ايدز چيست؟
ايدز كه مخفف سندرم نقص ايمني اكتسابي است بيماري است كه اولين بار در سال  1891گزارش
شد و به سرعت مشكل عمده سالمتي در اياالت متحده و در سراسر جهان شد .در بيماران ايدزي
مكانيسمهاي دفاعي ايمني بدن از كار ميافتند و به عفونت و بدخيمي منجر ميشوند كه افراد سالم
هيچ گونه مشكلي در برابر آنها ندارند.
ايدز ناشي از ويروس نقص ايمني انسان ) (HIVاست كه در گذشته به  LAV, HTLVIIIو ARV
معروف بوده است .اين ويروس به خانواده ويروسهاي پيشين تعلق دارد و ممكن است از زجيره-
اي نشأت گرفته باشد كه در ميمونهاي سبز آفريقايي يافت ميشود .هنگامي كه ويروس HIV
سلولهاي انسان را عفوني ميكند ممكن است براي سالهاي زيادي پنهان (غير فعال) باقي بماند .به
داليل ناشناختهاي اين ويروس ممكن است فعال شود و به ايدز يا بيماري وابسته به ايدز منجر شود.
بنابراين بيماران مبتال به عفونت  HIVممكن است بدون عالمت بوده يا عاليم خفيف تا شديدي
داشته باشند .افرادي كه در معرض خطر ويژهاي از ابتال به ايدز هستند عبارتند از افراد دو جنس يا
همجنس باز,استفاده كنندگان از داروهاي تزريقي,فاحشهها و افراد مبتال به هموفيلي ,نگراني
فزايندهاي درباره شيوع ايدز در افراد غير همجنس باز وجود دارد.
ايدز به طور ويژه واگيردار نيست و با تماس اتفاقي منتشر نميشود.
ايدز بر اثر تماس با خون يا مني آلوده انتقال مييابد .بانكهاي خون اكنون دهندههاي خون را از
لحاظ عفونت  HIVآزمايش ميكنند بنابراين انتقال ويروس از راه انتقال خون به ندرت رخ ميدهد.
ايدز چگونه چشم را مبتال ميكند؟
حدود 57درصد از بيماران ايدزي به نوعي دچار مشكل چشمي هستند .در اغلب موارد رتين (غشاء
حساس به نور در ته چشم) گرفتار ميشود .خونريزي شبكهاي كوچك و وجود نقاط پنبهاي -پشمي
عالئم اوليه عفونت بوده و غالباً با معاينه چشمي قابل تشخيص هستند .نقطه پنبهاي -پشمي كه سفيد
و كركي به نظر ميرسد به خاطر حركت دوراني در منطقهاي كوچك در شبكيه به وجود ميآيد .اين
حركت ممكن است باعث ايجاد نقاط خوني ريز يا خونريزي نيز شود .از آنجايي كه بيماريهاي
ديگر ميتوانند يافتههاي مشابهي را ايجاد نمايند ,لذا نقاط پنبهاي -پشمي و خونريزيهاي شبكيهاي
كوچك نشانههاي تشخيص ايدز به شمار نميروند.

عفونت شبكيه با سيتومگالو ويروس ) (CMVبسيار شديدتر است CMV .به عنوان عفونت فرصت
طلب شناخته شده است چرا كه به ندرت باعث بيماري ميشود مگر در بيماراني كه به سيستم ايمني
بدن آنها آسيب رسيده باشد .هنگامي كه  CMVاز يك سلول به سلول ديگر شبكيه حركت ميكند،
اين سلولها را نابود ميسازد .كل شبكيه ممكن است در مدت زمان دو تا سه ماه درگير شود.
چنانچه عفونت به درمان پاسخ ندهد و هر دو چشم را گرفتار كند ميتواند منجر به نابينايي شود.
عفونتهاي ديگر شبكيه از جمله عفونتهاي ناشي از ويروس هرپس ,توكسوپالسما پارازيت و
كانديداي قارچي نيز ميتوانند در بيماران ايدزي به وجود آيند.
كاپوس ساركوما مشكل نادر كانسري است كه در بيماران ايدزي رخ ميدهد و ممكن است پلكها
را گرفتار سازد ،جايي كه به صورت ندول بنفش رنگ بدون درد ظاهر ميشود .اگر ملتحمه (
غشاءموكوسي كه سفيدي چشم را ميپوشاند) را مبتال سازد به صورت تودهاي گوشتي به رنگ قرمز
روشن پديدار ميشود .به نظر ميرسد كه ضايعات كاپوس ساركوما پوستي و غشاءموكوسي به
آهستگي رشد ميكنند.
در مراحل پاياني بيماري مغز همواره درگير ميشود چه با عفونت مستقيم  HIVيا با عفونتهاي
فرصت طلب از آنجايي كه پيش از 75درصد از مغز انسان به نوعي با عمل بينايي در ارتباط است,
لذا چشمها ممكن است عالئمي از درگيريهاي مغزي را نشان دهند .تاري ديد ,مشكالت ناشي از
حركات چشمي يا دو بيني نيز ممكن است عارض شوند.
درمان موجود كدام است؟
هيچ گونه درماني براي نقاط پشمي -پنبهاي شبكيهاي يا خونريزي ضروري نيست چرا كه اين نقاط
هيچ تأثيري روي بينايي ندارند .به نظر ميرسد كه ( DHPGگانسيكلوير) كه داروي تجربي نويني
است ميتواند از پيشرفت عفونت شبكيهاي  CMVجلوگيري كند .با اين حال اين دارو ممكن است
درماني نبوده و سمي باشد .با اشعه درماني يا خارج كردن به طريق جراحي ميتوان رشد كاپوس
ساركوما را كاهش داد .درمان عفونت  HIVتحت بررسي است اما اميد ميرود كه بتوان درماني
مؤثر در برابر بيماري اساسي پيدا نمود.
آيا ويروس ايدز در اشك ديده ميشود؟
به ندرت ميتوان ويروس  HIVرا در اشك بيماران ايدزي يافت از طرفي ديگر هيچ موردي از ابتال
به ايدز ناشي از تماس با اشك بيمار ايدزي ديده نشده است .با اين حال چشم پزشكان در تميز

كردن وسايل و لنزهاي تماسي كه در تماس با اشك هستند,دقت ويژهاي به عمل ميآورند .جهت
اطمينان ,نتيجه آزمايش كليه محلولهاي صنعتي شستشوي لنزهاي تماسي موجود آن بوده است كه
اين محلولها باعث ضد عفوني كردن لنزهاي تماسي كه در معرض ويروس  HIVهستند ,ميشوند.

