
هثجت،  HIV ًَساداى هتَلذ ؽذُ اس هبدراى ّب هثل هؼتبدیي تشریمی، وبروٌبى ثْذاؽتی درهبًی، ثؼضی اس افزاد ٍ گزٍُ

لذا  .لزار دارًذ HIV افزاد ثب رفتبرّبی جٌغی پزخغز در هؼزك خغز ثبالی آلَدگی ثِ ّبی آهیشؽی ٍ هجتالیبى ثِ ػفًَت

 .ثبیذ تَجِ ثیؾتزی ثِ ایي افزاد هجذٍل داؽت

ایي افزاد اس دٍ  ؽَد وِ در ثبیذ تب حذ اهىبى اس ثبردار ؽذى خَد جلَگیزی وٌٌذ. لذا تَفیِ هی هثجت HIV سًبى -الف

 .اعتفبدُ گزدد تب احتوبل ثبرداری ثِ حذالل ثزعذ (Double method) رٍػ پیؾگیزی اس ثبرداری ثِ عَر ّوشهبى

 ؽَد اس اًتمبل هی ارٍّبی ضذ ٍیزٍعی در سهبى ثبرداری عؼیهثجت ثبردار ؽَد ثب تجَیش د HIV ثب ایي حبل اگز خبًن

HIV ثبؽذ، ضوي آًىِ ایي  سهبى حبهلگی ّوزاُ ثب خغزاتی هی ثِ جٌیي ٍی جلَگیزی ؽَد. الجتِ تجَیش ایي دارٍّب در

بی ضذ دارٍّ تَاى اس هثجت هی HIV ثبؽٌذ. ّوچٌیي در ًَسداى هتَلذ ؽذُ اس هبدراى وویبة هی دارٍّب ثغیبر گزاى ٍ

 .ٍیزٍعی اعتفبدُ وزد

ّبیی تحت  هی ثبؽٌذ. لذا دعتَرالؼول HIV گزٍّبی در هؼزك خغز آلَدگی ثِ وبروٌبى ثْذاؽتی درهبًی یىی اس -ة

 آًْب را ثِ وبر ثجٌذًذ تب خغز اًتمبل تذٍیي ؽذُ اعت وِ توبهی وبروٌبى ثْذاؽتی درهبًی ثبیذ“ احتیبعبت اعتبًذارد” ػٌَاى

HIV ذالل ثزعذدر آًْب ثِ ح. 

هؾتزن اس عزًگ ٍ عَسى ٍ رفتبرّبی  ثبؽٌذ وِ ثذلیل اعتفبدُ ّبی پزخغز، هؼتبدیي تشریمی هی یىی دیگز اس گزٍُ -ج

رًٍذ. الذاهبت پیؾگیزاًِ در ایي گزٍُ ؽبهل تؾَیك ٍ  وؾَر ثِ ؽوبر هی در HIV پزخغز دیگز، هٌجغ هْن آلَدگی ثِ

عزًگ ٍ عَسى ٍ وبًذٍم  ّبی ون خغزتز ٍ در ًْبیت تَسیغ یمی ثِ رٍػهؼتبدیي ثِ تزن، تغییز اػتیبد تشر تزغیت

 .ؽَد یبد هی“ وبّؼ آعیت”راّىبرّبی  ثبؽذ. اس ایي الذاهبت ثؼٌَاى رایگبى در ثیي آًْب هی

 را ثِ دًجبل دارد. اس عزف دیگز درهبى HIV اًتمبل خغز …عَسان، عیفیلظ ٍ ّبی آهیشؽی هثل اثتال ثِ ػفًَت -د

درهبى وبهل ػفًَتْبی آهیشؽی در  وٌذ. لذا تؾخیـ ٍ را ون هی HIV آهیشؽی خغز احتوبل آلَدگی ثِ ّبی ػفًَت

 .رٍد پیؾگیزی اس ایذس ثِ ؽوبر هی هجتالیبى ثِ آًْب یىی اس هْوتزیي الذاهبت

ذ تب اس رفتبرّبی پزخغز جٌغی دارًذ السم اعت وِ تحت هؾبٍرُ لزار گیزً افزادی وِ رفتبرّبی پزخغز ثِ ٍیضُ -ّـ

اس آًْب ثِ ػول آیذ.  آگبُ ؽًَذ ٍ در فَرت لشٍم آسهبیؾبت تؾخیقی ثِ عَر داٍعلجبًِ HIV آلَدگی ثِ خغزات

 .ؽَد ثیوبریْبی رفتبری در عزاعز وؾَر ثِ عَر رایگبى اًجبم هی هؾبٍرُ ٍ آاسهبیؾبت داٍعلجبًِ در هزاوش هؾبٍرُ

 :در جوؼیت ػوَهی ؽبهل HIV پیؾگیزی اس ػفًَت -3

 ٍ ایذس ٍ رفتبرّبی پزخغز هزتجظ ثب آى HIV الف( آهَسػ ّوگبًی در هَرد

 .ؽَد ّبی خًَی هی ة( تأهیي عالهت خَى ٍ فزآٍردُ

 .ثبؽذ هْوتزیي هَضَع در آهَسػ رفتبرّبی پزخغز، آهَسػ رفتبرّبی جٌغی عبلن هی

ّز گًَِ توبط جٌغی را  (UnsafeSex) اثتذا ثبیذ ثجیٌین رفتبر جٌغی ًبعبلن ٍ پزخغز چیغت؟ رفتبر جٌغی ًبعبلن

ؽَد وِ آگبّی اس  آگبُ ًجبؽذ. هؾىل اس ایي جب ًبؽی هی ؽزیه جٌغی خَد  گَیٌذ وِ در آى فزد اس عالهت خَد یب هی

هثجت اس آلَدُ ثَدى  HIV افزاد درفذ 90خَد یب دیگزاى ثِ راحتی اهىبًپذیز ًیغت. ثؼٌَاى هثبل؛ در حذٍد  عالهت



تَاًذ دلیل عبلن  ًوی HIV ثَدى آسهبیؾبت تؾخیقی در اثتذای آلَدگی ثب ذ. اس عزف دیگز؛ هٌفیخَدؽبى اعالػی ًذارً

 ثبؽذ. پظ چبرُ چیغت؟ هی فزد ثبؽذ سیزا ًتیجِ ایي آسهبیؾبت در اٍایل دٍرُ آلَدگی هؼوَالً هٌفی ثَدى

ّبی پزخغز آگبّی داؽتِ ثبؽذ ثْتز آًْب تَجِ وزد. اگز فزدی اس رفتبر ثزای آگبّی اس عالهت افزاد ثبیذ ثِ رفتبرّبی

ٍ  HIV احتوبل آلَدگی ثِ در خقَؿ عالهت خَد یب ؽزیه جٌغی خَد لضبٍت وٌذ. داؽتي رفتبرّبی پزخغز تَاًذ هی

 .وٌذ آهیشؽی را ثیؾتز هی ّبی عبیز ػفًَت

 رفتبرّبی جٌغی پزخغز وذاهٌذ؟

 : رفتبرّبی حٌغی پزخغز ػجبرتٌذ اس

 داؽتي ؽزوبی جٌغی هتؼذد •

 (ّبی جٌغی ًبهؼوَل )توبط همؼذی ٍ دّبًی توبط •

 هتَعل ؽذى ثِ خؾًَت در سهبى توبط جٌغی •

 هقزف الىل، هَاد هخذر ٍ یب رٍاًگزداى لجل اس ثزلزاری توبط جٌغی •

 (توبط جٌغی هحبفظت ًؾذُ ) ػذم اعتفبدُ اس وبًذٍم •

ٌغی عبلن را ثِ افزاد ثِ ٍیضُ ًَجَاًبى ٍ جَاًبى ٍ ایذس در جبهؼِ ثبیذ رفتبرّبی ج HIV ثٌبثزایي ثزای پیؾگیزی اس

 .آهَسػ داد

 ایجبد وٌذ ؟ HIV تَاًذ آیب چیشی هی

خغزًبوغت وِ یه ؽزیه جٌغی ثب  فَرتی در تٌْب هحبفظ ثذٍى جٌغی راثغِ ٬خلك ًویؾَد. ثؼٌَاى هثبل HIV خیز؛

تَاًذ عجت  بلیت جٌغی ثیي ؽوب ًویاعت ّز ًَع راثغِ ٍ فؼ هٌفی HIV ٍیزٍط آلَدُ ثبؽذ. اگز ؽزیه جٌغی ؽوب

 .وٌذ خلك HIV تَاًذ ًوی (anal sex) گزدد، ثؼٌَاى هثبل داؽتي راثغِ توبط همؼذی HIV آلَدگی ؽوب ثِ

جٌغی ؽوبعت. در ّز فَرت ثزای اعویٌبى  خغز در توبط ّبی جٌغی ثیؾتز درػذم ؽٌبخت وبفی عَاثك خًَی ؽزیه

ثِ  وِ هغوئي ثبؽیذ وِ ّیچ وذام اس ؽوب ؽزیه جٌغی دیگزی ًذارد ٍ لجالً آلَدُ یاس وبًذٍم اعتفبدُ وٌیذ. هگز تب سهبً

 .ٍیزٍط ًؾذُ اعت

 همبٍهت در ثزاثز فؾبرّبی جٌغی چیغت ٍ چگًَِ هی تَاى آى را ػولی ًوَد؟

بى در هؼزك ثزٍد هتبعفبًِ ؽوب در ایي سه ٌّگبم هغتَلی ؽذى ّیجبى ثز ؽوب اهىبى دارد توبهی تَفیِ ّبی هب اس یبد ؽوب

 .وبفی ًوی ثبؽذ HIV اعالػبت السم در هَرد راّْبی اًتمبل ػفًَت فؾبرّبی جٌغی لزار داریذ داؽتي

فؾبرّبی جٌغی آگبّی داؽتِ ٍ ثتَاًیذ  ٍفبداری ثِ ّوغز ٍ رٍاثظ جٌغی عبلن ًیش وبفی ًیغت ؽوب ثبیذ اس اًَاع پزّیش،

 .ضیح ٍ ثزرعی فؾبرّبی جٌغی والهی ٍ فیشیىی خَاّین پزداختثخؼ ثِ تَ در ثزاثز آًْب همبٍهت ًوبییذ هب در ایي



 همبٍهت در ثزاثز فؾبرّبی جٌغی فیشیىی

 .ٍالذیي ّوَارُ ثِ فزسًذاى خَد ثِ خقَؿ دختزاى عفبرػ هی وٌٌذ تب اس رفتي ثِ هىبًْبی ًبؽٌبختِ خَدداری ًوبیٌذ

 .ٍ جَاًبى ثبیذ ّوَارُ ایي ًىبت را هذ ًظز داؽتِ ثبؽٌذاهىبى تجبٍسات جٌغی در ایي هىبًْب ثغیبر سیبد هی ثبؽذ. ٍالذیي 

هَرد تجبٍس  70000ثیؼ اس  1990 عجك آهبرّبی ارائِ ؽذُ اس عَی دفتز آهبر دادگبُ جٌبیبت هلی آهزیىب در عبل

ًشدیه ثِ  1990تؼذاد تجبٍسات اًجبم ؽذُ هی ثبؽذ یؼٌی در عبل  5/1جٌغی در آهزیىب گشار ؽذُ اعت. ٍ ایي تٌْب 

 .جٌغی در آهزیىب ثِ ٍلَع پیَعتِ اعت تجبٍس 350000

 آًْب تَعظ 20۲در هَرد داًؾجَیبى داًؾگبّی ثِ اًجبم رعیذُ اعت وِ تٌْب  ثغیبری اس تجبٍسات جٌغی خؾًَت آهیش

 .گذاؽتِ ؽذُ ثِ اًجبم رعیذُ اعت افزاد غزیجِ فَرت گزفتِ اعت . ثغیبری اس ایي تجبٍسات در لزار هاللبتْبی

هیلیًَْب داًؼ آهَس ٍ داًؾجَی دختز ، لزثبًی تجبٍسات جٌغی پغزاى داًؾجَ  عبالًِ در عزاعز دًیب ّشاراى ٍ ؽبیذ ّن

ٍ فؾبر فیشیىی هزداى هججَر ثِ لجَل  یب داًؼ آهَس هی ؽًَذ ثغیبری اس ایي افزاد هذػی ّغتٌذ وِ آًْب ثِ ػلت تْذیذ ٍ

 .ثزلزاری ارتجبط جٌغی ؽذُ اًذ

اججبری ًوًَِ ٍاضحی اس تجبٍس هحغَة هی ؽَد ٍ دختزاى ٍ سًبى ّوَارُ ثبیذ جَاًت احتیبط را رػبیت رٍاثظ جٌغی 

 .ًوبیٌذ

 .سیزا گبّی اٍلبت ّز چٌذ وِ یه هتجبٍس همقز هی ثبؽذ ٍلی لزثبًی ًیش ػبری اس گٌبُ ًیغت

 همبٍهت در ثزاثز فؾبرّبی جٌغی والهی

جٌظ هخبلف هی ثبؽذ ٍ هتبعفبًِ  ر لجَل ثزلزاری ارتجبط جٌغی تَعظفؾبرّبی جٌغی والهی ، اغَا ًوَدى ثِ هٌظَ

 .ٍ فیشیىی هی ثبؽین اهزٍسُ هب ؽبّذ ثغیبری اس فؾبرّبی جٌغی والهی

 : تَجِ ثِ ًىبت سیز ثغیبر هْن ضزٍری اعت

 . اس فحجت ًوَدى ثب افزاد غزیجِ ٍ ًب آؽٌب ثپزّیشیذ (1

 .ًْب رػبیت ًوی ؽَد ثپزّیشیذاس رفتي ثِ هجبلغی وِ ؽئَى اخاللی در آ (2

 ثب ّوىالعیْبی ٍ یب دٍعتبًی وِ ثِ خَثی آًْب را ًوی ؽٌبعیذ لزار هاللبت خقَفی ًگذاریذ (3

 اس پَؽیذى لجبعْبی ًبهٌبعت ثپزّیشیذ (4

 یذى هذارط ٍ داًؾگبّْب تَجِ ًوبیّوَارُ ثِ تَفیِ ٍالذیي ٍ هغئَال –

 .اعت ٍلی رػبیت ػفت اخاللی اس ٍاججبت هی ثبؽذاگز چِ رٍاثظ جٌغی ثخؾی هْوی اس سًذگی  

 

 :ثزای اغَا ًوَدى ؽوب ثزای ثزلزاری رٍاثظ جٌغی هوىي اعت اس ولوبت سیز اعتفبدُ ؽَد

 ًذارم دٍعت را تَ دیگز ٬اگز لجَل ًىٌی –

 ؽذ خَاّن دٍعت دیگزی فزد ثب ٬اگز لجَل ًىٌی –



 ّغتی رٍح ثی ٍ عزد ٬اگز لجَل ًىٌی –

 ّغتی ًمقی ٍ ػیت دارای حتوب ٬اگز لجَل ًىٌی –

 .ٍ جوالتی اس ایي لجیل وِ ًجبیذ فزیت ایي لجیل حزفْب را ثخَریذ

 : ًىبت هْن در توبعْبی ؽغلی

 . اس راُ پَعت عبلن در ّیچ هىبى یب ؽزایغی ثِ اثجبت ًزعیذُ اعت HIV اًتمبل -1

پخؼ ؽذُ در َّا ٍ حتی توبط ثب  ب لغزاتاس راُ توبط ًشدیه ثب ثیوبراى، هَاجِْ ث HIV ّیچگًَِ خغز اًتمبل -2

 . عغَح هحیغی هؾبّذُ ًگزدیذُ اعت

خَى ثَدُ ٍ تٌْب دٍ هَرد اًتمبل غیز ایي  هزثَط ثِ خَى یب دیگز هبیؼبت آلَدُ ثِ HIV تمزیجب توبم هَارد لغؼی اًتمبل -3

 (HIV جٌت خًَی ٍدیگزی دراثز وؾت غلیظ ؽذُ راُ ثَدُ اعت )یه هَرد در اثز هبیغ

ثبیغتی  ؽغلی اس راُ تزؽحبت هْجل، هٌی ٍ ؽیز گشارػ ًؾذُ اعت، ثبٍجَد ایي هغئلِ ، تبوٌَى ّیچ هَرد اًتمبل -4

 .درتوبم توبعْب افَل احتیبعبت اعتبًذارد را رػبیت ًوَد

بل ٍلی ثزای پیؾگیزی اس اًتم اس راُ تٌفظ دّبى ثِ دّبى گشارػ ًؾذُ اعت HBV ٍ HIV تبوٌَى ّیچ هَرد اًتمبل -5

در ایي هَارد اس هبعىْبی  HIV ٍ HBV احتوبل تئَریه اًتمبل ػفًَت ّزپظ عیوپلىظ ٍ ًبیغزیبهٌٌضیتذیظ ٍ

 .ٍ ثؼذ اس هقزف ضذ ػفًَی گزدًذ هخقَؿ اعتفبدُ ؽذُ

 .اس توبط ثبخَى پیؾگیزی هی ًوبیذ 93۲رػبیت احتیبعبت اعتبًذارد در هَارد جزاحی تب -6

 : ؽَد ػجبرتٌذ اس HIV اًتمبل توبعْبی ؽغلی وِ هی تَاًذ هَجت

 آعیجْبی هزثَط ثِ توبط جلذی هثل فزٍرفتي عَسى یب ثزیذگی تَعظ عَسى یب اؽیبء تیش دیگز-1

 آلَدگی غؾبء ّبی هخبعی-2

الجتِ در پَعت هٌبفذ غیز لبثل تؾخیـ ) آلَدگی پَعت غیز عبلن یب اعیت دیذُ اس عزیك خزاؽیذگی یب درهبتیت ّب-3

 (هی تَاًذ ٍارد ؽَد اس ایي هٌبفذ HIV یٍجَد دارد وِ گبّ

 ٬ًخبػی-هبیؼبت ثذى ًظیز هٌی ، تزؽحبت ٍاصیٌبل، هبیغ هغشی ؽبهل خَى ،هبیؼبت خًَی ثبفت ّب ٍ دیگز HIV هٌبثغ

ثِ دیگزاى  HIV ػفًَت پزیتًَئبل پزیىبردیبل ٍ هبیغ آهٌیَتیه وِ ّوِ ایٌْب هی تَاًٌذ هَجت اًتمبل عیٌٍَیبل، هبیغ

در فَرتی وِ خَى لبثل رٍئیت در آى ٍجَد  HIV آلَدُ ثِ خقَؿ ثشاق ثِ عَر ولی توبط ثب ثشاق یه فزدؽًَذ. در 

هذفَع غیز  هغزح ًوی ؽَد توبط ثب اؽه، ػزق ادرار ٍ HIV ػبهل خغز آفزیي ثزای اًتمبل ًذاؽتِ ثبؽذ ثؼٌَاى یه

 .َة گزدًذهحغ HIV خًَی ؽخـ آلَدُ ًوی تَاًذ ثِ ػٌَاى ػبهل خغز آفزیي اًتمبل

HIV هٌتمل ؽَد اس عزیك ؽیز اًغبى آلَدُ هی تَاًذ ثِ ًَساد یب وَدن 

درًظز گزفتِ ًوی ؽَد هغبلؼبت ًؾبى دادُ اعت وِ  HIV اهب توبط ثب ؽیز اًغبى ثؼٌَاى یه توبط ؽغلی ثزای اًتمبل 

 . اعت 0٫32۲حذٍد  HIV عَسى ٍ یب دیگز آعیجْبی جلذی تَعظ اؽیبء تیش آلَدُ ثِ تَعظ HIV هتَعظ خغز اًتمبل

 دیذُ ( توبط اس عزیك غؾبی هخبعی یب پَعت آعیت 2885یه ػفًَت ثؼذ اس )



 : اس ثیوبراى آلَدُ ثِ عبیز ثیوبراى HIV خغز اًتمبل ثیوبرعتبًی

وَدن ثغتزی درثیوبرعتْبی ؽَرٍی عبثك ، هَجت آلَدگی  41ٍ اعتفبدُ هجذد اس آًْب در  HIV عَسى ّبی آلَدُ ثِ

 .یذُ اعتآًْب گزد

وِ ثِ ػلت اعتزیلیشاعیَى ًبوبفی  اس ثخؾْبی ّوَدیبلیش اس ولوجیب گشارػ گزدیذُ اعت HIV هَرد اًتمبل 9حذالل 

 . هؾبثْی اس وؾَرّبی آرصاًتیي گشارػ ؽذُ اعت ٍعبیل ٍعَسًْبی آلَدُ ثَدُ اعت ٍهَارد

گزدد ٍتَفیِ ثِ اًجبم  HIV تالی ؽغلیلجل اس ػول جزاحی ًوی تَاًذ هَجت هوبًؼت اس اث HIV در ضوي اًجبم تغت

 .آى ًوی ؽَد

هی ثبیغت آلَدُ فزك ؽَد هگز  ایي اعت وِ خَى توبم افزاد HIV اعبط پیؾگیزی اٍلیِ پزعٌل پشؽىی درراثغِ ثب

 (خالف آى ثبثت ؽَد )رػبیت احتیبعبت اعتبًذارد

در اعزع ٍلت ثِ هزاوش  بیذث…ثِ دعت ٍ  HIV پزعٌل پشؽىی درفَرت فزٍ رفتي عَسى هؾىَن یب آلَدُ ثِ

جْت ووَپزفیالوغی  Zidovudine Lamivudine , Indinavir ثْذاؽت اعتبى ٍ یب ؽْزعتبى هزاجؼِ وٌٌذ)دارٍّبی

 تَفیِ ؽذُ اًذ

 : تَفیِ هی وٌذ وِ (CDC) ثِ هحیظ ،هزوش وٌتزل ثیوبریْب HIV رفَرت پبؽیذُ ؽذى خَى ٍ هبیؼبت آلَدُ ثِد

 .م عبیز ٍعبیل هحبفظ پَؽیذُ ؽَددعتىؼ ٍ درفَرت لشٍ -1

 . ثب دعتگبُ وبغذی حَلِ ای ، خَى ٍ هَاد ریختِ ؽذُ در هحیظ پبن ؽَد -2

 .هحل ثب آة ٍ فبثَى ؽغتِ ؽَد-3

عذین )ٍایتىظ( ػفًَت سدایی  ّیپَولزیت (ppm 10000) 1:100درفَرتی وِ عغح آلَدُ فبف ثبؽذ ثب هحلَل -4

 گٌذسادیی ؽَد.  (ppm 100000) 1:10ثبؽذ ثب هحلَل  رای خلل ٍ فزجؽَد ٍ اگز عغح آلَدُ ًبّوَار ٍ دا

 درهحلی ریختِ ؽَد ثبیغتی خَى را ثب حَلِ وبغذی ثپَؽبًین ٍثزرٍی حَلِ هحلَل عی عی خَى30اگز ثیؼ اس 

ین دٍثبرُ آًْب را ثب ّیپَولزیت عذ دلیمِ هحل را ثب آة فبثَى ؽغتؾَ دّین ٍ 10ّیپَوزیت عذین ریختِ پظ اس 1:10

 https://fa.parsiteb.comذ.   گٌذسدایی ًوبیی

در هحل تبالر  ثِ هٌبعجت رٍس جْبًی هجبرسُ ثب ایذس ٍاحذ آهَسػ عالهت ثیوبرعتبى عویٌبر آهَسؽی جْت وبروٌبى ثیوبرعتبى

 ثزگشار ًوَد . اجالط ثْلَل 

در ایي عویٌبر عزوبرخبًن اهیزی ػضَ ّیئت ػلوی ثبلیٌی پزعتبری جْت وبروٌبى ثیوبرعتبى در خقَؿ پیؾگیزی ٍ وٌتزل ایذس ٍ 

 ًتمبل آى فحجت ًوَدًذ . راُ ا



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


