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انتقالاچآيويچگونهاستوازچهراههاييانتقالمييابد؟
راه های انتقال اچ آي وي شناخته شده و محدود است. این راه ها عبارتند از: تماس جنسی 
محافظت نشده، تماس خون و ترشحات آلوده با سطوح مخاطي و انتقال از مادر به کودک.

1-انتقالازطريقتماسجنسي
تماس جنسي، شایع تـرین راه انتقال اچ آي وي در جهان است که بيش تر از 70 درصد موارد 
ــود تا احتمال خطر انتقال  ــال اچ آي وي را در بر مي گيرد. بعضي از موارد، باعث مي ش انتق

ویروس در تماس جنسي زیادتر شود. این موارد عبارتند از:
تعداد دفعات تماس جنس��ي و یا تعداد ش��رکای جنسی: با باالتر رفتن تعداد شرکاي 
ــي و یا افزایش تعداد دفعات تماس جنسی حفاظت نشده )بدون استفاده از کاندوم(،  جنس
ــت که ارتباط جنسي با  ــن اس احتمال ابتال به ویروس هم باالتر مي رود. با این توضيح روش
ــي خارج از چارچوب خانواده دارند،  احتمال ابتال را بيش تر خواهد  افرادي که روابط جنس

کرد. 
مرحله بیماری: وقتي که ميزان ویروس در بدن فرد مبتال بيش تر باشد احتمال انتقال هم 
ــت: 1- مرحله حاد  ــود ميزان ویروس در دو مرحله در بدن فرد مبتال زیاد اس بيش تر می ش

بيماري )دو تا چهار هفته اول پس از ورود ویروس به بدن(، 2- مرحله بيماری پيشرفته. 
سالم نبودن مخاط در حین تماس جنسی: اگر رابطه جنسي با خون و ترشحات جنسی 
ــود احتمال انتقال افزایش می یابد. سالم نبودن مخاط و یا ابتال به یک بيماری  آميخته ش
ــی درمان نشده حتي بدون وجود زخم،  نيز خطر انتقال را افزایش می دهد. برقراری  آميزش
ــت که می تواند با خطر  ــی در زمان عادت ماهيانه هم یكي دیگر از مواردي اس تماس جنس

بيش تری از نظر انتقال همراه باشد.
ــده که با دخول همراه  ــی محافظت نش محل تماس جنس��ی: در تمامي ارتباطات جنس
ــت، احتمال انتقال وجود دارد. تماس از طریق مقعد بيش ترین خطر و تماس جنسی از  اس

طریق دهان کم ترین خطر را دارد. 
ــلي، زنان بيش تر از مردان در معرض ابتال به  جنس��یت: به علت ویژگي هاي دستگاه تناس
اچ آي وي هستند. یعني احتمال انتقال آلودگي از مرد مبتال به زن سالم بيش تر از عكس آن 
ــود. عالوه بر این چون ممكن است  ــت. ميزان این تفاوت بين 3 تا 20 برابر برآورد می ش اس
ــنين باالتر هستند و تجربه جنسی بيش تری دارند ارتباط جنسی  زنان با مردانی که در س

برقرار کنند، احتمال خطر دریافت ویروس باز هم در زنان بيش تر خواهد بود. 
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2-انتقالازطريقتماسخونوترشحاتآلوده
خون می تواند باعث انتقال اچ  آي وي گردد. انتقال از طریق خون بيش تر در اثر تزریق خون 
ــرنگ و سوزن مشترک و تماس های تصادفی با  ــتفاده از س و فرآورده  های خونی آلوده، اس

ابزار تيز و برنده اتفاق می افتد. 
ــن  بي در  ــترک  مش ــرنگ  س و  ــوزن  س از  ــتفاده  اس  
ــار  ــن راه انتش ــواد، دومي ــي م ــدگان تزریق مصرف کنن
اچ آي وي در دنيا است. در کشور ما، اچ آي وي بيش تر از 

این راه وارد بدن افراد مبتال شده است.
ــالم  ــت پاالیش صد در صدی خون س با اجرای سياس
ــازمان انتقال خون در حال حاضر هيچ مورد  توسط س
ــال اچ آي وي از طریق دریافت خون در  ــدي از انتق جدی

کشور دیده نشده است. 
ــوزن  ــكي آلوده، تيغ اصالح، س ــكي و دندانپزش ــه ابزارهای تيز و برنده نظير ابزار پزش کلي
 C و B ــل هپاتيت های ــر انتقال انواع عفونت های خوني مث ــی و غيره بالقوه خط خال کوب
ــود. با این وجود  ــتي رعایت ش ــتفاده از آن ها نكات بهداش و اچ آي وي را دارند و باید در اس

احتمال انتقال اچ آي وي از این طریق بسيار پایين است.

3-انتقالازمادربهكودك
انتقال اچ آي وي از مادر به فرزند یكي دیگر از راه هاي انتقال بيماري است که مي تواند هم 
ــد  ــيردهي اتفاق بيفتد. به  نظر مي رس درحين بارداري، هم در هنگام زایمان و هم در زمان ش
ــد. همانند  ــته  باش تماس نـوزاد با خون مادر بـه هنگام وضع حمل بيش ترین نقش را داش

ــر انتقـال از  ــي،  خط ــق تماس جنس ــال از طری انتق
ــي کـه در مرحله حاد و یا در مرحله بيماری  مـادران
ــت. همچنين  ــر می برند بيش تر اس ــرفته به س پيش
ــر در زایمان،  ـــرایطي مثـل زایمان زودرس، تأخي ش
ــتعمال  ــاالي مادر، اس ــن ب ــن A، س ــود ویتامي کمب
ــتند که  ــایر مواد مخدر، مواردي هس دخانيات و س
ــه نوزاد  ــال انتقال بيماري ب ــش احتم موجب افزای
ــام موارد انتقال در  ــوند. بيش از 90 درصد تم مي ش

طي دو ماه آخر بارداري اتفاق مي افتد. 
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با ذکر راه هاي انتقال این ویروس، باید بدانيم که اچ آي وي از راه هایي که در زیر آمده است، 
قابل انتقال نيست:

 دست دادن با فردي که اچ آي وي دارد 
 بغل کردن یا روبوسی با فرد مبتال

  بودن در کنار فرد مبتال در محيط هاي عمومي مثل مدرسه یا محل کار 
ــتخر  ــایلي مثل تلفن عمومی، توالت، حمام و اس ــترک یا وس ــتفاده از ظروف مش  اس

شنای عمومی
 تماس مایعات و ترشحات بدن فرد مبتال با پوست سالم 

  گزش حشرات
ــده و بزاق قابليت انتقال  ــک، ادرار، محتوي مع ــحات بيني، خلط، عرق، اش مدفوع، ترش

اچ آي وي را ندارند مگر این که حاوي خون قابل رویت باشند )در آن ها خون دیده شود(
با شناخت راه هاي انتقال و ابتال به بيماري، نگراني در دیگر موارد بي مورد است و الزم  است 

ضمن آگاهی و توجه به راه های انتقال، از ابتالی به آن پيشگيري کرد.

پیشگیریازانتقالجنسیاچآیوی
ــواهد، حاکي از افزایش تعداد موارد ابتالي اچ آي وي از طریق ارتباطات  در حال حاضر ش
جنسي محافظت نشده و نيز انتقال بيماري در ميان زنان است. این مباحث زنگ خطري 
ــوم بيماري ایدز یعني گسترش انتقال اچ آي وي از طریق جنسي است.  براي آغاز موج س
راه های انتقال عفونت های آميزشی و اچ آی وی شبيه هم هستند و افرادی که در معرض 
ــابه دارند. از طرف  ــيار زیادی رفتارهای مش ــر این بيماري ها  قرار دارند تا حدود بس خط
ــی، خطر ابتال به اچ آي وي را افزایش می دهد. به طوری که  دیگر وجود یک عفونت آميزش
ــي که یكی از آن ها  مبتال به نوعي از عفونت هاي  خطر انتقال اچ آي وي در یک زوج جنس
ــت که هيچ یک از طرفين، مبتال به عفونت  ــت 10 برابر بيش تر از زمانی اس ــی اس آميزش

آميزشی نيستند. 
ــده عالوه بر انتقال اچ آي وي مي تواند  ــت که ارتباطات جنسی محافظت نش پر واضح اس
باعث انتشار بيش از 30 بيماری آميزشي شناخته شده نظير سوزاک، سيفليس و.. شود. 
ــردان و صنعتی  ــيوع مصرف مواد روان گ ــال هاي اخير با افزایش ش ــفانه در طي س متاس

به ویژه در ميان جوانان و نوجوانان، ابتال به این بيماري ها شيوع بيش تري داشته است. 
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عواملافزايشدهندهخطرابتالبهاچآيويوسايرعفونتهایآمیزشی
ــی  ــایر عفونت های آميزش مهم ترین عواملي که باعث افزایش خطر ابتال به اچ آي وي و س

مي شود عبارتند از:
  داشتن بيش از یک شریک جنسی

  تغيير مداوم شرکای جنسی
  تماس جنسی با افراد داراي شرکای جنسی متعدد 

  تماس های جنسي محافظت نشده )بدون استفاده از کاندوم(
  تماس های جنسی با خشونت و زور)تجاوز( 

  تماس های جنسي از طریق مقعد
  تماس های جنسي در دوران قاعدگی

  ابتالي هم زمان به سایر عفونت هاي آميزشي
ظریف بودن مخاط داخلی دستگاه تناسلی زنان و زیاد بودن سطح مخاط در معرض تماس 
از جمله عواملي هستند که باعث افزایش آسيب پذیري آن ها نسبت به مردان مي شود. بجز 
آناتومي بدن، عوامل دیگری نيز در آسيب پذیری بيش تر زنان موثر است. به عنوان مثال زنان 
ــی بدون کاندوم را رد کنند. در  ــتگی مالی ممكن است نتوانند یک رابطة جنس به علت وابس
دختران جوان و کم سن نيز چون دستگاه تناسلی هنوز رشد کافی نداشته، احتمال صدمه 

خوردن، خراشيدگی، خونریزی و عفونت هاي آميزشی بيش تر است.  

پیشگیريازانتقالاچآيويازطريقارتباطجنسي

 توجه به تماس جنسی ایمن و محافظت شده یكی از مهم ترین راه های پيشگيری از ابتال 
به اچ آي وي/ ایدز و عفونت های آميزشی است. تماس جنسی ایمن و محافظت شده شامل 

موارد زیر است:
  تماس جنسی در چارچوب ازدواج

  داشتن تماس جنسی با شریک جنسی واحد
  استفاده از کاندوم در تمامي تماس های جنسی مشكوک و در همسران افراد مبتال به 

اچ آي وي/ ایدز
  متقاعد نمودن شریک جنسی برای استفاده از کاندوم
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چه کساني براي داشتن رفتارهاي جنسي ایمن نیاز به مشاوره و آموزش دارند؟ 
افرادي که نياز دارند در مورد رفتارهاي جنسي ایمن آموزش ببينند، عبارتند از:

  کليه افراد، با سابقه حداقل یک بار تماس جنسی محافظت نشده و همسران/ شرکاي 
جنسی آن ها

  افراد مبتال به بيماری های آميزشی و همسران/ شرکاي جنسی آن ها
ــی و همسران/ شرکاي جنسی    کليه افراد مبتال به اچ آي وي، افراد فعال از نظر جنس

آن ها
  مصرف کنندگان تزریقی مواد و همسران/ شرکاي جنسی آن ها

و  ــرک  مح ــواد  م ــدگان  کنن ــرف  مص   
روانگردان و همسران/ شرکاي جنسی آن ها

  همسران زندانيان
  سایر متقاضيان استفاده از کاندوم

ــه افرادي که از نظر  ــت که کلي الزم به ذکر اس
جنسی فعال هستند براي پيشگيري از انتقال 
ــایر بيماری های آميزشی، باید  اچ آي وي و س
ــی سالم و  آموزش کافی در مورد تماس جنس

استفاده از کاندوم را دریافت کنند.

رفتارجنسيايمن
در افراد در معرض خطر، آموزش رفتار جنسي سالم تر)Safer Sex Education( و ارتقاي 
ــي  ــتفاده از کاندوم )Condom Promotion( و چگونگي مذاکره براي آميزش جنس اس
ایمن )Safer Sex Negotiation( از جمله مهارت هاي اساسي است که در کاهش موارد 

ابتال به اچ آي وي/ ایدز اهميت فراوانی دارد.
ــی  ــانی، زیربنایی ترین و مهم ترین فعاليت در خصوص رفتارهای جنس آموزش و اطالع رس
ایمن است. با توجه به این که در اکثر جوامع صحبت در مورد مسایل جنسی با شرم و حيا 
و گاهی با اکراه و انكار همراه است، لذا آموزش و اطالع رسانی در این خصوص باید شفاف 

و با رعایت بسياری از مالحظات فرهنگی صورت پذیرد.
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ترويجاستفادهازكاندوم
ــتفاده از کاندوم در افراد مبتال به اچ آي وي، صرفاً به منظور  ــود که اس  همواره باید تاکيد ش
ــت، بلكه استفاده از آن مانع ورود عوامل جدید بيماری زا به بدن فرد  محافظت دیگران نيس
 super= مبتال نيز شده و در نتيجه از ابتال به سایر انواع اچ آي وي )انتقال مجدد اچ آي وي
ــایر عفونت هاي آميزشي پيشگيري خواهد شد. خطر انتقال مجدد  infection( و نيز س
در بين زوجين به ویژه در زوج هایی که هر دو مبتال به اچ آي وي هستند همواره مطرح است، 
ــي از کاندوم  ــن زوجين نيز در تمامي ارتباطات جنس ــود تا ای به همين دليل توصيه می ش

استفاده کنند. 

ــت که مصرف مواد محرک آمفتاميني  ــود این اس نكته اي که باید به آن توجه ویژه اي ش
ــی اجبارگونه و تكانشی  ــه( باعث افزایش دفعات رفتارهای جنس و مت آمفتاميني )شيش
ــود،  بنابراین آموزش استفاده از کاندوم در کليه مصرف کنندگان مواد محرک الزامی  مي ش

است
خویشتن داری و اجتناب از برقراري ارتباط جنسي قبل از ازدواج و وفاداري به همسر تنها 
ــایر عفونت های  ــي اچ آي وي و س ــت که قطعٌا و 100 درصد مانع از انتقال جنس راهی اس
ــود تا اصول رفتار  ــود. لذا در صورت برقراري روابط جنسي توصيه مي ش ــی می ش آميزش

جنسي ایمن رعایت شود. 
رفتار جنسی ایمن به معنی استفاده منظم، صحيح و مداوم از کاندوم در تمامی ارتباطات 
ــزایی برخوردار است. اگر کاندوم  ــی است. آموزش ارتباط جنسی ایمن از اهميت بس جنس
ــه و درست استفاده شود اثربخشي باالیي در پيشگيري از ابتال به اچ آي وي/ ایدز،  هميش

بيماري هاي قابل انتقال از طریق تماس جنسي و بارداري دارد.
کاندوم تنها وسيله پيشگيری از بارداری است که هم زمان از انتقال اچ آي وي و عفونت هاي 
آميزشي نيز جلوگيری مي کند. این وسيله در دو نوع زنانه و مردانه موجود است. استفاده 
ــتلزم دقت و عالقه مندی مصرف کننده است. در صورت استفاده صحيح و  از این روش مس
مرتب، بسيار مؤثر و بی ضرر خواهد بود. در بسياری از کشورها این وسيله مورد قبول زنان 

و مردان است.



شت، ردمان و آموزش زپشکی وزارت بهدا
شت معاونت بهدا

 دفتر آموزش و ارتقای سالمت

شت، ردمان و آموزش زپشکی وزارت بهدا
شت معاونت بهدا

 مرکز مدرییت بیماری اهی واگیر
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انتقال   و انتقال و عدم  راه های 
انتقال جنس�ی از  پیش�گیری 
 اچ آی وی


