
 األيدزعالج جيني ملرض 



 األٌدزما هو 



 اإليدز أو متالزمة نقص المناعة المكتسب

Aqurired Immuno Deficiency Syndrome 

 HIVفٛزٔص  انؼايم انًظثة

 انؼاللاخ انجُظٛح يغ أشخاص يظاتٍٛ طزق انؼذٖٔ

يهٕثح أٔ أدٔاخ انٕشى ٔثمة  يحالٍَمم انذو أٔ اطرخذو اتز أٔ 

 انجهذ ٔأدٔاخ يؼانجح األطُاٌ ٔشفزاخ انحاللح انًهٕثح

 يٍ األو نجُُٛٓا ٔنزضٛؼٓا

 َمم األػضاء يٍ شخض حايم نهفٛزٔص ػُذ

 ذظٓز تأرتؼح يزاحم األػزاع

 ػذج طُٕاخ–أطاتٛغ  6 يذج انحضاَح



 ما هي أعراض هذا المرض؟

 انًزحهح األٔنٗ

 (يزحهح حايم انفٛزٔص)

 ال ذظٓز أػزاع

 ٚكٌٕ انًزع لادراً ػهٗ انؼذٖٔ

 أػزاع تذٌٔ ٔجٕد أ٘ انثهغًٛحذضخى انؼمذ  انًزحهح انثاَٛح

 انشؼٕر انذائى تاإلرْاق انًزحهح انثانثح

 انفمذ انظزٚغ نهٕسٌ

 االرذفاع انًظرًز ٔانًركزر فٙ درجح انحزارج

 نٛالً  انرؼزقيغ غشارج 

 يزحهح َمض انًُاػح انًكرظة أٔ اإلٚذس انًزحهح انزاتؼح

ذرالسو فٙ ْذِ انًزحهح انؼذٚذ يٍ األػزاع ذطال يخرهف 

 األجٓشج



 



 ما هي أعراض المرحلة الرابعة من مرض اإليدز؟

]  ذحاط كم تمؼح تحافح يٍ انرٕرو  ٌػهٗ انجهذ  انهٌٕ ارجٕاَٛحتمغ  انجهذ

 [كاتٕطٙ طاركٕياطزطاٌ 

 ضٛك تانرُفض انجٓاس انرُفظٙ

 طؼال جاف

 انرٓاب رئٕ٘

 انرٓاب انكثذ  انجٓاس انٓضًٙ

 فمذاٌ انشٓٛح نهطؼاو

 إطاتح انفى ٔانحهك تإَٔاع يٍ انفطزٚاخ

 سٚادج طًك انغشاء انًخاطٙ نهفى ٔاتٛضاضّ

 ذمزح انهظاٌ

 ذشرد ػمهٙ ٔانؼرّ انجٓاس انؼظثٙ

 انرٓاب شثكٛح انؼٍٛ ٔاَفظانٓا

 انرٓاب انذياؽ



 



 



 HIV ماهو



 حادثة 

 ِٟوشف  إخزجبس، ٚلجً إخشاء 98ٗٔٚ  978ٔفٟ اٌفزشح ِب ث١ٓ ػب

أط١ت ف ٔبػٛساٌّزجشع أػطٟ ٘زا اٌذَ إٌٝ ِشػٝ  ػٍٝ اٌذَ  األ٠ذص

 اٌز٠ٓ ُٔمٍذ إ١ٌُٙ ِٕزدبد دَ ٍِٛس،ِٓ رمش٠جب  ٕٔ ٓٓٓثبٌؼذٜٚ 

   ْ١شٚط؛ِٓ ٘ؤالء اٌّزٍم١ٓ ٌُ ٠ظبثٛا ثبٌڤ اٌّئخ فٟ٘ٔ  - ٓٔإال أ   

 ٛ١شٚطِٓ األشخبص اٌز٠ٓ ٠حٍّْٛ اٌڤ% ٔوّب ثمٟ ٔح HIV 

أطحبء ٔسج١ب، ثأػشاع ثس١طخ أٚ ِٓ دْٚ أ٠خ أػشاع، ِغ 

االحزفبظ ثٛظبئف ِٕبػ١خ وبف١خ ِذح ؽ٠ٍٛخ ثشىً غ١ش ػبدٞ، داِذ 

 .سٕخ أٚ أوثش ٘ٔ

 



 والسؤال

 ١شٚطسجت إفالد ثؼغ األفشاد ِٓ اٌؼذٜٚ ثبٌڤِب HIV 

 ثٗ،ػٍٝ اٌشغُ ِٓ رؼشػُٙ اٌشذ٠ذ ٌخطش اإلطبثخ 

  ٌّٜٚبرا رزفبلُ اٌؼذٜٚ إٌٝ ِشع اإل٠ذص ثجؾء غ١ش ِؼزبد ٌذ

ْٓ ٠ظبثْٛ ثبٌڤ َِ  ١شٚط؟ثؼغ 





 ِْٛٚأظٙشد االوزشبفبد اٌحذ٠ثخ أْ ثؼغ إٌبط ٠مب

   خضئٟ،ثشىً وٍٟ أٚ  HIV ١شٚطاٌؼذٜٚ ثبٌڤ

 ِٓ ْٛأٚ ػٍٝ ِٛسثبد ٠ٚشخغ حسٓ حظُّٙ إٌٝ ِب ٠ّزٍى ،

فٟ  ؤثشخ رخبط حِغب٠شِٛسثخ ٚخٗ اٌذلخ إٌٝ اِزالوُٙ 

   .إٌّبػ١خاٌٛظ١فخ 



الذٌن  االستجابة للفٌروس عند فلتفسٌر سبب اختالف 

، ركَّز معظم HIV ٌروسڤللٌتعرضون بشكل متساٍو 

   على الباحثٌن
 

١شٚطڤٌٍاٌٛساث١خ ٌخظبئض ا   

  ٚاٌزٟ لذ رؤثش فٟ لذسح اٌٛساث١خ اٌؼٛاًِ اٌّسبػذح غ١ش

ِثً إطبثخ اٌؼبئً ثبٌؼذٜٚ ]اٌّشع ػٍٝ إحذاس  ١شٚطاٌڤ

  ،[ث١ّىشٚة آخش



وث١شا ِب رؤثش ْ اٌّٛسثبد أثجزذ اٌجحٛس ػٍٝ اٌح١ٛأبد أ

 فٟ اإلطبثخ ثبٌؼذٜٚ ٚرطٛس٘ب،

  االسردبػ١خ  ١شٚسبداٌؼذٜٚ إٌبخّخ ػٓ اٌڤ س١ّبٚال

retrovirus. 

  أ١ٌٚخ ( ِخططبد)وٕسخ ٚرؼًّ ِؼظُ اٌد١ٕبد

blueprints  ٌٍَٛجشٚر١ٕبد، ٟٚ٘ اٌدض٠ئبد اٌزٟ رم

   .اٌخال٠بثبٌغبٌج١خ اٌؼظّٝ ِٓ األٔشطخ فٟ 



 ُرشفش اٌزٟ اٌّٛسثبد أحذ  رفؼ١ًـ ٚحبٌّب ٠زencode 

اٌجشٚر١ٓ، فئْ رٛاثؼٗ ِٓ اٌٛحذاد اٌجٕبئ١خ ـ أٚ 

 DNA ثـد اٌخبطخ ا١ٌٕٛو١ٍٛر١ذا

 ِٓ اٌحّٛعرُسزؼًّ د١ٌال ٌزد١ّغ اٌّززب١ٌبد إٌّفشدح  

   .ِؼ١ٕبٌزظجح ثشٚر١ٕب  األ١ٕ١ِخ

 فئرا وبْ ٘زا اٌد١ٓ ػذ٠ذ األشىبيpolymorphic  ـ

ـ فئْ ػشٚثٗ ( اٌزدّغ)فٟ ٠ٛخذ ثأوثش ِٓ شىً ٚاحذ 

variants ٚأ١ٌالرٗ، أ ) alleles لذ رزسجت فٟ ظٙٛس ،

ػشٚة ِٓ اٌجشٚر١ٓ رخزٍف فٟ ِذٜ وفبءرٙب اٌٛظ١ف١خ فٟ 

   .اٌدسُ

 ِْٛسثخ  ٖٓٔٛػ١خ ألوثش ِٓ أ١ٌالد ٚفٟ اٌفئشاْ، ثجذ أ

 .االسردبػ١خ ١شٚسبدڤٌٍرّٕحٙب ِمبِٚخ 

 

 









تجاه الخالٌا المناعٌة HIVتتغٌر ألفة فٌروس الـ  

 مع تقدم الوقت ضمن المصابٌن بالعدوى

. ١شٚطففٟ اٌجذء ٠ىْٛ اٌڤ 

، فٙٛ ٠فؼً ٗاٌزٛخ١ِّٟ 

اٌزٟ ٠غضٚ٘ب اٌجبٌؼبد 

 ػجش اٌجشٚر١ٓ)ثبسرجبؽٗ 
gp120) ثبٌدض٠ئبد 

CD4 ٚ CCR5 
اٌّٛخٛدح ػٍٝ سطح 

   .اٌجبٌؼبد



 ١شٚط٠سزط١غ اٌڤٚ فٟ إٌٙب٠خ 
HIV  اٌزٛخٗ أْ ٠ظ١ش ِضدٚج

ٚرٕزح ٘زٖ  (.فٟ اٌٛسؾ)
 gp120 خض٠ئبداٌسالالد 

 لبدسح ػٍٝ رؼّشف اٌجشٚر١ٓ
CXCR4  ٍٝاٌّٛخٛد ػ

 اٌخال٠ب اٌزبئ١خ اٌحبٍِخ ٌٍدضٞء
CD4 ِٓ ًٚرسزط١غ إطبثخ و ،

ٚاٌخال٠ب اٌزبئ١خ اٌجبٌؼبد 
   .ثبٌؼذٜٚ



ٚفٟ ٚلذ الحك، ٠ّى ٓ

أْ رزحٛي فٟ  بد١شٚسٍڤٌ

 رفؼ١ٍٙب إٌٝ ِسزمجٍخ
CXCR4  ٌزظجح ربئ١خ

ٚسشػبْ ِب رذِش )اٌزٛخٗ 

اٌزبئ١خ اٌزٛخٗ  ١شٚسبداٌڤ

اٌخال٠ب اٌزبئ١خ اٌّظبثخ 

ثبٌؼذٜٚ، ٚرسُٙ فٟ ا١ٙٔبس 

 اٌدٙبص إٌّبػٟ ٚثذء اإل٠ذص

 

 



 المتقدمة التقانةالتوقعات الجٌنٌة فً ظل 
 

 اٌسىبْ اٌز٠ٓ ٔٙزُ ٌٍّٛسثبد فٟ اٌجذء، وٕب ثحبخخ إٌٝ ِظذٍس ِٓ

   ثذساسزُٙ،

ػٛا ٌٍؼذٜٚ ثبٌڤ    ٚأط١جٛا، HIV ١شٚطِثً األفشاد اٌز٠ٓ رؼشَّ

أٚ اٌز٠ٓ ٌُ ٠ظبثٛا ٌٚىٓ احزّبي إطبثزُٙ ٠جمٝ وج١شا. 

  ـ أٞ فٟ اٌٛساثٟ فئرا اخزٍفذ اٌّدّٛػزبْ فٟ رشو١جّٙب

 ٔٛػ١خ اٌخبطخ ثّٛسثبد  أ١ٌالرّٙب

 ْاٌزٟ أثشد فٟ اٌّٛسثبد اٌّخزٍفخ ـ١ّىٕٕب أْ ٔفزشع أ ٟ٘

 .HIV ١شٚطاالسزؼذاد ٌٍؼذٜٚ ثبٌڤ

  



 ٌٍٚحظٛي ػٍٝ اٌذٔبDNA 

   رُ خّغ ػ١ٕبد دَ ٚثشىً دٚسٞ ِٓ ِدّٛػبد ٠ضداد

ثؼذ  إٌبػٛساحزّبي إطبثزٙب وبٌّزؼبؽ١ٓ ثبٌحمٓ ِٚشػٝ 

 ِٛافمخ اٌّشػٝ

 

 





 ٟثؼذٜٚ اٌّظبثْٛ  ٠ح١ب٘برُْظٙش ِمبسٔخ ٌٍفزشح اٌض١ِٕخ اٌز

اٌؼٛص إٌّبػٟ اٌجششٞ ِٓ دْٚ أْ رزفبلُ ٌذ٠ُٙ اٌؼذٜٚ  ١شٚطڤ

 إٌٝ اإل٠ذص،

  ثبٌد١ٓأْ اٌّشػٝ اٌز٠ٓ ٌذ٠ُٙ ؽفشح ٚاحذح خبطخ CCR5 
رفبدٚا اإل٠ذص فزشح أؽٛي ِٓ اٌّشػٝ اٌز٠ٓ ( اٌخؾ األخؼش)

 (اٌخؾ األطفش)فمؾ  CCR5 اٌّؼ١بس٠خ األ١ٌالد٠حٍّْٛ 

.  ٜٓ٘فؼٍٝ سج١ً اٌّثبي، اسزغشق رفبلُ اٌّشع إٌٝ اإل٠ذص ٌذ 

 8ػبِب ِمبثً  ِٔٔٓ ِشػٝ اٌّدّٛػخ األٌٚٝ ٔحٛ  اٌّئخفٟ 

ٔظف ِشػٝ اٌّدّٛػخ اٌثب١ٔخ  اسزغشلٙبسٕٛاد رمش٠جب 

 ٌٍٛطٛي إٌٝ إٌمطخ ٔفسٙب



 ْٛففٟ ِٕزظف اٌزسؼ١ٕبد وبْ اٌؼٍّبء ٚغ١شُ٘ ػٍٝ اٌسٛاء ٠ؼشف
٠سجت اٌؼٛص إٌّبػٟ، ألٔٗ ٠سزٕضف ثشىً  HIV ١شٚطخ١ذا أْ اٌڤ

 Tسئ١سٟ خال٠ب اٌذَ اٌج١ؼبء اٌّؼشٚفخ ثبٌٍّفب٠ٚبد اٌزبئ١خ 
lymphocytes  ّٝاٌزٟ رؼشع ػٍٝ سطحٙب ثشٚر١ٕب ٠س

CD4.   

 ِٓ ٚرؼًّ ٘زٖ اٌخال٠ب فٟ اٌحبٌخ اٌس٠ٛخ ػٍٝ اٌزٕس١ك ث١ٓ اٌؼذ٠ذ
   .١شٚسبدأٚخٗ االسزدبثخ إٌّبػ١خ ردبٖ اٌڤ

١شٚطٚوبْ ِٓ اٌّؼشٚف أ٠ؼب، ٌٚىٓ فٟ ٔطبق ِحذٚد، أْ اٌڤ  
HIV  ْطٕفب آخش ِٓ اٌخال٠ب إٌّبػ١خ اٌزٟ رحًّ  ٠ُؼذ٠ٞسزط١غ أ

، ٚأْ ٠جمٝ macrophagesاٌجبٌؼبد ، ٚرسّٝ CD4اٌجشٚر١ٓ 
 .ف١ٙب سٕٛاد ِٓ دْٚ أْ ٠ذِش٘ب، ٌٚىٕٗ ٠دذ ف١ٙب ِالرا إِٓب

  

 

 



 ٚرشبسن خض٠ئبدCD4  ٚاٌجبٌؼبد اٌّٛخٛدح ػٍٝ اٌٍّفب٠ٚبد
   .إٌّبػ١خػبدح فٟ إ٠ظبي اإلشبساد ث١ٓ اٌخال٠ب 

 اٌؼٛص إٌّبػٟ فٟ اٌّشٙذ، فئْ  ١شٚطڤ٠ذخً ٌٚىٓ ػٕذِب
٠جشص ِٓ ( gp120)سىشٞ رشرجؾ ثجشٚر١ٓ  CD4خض٠ئبد 

   ،HIV ١شٚطڤٌٍاٌغالف اٌخبسخٟ 

إال  .ثٗػٍٝ اٌٌٛٛج فٟ اٌخال٠ب اٌّشرجطخ  ١شٚطٚثزٌه رسبػذ اٌڤ
غ١ش وبف، ػٍٝ اٌشغُ ِٓ  CD4أْ اٌزدبسة أثجزذ أْ اٌجشٚر١ٓ 

ٚال ثذ أْ  .اٌخ١ٍخفٟ  HIV ١شٚطأٔٗ ػشٚسٞ ٌٌٛٛج اٌڤ
رَْؼِشع اٌخال٠ب أ٠ؼب ثشٚر١ٕب ثب١ٔب ػٍٝ األلً حزٝ ٠سزط١غ 

ِٚغ رٌه، فجؼذ ػشش سٕٛاد ِٓ اوزشبف  .ثٗاالسرجبؽ  ١شٚطاٌڤ
، ِبصاي اٌؼٍّبء ٠دٍْٙٛ ؽج١ؼخ اٌّسزمجٍخ HIV ١شٚطاٌڤ

receptor اٌثب١ٔخ. 

  

 



 اكتشاف 

 ػثش ػٍٝ طٕف ِٓ اٌٍّفب٠ٚبد اٌزبئ١خ رؼشع ثشٚر١ٕب ِخزٍفب ـCD8  ـ

 ،suppressiveٌؼٛاًِ اٌىبثزخ ٚ٘ٛ خض٠ئبد إفشاص٠خ رذػٝ ا

  َٛ١شٚطاٌڤثئػبلخ ٚرم HIV  ْػٓ ِٙبخّخ اٌخال٠ب اٌمبثٍخ ؽج١ؼ١ب أل

 (.اٌّسزٕجذ)اٌّضسػخ رُٙبَخُ فٟ 

 ١شٚس١خٚلذ ثجذ أ٠ؼب أْ اٌؼٛاًِ اٌىبثزخ اٌزٟ حذَّد ِٓ اٌؼذٜٚ اٌڤ 

اٌؼٛص إٌّبػٟ اٌمشدٞ  ١شٚسبدڤ)رُْؤٚٞ رٛخذ ٌذٜ اٌمشٚد اإلفش٠م١خ اٌزٟ 

SIV ( ٞاٌؼٛص إٌّبػٟ اٌجششٞ  ١شٚطڤِٓ ٚ٘ٛ اٌشىً اٌمشدHIV) ،

   اإل٠ذص،إٌٝ ( رزطٛس)رزفبلُ ِٚغ رٌه ٌُ 

 َذًدا ؽ٠ٍٛخ ثشىً غ١ش ػبدٞ ِغ ُِ وّب رٛخذ ٌذٜ إٌبط اٌز٠ٓ ٠جمْٛ أح١بء 

٠ٚجمٝ أْ ٠زُ رؼّشف ٠ٛ٘خ ٘زٖ  .HIV ١شٚطإطبثزُٙ ثؼذٜٚ اٌڤ

 .اٌؼٛاًِ اٌىبثزخ اٌّزٕٛػخ







 مناعة ضد المرض

 َٛ٠ُجذٞ ثؼغ إٌبط ِمبِٚخ ِٕبػ١خ شذ٠ذح فٟ طٛسح ٘د

فٛس حذٚس اٌؼذٜٚ، ٚلذ ٠ؼٛد رٌه  HIV ١شٚطػٍٝ اٌڤ

رٞ ث١ٕخ ِشبثٙخ  ١شٚطٌزؼشػُٙ فٟ ٚلذ سبثك ٌڤ

 .HIV ١شٚطڤٌٍ

  ٠ّٚىٓ ٌالسزدبثخ اٌّجىشح اٌم٠ٛخ اٌزٟ رُحّذ ِٓ ِسز٠ٛبد

ثشىً  ١شٚطٌذٜ اٌؼبئً أْ رمؼٟ ػٍٝ اٌڤ HIV ١شٚطاٌڤ

٠ّٚىٓ ٌمٛح االسزدبثخ إٌّبػ١خ  .اٌحبالدوبًِ فٟ ثؼغ 

أ٠ؼب أْ رؤثش فٟ ِؼذي رفبلُ اٌّشع ٌذٜ اٌّظبث١ٓ 

 .ثبٌؼذٜٚ إٌٝ اإل٠ذص



ومن العوامل التً ٌمكن أن تؤثر فً القابلٌة 

susciptibility ٌروسلإلصابة بالڤ HIV 

 اإلٌدز،وسرعة حدوث 

 أخشٜ ١شٚسبدڤ٠مبَٚ ٘ٛ ِب إرا وبْ اٌشخض. 

  فئْ ٚخٛد ػذٜٚ ِزضإِخ فٟ اٌدسُ ٠ؤدٞ إٌٝ إٔزبج ِٛاد

، cytokines (اٌس١زٛو١ٕبد)اٌخ٠ٍٛخ رذػٝ إٌّشطبد 

إٌٝ  HIV ١شٚطٚاٌزٟ ٠ؼزمذ أْ ثؼؼٙب ٠ؼضص دخٛي اٌڤ

 .اٌخ١ٍخ ٚرىبثشٖ ف١ٙب

 



نفسها قد تؤدي إلى فرق  ٌروسٌةالڤ وأخٌرا، فإن الساللة

 ٌروسكبٌر فً معدل تفاقم عدوى الڤ

فبٌسالالد 

 ٟرزّزغ ثبٔزمبئ١خ ربِخ ٌّٕؾ اٌخ١ٍخ اٌزٟ سزظ١جٙب،اٌز 

  ٚاٌزٟ رزىبثش ٚرطفش ثشىً أثطأ ٔسج١ب 

 ٚاٌزٟ ال رمزً اٌخال٠ب اٌؼبئٍخ ٌٙب 

 ٟ٠حزًّ أْ رىْٛ األلً رخش٠جب ٌٍدٙبص إٌّبػٟ، ػٍٝ األلً ف

 .ثبدا األِش

  ٝاٌزٟ رجذٚ ػؼ١فخ فٟ اٌجذء، لذ رظبة اٌسالالد ٚحز

 ثبٌطفشح فٟ ٚلذ الحك ٌزظجح أشىبال أوثش ػذٚا١ٔخ

 


