
 .بدانند ایدز بیماری درباره باید همگان آنچه

 حآی در ایٚ. د١ٜذ ٗی تطخیع ، است خٞٙ آسٗایص ٛٞع یي ٠ً HIV پادتٚ آسٗایص تا را HIV ػلٞٛت ت٠ آٓٞدٟ اكزاد

  .تاضذ داضت٠ ضاداب حتی ٝ سآٖ ظا١زی است ٌٗ٘ٚ ٗثتال كزد ٠ً است

 ؟ چیست سّٔٞ

 س٢ٓٞٔای دارای اٛساٙ. ١ستٜذ سّٔٞ دارای سٛذٟ ٗٞجٞدات ٠٘١.  است سٛذٟ ٗٞجٞدات ت٘إ اغٔی ساخت٘اٙ ٝاحذ ، سّٔٞ

 سلیذ س٢ٓٞٔای. تاضذ ٗی د١ٜذ، ٗی تطٌیْ را داخٔی اٛذا٢ٗای ٝ پٞست ٠ً س٢ٓٞٔایی ٝ هزٗش ُٔث٢ٓٞای ٗثْ ُٞٛاُٞٛی

 ١ا ػلٞٛت تا تا ًٜٜذ ٗی ً٘ي تذٙ ت٠ ٠ً ١ستٜذ دكاػی سیستٖ اس تخطی خٞٙ

 .١ستٜذ ُزد ٗؼّ٘ٞ قٞر ت٠ اٗا تاضٜذ داضت٠ ٗختٔلی اضٌاّ تٞاٜٛذ ٗی اٛساٙ س٢ٓٞٔای. ًٜٜذ ٗثارسٟ

 ؟ چیست ٝیزٝس

 ٝیزٝس٢ا تؼؿی. دارد سٛذٟ ٗیشتاٙ سّٔٞ یي ت٠ ضذٙ ٝارد ت٠ ٛیاس ٗثْ تٞٓیذ تزای ٠ً است ریشی تسیار ٗٞجٞد ، ٝیزٝس

 ٝیزٝس. ضٞد ٛ٘ی ٜٗتوْ ٗؼ٘ٞٓی ت٘اس٢ای قزین اس ٗؼ٘ٞٓی سٛذُی در ایذس ٝیزٝس. ضٞٛذ ٗی اٛساٙ در تی٘اری سثة

 .ًٜذ ٗی تؼییٚ را اٛتواّ ٛوص دارد ٝجٞد تزضحات در ٠ً ٝیزٝسی ٝٓی دارد ٝجٞد تذٙ تزضحات اًثز در ایذس

 ؟ چیست ایٜ٘ی سیستٖ

 س٢ٓٞٔای آٙ جشء ٢ٗ٘تزیٚ ٝ است ضذٟ تطٌیْ ٗختٔلی اجشای اس ٠ً تاضذ ٗی هٞی سیستٖ یي دارای اٛساٙ تذٙ

 در.  است آ٢ٛا ًزدٙ ٛاتٞد ٝ تی٘اریشا ػٞاْٗ تا ٗثارسٟ ُٔث٢ٓٞا ایٚ ٝظیل٠. تاضذ ٗی سلیذ ُٔث٢ٓٞای ١٘اٙ یا خٞٙ سلیذ

 تی٘اریشا ػٞاْٗ رضذ ٝ تٌثیز اس خاظ دكاػی اتشار ٝ ٗٞٓذ ١٘زاٟ ت٠ ُٔث٢ٓٞا ایٚ ، ٗختٔق تی٘اری٢ای تزٝس غٞرت

 ١جٕٞ ٗٞرد ٗستوی٘اً سلیذ ُٔث٢ٓٞای ایذس تی٘اری در ٝٓی. ساسٛذ ٗی ٛاتٞد را ػٞاْٗ ایٚ ٝ آٝردٟ ػْ٘ ت٠ جُٔٞیزی

 ایٚ تؼذاد اس تذریج ت٠ ٝ ضذ، ٗـٔٞب ٛثزد در ، ٝیزٝس ایٚ آؼادٟ كٞم هذرت ػٔت ت٠ ٝ ُیزد ٗی هزار HIV ٝیزٝس

 دٓیْ ت٠ تی٘اریشا ػٞاْٗ تا ت٘اس ٗحؽ ت٠ ٝ ضذٟ ؾؼیق تسیار ٛشد تذٙ حآت ایٚ در. ضٞد ٗی ًاست٠ خٞٙ در س٢ٓٞٔا

 .ُزدد ٗی ًطٜذٟ ٝ ٝخیٖ ػلٞٛت٢ای دچار ، ایٜ٘ی سیستٖ ا٢ٛذإ

HIVچیست؟ 

 .ضٞد ٗی ایذس تی٘اری تاػث ٠ً ٝیزٝسی تزای اختػاغی ٝاصٟ یي اس است ػثارت

H= Humans ،پستاٛذاراٙ سایز ٠ٛ اٛسا٢ٛا 

I= Immunodeficiency ایٜ٘ی سیستٖ ؾؼق 

 



V= Virus ٝیزٝس 

HIV است تذٙ ایٜ٘ی سیست٢٘ای ًٜٜذٟ تؿؼیق ٠ً ضٜاسایی هاتْ ٝیزٝس یي.  است اٛساٙ ایٜ٘ی ٛوع ٝیزٝس . 

HIV ًٜذ ٗی آٓٞدٟ ١ستٜذ، ایٜ٘ی سیستٖ اس ٢ٗ٘ی تخص ٠ً را خٞٙ سلیذ ُٔث٢ٓٞای. 

HIV ُٔثّٞ ٛٞػی ت٠ ٝ ضٞد ٗی تذٙ ٝارد ٗثٔی تٞٓیذ ١ای ٠ٓٞٓ ؿطا١ای ٗاٜٛذ ، ٗخاقی ؿطا١ای ٝ خٞٙ قزین اس 

 .چسثذ ٗی سلیذ

AIDSچیست؟ 

AIDS تی٘اری ٛإ.  است ٗطخػی ١ای ٛطا٠ٛ ٝ ػالیٖ دارای ٠ً است تآیٜی تی٘اری ٛٞػی  (AIDS  )حزٝف اس 

 ( اًتساتی ایٜ٘ی ٛوع ٗؼٜای ت٠) است ضذٟ ُزكت٠ سیز ًٔ٘ات اتتذای

Acquired = A (اًتساتی  )ًٚزدٙ ًسة یا ُزكت 

Immuno = I (ایٜ٘ی  )ُٖزدد ٗی اتالم ایٜ٘ی سیست. 

Deficiency = D (ٛوع  )است ٛاًاكی یا ضذٟ ؾؼیق ٗؼٜای ت٠ . 

Syndrome = S (ٕسٜذر  )تا تی٘اری یي ٝجٞد اس حاًی آ٢ٛا ٗج٘ٞػ٠ ٠ً ضٞد ٗی ُلت٠ ػالی٘ی ٝ ١ا ٛطا٠ٛ ت٠ 

 . است ٗختٔق تظا١زات

 ٗواتْ در را تی٘ار ٝ ضذٟ اٛساٙ تذٙ ایٜ٘ی سیستٖ هذرت ٝ تٞاٙ ضذیذ تحٔیْ تاػث ٠ً است ػلٞٛی تی٘اری یي ایذس

 .ضٞد ٗی ٝی ٗزٍ ٝ كزد آٗذٙ در پای اس تاػث ٝ ساخت٠ دكاع تی( سزقا٢ٛا ٝ قٔة كزغت ػلٞٛت٢ای) تی٘اری٢ا اٛٞاع

 ؟ چیست ایذس تا HIV ت٠ آٓٞدُی كزم

 است ٌٗ٘ٚ HIV ت٠ آٓٞدٟ اضخاظ. ًٜذ ًسآت احساس ضخع ٠ً ٛیست آٙ ٗؼٜای ت٠ ؾزٝرتاً HIV ت٠ ضذٙ آٓٞدٟ

 .ٛ٘ایٜذ سالٗتی احساس سا٢ٓا

 .ضٞد ٗی تی٘ار ضذت ت٠ كزد ٠ً د١ذ ٗی رخ HIV تا ػلٞٛت اٛت٢ایی ٗزاحْ در ٠ً است تی٘اریی ایذس

 :ضٞد ٗی ٜٗتوْ ایذس ٝیزٝس آٙ قزین اس ٠ً را٢١ایی

 ایذس ٝیزٝس ت٠ آٓٞدٟ كزد تا ٛطذٟ ٗحاكظت جٜسی راتك٠ قزین اس ـ۱

 ( ضیزد١ی ٝ سای٘اٙ ، حاِٗٔی ١ِٜإ) ٝیزٝس ت٠ آٓٞدٟ ٗادر قزین اس ـ۲

 خٞٛی ١ای كزآٝردٟ ٝ خٞٙ اٛتواّ قزین اس ـ۳



 آٓٞدٟ پٞست ٛاكذ ٝ تزٛذٟ اتشار قزین اس ـ۴

 آٓٞدٟ سٞسٙ

 آٓٞدٟ ٝٛاكذپٞست اتشارتزٛذٟ

 خٞٙ اٛتواّ

 :ضٞد ٛ٘ی ٜٗتوْ ایذس ٝیزٝس آٙ قزین اس ٠ً را٢١ایی

 ، ضٔٞؽ ٝ ػ٘ٞٗی ٛؤی٠ ٝسایْ تا ٗساكزت ، آٓٞدٟ اكزاد تا خا٠ٛ یي در سٛذُی: ٗاٜٛذ اجت٘اػی ٗؼّ٘ٞ ت٘اس٢ای ـ۱

 ...ٝ جاٗؼ٠ در ٗؼّ٘ٞ ٗؼاضزت

 ...ٝ ضٜا استخز ، ح٘إ ، تٞآت: ٗاٜٛذ ٗطتزى ٌٗا٢ٛای اس استلادٟ ـ۲

 ٗثتال اكزاد تشاهی ٝ اضٌی تزضحات تا ت٘اس ـ۳

 ٗثتال اكزاد سزك٠ ٝ ػكس٠ ٗؼزؼ در ُزكتٚ هزار ـ۴

 حطزات ُشش ـ۵

 

 : ایذس تی٘اری تآیٜی ػالئٖ

 تز كوف تی٘اری ایٚ تطخیع حاّ ١ز در. تاضذ ایذس تی٘اری ت٠ ٗزتٞـ است ٌٗ٘ٚ سیز، ػالئٖ اس ػالٗت چٜذ یا یي

 .ضٞد یاكت ٛیش ٛیستٜذ ٗثتال ایذس ت٠ ٠ً اكزادی در است ٌٗ٘ٚ ػالیٖ ایٚ چٞٙ است ٗتخػع پشضي ػ٢ذٟ

 یٌ٘اٟ اس تیص قٞالٛی تة ـ

 كزاٝاٙ ضثا٠ٛ ػزم ـ

 قٞالٛی ٗذت ت٠ ضذیذ خستِی ٝ حآی تی ، ؾؼق ـ

 یٌ٘اٟ ٗذت در تذٙ ٝسٙ ۱۰۱ اس تیص دادٙ دست اس ـ

 یٌ٘اٟ اس تیص قٞالٛی ٝ ٗشٗٚ اس٢اّ ـ

 دار خارش پٞستی تثٞرات ـ

 د١اٛی ١ای سخٖ ـ



 

 خاّ تة ـ

 ٜٓلی ١ای ؿذٟ تٞرٕ ـ

 ُٔٞ ٝ د١اٙ هارچی ػلٞٛت٢ای ـ

 : ایذس تی٘اری تطخیع

 حآی در ایٚ. د١ٜذ ٗی تطخیع ، است خٞٙ آسٗایص ٛٞع یي ٠ً HIV پادتٚ آسٗایص تا را HIV ػلٞٛت ت٠ آٓٞدٟ اكزاد

 سٗاٙ ت٠ پادتٚ ساختٚ تزای تذٙ ایٜ٘ی دستِاٟ. تاضذ داضت٠ ضاداب حتی ٝ سآٖ ظا١زی است ٌٗ٘ٚ ٗثتال كزد ٠ً است

 ٗتخػػاٙ ت٠ است ت٢تز ، است HIV ت٠ خٞد آٓٞدُی ِٝٛزاٙ داضت٠ پزخكز ركتار ٠ً كزدی اُز ، تٜاتزایٚ. دارد ٛیاس

 .ًٜذ ٗزاجؼ٠ ایذس ٗطاٝرٟ

 :خكز ٗؼزؼ در ُز٢١ٝای

 ٝٓی ُیزد هزار ایذس تی٘اری یا ٝ آٓٞدُی خكز ٗؼزؼ در تٞاٛذ ٗی اٛساٛی ١ز ٝ ًٜذ ٗی ت٢ذیذ را جٞاٗغ ًٔی٠ ایذس تی٘اری

 : اس ػثارتٜذ ٠ً تزخٞردارٛذ تیطتزی تی٘اری یا آٓٞدُی احت٘اّ اس اكزاد، اس ای ػذٟ

 خٞٛی ١ای كزآٝردٟ ، خٞٙ ًٜٜذُاٙ دریاكت ـ

 ٜٗحزف جٞاٛاٙ ٝ تار ٝ تٜذ تی اكزاد ـ

 HIV ت٠ آٓٞدٟ اكزاد ًٞدًاٙ ٝ ١٘سزاٙ ـ

 HIV ت٠ آٓٞدٟ ٗادراٙ ٛٞساداٙ ـ

 تشریوی ٗؼتاداٙ ـ

 پیزاپشضٌی ٝ پشضٌی تا ٗزتثف ٗطاؿْ ًٔی٠ ـ

 تی٘ار ٝ آٓٞدٟ اكزاد تا ٗطتزى دٛذاٙ خالّ ٝ ٗسٞاى یا ٝ تیؾ ، سزَٛ اس ًٜٜذُاٙ استلادٟ ـ

 ١ذف تی خارجی ٗساكزیٚ ، آ٘ٔٔی تیٚ راٜٛذُاٙ ـ

 .ًٜٜذ ٗی حجاٗت ٝ خت٠ٜ ، خآٌٞتی ، ُٞش ًزدٙ سٞراخ ت٠ اهذإ ؿیزاستزیْ رٝض٢ای تا ٠ً اكزادی ـ

 : ایذس درٗاٙ

 



 ٠ً تاضذ ٗی دستزس در ٝیزٝسی ؾذ دار١ٝای ت٢ٜا حاؾز حاّ در ٝ است ٛطذٟ ضٜاخت٠ تی٘اری هكؼی درٗاٙ تاًٜٞٙ

 .اٛذاسد ٗی تأخیز را تی٘اری ٗزح٠ٔ ت٠ ٝرٝد

 

 : ایذس تی٘اری اس پیطِیزی را٢١ای

 

 ، سٛذُی ١یجاٛات تا تزخٞرد در اكزاد سیزا.  است ٢ٖٗ خیٔی سٛذُی ٢ٗارت٢ای آٗٞسش ایذس، تی٘اری اس پیطِیزی تزای

 ُشی٠ٜ ١ز اٛتخاب. ٛیستٜذ تذ یا خٞب ٗكٔن قٞر ت٠ آ٢ٛا ٠٘١ آشاٗاً ٠ً. رٝدارٛذ پیص در را ٗتلاٝتی ١ای ُشی٠ٜ

 غحیح ُیزی تػ٘یٖ تٞاٛایی ٗثاّ قٞر ت٠. تاضذ ساس سزٛٞضت یا ا١٘یت تی است ٌٗ٘ٚ ٠ً دارد دٛثاّ ت٠ پیاٗذ١ایی

 ٠ً را جٜسی تاری ٝ تٜذ تی ٔ  ُشی٠ٜ ، سٛذُی ١یجاٛات تا تزخٞرد در تٞاٙ ٗی.  است سٛذُی ٢ٖٗ ٢ٗارت٢ای اس یٌی

 ٝ ایذس تی٘اری ت٠ اتتال اس را كزد ٠ً تزُشیذ را خاٛٞادُی سٛذُی ت٠ تٜذ پای یا ًزد اٛتخاب ضٞد، ٗی ایذس تی٘اری ت٠ ٜٗجز

 .دارد ٗی ٠ِٛ ٗػٞٙ آٗیشضی تی٘اری٢ای دیِز

 

 را٢١ای ، تی٘اری ایٚ ضٜاخت تا تایذ ٝ است پیطِیزی آٙ تا ٗوات٠ٔ راٟ ت٢ٜا ٝ ٛذارد درٗاٛی ٝ دارٝ ایذس ٠ً داٛست تایذ

 .ًزد ٗثارسٟ تی٘اری ایٚ تا اقزاكیاٛ٘اٙ ت٠ آٗٞسش ٝ آٙ پیطِیزی ٝ اٛتواّ

 

 آُا١ی اكشایص تا تٜاتزایٚ. ضٞٛذ ٗی آٓٞدٟ ایذس ٝیزٝس ت٠ ج٢اٙ در جٞاٙ كزد ۵ دهیو٠ ١ز در داٛیذ ٗی آیا ػشیش ٛٞجٞاٛاٙ

 .ضٞیذ تسیج تی٘اری ایٚ ػٔی٠ تز خٞد


