 HIVوالوقاية ما بعد التعرض
األيدز عبارة عن وباء ،يخفض بشكل خطير معايير الحياة ومتوسط عمر االنسان في الدول النامية ويكلف الكثير
من النقود في األمم الصناعية) HIV .فيروس نقص المناعة لدى اإلنسان(ھو الفيروس الذي يؤدي الى األيدز ويمكن
ان ينتقل بواسطة الدم ،المني،السائل المھبلي ،سائل ما قبل القذف وحليب الرضاعة .المسبب الرئيسي لعدوى ال
 HIVبواسطة الممارسات الجنسية الغير محمية أو اإلبر الملوثة .ومن الطرق المھمة جدا إلنتقال وإنتشار عدوى ال
 HIVھي إنتقال العدوى من األم لطفلھا ،والتي يمكن ان تحدث مثال خالل الوالدة أو خالل الرضاعة من الثدي.
أوال يؤثر الفيروس على الخاليا في جھاز المناعة والتي من المفترض ان تدافع ھذه الخاليا عن الجسم ضد
األمراض  .ولكن ال  HIVيتجاوز ويحطم ھذه الخاليا في جھاز المناعة بشكل مباشر أو غير مباشر ،مما يضعف
جھاز المناعة .
األيدز في اإلنسان ھو ان فيروس ال HIVيجعل جھاز المناعة في النھاية يفشل ويتوقف عن العمل .الناتج من ھذا
الفشل لجھاز المناعة ،ان الجسم يصبح اكثر واكثر عرضة لجميع انواع األمراض وحتى ابسط انواع الرشح يمكن
ان تؤدي الى الموت.اليوم الطب يعمد الى تسمية األيدز "مرحلة اخيرة" أو "متقدمة" في عدوى .HIV
ھنلك عدة أعراض لعدوى ال HIVاألولية .ھذه األعراض شبيه باألعراض التي يصاب بھا اإلنسان اذا كان مصابا
بالرشح .اكثر ھذه األعراض شيوعا ھي الحمى ،إرھاق عام ،تعب  ،الم بالرأس ،تعرق ،الم عضلي ومفصلي ،قيء
ونقص في الوزن .في المرحلة األخيرة لإليدز ھذه األعراض ال تختفي ،بما ان ھذه األعراض جاءت كنتيجة من
عدوى تحدث بسبب الضعف الشديد لجھاز المناعة بسبب اإلصابة بال .HIV
باإلضافة الى ان األشخاص الحاملين لفيروس ال HIVلديھم احتمال ان يصابو بامراض ال تھدد الجسم مع وجود
تعرف اإليدز .مثال  ،وقاية ما بعد التعرض  ،امراض الرئة التي
جھاز مناعة كامل .ھذه األمراض تسمى أمراض َ
تكون عادة نادرة في األشخاص األصحاء ولكن منتشرة بين األشخاص المصابين بال  . HIVفي شبه الصحراء
اإلفريقية وقاية ما بعد التعرض واحد من أوائل دالئل اإليدز في األشخاص الذين لم يتم فحصھم .ھناك ايضا امراض
تعرف -اإليدز ،طور بشكل متكرر األشخاص المصابين بال HIVبامراض عصبية معينة ولديھم احتمال زيادة
– َ
ملحوظة لتطوير اشكال من أورام معينة والتي – في النھاية -تؤدي الى الموت.
ال يوجد عالج لإليدز .األدوية الغالية الثمن يمكن ان تبطىء من انتشار فيروس ال  HIVولكن في النھاية كل
شخص مصاب بعدوى ال ،HIVوأصبح عنده مرض االيدز يموت مبكرا اكثر من الشخص الصحي الغير مصاب .
ولذا الشخص يجب ان يتجنب بأي طريقة األصابة بالعدوى بال . HIV
حتى نتجنب اإلصابة من ال  HIVيجب على الشخص ان ال يمارس الجنس مطلقا بدون وقاية .حتى األشخاص
الممارسو الجنس مع شخص واحد فقط غالبا ما تتم اصابتھم بالعدوى بواسطة ھذا الشريك .في الحقيقة  ،نسبة الى
دراسة سويسرية اكثر من  %49من األشخاص يصابوابعدوى ال HIVمن شركائھم الدائمين  .استعمال واقي جيد
واستعمال الواقي بطريقة صحيحة يجنب احتمال اإلصابة بال  HIVعند ممارسة الجنس المھبلي .ايضا ممارسة
الجنس عن طريق الشرج تحتاج واقيات ،كما ان لدى ممارسة الجنس الشرجي احتمال عالي بشكل ملحوظ بأن يؤدي
الى اإلصابة بال  HIVاكثر من أي ممارسة جنسية اخرى .

البعض يقول  ،الجنس الفموي خطير جدا  ،ايضا .ولكن الخطورة في انتقال ال  HIVمن خالل الجنس الفموي
صعب تقديره حسب العلماء ,ھناك دراسة اجريت ما بين  [.....] 1992-1990عن رجال تم تشخيصھم حديثا
بإصابتھم بعدوى ال  ، HIVستة اشخاص من أصل  37مريض ) (% 16,2من الذين أصيبوا بالعدوى خالل سنة
قبل الفحص ادعوا ان ممارسة الجنس الفموي كانت الطريقة الوحيدة الممكنة التي أدت الى إصابتھم " ولكن باقي
الرجال يمكن انھم اصيبوا بالعدوى بواسطة ممارسة الجنس الفموي ايضا .باإلضافة  ،الى ان ھذه الدراسة تختص
بالرجال فقط ،ولكن العدوى من الجنس الفموي تحدث للنساء ايضا .ولھذا يجب على الشخص ايضا ان يستعمل
الواقي اذا كان سوف يمارس الجنس الفموي .باإلضافة الى ان المداعبة الجنسية من الرجل للمرأة يجب ان ال
تمارس خالل حدوث الدورة الشھرية لدى النساء.
ما عدا ممارسة الجنس مع شريك مصاب بال , HIVھناك اشكال اخرى من العدوى والوقاية مثال اإلبر الملوثة.
ينتشر اإليدز عادة بين مدمني المخدرات الذين يحتاجون الى إبر لحقن أنفسھم بالمخدرات.مشاركة اإلبر تؤدي الى
فرصة عالية من العدوى بين مجتمع متعاطي المخدرات بسبب كميات الدم الصغيرة على اإلبر )ال يمكن ان تراھم
بالعين( .ولھذا يجب على متعاطي المخدرات استعمال اإلبر التي تخصھم فقط .لحسن الحظ ,نادرا ان يصبح بطريق
الخطأ مرضى مصابين بالعدوى بسبب اإلبر الملوثة من العاملين في الرعاية الصحية.
ولكن العدوى بالخطأ عن طريق نقل الدم ال تزال مشكلة في الدول المتطورة .حلت األمم الصناعية المشكلة عن
طريق مراقبة الدم وتسخين الدم)التسخين يقضي على فيروس ال .( HIVولكن في شبه الصحراء اإلفريقية ال يوجد
على الغالب نقود لعمل ذالك .ال يستطيع المريض عمل الشيء الكثير لمحاربة ھذه المشكلة .ولكم ھناك حل معقول
للدول النامية وھو ان يتم تسخين عينات الدم تحت الشمس.
طريقة اخرى للعدوى ھي العدوى من ام مصابة بالمرض الى طفلھا .ھذا يمكن الحدوث خالل الحمل أو الوالدة أو
خالل الرضاعة من الصدر .ولكن ھناك طرق لخفض احتمال نقل العدوٮللطفل  ,في البداية ھنالك أدوية معينة -تؤخذ
خالل الحمل -تخفض بشكل عالي الفرص بأن يصبح الطفل مصاب بال  HIVمن خالل األم .باإلضافة الى والدة
الطفل بواسطة عملية قبصرية تخفض فرصة العدوى .ھذان المقياسان مجتمعين معا ،يخفضان احتمال ان يصاب
الطفل بالعدوى الى نسبة تصل .%1
بالطبع ،الرضاعة عن طريق الثدي يجب ان تتجنب في اي حالة حتى ال يصاب الطفل بالعدوى بھذه الطريقة بعد ان
يولد بدون اي عدوى وإصابة .في الحياة الواقعية ھذا شيء عمله سھل في الواليات المتحدة والدول المتطورة .ولكن
في شبه الصحراء اإلفريقية التستطيع معظم األمھات إطعام أطفالھم بطريقة اخرى عدا إطعامھم من خالل رضاعة
الثدي  .وبالتالي حتى بالرغم من وجود األدوية المضادة للفيروس ،يمكن ان يظل ال HIVينتقل من خالل
الرضاعة من الثدي .مع ان جميع ھذه األشياء تعطي انطباع سيء  ،ايضا ھناك بعض األخبار الجيدة .حتى لو
األشخاص اصيبوا بعدوى ال  HIVيمكن ھناك احتمال – في البداية -إليقاف الفيروس من اإلنتشار في جميع انحاء
الجسم ،بحيث ان عدوى المرض ال تبدأ .وبالتالي الوقاية ما بعد التعرض تستعمل  :ھو عبارة عن عالج اإلنتي
ريتروفايرل قصير األمد والذي يمكن ان يطبق ويعطي مباشرة بعد احتمال التعرض لعدوى ،يمكن ان يحدث احتمال
التعرض لعدوى مثال بطريقة مھنية) مھم للعاملين في الرعاية الصحية( أو من خالل ممارسة الجنس.
عالج ما بعد التعرض لإلصابة ھو عالج فعال كلما بدأ العالج فيه مبكرا بعد احتمال التعرض .مثال خالل ساعتين
بعد ممارسة الجنس مع شريك مصاب بفيروس ال، HIVحقيقة ھناك احتمال عالي يمنع عدوى ال  HIVبواسطة
الوقاية ما بعد التعرض .عندما يمر الوقت اإلحتمال بعدم اإلصابة يضعف .بعد التعرض بأربع وعشرين ساعة ليس
ھناك حاجة لبدء العالج بسبب انه أصبع متأخرا لمنع اإلنتشار المبكر للفيروس في الجسم.

الوقاية ما بعد التعرض ھو قيم ومھم خصوصا لنظام الرعاية الصحية .في كثير من الحاالت عندما تكون األمدادات
الوقائية محدودة وھناك الكثير من المرضى المصابين بال  ، HIVھناك بالطبع فرصة للعاملين في مجال الصحة
ليصبحوا مصابين ايضا  ،وجود الوقاية ما بعد التعرض يمكن ويجب ان تعمل على تقليل احتمال االصابة بالمرض.
من المفروض ان تزود كجزء من حزمة احتياطية عالمية لتخفض تعرض موظفين الصحة الى العدوى في العمل.
وبالتالي ھناك اعتقاد بأن وجود الوقاية ما بعد التعرض للعاملين في الصحة يمكن ان يقلل من قلق العاملين حول
خطورة التعرض الى ال  HIVفي اماكن عملھم  .ھذا ايضا يمكن ان يعطي واقعية اكثر للناس للعمل مع اناس
مصابين بال . HIV
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