فيروس نقص المناعة البشرية في علم األحياء
أن فيروس نقص المناعة البشرية )االيدز( ھو فيروس مميت يسبب تعطيل جھاز المناعة في الجسم .ماال يقل عن  28مليون
شخص في العالم توفوا بسبب االيدز – يتدھور عندھم جھاز المناعة بسبب الفيروس إلى حد ان العدوى تشكل تھديدا يوميا
للحياة .
لقد تم التعرف على االيدز كمرض ألول مرة في عام  .1981اما بالنسبة الكتشاف ان فيروس نقص المناعة البشرية مسببا
لمرض اإليدز فقد تم في عام  .1983وبعد مرور أكثر من  20عاما من ھذا األكتشاف لم يعد ھناك أي لقاح ضد فيروس نقص
المناعة البشرية ولم يوجد عالج لمرض االيدز على الرغم من أن الجيل الجديد من األدوية قد استطاعة بتمديد متوسط
العمرالمتوقع للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية بشكل كبير .
من المعروف اآلن ان مصدر فيروس نقص المناعة البشرية )اإليدز( قد نشأ من القردة .ربما وقع األنتقال الى البشر عند تلوث
جروح البشر بدم الحيوانات التي كانت تذبح لألكل في جنوب الصحراء الكبرى بافريقيا .تم انتقال العدوى على االرجح دون
مالحظتھا لفترة طويلة من الزمن حتى النصف األخير من القرن  20حيث تزامنت األضطرابات األجتماعية مع اندالع اإليدز .
من األوضاع التي ايدة انتشار الفيروس في افريقيا أن أول انتشار لھذا الفيروس قد تم في أفريقيا ومن العومل االخرى التي
تشمل االنتشار ھي :الھجرة بأعداد كبيرة من المناطق الريفية الى المناطق الحضرية ،وتفكك وحدات األسرة بسبب كثرة
الھجرات ،الصراع ،وعدم المساواة بين الجنسين . .ھنالك بيانات جديدة تشير إلى أن الفيروس في الشمبانزي نتج عن إعادة
التركيب بين فيروسين من فيروسات نقص المناعة في القردة SIVrcm :من القردة ذو التاج االحمر المعروف ب
 mangabeysوالفيروس الثاني ،SIVgsn ،من القرودة ذو بقعة االنف الكبيرة .كل من ھذه األنواع من القردة تغذت على
الشمبانزيBoth of these primate species are preyed on by chimpanzees. .
جھاز المناعة
أن فيروس نقص المناعة البشرية ھو نوع خاص من انواع الفيروسات – أي وھو الفيروس االرتجاعي .مع أن الفيروس
القھقري أبسط من الفيروسات العادية إال أن القضاء عليه أكثر صعوبة .يغرز ھذا الفيروس جيناته في الحمض النووي للخاليا
المستھدفه بحيث أن أي خاليا جديدة تنتج من ھذه الخاليا ستحتوي أيضا على جينات ھذا الفيروس .
تنسخ الفيروسات القھقرية جيناتھا في الخلية المستھدفة مع مستوى عال من الخطأ .معدل التكاثر يكون عاليا ويتم الفيروس
بتشوية سريع مع سرعة انتشارة عندما يشترك مع فيروس نقص المناعة البشرية.
واضافة الى ذلك ،فأن "المغلف" الذي يحتوي على جسيمات فيروس نقص المناعة البشرية ھو مصنوع من نفس المادة التي
تتكون منھا بعض الخاليا البشرية مما يجعل التمييز بين جزيئات الفيروس والخاليا السليمة عملية صعبة على الجھاز المناعي .
أوال ،تعلم عمل النظام المناعي ھو من األساسيات لفھم تحرك وتعقيدات فيروس نقص المناعة في الجسم البشري .جھاز
المناعة يحمي الجسم من غزو الكائنات المسببة لألمراض و .العوامل المسببة لألمراض وغيرھا من الجزيئات الغير متمتعة
بالحكم الذاتي ھن مولدات للمضادات .يتم جھاز المناعة بالتعرف على الجزيئات الغير معروفة ومن ثم يحفيز األستجابة
المناعية .الخطوط المحددة والغير محددة للدفاع تساعد على عملية إحباط غزو العوامل الممرضة .الدفاعات الغير محددة
تتصرف بشكل سريع و عشوائي الستبعاد الميكروبات من الجسم أو قتل االجسام المتسللة بنشاط .الحواجز الميكانيكية للدفاعات
الغير محددة تشمل التالي :مثل المخاط ،الشعر ،األھداب في الجھاز التنفسي ،وتدفق البول من خالل المسالك البولية .أغلبية
اإلصابات الناتجة من العوامل الممرضة تحدث في األغشية المخاطي للجسم .
زيوت الجلد ،المواد الكيميائية في العروق وسوئل المعدة تستخدم أيضا كحواجز غير محددة .الدموع وإفرازات األنف واللعاب
تحتوي على بكتيريا القادرة على تدمير االنزيمات .اآلليات التي تحتوي على اشارات كيميائية معقدة ،مثل الحمى و التھاب،
تعمل أيضا ضد مجموعة واسعة من مسببات األمراض .إحدى الدفاعات الغير محددة تشمل البالعات؛ نوع معين من كرات الدم
البيضاء )خاليا الدم البيضاء( التي تكتنف وتساعد على ھضم الميكروبات أو المھيجات األخرى مثل الغبار وحبوب اللقاح.

البالعات ) مصدر كلمة  Phagocytesباالنجليزي تعني "البلعمة  "Phago -تعني األكل "cytes" ،تعني الخلية( تھاجر إلى
المناطق المتضررة وتبتلع مسببات األمراض .ھذه الھجرة تؤدي الى االحمرار والتھاب المصاحب للعدوى .بعض خاليا
المناعة الفطرية ھي ذات أھمية خاصة لتنظيم استجابة المناعة لدينا .تسمى ھذه الخاليا بالخاليا الجذعية أو االنغرھانس والتي
تتمكن بالتحرك من خالل الخاليا الموجودة خارج الجسم .أنھا موجودة بكثرة في الجلد ومخاط أغشية الجسم التي تتعرض
للمواد الغير مألوفة بما في ذلك جھاز الھظم ،ومسالك الھواء في الجسم ،والجھاز التناسلي .عندما تواجه الخاليا الجذعية اجسام
خارجية فھي أيضا أكلة )تأكل المواد( ولكن لديھا نظام استقبال خاص والذي يسمح لھا بتمييز الكائنات الضارة من غير
الضارة .على العموم فأن ھذه الخاليا تحمل أجزاء من مسببات المرض الى العقد الليمفاوي حيث يتم إما منع أو تحفيز
االستجابة المناعية على التكيف .عملية اتخاذ القرار حول أي ردود سيتخذة جھاز المناعة فانة يعتمد على الكائنات الخارجية
)مسببات األمراض الخطيرة تسبب استجابة كبيرة( وعلى امكانية ارسال اشارات الخطر واألستغاثة من قبل الخاليا .تكمن
أھمية الخاليا الجذعية في امكانيتھا على تفعيل ومنع التالي :منع الجسم من مھاجمة أنسجتة ،منع المواد الغذائية التي تم
استيعابھا من محيط االنسان أو المواد الغير ضارة ،أو بامكانھا ان تتواصل مع بقية الجھاز المناعي وتعلمة على تفعيل التكيف
المناعي.

The significance of the dendritic cells is that they can prevent you from reacting
against your own tissues, against food that you ingest or harmless materials from
your environment, or they can tell the rest of your immune system to make an
adaptive immune response.
إذا استطاعت االجسام المتسللة ان تنتھك الدفاعات الغير محددة فإن الجھاز المناعي سيستخدم مجموعة متنوعة من الكريات
البيضاء للدفاع ضد نوع معين من المتسللين .الخاليا اللمفية تستجب وتربط جزيئات معينة غير معروفة )المستضدات( .احدا
فروع خاليا المجموعة الليمفاوية ،خاليا الباء )خاليا  ،(Bتتحول الى خاليا مفرزة الجسام مضادة .ومن احدا فروع الخاليا
الليمفاوية ،الخاليا التائية )خاليا  ،(Tفأنھا تشمل على خاليا مناعية التي بقدرتھا ان تقتل مباشرة الخاليا السرطانية أو الخاليا
المصابة بالفيروس .بعض األنواع الفرعية من خاليا  Tتخدم بطريقة تنظيمية والتي بقدرتھا على افراز اشارات كيميائية
لتحفيز أو قمع مجموعة متنوعة من وظائف الخاليا المناعية .ألن فيروس نقص المناعة البشرية يصيب احدا ھذه الخاليا التائية
)خاليا  ،(Tالعروفة بخاليا المساعدة ،فأن بأستطاعة ھذا الفيروس ان يخرب ويھلك الجھاز المناعي ،مما يؤدي إلى مرض
اإليدز.
في عملية األستئناف يتم تحفز مجموعة متخصصة من خاليا الدم البيضاء التي تؤدي إلى تنشيط خاليا  + CD4الخاليا التائية
المساعدة إذا قررة الخاليا المناعية الفطرية )الخاليا الجذعية( أن ھنالك مواد خطرة )جزء من الفيروس أو البكتريا( .تشير
خاليا  + CD4إلى سطح البروتين المتواجد على طبقة خاليا التي .تتمكن خاليا التاء المساعدة على تحفيز مجموعة أخرى من
الخاليا ،أي خاليا الباء ،النتاج االجسام المضادة التي تربط مستضدات محددة وتحركھا مما يمنعھا ان تسبب العدوى .يجب
على خاليا الباء أن تتفاعل مع خاليا التي المساعدة ألنشاء عملية إنتاج لألجسام المضادة .تحفيز األشارات الكيميائية الناتجة من
خاليا التاء المساعدة على إنتاج خاليا الباء المحددة للعوامل المسببة للمرض ومن ثم تحفيز خاليا الباء للتمييز الى خاليا
البالزما .خاليا البالزما ھي مصانع إلنتاج المحددة لمكافحة اي عوامل مسببة لألمراض التي تنتشر في الليمفاوية أو في مجرى
الدم .األجسام المضادة محددة لمستضد واحد فقط .تعمل األجسام المضادة على إعاقة المستقبالت التي تسمح للعوامل الممرضة
بالتعلق على الخاليا المستھدفة أو من خالل خلق كتل من البكتيريا .التكتل يجعل مھمة البالعات أسھل حيث تكتل البكتيريا يسھل
عملية ابتالع كمية كبيرة في وقت واحد .األجسام المضادة المنضمة تعمل احيانا كالعالمات تعزيز البلعمة وتدعا .opsonins
يمكن لألجسام المضادة الملزمة أن تبدء أيضا سلسلة من التفاعالت الكيميائية الحيوية والتي تفعل مجموعة من المواد الكيميائية
المعروفة باسم التكملة .يمكن لمكونات التكملة المنشطة أن تشكل ثقوب في األغشية البكتيرية وأن تعزز األتھاب.
المفھوم الھام ھو أنة أذا تم تنشيط الخاليا لمرة واحدة فقط فأن الجسم يقوم بانتاج الخاليا ذو القدرة على خزن المعلومات التي
تتأكد من الحركة واالستجابة السريعه للمناعة عند التعرض مرة أخرى لنفس المرض .لھذا السبب فان اللقاحات توفر الحماية
الدائمة ضد المرض.

خاليا المساعدة المعروفة بحرف تي في اللغة األنجليزية ) (THھي خاليا مھمة عند عملية تنسيق نشاط استجابة جھاز المناعة.
الرسائل الكيميائية التي تفرزھا )المعروفة بالسيتوكينات( تحفيز االستجابة المناعية الغير محددة لمواصلة وتعزيز الردود
المناسبة والمحددة .في الواقع ،الخاليا المساعدة التائية ) (Tھي وسيلة "الموصالت" في الجھاز المناعي.
بأستطاعة )مثل الفيروسات أو البكتيريا( التي أفلتت من كشف األجسام المضادة أن تدخل وتصيب الخاليا  .يقوم سطح الخاليا
المصابة بالتغييروتقوم خاليا التي ) (Tبالتعرف على ھذا التغيير .خاليا التي السامة تقتل الخاليا المصابة وتمنع ھذه الخاليا من
إنتاج المزيد من العوامل الممرضة  .يتم التفاعل بين خاليا التي السامة وخاليا التي المساعدة لتنظيم عملية التخلص من الخاليا
المصابة .ومن المھم تذكر أنة يجب على الخاليا الجذعية تنشيط خاليا  +CD4أي خاليا التي المساعدة قبل أن يستطيع جسمنا
أن ينتج خاليا الباء المفرزة ألجسام مضادة محددة أو خاليا التي السامة التي تقضي على الخاليا المصابة.
انتقال فيروس نقص المناعة
ال يتمكن فيروس نقص المناعة البشرية من اختراق الجلد الغير مقطع ألن الدفاعات الفطرية توقفة .ينتقل فيروس نقص المناعة
البشرية عن طريق التبادل المباشر لسوائل الجسم  .ال ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق مسار البراز او الفم أو
التالي :الھباء ،الحشرات ،أو مالمسة األشياء مثل األدوات المنزلية المشتركة أو المعانقة .ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية
بصورة رئيسية عبر ثالثة طرق :عن طريق االتصال الجنسي ،عن طريق الدم )خالل عملية نقل الدم أو نقل منتجات الدم أو
اإلبر الملوثة( أو عن طريق انتقال العدوى من األم إلى الطفل .بشكل عام فان الجماع الجنسي ھو النمط األكثر شيوعا النتقال
العدوى.
ثالثة عشر إلى خمسة وثالثين في المئة من النساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية سينقلن العدوى إلى
أطفالھن؛ يحدث األنتقال في الرحم وكذلك أثناء الوالدة .وقد تبين أيضا أن حليب ثدي األمھات المصابات تحتوي على مستويات
عالية من الفيروس  .المخاطر التي يتعرض لھا العاملون في مجال الرعاية الصحية يكون اوال من التلقيح المباشر بإالبرة .
بالرغم من أن اللعاب قد يحتوي على كميات صغيرة من الفيروس إال انة من غير الممكن انتشار الفيروس عن طريق التقبيل.
ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق الممارسة الجنسية الى مجرى الدم عبر األغشية المخاطية التي تغطي المھبلة
والمستقيم والفم .الضامة والخاليا الجذعية المتواجدة على سطح الجدار المخاطي يربط الفيروس وينقلھا الى العقد اللمفاوية
األغشية والمكوك عليه في  ،والتي والذي يحتوي على خاليا المساعدة )خاليا  (CD4بتركيز عالي.
عمل فيروس نقص المناعة البشرية
في حالة دخول فيروس نقص المناعة البشرية الجسم يبدأ الجھاز المناعي بإنتاج مضادات لمكافحة فيروس نقص المناعة
البشرية وإنتاج خاليا التي ) . (T cellومع ذلك فأن الفرد المعرض لفيروس نقص المناعة البشرية يستغرق مابين شھر الى ستة
اشھر إلنتاج كميات ال بأس بھا من األجسام المضادة  .تكون استجابة جھاز المناعة ضعيف بسبب تلف خاليا الذاكرة التائية
) .(CD4 CCR5يقوم فيروس نقص المناعة البشرية بالدخول الى الجسم ويربط الخاليا الجذعية التي تحمل الفيروس إلى
الخاليا التائية ) (CD4المتواجدة في األنسجة اللمفاوية مما يؤدي الى إنشاء العدوى.
يتم الفيروس بھاجمة خاليا  CD4+كتالي :يقوم الفيروس بالھجوم والسيطرة على الخلية ،ثم يقوم بإدراج جيناتة الخاصة الى
الحمض النووي للخلية ويستخدمة لتصنيع الكثير من جزيئات الفيروس  .ومن ثم ،تذھب ھذه الجزيئات لتصيب خاليا أخرى .
في النھاية خاليا  CD4المضيفة تموت وكيفية حدوث ذلك مازال غير معروف من قبل العلماء  .مع انخفاض عدد خاليا CD4
فأن قدرة الجسم على مكافحة األمراض تنخفض حتى يصل إلى درجة محرجة ومن ثم يقال للمريض أنة مصاب بنقص المناعة
المكتسب ،أي اإليدز.
تكاثر الفيروس يسرع من انتاج الفريميا ) viremiaحالة طبية حيث يستطيع الفيروس الدخول الى جميع اعضاء الجسم عبر
دخولة الى مجرى الدم( وانتشار الفيروس الى جميع أنحاء أنسجة الجسم اللمفاوية  .مع ان استجابة الجھاز المناعي ضد
الفيروس يسبب نوعا من الحماية إال انة يقوم بتأسيس العدوى المزمنة المستمرة .إنتاج السيتوكينات واالنقسامات الخلوية التي

تنظم االستجابة المناعية لحماية الجسم أيضا تسبب تكاثر فيروس نقص المناعة البشرية  .ھناك رد سريع لخاليا الCD4+ T
مما يؤدي إلى تدميرھا وإلى تغيير في األنسجة اللمفاوية التي تمنع ردود الجھاز المناعي.
يمكن لعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية ان تتقدم لمدة ثماني الى عشر سنوات قبل ظھور االعراض السريرية  .أسھمت
الفترة الطويلة للفيروس الى العديد من المشاكل المتعلقة بالتشخيص والسيطرة عليھا  .ومن ناحية أخرى ،ليس كل الحاالت
تستغرق فترة طويلة للظھور فان ھنالك حاالت يتو تطور اإليدز فيھا بسرعة .ھنالك العديد من العوامل باألظافة الى علم
الوراثة التي يستطيع من خاللھا تحديد سرعة تقدم المرض في اي شخص ما.
المراحل النموذجية لعدوى فيروس نقص المناعة البشرية ھي كتالي :في المرحلة األولى ،الفئة ألف ،قد يكون من الصعب
تحديد ما إذا كان الفرد مصابا من دون إجراء فحص دم .في حين أن ما ال يقل عن نصف عدد األشخاص المصابين بالمرض
تتطويرعدھم علل متشابھة )صداع ،آالم العضالت والتھاب الحلق ،حمى ،وتضخم الغدد الليمفاوية( في غضون ثالثة أسابيع
من التعرض مما يجعل بعض األفراد غير متناظرين .وعالوة على ذلك ،فأن سبب األعراض نفسھا يمكن ان يكون نتيجة
التھابات عديدة ومختلفة .وجود طفح قد يساعد على التمييز بين وجود عدوى فيروس نقص المناعة البشرية من األمراض
المعدية األخرى ولكن ليس جميع المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية يحصولن على طفح جلدي .معظم ھذه العالمات
واألعراض تزول ولكن يمكن للتورم الليمفاوي وتورم الغدد أن يستمر لسنوات من خالل الفئة ألف لفيروس نقص المناعة
البشرية.
عادة فان عدد جزيئات الفيروس في مجرى الدم يكون عاليا بعد فترة قصيرة من التعرض .عند ھذه النقطة فان كميات خاليا
CD4تغرق )خاليا التي المساعدة ھي من ضمن الخاليا المناعية التي تعبر عن مستقبالت خاليا CD4والتي يمكن استخدامھا
لعد أنواع الخاليا الفارزة( .عندما تظھر األجسام المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية فأن أعداد خاليا  CD4ترتفع ولكن ھذا
االرتفاع ينخفض مرة أخرى عند تقدم المرض .يحدث ھذا األنخفاض ببطء وعلى مدى سنوات .الفئة سي لفيروس نقص
CD4
خاليا
لعداد
الكبير
األنخفاض
عند
يحدث
السريري(
)اإليدز
البشرية
المناعة
)من  mm3 /800 -1200من المستوى الطبيعي للخاليا الى .(mm3/200
في مرحلة الفئة باء تبدأ مؤشرات فشل جھاز المناعة  .العدوى المستمرة تظل واضحة  --مثل عدوى الخميرة ،وألواح،
واإلسھال ،وبعظ الحاالت السرطانية في الرحم.
أصبحة الفئة سي مرادفا لمرض اإليدز .في ھذه المرحلة ،تظھر العدوى االنتھازية المرتبطة باإليدز .وفقا لمركز السيطرة على
األمراض ھنالك  26حالة سريرية تؤثر في المصابين بمرض اإليدز وعادة معظم ھذه الحاالت ال تؤثر باألفراد ذو الصحة
الجيدة .تشمل ھذه الحاالت عدوى الخميرة للقصبات الھوائية والمريء و الرئتين؛ االلتھاب الرئوي )عدوى فطرية(؛ داء
المقوسات )يسببه البروتوزوي الذي ينتشر عن طريق القطط(؛ ساركوما كابوزي )سرطان جلد نادر ينجم بواسطة فيروس(؛
الفيروس المضخم للخاليا االلتھابات ،والسل .باإلضافة إلى ذلك ،فأن األفراد الذين تضرروا من فيروس نقص المناعة البشرية
ھم أكثر عرضة للمرض الخطير أو الموت من باقي السكان المتواجدين خالل تفشي األمراض مثل الكريبتوسبوريديوم
)الطفيلية التي تنقلھا المياه( ،وفطار كرواني )نوع من الفطريات التي تنتقل عن طريق الغبار(.
ھنالك أفراد لم يصابوا بفيروس نقص المناعة البشرية على الرغم من تعرضھم المتكرر لألصابة .ھؤالء األفراد غالبا ما يكون
لديھم خاليا تائية مساعدة غير عادية بأقل كفاءة من البديل مع مشاركة المتلقية  CCR5وھو أمر ضروري لدخول الفيروس الى
خاليا التي المساعدة .وھناك أيضا أفراد يصابون بالعدوى ولكن ال تتطور العدوى الى اإليدز .ھوالء االشخاص الناجين على
المدى الطويل أو االشخاص الذي لم يتطور عندھم المرض على المدى الطويل يشملون في قأمة األفراد الذين تم تعريفھم
بالخليين من االدز بعد اإلصابة بثمانية عشر عاما .ھنالك مجموعة متنوعة من العوامل التي قد تكون السبب لمثل الحاالت التي
تم ذكرھا :على سبيل المثال ،العدوى الناتجة عن فيروسات أقل ضراوة .ويبدو أن بعض العدوى طويلة األجل والغير متطورة
لديھا خاليا  CD8والتي ال سيما قادرة على الحد من اإلصابة بفيروس نقص المناعة) .في معظم مرضى اإليدزفأن خاليا CD8
تصبح أقل نشاطا(.

ھناك خمسة أنواع فرعية ھامة من فيروس نقص المناعة البشرية :وكل نوع يسود في مناطق جغرافية مختلفة .على سبيل
المثال ،أن النوع الفرعي المعروف بالباء ھو أكثر شيوعا في أمريكا الشمالية .على عكس ذلك فأن النوع الفرعي المعروف
بالسي يسود في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا .ھنالك أيضا تفاوت كبير ضمن ساللة معينة من ھذه الفروع .في الواقع فأن
أي شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية سوف يكون عرضة للمتغيرات العديدة للفيروس .ينتج فيروس نقص المناعة
البشرية الكثير من االخطاء عند عملية أستنساخة للحمض النووي الريبوزي إلى الحمض النووي الصبغي والذي يتم يدمجة الى
صلب الكروموسومات المضيفة .معدل طفر فيروس نقص المناعة البشرية عالي بسبب سوء استنساخة في عملية األستنساخ
العكسي مما يسبب تقلبات كبيرة .بسبب عدد ھذه التغيرات الكبيرة فانة معالجة الفيروس تصبح اكثر صعوبة مما يعوق عملية
تطوير اللقاحات .باإلضافة إلى ذلك ،بسبب معدل اتطور السريع للفيروس في الشخص المصاب فأن بمكان فيروس نقص
المناعة البشرية ان يطور بسرعة مقاومتة للعقاقير الذي يأخذھا المصاب للمكافحة.

