اإليدز:
االيدز ىو مرض مزمف يشكؿ خط اًر عمى الحياة ،وىو ناجـ عف فيروس يسبب فشال
المناعي لدى البشر (فيروس نقص المناعة البشري /أو :فيروس
 /قصو ار في الجياز
ّ
ي  .)HIV - Human ImmunodeficiencyVirus-أو
الع َوز المناعي البشر ّ
َ
باختصار :فيروس االيدز.

كيف يعمل فيروس اإليدز؟
يسمب فيروس االيدز الجسـ قدرتو عمى محاربة ومقاومة الفيروسات ،الجراثيـ
والفطريات مف خالؿ إصابتو لمجياز المناعي ،فيجعؿ الجسـ عرضة لإلصابة
بأمراض مختمفة.
يعرض االيدز (فيروس  )HIVجسـ اإلنساف لإلصابة بأنواع معينة مف السرطاف
ّ

وااللتيابات ،التي كاف بإمكانو (الجسـ) ،بشكؿ عاـ ،محاربتيا والتغمب عمييا ،مثؿ

ويطمؽ عمى الفيروس واإللتياب الذي يسببو اسـ
اإللتياب الرئوي والتياب السحاياُ .
االيدز (فيروس .)HIV

نحو  ٖ..3مميوف إنساف في مختمؼ أنحاء العالـ مصابوف اليوـ بفيروس االيدز.
بالرغـ مف كبح االيدز في عدة دوؿ مف العالـ إال أف مدى انتشار االيدز ما زاؿ
عمى حالو بؿ إزداد في دوؿ أخرى ويكمف الحؿ لمنع إستمرار إنتشار االيدز في:
الوقاية ،العالج والتوعية.

اعراض االيدز
تختمؼ اعراض االيدز مف حالة إلى أخرى وطبقا لممرحمة العينية مف مرض االيدز.
المراحؿ المبكرة مف التموث:
في المراحؿ األولى مف التعرض لفيروس االيدز ،قد ال تظير أية أعراض أو
عالمات لمرض االيدز ،بالرغـ مف أف الشائع جدا في مرض االيدز ىو ظيور
أعراض تشبو أعراض اإلنفمونزا ،سرعاف ما تختفي بعد أسبوعيف حتى أربعة أسابيع
منذ لحظة التعرض لفيروس االيدز.
وقد تشمؿ اعراض االيدز :
(حمى)
إرتفاع درجة ح اررة الجسـ ّ
الصداع ،آالـ في الحنجرة
الممفية
إنتفاخ في منطقة الغدد
ّ
الطفح الجمدي.
إذا كاف شخص ما قد تعرض لفيروس االيدز ،فمف المحتمؿ أف ينقؿ فيروس االيدز
إلى أشخاص آخريف (أف يصيبيـ بالعدوى بفيروس االيدز) ،حتى واف لـ يظير عميو
أي مف اعراض االيدز.
فما أف يدخؿ فيروس االيدز إلى الجسـ حتى يصبح الجياز المناعي عرضة لميجوـ.
يقوـ فيروس االيدز بالتكاثر ومضاعفة نفسو في داخؿ الغدد الممفية ،ومف ثـ يبدأ
بعممية تدمير بطيئة لمخاليا الممفاوية مف نوع ( -)Lymphocytes T CD4وىي
خاليا الدـ البيضاء المسؤولة عف تنسيؽ جميع عمميات وأنشطة الجياز المناعي.

المراحل المتقدمة من التموث:
قد ال يعاني المصاب مف أية أعراض في المراحؿ المتقدمة مف االيدز خالؿ فترة
تتراوح بيف سنة واحدة وتسع سنوات ،بؿ وربما أكثر مف ذلؾ في بعض األحياف.
ولكف فيروس االيدز يواصؿ ،في ىذه األثناء ،التكاثر ومضاعفة نفسو وكذلؾ تدمير
خاليا الجياز المناعي ،بشكؿ منيجي.
في ىذه المرحمة قد تظير لدى المصاب بعض اعراض االيدز المزمنة ،مثؿ:
إنتفاخ في الغدد الممفية (وغالبا ما يشكؿ ىذا أحد األعراض المبكرة لإلصابة بعدوى
فيروس االيدز)
 إسياؿ
 فػَقػْد وزف
(حمى)
 ارتفاع درجة ح اررة الجسـ ّ
 سعاؿ

 ضيؽ َنفػَس.
المراحل األخيرة من التموث:
في المراحؿ األخيرة مف اعراض االيدز واإلصابة بفيروس االيدز ،والتي تكوف بعد
ٓٔ سنوات وأكثر مف التعرض لفيروس االيدز في المرة األولى ،تبدأ بالظيور
أعراض االيدز األكثر خطورة وعندئذ يصبح التموث في حالة تمكػّف مف تسميتو
بمرض االيدز.
كمما تطور مرض اإليدز وتفاقـ ،يشتد الضرر الالحؽ بالجياز المناعي فيضعؼ
أكثر فأكثر ،األمر الذي يجعؿ الجسـ فريسة سيمة لمتموثات اإلنتيازية.

أعراض االيدز وبعض هذه التموثات تشمل:
 التعرؽ الميمي المفرط
حمى فوؽ الػ  ٖ3درجة مئوية تستمر لعدة أسابيع
 قشعريرة برد أو ّ
 السعاؿ الجاؼ وضيؽ النفس
 اإلسياؿ المزمف
 نقاط بيضاء دائمة أو جروح غريبة عمى المساف وفي جوؼ الفـ
 الصداع
 التشوش أو اضطراب الرؤية
 فػَقػْد الوزف
وفي مرحمة أكثر تقدما مف االيدز يمكف أف تظير أعراض إضافية ،مثؿ:
 التعب الدائـ الذي ال يمكف تفسيره
 التعرؽ ليمي مفرط
حمى فوؽ الػ  ٖ3درجة مئوية تستمر لعدة أسابيع
 قشعريرة برد أو ّ
الممفية تستمر لمدة تزيد عف ثالثة أشير
 إنتفاخات في الغدد
ّ
 اإلسياؿ المزمف
 الصداع الدائـ.
كما تزيد اإلصابة بعدوى فيروس اإليدز مف خطر اإلصابة بأنواع معينة مف
السرطاف ،وخصوصا غرف كابوزي (ساركومة كابوزي ،)Kaposi's Sarcoma -
ّ ِ
مفومة  ،)Lymphoma -رغـ إنو
سرطاف الحنجرة وسرطاف الغدد
الممفية (ل َ

الحد مف خطر اإلصابة بيذه األمراض بواسطة عالجات وقائية.
باإلمكاف ّ

أعراض اإليدز لدى األطفال:
 مشاكؿ في إرتفاع الوزف
 مشاكؿ في النمو
 مشاكؿ في السير
 تباطؤ النمو العقمي
أسباب وعوامل خطر اإليدز
فيروس االيدز
عادة ،تياجـ خاليا الدـ البيضاء واألضداد الكائنات الحية ( )Organismsالغريبة
التي تغزو الجسـ وتقوـ بتدميرىا.
يتـ تنظيـ وتنسيؽ ردة الفعؿ ىذه بواسطة خاليا دـ بيضاء تسمى لمفاويات (أو:
لمفية  )Lymphocytes -مف نوع  .CD4وتشكؿ ىذه الممفاويات،
خاليا لمفاوية ّ /
أيضا ،اليدؼ المركزي لفيروس اإليدز ،الذي يياجـ ىذه الخاليا ويتغمغؿ إلى داخميا.

بعد نجاح فيروس اإليدز باختراؽ ىذه الخاليا ،يقوـ بإدخاؿ مادتو الجينية إلييا،
وبيذه الطريقة يقوـ باستنساخ (مضاعفة) نفسو .ثـ تبدأ فيروسات االيدز الجديدة،
المستَْن َسخة ،بالخروج مف الخمية الممفية المضيفة والدخوؿ في مجرى الدـ ،حيث تبدأ
ىناؾ بالبحث عف خاليا جديدة لمياجمتيا.

في تمؾ األثناء تموت الخمية الممفية المضيفة وخاليا  CD4السميمة المجاورة بسبب
تأثيرات فيروس االيدز الميا ِجـ .وتشكؿ ىذه الظاىرة ظاىرة دورية تعيد نفسيا ،م ار ار
وتك اررا.

ىكذا يتـ في ىذه العممية إنتاج مالييف الخاليا الجديدة مف فيروس اإليدز يومياً وفي
نياية ىذه العممية يقؿ عدد خاليا  CD4حتى الوصوؿ إلى نقص مناعة خطير
األمر الذي يعني عدـ قدرة الجسـ عمى مقاومة الفيروسات والجراثيـ المسببة
لألمراض والتي تياجمو.
كيفية اإلصابة بعدوى فيروس اإليدز :اسباب االيدز
قد تحصؿ اإلصابة بعدوى فيروس اإليدز ( )HIVبعدة طرؽ ،بينيا:
االتصال الجنسي :وىي اىـ اسباب االيدز ويمكف اإلصابة بالعدوى بفيروس االيدز
عف طريؽ إتصاؿ جنسي ميبمي ،فموي أو شرجي ،مع شريؾ (شريكة) حامؿ
المني أو اإلف ارزات
لفيروس االيدز ،لدى دخوؿ أحد ىذه االمور إلى الجسـ :الدـَ ،
الميبمية (مف الشريؾ أو الشريكة).

العدوى بفيروس االيدز من دم مموث :في بعض الحاالت ،مف الممكف أف ينتقؿ
فيروس االيدز بواسطة الدـ أو مشتقات الدـ ،التي تُعطى إلنساف عف طريؽ الحقف
يدي -
بالوريد وىو احد اسباب االيدز المنتشرة َ
(نقؿ الدـ الور ّ

Intravenous

 .)transfusionمنذ العاـ  ،ٔ.33تقوـ المستشفيات وبنوؾ الدـ في الواليات
المتبرع بغية الكشؼ عف أية أضداد لفيروس اإليدز يمكف أف
المتحدة بفحص الدـ
َّ
تكوف فيو .وقد قمصت ىذه الفحوصات ،بشكؿ كبير ،أخطار التعرض لفيروس االيدز
مف جراء النقؿ الوريدي ،باإلضافة إلى تحسيف فرز المتبرعيف وتصفيتيـ.
إبر الحقن :ينتقؿ فيروس اإليدز بسيولة بواسطة اإلبر أو الحقف المموثة التي المست
دما مموثاً.
لمحقف الوريدي يزيد مف خطر التعرض لفيروس اإليدز
إف إستعماؿ أدوات مشتركة َ
وأمراض فيروسية أخرى ،مثؿ إلتياب الكبد.

يزداد خطر اإلصابة بالعدوى بفيروس االيدز مع إزدياد اسباب االيدز مثؿ ،إستعماؿ
المخدرات عف طريؽ الحقف الوريدي أو ممارسة عالقة جنسية بدوف وقاية.
إف الطريقة األفضؿ لموقاية مف اإلصابة بالعدوى بفيروس االيدز ىي اإلمتناع عف
إستعماؿ مخدرات تػُحقف بالوريد .أما إذا لـ تكف ىذه اإلمكانية متوفرة ،فمف الممكف
تقميص خطر اإلصابة بواسطة إستعماؿ أدوات َحقف تُستعمؿ لمرة واحدة ومعقمة.
وخزة إبرة عرضية :إف إحتماؿ إنتقاؿ فيروس االيدز بيف حاممي فيروس اإليدز وبيف
طاقـ الخدمات الطبي ،بواسطة وخزة إبرة َع َرضية ىو إحتماؿ ضئيؿ جدا .ويميؿ
المختصوف إلى تقدير اإلحتماؿ بنسبة تقؿ عف (ٔ.)%

أم إلى طفمها :تدؿ اإلحصائيات عمى إف نحو ٓٓٓ0ٓٓ,
إنتقال فيروس االيدز من ّ

طفؿ صغير يصابوف بعدوى فيروس اإليدز ،سنوياً ،سواء في فترة الحمؿ أو مف
جراء الرضاعة .لكف خطر إصابة الجنيف بالعدوى بفيروس االيدز عند تعاطي األـ
عالجا لفيروس اإليدز خالؿ فترة الحمؿ يقؿ بدرجة كبيرة جدا.
في الواليات المتحدة األمريكية ،تخضع غالبية النساء إلى فحوصات مبكرة إلكتشاؼ
ليف أدوية لمعالجة الفيروسات القيقػَِرية
أضداد فيروس اإليدز ،كما تتوفر
ّ

(.)Retroviruses

لكف الوضع في الدوؿ النامية مختمؼ ،حيث تفتقر غالبية النساء إلى الوعي
بحاالتيف الصحية والحتماؿ إصابتيف بفيروس اإليدز ،وحيث فرص وامكانيات عالج
االيدز محدودة جدا ،في الغالب ،أو أنيا غير متوفرة ،إطالقاً وحيف ال تتوفر األدوية،
فمف المفضؿ الوالدة بعممية قيصرية بدال مف الوالدة الميبمية العادية.

طرق أخرى النتقال عدوى فيروس االيدز :ثمة حاالت نادرة يمكف أف ينتقؿ فييا
فيروس االيدز لدى زرع أعضاء أو أنسجة ،أو عف طريؽ أدوات عمؿ طبيب
األسناف ،إذا لـ يتـ تعقيميا كما ينبغي.
عمميات ال يمكن نقل فيروس اإليدز من خاللها:
لكي تحصؿ اإلصابة بعدوى فيروس اإليدز يجب أف يدخؿ إلى الجسـ أحد ىذه :دـ
(مصاب) ،سائؿ مني مموث أو إف ارزات ميبمية مموثة.
مموث ُ
ومف ىنا ،فإف اإلصابة بالعدوى بفيروس االيدز ال تحصؿ مف خالؿ اتصاؿ يومي
عادي مع شخص مصاب بفيروس اإليدز ،مثؿ :العناؽ ،القبمة ،الرقص أو مصافحة
اليد.
أي إنساف ،في أي سف ،مف أي جنس أو ميوؿ جنسية يمكف أف يصاب بعدوى
فيروس اإليدز ،لكف خطر اإلصابة بفيروس االيدز يرتفع عند:
ممارسة عالقة جنسية مع شريؾ/ة يحمؿ فيروس اإليدز
شخص مصاب بمرض جنسي ٍ
الزىري ( ،)Syphilisاليربِس
معد آخر ،مثؿّ :
المتَ َدثػَِّرة ( ،)Chlamydiaداء السََّيالف ( )Gonorrheaأو إلتياب
(ُ ،)Herpes
الميبؿ الفيروسي

ورثة (جيف)  CCL3L1المساعدة عمى محاربة فيروس
عدـ وجود كمية كافية مف ُم ِّ
اإليدز

الرضع ألميات يحممف فيروس اإليدز ،لكف لـ
األطفاؿ المولودوف حديثا واألطفاؿ
ّ

يتمقيف عالجا وقائيا.

فحوصات بيتية:

أجازت إدارة األغذية واألدوية األمريكية) ، (FDAمؤخرا ،استخداـ طقـ ُع ّدة لفحص
يجرى في البيت لمكشؼ عف مرض اإليدز.
وتتولى تسويؽ ىذا الفحص البيتي المسمى )(Home Access HIV - 1 Test
شركة تدعى(Home Access Health).

ويمتاز ىذا الفحص بدقتو المماثمة لدقة الفحص المخبري .وجميع النتائج اإليجابية

التي يتـ الحصوؿ عمييا في ىذا الفحص يتـ إخضاعيا لفحص إضافي آخر.

وخالفا لمفحص البيتي لكشؼ الحمؿ ،فإف نتائج الفحص البيتي لكشؼ اإليدز ال يتـ
تحميميا بشكؿ ذاتي ،وانما يتوجب عمى الشخص المعني الذي يجري الفحص أف
يرسؿ عينة مف دمو إلى المختبر ،ثـ االتصاؿ بعد بضعة أياـ لمحصوؿ عمى نتائج

الفحص.

ىذه الطريقة تضمف الخصوصية ،حيث يتـ التعرؼ عمى الشخص صاحب الفحص

العدة.
بواسطة الرقـ الرمزي ) (Code numberالموجود عمى كؿ واحد مف أطقـ ّ

النقص األساسي في ىذه الطريقة يكمف في عدـ حصوؿ الشخص الخاضع لمفحص
عمى المشورة الشخصية المباشرة التي كاف يمكف أف يحصؿ عمييا لدى توجيو إلى
عرض عميو توجييو إلى
الطبيب المعالج أو إلى العيادة ،وذلؾ بالرغـ مف أنو ُي َ
الخدمات الطبية أو إلى الخدمات االجتماعية.
بصرؼ النظر عف الفحص المحدد الذي يختار الشخص إجراءه والخضوع إليو،
فحص تختار الخضوع ،ففي حاؿ اكتشاؼ حممو لفيروس اإليدز ،يتوجب عميو أوال
إبالغ شريؾ/ة حياتو باألمر ،فورا ،لكي يتمكف ىو اآلخر مف إجراء الفحص واتخاذ

التدابير الوقائية الالزمة.

في حاؿ حصوؿ شخص ما عمى نتيجة إيجابية تبيف إنو يحمؿ فيروس اإليدز،
فبإمكاف طبيبو المعالج مساعدتو في تقدير المراحؿ المتوقعة لتطور مرض االيدز ،إذ

يبيف كمية الفيروسات الموجودة في الدـ (الحمولة الفيروسية).
إف ىذا الفحص ّ

وقد أظيرت األبحاث أف األشخاص ذوي الحمولة الفيروسية المرتفعة يمرضوف أكثر

مف ذوي الحمولة الفيروسية المنخفضة.

كما يتـ إجراء فحوصات الحمولة الفيروسية أيضا لتحديد موعد البدء بالمعالجة
الدوائية وموعد تغييرىا.
عالج اإليدز

عند إكتشاؼ فيروس اإليدز لممرة األولى ،في سنوات الػ ٓ 3مف القرف الماضي ،لـ
يكف يتوفر إال القميؿ مف األدوية لعالج فيروس االيدز والتموثات  /األخماج اإلنتيازية

المرافقة لو.

ولكف منذ ذلؾ الوقت ،تـ تطوير العديد مف األدوية لعالج فيروس االيدز)، (HIV
اإليدز والتموثات اإلنتيازية المرافقة لو .وقد ساعدت ىذه االنواع مف عالج االيدز
العديد مف األشخاص ،بما في ذلؾ األطفاؿ ،ورفعت مف جودة حياتيـ.

لكف ّأيا مف ىذه األدوية ال يشكؿ عالجا شافيا لمرض اإليدز ،ناىيؾ عف إف لمعديد
ّ
منيا أعراضا جانبية قاسية ،إضافة إلى كونيا مكمفة جدا .وزيادة عمى ىذا كمو فاف
عالج االيدز وتناوؿ مثؿ ىذه األدوية لسنوات طويمة ،تزيد أحيانا عف ٕٓ سنة،
ُيفقدىا مفعوليا ونجاعتيا نظ ار ألف العديد مف المرضى المصابيف بمرض اإليدز
المعالَجيف بيا يطوروف قدرة عمى تحمميا ومقاومتيا فال يعودوف يتأثروف بيا.
وعمى ضوء ذلؾ ،تجرى أبحاث حثيثة لتطوير وانتاج أدوية جديدة تكوف قادرة عمى
مساعدة ىؤالء المرضى المصابيف بمرض اإليدز.

الوقاية من اإليدز
ال يتوفر ،حتى اآلف ،لقاح فعاؿ يقي مف اإلصابة بفيروس اإليدز ،كما ال يتوفر،

حتى اآلف ،عالج شاؼ لمرض اإليدز.

لكف كؿ شخص بإمكانو وقاية نفسو واآلخريف مف االصابة بمرض اإليدز ،وذلؾ عف
يعرضو
طريؽ دراسة مرض اإليدز وفيـ حيثياتو واإلمتناع عف كؿ ما مف شأنو أف ّ
إلف ارزات مموثة بفيروس اإليدز ،مثؿ :الدـ ،المني ،اإلف ارزات الميبمية وحميب األـ.

األشخاص غير المصابيف بمرض اإليدز قد يستفيدوف مف النصائح التالية لموقاية

ومنع االصابة بفيروس اإليدز:


التوعية الذاتية وارشاد لألخريف



الوعي بحالة الشريؾ/ة في أية عالقة جنسية في ما يتعمؽ بفيروس اإليدز
ومرض اإليدز






ضرورة إستعماؿ حػُقف نظيفة
اعتماد الحذر الشديد عند التعامؿ مع مشتقات دـ مف دوؿ معينة
إجراء فحوصات لكشؼ المرض بشكؿ دوري وثابت

االبتعاد عف الالمباالة.

طرق منع نقل العدوى:
أما األشخاص الحامموف لفيروس االيدز ) (HIVأو المصابوف بمرض اإليدز ،فقد
تساعدىـ النصائح التالية في منع نقؿ العدوى بفيروس االيدز إلى أشخاص آخريف:



ضرورة ممارسة الجنس اآلمف (بوسائؿ وقائية) فقط



ضرورة إبالغ الشريؾ/ة بحقيقة الحمؿ لفيروس اإليدز



إذا كانت الشريكة حامال فمف الواجب إخبارىا بحقيقة حمؿ فيروس اإليدز



ضرورة إبالغ األشخاص الذيف مف الميـ أف يعرفوا الحقيقة






الحقػَف أو أدوات حػَقف خاصة باآلخريف
االمتناع عف استعماؿ اإلبرُ ،
اإلمتناع عف التبرع بالدـ أو التبرع باألعضاء
االمتناع عف استعماؿ شفرات الحالقة أو فراشي األسناف الخاصة باآلخريف
في حالة الحمؿ ،ينبغي التوجو لتمقي عالج طبي بشكؿ فوري.

