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اإليدز (مرض نقص المناعة الثشرية)
عندما تم ألول مرة التعرف عمى مرض نقص المناعة المكتسبة ( اإليدز) عام  1891م  ،كان الظن أنيا ال
توجد إال في الواليات المتحدة األمريكية  ،و ال سيما في فئات معينة ،ىي مجموعات الشواذ جنسيا و
المتعاطين لممخدرات بالوريد .و لكن ،سرعان ما تبين خالف ذلك بعدما أبمغت بمدان أخرى في أوروبا وأمريكا
في عامي  1891و  1891عن وجود المرض فييا .و قد أصبح ىذا المرض اآلن يتصدر اىتمامات رجال
السياسة و العاممين في مجال الصحة العمومية و الصحافة و الجميور.

تعريف االيدز:
كممة االيدز اختصار لعبارة – متالزمة نقص المناعة المكتسبة – باالنجميزية أما مختصر العبارة بالفرنسية
فيو – سيدا.
وفيروس االيدز يسبب لممصابين بو فقدان القدرة عمى مقاومة اإلصابات بسبب ضعف أجيزة المناعة لدييم
أو انييارىا مما يجعميم عرضو ألمراض أخرى مثل االلتياب الرئوي والسرطان والسل واصابات الجياز
اليضمي وغيرىا.

مصدر المرض:
يعتقد معظم الباحثين بأن اإلنسان اكتسب مرض نقص المناعة من قرود الشمبانزي التي تحمل أحيانا
فيروسا مشابيا لمفيروس الذي يسبب المرض عند البشر ويطمق عميو اختصارا ) (HIVويقول ىؤالء
الباحثون إن المرض انتقل عن طريق تناول لحوم تمك القرود أو التعرض لمعض من قبميا.
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كيف يسثة فيروس ) (HIVمرض االيدز؟
عندما يدخل فيروس ) (HIVإلى الجسم عن طريق السائل المنوي ،أو الدم ،أو إف ارزات الميبل فإنو يعطل
وظيفة جياز المناعة الذي يحمينا من اإلصابات.
يياجم فيروس ) (HIVجي از المناعة وىو جياز وظيفتو الدفاع عن الجسم ضد األمراض .و يحتوي جياز
المناعة في أجسامنا عمى كريات الدم البيضاء في مجرى الدم والغدد الممفاوية ،التي تستطيع أن تتعرف عمى
المواد الغريبة أو الجراثيم التي تدخل أجسامنا وتقضي عمييا ،حتى إذا دخمت أجسامنا مرة ثانية.
وعندما يياجم فيروس نقص المناعة البشرية ) (HIVجياز المناعة في أجسامنا فانو يبدأ بالقضاء عمى
كريات الدم البيضاء .ويمكن أن يبقى فيروس ) (HIVفي الجسم لبعض الوقت بدون أن نصاب بالمرض،
ولكن في نياية األمر وعندما يتم القضاء عمى المزيد من كريات الدم البيضاء يفقد الجسم قدرتو عمى
مقاومة الجراثيم الكثيرة التي تعيش في أجسامنا وحوليا كل الوقت ،وبمرور الوقت وعندما يصبح جياز
المناعة ضعيفا بشكل متزايد يضعف الجسم وال يستطيع المقاومة.

انتقال العدوى:
االتصال الجنسي بكافة أشكالو مع الشخص المصاب سواء كان ذكرا أم أنثى ويشكل حوالي
 %89من اإلصابات.
عن طريق نقل الدم المموث أو مشتقاتو من المصاب إلى السميم أو عن طريق األدوات
الجارحة أو الثاقبة لمجمد والمموثة بدم الشخص المصاب ،كالمحاقن واإلبر وشفرات الحالقة و أدوات
الوشم ،و تعتبر حقن المخدرات من أخطر وسائل العدوى بفيروس االيدز فضال عن أضرارىا الكثيرة
األخرى.
من األم المصابة إلى جنينيا أثناء الحمل أو الوالدة أو بعد ذلك ،ويشكل  %19من
اإلصابات وىناك احتمال أن تمد األم أطفاال غير مصابين.

الخرافات المرتثطة تفيروس :HIV
ال يمكن انتقال الفيروس بالطرق اآلتية:
 عن طريق اليواء ،أو السعال أو العطاس.
 عن طريق القبالت أو المالمسة أو المصافحة.
 عن طريق أدوات المطبخ والطعام.
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 من المراحيض.
 عن طريق الحشرات أو عض أي نوع من الحيوانات.
 من حمامات السباحة.
 من تناول طعام أعده شخص مصاب بفيروس .HIV

أعراض اإلصاتة تفيروس :HIV
يصبح األشخاص الذين يصابون بفيروس  HIVايجابيين مصميا أو مصابين بفيروس  HIVو غالبية
المصابين بفيروس  HIVال تظير عمييم أية أعراض لمدة طويمة ما عدا بعض األعراض الخفيفة ( حرارة
مرتفعة ،النياب الحمق ،طفح جمدي ،غدد منتفخة) والتي يعاني منيا حوالي سبعون بالمائة من الناس بعد
بضعة أسابيع من إصابتيم األولية بالفيروس .وقد تظير ىذه الغالبية من الناس بمظير الئق صحيا
ويشعرون أنيم بصحة جيدة بدون أن يدركوا أنيم مصابون بالفيروس.
ويبدأ الفيروس بالقضاء عمى جياز المناعة بشكل متزايد إلى درجة قد يصبح فييا الشخص المصاب
مريضا ،ومرض االيدز ىو المرحمة األخيرة من اإلصابة بفيروس  HIVويتصف بأعراض متعددة وىي:
أوال :العالمات الرئيسية:
 فقدان الوزن أكثر من عشرة بالمائة من وزن الجسم.
 حرارة مرتفعة ألكثر من شير.
 إسيال مزمن ألكثر من شير.
 تعب حاد مستمر (إعياء).
ثانيا :العالمات الثانوية:
 سعال مستمر ألكثر من شير.
 تعرق غزير أثناء الميل.
 طفح جمدي مع حكة.
 قروح فموية.
 قالع فموي (عدوى فطرية في الفم والحمق).
 غدد منتفخة.
ىذه اإلعراض ىي عالمات عامة وشائعة أيضا في كثير من األمراض فينبغي أن ال ننسى انو ال يمكن التأكد
من اإلصابة بفيروس  HIVإال بواسطة فحص الدم.
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الوقاية من االيدز:
التعفف عن العالقات الجنسية المحرمة وغير المشروعة.
عدم المشاركة في استخدام األدوات الجارحة كأدوات الحالقة وفرشاة األسنان.
تجنب استعمال األدوات الثاقبة لمجمد كاإلبر الصينية وأدوات الوشم أو ثقب األذن.
ال تأخذ الحقن بغير ضرورة أو دون إشرا ف فان اضطررت إلى ذلك فمتكن المحاقن واإلبر
مما يستعمل مرة واحدة فقط.

نصائح للمصاب تعدوى االيدز:
 االمتناع عن التبرع بالدم أو األعضاء كالقرنية والكمية والحيوانات المنوية.
 االمتناع عن الجماع غير المشروع.
 االمتناع عن الحمل.
 إبالغ طبيب األسنان بمرضك عند مراجعتو لعالج أسنانك.
 استعمل الواقي الذكري مع الزوجة.
 أغسل مالبسك المموثة بالمفرزات التناسمية و استعمل المواد المنظفة.
 عدم مشاركة اآلخرين لآلالت الحادة التي تستعمميا كالمقص والشفرات وفرشاة األسنان.
 إذا ما جرحت يجب تضميد جراحو بنفسك أو إخبار من يقوم بتضميد جراحك.
 إذا نزف الشخص المصاب يجب إزالة الدم المنزوف عن المكان الذي وقع عميو واستعمال المواد القاتمة
لمفيروس مع اخذ الحيطة عند التنظيف.

العالج:
ال يوجد عالج فعال لمرض االيدز كما ال يوجد لقاح
لموقاية منو .لكن ىناك أدوية بإمكانيا الحد من انتشار
الفيروس ومعدل تدميره لمجياز المناعي .وقد أدى
استخدام األدوية عند بعض المرضى إلى انخفاض
مستوى الفيروس في أجسادىم إلى درجة انو ال يظير
في االختبارات.
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