ایدز
ضزح ثیوبری
ایذس عجبرت است اس ثَجَد آهذى ضعف عوذُ در دستگبُ ایوٌی ثذى( ًمص ایوٌی) .ایي اهز ثبعث کبّص تَاًبیی ثذى در
همبثلِ ثب عفًَتْب ٍ تَاًبیی سزکَة سلَلّبی غیزعجیعی هثل سلَلّبی سزعبًی هیضَد ٍ.یزٍس ایذس سلَلّبی ایوٌی
هَجَد در خَى( لٌفَسیتّب) ٍ سلَل ّبی ایوٌی هَجَد در ثبفت ّب هبًٌذ هغش استخَاى ،عحبل ،کجذ ٍ گزُّبی لٌفبٍی )را
یز هی سبسد .ایي سلَلّب در تَلیذ پبدتي ثزای همبثلِ ثب ثیوبریْب ٍ سزعبًْب ًمص دارًذ .در هجوَع ثبیذ گفت کِ ایذس
درگ
یک ًَع ًمص ایوٌی ثبًَیِ است کِ در سیز عفًَت ثب ٍیزٍس ایذس ایجبد هیضَد .
علت ثیوبری
عبهل ثیوبری ایذس یک ًَع ٍیزٍس اس گزٍُ رتزٍ ٍیزٍسْب است کِ ثبعث کبّص تَاًبیی سیستن ایوٌی ثذى هیشثبى هی ضَد.
عالیوی کِ هب در ثیوبری ایذس هی ضٌبسین هزثَط ثِ ثیوبریْبیی است کِ در اثز ًمص دستگبُ ایوٌی ثذى تَلیذ هی ضًَذ .در
اکثز ثیوبریْبی ٍیزٍسی ٍضع ثِ ایي هٌَال است کِ سلَلْبی هولَ اس ٍیزٍس ٍیزٍسْب را آساد کزدُ ٍ ایي ٍیزٍسْب خَد را ثب
پبدتٌْبی آهبدُ هَاجِ هی ثیٌٌذ .در چٌیي ٍضعی ثیوبری ضخص ثزعزف هیضَد .اهب در هَرد ٍیزٍس ایذس ٍضع ثِ گًَِ ای
دیگز است.
در ایٌجب اٍلیي ٍیزٍسی کِ ٍارد اٍلیي سلَل هیشثبى هی ضًَذ اس حولِ پبدتٌْب در اهبى هی هبًٌذ ٍ.یزٍسْبی جذیذی کِ اس
سلَل خبرج هی ضًَذ ثعضب تَسظ پبدتٌْب خٌثی هی ضًَذ اهب صًْبی اٍلیِ در

درٍى سلَل هیشثبى ثِ تَلیذ ٍیزٍس اداهِ

هیدٌّذ .هوکي است کِ ٍیزٍس در ثذٍ ٍرٍد ثِ سلَل هیشثبى ثِ صَرت غیز فعبل درآیذ ٍ ثعذ اس گذضت چٌذیي سبل ثِ
گبُ ایوٌی ثذى را تضعیف هی کٌذ ٍ در ایي یک
هسبعذ ضذى اٍضبع فعبلیت ثیوبریشایی خَد را آغبس کٌذ  .ایي ٍیزٍس دست
سزهبخَردگی سبدُ ّن هیتَاًذ ثزای ضخص هطکل سبس ثبضذ .
سیز ثیوبری ٍ عالین آى
اثتال ثِ ثیوبری ایذس در اغلت هَارد ثب عَارض

سبدُای هبًٌذ اسْبل  ،خبرش پَست ٍ افشایص خفیف حزارت ثذى

ضزٍع

هیضَد .ایي عَارض پس اس چٌذ ّفتِ خَدثخَد ثزعزف هی ضَد ٍ ضخص خیبل هی کٌذ کِ ثِ سزهبخَردگی دچبر ثَدُ
است .اس آًجب کِ سبختِ ضذى پبدتٌْبی هَثز حذٍد  14رٍس عَل هیکطذ درایي سهبى جذال ثیي ٍیزٍسْب ٍ پبدتٌْب در جزیبى
است .پس اس سپزی ضذى ایي هزحلِ دٍراًی فزا هیرسذ کِ حبل ضخص ثیوبر خَة هی ضَد اهب در خَى اٍ پبدتي ضذ ایذس را
هیتَاى تطخیص داد ٍ اس خَى ٍی ٍیزٍس ایذس را ثذست آٍرد.
لٌفَسیت  T4کِ هجتال ضذُ است ضزٍع ثِ تمسین هی کٌذ ّویي اهز ثبعث تَرم غذد لٌفبٍی هیضَد .تَرم غذد لٌفبٍی گبُ
ٍاًذ هذتْب ثِ ّوبى حبل ثبلی ثوبًذ  .در ثسیبری اس هَارد ّن ًبراحتیْبی
هبّْب یب سبلْب ثعذ اس اثتالی اٍلیِ پذیذار هیضَد ٍ هیت
جذی دیگزی ثِ آى اضبفِ هی ضَد .ثیوبراى اکثزا ثِ ضذت الغز هی ضًَذ چَى دیَارُ رٍدُ آًْب هَاد غذایی را ثغَر کبهل
جذة ًوی کٌذ .در ارٍپب کِ تغذیِ هزدم رضبیت ثخص است

کن ضذى ٍسى چٌذاى هخبعزُ آهیش

کطَرّبی جْبى سَم کِ هزدم ثب سَء تغذیِ دست ثِ گزیجبًٌذ کبّص ٍسى فزد را ًحیف هیکٌذ.

ًیست .اهب در ثعضی

عزق کزدى در ضت ٍ احسبس خستگی  ،التْبة ثیضِ ّب اس سبیز عالین ایي ثیوبری است  .هزحلِ ثعذی کِ در آى تصَیز ًْبیی
ثیوبری ایذس ثِ ًوبیص گذاضتِ هی ضَد حبصل اس درّن ضکستِ ضذى کبهل سیستن دفبعی

ثذى است  .تعذاد سلَلْبی

لٌفَسیت  T4ثِ ضذت کبّص یبفتِ است ٍ در ایي حبلت اًَاع ثیوبریْبی ثبکتزیبیی ٍ ،یزٍسی ٍ اًگلی لبدر ّستٌذ کِ فزد
هجتال را اس پبی ثیبًذاسًذ .
عَاهل تطذیذ کٌٌذُ ثیوبری


توبس جٌسی ثب افزاد آلَدُّ .وجٌسثبسّب در هعزض ثیطتزیي خغز ّستٌذ .



ثیثٌذ ٍ ثبری جٌسی



استفبدُ اس سزًگْبی آلَدُ ثزای تشریك هَاد هخذر



تشریك خَى یب فزآٍردُّبی خًَی آلَدُ



هَاجِْ کبرکٌبى ثیوبرستبًْب ٍ تکٌسیٌْبی آسهبیطگبّی ثب خَى  ،هذفَع  ،یب ادرار افزاد آلَدُ ثِ ٍیزٍس ایذس .

پیطگیزی


اس توبس جٌسی ثب افزاد آلَدُ یب افزادی کِ هَاد هخذر تشریمی هصزف هیکٌٌذ خَدداری ضَد .



اس کبًذٍم استفبدُ ضَد .



اس ثیثٌذٍثبری جٌسی خَدداری ضَد .



خَى یب فزآٍردُّبی خًَی ثبیذ اس لحبػ آلَدگی ثزرسی ضذُ ثبضذ .

تطخیص ثیوبری
تطخیص ایي ثیوبری اس عزیك آسهبیص خَى اهکبىپذیز است  .خَضجختبًِ در کطَر هب ایي آسهبیص ثِ صَرت رایگبى اًجبم
هیضَد تب افزاد هختلف اس سالهتی خَد اعویٌبى حبصل کٌٌذ .
درهبى
در حبل حبضز دارٍّب در هعبلجِ

عفًَت ایذس هؤثز ًیستٌذ  .ثزای همبثلِ ثب عفًَت ّب یب پیطگیزی اس آًْب هوکي است

آًتیثیَتیک تجَیش ضَد .دارٍّبی ضذ ٍیزٍسی هبًٌذ دیذاًَسیي  ،استبٍٍدیي  ،سالسی تبثیي  ،سیذٍٍدیي ٍ ًیش دارٍّبی
هْبرکٌٌذُ پزٍتئبس در درهبى عفًَت ثب ٍیزٍس ایذس هَرد استفبدُ لزار هیگیزًذ ٍ هوکي است پیطزفت ثیوبری را ثِ تأخیز
اًذاسًذ .تجَیش آًْب ثبیذ تَسظ پشضکبى ثب تجزثِ اًجبم پذیزد .ثب ایي دارٍّب (هثل سیذٍٍیي) هیتَاى اًتمبل عفًَت ثِ ًَساداى
هبدراى حبهلِ را کبّص داد .تحمیمبت سیبدی در راثغِ ثب دارٍّبی جذیذتز ٍ ٍاکسي آى اس عزیك هٌْذسی صًتیک در دست
اًجبم ّستٌذ .
درچِ ضزایغی ثبیذ ثِ پشضک هزاجعِ ًوَد؟


اگز ضوب یب یکی اس اعضبی خبًَادُتبى عالین عفًَت ایذس را داریذ .



اگز پس اس تطخیص ،عالین یک عفًَت دیگز ظبّز ضًَذ (تت ،سزفِ ،یب اسْبل ).



اگز دچبر عالین جذیذ ٍ غیز لبثل تَجیِ ضذُایذ .دارٍّبی هَرد استفبدُ در درهبى ،عَارض جبًجی ثسیبری دارًذ .

