درعنا الواقي :جھاز المناعة

الثقة التي يتمتع بھا جسمنا في مقاومة اإللتھابات تعود لجھاز دقيق من الخاليا واألنسجة في جسمنا
والمسمى" جھاز المناعة " .وھو درعنا الواقي والذي يساعد في الحفاظ على تماسك الجسم  .فھو
رد الفعل الحاصل بالجسم ضد اإللتھابات والتعرض للعوارض الخارجية بإستثناء أمراض المناعة
فعال بدرجة كبيرة في اغلب األحيان .األجسام الغريبة التي تھاجم الجسم تسمى
الذاتية .ھذا الجھاز َ
مولدات األجسام المضادة واستجابة الجسم تكون في تكوين األجسام المضادة .ولھذا جھاز المناعة
ھو تفاعل أو "لعبة شطرنج" بين المضاد والجسم المضاد.
السمة المتميزة والنادرة لجھاز المناعة ھي قابليته لتميز الذاتي وغير الذاتي وھذا يحقق بجعل كل
خلية تع َلم )تعرض( بعالمة بناء على النسيج التوافقي األساسي المعقد .كل خلية ال تعرض ھذه
فعالة جداً حتى ان البروتينات الغير
العالمة سوف تعامل
وتعرف بغير ذاتي وتھاجم .ان العملية َ
َ
مھضومة تعامل كأنھا مضادات  .وحتى يمكن ان تفسر كمن يمللك "بطاقة تعريف"الخاليا التي
تمتلك بطاقة تعريف تعتبر من األصدقاء والذين ال يملكون بطاقة تعريف تتم مھاجمتھا.
بما ان ھناك استثناءات لمعظم الحاالت وھنا ايضاً يوجد استثناءفي بعض األحيان العملية تنھار
وجھاز المناعة يھاجم نفس الخاليا )الذين يملكون بطاقات تعريف( .ھذه الحالة في األمراض ذاتية
الحصانة مثل التصلب المتعدد اللويحي،ذات الذأبة ،وبعض أشكال التھاب المفاصل والسكري.
يتكون خط الدفاع الجنود في جيش جھاز المناعة من  :نوعين مھمين من انواع الخاليا :خالياB-
وخاليا – .Tالعمل األساسي لخاليا –Bھي انتاج اجسام مضادة ضد المضادات ،بينما خاليا –
Tعبارة عن نوعين  ،اما تساعد خاليا –Bفي عملھا أو تقتل /تھلك المضاد  .النوعين األساسين في
خاليا –Tھي "خاليا مساعدة" و خاليا Tالتي تقتل الخاليا .خاليا – Tالمساعدة تقسم بدورھا الى
خاليا مساعدة لخاليا  ( Th2 )Bوخاليا مساعدة للخاليا السامة القاتلة خاليا –.T

الخاليا
خاليا B-
خاليا ت المساعد
مساعد Th2
مساعد Th1
خاليا  -Tالسامة القاتلة

عملھا
انتاج األجسام المضادة
في عملھاBتساعد خاليا
تساعد خاليا B
تساعد الخاليا القاتلة T
قتل المضادات

ھذه الجنود المطيعة تبدأ بالعمل فور تعرض الجسم ألي جسم غريب ،وبذلك يتنبه جھاز المناعة،
وتكون النتيجة ازالة الجسم الغريب.
في حالة ما كان مسبب المرض خارج الخاليا ولو في اغلب األحيان فيكون من األفضل انتاج
اجسام مضادة من خاليا  Bوالتي تنتشر في كل اجزاء الجسم عن طريق الدورة الدموية وبذا تلتحم
مع مسببات األمراض للقضاء عليھا .واما في حال ان مسببات المرض تبقى داخل الخلية مثل
الفيروسات وبعض انواع البكتيريا فان افضل الحلول يكمن في اطالق خاليا  Tالقاتلة والتي تنتشر
بالجسم عن طريق الدورة الدموية والجھاز الليمفاوي لتقضي على الخاليا التي تحتوي على مسببات
المرض.
في الحاالت الطبيعية ھذه التفاعالت تحمي اجسامنا بشكل جيد .ولكن تأثير فيروس نقص المناعة
 Th1والخاليا
المكتسبة "األيدز" في جھاز المناعة ھو انقاص تدريجي للخاليا المساعدة
المساعدة  Th2ولھذا تأثير عكسي على جھاز المناعة.

الجنود المساعدة في المعركة
الجنود األساسين لجھاز المناعة والذين تم ذكرھم سابقا ،يتلقون مساعدة في حربھم ضد المھاجمين
من قبل السائلين المھمين في الجسم  :الدم واللمف والمتداخالن مع بعضھما البعض في الجسم وھم
مسؤلين عن نقل خاليا جھاز المناعة.
الدم:يتكون من  %62-52سائل البالزما و %48 -38خاليا .البالزما معظمھا ماء )(%91,5
وتعمل كمذيب لنقل الخاليا ومواد اخرى  .الدم قلوي بنسبة قليلة ) ( PH =7.40وكثافته اكثر من
الماء )الكثافة . (1.057خاليا الدم ھي كريات الدم الحمراء وكريات الدم البيضاء والصفائح.
سائل اللمف ھو قاعدي  PH> 7. 0وھو سائل نقي ،شفاف ،وعديم اللون  .يسير في الألوعية
اللمفاوية ويحمي األنسجة واألعضاء في غطاءه الحامي ،ال يوجد كريات دم حمراء في اللمفاوي
ويحتوي على بروتين اقل من الدم .وكثافته كما في الدم أكثر من الماء كثافته =. 1.019

القائد األعلى  :المناعة الموروثة
المناعة الموروثة ھي ھبة وھدية لنا من والدينا ألنھا موروثة .سماتھا الخفية مذكورة تاليا:
-1
-2
-3
-4

-5

الجلد :ھو خط الدفاع األول في الجسم  .اليمكن اختراقه لمعظم الكائنات الدقيقة ما لم يكن
ھنالك خدوش اوجروح .
الرئتين :الجراثيم تطرد من الرئتين بواسطة الشعيرات وعند السعال والعطس فجأة،
و التي تقذف األشياء الحية وغير الحية من الجھاز التنفسي.
المخاط:يعمل الغشاء المخاطي اللزج في الجھاز التنفسي والجھاز الھضمي على حجزالعديد
من الكائنات الحية الدقيقة.
إفرازات ِ الجلد الحمضية)  :( PH◌ٍ < 0,7تمنع نمو البكتيريا  ,إضافة الى ذلك  ،تفرز
حويصالت الشعر مادة دھنية تحتوي على حمض الالكتك واحماض دھنية و التي تمنع نمو
بعض الجراثيم البكتيرية والفطريات.
اللعاب ,الدموع،افرازات األنف والتعرق :يحتوي ايزوانزايم وھو عبارة عن انزيم يدمر
جدران خاليا بعض البكتيريا مسببة تفسخ الخلية  .ايضا ً اإلفرازات المھبلية تكون قليلة
الحامضية )بعد البداية من الدورة الشھرية (.كما ان المني يحتوي على مادة السبيرمين والزنك
لبني ھو انزيم قوي يوجد في حليب
يقضي على بعض الجراثيم  .انزيم فوق أكسيدي
َ
األمھات.
-6المعدة :تفرز حمض الھيدروكلوريك )حامضي جداً  .( 0,9<PH<3من خالل غشائھا
المخاطي وانزيمات الھضم البروتينية التي تقتل الكثير من الجراثيم.

مجند آخر مھم في جيش جھاز المناعة  ،نوع من كريات الدم البيضاء ،وھي عبارة عن خلية
تھاجم )بواسطة الجذب الكيماوي ( ،وتلتصق،وتبتلع األجسام الغريبة.
خاليا القتل الطبيعية :تسير في الدم واللمف وتحلل الخاليا السرطانية وخاليا الجسم المصابة
بالفيروس ،وھم عبارة عن خاليا لمفاوية كبيرة بحيث انھا تلتصق الببروتين على اسطح الخاليا
المصابة وتقتلھا .

المناعة المكتسبة )المتكيفة(
باإلضافة الى المناعة الطبيعية يوجد المناعة المكتسبة ايضا ً .اجزاء من جھاز المناعة يمكن ان
تتغير وتستطيع ان تتكيف لتھاجم الجراثيم الدخيلة بشكل افضل .يوجد نوعين أساسيتين :
عن طريق الخاليا وعن طريق الدم.

محور النزاع
السبب الرئيسي وراء انھيار جھاز المناعةھو فيروس اسمه . HIV
وقبل الحديث عن  HIVعلينا فھم اإليدز.
كلمة اإليدز تعني مرض نقص المناعة المكتسبة ،وھومرض يجعل الجسم غير قادر على
محاربة األمراض المعدية  .وھو يسبب بواسطة فيروس نقص المناعة المعروف  .HIVيعمل
الفيروس عن طريق مھاجمة وھدم أجزاء من دفاعات الجسم ضد التلوث،معظمھا خاليا كريات
الدم البيضاء والتي تعرف بالخاليا اللمفاوية،وھي نوع من خاليا الدم البيضاء في جھاز مناعة
الجسم )تحارب الجراثيم ( بحيث انه من المفروض ان تحارب غزو الجراثيم.
لقد اصبح اإليدزيھدد ويؤثر على عدد كبير من الناس حول العالم .حتى نستطيع ان نفھم كيف
يھدم اإليدز ،علينا ان نفھم نسبة الوفاة العالية بين الناس الذين تطور وتقدم لديھم المرض .
أساسياً ،ھذا يعني ان عدد الوفيات كل سنة من اإليدز ھو نفس عدد السكان في ثالث أكبر
مدينة في الواليات المتحدة .
منذ تشرين الثاني  2005بين 36,7و 45,3مليون شخص حول العالم أصيبوا بالعدوىHIV
منھا  25.8مليون من ھذه الحاالت في شبه الصحراء اإلفريقية .وحسب منظمة الصحة العالمية
تعتبر اكثر منطقة تحوي مصابين باإليدز.HIV /
شبه الصحراء اإلفريقية تحوي 25.8مليون مصاب وجنوب وجنوب شرق آسيا7.4-مليون
مصاب ،واميريكا الالتينية 1.8مليون مصاب،و شمال اميركا 1.2-مليون مصاب،و شرق
أوروبا /وسط آسيا1.6مليون مصاب .
من الواضح ان اإليدز واحد من اكبر الكوارث الصحية التي تواجه العالم اليوم .بدون أي عالج
فعال  ،يضع معظم خبراء الصحة أھمية على الوقاية إليقاف انتشار  .HIVھذا ھو أحسن
حقيقي َ
رھان لدى العالم في الوقت الحالي.

اإليدز والجسم
المعركة بين الجسم و HIVمثل المعركة بين الحية و النمس  .يھاجم الفيروس تحديداً الخاليا
اللمفاوية المسمى خاليا  Tالمساعدة )ايضا ً تعرف بخاليا  ، (Tوتقضي عليھا وتتضاعف  .ھذا
يحطم المزيد من خاليا  ،Tوالتي تقضي على قابلية الجسم حتى يحارب غزو الجراثيم
واألمراض  .ھذه النتيجة تقلل من عدد الجنود الذين يمكن ان يحاربوا ويدافعوا ضد الجراثيم
فعال في النھاية .تاثيره عبارة عن سلسلة
وكنتيجة يصبح الجسم أضعف وجھاز المناعة غير َ
متتابعة وليست فقط لنوع واحد من الجراثيم .

عندما ينخفض عدد خاليا  Tالى مستوى منخفض جداً ،يصبح األشخاص المصابون بفيروس
نقص المناعة  HIVاكثر حساسية اتجاه العديد من الجراثيم ويمكن ان يصابوا بأنواع معينة من
السرطان كان يمكن الجسم الصحي العادي ان يحاربه ويقضي عليه .ضعف المناعة ھذا أو
عجز المناعة( يعرف باإليدز ويمكن ان ينتج الى التھابات شديدة تھدد الحياة  ،بعض انواع من
السرطان ،وتدھور الجھاز العصبي.
نقطة مھمة جداً يجب ذكرھا دائما ً وھي بالرغم من ان اإليدز ھو دائماً نتيجة إلصابة بفيروس
 ، HIVليس كل شخص يحمل فيروس نقص المناعة  HIVمصاب باإليدز .في الحقيقة يمكن
للبالغين الذين اصبحوا مصابين بفيروس نقص المناعة  HIVان يظھروا بشكل صحي لمدة سنين
قبل ان يصبحوا مرضى باإليدز.

أستراتيجية ھجوم ال HIV
مجرد ان يدخل فيروس نقص المناعة الى الجسم ،يتجه الى األنسجة الليمفاوية ،حيث يجد خاليا
 Tالمساعد  .أوالً يرتبط مع بروتين  CD4التابع الى خاليا  Tالمساعد  ،يدخل الفيروس داخل
خلية  Tالمساعد حيث يتحد جدار خلية الفيروس "الفيروني " وبروتينات جدار الخلية اللمفاوية
وبواسطة أنزيم الفيروس يتم نسخ الحمض النووي الراميني  RNAللفيروس الى الحمض
النووي  . DNAالحمض النووي  DNAالناتج الجديد يُحمل الى نواة الخلية بواسطة انزيم خاص
ويتحد مع  DNAالخلية DNA .فيروس اإليدز يسمى بروفيروس .عملية النقل تتبع وتتم
بواسطة التحويل أي يتم استنساخ وتكرار الحمض النووي للفيروس.
يتجمع ال  RNAوانزيم الفيروس على حافة الخلية  .انزيم يدعى بروتيز ,يقطع عديد البروتينات
الى بروتينات فيروسية في جدار الخلية ،وبعدھا تجمعھا من جديد .لتحقيق تضاعف فيروس
 HIVالجديد تخرج جسيمات من غشاء الخلية وتأخذ معھا جزء من غشاء الخلية المحيط بھم.

ھذا كيف الفيروسات المتطورة تترك الخلية .في ھذه الحالة الخلية المضيفة ال تتحطم  .وبعدھا
يبدوا بمھاجمة وتحطيم خاليا  Tالمساعدة من جديد.
عندما ينخفض عدد خاليا  Tالمساعد تحت  200,000خلية في  1مليليتر من الدم ،يتم اعتبار
المصاب /المصابة مرضى باإليدز.تطور المرض قد يأخذ من سنتين الى  15سنة.
ال أحد يموت من اإليدز أو فيروس نقص المناعة  . HIVبل ان الشخص المصاب باإليدز يموت
من اإللتھابات ،ألن جھازه  /جھاز المناعة تحطم  .مريض اإليدز يمكن ان يموت من الرشح
العادي بنفس السھولة التي يمكن ان يموت بھا من السرطان.ألن جسم اإلنسان ال يستطيع ان
يقاوم اإللتھابات ،مما يؤدي بالنھاية للوفاة.

الوقاية خي ٌر من العالج
ھذا مث ٌل قديم جداً ولكن ينطبق تماماً في ھذا السياق  .ھنالك الكثير من األبحاث المستنفذة
والممتدة حول اللقاح والذي يمكن ان يضع حد لشقاء وتعاسة فيروس نقص المناعة  , HIVولكن
لغاية اليوم ال يوجد  .ولھذا أحسن ثاني شيء ھو تجنب الممارسة الجنسية الخاطئة
وتكراراستعمال األبر بين األشخاص .باإلضافة استعمال الواقي الذكري المصنوع من الالتكس
لجميع انواع الممارسات الجنسية ،وتجنب اإلتصال مع الدم ،المني ،السوائل المھبلية،
والرضاعة من الصدر من شخص مصاب كل ھذه األمور يمكن ان تكون مساعدة.
من أھم وسائل الوقاية من فيروس نقص المناعة / HIVاإليدز في مرحلة الطفولة ،فحص جميع
النساء الحوامل لھذا الفيروس . HIVاذا كانت النتيجة ايجابية ،يمكن المعالجة تبدأ فوراً قبل ان
يولد الطفل لتجنب انتقال فيروس نقص المناعة.
وھذا  ،أحسن سياسة ھو ان الثقافة  ،الوعي والمعرفة حول الموضوع ككل ،والذي يمكن ان
يؤدي للحماية والوقاية للشخص ومساعدة اآلخرين ليبقوا أصحاء.
ولھذا ھنا " الوقاية خي ٌر من العالج"
Avantina S. Bhandari
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