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األسئلة األكثر شيوعٌا  ماذا تعرف عن مرض اإليدز؟

كم يسـتغرق فيروس نقص المناعة البشـري ليتطّور إلى اإليدز؟
ميك�ن للم�ساب�ن بالفريو��س اأن يعي�س�وا �س�نوات عدي�دة خالي�ة م�ن الأعرا��س، وميك�ن اأن ي�س�تغرق تط�ّور الع�دوى به�ذا الفريو��س 
15 ع�ام اأو اأك�ر. ه�ذه امل�دة تختل�ف اإختالف�ًا كب�ريًا م�ن �س�خ�س  10 اأع�وام وق�د ت�س�ل اإىل   - 8 اإىل مر��س الإي�دز اأك�ر م�ن 
لآخ�ر وميك�ن اأن تعتم�د عل�ى العدي�د م�ن العوام�ل مب�ا يف ذل�ك احلالة ال�سحية لل�س�خ�س وال�س�لوكيات التي يقوم به�ا. يوجد اليوم 

عالج�ات طبي�ة حديث�ة ميكنه�ا اأن تبط�ئ م�ن مع�دل تاأث�ري فريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري يف اإ�سع�اف اجله�از املناع�ي.

أين يتواجد فيروس نقص المناعة البشـري في الجسـم؟
تتواج�د كمي�ات متفاوت�ة )ويف اأوق�ات خمتلف�ة( م�ن فريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري يف ال�دم بالإ�ساف�ة اإىل �س�وائل واإف�رازات 

بالفريو��س. امل�ساب�ن  الأ�س�خا�س  اأج�س�ام 

كيف تتم اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشـري؟
ينتقل فريو��س الإيدز من ال�س�خ�س امل�ساب اإىل الآخرين من خالل دخول ال�س�وائل اجلن�س�ية التي يتواجد فيها الفريو��س ب�س�كل 

حي اإىل اجل�س�م ال�س�ليم مثل ال�س�ائل املنوي، الدم وم�س�تقاته، الإفرازات املهبلية، ولنب الأم.

قد ينتقل فيروس نقص المناعة البشـري من خالل:
1. عالق�ة جن�س�ية غ�ري حممية مع �س�خ�س م�ساب بالإيدز.

2. نق�ل ال�دم املل�وث اأو اأح�د م�س�تقاته اأو اأع�س�اء اجل�س�م م�ن �س�خ�س م�س�اب ل�س�خ�س �س�ليم ، مب�ا يف ذل�ك ا�س�تخدام الإب�ر 
واملحاق�ن غ�ري املعقم�ة.

3. م�ن الأم امل�ساب�ة بالإي�دز اإىل طفلها.
اإن الت�س�ال اجلن�س�ي م�ع �س�خ�س م�س�اب بالع�دوى )دون ا�س�تخدام الواق�ي الذك�ري( ه�و النم�ط الأكر �س�يوعا لنتقال فريو��س 

نق��س املناعة الب�س�ري حتى الآن.
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ما هي الفيروسات؟
الفريو�س�ات ه�ي اأ�سغ�ر واأب�س�ط الكائن�ات احلي�ة ، اإّنه�ا كائن�ات �سغرية ج�دًا بحيث ل ميكن روؤيتها حت�ت املجهر ال�سوئي.

ما هو فيروس نقص المناعة البشـري؟
فريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري ه�و اإ�س�م الفريو��س ال�ذي ي�س�بب ع�دوى الإي�دز. كلمة »ب�ش�ري« تعني اأّن�ه ي�سيب الب�س�ر فقط ول 
يعي��س اإل داخل اجل�س�م الب�س�ري. اأما كلمة »نق�ص املناعة« فتعني وجود )نق�س( اأو انهيار النظام املناعي يف ج�س�م الإن�س�ان. 

اإن جه�از املناع�ة ه�و جه�از مقاومة اجل�س�م اأو »قوة دفاع اجل�ش�م« ملكافحة العدوى.
فريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري يهاج�م اجله�از املناع�ي يف اجل�س�م و يف نهاية املطاف يتغلب علي�ه. اجلهاز املناعي عادة ما يكون 
ق�ادرًا عل�ى الدف�اع ع�ن اجل�س�م �س�د اأن�واع كث�رية م�ن العدوى  اإل فريو��س نق��س املناعة الب�س�ري عندما يتكاث�ر وي�س�تطيع التغلب 

عليه.

مـا هي العدوى اإلنتهازية؟
هي العدوى التي حتدث نتيجة لالإ�سابة بفريو��س نق�س املناعة الب�س�ري. وت�س�ّمى اإنتهازية لأنها ل حتدث اإل عندما يف�س�ل جهاز 

املناعة يف العمل ب�س�كل كاف ويفقد القدرة على مكافحة م�س�ببات الأمرا�س.

ما هو اإليدز؟
الإي�دز ه�و مر��س يح�دث عن�د دخول فريو��س نق�س املناعة الب�س�ري اإىل اجل�س�م ويتغلب تدريجيًا عل�ى اجلهاز املناعي.

بعب�ارة اأخ�رى ف�اإن فريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري ه�و امل�س�بب والإي�دز ه�و النتيج�ة. كلم�ة الإي�دز تعن�ي متالزم�ة نق��س املناع�ة 
املكت�س�ب ومعنى كلمة »املكت�ش�ب« اإنه لي��س موروث جينيًا. »نق�ص املناعة« تعني نق�س اخلاليا املناعية الذي يوؤدي اإىل انهيار 
جه�از املناع�ة وجعل�ه �سعيف�ًا. »متالزم�ة« تعني اأن الإيدز لي��س جمرد مر�س واحد اأو عر�س واح�د ولكّنه جمموعة من الأمرا�س 
والأعرا��س.     اإن كلم�ة الإي�دز تعن�ي الت�س�خي�س الطب�ي ملجموع�ة م�ن الأعرا��س الناجم�ة ع�ن انهي�ار جه�از املناع�ة 

ب�س�بب الإ�ساب�ة بفريو��س نق�س املناعة الب�س�ري.
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ما هي مخاطر انتقال فيروس نقص المناعة البشـري من خالل عّض اإلنسـان المصاب؟
ل يوج�د اأي خط�ر م�ن التعر��س للع�دوى م�ن خ�الل الع��س يف حال�ة اأن اجلل�د ملتئ�م . جمي�ع احل�الت املوثق�ة الت�ي �س�ملت انتق�ال 

الفريو��س ع�ن طري�ق الع��ّس ت�سمن�ت عل�ى جرح �س�ديد م�ع تلف وا�س�ع لالأن�س�جة ووجود الدم.
http://www.cdc.gov/hiv/resources/qa/transmission.htm

هل يمكن أن ينتقل فيروس نقص المناعة البشـري عن طريق الخدش او الجروح السـطحية؟
ل يوجد اأي خطر من اأن ينتقل الفريو��س من خالل اخلد��س ال�س�طحي لأنه ل يوجد نقل ل�س�وائل اجل�س�م بن الأفراد.

ويج�ب عل�ى اأي �س�خ�س م�س�اب بج�روح مفتوح�ة اأو عميق�ة اأن يعاجله�ا يف اأقرب وقت ممكن م�ع تغطيتها.
http://www.cdc.gov/hiv/resources/qa/transmission.htm

ما هي مخاطر انتقال فيروس نقص المناعة البشـري من خالل التعرض الى ثقب في الجسـم؟
خط�ر انتق�ال فريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري قائم يف حالة ا�س�تخدام اأدوات غ�ري معقمة وملوثة بالفريو��س. يجب تعقيم الأدوات 

التي تخرتق اجللد، وا�س�تخدامها مرة واحدة، ثم التخل�س منها اأو تعقيمها مرة اأخرى ب�س�كل اآمن .
http://www.cdc.gov/hiv/resources/qa/transmission.htm

هل يمكن أن ينتقل فيروس نقص المناعة البشري عن طريق بصــاق شخص مصاب بفيــــروس نقص
المناعة البشري؟

ل يوج�د اأي خط�ر م�ن اأن تنتق�ل الع�دوى ع�ن طري�ق الب�ساق. مت الك�س�ف عن الفريو��س يف لعاب بع�س الأ�س�خا�س امل�سابن ولكن 
بكمي�ات منخف�س�ة للغاي�ة وبطريق�ة لي�س�ت حي�ة. مل يثب�ت اأن اللع�اب وح�ده ي�وؤدي اإىل انتقال الفريو��س كم�ا اأنه ل توجد اأي حالت 

موثقة لنتقال فريو��س نق�س املناعة الب�س�ري من �س�خ�س م�ساب عن طريق الب�سق على �س�خ�س اآخر.
http://www.cdc.gov/hiv/resources/qa/transmission.htm
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هـل ينتقل فيروس نقص المناعة البشـري عـن طريق التعامل االجتماعي العارض؟
ل ينتق�ل فريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري ع�ن طري�ق التعام�ل اليوم�ي العار��س يف اأماك�ن العم�ل، املن�ازل، املدار��س، اأو الأو�س�اط 
الإجتماعي�ة. كم�ا ل ينت�س�ر فريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري م�ن خ�الل الت�س�ال الإجتماع�ي املعت�اد مث�ل امل�سافح�ة، املعانق�ة، 
التقبي�ل، العطا��س، ال�س�عال، ال�س�باحة، ا�س�تخدام نف��س املرحا��س، تقا�س�م وم�س�اركة اأواين الطع�ام وال�س�راب، ا�س�تخدام نف��س 
ال�س�يارة اأو احلافل�ة. كم�ا اأن فريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري ل ينتق�ل ع�ن طري�ق اله�واء اأو الأغذي�ة، ول ينتق�ل ع�ن طري�ق املي�اه.

http://www.cdc.gov/hiv/resources/qa/transmission.htm

هـل ينتقل اإليدز عن طريق البعوض ؟
اإن فريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري فريو��س ه��س ول يعي��س طوي�اًل خ�ارج ج�س�م الإن�س�ان. ل تنتق�ل الع�دوى بالفريو��س ع�ن طري�ق 
البعو��س اأو احل�س�رات القار�س�ة الأخ�رى حت�ى ل�و دخ�ل الفريو��س اإىل البعو��س اأو احل�س�رات املا�س�ة الأخ�رى، فاإن�ه ل يتمك�ن م�ن 
ال�ستن�س�اخ داخ�ل احل�س�رات ول ميك�ن للح�س�رة اأن تك�ون م�ساب�ة بفريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري ول ميكنه�ا نق�ل الفريو��س اإىل 

الإن�س�ان مم�ن تتغ�ذى علي�ه اأو تلدغه.
http://www.cdc.gov/hiv/resources/qa/transmission.htm

مـا هـي مخاطر انتقال فيروس نقص المناعة البشـري عن طريق التقبيل؟
ل يوج�د اأي خط�ر م�ن اأن تنتق�ل الع�دوى ع�ن طري�ق التقبي�ل وهن�اك خط�ر م�ن التقبيل العمي�ق اإذا كانت هن�اك تقرحات اأو نزيف 
باللث�ة يت�م م�ن خالل�ه تب�ادل ال�دم اأو البالزم�ا ولذل�ك يج�ب عل�ى امل�ساب�ن بفريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري جتنب هذا ال�س�لوك 

م�ع ال�س�ريك غري امل�ساب.
http://www.cdc.gov/hiv/resources/qa/transmission.htm
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هل أستطيع أن أعرف أن شخصًا ما مصاب بفيروس نقص المناعة البشري فقط من خالل النظر إليه؟
ل ميكن التكهن باإ�سابة اأي ان�س�ان بعدوى الإيدز من خالل املنظر اخلارجي له. حيث اأنه ميكن لل�س�خ�س امل�ساب بفريو��س نق�س 
املناع�ة الب�س�ري اأن يب�دو ب�سح�ة جي�دة وي�س�عر باأن�ه بحال�ة �سحي�ة جيدة. يكون التاأكد م�ن خالل فح�س الدم ه�و الطريقة الوحيدة 

ملعرفة ما اإذا كان ال�س�خ�س م�سابًا بفريو��س نق�س املناعة الب�س�ري.

ماذا يجب أن تفعل إذا كنت تعتقد أنك قد تعرضت لفيروس نقص المناعة البشري؟
يج�ب اأن ت�س�عى ف�ورًا للح�س�ول عل�ى امل�س�ورة م�ن مق�دم الرعاي�ة ال�سحي�ة يف اق�رب منطق�ة ل�ك، ق�د يو�سي لك بامل�س�ورة م�ع اإجراء 
اإختب�ار الك�س�ف ع�ن الإ�ساب�ة بفريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري.  م�ن امله�م اأن تتذك�ر اأن�ه اإذا كن�ت ق�د اأ�سب�ت حديثًا بفريو��س نق�س 
املناع�ة الب�س�ري فاإن�ه ميك�ن اأن تك�ون �س�ديد الع�دوى خ�الل ه�ذه املرحل�ة املبك�رة على الرغ�م من اأن نتائ�ج الإختب�ار املبدئية يف هذه 

الف�رتة ق�د ل تظه�ر اإيجابي�ة حت�ى ذلك احل�ن )الفرتة ال�س�باكية(.
ما هو العالج الوقائي بعد التعرض؟

العالج الوقائي بعد التعر�س للعدوى عبارة عن جمموعة من العقاقري امل�سادة للفريو�سات القهقرية يتم و�سفها من الطبيب خالل 
48 �س�اعة م�ن التعر��س لفريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري ويف�س�ل اأن يت�م تناوله�ا خالل ال�س�اعات ال�س�تة الأوىل به�دف احلماية من 
العدوى. العالج الوقائي بعد التعر�س لي��س فعال بن�س�بة 100٪ حتى لو مت تناوله بعد وقت ق�سري من التعر�س، اإل اأنه من الأهمية 
مب�كان اأن يت�م اأخ�ذ كل التداب�ري ملن�ع انتق�ال الع�دوى. ت�س�ري البح�وث والدرا�س�ات اإىل اأن�ه اإذا مّت تن�اول العالج الوقائي بع�د التعر�س 
مبا�س�رة ف�اإن الوقاي�ة م�ن الإ�ساب�ة بالفريو��س تك�ون ممكنة. يجب اأن يكون العالج الوقائي بع�د التعر�س للعدوى متاح يف اأقرب وقت 

ممك�ن ويف موع�د ل يتج�اوز 72 �س�اعة ويعط�ى مل�دة 28 يوم�ا دون انقطاع مع املتابعة ال�سحية مع املخت�سن .

أين تذهب للفحص عن اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري؟
يرج�ى الت�س�ال مبراك�ز امل�س�ورة والفح��س الطوع�ي )VCT( يف اململك�ة العربي�ة ال�س�عودية الت�ي ت�دار م�ن قب�ل وزارة ال�سح�ة اأو 

اجلمعي�ات اخلريي�ة املعني�ة.
هل نتائج الفحص في مراكز المشورة والفحص الطوعي سرية؟

تبق�ى نتائ�ج الفح��س ع�ن فريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري �س�رية متام�ًا لأي ف�رد يتق�ّدم بطل�ب احل�س�ول عل�ى امل�س�ورة والفح��س 
لفريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري ول يك�س�ف ع�ن ا�س�مه اأو �س�خ�سيته ول يت�م طل�ب اأي معلوم�ات �س�خ�سية عن�ه.
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هل يمكن أن ينتقل فيروس نقص المناعة البشري أثناء لعب الرياضة؟
ل توجد حالت موثقة لنتقال فريو�س نق�س املناعة الب�سري خالل امل�ساركة يف اللعاب الريا�سية. اإن ن�سبة اخلطر تكون منخف�سة 
ج�دًا و ل حت�دث اإّل خ�الل امل�س�اركات الريا�سي�ة الت�ي تنط�وي على ات�سال ج�س�دي مبا�س�ر وغري حممي وينبغي ب�س�كل عام اأن توقف 
م�ساركة امل�ساب بالإيدز حتى يتوقف اجلرح عن النزف و يتم تطهريه وت�سميده ب�سكل اآمن. ل يوجد اأي خطر من انتقال الفريو�س 

خالل الأن�سطة الريا�سية التي ل يحدث فيها نزيف.
http://www.cdc.gov/hiv/resources/qa/transmission.htm

هل يمكن لفيروس نقص المناعة البشري أن ينتقل من سوائل الجسم التي قد تختلط مع الطعام؟ 
مل يت�م تبلي�غ مرك�ز التحك�م يف الأمرا��س ع�ن اأي ح�ادث تل�وث للم�واد الغذائي�ة بدم امل�سابن بالفريو��س اأو �س�ائلهم املن�وي. وعالوة 
على ذلك مل ترد اأي تقارير عن العدوى بفريو�س نق�س املناعة الب�سري الناجمة عن تناول طعام يحتوي على تلك امللوثات. فريو�س 
نق��س املناع�ة الب�س�ري ل يعي��س طوي�اًل خ�ارج اجل�س�م حت�ى لو مت تن�اول طعام ملوث بكمي�ات �سغرية من دم امل�سابن بالفريو��س اأو 
�سائلهم املنوي فاإن التعر�س للهواء اأو حرارة الطبخ واأحما�س املعدة يدمر الفريو�س، لذلك ل يوجد اأي خطر من الإ�سابة بفريو�س 

نق��س املناعة عن طريق تناول الطعام.
http://www.cdc.gov/hiv/resources/qa/transmission.htm

هل يحمي ختان الذكور من انتقال فيروس اإليدز؟
ختان الذكور يقلل من احتمال العدوى بفريو�س نق�س املناعة الب�سري خالل ممار�سة اجلن�س بدون واقي. اإنه يقلل اإمكانية النتقال 

فقط ولكن ل مينع ال�سابة بالفريو�س عن طريق الت�سال اجلن�سي.

كيف يمكنني معرفة ما إذا كنت مصابًا بفيروس نقص المناعة البشري؟
الطريق�ة الوحي�دة لتحدي�د م�ا اإذا كن�ت م�ساب�ًا بفريو��س الإي�دز ه�ي اإج�راء اختب�ار الك�س�ف ع�ن الإ�ساب�ة بالفريو��س ول ميكن�ك 
العتم�اد عل�ى اأي اأعرا��س مر�سي�ة ملعرف�ة م�ا اإذا كن�ت م�ساب�ًا م�ن عدم�ه. معظ�م امل�ساب�ن بفريو��س نق��س املناع�ة 
الب�س�ري ل تظهرعليه�م اأي�ة اأعرا��س عل�ى الإطالق وقد يظلون كذلك ل�س�نوات عدي�دة ينقلون العدوى اإىل الأخرين 

ب�دون علمهم .
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ماذا أفعل إذا كنت مصابًا بفيروس نقص المناعة البشري؟
بف�سل العالجات والعقاقري اجلديدة، ميكن لكثري من امل�سابن بفريو�س نق�س املناعة الب�سري اأن يعي�سوا حياة اأطول واأكر �سحة 
عند ا�ستخدام العالج ب�سكل منتظم . من املهم جدًا التاأكد من مراجعة الطبيب الذي يعرف كيفية التعامل مع فريو�س نق�س املناعة 
الب�سري. ميكن ملقدم الرعاية ال�سحية اأو مقدم امل�سورة لفريو�س نق�س املناعة الب�سري اأن يقدم امل�سورة وي�ساعدك يف العثور على 
الطبيب املنا�سب للمتابعة والعالج. كما ميكن اأن يكون لدعم الأقران دور مفيد للغاية يف التعامل مع فريو�س نق�س املناعة الب�سري.

للبقاء في صحة جيدة:
 اتبع تعليمات الطبيب وحافظ على مواعيدك ومراجعة الطبيب وتناول العالج كما هو مقرر لك بال�سبط.

 احل�سول على التطعيمات ملنع العدوى امل�ساحبة مثل اللتهاب الرئوي والنفلونزا وخالفه .
 تناول الأطعمة ال�سحية وا�ستخدم مياه معقمه لل�سرب.

 ممار�سة الريا�سة بانتظام واحل�سول على ق�سط كاف من النوم والراحة.
 طلب جل�سات امل�سورة واملعلومات عن الوقاية، الرعاية، وخيارات العالج.

 طلب معرفة ما اإذا كان ال�سريك اجلن�سي م�ساب اأم ل وتقدمي امل�سورة لالأزواج.
 اتبع ن�سيحة طبيبك عن كيفية ممار�سة اجلن�س الآمن واحلد من انتقال املخاطر اإىل الزوجة اأو الأطفال .

 الفح�س والعالج لأي اأمرا�س م�ساحبة اأخرى مثل املالريا وال�سل وكذلك الأمرا�س التي تنتقل عن طريق الت�سال اجلن�سي.
 يف ح�ال وج�ود حم�ل، فاإن�ه م�ن امله�م اأن حت�س�ل الأم عل�ى معلوم�ات ع�ن ط�رق الوقاي�ة و من�ع انتق�ال الع�دوى م�ن الأم اإىل 

الطف�ل والن�سائ�ح حول تغذي�ة الطفل.

ماذا يعني أن فحص فيروس نقص المناعة البشري سلبيًا؟.
نتيج�ة فح��س ال�دم ال�س�لبية لع�دوى الإي�دز تعن�ي اأن�ه ل توج�د اأج�س�ام م�سادة للفريو��س يف الدم يف وق�ت اإجراء الختب�ار. اإذا كانت 
نتيجة الفح�س �سلبية ، فيجب التاأكد من البقاء على هذا النحو، من خالل التعّرف على طرق انتقال الفريو�س والوقاية منه و جتنب 

الإنخراط يف اأي �سلوك غري اآمن. 
ل ت�زال هن�اك اإمكاني�ة اأن يك�ون ال�س�خ�س م�ساب�ًا بالإي�دز خ�سو�س�ًا اإذا تعر��س للع�دوى م�ن خ�الل اأي م�ن الط�رق 

املعروفة لأنه ميكن اأن ي�س�تغرق جهاز املناعة فرتة زمنية ت�سل اإىل ثالثة اأ�س�هر، ويف بع�س احلالت  النادرة جدًا
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�س�تة اأ�س�هر لإنت�اج اأج�س�ام م�س�ادة كافي�ة لإظه�ار الع�دوى يف اختب�ار ال�دم. ل�ذا فاإن�ه م�ن امل�ستح�س�ن اأن تتم اإع�ادة الفح�س يف وقت 
لح�ق م�ن تاري�خ التعر��س للفريو��س، واتخ�اذ الإحتياط�ات املنا�س�بة يف هذه الأثناء. م�ن املهم معرفة اأنه خالل ف�رتة النافذة ، يكون 
ال�سخ�س �سديد العدوى لالأخرين من خالل الطرق املعروفة وبالتايل يجب اأن ُتّتخذ التدابري الالزمة ملنع اأي انتقال حمتمل للعدوى.

من األشخاص الذين ينصح لهم بالمشورة عن فيروس نقص المناعة البشري؟
كل �س�خ�س يخ�س�ع لفح��س فريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري ميكن�ه احل�س�ول عل�ى امل�س�ورة عند ظه�ور نتائج الفح��س اخلا�سة بهم 
بغ�س النظر عن نتيجة الفح�س. ميكن للجميع احل�سول على جل�سة امل�سورة التابعة للفح�س بغ�س النظر عن نتيجة الفح�س. وتعد 
جل�سة امل�سورة ال�سابقة للفح�س عن�سرًا اأ�سا�سيًا يف تقدمي امل�سورة و الفح�س الطوعي الأ�سلي والذي من �سانه م�ساعدة الزوار من 
اأجل تقييم عوامل اخلطر ال�سخ�سية الأخرى وحتديد ا�سرتاتيجيات عملية للتعامل مع نتائج الفح�س . ينظر اإىل امل�سورة والفح�س 
الطوعي على حد �س�واء على اأنهم ال�س�رتاتيجية الأولية والثانوية للوقاية )للحد من خطر التعر�س لفريو��س نق�س املناعة الب�س�ري 

وانتقال العدوى(.

ماذا يعني أن فحص فيروس نقص المناعة البشري إيجابيًا؟
يت�م فح��س ال�دم للك�س�ف ع�ن الأج�س�ام امل�س�ادة للفريو��س م�ن خ�الل اختب�اران هم�ا الأك�ر ا�س�تخدامًا عل�ى نط�اق وا�س�ع 
)اليزا  ELISA واختبار البقعة الغربية Western Blot( الختبارات القيا�س�ية لفح�س فريو��س نق�س املناعة الب�س�ري ل تك�س�ف 
عن الفريو��س نف�س�ه ولكن تك�س�ف عن الأج�س�ام امل�سادة التي ينتجها اجل�س�م ا�س�تجابة لعدوى فريو��س نق�س املناعة الب�سري. ت�سري 
الإح�س�اءات اإىل اأّن�ه عندم�ا ي�س�اب �س�خ�س بفريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري ف�اإن غالبي�ة الأ�س�خا�س يكّونون الأج�س�ام امل�سادة يف 
غ�س�ون 12اأ�س�بوعًا. الختب�ارات القيا�س�ية الت�ي يت�م القي�ام به�ا خ�الل ه�ذه الف�رتة والت�ي ت�س�مى »فرتة الناف�ذة« ل تكون ق�ادرة على 
الك�س�ف عن الأج�س�ام امل�سادة ولذلك فاإن النتيجة ال�س�لبية ل تعني اأن الفرد غري م�ساب بفريو��س نق�س املناعة الب�س�ري ولبد من 

اع�ادة الختب�ار بع�د 2-3 اأ�س�هر م�ن تاري�خ التعر�س للفريو��س. 
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للح�سول على املزيد من املعلومات الرجاء الإت�سال مبراكز امل�سورة والفح�س الطوعي )VCT( يف اململكة العربية ال�سعودية.
عندما يكون اختبار فريو�س نق�س املناعة الب�سري اإيجابي النتيجة فهذا يعني اإ�سابة ال�سخ�س املعني بفريو�س الإيدز .اإن 
النتيجة الإيجابية تعني اأن ال�س�خ�س يحمل الفريو��س الذي ي�س�بب مر�س الإيدز. الإ�سابة بفريو��س نق�س املناعة الب�س�ري 
ل تعني الإ�سابة مبر�س الإيدز يف الوقت الراهن، ومع ذلك فاإن عدوى فريو�س نق�س املناعة الب�سري اإذا تركت دون عالج 

ميكنها اأن تدمر اجلهاز املناعي لل�سخ�س ، وميكن ان تتطور اإىل مرحلة ظهور اعرا�س مر�س الإيدز قريبًا. 

هل هناك أي عالقة بين مرض اإليدز واألمراض األخرى؟
فريو��س نق�س املناعة الب�س�ري ي�سعف جهاز املناعة مما ي�س�مح لالأمرا�س الأخرى بالتمكن من اجل�س�م، يف كثري من الأحيان هذه 
الأمرا��س ه�ي الت�ي ت�س�بب الأعرا��س املر�سي�ة. اأك�دت الأدل�ة اأن احتمال الإ�سابة بعدوى اأخرى مثل ال�س�ل يكون اأعلى يف الأ�س�خا�س 

امل�سابن بفريو��س نق�س املناعة الب�س�ري عنه يف الأ�س�خا�س غري امل�سابن.

هل هناك عالج متاح لفيروس نقص المناعة البشري ؟
يف الوق�ت احل�ايل ل يوج�د ع�الج �س�ايف ملر��س الإي�دز. ولك�ن هن�اك اأدوي�ة وعقاق�ري ميكنه�ا اأن ت�س�اعد امل�ساب�ن بفريو��س نق��س 
املناعة الب�س�ري على حماربة تكاثر الفريو��س واحلد منه يف الدم وال�س�وائل اجلن�س�ية وتقلي�س العدوى النتهازية الأخرى التي تاأتي 
مع�ه. ميك�ن لالأدوي�ة اأن ت�س�اعد امل�ساب�ن بالفريو��س عل�ى اأن ي�س�عروا بو�س�ع �سح�ي اأف�س�ل بكث�ري عن ال�س�ابق ويعي�س�وا لف�رتة اأطول 
ب�دون م�ساعف�ات �سحي�ة. حت�ارب الأدوي�ة امل�سادة للفريو�س�ات القهقرية الفريو��س على خمتلف امل�س�تويات وتوؤخر منوه اإىل حد ما. 
ي�ستخدم العالج مزيج من الأدوية امل�سادة للفريو�سات القهقرية للحد من تكاثر الفريو�س. وينعك�س هذا �سريريا يف انخفا�س معدل 

حدوث الع�دوى النتهازية.

هل ال أزال اعتبر ناقل للعدوى إذا كنت أتناول العقاقير المضادة للفيروسات القهقرية؟
حت�ى ل�و اأظه�رت نتائ�ج الفح��س اأن م�س�تويات فريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري يف ال�دم منخف�س�ة ج�دًا، ف�اإن الفريو��س ل�ن يك�ون قد 
مت الق�س�اء علي�ه متام�ًا ويتواج�د بن�س�ب �سئيل�ه يف ال�دم وال�س�وائل اجلن�س�ية  ، وبالتايل ف�اإن امل�ساب ل يزال ق�ادرًا على نقل العدوى 
لالآخري�ن. ه�ذا يعن�ي اأن�ه يف احل�ن ال�ذي ق�د يك�ون فيه القليل من الفريو�س�ات الن�س�طة تظهر يف اختبارات الدم، ق�د ل يزال هناك 
الكثري جدًا من فريو�س نق�س املناعة الب�سري يف ال�سائل املنوي اأو ال�سوائل املهبلية . اإن احتمال انتقال العدوى قد يكون اأقل عندما 

يك�ون احلم�ل الفريو�س�ي منخف��س، ولك�ن ل يزال ممكن�ًا، لذلك يجب اأن توؤخذ دائما الإحتياطات املنا�س�بة.



األسئلة األكثر شيوعٌا  ماذا تعرف عن مرض اإليدز؟

هل من الممكن أن تكون ممارسة الجنس مع شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشري آمنة تمامًا؟
هناك انخفا�س كبري يف خطر الإ�سابة اإذا كان ال�سخ�س امل�ساب بفريو�س نق�س املناعة الب�سري لديه م�ستويات

منخف�سة من الفريو�س يتم الك�سف عنها يف �سوائل اجل�سم ويكون ذلك نتيجًة التزامه الدائم بالعالج.

هل يوجد لقاح لفيروس نقص المناعة البشري؟
حاليا ل يوجد اأي لقاح لفريو�س نق�س املناعة الب�سري. كما اأن البحوث جارية عامليًا ول يزال اللقاح غري متوفر. 

لماذا يجب أن أحصل على فحص فيروس نقص المناعة البشري؟
معرفة الو�سع ال�سحي من الإ�سابة بالإيدز اأو عدمه تعترب ذات فائدتان هامتان يف نف��س الوقت، اإذا كنت حامل للفريو��س فاإنه ميكنك اتخاذ 
اخلط�وات الالزم�ة قب�ل ظه�ور الأعرا��س كاحل�س�ول عل�ى العالج والرعاي�ة وخدمات الدعم النف�س�ي والإجتماعي،  وبالت�ايل احلد من املخاطر 

ال�سحية. 
كذل�ك اإذا كن�ت م�ساب�ًا بالفريو��س فاإن�ه ميكن�ك اأن تاأخ�ذ جمي�ع الإحتياط�ات الالزمة ملنع انت�س�ار فريو��س نق�س املناعة الب�س�ري لالآخرين من 

املخالطن املبا�س�رين لك.

ما هي العالقة بين فيروس نقص المناعة البشري والعدوى المنقولة جنسيًا ؟
فريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري و الع�دوى املنقول�ة جن�س�يًا ميكنهم�ا اأن يوؤث�را عل�ى بع�سهما البع�س. وجود العدوى املنقولة جن�س�يًا لدى �س�خ�س 
م�س�اب بفريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري يزي�د م�ن خط�ر انتق�ال الفريو��س لالآخري�ن حي�ث ق�د ت�س�بب الع�دوى املنقول�ة جن�س�يًا �س�ررًا يف جل�د 
الأع�س�اء التنا�س�لية اأو الأغ�س�ية املخاطي�ة مم�ا ق�د ي�وؤدي اإىل تهي�ج اجلل�د وظهور ت�س�ققات اأو تقرحات يف اجللد اأو الأغ�س�ية املخاطية يجعل من 
ال�سهل على فريو�س نق�س املناعة الب�سري الدخول اإىل اجل�سم اأثناء الإت�سال اجلن�سي. اإن العالج املبكر للعدوى املنقولة جن�سيًا يقلل من خطر 

انتقال العدوى اإىل ال�س�ركاء اجلن�س�ين الآخرين، كما يقلل من خطر الإ�سابة بفريو��س نق�س املناعة الب�س�ري من ال�س�ركاء امل�سابن.

هل هناك أي عالقة بين مرض اإليدز واألمراض األخرى؟
فريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري ي�سع�ف جه�از املناع�ة مم�ا ي�س�مح لالأمرا�س الأخرى بالتمكن من اجل�س�م، يف كثري من الأحي�ان هذه الأمرا�س 
ه�ي الت�ي ت�س�بب الأعرا��س املر�سي�ة. اأك�دت الأدل�ة اأن احتم�ال الإ�ساب�ة بع�دوى اأخ�رى مث�ل ال�س�ل يك�ون اأعل�ى يف الأ�س�خا�س امل�ساب�ن 

بفريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري عنه يف الأ�س�خا�س غ�ري امل�سابن.
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هل النساء على قدر مساوي من خطورة اإلصابة بعدوى فيروس نقص المناعة البشري؟
امل�راأة يف الواق�ع ه�ي اأك�ر عر�س�ة خلط�ر الإ�سابة بعدوى الإيدز ب�س�بب الرتكيبة اخللقية للجهاز التنا�س�لي مما يزيد م�ن قابليتها لالإ�سابة. لذا 

فاإنه من املهم جدًا اأن تعمل كل امراأة للو�سول اإىل املعلومات عن فريو��س نق�س املناعة الب�س�ري حلماية نف�س�ها واجراء الفح�س قبل احلمل .

هل يؤثر فيروس نقص المناعة البشري على بعض الفئات المعرضة للخطر فقط ؟
اإن اأي �س�خ�س لدي�ه �س�لوك غ�ري اآم�ن وحمف�وف باملخاط�ر م�ع �س�خ�س م�س�اب بفريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري ي�سب�ح اأكر عر�س�ة لالإ�سابة. 
كذل�ك ل�و �س�ارك �س�خ�س غ�ري م�س�اب بالفريو��س احلق�ن امللوث�ة اأو الإب�ر اأو املع�دات احل�ادة م�ع اأ�س�خا�س م�ساب�ن، اأو ق�ام بنق�ل دم مل�وث 
بالفريو��س اأو اأح�د م�س�تقاته فاإن�ه ميك�ن اأن ي�سب�ح م�ساب�ًا بالفريو��س. ميك�ن اأن ي�س�اب الأطفال بفريو��س نق�س املناعة الب�س�ري م�ن اأمهاتهم 

اأثن�اء احلم�ل، ال�ولدة، اأو بع�د ال�ولدة ع�ن طري�ق الر�ساع�ة الطبيعية.

كيف يمكن للذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن الحد من خطر اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري؟
ميك�ن لفريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري اأن ينتق�ل م�ن خ�الل امل�س�اركة يف ا�س�تخدام مع�دات احلق�ن امللوث�ة. ميك�ن اتخ�اذ بع�س اخلط�وات للحد 
م�ن ه�ذه املخاط�ر مث�ل ع�دم اإع�ادة ا�س�تخدام الإب�ر اأو املحاق�ن، وعدم م�س�اركتها م�ع الآخرين مع العم�ل على التوقف عن املمار�س�ات اخلطرة .

ما هي الوصمة؟
مت تعريف »الو�سمة« على اأنها �سمة غري مرغوب فيها، اأو ت�سويه �سلبي لل�سمعة يقلل من قيمة الفرد يف نظر املجتمع. الو�سمة هي رد فعل �سلبي 
م�سرتك �سد بع�س امل�سابن بالأمرا�س مثل )اجلذام، ال�سل، العدوى املنقولة جن�سيا، وما اإىل ذلك(. وقد مت اإىل حد كبري ربط فريو�س نق�س 
املناعة الب�سري بالو�سمة ب�سبب ات�ساله ب�سلوكيات  خطرة وغري مقبولة اجتماعيًا خ�سو�سًا من قبل »الفئات الأكر عر�سة للخطر« الأمر الذي 

من �ساأنه اأن ي�سيف املزيد من الو�سم اإىل هذه الفئات.

كيف تؤثر الوصمة على السلوك المتعلق بفيروس نقص المناعة البشري؟
الو�س�م �س�د ه�ذه الفئ�ة يخل�ق �سمت�ًا ح�ول ق�سي�ة الإيدز ، وحتد من و�سول هذه الفئ�ة اإىل خدمات الوقاية، العالج، والرعاية اخلا�سة بفريو��س 

نق�س املناعة الب�سري. كما اأنها تبني حتيزًا �سد الأفراد وحترمهم من احل�سول على حقوقهم الإن�سانية الأ�سا�سية مثل خدمات الرعاية 
ال�سحية، التعليم، وفر�س العمل والزواج وخالفه. اإنها من املمكن اأي�سا اأن توؤثر �سلبا على نوعية الرعاية املقدمة.
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كيف يمكن للمرء حماية نفسه من فيروس نقص المناعة البشري؟
مب�ا اأن�ه  ليوج�د لق�اح فع�ال اأوع�الج لفريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري  ف�اإن الطريق�ة الوحي�دة حلماي�ة النف��س ه�ي م�ن خ�الل اتخاذ 

التداب�ري الوقائية.
)1( يج�ب الإمتن�اع ع�ن ممار�س�ة اجلن��س اخلط�ر وا�س�تخدام الواق�ي الذك�ري امل�سن�وع من الالتك��س يف حال الإ�س�تباه  ميكن للذين 
لديهم ح�سا�سية ملادة الالتك�س ا�ستخدام الواقي الذكري امل�سنوع من البويل يوريثن. مع عدم ا�ستخدام اأي مواد مزلقة ومتى كان 

�سروريا فاإنه ينبغي ا�س�تخدام مواد التزليق القائمة على املياه  فقط.
)2( يح�س�ل انخفا��س كب�ري يف خماط�ر انتق�ال فريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري من الأم احلامل اىل طفله�ا اإذا كانت تاأخذ  العالج 
امل�س�اد للفريو�س�ات القهقري�ة اأثن�اء احلم�ل، ال�ولدة، والر�ساع�ة، م�ع �س�رورة ان ياأخذ طفلها العالج يف الأ�س�ابيع ال�س�تة الأوىل من 

احلياة.
)3( وجود العدوى املنقولة جن�س�يًا يزيد من فر�سة الإ�سابة بفريو��س نق�س املناعة الب�س�ري عن طريق الإت�سال اجلن�س�ي  اأ�سا�س�ًا 
م�ع احتم�ال انتق�ال الع�دوى اإىل الأخري�ن. لذل�ك فاإن�ه م�ن ال�س�روري ع�الج الع�دوى املنقولة جن�س�يًا يف اأقرب وقت يتم فيه الإ�س�تباه 

بالإ�سابة بها والتاأكد من ال�س�فاء.

ما مدى فاعلية العازل في الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري؟
الع�وازل الذكري�ة والأنثوي�ة الت�ي حتت�وي عل�ى الالتك��س فعال�ة للغاي�ة يف احلماي�ة �س�د انتق�ال الع�دوى املنقول�ة جن�س�يًا مب�ا يف ذل�ك 
فريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري. يج�ب ا�س�تخدام ه�ذه الع�وازل يف كل م�رة يح�دث فيها ممار�س�ة جن�س�ية م�ن اأجل حتقي�ق اأكرب قدر 
من الوقاية، يجب ا�س�تخدام العوازل ب�س�كل �سحيح ويف كل وقت. ميكن لالإ�س�تخدام غري ال�سحيح اأن يوؤدي اإىل حدوث ت�س�ريب من 

الع�ازل اأو قطع�ه مم�ا يقلل من تاأث�ريه الوقائي.

كيف يمكن منع انتقال العدوى من األم إلى الطفل؟
ميك�ن لفريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري اأن ينتق�ل م�ن الأم امل�ساب�ة اإىل طفله�ا اأثن�اء ف�رتة احلمل، خ�الل الولدة، اأو بع�د الولدة عن 
طريق الر�ساعة الطبيعية. كما ميكن خلطر انتقال الإ�شابة من الأم اإىل الطفل اأن ينخف�ص انخفا�شًا كبريًا اإذا كانت 
تاأخذ الأدوية امل�سادة للفريو�س�ات القهقرية اأثناء احلمل، الولدة، والر�ساعة، وياأخذها طفلها يف الأ�س�ابيع ال�س�تة الأوىل 

من احلياة ومن ال�سروري جتنب الر�ساعة الطبيعية من الأم امل�سابة بفريو��س الإيدز.
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كم�ا يج�ب اأن يعرف�وا كي�ف ينت�س�ر املر��س، والأه�م كي�ف ل ينت�س�ر. يج�ب عليه�م اأن يدفع�وا معلميه�م واأخري�ن مم�ن ُيقت�دى به�م 
ليخربوهم باملزيد عن فريو�س نق�س املناعة الب�سري ومناق�سة الوقاية منه ب�سراحة و�سمول. ميكن لل�سباب التوا�سل ب�سكل اأف�سل 
م�ع ال�س�باب الآخري�ن م�ن كب�ار ال�س�ن. وه�ذا يعن�ي اأن دوره�م كمثقف�ن لالأق�ران وحمفزي�ن مه�م ج�دًا وحا�س�م. اإن اإع�الم ال�س�باب 
الآخري�ن وحتفيزه�م يت�م ب�س�كل اأف�س�ل ع�ن طري�ق القرن�اء وه�ذا ل ميكن القي�ام به من قبل الأ�س�خا�س الذين هم م�ن فئات عمرية 
اأكرب �سنًا. يجب على ال�سباب اأن ين�سروا ر�سالة ال�سلوكيات امل�سوؤولة غري اخلطرة بن اأ�سدقائهم واأقرانهم واأفراد املجتمع الآخرين.

أين يمكنني الحصول على المزيد من المعلومات؟
ملزيد من املعلومات ميكنك الت�سال مبركز امل�سورة و الفح�س الطوعي املجاور لك 

العالج باستخدام األدوية المضادة للفيروسات القهقرية

ما هي األدوية المضادة للفيروسات القهقرية؟
ت�ستخدم الأدوية امل�سادة للفريو�سات القهقرية يف العالج والوقاية من الإ�سابة بفريو�س نق�س املناعة الب�سري. 

اإنها تعمل �سد الفريو�س من خالل عدد من العمليات لوقف اأو احلد من تكاثره داخل اجل�سم.
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هل العمل مع شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشري آمن؟
ل يوج�د خط�ر م�ن انتق�ال فريو��س الإي�دز خ�الل العم�ل مع اأي �س�خ�س م�ساب بالإيدز وامل�ساب�ن بالإيدز ل ي�س�كلوا اأي و�سع �سحي 
خط�ر عل�ى الآخري�ن اأثن�اء تاأدي�ة عمله�م خ�سو�س�ًا اأن الفريو��س ينتق�ل اأ�سا�س�ًا ع�ن طري�ق ال�دم اأو ال�س�وائل اجلن�س�ية و مب�ا اأن ه�ذة 
الط�رق لي�س�ت �سم�ن املمار�س�ات يف جم�ال الخت�الط يف العم�ل ف�اإن معظ�م العامل�ن اآمن�ن. وميك�ن م�س�اركة الهات�ف م�ع اأ�س�خا�س 
م�ساب�ن بفريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري يف املكت�ب اأو العم�ل معه�م جنب�ًا اإىل جن�ب يف املكت�ب اأو امل�سن�ع، وم�س�اركتهم يف الأكل 

وال�س�رب وكل ه�ذا ل�ن يعر��س خلط�ر الإ�ساب�ة بالع�دوى .
إذا كان الفرد مصابًا بفيروس نقص المناعة البشري، فهل ينبغي السماح له بمواصلة العمل؟

ينبغي اأن يعامل امل�سابن بفريو�س نق�س املناعة الب�سري الذين ل يزالون يف حالة �سحية جيدة بنف�س الطريقة التي يعامل بها اأي موظف 
اآخ�ر. كم�ا ينبغ�ي اأن يعام�ل امل�ساب�ن مبر��س الإي�دز بنف��س الطريق�ة الت�ي يعام�ل به�ا اأي موظف اآخر عن�د املر�س. العدوى بفريو��س نق�س 

املناعة الب�س�ري لي�س�ت �س�ببًا يف حد ذاته لإنهاء خدمة امل�ساب بالإيدز يف حال اأن طبيعة العمل ل عالقة لها بطرق انتقال العدوى.
من الذي يجب أن يقدم الرعاية للمتضررين من فيروس نقص المناعة البشري؟

كل من هو على ات�سال مع �س�خ�س م�ساب بفريو��س نق�س املناعة الب�س�ري هو �س�خ�س مر�س�ح لتقدمي الرعاية الالزمة للمتعاي�س�ن 
مع فريو�س الإيدز خ�سو�سًا العاملن يف جمال الرعاية ال�سحية على خمتلف م�ستويات نظام تقدمي الرعاية ال�سحية، الأخ�سائين 
الإجتماعي�ن وامل�ست�س�ارين، بالإ�ساف�ة اإىل اأع�س�اء الأ�س�رة املقرب�ن الذي�ن ه�م مقدم�ي الرعاي�ة املهم�ن يف املن�زل. ت�س�مل الرعاي�ة 

اأ�سا�س�ًا امل�س�اندة يف التدبري العالجي ال�س�ريري، الرعاية التمري�سية، وتقدمي امل�س�ورة والدعم الجتماعي والنف�سي.
ما أنواع الرعاية األخرى التي يحتاجها المصابون بفيروس نقص المناعة البشري؟

بالإ�ساف�ة اىل الأدوي�ة امل�س�ادة للفريو�س�ات القهقري�ة، ف�اإن امل�ساب�ن بفريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري يحتاج�ون اإىل اأ�س�كال اأخ�رى 
م�ن الرعاي�ة النف�س�ية والإجتماعي�ة و كذل�ك التغذي�ة اجليدة، املياه ال�ساحلة لل�س�رب، اأ�سا�س�يات النظافة ال�س�خ�سية، والدعم النف�س�ي 

وامل�س�ورة م�ن اأج�ل م�س�اعدة ه�وؤلء امل�ساب�ن عل�ى احلف�اظ عل�ى حياة عالي�ة اجلودة.

ما دور الشباب فيما يخص فيروس نقص المناعة البشري؟
لل�س�باب دور حي�وي يف الوقاي�ة والتحك�م يف الع�دوى بفريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري. ميت�د دوره�م م�ن حماي�ة اأنف�س�هم 
وحماية اأقرانهم اإىل حماية اأ�سرهم وجمتمعهم. ينبغي اأوًل لل�سباب اأن يهتم مبعرفة اأكرب قدر ممكن من املعلومات 

عن فريو��س نق�س املناعة الب�سري.
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هل يمكن لألدوية المضادة للفيروسات القهقرية أن تشفي اإليدز؟
يف الوق�ت احلا�س�ر، ل يوج�د ع�الج مع�روف لفريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري اأو الإي�دز. الأدوي�ة امل�س�ادة للفريو�س�ات القهقري�ة تقل�ل احلم�ل 
الفريو�س�ي و كمي�ة فريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري يف ال�دم. فح��س ال�دم يقي��س احلم�ل الفريو�س�ي. امل�سابن بحم�ل فريو�س�ي منخف�س يبقون 
اأ�سحاء لفرتة اأطول بالإ�سافة اإىل اأن احتمال نقلهم العدوى لالآخرين يكون اأقل. يكون احلمل الفريو�سي لدى بع�س امل�سابن منخف�س بحيث 
ل ميكن الك�سف عنه عن طريق اختبار احلمل الفريو�سي. هذا ل يعني اأنه قد مت الق�ساء الكامل على الفريو�س، و ل يعني ال�سفاء من الإ�سابة 

بفريو��س نق�س املناعة الب�س�ري.
http://www.aidsinfonet.org

ما هو الحمل الفيروسي؟
اإن اختبار احلمل الفريو�سي يقي�س كمية فريو�س نق�س املناعة الب�سري يف الدم.

http://www.aidsinfonet.org

كيـف يعمـل العـالج المضـاد لفيـروس نقـص المناعـة البشـري – أو األدويـة المضـادة للفيروسـات القهقريـة 
– داخـل شـخص مصـاب بالفيـروس؟   )ART(

فريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري ه�و فريو��س ي�سي�ب خالي�ا اجلهاز املناعي الب�س�ري ويدمر اأو يعطل وظيفته�ا املناعية . الإ�سابة بهذا الفريو��س 
توؤدي اإىل التدهور التدريجي لنظام املناعة، مما ينتج عنه ما ي�سمى  »نق�س املناعة« اإن جهاز املناعة �سروري للحماية من الأمرا�س املختلفة 
وال�س�رطانات. اإن ا�س�تخدام مزي�ج م�ن الأدوي�ة امل�س�ادة للفريو�س�ات القهقري�ة مين�ع الفريو��س من التكاثر داخل ال�س�خ�س امل�س�اب. اإذا توقف 
هذا النمو  فاإن خاليا املناعة يف اجل�س�م – واأبرزها خاليا CD4 – تكون قادرة على العي��س لفرتة اأطول وتوفري احلماية للج�س�م من العدوى.

كيف تستخدم هذه األدوية لعالج اإليدز ؟
عادة ما ت�س�تخدم الأدوية امل�سادة للفريو�س�ات القهقرية يف جمموعات من ثالثة اأو اأكر من الأدوية من اأكر من فئة. وهذا ما ي�س�مى »العالج 
املرك�ب«  ويعم�ل الع�الج املرك�ب ب�س�كل اأف�س�ل م�ن ا�س�تخدام دواء واح�د فق�ط م�ن م�سادات الفريو�س�ات القهقري�ة ، وهذا ي�س�اعد اأي�سا يف منع 
مقاومة الفريو�س لالأدوية. اأخذ ما ل يقل عن ثالثة من الأدوية يف نف�س الوقت ي�سعب من تكيف الفريو�س و مقاومته لالأدوية. اأخذ هذه الأدوية 

اليومي�ة يف الوق�ت املنا�س�ب وبالطريقةال�س�ليمة يحاف�ظ عل�ى امل�س�تويات ال�سحيح�ة لها يف اجل�س�م مما يجعل مقاومة الفريو��س لها 
�سعبة للغاية. عدم اأخذ الأدوية ميكنه اإعطاء فر�سة لفريو��س نق�س املناعة الب�س�ري لي�سبح مقاومًا لها.

http://www.aidsinfonet.org
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ما هو »HAART«؟
م�سطلح )HAART(  هو م�سطلح اآخر ي�ستخدم لو�سف عالج مركب من ثالثة اأو اأكر من الأدوية امل�سادة لفريو�س نق�س املناعة الب�سري.

ما هي مقاومة الفيروس لألدوية؟
عندم�ا يتكاث�ر فريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري، ف�اإن معظم الن�س�خ اجلديدة تكون طف�رات جينية لها، اإنها خمتلفة قليال عن الفريو��س 
الأ�سلي. ويف بع�س الأحيان ت�ستمر بع�س الطفرات يف التكاثر بالرغم من تناول الأدوية امل�سادة للفريو�سات القهقرية. عندما يحدث 
هذا الو�سع ، فاإن الأدوية تتوقف عن العمل ب�سكل جيد وهذا ما ي�سمى »املقاومة النامية« للدواء. اإذا ما مت ا�ستخدام دواء واحد فقط 
من الأدوية امل�سادة للفريو�س�ات القهقرية، فاإنه من ال�س�هل على الفريو��س مقاومته. لهذا ال�س�بب، فاإن ا�س�تخدام دواء واحد فقط من 
الأدوي�ة امل�س�ادة للفريو�س�ات القهقري�ة  )ع�الج وحي�د( يك�ون غ�ري مف�س�ل. لك�ن اإذا م�ا مت ا�س�تخدام اثن�ن اأو ثالث�ة م�ن الأدوي�ة، فاإنه 
يجب على طفرات الفريو�س�ات »الإلتفاف« على كل هذه الأدوية يف نف��س الوقت كي تتمكن من النجاح. ا�س�تخدام العالج املركب يعني 

اأنه ي�س�تلزم للمقاومة وقتا اأطول كي تتكون.
http://www.aidsinfonet.org 

:CD4 ينصح أن يتم تعداد خاليا
 عندما يثبت اأن �سخ�سًا ما م�ساب بفريو�س نق�س املناعة الب�سري لأول مرة.

 كل 3 اإىل 6 اأ�سهر ملراقبة قوة اجلهاز املناعي.
 كل 6 اإىل 12 �سهرًا اإذا كان عدد خاليا CD4 اأعلى بكثري من 250.

ما هي األدوية المضادة للفيروسات القهقرية التي يمكنني استخدامها؟
ميك�ن لأي م�ن الأدوي�ة امل�س�ادة للفريو�س�ات القهقري�ة اأن يك�ون له اآث�ار جانبية، وقد تكون بع�سها حادة. بع��س تركيبات العالج املركب يكون 
للمر�س�ى الق�درة عل�ى حتمله�ا اأك�ر م�ن غريه�ا، ويب�دو اأن بع�سه�ا فع�ال عل�ى نح�و اأف�س�ل م�ن غريه�ا ح�س�ب رد الفع�ل ل�كل فرد حي�ث اأن كل 
�سخ�س يختلف عن غريه. يكون من الأف�سل اأن يتم تغيري العالج اإذا كان احلمل الفريو�سي ل ينخف�س، اأو اإذا كان ينخف�س ثم يعود لريتفع.



األسئلة األكثر شيوعٌا  ماذا تعرف عن مرض اإليدز؟

ما هي اآلثار الجانبية؟
الآث�ار اجلانبي�ة ل�دواء م�ا ه�ي الآث�ار الغ�ري مرغوب�ة له�ذا ال�دواء. حي�ث تو�س�ف الأدوي�ة لغر��س حم�دد، مث�ل ال�س�يطرة على فريو��س 
نق�س املناعة الب�سري. اأي �سيء اآخر يفعله الدواء هو اأحد الآثار اجلانبية. بع�س الآثار اجلانبية تكون خفيفة مثل ال�سداع الطفيف، 
وهن�اك اآث�ار اأخ�رى مث�ل تل�ف الكب�د ميك�ن اأن تك�ون �س�ديدة و يف ح�الت ن�ادرة مميت�ة. بع��س الآث�ار اجلانبية ت�س�تمر لب�سع�ة اأيام اأو 
اأ�سابيع، ولكن البع�س الآخر قد ي�ستمر طوال فرتة تناول الدواء اأو حتى بعد التوقف. تظهر بع�س الآثار اجلانبية يف غ�سون اأيام اأو 

اأ�س�ابيع من بدء تناول الدواء والبع�س الآخر قد يظهر بعد عدة اأ�س�هر اأو �س�نوات من العالج.
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من يصاب باآلثار الجانبية؟
معظ�م الأ�س�خا�س الذي�ن يتناول�ون الأدوي�ة امل�سادة للفريو�س�ات القهقري�ة )ART( تظهر عليهم بع�س الآثار اجلانبية. ب�س�كل عام، 
كلم�ا ارتفع�ت كمي�ات الأدوي�ة املتناول�ة كلم�ا ت�س�ببت يف اآث�ار جانبي�ة اأكر. اإذا كان وزن اجل�س�م اأ�سغر من املتو�س�ط، قد يواجه الفرد 
املزي�د م�ن الآث�ار اجلانبي�ة. اأم�ا اإذا كان اجل�س�م يعال�ج الأدوي�ة بب�طء اأك�ر م�ن املعت�اد، فيمك�ن اأن تك�ون م�س�تويات ال�دواء يف ال�دم 
مرتفع�ة وبالت�ايل تك�ون الآث�ار اجلانبي�ة اأك�ر. ق�د ت�سبح بع�س الآثار اجلانبية اأ�س�واأ اإذا مت تناول الدواء عل�ى معدة فارغة. والبع�س 

الآخ�ر ق�د يزي�د اإذا مت تن�اول ال�دواء مع ال�س�راب اأو الطعام الدهني مثل احلليب كامل الد�س�م.
تاأت�ي م�ع كل دواء معلوم�ات ع�ن الآث�ار اجلانبي�ة الأك�ر �س�يوعا. ل تفرت��س اأن�ك �س�وف ت�س�اب ب�كل الآث�ار اجلانبية املدرج�ة! معظم 

الأ�س�خا�س ي�ساب�ون باآث�ار جانبي�ة طفيف�ة اأثن�اء تناولهم الأدوي�ة امل�سادة للفريو�س�ات القهقرية.
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فيما يتعلق باختبار الحمل الفيروسي فانه :
 حوايل 2 ٪  فقط من فريو��س نق�س املناعة الب�س�ري يف اجل�س�م يكون متواجدًا يف الدم. اختبار احلمل الفريو�س�ي ل يقي��س كمية 

فريو�س نق�س املناعة الب�سري يف اأن�سجة اجل�سم مثل الغدد الليمفاوية، الطحال، اأو الدماغ.
 م�س�تويات فريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري يف الأن�س�جة الليمفاوي�ة وال�س�ائل املن�وي تنخف��س عندم�ا تنخف��س م�س�توياته يف ال�دم، 

ولكن لي��س يف نف��س الوقت اأو بنف��س املعدل.
  ل يجب اأن يتم اأخذ عينة دم لختبار احلمل الفريو�س�ي يف غ�سون اأربعة اأ�س�ابيع من اأي عدوى اأو حت�سن )مثل لقاح 

النفلونزا(.
http://www.aidsinfonet.org
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متى أبدأ العالج المضاد للفيروسات القهقرية؟
يج�ب معاجل�ة جمي�ع املر�س�ى بع�د التاأك�د م�ن الت�س�خي�س بغ��س النظ�ر ع�ن م�س�توى احلم�ل الفريو�س�ي والتاأك�د م�ن اإلت�زام املري�س 

باأخ�ذ العالج.
http://www.aidsinfonet.org

ما هو اختبارالحمل الفيروسي؟
هو اإختبار ملعرفة كمية الفريو�س بالدم وميكننا من معرفة ا�ستجابة املري�س للعالج.

ينصح بعمل اختبار الحمل الفيروسي:
  قبل البدء يف العالج اأو تغيري الأدوية مما يوفر القيمة املرجعية.

  بعد حوايل 2 اإىل 8 اأ�سابيع من بدء العالج اأو تغيري الأدوية وهذا يظهر ما اإذا كانت الأدوية فعالة اأَم ل.
  كل 3 اأو 4 اأ�سهر وهذا ي�ساعد على التاأكد من اأن الأدوية ل تزال فعالة. بالن�سبة للمر�سى الذين مل يكونوا قد بداأوا تناول الأدوية 

فاإنه ي�ساعد على حتديد موعد البدء.
  يتم تعريف الف�سل الفريولوجي اإذا كان احلمل الفريو�سي اأكر من 200 ن�سخة.

كيفية التعامل مع اآلثار الجانبية؟
هناك العديد من اخلطوات التي ميكنك اتخاذها لتعد نف�سك للتعامل مع الآثاراجلانبية.

 تعرف على الآثار اجلانبية الأكر �سيوعا لالأدوية التي تتناولها.
 حت�دث م�ع طبيب�ك ح�ول الآث�ار اجلانبي�ة املتوقع�ة. ا�س�األ مت�ى يتوج�ب عليك احل�سول عل�ى عناية طبية نتيج�ة طول ظهور 

الأعرا��س اجلانبية اأو حّدتها.
 اعرف ما اإذا كان باإمكانك عالج الآثار اجلانبية اخلفيفة با�ستخدام العالجات املنزلية اأو الأدوية التي ت�سرف من دون و�سفة طبية.
 يف بع��س احل�الت، ميك�ن ملخت��س الرعاي�ة ال�سحي�ة اخلا��س ب�ك اأن ي�س�ف ل�ك م�ا ميكن�ك القي�ام به�ا للتعامل م�ع الآثار 

اجلانبي�ة يف حال�ة حدتها.
ل تتوق�ف ع�ن تن�اول اأي م�ن الأدوي�ة اخلا�س�ة ب�ك، اأو تتخطاه�ا اأو تقل�ل جرعته�ا، دون التح�دث اإىل طبيب�ك! قيام�ك بذل�ك ي�س�مح 
للفريو��س مبقاومة الدواء، وقد ل تكون حينها قادرًا على ا�س�تخدام بع�س الأدوية امل�سادة للفريو�س�ات القهقرية. قبل اأن 

جت�ربك الآث�ار اجلانبي�ة عل�ى اأن تتخط�ي اأو تقل�ل اجلرع�ات يج�ب علي�ك التح�دث اإىل طبيب�ك ح�ول تغي�ري الأدوية!
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ما هي اآلثار الجانبية األكثر شيوعا؟
عند بدء العالج امل�ساد للفريو�سات القهقرية )ART( قد ت�ساب بال�سداع، ارتفاع �سغط الدم، اأو ال�سعور العام بالتعب.

هذه الأعرا�س عادة تتح�سن وتختفي مع مرور الوقت.
التعب: امل�سابون بفريو�س نق�س املناعة الب�سري غالبا ما ي�سعرون بالتعب على الأقل جزءًا من الوقت. من املهم

للعثور على �سبب التعب والتعامل معه.
فقر الدم: ميكنه اأن ي�سبب التعب. يزيد فقر الدم من خطر الإ�سابة بفريو�س نق�س املناعة الب�سري. ميكن لختبارات

الدم الروتينية الك�سف عن فقر الدم و بالتايل عالجه.
مشـاكل الجهـاز الهضمـي: ميك�ن للعدي�د م�ن الأدوي�ة اأن ت�س�عرك باملر��س ف�ى معدت�ك. ميكنه�ا اأن ت�س�بب الغثي�ان، الق�يء، 

الغ�ازات، اأو الإ�س�هال. العالج�ات املنزلي�ة ت�س�مل م�ا يلي:
 بدل من ثالث وجبات كبرية، تناول الطعام بكميات �سغرية على فرتات متقاربة.

  تناول الأطعمة اخلفيفة غري كثرية التوابل واحل�ساء.
 ميكن ل�ساي الزجنبيل كما ميكن لرائحة الليمون الطازج اأن يهدئ معدتك.

 مار�س الريا�سة بانتظام.
 ميكن تهدئة الغازات والإنتفاخات عن طريق جتنب بع�س الأطعمة مثل الفول، بع�س اخل�سار النيئ، وق�سور اخل�سروات.

اإلسهال: ميكنه اأن يرتاوح من املتاعب ال�سغرية اإىل حالة خطرية. اأخرب مقدم الرعاية ال�سحية اإذا اأ�سبت باإ�سهال ملدة طويلة 
اأو اإذا كان خطريًا. تناول الكثري من ال�سوائل.

تغييـر شـكل الجسـم: يت�سم�ن فق�دان الده�ون م�ن الذراع�ن، ال�س�اقن، والوج�ه. زي�ادة الده�ون يف املع�دة اأو خل�ف الرقب�ة، 
بالإ�ساف�ة اإىل زي�ادة الده�ون )الكولي�س�رتول( وال�س�كر )اجللوك�وز(  يف ال�دم. ه�ذه التغي�ريات قد تزيد من خط�ر ال�سابة بالنوبات 

القلبية اأو ال�س�كتة الدماغية.
مشـاكل الجلـد: بع��س الأدوي�ة ت�س�بب الطف�ح اجلل�دي. معظم�ه موؤق�ت، ولك�ن يف ح�الت ن�ادرة ي�س�ري اإىل وجود رد فع�ل خطري. 
حتدث مع طبيبك اإذا كنت تعاين من الطفح اجللدي. ت�ستمل بع�س امل�ساكل اجللدية الأخرى، جفاف اجللد اأو ت�ساقط ال�سعر. ميكن 

للمواد املرطبة للجلد اأن ت�س�اعد يف حت�س�ن بع�س م�س�اكل الب�سرة.
اإلعتالل العصبي: هو حالة موؤملة حتدث ب�سبب تلف يف الأع�ساب. وتبداأ عادة من القدمن اأو اليدين.

سـمّية الميتوكوندريـا: ه�ي الأ�س�رار التي تلحق بهي�اكل داخل اخلاليا. ميكنها اأن ت�س�بب الإعت�الل الع�سبي 
اأو الف�س�ل الكلوي، كما ميكنها اأن ت�س�بب تراكم حم�س الالكتيك يف اجل�س�م.
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هشاشـة العظام: تظهر يف كثري من الأحيان يف امل�سابن بفريو��س نق�س املناعة الب�س�ري. ميكن للعظام اأن تفقد حمتواياتها 
من املواد املعدنية وت�سبح ه�س�ة. ميكن لنق�س اإمداد الدم اأن ي�س�بب م�س�اكل يف احلو�س. تناَول ما يكفي من الكال�س�يوم يف الغذاء 

واملكمالت الغذائية. ميكن لتمارين حتمل الوزن مثل امل�س�ي اأو ممار�س�ة رفع الأثقال اأن تكون مفيدة.
خالصة القول: معظم النا�س الذين يتناولون الأدوية امل�سادة للفريو�سات القهقرية تظهر عليهم بع�س الآثار اجلانبية.

ومع ذلك، ل تفرت�س اأنك �سوف ت�ساب بكل الآثار اجلانبية التي ت�سمع عنها!
تاأكد من اأنك تعرف متى تعود اإىل مقدم الرعاية ال�سحية لأن اأحد الآثار اجلانبية قد طال اأكر من الالزم اأو زادت حدته.

ل تدع الآثار اجلانبية متنعك من تناول الأدوية اخلا�سة بك! ل تفرت�س اأن تناول الأدوية امل�سادة للفريو�سات القهقرية يعني
اأنه عليك اأن تتحّمل الآثار اجلانبية. اإذا كنت ل ت�ستطيع التعامل مع هذه الآثار اجلانبية، اإذا ما ا�ستمرت لأكر من ب�سعة

اأ�سهر، اأو اإذا اأثرت على نوعية حياتك ، فاإنه عليك التحدث اىل طبيبك حول تغيري الأدوية اخلا�سة بك.
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من األدوية المضادة للفيروسات »الخط الثالث« و »الخط الثاني«، »الخط ألول« ما هو الفرق بين القهقرية؟
اإن فريو��س نق�س املناعة الب�س�ري يتكيف ب�س�رعة مع اأي من الأدوية امل�سادة للفريو�س�ات القهقرية التي يتم تناولها ويغري نف�س�ه 
م�ن خ�الل طف�رات، ونتيج�ة لذل�ك ف�اإن الع�الج املرك�ب م�ن الأدوي�ة امل�س�ادة للفريو�س�ات القهقري�ة ل يبق�ى فع�اٍل وم�ن ث�م ميك�ن 
للفريو�س اأن يبداأ يف التكاثر بالقدر نف�سه كما كان من قبل. يطلق عادة على املزيج الأول من العالج املركب الذي يتناوله املري�س 

نظ�ام اخلط الأول.
عندما ل يبقى نظام اخلط الأول فعاًل �سد فريو�س نق�س املناعة الب�سري، تكون هناك حاجة لنظام اآخر يتكون من

اأدوية جديدة.
وهذا عادة ل تظهر احلاجة اإليه ل�سنوات عديدة، وي�شمى نظام اخلط الثاين.

اإذا ف�سل نظام اخلط الثاين يف نهاية املطاف، فاإنه يو�سى عادة باخلط الثالث اأو كوكتيل الإنقاذ من الأدوية. يجب األ توؤخذ 
الأدوية امل�سادة للفريو�سات القهقرية اإّل حتت اإ�سراف طبي.
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كيف يمكن لألدوية المضادة للفيروسات القهقرية منع انتقال فيروس نقص المناعة البشري 
من األم إلى الطفل ؟

ميك�ن لفريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري اأن ينتق�ل م�ن الأم اإىل طفله�ا اأثن�اء احلمل اأو ال�ولدة. ميكن اأي�سا اأن يت�م انتقاله اإىل الطفل 
.)MTCT( عن طريق الر�ساعة الطبيعية، و هذا ما ي�س�ّمى عادة انتقال فريو��س نق�س املناعة الب�س�ري من الأم اإىل الطفل

هناك جمموعة من الأ�سياء املختلفة التي ميكن القيام به ملنع حدوث ذلك، لذلك فاإنه من املهم التاأكد من اأن جميع
الن�ساء احلوامل يقمن باإجراء فح�س للك�سف عن فريو�س نق�س املناعة الب�سري.

اإذا كان�ت امل�راأة احلام�ل م�ساب�ة بفريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري، فاإن�ه يج�ب معاجلته�ا بالأدوي�ة امل�س�ادة للفريو�س�ات القهقري�ة 
املنا�س�بة اثناء احلمل والولدة  فهذا يعترب و�س�يلة جيدة للغاية للتاأكد من اأن طفلها لن يح�سل على فريو��س نق�س املناعة الب�س�ري.
اإذا كان�ت الأم لي�س�ت بحاج�ة اإىل اأدوي�ة م�س�ادة للفريو�س�ات القهقري�ة لعالجه�ا، فاإنه يتوّجب عليها تناول ه�ذه الأدوية خالل فرتتي 

احلمل والولدة يف حماولة ملنع انتقال فريو��س نق�س املناعة الب�س�رية من الأم اإىل الطفل.
مبجرد ولدة الطفل، فاإن الأم بحاجة اإىل اإعادة النظر يف ا�س�تبدال الر�ساعة الطبيعية ببدائل اأخرى اآمنة، جمدية، و مقبولة على 
املدى الطويل بالن�س�بة لها ولالأ�س�رة. جميع الأمهات يف حاجة اإىل معلومات وا�سحة بالإ�سافة اإىل الدعم وامل�س�ورة عند اتخاذ هذه 

اخليارات ال�سعبة.
يف معظ�م البل�دان ذات الدخ�ل الع�ايل ح�دث انخفا��س يف مع�دل انتق�ال فريو��س نق��س املناعة الب�س�ري للر�سع اإىل اأق�ل من 1٪  عن 

طريق ا�س�تخدام مركبات من الأدوية والرعاية اجليدة لالأم خالل فرتة احلمل.
ُتن�س�ح الن�س�اء امل�ساب�ات بفريو��س نق��س املناع�ة الب�س�ري الراغب�ات يف احلم�ل بالقي�ام بذل�ك بع�د الت�س�اور م�ع مقدم�ي الرعاي�ة 

ال�سحي�ة للح�د م�ن احتم�الت ولدة اأطف�ال م�ساب�ن بالع�دوى.
يجب األ توؤخذ الأدوية امل�سادة للفريو�سات القهقرية اإّل حتت اإ�سراف طبي.






