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 ميالدی، در٣٠محققان معتقدند که زمانی در دهه 

جمهوری دموکراتيک کنگو، برخی از کسانی که از

گوشت شمپانزهها تغذيه میکردند، در تماس با نوعی

) قرارSIVاز ويروس نقص ايمنی ميمونی (

"١-HIVگرفتند. اين ويروس سپس تبديل به ويروس نقص ايمنی انسانی به نام "

شد که امروزه شايعترين نوع ويروس ايدز در جهان به شمار میرود.

اگرچه در آن زمان هنوز بيماری ايدز ناشناخته بود، امروزه

بررسی نمونههای خونی به جا مانده از گذشته نشان میدهد که

 به علت ابتال به بيماری ايدز جان خود را١٩۵٩مردی در سال 

در کنگو از دست داده است. اين نخستين و قديمیترين مورد

مرگ شناخته شده در اثر ابتال به اين بيماری محسوب میشود.

" که شيوع آن عمدتًا به غرب٢-HIVنسخه ديگری از ويروس ايدز به نام "

 ميالدی در اثر انتقال ويروس نقص ايمنی۶٠آفريقا محدود میشود، در دهه 

) از ميمون "مانگابی" به انسان، در گينه بيسائو تعدادی را مبتالSIVميمونی (

کرد.

 نشان داد که ممکن است ويروس٢٠٠٣نتايج يک تحليل ژنتيکی در سال 

 به اياالت متحده آمريکا رسيده باشد.١٩۶٨اچآیوی نخستين بار در سال 

گسترش ويروس اچآیوی به طور ناشناخته در آمريکا و ساير نقاط دنيا ادامه

پيدا کرد و آغاز يک همهگيری جهانی را رقم زد.

مرکز "پيشگيری و کنترل بيماری" اياالت متحده آمريکا روز پنجم ژوئن در

 مورد عفونت ريوی نادر در شهر لسآنجلس خبر۵گزارش هفتگی خود، از 

 نفر مرد، جوان، همجنسگرا و همگی از پيشينه پزشکی سالمی۵داد. هر 

برخوردار بودند. در آنها عاليمی از عفونتهای غيرمعمول ديگر هم مشاهده

میشد که نشان میداد سيستم ايمنی بدنشان به درستی کار نمیکند. اين نخستين

گزارش رسمی از شيوع يک بيماری جديد بود که بعدها "ايدز" نام گرفت.

پژوهشگران مرکز "پيشگيری و کنترل بيماری" در آتالنتا اصطالح "سندرم

) را برای اين بيماری به کار بردند.AIDSنقص ايمنی اکتسابی" يا همان ايدز (

 قاره جهان شناسايی۵، مواردی از ابتال به بيماری ايدز در ١٩٨٢تا پايان سال 

شد. همچنين مشخص شد که يک بيماری که در آفريقا به عنوان "بيماری

الغری" شناخته میشد، در واقع شکلی از بيماری ايدز است.
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ايدز در اروپا در حال گسترش بود. يک مورد ابتال در مرد همجنسگرايی ثبت

شد که به آمريکا سفر کرده بود و مورد ديگر در کسی که به آفريقای مرکزی

در رفت و آمد بود.

تحقيقات در مورد شيوع ايدز در رواندا و زئير و برخی ديگر از کشورهای

آفريقايی آغاز شد.

با بهرهگيری از تکنيکهای تازه توسعهيافته، لوک مونتانيه در انستيتوی پاستور

پاريس و رابرت گالو در انستيتوی ملی سرطان در واشنگتن، به طور جداگانه

ويروس مولد ايدز را کشف کردند. اين ويروس بعدًا "ويروس نقص ايمنی

" ناميده شد.HIVانسانی" يا "

مواردی از انتقال بيماری ايدز در اثر رابطه جنسی ميان دو جنس مخالف نمايان

شد.

نخستين کنفرانس بينالمللی ايدز در آتالنتا برگزار شد.

به دنبال کشف ويروس اچآیوی در سال قبل، اداره مواد غذايی و دارويی

) مجوز نخستين تست شناسايی اين ويروس راFDAاياالت متحده آمريکا (

صادر کرد.

راک هادسن، هنرپيشه معروف آمريکايی، نخستين چهره معروفی بود که در اثر

ابتال به ايدز درگذشت.

بررسی بانکهای خونی آمريکا برای اطمينان از آلوده نبودن آنها به ويروس

ايدز آغاز شد.

نخستين موارد ابتال به اچآیوی در روسيه و هند گزارش شد.

) پس از کسبAZTنخستين داروی ِرترو - ويروسی به نام "زيدوُودين" (

موفقيت در آزمايشهای اوليه، برای درمان در اختيار مبتاليان به اچآیوی قرار

گرفت. اين دارو میتواند تکثير ويروس اچآیوی را درون سلولهای انسانی

متوقف کند و موجب کند شدن توسعه بيماری ايدز در مبتاليان و به تعويق

افتادن مرگ آنها شود.

رونالد ريگان نخستين سخنرانی خود را درباره ايدز برگزار کرد.

آمريکا مهاجرت مبتاليان به اچآیوی را به اين کشور ممنوع کرد.

 نفر در اثر ابتال به ايدز جان٩٠٨ هزار و ١۶، در آمريکا ١٩٨٧تا پايان سال 

) کلWHOخود را از دست دادند. تا اين زمان، سازمان جهانی بهداشت (

 نفر و تعداد کل٧۵١ هزار و ٧١موارد ابتال به بيماری ايدز در جهان را 

 نفر گزارش کرده بود.٢٢ هزار و ۴٧مبتاليان به اين بيماری را در آمريکا 

 ميليون نفر در١٠ تا ۵سازمان جهانی بهداشت با اين تخمين که ممکن است 

سراسر جهان به ويروس اچآیوی مبتال باشند، "برنامه جهانی ايدز" خود را

متحد ملل سازمان مشترک "برنامه به را خود جای بعدها که کرد راهاندازی
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برنامه مشترک سازمان ملل متحد راهاندازی کرد که بعدها جای خود را به 

) داد.UNAIDSبرای مقابله با ايدز" (

سازمان جهانی بهداشت نخستين روز از ماه دسامبر را به عنوان "روز جهانی

ايدز" نامگذاری کرد.

روبان قرمز به عنوان يک نماد بينالمللی برای باالبردن توجه و آگاهی در

مورد ايدز معرفی شد.

 ساله تبديل شد.۴۴ تا ٢۴ايدز در آمريکا به بزرگترين عامل مرگ مردان 

نخستين درمان دارويی ترکيبی برای اچآیوی معرفی شد. اداره مواد غذايی و

 تأييد کرد. دارویAZT" را همراه با داروی ddCدارويی آمريکا استفاده از "

،AZTجديد نيز از تکثير اچآیوی جلوگيری میکرد و مصرف توأم آن با 

عالوه بر تأثير بيشتر، روند مقاومت دارويی را نيز در ميان مبتاليان کاهش

میداد.

مرکز "پيشگيری و کنترل بيماری" آمريکا تبليغات تلويزيونی کاندوم را

راهاندازی کرد.

 برای کاهش انتقال اچآیوی از مادران باردار به جنين،AZTاستفاده از داروی 

در آمريکا توصيه شد. يک تحقيق نشان داد که اين دارو میتواند ميزان انتقال

 درصد کاهش دهد.٨ويروس از مادر به جنين را به 

 سال از کشف ايدز، دولت آمريکا نخستين کمپين١٢پس از گذشت بيش از 

رسانهای ملی را برای تشويق استفاده از کاندوم راهاندازی کرد.

داروی جديدی به نام "ساکوئيناوير" برای درمان مبتاليان به ويروس اچآیوی

در دسترس قرار گرفت. اين دارو شکلگيری ويروسهای کامل جديد را در بدن

متوقف میکرد و باعث میشد که روند آلودهشدن سلولهای جديد در بدن از کار

بيافتد. معرفی اين داروی تازه که قویتر از داروهای پيشين عمل میکرد،

سرآغاز راهاندازی درماِن ترکيبی تازهای بود که "درمان ضد ِرترو – ويروسی

) نام گرفت.HAARTبسيار موثر" (

تا اين زمان، يک ميليون مورد ابتال به ايدز به سازمان جهانی بهداشت گزارش

 هزار۵٠٠ ميليون و ١٩شده بود و از آغاز همهگيری اين بيماری در جهان، 

نفر در دنيا به ويروس اچآیوی مبتال شده بودند.

) پايهگذاریUNAIDSبرنامه مشترک سازمان ملل متحد برای مقابله با ايدز (

شد.

برای سرعت بخشيدن به ساخت واکسنی برای اچآیوی، يک سازمان
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" در نيويورک شروع به کار کرد.IAVAغيرانتفاعی به نام "

 درصد کل مبتاليان به اچآیوی در اين زمان، در٩٠گزارشها نشان داد که 

کشورهای در حال توسعه زندگی میکنند.

"، ميزان مرگ و مير ساالنه ناشی ازHAARTدر نتيجه بهکارگيری درمان "

ايدز در آمريکا برای نخستين بار کاهش قابل توجهی پيدا کرد.

 ميليون کودک در جهان ممکن است تا سال۴٠سازمان ملل متحد اعالم کرد 

 ميالدی، يکی از والدين خود يا هر دوی آنها را به علت ابتال به ايدز از٢٠١٠

دست بدهند.

نخستين آزمايش تمام و کمال برای يک واکسن ضد اچآیوی در آمريکا آغاز

شد.

دو گروه از محققان شروع به توسعه واکسنهايی کردند که انواع اچآیوی شايع

در منطقه جنوب صحرا در آفريقا را هدف قرار میداد.

يک نوع اچآیوی مقاوم به تمام داروهای موجود در بازار (که مانع از تکثير

ويروس در بدن میشدند) در سانفرانسيسکو شناسايی شد. همچنين برخی

عوارض جانبی مصرف داروهای ضد اچآیوی، مانند ناراحتیهای قلبی

گزارش شد.

ادوارد هوپر با انتشار کتابی با عنوان "رودخانه"، مدعی شد که برخی پزشکان

 ميالدی، به طور۵٠با آزمايش يک واکسن ضدويروسی در آفريقا در دهه 

ناخواسته موجب آغاز روند همهگيری ايدز در جهان شدهاند. اين ادعا در سال

 توسط گروه بزرگی از محققان رد شد.٢٠٠١

 ميليون مرگ ناشی از١۴ ميليون مورد مبتال به اچآیوی و ٣٣تا اين زمان، 

ابتال به ايدز در جهان ثبت شده بود.

ايدز به عنوان چهارمين قاتل بزرگ در جهان معرفی شد.

سيزدهمين کنفرانس بينالمللی ايدز در دوربان آفريقای جنوبی برگزار شد. اين

نخستين بار بود که اين کنفرانس در يک کشور در حال توسعه برگزار میشد.

يک شرکت هندی فروش داروهای گران ايدز را با قيمتی ارزان در آفريقا آغاز

کرد. اين حرکت موجب شد که برخی شرکتهای دارويی ديگر نيز

قيمتهایشان را کاهش دهند.

کوفی عنان، دبيرکل سازمان ملل متحد، تأسيس "صندوق جهانی برای مقابله با

اچآیوی/ايدز، سل و ماالريا را پيشنهاد کرد.

 ساله در۵٩ تا ١۵ايدز به عنوان يکی از بزرگترين عوامل مرگ و مير افراد 

جهان معرفی شد.
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 ميليون ابتالی جديد به ايدز گزارش شد که بزرگترين ميزان۵در اين سال، 

ابتالی ساالنه از زمان شروع همهگيری اين بيماری به شمار میرفت. در اين

 ميليون نفر در اثر ابتال به ايدز جان خود را از دست دادند.٣سال، 

 ميليون٣سازمان جهانی بهداشت از طرح خود برای ارائه خدمات درمانی به 

 خبر داد (اگرچه٢٠٠۵نفر مبتال به ايدز در کشورهای در حال توسعه، تا سال 

اين هدف محقق نشد).

" که در زمينه توليد واکسن ايدز فعاليت میکرد،IAVAسازمان غيرانتفاعی "

هشدار داد که جهان هنوز سالها تا توليد يک واکسن موثر فاصله دارد. تا اين

 درصد کل بودجه اختصاص داده شده به ايدز، برای توسعه٣زمان، کمتر از 

واکسن اين بيماری صرف میشد.

آزمايش کِرمهای واژينال که ممکن بود بتواند به عنوان سالح نيرومندی عليه

انتقال اچآیوی عمل کند، آغاز شد. آزمايشهايی که روی جانوران صورت

 درصد موارد داشت.٧۵گرفت، نشان از موفقيتآميز بودن اين کرمها در 

در پی تحقيقاتی که روی جانوران انجام شد، دارويی توليد شد که میتوانست از

تماس محتوای ژنتيکی ويروس اچآیوی با کروموزومهای انسانی جلوگيری

کند. اين دارو نويدبخش راه تازهای برای مقابله با ويروس اچآیوی بود؛ به

ويژه در دورهای که انواع "مقاوم به دارو" اين ويروس رو به افزايش بود.

 ميليون مبتال به ايدز در جهان وجود داشت.۴٠در اين سال، حدود 

نوع بسيار مقاومی از اچآیوی نسبت به داروهای موجود، در نيويورک

شناسايی شد.

واکسن اچآیوی شرکت "ِمرک" نتوانست از آزمايشهای بالينی با موفقيت گذر

کند. با وجود اين، کار بر روی انواع ديگری از واکسنها برای مقابله با ايدز

ادامه يافت.

سازمان جهانی بهداشت و برنامه مشترک سازمان ملل متحد برای مقابله با ايدز

)UNAIDSيک مشاوره بينالمللی را در سوييس با برگزار کردند تا تعيين ،(

کنند که آيا ختنه مردان را بايد برای جلوگيری از انتقال اچآیوی توصيه کرد يا

نه. کارشناسانی که در اين مشاوره حضور داشتند، بر اساس شواهد موجود در

آن زمان (که قرار شد تکميل شود) توصيه کردند که ختنه مردان میتواند در

کاهش خطر ابتالی مردان به اچآیوی در اثر تماس جنسی با جنس مخالف موثر

باشد.

مرکز "پيشگيری و کنترل بيماری" آمريکا اعالم کرد که بررسیهای دقيقتر و

جديد نشان میدهد که وضع شيوع اچآیوی در اين کشور وخيمتر از چيزی

است که تصور میشد.

موارد جديد ابتال به اچآیوی در ميان مردانی که با همجنس خود رابطه جنسی

داشتند، رو به افزايش نهاد.

Francoise) و فرانسواز بار-سينوسی (Luc Montagnierلوک مونتانيه (
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Barre-Sinoussi برای کشف ويروس اچآیوی (

شدند.

 ميليون نفر تحت درمان قرار٣ ميليون مبتال به اچآیوی در اين سال، ٣٣از 

داشتند.

برای نخستين بار، مرگ و مير ناشی از ايدز در جهان رو به کاهش نهاد.

)UNAIDSمحاسبات برنامه مشترک سازمان ملل متحد برای مقابله با ايدز (

 و نيم ميليون مورد٣، با ١٩٩۶نشان داد که گسترش جهانی ايدز در سال 

ابتالی جديد، بيشترين رکورد را داشته است.

نظرسنجیها نشان داد که آمريکايیها ديگر ايدز را يک مشکل بزرگ تلقی

نمیکنند.

باراک اوباما ممنوعيت مهاجرت مبتاليان به اچآیوی به اين کشور را که در

زمان رونالد ريگان وضع شده بود، لغو کرد.

 ميليون مبتال به اچآیوی/ايدز در٣۴سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد که 

 هزار نفر از آنها به تازگی در٧٠٠ ميليون و ٢جهان زندگی میکنند که حدود 

اين سال مبتال شدهاند.

 نفر به اچآیوی۴٠٠ هزار و ٧اعالم شد که به طور تقريبی، روزانه حدود 

 نفر جان خود را در اثر بيماریهای۵٠٠ هزار و ۵مبتال میشوند و حدود 

مرتبط با ايدز از دست میدهند.

سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد که ايدز بزرگترين "قاتل عفونی" در جهان

 ميليون نفر جان خود را در اثر ابتال به ايدز از دست٣٠است و تاکنون حدود 

دادهاند. اين سازمان تخمين زد که اين بيماری به طور متوسط هر سال جان يک

 هزار نفر را میگيرد.٨٠٠ميليون و 

۴٠٠ ميليون و ٣آمار کودکان مبتال به اچآیوی/ايدز در جهان، در اين سال، 

هزار نفر اعالم شد. سازمان جهانی بهداشت تأکيد کرد که انتقال اچآیوی از

مادر به جنين تقريبًا به طور کامل قابل پيشگيری است.

نام "تيموتی ری براون" موسم به "بيمار برلين"، به عنوان نخستين فرد مبتال به

. او را "هری پاتر" اينايدز که احتماًال درمان قطعی شده است، 

 سال٢٠ سال پس از درمان و در حالی که ۴بيماری لقب دادند و اعالم شد که 

از زمان تشخيص اوليه ابتالی او میگذشت، تيموتی همچنان از ويروس

اچآیوی پاک است.

 هزار مورد ابتالی جديد به اچآیوی در اين سال۵٠٠ ميليون و ٢حدود 

گزارش شد.

) اعالم کردUNAIDSبرنامه مشترک سازمان ملل متحد برای مقابله با ايدز (

 کشور٢۵ تاکنون، در ٢٠٠١که موارد جديد ابتال به ويروس ايدز از سال 

 درصد يا بيشتر کاهش يافته است. با وجود اين در اين سال،۵٠جهان حدود 

 ميليون مبتال به اچآیوی در سراسر جهان وجود داشته است.٣۴حدود 

 درصد کمتر از ميزان۴٢در اين سال، موارد جديد ابتال در ميان کودکان، 

 بود.٢٠٠٩ درصد کمتر از سال ٢۴ و ٢٠٠٣مشابه در سال 

برنده جايزه نوبل پزشکی

٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠١١

معرفی شد
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 هزار نفر در جهان در اثر٧٠٠اعالم شد که در اين سال، حدود يک ميليون و 

 درصد کمتر٢۴عوامل مرتبط با ايدز، جان خود را از دست دادند. اين ميزان 

 بود. همچنين اعالم شد که موارد٢٠٠۵از ميزان مشابه مرگ و مير در سال 

، بيش از٢٠٠١جديد ابتال در منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا نسبت به سال 

 درصد افزايش يافته است.٣۵

اعالم شد که ردی از ژنهای ويروس اچآیوی در بدن "تيموتی ری براون" (که

پيشتر از او به عنوان نخستين بيمار درمان شده، نام برده بودند) 

اين ژنها متفاوت از نوع اچآیوی بود که پيش از درمان در بدن او يافت شده

بود. البته محققان اضافه کردند که يافتن اين ژنهای ويروسی الزامًا به مفهوم

درمان نشدن او و تداوم ابتاليش به ايدز نيست.

) شعار روزUNAIDSبرنامه مشترک سازمان ملل متحد برای مقابله با ايدز (

جهانی ايدز را در اين سال، "حرکت به سوی صفر" در خصوص "ابتالی جديد،

تبعيض، همچنين مرگ ناشی از ايدز" اعالم کرد.

محققان پادتنهايی را کشف کردهاند که ويروس اچآیوی را هدف قرار میدهند.

آنها اميدوارند که اين اکتشافات سرانجام به توليد واکسن موثری بيانجامد که

بتواند سپر مقاومی برای محافظت انسانها در برابر ايدز ايجاد کند. در ميان

" بيشترين اميدواری را در ميان دانشمندان ايجاد کردهPGT١٢٨اين پادتنها، "

است.

٢٠١٢

پيدا شده است.

چشمانداز
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