پزشکی بوده و مملو ا

 شکل ممکن قدم به قدم جلو می رود نتریشوده و با ارائه مفاهیم به ساده این مقاله در زمینه گ 

  .  پرداخته است 89 تا 80له به آمار ایدز در ایران از سالهاي و همچنین این مقا

همواره براي خواننده ناآشنا با اصطالحات پزشکی فرض کرده و سعی      این جانب این مقاله را 

البته براي جلوگیري از . کردم هر کجا که الزم است توضیحاتی را به صورت پاورقی اضافه نمایم 

   . ز افراط در این راه پرهیز نمودم سردرگمی خواننده محترم ا
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   چیستایدز -1-1

 به معنی نشانگان نقص ایمنی اکتسابی، نوعی پیشرونده عالج AIDS 2 به انگلیسی 1ایدز     

 در بدن میزبان است که باعث 3نشدنی و قابل پیشگیري ناشی از تکثیر ویروسی به نام اچ آي وي

سان می شود که خود زمینه ساز بروز عفونت هاي موسوم به تخریب جدي دستگاه ایمنی بدن ان

است که بدن سالم عموما قادر به مبارزه با آنهاست و در نهایت پیشرفت همین فرصت طلب 

عفونت ها منجر به مرگ بیمار می شود به طوري که بیماري سل عامل اصلی مرگ و میر در میان 

  . مبتالیان به ایدز در سراسر جهان است 

 به منظور افزایش بودجه ها و نیز بهبود آگاهی، آموزش و مبارزه با تبعیض، اول 1988 از سال     

به عنوان روز جهانی ایدز معین شد و هر ساله براي این روز ) برابر با دهم آذر ( دسامبر هر سال 

  . ند شعاري در نظر گرفته می شود و در این روز، مردم لباس هایی با روبان قرمز بر تن می کن

 مثبت و مبتالیان به ایدز و HIV به عنوان نماد بین المللی همبستگی با افراد 4عالمت روبان قرمز

  . آگاهی و توجه به این بیماري انتخاب شده است 

، سازمان ملل متحد، ایدز را نه تنها به عنوان یک مشکل سالمتی مورد توجه 1966     در سال 

همچنین ایاالت متحده آمریکا . ر سر راه پیشرفت بشري دانست آن را مساله اي بقرار داد بلکه 

، خود را قالب سند استراتژي امنیت ملی متعهد به هدایت جهان براي کاهش تلفات 2002در سال 

آلودگی به ایدز مربوط به کشور هاي جهان سوم و % 90بیش از . هولناك اچ آي وي دانست 

ر، ایدز چهارمین علت مرگ و میر بشر است و پیش در حال حاض. کشورهاي در حال توسعه است 

  .  مقام اول را به خود اختصاص دهد 2010بینی می شود تا سال 
  

  ایدز چگونه ایجاد می شود -1-2

رترو ویروس ها، هر یک از اعضاي خانواده ویروسهاي .  است 5     ویروس ایدز نوعی رترو ویروس

 7ی خود آنزیمی به نام ترانس کریپتاز معکوس هستند که در ذره ویروس6اسید ریبونوکلئیک

اطالعات ژنتیکی ویروس در یک مولکول از اسید ریبونوکلئیک تک رشته اي ذخیره می . دارند

  . شوند 

 8DNAرترو ویروس پس از ورود به سلول هدف، به منظور جهت دهی به سلول براي ساختن 

 سلول میزبان ملحق DNAبه داخل  DNAده می کند و این ویروسی، از ترانس کریپتاز استفا

رترو ویروس ها در سیتوپالسم سلول میزبان محصور می شوند و پوشش هاي پروتئین . می شود 

   از این رترو ویروس ها در تحقیقات آزمایشگاهی . خود را در این سیتوپالسم گرد هم می آورند 

                                                
1 AIDS 
2 Acquired ImmuneDeficiency Syndrome 
3 Human ImmuneDeficiency Virus 
4 Red Ribbon 
5 Retro Virus 
6 RNA  
7 Reverse Transcriptase 
8 Deoxy RiboNucleic Acid 
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 جنسی با فرد آلوده،  خارجی به داخل رترو ویروس ها از راه تماسDNAبراي وارد کردن 

مواجهه با خون یا فرآورده هاي خونی آلوده و دوران بارداري، از طریق مادر به جنین انتقال می 

  . یابند 

  

  

  

  

  

  

  

   آناتومی ویروس ایدز 1-1شکل 

.  تقسیم کرده اند موجب بروز بیماري می شود2 و 1ویروس نقض ایمنی انسان که آن را به دو نوع 

 Tبارتند از اعضاي خانواده آنکورنا ویریدا، مانند ویروس لنفوتروپیک سلول سایر رترو ویروس ع

که ) HTVL-2( انسانی نوع دو Tو ویروس لنفوترپیک سلول ) HTVL-1(انسانی نوع یک 

 ، فلج اسپاتیک حاره اي و 1لوسمی سلول مویی بزرگساالن، Tموجب سرطان خون نوع سلول 

رترو ویروس ها با تولید آنزیم ترانس کریپتاز .  می شود بیماري مغز استخوان مرتبط با نوع یک

 RNAویروس ) مجموعه کامل عوامل ارثی موجود در گروه هاپلوئید کروموزوم ( معکوس به ژنوم 

  .  ، بازنویسی شوند DNAاجازه می دهند در داخل سلول میزان به 

  
   برداشته شدن پوشش2-1شکل 

، مایع 2، مایع منی، شیر پستان، ترشحات دهانه رحم از طریق تماس با خونHIV     ویروس 

  یاریگر  Tاین ویروس سلول هاي . انتقال پیدا می کند مغزي نخاعی یا مایع مفصلی فرد آلوده 

CD43 مثبت  )CD4+ (  سیستم ایمنی را آلوده می کند و موجب بروز عفونتی با دوره کمون

 HIV به طور مستقیم به وسیله CD4 + Tوقتی تعداد سلول هاي  .  سال می شود10متوسط 

                                                
1 Hairy Cell Leukemia 
 سرویكس 2
3 Cluster Of Differnetiation 4   ، پروتئین بیان شده بر روي سطح لنفوسیت ھاي نماد گلیكوT و سایر سلول ھاي ایمني است 

CD4 بھ عنوان گیرنده ي گلیكو پروتئین GP120غشاي ویروس اچ آي وي عمل مي كند   
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، ایمنی سلول از بین می ) در میکرولیتر خون است 200تعداد این سلول ها کمتر از ( کشته شدند 

 با گذشت زمان به مرحله عفونت مخفی و سپس به عفونت عالمتدار HIVعفونت حاد با . رود 

 CD4+Tساس تعداد سلول هاي زودرس و تا زمانی دیرتر به سمت ایدز پیشرفت می کند که بر ا

  . باقی مانده در خون و یا وجود عفونت هاي خاص تشخیص داده می شوند 

،  1ایدز با تخریب سیستم ایمنی، موجب بروز عفونت هاي فرصت طلب مانند کاپوسی سارکوما

، ذات الریه، عفونت قارچی می شود و بیماري سل به اعضاي بدن حمله 2پنوموسیستیس کارینی

   . می کند
  

   ایدز چگونه منتقل می شود -1-3

     HIV در تمام ترشحات بدن فرد مبتال وجود دارد ولی محققان به شواهدي از انتقال ویروس 

 مورد 2به جز (  اشک، ادرار یا مدفوع و وجود محتویات استفراغ دست نیافته اند به وسیله عرق،

  ) . راه بریدگی زخم بوده استاستثنا که آن هم به صورت انتقال به وسیله مدفوع، از

  :  ازاین سه راه عبارتند.  به اثبات رسیده استHIV راه براي انتقال و سرایت 3 فقط 

   : تبادل خون یا فرآورده هاي آن -1-3-1     

     HIVویروس از راه . کندهاي انعقادي آلوده انتقال پیدا واند از راه تزریق خون یا فاکتور می ت

، آلت تناسلی ، دهان و سایر غشا هاي ژن، مقعد ، وا)در حین تزریق وریدي مثال ( سیاهرگ 

. ، یا بریدگی ها و زخم ها وارد بدن میزبان می شود) و مخاط داخل بینی مانند چشم (محیطی 

از ) که از سرنگ و سوزن مشترك استفاده می کنند(بیماران مبتال به هموفیلی و معتادان تزریقی 

هر نوع وسیله تیز و برنده که احتمال آغشته کردن فرد . بتال به ایدز هستندگروه هاي پر خطر ا

به خون آلوده به ویروس را داشته باشد در صورت ضد عفونی نشدن و ایجاد بریدگی و زخم می 

 لذا ابزار پزشکی و دندانپزشکی ، لوازم خالکوبی ، سوراخ کردن .تواند فرد سالم را آلوده کند

استفاده از . لمانی و مسواك ممکن است موجب انتقال آلودگی شوندگوش، حجامت، تیغ س

 و غرب اروپا را  در آمریکاي شمالی، چینHIV تمام موارد جدید عفونت با 3/1سرنگ مشترك 

 می تواند به مدت یک ماه یا بیشتر در سرنگ هاي استفاده شده زنده HIV. تشکیل می دهد

 بار ورود سوزن مورد استفاده به فرد آلوده به اثر یک ده شدن به این ویروس در خطر آلو. بماند

 می تواند میزان HIVمصرف پیشگیرانه دارو هاي ضد تشنج .  ذکر شده است150 در 1آن حدود 

خطر انتقال ویروس به افراد گیرنده خون در کشور هاي توسعه یافته . این خطر را کاهش دهد

ده خون به طور پیشرفته انتخاب می شوند و بسیار کم است زیرا در این کشور ها افراد دهن

با این حال بر طبق نظر سازمان بهداشت جهانی اکثریت قاطع .  صورت می گیردHIVغربالگري 

 در سراسر جهان HIV درصد عفونت هاي 10 تا 5مردم جهان به خون ایمن دسترسی ندارند و 

موارد احتیاطی . یجاد می شونددر اثر انتقال خون و فرآورده هاي خونی آلوده به این ویروس ا

                                                
1 Kaposi Sarcoma 
2 Pneumocystis Carinii 
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زیر صحرا و اکثر مناطق آسیا به دلیل کمبود امکانات و آموزش نا الزم اغلب در نواحی آفریقاي 

 درصد از تمام 5/2سازمان بهداشت جهانی تخمین زده است که حدود . کافی رعایت نمی شود

  .وده انتقال می یابد  در آفریقاي زیر صحرا از طریق تزریق غیر ایمن و آلHIVعفونت هاي 

  :انتقال از مادر به جنین -1-3-2     

ویروس می تواند از طریق مادر آلوده ، به جنین داخل رحم و یا حین زایمان و یا در طی دوران      

بنا براین در نوزادان با جایگزینی شیر مادر از انتقال آن ( یا نوزاد منتقل شود شیر دهی به جنین 

. مادر به جنین ممکن است در آخرین هفته هاي  روي دهدتقال عفونت از ان). جلو گیري کرد

احتمال انتقال از . می تواند در هنگام تولد از مادر به نوزاد صورت گیردانتقال عفونت همچنین 

 است و در صورتی که 25/0مادر به جنین ، در صورت عدم درمان در دوران بارداري و وضع حمل 

 ویروس استفاده کند و زایمان با سزارین انجام شود میزان این احتمال به مادر از درمان ضد رترو

راه انتقال مزبور در مورد ابتالي .  می رساند4/0شیردهی، این احتمال را به حدود .  می رسد1/0

 از طریق 2003 در سال HIVتمام کودکان مبتال به % 90کودکان بسیار شایع است به طوري که 

کودك دچار این عفونت شده اند، هر چند داروها در کاهش احتمال این انتقال انتقال از مادر به 

باید به تمام زنانی که باردار هستند یا تمایل به باردار شدن دارند و تصور می کنند . تاثیر دارند 

 بوده اند، حتی اگر این تماس سال ها پیش روي داده است توصیه نمود HIVدر تماس با ویروس 

در ایاالت متحده انتقال .  تحت مشاوره و آزمایش قرار بگیرند HIVلودگی به ویروس تا از نظر آ

ویروس از مادر به نوزاد به چند مورد در سال کاهش یافته است زیرا زنان به طور روتین از نظر 

 مثبت می توانند به منظور HIVزنان .  مورد آزمایش قرار می گیرند HIVآلوده بودن به 

  .    مصرف کنند HIVقال ویروس به جنین یا نوزاد، قرص ضد پیشگیري از انت

  :آمیزش جنسی  -1-3-3     

مرد ( ویروس ممکن است از فرد مبتال، به شریک جنسی وي . شایع ترین راه سرایت است       

کل موارد را % 80سرایت از راه جنسی، . منتقل شود ) به زن، زن به مرد، مرد به مرد، زن به زن 

آن از طریق تماس با % 10آن از راه تماس با جنس مخالف و % 70ی شود که بیش از شامل م

 استفاده از سرنگ آلوده به وسیله معتادان تزریقی و یا انتقال البته در ایران،. همجنس است 

  . خون آلوده است 

 خطرناك تر از فعالیت هاي جنسی محافظت 1فعالیت هاي جنسی محافظت نشده مفعولی پذیرنده

 هستند و خطر انتقال عفونت از راه نزدیکی محافظت نشده مقعدي 2نشده فاعلی دخول کننده

با این حال، سکس . بیش از خطر انتقال از طریق نزدیکی محافظت نشده مهبلی یا دهانی است 

 می تواند از سکس دهانی مفعولی و فاعلی، هر دو، منتقل HIVدهانی کامال بی خطر نیست و 

 از طریق تماس با بزاق به میزان قابل مالحظه اي کمتر از خطر تماس با HIVقال خطر انت. شود 

                                                
1 Receptive 
2 Insertive 
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مایع منی است و براي ایجاد خطر چشمگیر آلوده شدن به عفونت، بلعیدن چند لیتر بزاق فرد 

  .  ضرورت دارد HIVحامل ویروس 

   عالئم ویروس ایدز-1-4

. وجود ندارد اد داراي سیستم ایمنی سالم      اصوال نشانه هاي ایدز، نشانه هایی هستند که افر

اکثر نشانه هاي ایدز در زمان بروز عفونت هاي ناشی از باکتري ها، ویروس ها، قارچ ها، یا انگل ها 

  . به وجود می آیند و معموال به آسانی مهار نمی شوند 

  :عالئم ایدز عبارتند از 

  نداشتن انرژي                             )1

                                 کاهش وزن  )2

       تب و عرق )3

        عفونت هاي قارچی پایدار یا مکرر )4

 پوسته پوسته شدن بدن  )5

               کاهش حافظه کوتاه مدت  )6

  نتیجه گیري 

 بـایـد HIV بـا نـبـودن واکسـن و درمان قطعی، تالش ما براي غلبه بر بیماري مسـري     

 چـه اعـمـال جـنـسی بـاشـد، چـه مـصـرف مـواد مخـدر. مرکز یابدروي پیشگیري از آن ت

آموزش ها  و چه رفتارهاي دیگري که فرد را در معرض خطر ابتال قرار دهد؛ الزم اسـت مـردم از

  و مهارت هاي صحیح براي محافظت از خودشان بهره مند گردند
  

  خالصه 

عی بیماري پیشرونده عالج نشدنی و قابل ایدز به معنی نشانگان نقص ایمنی اکتسابی، نو     

 به منظور 1988از شال .  در بدن میزبان است HIVپیشگیري ناشی از تکثیر ویروسی به نام 

افزایش بودجه ها و نیز بهبود آگاهی، آموزش و مبارزه به تبعیض ها، اول دسامبر هر سال به 

  .وان نماد بین المللی نامیده شد عنوان روز جهانی ایدز نامیدند که عالمت روبان قرمز به عن

ویروس ایدز نوعی رترو ویروس است  . در حال حاضر، ایدز چهارمین علت مرگ و میر بشر است

و رترو ویروس، هر یک از اعضاي خانواده ویروس ریبونوکلئیک هستند که در ذره ویروسی خود 

ماس با خون، مایع منی،  از طریق تHIVویروس . آنزیمی به نام ترانس کریپتاز معکوس دارند 

آمیزش جنسی شایع ترین راه سرایت ویروس است ویروس از  . شیر پستان انتقال پیدا می کند 

انتقال از خون . می باشد% 80فرد مبتال به شریک جنسی وي منتقل شود سرایت از راه جنسی 

از طریق سرنگ معتادان . ویروس از راه سیاهرگ و مقعد و دهان یا بریدگی و زخم بدن می شود 

انتقال از مادر به جنین می تواند از طریق داخل رحم یا حین زایمان . ویروس را منتقل می کنند 

     به نوزاد ویروس منتقل کند یا دوره شیر دهی 
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   آمار ایدز در ایران-1- 2

 ساله که از فرآورده هاي خونی وارداتی استفاده کرده بود 6     در ایران، اولین بار، ایدز در کودك 

که اکثر آنها از طریق فرآورده پس از آن هر سال موارد جدیدي از بیماري کشف شد . دیده شد 

د که  بعد مواردي از طریق اعتیاد تزریقی دیده ش1375از سال . هاي خونی مبتال شده بودند 

  . بیشتر در زندانی ها و نیز به دلیل کمبود سرنگ و استفاده از سرنگ مشترك روي داد 

به نظر می رشد در حال حاضر، شایع ترین را انتقال تماس جنسی است زیرا معتادان، 

همسرانشان را آلوده می کنند و از طرفی در واقع زنان خیابانی هم آلوده می شوند و این زنان، 

از طرفی تماس هاي محافظت نشده . ی را که با آنها در تماس هستند آلوده می کنند سایر مردان

  . به ویژه در جوانان افزایش یافته که موجب افزایش موارد آلودگی می شود 

  1380آمار ایدز در سال  -1-1- 2

شدگان به  ارآلودهبر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شم     

 درصد را مردان و 93/ 2رسید از این تعداد،   مورد 269 هزار و 2  و ایدزدرایران به HIV عفونت

  .دهند  درصد را زنان تشکیل می6/ 8

در کشور حاکی از آلودگی ) بدون عالمت(   اچ آي وي همچنین، آخرین آمار آلودگی به عفونت

   .است)  درصد4/ 8( زن  209و )  درصد 95/ 2(  مرد 0602 

 نفر را گرفته است که از میان 180 در کشور، طبق آخرین آمار اعالم شده تا کنون، جان ایدز 

 .دهند را زنان تشکیل می)  درصد8/ 9(  نفر 43 را مردان و )  درصد19/ 1( نفر 138این قربانیان، 

هاي خونی و انتقال از طریق مادر به کودك، به  اعتیاد تزریقی، تماس جنسی، خون و فرآورده

روند که از این میان   و ایدز در ایران به شمار می اچ آي وي یب مهمترین علل آلودگی به ترت

)  درصد70/ 1( مرد 218زن به دلیل اعتیاد تزریقی، )  درصد5/6 (14 و )  درصد39/ 5( مرد 6711 

 11/ 5( زن  13و )  درصد88/ 5( مرد  711از طریق تماس جنسی، )  درصد 43/ 9( زن  441و 

 از ) درصد74/ 3( زن  16و )  درصد7/25 (  مرد  11هاي خونی و     از راه خون و فرآورده)درصد

  .اند مادر به کودك به این بیماري مبتال شده

و ایدز از میان این آي وي  اچ به ویروس )  زن71  مرد و 285  (356 گفتنی است علت ابتالي 

  .. آمار نامشخص است

بیشترین آمار فوت بر اثر )  زن 8 مرد و 250 ( نفر 258 با تعداد طبق این آمار، معتادان تزریقی 

  .اند ابتال به ایدز را به خود اختصاص داده

  1380آمار ایدز در سال مختصري از  : 1-2جدول 

  جنس          تعداد          فوت          اعتیاد          تماس جنسی          خون          نامشخص

  285              171                 218                   1671           138           2060         مردان

  71                 13                   144                   14               43             209زنان             
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  1381 آمار ایدز در سال -1-6- 2

 HIV آلوده به  آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعداد افرادبراساس آخرین     

  .هستند  زن %) 9/9( نفر 236مرد و  %)1/91(  نفر4333از این تعداد، .  نفر بوده است4569

 6همچنین ) آلوده کل افراد % 3/0در مجموع، ( سال 4 دختر زیر 2 پسر و 5 نفر، 4569از تعداد 

  .اند آلوده به این ویروس %) 4/0و  % 3/0به ترتیب (سال  65 زن باالي 2مرد و 

. است  سال34 تا 25در رده سنی  HIV گیري، بیشترین موارد آلودگی به براساس همین نمونه 

در این  %)6/36(  زن آلوده و مبتال به ایدز46و  %) 3/41( مرد آلوده و مبتال 1365به نحوي که 

  .اند رده سنی گزارش شده

این بیماري در  زارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیشترین راه انتقالبر طبق گ

 1059پس از آن،  .اند شده از این طریق مبتال %) 8/56( نفر 2956کشور اعتیاد تزریقی است که 

از طریق  %) 8/1( نفر 243از راه جنسی و  %)7/7( نفر 298هاي نامشخص،  به شیوه %) 2/39(نفر 

نیز انتقال از طریق  %) 6/0( مورد 13در . اند مبتال شده هاي خونی به این بیماري دهخون و فرآور

  .مادر بوده است

کرده است که   نفر اعالم569شده بر اثر بیماري ایدز را تاکنون  وزارت بهداشت تعداد موارد فوت

   .اند  نفر زن بوده21 نفر مرد و 548از این جمعیت، 

  1381ر ایدز در سال مختصري از آما : 2-2جدول 

  جنس          تعداد          فوت          اعتیاد          تماس جنسی          خون          نامشخص

  1021             235                 198                  2940           548        4333         مردان

   38               8                      100                   16                21            236زنان              

  

  1382 آمار ایدز در سال -1-3- 2

شدگان به عفونت  بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شمارآلوده     

  .یدرس  مورد337  هزار و 6 و ایدزدرایران به ) بدون عالمت(اچ آي وي 

 درصد 2/95 خبرگزاري دانشجویان ایران، از این تعداد، » بهداشت و درمان«به گزارش خبرنگار 

  .دهند  درصد را زنان تشکیل می8/4 را مردان و 

در کشور حاکی از آلودگی ) بدون عالمت(   اچ آي وي همچنین، آخرین آمار آلودگی به عفونت

  . است) درصد 8/4 ( زن 307 و ) د  درص2/95 (  مرد 6030 

 نفر را گرفته است که از میان این 736 ایدز در کشور، طبق آخرین آمار اعالم شده تا کنون، جان 

  .دهند را زنان تشکیل می)  درصد9/3 (  نفر 29 را مردان و )  درصد1/96 ( نفر 707 قربانیان، 

در (، شایعترین گروه سنی ابتال)  درصد2/41 ( مورد 1788  سال با 34  تا 25 به گزارش ایسنا، افراد 

 درصد 7/41  (1705 دهند که از میان  میو ایدز در کشور را تشکیل  ابتال به اچ آي وي ) زمان بروز

 .زن هستند)  درصد7/33  (83 نفر مرد و ) 
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هاي خونی و انتقال از طریق مادر به کودك، به  اعتیاد تزریقی، تماس جنسی، خون و فرآورده

روند که از این میان   و ایدز در ایران به شمار می آلودگی به اچ آي وي ترتیب مهمترین علل 

و )  درصد1/63 ( مرد 281 زن به دلیل اعتیاد تزریقی، )  درصد5/0  (20 و )  درصد5/99 ( مرد 3821 

از )  درصد5/6 ( زن 13 و )  درصد5/93 ( مرد 188 از طریق تماس جنسی، )  درصد 9/36 ( زن 164 

از مادر به کودك )  درصد 3/59 ( زن 16 و )  درصد7/40 (  مرد 11  و هاي خونی   فرآوردهراه خون و 

  .اند به این بیماري مبتال شده

و ایدز از میان این آي وي اچ  به ویروس )  زن94  مرد و 1729  (1823 گفتنی است علت ابتالي 

  . آمار نامشخص است

  1382آمار ایدز در سال مختصري از  : 3-2جدول 

  جنس          تعداد          فوت          اعتیاد          تماس جنسی          خون          نامشخص

  1729             188               281                   3821           707           6030         مردان

   94                 13                  164                   20                29             307زنان             

  

  1383 آمار ایدز در سال -1-4- 2

 HIV آلوده به براساس آخرین آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعداد افراد     

  .تندهس  زن %) 9/4( نفر 347مرد و  %)1/95(  نفر6761از این تعداد، .  نفر بوده است7108

همچنین ) آلوده کل افراد % 5/0در مجموع، ( سال 4 دختر زیر 13 پسر و 11 نفر، 6761از تعداد 

  .اند آلوده به این ویروس %) 4/1و  % 3/0به ترتیب ( سال 65 زن باالي 4 مرد و 15

. است  سال34 تا 25در رده سنی  HIV گیري، بیشترین موارد آلودگی به براساس همین نمونه 

در این  %)6/33(  زن آلوده و مبتال به ایدز94و  %) 3/42( مرد آلوده و مبتال 1913وي که به نح

  .اند رده سنی گزارش شده

این بیماري در  بر طبق گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیشترین راه انتقال

 2292پس از آن،  .دان شده از این طریق مبتال %) 8/57( نفر 4107کشور اعتیاد تزریقی است که 

از طریق  %) 8/2( نفر 201از راه جنسی و  %)7/6( نفر 476هاي نامشخص،  به شیوه %) 2/32(نفر 

نیز انتقال از طریق  %) 5/0( مورد 32در . اند مبتال شده هاي خونی به این بیماري خون و فرآورده

  .مادر بوده است

کرده است که   نفر اعالم771 ایدز را تاکنون شده بر اثر بیماري وزارت بهداشت تعداد موارد فوت

   .اند  نفر زن بوده30 نفر مرد و 741از این جمعیت، 
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  1383آمار ایدز در سال مختصري از  : 4-2جدول 

  جنس          تعداد          فوت          اعتیاد          تماس جنسی          خون          نامشخص

  1729              171                 281                 4067           741           6761         مردان

   94                  164                144                 40                30             347زنان             

  

  1384 آمار ایدز در سال -1-6- 2

 HIV آلوده به رت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعداد افرادبراساس آخرین آمار وزا     

  .هستند  زن %) 9/3( نفر 591مرد و  %)1/96(  نفر9066از این تعداد، .  نفر بوده است9657

. است  سال34 تا 25در رده سنی  HIV گیري، بیشترین موارد آلودگی به براساس همین نمونه 

در این  %)6/33(  زن آلوده و مبتال به ایدز63و  %) 3/42 ( مرد آلوده و مبتال1113به نحوي که 

  .اند رده سنی گزارش شده

این بیماري در  بر طبق گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیشترین راه انتقال

 2795پس از آن،  .اند شده از این طریق مبتال %) 8/57( نفر 6507کشور اعتیاد تزریقی است که 

از طریق  %) 8/2( نفر 97از راه جنسی و  %)7/3( نفر 209هاي نامشخص،  به شیوه%)  2/36(نفر 

نیز انتقال از طریق  %) 5/0( مورد 49در . اند مبتال شده هاي خونی به این بیماري خون و فرآورده

  .مادر بوده است

کرده است که  م نفر اعال1632شده بر اثر بیماري ایدز را تاکنون  وزارت بهداشت تعداد موارد فوت

   .اند  نفر زن بوده64 نفر مرد و 923از این جمعیت، 

  1384مختصري از آمار ایدز در سال  : 5-2جدول 

  جنس          تعداد          فوت          اعتیاد          تماس جنسی          خون          نامشخص

  2699              72                 136                 6436           923           9066         مردان

   94                  25                 73                   71                64              591زنان             

  

  1385 آمار ایدز در سال -1-6- 2

 HIV آلوده به  تعداد افرادبراساس آخرین آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،     

  .هستند  زن %) 9/6( نفر 759مرد و  %)1/93(  نفر13306از این تعداد، .  نفر بوده است14065

این بیماري در  بر طبق گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیشترین راه انتقال

پس از آن،  .اند دهش از این طریق مبتال %) 8/57( نفر 8037کشور اعتیاد تزریقی است که 

از  %) 8/2( نفر 215از راه جنسی و  %)7/6( نفر 1102هاي نامشخص،  به شیوه %) 2/32( نفر 3158

نیز انتقال از  %) 5/0( مورد 64در . اند مبتال شده هاي خونی به این بیماري طریق خون و فرآورده

  .طریق مادر بوده است
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کرده است که   نفر اعالم1371بیماري ایدز را تاکنون شده بر اثر  وزارت بهداشت تعداد موارد فوت

   .اند  نفر زن بوده76 نفر مرد و 1295از این جمعیت، 

  1385مختصري از آمار ایدز در سال  : 6-2جدول 

  جنس          تعداد          فوت          اعتیاد          تماس جنسی          خون          نامشخص

  3060              200                   777                7944          1295       13306         مردان

   98                  15                    325                 93              76           759زنان               

  

  1386 آمار ایدز در سال -1-7- 2

 HIV آلوده به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعداد افرادبراساس آخرین آمار      

  .هستند  زن %) 9/4( نفر 940مرد و  %)1/95(  نفر15150از این تعداد، .  نفر بوده است16090

همچنین ) آلوده کل افراد % 9/1در مجموع، ( سال 4 دختر زیر 14 پسر و 19 نفر، 16090از تعداد 

  .اند آلوده به این ویروس %) 4/1و  % 6/0به ترتیب ( سال 65 زن باالي 11 مرد و 72

. است  سال34 تا 25در رده سنی  HIV گیري، بیشترین موارد آلودگی به براساس همین نمونه 

در این  %)9/38(  زن آلوده و مبتال به ایدز316و  %) 4/40( مرد آلوده و مبتال 4815به نحوي که 

  .اند رده سنی گزارش شده

این بیماري در   گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیشترین راه انتقالبر طبق

پس از آن،  .اند شده از این طریق مبتال %) 8/57( نفر 10730کشور اعتیاد تزریقی است که 

 %) 8/2( نفر 246از راه جنسی و  %)7/6( نفر 1206هاي نامشخص،  به شیوه %) 2/32( نفر 3821

نیز انتقال  %) 5/0( مورد 87در . اند مبتال شده هاي خونی به این بیماري رآوردهاز طریق خون و ف

  .از طریق مادر بوده است

کرده است که   نفر اعالم2121شده بر اثر بیماري ایدز را تاکنون  وزارت بهداشت تعداد موارد فوت

   .اند  نفر زن بوده82 نفر مرد و 2039از این جمعیت، 

  1386از آمار ایدز در سال مختصري  : 7-2جدول 

  جنس          تعداد          فوت          اعتیاد          تماس جنسی          خون          نامشخص

  3217              226                 665                10625          2039       15150         مردان

   128                20                    541                 105              82           940    زنان           

  

  1387 آمار ایدز در سال -1-8- 2

 HIV آلوده به براساس آخرین آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعداد افراد     

  .هستند  زن %) 3/6( نفر 1159مرد و  %)7/93(  نفر17161از این تعداد، .  نفر بوده است18320

همچنین ) آلوده کل افراد % 5/1در مجموع، ( سال 4 دختر زیر 14 پسر و 19 نفر، 18320از تعداد 

  .اند آلوده به این ویروس %) 5/1و  % 7/0به ترتیب ( سال 65 زن باالي 15 مرد و 98
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. است  سال34 تا 25ی در رده سن HIV گیري، بیشترین موارد آلودگی به براساس همین نمونه 

در این  %)7/39(  زن آلوده و مبتال به ایدز405و  %) 3/39( مرد آلوده و مبتال 5469به نحوي که 

  .اند رده سنی گزارش شده

این بیماري در  بر طبق گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیشترین راه انتقال

پس از آن،  .اند شده از این طریق مبتال%)  8/57( نفر 12638کشور اعتیاد تزریقی است که 

 %) 8/2( نفر 246از راه جنسی و  %)7/6( نفر 1445هاي نامشخص،  به شیوه %) 2/32( نفر 3884

نیز انتقال  %) 5/0( مورد 107در . اند مبتال شده هاي خونی به این بیماري از طریق خون و فرآورده

  .از طریق مادر بوده است

کرده است که   نفر اعالم2800شده بر اثر بیماري ایدز را تاکنون  د موارد فوتوزارت بهداشت تعدا

   .اند  نفر زن بوده102 نفر مرد و 2698از این جمعیت، 

  1387مختصري از آمار ایدز در سال  : 8-2جدول 

  امشخصجنس          تعداد          فوت          اعتیاد          تماس جنسی          خون          ن

  3631             226                738               12512          2698       17161         مردان

   253              20                   707                 126              102           1159       زنان      

  

  1388 آمار ایدز در سال -1-9- 2

 HIV آلوده به راساس آخرین آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعداد افرادب     

  .هستند  زن %) 0/7( نفر 1416مرد و  %)0/93(  نفر18714از این تعداد، .  نفر بوده است20130

همچنین ) آلوده کل افراد % 0/1در مجموع، ( سال 4 دختر زیر 11 پسر و 21 نفر، 20130از تعداد 

  اند آلوده به این ویروس %) 7/1و  % 8/0به ترتیب ( سال 65 زن باالي 22رد و  م128

. است  سال34 تا 25در رده سنی  HIV گیري، بیشترین موارد آلودگی به براساس همین نمونه  .

در این  %)2/40(  زن آلوده و مبتال به ایدز513و  %) 7/37( مرد آلوده و مبتال 5833به نحوي که 

  .اند رش شدهرده سنی گزا

این بیماري در  بر طبق گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیشترین راه انتقال

 4006پس از آن،  .اند شده از این طریق مبتال %) 8/57( نفر 14047کشور اعتیاد تزریقی است که 

از  %) 8/2( نفر 246از راه جنسی و  %)7/6( نفر 1713هاي نامشخص،  به شیوه %) 2/32(نفر 

نیز انتقال از  %) 5/0( مورد 118در . اند مبتال شده هاي خونی به این بیماري طریق خون و فرآورده

  .طریق مادر بوده است

کرده است که   نفر اعالم3409شده بر اثر بیماري ایدز را تاکنون  وزارت بهداشت تعداد موارد فوت

  .اند  نفر زن بوده131 نفر مرد و 3278از این جمعیت، 
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  1388مختصري از آمار ایدز در سال  : 9-2جدول 

  جنس          تعداد          فوت          اعتیاد          تماس جنسی          خون          نامشخص

  3737             226                 804                13888        3278       18714        مردان

     269                20                    909                 159              131           1416    زنان         

  

  1389 آمار ایدز در سال -1-10- 2

 HIV آلوده به براساس آخرین آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعداد افراد

  .هستند  زن %) 4/7( نفر 2060مرد و  %)0/92( ر نف18915از این تعداد، .  نفر بوده است20975

همچنین ) آلوده کل افراد % 0/1در مجموع، ( سال 4 دختر زیر 13 پسر و 24 نفر، 20975از تعداد 

  .اند آلوده به این ویروس %) 4/1و  % 9/0به ترتیب ( سال 65 زن باالي 34 مرد و 146

. است  سال34 تا 25در رده سنی  HIV  بهگیري، بیشترین موارد آلودگی براساس همین نمونه 

در این  %)2/41(  زن آلوده و مبتال به ایدز527و  %) 7/38( مرد آلوده و مبتال 6328به نحوي که 

  .اند رده سنی گزارش شده

این بیماري در  بر طبق گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیشترین راه انتقال

 623پس از آن،  .اند شده از این طریق مبتال %) 0/70( نفر 14683 کشور اعتیاد تزریقی است که

از طریق  %) 8/2( نفر 246از راه جنسی و  %)9/17( نفر 1135هاي نامشخص،  به شیوه %) 9/9(نفر 

نیز انتقال از طریق  %) 7/1( مورد 206در . اند مبتال شده هاي خونی به این بیماري خون و فرآورده

  .مادر بوده است

کرده است   نفر اعالم3624شده بر اثر بیماري ایدز را تاکنون  زارت بهداشت تعداد موارد فوتو

  .اند  نفر زن بوده276 نفر مرد و 3348که از این جمعیت، 

  1389مختصري از آمار ایدز در سال  : 10-2جدول 

    خون          نامشخصجنس          تعداد          فوت          اعتیاد          تماس جنسی        

  577              226                 476                 14432        3348       18915        مردان

     46                 20                    659                 251            276           2060زنان             
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  نتیجه گیري 

این .      ایدز فقط مشکل بهداشتی نیست، بلکه معضلی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي نیز هست 

بیماري تابو تلقی می شود و با هاله اي از شرم و منع هاي اخالقی و فرهنگی همراه است و این 

ی موضوع، مانع از اعالم بیماري از سوي افراد می شود و همین مساله به پنهان ماندن بیماري، ط

  . نشدن فرآیند درمان و در نتیجه، شیوع سریع آن می انجامد 

به دلیل پیش داوري و ترس از سرایت ایدز، بیماران مبتال به آن در انتخاب مسکن، شغل،      

رفتارهاي نامناسب و . مراقبت هاي بهداشتی و حمایت عمومی مورد تبعیض قرار می گیرند 

  . د و فرصت آموزش را از او می گیرد تحقیرآمیز، موجب انزواي بیمار می شو

وحشت از مرگ، طرد، تنهایی و برچسب اجتماعی، اخراج کارگران مبتال و بدنامی از سوي 

 هستند وضعیت خود HIVخانواده و دوستان موجب می شود افرادي که گمان می کنند آلوده به 

  .  می شود ، موجب گسترش آلودگیرا تا حد امکان مخفی نگه می دارند که این امر
  

  خالصه 

 ساله که از فرآورده هاي خونی وارداتی استفاده کرده 6در ایران اولین بار ایدز در یک کودك      

 به بعد 1375از سال . پس از آن هر سال مواردي جدیدي از بیماري کشف شد . بود دیده شد 

  . قال تماس جنسی است مواردي از طریق تزریقی به وجود آمد و در حال حاضر شایع ترین راه انت

  : به شرح زیر است 1389 تا 1380تعداد افراد مبتال به ایدز از سال 

   زن تشکیل داده اند209 مرد و 2060 نفر بوده که 2269، 1380آمار ایدز در سال 

    زن تشکیل داده اند236 مرد و 4333 نفر بوده که 4569 ،1381آمار ایدز در سال 

    زن تشکیل داده اند307 مرد و 6030 نفر بوده که 6337 ،1382آمار ایدز در سال 

   زن تشکیل داده اند347 مرد و 6761 نفر بوده که 7108، 1383آمار ایدز در سال 

   زن تشکیل داده اند591 مرد و 9066 نفر بوده که 9657 ،1384آمار ایدز در سال 

  شکیل داده اند زن ت759 مرد و 13306 نفر بوده که 14056 ،1385آمار ایدز در سال 

   زن تشکیل داده اند 940 مرد و 15150 نفر بوده که 15090 ،1386آمار ایدز در سال 

   زن تشکیل داده اند1159 مرد و 17161 نفر بوده که 18320 ،1387آمار ایدز در سال 

   زن تشکیل داده اند1416 مرد و 18714 نفر بوده که 20130 ،1388آمار ایدز در سال 

   زن تشکیل داده اند2060 مرد و 18915 نفر بوده که 20975 ،1389 الآمار ایدز در س
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