
 
 ثیٕبرعتبٖ تخققی ٚفٛق تخققی ٌّغبر

 ایذز : 
اذ آی ٚی ) ٚیزٚط ٘مـ ایٕٙی ا٘غب٘ی (یه ٘ٛع ٚیزٚط اعت وٝ ٚارد ثذٖ فزد ؽذٜ ٚ فزد، حبُٔ ایٗ ػفٛ٘ت ٔی ؽٛد 

.تب سٔب٘ی وٝ ایٗ ٚیزٚط در ثذٖ فزد ثبؽذ، ٔی تٛا٘ذ ٚیزٚط را ثٝ دیٍزی ا٘تمبَ دٞذ ٚ ایٗ ٚیزٚط ػبُٔ ایدبد ایذس 

، ثٝ حبِتی ٌفتٝ ٔی ؽٛدوٝ عیغتٓ دفبػی  ( اعت   HIV. ایذس وٝ ؽىُ پیؾزفتٝ اثتال ثٝ ٚیزٚط اذ آی ٚی  )اعت 

ثذٖ فزدی وٝ اذ آی ٚی دارد ضؼیف ؽذٜ ٚ تٛاٖ ٔمبثّٝ ثب ٚیزٚط را ٘ذارد . در ایٗ حبِت اس آٖ خب وٝ ثذٖ فزد ضؼیف 

اعت ٔی تٛا٘ذ ثٝ ثغیبری اس ثیٕبریٟب ی دیٍز ٘یش ٔجتال ؽٛد . سٔبٖ ٔتٛعظ ثیٗ اثتال ثٝ ػفٛ٘ت اذ آی ٚی ٚ ظٟٛر ػالئٓ 

عبَ اعت . اِجتٝ ایٗ سٔبٖ تب حذٚد سیبدی اس فزدی ثٝ فزد دیٍز ٔتفبٚت اعت ٚ ثٝ ػٛأُ سیبدی اس خّٕٝ  10ذس تمزیجب ای

 . ٚضؼیت عالٔتی ٚ رفتبرٞبی فزد ثغتٍی دارد 

 : راّْاي اًتقال بيواري 
 ؽبیؼتزیٗ راٜ ا٘تمبَ در خٟبٖ( :  ا٘تمبَ خٙغی( 

  ٞبی خٛ٘ی فزآٚردٜتٕبعٟبی خٛ٘ی ٘ظیز تشریك خٖٛ یب 

  اعتفبدٜ اس ٚعبیُ تشریمی ٔؾتزن 

 تٕبعٟبی تقبدفی ثب ٚعبیُ تیش ٚ ثز٘ذٜ وٝ لجال ثٝ خٖٛ فزد ٔجتال آِٛدٜ ؽذٜ ثبؽذ 

 ا٘تمبَ اس ٔبدر ثٝ وٛدن، در حیٗ ثبرداری، سایٕبٖ ٚ ؽیزدٞی 

  پیٛ٘ذ اػضب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بيوار هراحل هختلفي را طي هي ، پيطرفتِاز زهاى ٍرٍد ٍیرٍس بِ بذى تا ٍرٍد بِ هرحلِ عفًَت 

  :كٌذ كِ بِ ضرح ریل است

تت، عزدرد، سوبْ ٚ ثشرٌی غذد  :، ثیٕبر ػالئٓ ثبِیٙی ٔؾبثٝ HIVعٝ تب ؽؼ ٞفتٝ ثؼذ اس تٕبط ثب ٚیزٚط :حادهرحلِ 

 .دٞذ ِٙفبٚی را ٘ؾبٖ ٔی

ػالئٓ ثبِیٙی ایٗ ٔزحّٝ ثؼذ اس ٔذتی  یبثذ. ثبر ٚیزٚط وبٞؼ ٔی،  پبعخ ایٕٙی در ثذٖ ثب  عی یه تب عٝ ٞفتٝ  

 .ؽٛد ٚارد ٔزحّٝ ثذٖٚ ػالٔت ٔی ی ثیٕبرٚ  وٙذ؛ فزٚوؼ ٔی( )حذاوثز دٚ ٔبٜ اس سٔبٖ ٚرٚد ٚیزٚط

وؾذ. عی ایٗ  وٙٙذ وٝ عبِٟب عَٛ ٔی پظ اس ػفٛ٘ت اِٚیٝ اغّت ثیٕبراٖ یه دٚرٜ ٟ٘فتٝ را تدزثٝ ٔی دٍرُ ًْفتِ: 

  .ر ایٗ دٚرٜ ثیٕبری در حبَ پیؾزفت اعتدٚرٜ عیغتٓ ایٕٙی تخزیت ؽذٜ د

  :برخي از عالئن در ایي دٍراى عبارتٌذ از
 ٝوبٞؼ ٚسٖ ثذٖٚ تٛخی 

 ػالئٓ پٛعتی )سخٕٟبی ٔىزر دٞب٘ی، درٔبتیت ( 

 ٜاعٟبَ ٔشٔٗ ثیؼ اس یىٕب 

  ػفٛ٘ت ٔىزر دعتٍبٜ تٙفظ فٛلب٘ی 

 ت ثیؼ اس یىٕبٜت 

 وب٘ذیذای دٞب٘ی ٚ وب٘ذیذیبس ٔزی 

  یىغبَ اخیزٚیب عُ خبرج ریٛیعُ ریٛی در 

 ػفٛ٘تٟبی ثبوتزیبیی ؽذیذ 

 ٜٞزپظ ٔشٔٗ ثیؼ اس یىٕب 
ای ثزخٛردار اعت. عُ ثٝ ػٙٛاٖ ؽبیغ تزیٗ ػّت ٔزي  ، عُ اس إٞیت فٛق اِؼبدٜ HIV در ثیٗ ثیٕبری ٞبی ٕٞزاٜ ثب

ای اس ٘ظز اثتال ثٝ عُ  دٚرٜٔجتالیبٖ ثٝ فٛرت   ،تثٙبثزایٗ السْ اع . ؽٙبختٝ ؽذٜ اعت HIVدر ثیٗ ٔجتالیبٖ ثٝ 

 .ارسیبثی ؽذٜ ٚ در ٞز ثبر ٚیشیت، ٚخٛد ػالئٓ ثبِیٙی تت، عزفٝ، وبٞؼ ٚسٖ ٚ تؼزیك اس آٖ ٞب عئٛاَ ؽٛد

 : تطخيع رٍش ّاي 

 ٔٛخٛد درخٖٛ  ثزرعی ٔی ؽٛد . ثبدی آ٘تیٔیشاٖ  ثزاعبط:  (Elisa ا )هَى االیسآز 

 

در فٛرت ٔثجت ؽذٖ تغت عزیغ ثبیذ آسٔبیؼ ٔدـذد ثـب رٚػ االیـشا ا٘دـبْ  : تست ّاي تطخيع سریع 

 .ؽـذٜ ٚدر فـٛرت پبعـخ ٔثجت االیشا، ٘تیدٝ ثب رٚػ ٚعتزٖ ثالت ٔٛرد تبئیذ لزار ٌیزد

 

 ٌیزد، ٘غجت ثٝ االیـشا اختقبفـی ایٗ آسٖٔٛ ٘یش وٝ ثزرٚی آ٘تی ثبدی فٛرت ٔی: blot Western ىآزهَ 

 .رٚد وبر ٔی ٟ٘بیی ثٝ ػٙٛاٖ آسٖٔٛ تبئیذ تـزاعـت ٚ ثٝ

 



 

  PCR   : ٔبٍٞی در ثذٖ ثبلی 11در ٘ٛساداٖ اس آ٘دب وٝ آ٘تی ثبدی ٔبدر اس عزیك خفت ٚارد ثذٖ خٙیٗ ؽذٜ ٚ تب 

 تؾخیقی ارسػ عزیغ( تؾخیـ تغت ثالت، ٚعتزٖ ٔثجت )االیشا، ثبدی آ٘تی ٞبی آسٔبیؼ ثٙبثزایٗ ٔب٘ذ، ٔی

.ثزای پزداسد ٔی ٚیزٚط ٟ٘بی ص خغتدٛی ثٝ ثبدی آ٘تی خبی ثٝ وٝ وزد اعتفبدٜ PCR رٚػِذا ثبیذاس  ٘ذار٘ذ،

آ٘تی ثبدی تؾخیقی ثزرعی   ٔبٍٞی آسٔبیؾٟبی 11ا٘ذ ثبیذ ثؼذ اس  ٘ٛسادا٘ی وٝ ثب ایٗ رٚػ تؾخیـ دادٜ ؽذٜ

 .ؽٛدٔی  ا٘دبْ 

 

 

هطاٍرُ بيواریْاي رفتاري  الزم است افراد زیر براي اًجام هطاٍرُ ٍ آزهایص داٍطلباًِ بِ هراكس

 : ارجاع ضًَذ

 ؽزوبی خٙغی آ٘بٖ .وٙٙذٌبٖ تشریمی ٔٛاد  ٔقزف ٚ 

 افزادی وٝ عبثمٝ رفتبرٞبی خٙغی حفبظت ٘ؾذٜ ثب افزاد ٔتؼذد دار٘ذ. 

 ؽزوبی خٙغی آ٘بٖ .وٝ عبثمٝ س٘ذاٖ دار٘ذ  افزادی ٚ 

 وٝ ػالئٓ ثبِیٙی ٔؾىٛن ثٝ ایٗ ثیٕبری را دار٘ذ افزادی. 

  ٖافزاد ؽٙبختٝ ؽذٜ ٔجتالٕٞغزا 

 فزس٘ذاٖ ٔتِٛذ ؽذٜ اس ٔبدراٖ ٔجتال 

 ٔجتالیبٖ ثٝ ثیٕبریٟبی آٔیشؽی 

 ٝٔجتالیبٖ ثٝ عُ در ٔٙبعك تٛفیٝ ؽذٜ ٚ یب ٔغِّٛیٙی وٝ در خغزاثتال ث HIV لزار دار٘ذ. 

ٕٔىٗ اعت  ،ٔبیؼثبدی ثٝ حذ لبثُ تؾخیـ در آس ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ وٝ اس ثذٚ ٚرٚد ٚیزٚط ثٝ ثذٖ تب رعیذٖ عغح آ٘تی

السْ اعت ٞز ثیٗ دٚ ٞفتٝ تب چٙذ ٔبٜ عَٛ ثىؾذ، در افزادی وٝ رفتبرٞبی پزخغز دار٘ذ أب ٘تیدٝ تغت ٔٙفی اعت، 

 .عٝ ٔبٜ آسٔبیؼ تىزار ؽٛد

 اقذاهات درهاًي : 
ِٚی تىثیز ٚیزٚط را ٟٔبر وزدٜ، ٚضؼیت ثبِیٙی  ، وٙٙذ اٌزچٝ رٚؽٟبی درٔب٘ی ٔٛخٛد ثذٖ را اس ٚیزٚط پبن ٕ٘ی

ایٗ رتزٚٚیزٚعی ا٘دبْ ٔی ؽٛد .  وٙٙذ. درٔبٖ ایٗ ثیٕبری ثب حذالُ عٝ دارٚی ضذ ثٟتزی را ثزای ثیٕبر ایدبد ٔی

 .ؽٛدی فٛرت رایٍبٖ ارائٝ ٔ درٔبٖ تٛعظ ٔزاوشٔؾبٚرٜ ثیٕبریٟبی رفتبری ثٝ

راٟٞبی ا٘تمبَ . ٚخٛد ٘ذاردایذس  سٔیٙٝ ٞٙٛس ٚاوغٗ ٚ درٔبٖ لغؼی ثزایثبٚخٛد پیؾزفتٟبی سیبد در ایٗ : پيطگيري

 .آٔٛسػ ثٝ ٔٙظٛر تزٚیح رفتبرٞبی عبِٓ ٘مؼ اعبعی داردا٘غبٖ راثغٝ دار٘ذ.  ٞبیػٕذتبً ثب رفتبر

  ٚفبداری ثٝ ٕٞغز/ ؽزیه خٙغی 

  درٔبٖ وبُٔ ثیٕبریٟبی آٔیشؽی 

 ٓ(ٕ٘بیذ  ٔختُ ٔیثزای ثزلزاری رٚاثظ خٙغی عبِٓ ٌیزی را  پزٞیش اس ٔقزف ٔٛاد ٔخذر یب ٔحزن  )لذرت تقٕی 

 اعتفبدٜ اس وب٘ذْٚ ثٝ عزس فحیح 



 ) ٖپزٞیش اس ثٝ اؽتزان ٌذاری ٚعبیُ  تشریك )عزً٘ ٚ عزعٛس 

 ٛغزثبٍِزی افزاد داٚعّت ثزای اٞـذا خـٖٛ یـب ػضـ 

  ٔبدر ثبرداری وٝ در خغز اثتال لزاردارد ثبیذ اس ٘ظزHIV   ٖثزرعی ؽٛد ٚدر فٛرت اثتال ٞزچٝ عزیؼتز تحت درٔب

 لزار ٌیز٘ذ . 

  ٗثیٕبریٟبی رفتبری  فزد ثزای دریبفت درٔبٖ ٔٙبعت ثٝ ٔزوش ٔؾبٚرٜ ،اس تٕبط تقبدفیدر عزیؼتزیٗ سٔبٖ ٕٔى

 ٔزاخؼٝ ٕ٘بیذ  .

  ٜخذٔبت ٔزالجتی ٚ چٍٍٛ٘ی افزاد خب٘ٛادٜ فزد ٔجتال ثبیذ در سٔیٙٝ راٟٞبی ا٘تمبَ ٚ پیؾٍیزی، ٔزاوش ارائٝ دٞٙذ

  .وٕه ثٝ ثیٕبراٖ خٛد آٔٛسؽٟبی السْ دریبفت وٙٙذ

   ثزای تٕبْ ٘ٛسادا٘ی وٝ اس ٔبدراٖ در ٔؼزك خغزHIV  آیٙذ، ثبیذ ٚضؼیت اثتالی ثٝ  ثٝ د٘یب ٔیHIV   ثب رٚػ PCR 

 .إِمذٚر در چٟبر تب ؽؼ ٞفتٍی ثزرعی ٌزدد حتی

  ٍي آي اچ آزهایص ٍ خَدهراقبتي،  باضٌذ ایذز بِ ابتال خطر هعرؼ در است هوکي افراد ّوِ

 ایذز پيطگيري در هَثر دٍعاهل

 

دارد: ٍجَد ایذز /  ٍي آي اچ بيواري كِ در خػَظ ًادرستي باٍرّاي برخي از  
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 باٍر ًادرست 

 ٚیزٚط ٘ٛع یه   ( ا٘غب٘ی ایٕٙی ٘مـ ٚیزٚط)  ٚی آی اذ  !است«  ایذز»  ّواى«  ٍي آي اچ  

 ٔی ثبؽذ، فزد ثذٖ در ٚیزٚط ایٗ وٝ سٔب٘ی تب. ؽٛد ٔی ػفٛ٘ت ایٗ حبُٔ فزد، ٚ ؽذٜ فزد ثذٖ ٚارد وٝ اعت

 ػفٛ٘ت ثٝ اثتال ثیٗ ٔتٛعظ سٔبٖ.  اعت ایذس ایدبد ػبُٔ ٚیزٚط ایٗ.  دٞذ ا٘تمبَ دیٍزی ثٝ را ٚیزٚط تٛا٘ذ

 اعت ٔتفبٚت دیٍز فزد ثٝ فزدی اس سیبدی حذ تب سٔبٖ ایٗ.  اعت عبَ 10 تمزیجب ایذس ػالیٓ ظٟٛر ٚ ٚی آی اذ

 ثٝ اثتال سٚدرط تؾخیـ ثٙبثزایٗ. دارد ثغتٍی فزد رفتبرٞبی ٚ عالٔتی ٚضؼیت خّٕٝ اس ثغیبری ػٛأُ ثٝ ٚ

 ٔجتال افزاد ، ٔٛلغ ثٝ درٔبٖ ٚ تؾخیـ ثب.  آٚرد ٔی فزاٞٓ را ٔٙبعت درٔب٘ی ا٘تخبة أىبٖ ٚی آی اذ

 .ثبؽٙذ داؽتٝ عجیؼی ػٕز عَٛ تٛا٘ٙذ ٔی ٚی آی اذ ػفٛ٘ت ثٝ
 

   ٘ؾذٜ   ٔحبفظتخٙظ   رٚاثظ  وٝ وغی ٞز  ؟ ضَد هي دیذُ گرا جٌس ّن افراد در بيطتر ٍي آي اچ  

 . وٙذ دریبفت را ػفٛ٘ت/  ٚیزٚط ایٗ اعت ٕٔىٗ ، ثبؽذ داؽتٝ(  وب٘ذْٚ ثذٖٚ) 

 

 یه ظبٞز سا !ًذارد ٍ  اضکالي است خطر بي سالن   ّستٌذ،  ظاّر كِ افرادي با جٌسي ارتباط

 ثذٖ در ٞب عبَ اعت ٕٔىٗ ٚی آی اذ  خیز، یب اعت ٔجتال ػفٛ٘ت ایٗ ثٝ اٚ وٝ فٟٕیذ تٛاٖ ٕ٘ی فزد،

  ثبؽذ، ٘ذاؽتٝ آٌبٞی آٖ اس ٚ وٙذ س٘ذٌی ػفٛ٘ت ایٗ ثب فزد ٚ ثبؽذ داؽتٝ ٚخٛد ٔجتال فزد

 

 باٍر ًادرست 

 باٍر ًادرست 



                             

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

ادٜ /ٚسارت ثٟذاؽت درٔبٖ ٚ آٔٛسػ ٘ظبْ ٔزالجت ثیٕبریٟبی ٚاٌیز ثزای پشؽه خب٘ٛرإٞٙبی خبٔغ  -1 : ٔٙجغ 

 سیز ٘ظز دوتز ٔحٕذ ٟٔذی ٌٛیب /ٔؼبٚ٘ت ثٟذاؽت /ٔزوش ٔذیزیت ثیٕبریٟبی ٚاٌیز پشؽىی/ 

ٔجبرسٜ ثب ثیٕبریٟبی ٚاٌیز دار/            ٚسارت ثٟذاؽت درٔبٖ آٔٛسػ  پشؽىی/ ٔؼبٚ٘ت ثٟذاؽت/ ٔزوشثغتٝ اعالػبتی    - 2

 دفتز آٔٛسػ ٚارتمبی عالٔت

iec.behdasht.gov.ir            
 

 

 ٍٞٙبْ ثٝ ٚی ای اذ ا٘تمبَ احتٕبَ ؟ ًذارد خطري(  پطت از)  هقعذي غَرت بِ جٌسي ارتباط

 ؽذٜ ٚالغ ٔفؼَٛ وٝ ؽخقی ٚیضٜ ثٝ اعت،( ٚاص٘ی) ٟٔجّی آٔیشػ اس ثیؾتز ٔمؼذی خٙغی آٔیشػ

 .دارد لزار اثتال ثزای ثیؾتزی خغز ٔؼزك در اعت

 درعت !ضَد ًوي هحسَب ٍي اي اچ اًتقال   براي  خطري كاًذٍم بذٍى جٌسي تواس بار یک  

 دیذٜ ِٚی یبثذ ٔی افشایؼ خٙغی ارتجبط دفؼبت تؼذاد افشایؼ ثب ٚی ای اذ ا٘تمبَ احتٕبَ وٝ اعت

 ایٗ ثٝ ٔجتال فزد یه ثب وب٘ذْٚ ثذٖٚ ٚ ٘ؾذٜ ٔحبفظت خٙغی راثغٝ ثبر یه ثب حتی افزاد وٝ ؽذٜ

 . ا٘ذ ؽذٜ دچبر ػفٛ٘ت

 

 ٍي آي اچ بِ  افراد ابتالي در تاثيري سيفليس ٍ سَزاک  ذ:هاًٌ آهيسضي ّاي بيواري بِ ابتال  

. دٞذ ٔی افشایؼ را ٚی ای اذ ا٘تمبَ خغز آٔیشؽی ٞبی ثیٕبری ثٝ سٔبٖ ٞٓ اثتالی ! ًذارد

 ثذٖٚ ٔجتال، ٞبی خب٘ٓ خقٛؿ ثٝ ٞغتٙذ آٔیشؽی ٞبی ثیٕبری ثٝ ٔجتال وٝ افزادی اس ثغیبری

 .ٞغتٙذ ػالٔت

 فزاٞٓ فزفت ایٗ ثبؽذ وٓ ثذٖ در ٚیزٚط ٚلتی ! ًذارد طَالًي عور ٍي آي اچ بِ هبتال فرد

 اذ اس ٘بؽی ٞبی ثٝ ثیٕبری اثتال خغز حبِت ایٗ در ٚ ؽذٜ تزٔیٓ ثذٖ ایٕٙی عیغتٓ تب ؽٛد ٔی

 ثٝ ا٘دبْ ثب ؽٛ٘ذ دادٜ تؾخیـ ٔٛلغ ثٝ ٔجتال افزاد وٝ اعت ایٗ ٟٔٓ پظ یبثذ، ٔی وبٞؼ ٚی آی

 ثزای ٔٛلغ ثٝ ٚ ٔٛثز درٔبٖ ٚ ؽٛد ٔی دادٜ تؾخیـ سٚدتز ثیٕبری ٚی، آی اذ آسٔبیؼ ٔٛلغ

 آسٔبیؼ ا٘دبْ ٚ ٔؾبٚرٜ ثزای رفتبری ٞبی ثیٕبری ٔؾبٚرٜ ٔزاوش .ؽذ خٛاٞذ ؽزٚع ٔجتال فزد

 . ثٛد خٛاٞٙذ وٙٙذٜ وٕه وؾٛر عزاعز در ٔحزٔب٘ٝ ٚ رایٍبٖ

 باٍر ًادرست 
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