اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺪز؛ ﮐﺠﺎی راه ﻫﺴﺘﯿﻢ؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۰ ،آذر ۱۳۹۸
دﻫﻢ آذر ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺪز اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﭘﯿﺪﻣﯽ  HIVﻫﻨﻮز
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻧﻔﺮ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن درﮔﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮآوردﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
 ۶۰ﻫﺰار اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻣﺮﮔﺒﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﻘﻂ  ۸۰ﻫﺰار ﮐﻮدک در دﻧﯿﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺑﺘﻼ
ﺑﻪ آن ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻣﮕﺬاری اول دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺪز  ،وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ

ﺑﯿﻤﺎری در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن و روش ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﻢ.

ﭼﺮا اول دﺳﺎﻣﺒﺮ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺪز اﺳﺖ؟
اﯾﺪه ﻧﺎﻣﮕﺬاری روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺪز در آﮔﻮﺳﺖ  ۱۹۸۷و ﺗﻮﺳﻂ دو ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻫﺎی »ﺟﯿﻤﺰ ﺑﻮن« و »ﺗﻮﻣﺎس ﻧﺘﺮ« ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .اﯾﻦ دو ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺠﺎرﺑﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  HIVﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﺪه ﺧﻮد را ﺑﺎ »ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن ﻣﺎن« ،رﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺪز در
ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل وی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.
ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﮐﻤﮑﺎری در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش اﯾﺪز ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﻣﺎن ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ را داﺷﺖ اول دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۸۸را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺪز اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮد ﭼﻮن ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ای ﺗﺎ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮﺑﯽ از ﺳﻮی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺗﺼﻮری ﮐﻪ درﺳﺖ
ﻫﻢ از آب درآﻣﺪ.

ﺧﻼﺻﻪای از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ  HIVدر ﺳﺎل ۲۰۱۸
در دو ﺳﺎل اول ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺪز روی ﮐﻮدﮐﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،

ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻫﺎی اول ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎک ﮐﺮدن اﯾﻦ ذﻫﻨﯿﺖ ﮐﻪ
اﺑﺘﻼی ﺑﻪ اﯾﺪز ﯾﮏ ﻧﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺮد و آﮔﺎﻫﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ از آن را اﻓﺰاﯾﺶ داد.
در روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺪز ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری و ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﯾﺎد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺖ ﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن

ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و ﻃﯽ آن راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی،
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل و درﻣﺎن  HIVو اﯾﺪز اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﺑﺮای روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺪز و  HIVﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ« ) ،(UNAIDSﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و

ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ »وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮدت را ﺑﺪان« ﺑﻮد و اﻣﺴﺎل
»ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ را رﻗﻢ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻢ  ۲۰۱۹اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.

وﺿﻌﯿﺖ  HIVو اﯾﺪز در ﺟﻬﺎن
 HIVﻣﺨﻔﻒ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ وﯾﺮوس ﻧﻘﺺ اﯾﻤﻨﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی
اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻔﻮﻧﺖ  HIVﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم درﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﯾﺎ
ﺳﻨﺪرم ﻧﻘﺺ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﻤﺎر زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  HIVرو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ

ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن  UNAIDSﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺣﺪود  ۳۷.۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ  HIVﯾﺎ
اﯾﺪز ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮده اﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ۳۶.۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎل و  ۱.۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  ۱۵ﺳﺎﻟﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﺸﺪارﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ،در ﺳﺎل
 ۲۰۱۸ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱.۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ  HIVاﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  ۱.۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  ۱۵ﺳﺎل و  ۱۶۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ زﯾﺮ اﯾﻦ ﺳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﻤﻮدار ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﺪز
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دوران ﻧﻬﻔﺘﮕﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ وﯾﺮوس  HIVدر ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ،ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
وﯾﺮوس دﭼﺎر ﺷﺪه اﻣﺎ از آن ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮآوردﻫﺎی  UNAIDSﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﺣﺪود  ۲۱درﺻﺪ ) ۸.۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ( ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺸﯽ از اﺑﺘﻼی ﺧﻮد ﺑﻪ  HIVاﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ؛ ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ درﻣﺎن آن را ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮه

ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

وﺿﻌﯿﺖ  HIVو اﯾﺪز در اﯾﺮان
وﯾﺮوس ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺣﺪود ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮرد ﺛﺒﺖ
ﺷﺪه آن در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۶۶و اﺑﺘﻼی ﯾﮏ ﮐﻮدک ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ  HIVﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد.
دﮐﺘﺮ »ﭘﺮوﯾﻦ اﻓﺴﺮ ﮐﺎزروﻧﯽ« ،رﺲ اداره اﯾﺪز و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی آﻣﯿﺰﺷﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،در
روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﺪز ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﯾﺮان را از اﺑﺘﺪا  ۴۰ﻫﺰار و  ۵۳۷ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد
ﮐﻪ  ۸۲درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮد و  ۱۸درﺻﺪ زدن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺎی اﯾﻦ اداره ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد  ۶۱ﻫﺰار ﻣﺒﺘﻼی زﻧﺪه در اﯾﺮان اﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﻤﺎر ﻣﻮارد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ

ﺷﺪه در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت از  ۲۱ﻫﺰار و  ۶۳۵ﻣﻮرد ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽ رود .ﺳﺎزﻣﺎن  UNAIDSﻫﻢ ﺷﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ
اﯾﺪز در اﯾﺮان را  ۶۱ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻣﻞ  ۱۵ﻫﺰار زن و  ۴۵ﻫﺰار ﻣﺮد اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺶ  ۶۵درﺻﺪی ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻬﻠﮏ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۲۱درﺻﺪی در دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺪارس و رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ اﻓﺮاد از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ و اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ
ﺑﻪ اﯾﺪز از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ دﮐﺘﺮ »ﻣﯿﻨﻮ ﻣﺤﺮز« ،رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﺪز رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ و ﻫﻢ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش را ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری و ﻋﺪم اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:

ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری اﯾﻦ دو ﻧﻬﺎد ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺮدم را درﮔﯿﺮ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را در ﻣﻌﺮض
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
»ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ رﺋﯿﺴﯽ« ،ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ در ﻧﺸﺴﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺪز اﻋﻼم ﮐﺮد ﻫﺮ زﻣﺎن اﯾﻦ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ درﺳﺖ درﺑﺎره اﯾﺪز داﺷﺘﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﻌﻀﺎ ﺑﯽ رﺑﻂ ﺑﺎ
دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﮐﺎزروﻧﯽ  ۶۰.۱درﺻﺪ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﺘﯿﺎد ﺗﺰرﯾﻘﯽ و  ۲۲.۲درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ دام  HIVاﻓﺘﺎده اﻧﺪ .آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺳﻬﻢ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری از ﻃﺮﯾﻖ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺮﺧﻄﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎر
ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن زن ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

روش ﻫﺎی درﻣﺎن  HIVو اﯾﺪز
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﻼش ﻫﻨﻮز درﻣﺎﻧﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮای اﯾﺪز ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ داروﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی
ﺑﺮای ﮐﻨﺪ ﮐﺮدن روﻧﺪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .در دﻫﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
وﯾﺮوس  HIVﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ اﯾﺪز دﭼﺎر ﺷﺪه و ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دادﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ اﻣﺎ درﻣﺎن  HIVﺑﻪ
ﻟﻄﻒ روش ﻫﺎی »ﺿﺪ وﯾﺮوس ﭘﺲ ﮔﺮد« ) (Antiretroviralﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﯾﺎدی ﮐﺮده و دﯾﮕﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
 HIVﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺮگ ﺣﺘﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ رود.

درﻣﺎن ﺿﺪ وﯾﺮوﺳﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺼﺮف ﻣﺪاوم دارو اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮔﺎم ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪی ﺑﺮای رﯾﺸﻪ ﮐﻨﯽ
اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮرد از درﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه  HIVو اﯾﺪز ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ

ﺧﻮد را در ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.

دو ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﺗﯿﻤﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ روش وﯾﺮاﯾﺶ ژن ﮐﺮﯾﺴﭙﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی

ذﺧﺎﯾﺮ ﺧﻔﺘﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس در ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ دارو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﯿﻤﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ  Lewis Katzﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ دﮐﺘﺮ »ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻠﯿﻠﯽ« ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ

ﻫﻤﯿﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ و ﺑﻪ روﺷﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن وﯾﺮوس  HIVدر  ۳۰درﺻﺪ از ﻣﻮش ﻫﺎی
آﻟﻮده ﺷﺪﻧﺪ.

دﮐﺘﺮ »ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻠﯿﻠﯽ«
ﻣﺤﻘﻘﺎن »اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ« ﭘﺲ از  ۸ﺳﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ داروﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ

ﭘﺮوﺗﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  HIV-1 Tatرا ﻫﺪف ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﮑﺜﯿﺮ وﯾﺮوس  HIVو اﺑﺘﻼی ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز دارد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داروی آﻧﻬﺎ  ۹۰درﺻﺪ وﯾﺮوس  HIVرا ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ

ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» .اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ« ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ داروﯾﯽ »ﺳﺎﻧﻮﻓﯽ« )(Sanofi
ﭘﺎدﺗﻦ ﺟﺪﯾﺪی را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ  ۹۹درﺻﺪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی وﯾﺮوس  HIVﺣﻤﻠﻪ ﻣﻮﻓﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ

دﻫﺪ.

ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﺪز ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻨﯽ ﺑﺮای آن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ از ﺳﺎل

 ۲۰۰۳ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺻﺮف ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت روی ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ اﯾﺪز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﯾﻦ ﺗﻼش ﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و آزﻣﺎﯾﺶ دﺳﺘﮑﻢ  ۱۰۰واﮐﺴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻓﺮاد را ﺗﺎ

 ۳.۵ﺳﺎل در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺨﻮف ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ.

»آﻧﺘﻮﻧﯿﻮ ﮔﻮﺗﺮش« ،دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺪز اﻋﻼم ﮐﺮد در ﺻﻮرت ﻫﻤﺮاﻫﯽ
ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۳۰ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

