ኤች.ኣይ.ቪን ቲቢን፡ ክልተ ቀተልቲ
ቃልሲ ኣንጻር ቲቢ ኣብ መብዛሕትU ክፋል ዓለም Eዉት ምምሕያሽ Eንዳ ኣርኣየ፣ ኣብ
ኣፍሪቃ ግና ኣብ ኣተሓሳሳቢ መጠን በጺሑ ኣሎ። መጠን በዚ ሕማም ዝተለኽፉ ሰባትን ምስ
Eዚ ብዝተኣሳሰር ብኤች.ኣይ.ቪ ዝሞቱ ቁጽርን ምውሳኹ ተመዝጊቡ ኣሎ። ኣብዚ Eዋን
ኤች.ኣይ.ቪን ቲቢን ቀተልትን ተላባEትን ሕማማት Iዮም። Eቶም ክልተ ቀተልቲ
ተባሂሎም ድማ ይጽውU።
ቲቢ
ቢቲ ፍሉጥን መብዛሕትU ግዜ ኣዝዩ ተላባEን ሕማም Iዩ። ቲቢ ዘለዎም ሰባት ክስEሉ፣
Eንጥሸውን ቱፍን ክብሉ ከለዉ ናብ ኣየር ዝሰራጮ Iዩ። ወትሩ ድማ ንሰናቡE የጥቅE።
ንዝዀነ ክፋል ኣካላት ሰብ Eውን ክሃሲ ይኽEል Iዩ። ቀጻሊ ብድሆ ኣብ ምምEባል ዝርከባ
ሃገራት ከኣ Iዩ።
ሓደ ስልሲት ካብ ህዝቢ ዓለም በቲ ማይኮባክትሪዩም ቲቢ ዝፍለጥ ተበኪሉ ኣሎ። ይኹን
Eምበር ውሑዳት ካብዞም ሰባት Eዚኣቶም ቲቢ የማEብሉ። መልከፍቲ ቲቢ በቲ ሓደ ሰብ
ብቱበክር ባሲሊ ዝብሃል ከተንፍስ ከሎ ይኽሰት። ኣብ ሳንቡE ድቁስ ኰይኑ ከኣ ይነብር።
ብቲቢ ዝተለኽፉ ሰባት ብዙሕ ግዜ ዝሓመሙ ኰይኑ ኣይስምOምን Iዩ።
ብጠንቂ ጉድለት ኣመጋግባ፡ ኤች.ኣይ.ቪ፡ ካብ መጠን ዝሓለፈ ኣልኮላዊ መስተ ዝኽሰት
ምድኻም ስርዓተ ምክልኻል ሕማማት ኣካላት ሰብ መልከፍቲ ቲቢ ንጡፍ ይኸውን። Eቶም
ምልክታት ከኣ ካብ ክልተ ክሳብ ሰለስተ ሰሙን ዝቅጽል ሰዓል፡ ምጉዳል ሚዛንን ሸውሃትን፡
ረስኒ፡ ረሃጽ ለይትን ደም ሕዋስ ሰዓልን Iዮም። ማይኮባክትሪዩም ቲቢ ታበርክል ባሲሊ
Eውን ይብሃል Iዩ። ምኽንያቱ ታበርክል ዝብሃል ማህሰይቲ ስለ ዘውርዱ።
ቲቢን ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስን
ብዓለም ደረጃ ምልባE ቲብ ብዘሰምብድ መጠን ዘስፋሕፋሓሉ ካብ 1986 ንደሓር Iዩ። Eዚ
ኩነት Eዚ ፈለማ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣመሪካ ተራEዩ። ኣብ 1986፡ 3 ሚEታዊት ነይሩ።
ኣብ 1990 ድማ 6 ሚEታዊት። Eዚ ዓይነት Eብየት ንክርA ከኣ ኤች.ኣይ.ቪ ዓቢ ጠንቂ
ኰይኑ ተራEዩን ተጻዊቱን። ብርግጽ፡ ቲቢ ንጡፍ መልክE ንክሕዝ ኤች.ኣይ.ቪ Eቲ ዝዓበየ
ረቋሒ Iዩ።
ብዓለም ደረጃ ከባቢ 40 ሚሊዮን ሰባት ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ ኰይኖም ይነበሩ ኣለዉ። ካብ
ሓደ ስልሲት ዘይውሕዱ ድማ ብቲቢ ዝተለኽፉ Iዮም። ተሰከምቲ ክልቲU ሕማማት ማለት
Iዮም። ኣብ ሓደ ውሁብ ዓመት፣ ካብ ኤች.ኣይ.ቪ ነጻ ዝዀኑ ሰባት ንላEሊ ተስከምቲ
ዝዀኑ ሰባት ቲቢ ንከማEብሉ ክሳብ 50 ግዜ Eድል ኣሎ። ቲቢ ኣብ ብኤች.ኣይ.ቪ ዝተለኽፉ
ሰባት ንክስስን Eቲ ኣዝዩ ነቲ ኣጋጣሚ ዝጥቀም Iዩ። ኣብ ነብሲ ወከፍ ዓመት 200,000
ዝዀኑ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ተሰኪሞም ዝነብሩ ሰባት ብቲቢ ይሞቱ። Eቶም ዝበዝሑ
ጉዳያት ቲቢ ኣብ ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ኰይኖም ዝነብሩ ሰባት፣ ኣብ ደቡባዊ
ምብራቕ Iስያ ዘጋጥሙ Iዮም። Eቲ ኣዝዪ ዝተጠቅA ግና ዞባ ሳብ-ሳሃራ ኣፍሪቃ Iዩ 80 ሚEታዊት ሕሙማት ቲቢ ከኣ ብኤች.ኣይ.ቪ ዝተለኽፉ ክዀኑ ተኽEሎ ኣሎ። በዚ

ድርብ መልከፍቲ Eዚ ዝኣክል ዘጋጥም መጠን ሞት ካብቲ ብቲቢ ዘጋጥም መጠን ሞቱ
ንላEሊ ናብ ብሓሙሽተ Eጽፊ የምርሕ ኣሎ። ብተወሳኺ Eውን ቲቢን ኤች.ኣይ.ቪን ስድራ
ቤታዊ ሕማም ምዃኖም Iዩ። ዝዀነ ብኤች.ኣይ.ቪ ወይ ቲቢ ዝተለኽፈ ኣባል ስድራ Eንተ
ደኣ ሃልዩ ካልOት ኣባላት Eዛ ስድራ Eውን ክልከሙ ይኽEሉ Iዮም።
ንኣብነት፡ ኣብ ማEከላይ ኣፍሪቃ ሪፓፕሊክ፣ ዝርግሐ መልከፍቲ ቲቢ ኣብ 1988 ከባቢ 32
ሚEታዊት፣ ኣብ 1994 ከኣ 62 ሚEታዊት፣ ኣብ 1998 ድማ 82 ሚEታዊት ምዃኑ
ይግመት። Eዚ ድማ ካብቶም ሕክምና ኤች.ኣይ.ቪ ኣብ ባንጉይ ዝገበሩ ዝተረኽበ ሓበሬታ
Iዩ።
Eዞም ክልተ ጣምራ ሕማማት ብተመሳሳሊ ፍጥነት ዝምEብሉ Iዮም።
ኤች.ኣይ.ቪ ንስርዓተ ምክልኻል ሕማማት ሰብነት ስለ ዘዳኽም ሰባት ብዝለዓለ መጠን
ንቲቢ ክቃልU ባብ የርሑ። ኣብ ሓደ ዉሁብ ዓመት፣ ካብቶ ካብዚ ሕማም ነጻ
ኰይኖም ዝነበሩ ሰባት ንላEሊ ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ ብ50 Eጽፊ ንጡፍ ቲቢ
ከማEብሉ ዘሎ ተኽEሎ ልUል Iዩ።
ህዋስ ቲቢ (ባክተሪያ) ምEባለ ኤች.ኣይ.ቪ ናብ ኤይድስ ክሰጋገር የቃላልጥፍ። ቲቢ
ንስርዓተ ምክልኻል ብምንቅቓሕ ምብዛሕ ኤች.ኣይ.ቪ የሳልጥ። ነቲ ዘገምታዊ ምEባለ
ኤች.ኣይ.ቪ የነሃህር።
ካብ 55 ክሳብ 60 ሚEታዊት ሕሙማት ኤች.ኣይ.ቪ በቲ ኣዝዩ ፍሉጥ ዝዀነ ዓይነት ቲብ
ፓልሞናርዪ ቲቢ ዝብሃል ይጥቅU። ይኹን Eምበር ኣብ ገለ ሕሙማት ከኣ ሕልፍ ዝበለ
ፓልሞናሪዩ ቲቢ ክኸውን ይኽEል Iዩ።
መርመራ
ኣብ ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ ኰይኖም ዝነብሩ ሰባት ክህሉ ዝኽEል ቲቢ ብመርመራ ንምርካብ
ከቢድ Iዩ። Eቲ ምኽንያት ከኣ Eቶም ልሙዳት መሳርሒታት መርመራ ህዋስ ቲቢ
(ንባክተርያ) ነዚ ህዋስ ንክረኽብዎ ዝተሓተ ተኽEሎ Iዩ ዘለዎም። ተሰከምቲ ኤች.ኣይ.ቪ
ኰይኖም ዝነበሩ ሰባት፣ ኣብ ውሽጢ ኰነ ካብ ሳንቡE ወጻI ቲቢ ንከማEብሉ ዝለዓለ
ተኽEሎ ኣሎ። Eዚ Eውን ንዝግበር መርመራ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ይገብሮ። Eዚ ሕማም ከኣ
ቀታሊ ይኸውን። መጠን ተላጋቢ ቲቢ ንምርካብ ዘሎ Eድል ድሩት Iዩ። ከባቢ 45
ሚEታዊት ጥራሕ። Eዚ ከኣ ካብቲ ብውድብ ጥEና ዓለም ኣብ 2005 ዝተደንገገ 70
ሚEታዊት ክኸውን ኣለዎ ዝበል ኣዝዩ ዝተሓተ Iዩ። ንመርመራ ዘድሊ ሽንቲ ወይ ካልE
Eንተ ተወሲዱ፣ ብተዛማዲ መርመራ ሕሉፍ ፓልሞናሪዩ ዝቀለለ Iዩ። ግና ኣብ ኣዝዩ
ዝዓሞቀ ጽፍሒ Eንተ ሃልዩ ነዚ ንክትረክብ Eውን ከቢድ Iዩ።
ቲቢን ደቂ-ኣንስትዮን
ኣብ መላኣ ዓለም፣ ተሰከምቲ ኣደራE ዘይምEሩይ ድኽነት፡ ሕማቕ ጥEና፡ ጉድለት መግብን
ሃሰይቲ ሕማማትን ደቂ-ኣንስትዮ Iየን። ስለዚ ከኣ ካብ ኩሎም ጠንቂ ሞት ኣደ ዝዀኑ
ሕማማት ንላEሊ ጠንቂ ዝለዓለ ሞት ኣብ ደቂ-ኣንስትዮ ዘስEብ ቲብ Iዩ። ብዓለም ደረጃ፣

ካብ 900 ሚሊዮን ንላEሊ ደቂ-ኣንስትዮ ብቲቢ ተጠቂAን ኣለዋ። ኣብ 2006፡ 1 ሚሊዮን
ደቂ-ኣንስትዮ ሞይተን፣ 2.5 ሚሊዮን ድማ ሓሚመን። መብዛሕትAን ከኣ ኣብ ክሊ Eድመ
15ን 44ን ዝነበራ Iየን።
መደምደምታ
ድርብ መልከፍቲ ኤች.ኣይ.ቪን ቲቢን Eቲ ንሕክምና ኣገዳሲ ንሳይንሳዊ መጽናEቲ ከኣ በዳሂ
ኰይኑ ዘሎ Iዩ። Eቲ ቀንዲ መርሚርካ ንምርካቡ ኣጸጊሙ ዘሎ፣ ንምልብU ምቁጽጻርን
ኣጠቃቅማ ንምክልኻሉ ዝውሰዱ መድሃኒታትን Iዩ። ብርግጽ መብዛሕት Oም ዝውሃቡ
ብቁዓት ክንክናት፣ ኤች.ኣይ.ቪን ቲቢን ብተናጸል ኣብ ምሕካሞም ዘድሃበ Iዩ።
ምስ ኤች.ኣይ.ቪ ዝተኣሳሰርት ቲቢ ንምብዳህ ፖሊሲታትን መምርሒታትን ይምEብሉ
ኣለዉ። ሃገራትን ውድባትን ድማ ኣብ ክልቲU ሕማማት ዘተኰረ ዝተወሃሃደ ዓቅመን
ኣዋፊረን ይሰርሓ ኣለዋ።
ብዘይካ Eቲ ጠንቂ Eዞም ሕማማት ንፍላጥ ንነዊሕ ዓመታት ዝተገብረ ጻEርን መጽናEትን፣
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ኤች.ኣይ.ቪ ኰይኖም ዝነበሩ ሰባት ዘጋጥም ሕማም ቲቢ ንምቁጽጻርን ናብ ዝለዓለ
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