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  اإليدز/ مسرد المصطلحات المناسبة لفيروس نقص المناعة البشرى 

  دليل المستخدمين باإلنجليزية والعربية

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 فهـــــــرس

 مقدمة •

  كيف يستخدم الدليل •

  عربي/ المصطلحات إنجليزية  •

  المصطلحات الواجب تجنبها •

  الدليل السريع •

  أكثر االختصارات استخداماً •

  المراجع •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مـقدمـة

ظل األطفال لمدة طويلة الوجه الخفي فيما يتعلق بالتصدي لفيروس نقص المناعة 

اتهم، ومع ذلك فهم الذين يحملون أكبر أمل رى واإليدز، وغالباً ما تغفل احتياجالبش

يعد اإليدز مشكلة عالمية ولذا تعمل اليونيسيف ألن الوباء يحول . للقضاء على ا لوباء

  .األطفال على حقوقهم األساسيةدون حصول 

  

اإليدز أنه شاب، وفي أغلب األحيان / إن السمة األساسية لفيروس نقص المناعة البشرى 

مليون طفل مصاب بفيروس نقص المناعة  ٢,٣فعلى الصعيد العالمي، يوجد . أنثى

أكثر من ثلث العدد اإلجمالي من الذين يتعايشون مع فيروس نقص المناعة . البشرى

وفقد أكثر من . عاماً، وما يقرب من الثلثين منهم من النساء ٢٥اإليدز أقل من / البشرى

طفل رضيع  ٢٠٠٠مليون طفل أحد والديهم أو كليهما بسبب اإليدز وهناك نحو  ١٥

يصابون بفيروس نقص المناعة البشرى يومياً، سواء كان ذلك إبان الحمل أو بعد الوالدة 

  .عيةأو من خالل الرضاعة الطبي

  

ثالن لب أعمال يموما زال فيروس نقص المناعة البشرى واإليدز وأثرهما على األطفال  

ويتجسد هذا في كل خطتنا اإلستراتيجية المتوسطة األجل وشن الحملة . اليونيسيف

وتتفق . ، باالشتراك مع شركاء متعددين"معاً من أجل األطفال، معاً ضد اإليدز"العالمية 

وتسعى اليونيسيف . أولويات اليونيسيف ومع الغابات اإلنمائية لأللفيةأهداف الحملة مع 

منع انتقال العدوى ) ١: (إلى إحداث فارق في حياة األطفال المصابين باإليدز بواسطة

منع ) ٢(بفيروس نقص المناعة البشرى من األم إلى الطفل وتوفير عالج لألطفال، 

حماية وعم األطفال واألشخاص ) ٣(حدوث العدوى بين المراهقين وصغار السن، 



ستواصل اليونيسيف التعاون مع . اإليدز/ المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية 

الجهات الحكومية وغير الحكومية، والجبهات الدينية، ومنظمات الشباب وآخرون من 

  .أجل مناهضة اإليدز حول العالم
  إرما مانونكورت.د

  ممثل منظمة اليونيسـيف 
  اإليدز هحفملاك التنسـيقيهنة ورئيس اللج 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

اإليدز باإلنجليزية / ما هي الحاجة إلى مسرد للمصطلحات المناسبة لفيروس نقص المناعة البشرى 
  والعربية؟

  

يظل كل من الوصمة والتمييز حقيقة كبرى بالنسبة ألشخاص المتعايشين مع فيروس نقص 

االتفاق على وجوب التغلب على الوصمة والتمييز غير أنه بالرغم من . المناعة البشرى

لمحاربة هذا الوباء، فإن  المجتمعات والحكومات الزالت تناضل من أجل حماية حقوق وكرامة 

إن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تشهد . المتعايشين معر فيروس نقص المناعة البشرى

لم، ومع ذلك فإن الوصمة واإلنكار واحداً من أسرع معدالت انتشار هذا الوباء في العا

  .ومحدودية المعرفة بفيروس نقص المناعة البشرى ال تزال منتشرة

  

وبما أن اللغة يمكن أن تشكل الرأي العام، والمفاهيم، والمواقف، وبإمكانها التأثير في 

السلوكيات، فبالتالي ينبغي أن تكون هذه اللغة بناءة، وأن تقضى على األكاذيب والصور 

ونتيجة للصلة الوثيقة بين اإليدز والعدوى بفيروسه من جانب . نمطية، وأال تؤدى إلى التحاملال

والقضايا التي تمس األخالق والمحظورات من جانب آخر، لذا يجب أن تكون مرادفات اللغة 

  .المستخدمة صحيحة علمياً وغير تقديرية حتى نغزز االستجابة لإليدز

  

  

  لمن هذا الدليل؟

ا الدليل من أجل جميع المهنيين الذين يحتاجون للتواصل حول فيروس نقص تم وضع هذ

بصورة دقيقة بين اإلنجليزية ) اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكتسبة / المناعة البشري



ويشمل هؤالء المسئولين عن مكافحة فيروس نقص المناعة البشرى، والمسئولين . والعربية

  .المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرى وغيرهمالحكوميين، واألطباء، واألشخاص 

  

  

  كيف تستخدم الدليل؟

الجزء األول مرتب حسب ترتيب األبجدية اإلنجليزية . يتكون هذا الدليل من أربعة أجزاء

/ ويغطى معظم المصطلحات الشائعة المستخدمة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرى

كما أن هذا . باللغة اإلنجليزية وترجمتها بالعربية) اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكتسب 

الجزء يظلل المصطلحات غير المناسبة باللون األحمر مع توضيح سبب عدم المالئمة ويقترح 

  .المصطلحات المناسبة البديلة بوضع خطاً تحتها

صطلحات المناسبة الجزء الثاني يقدم دليالً مرجعياً سريعاً لألخطاء اللغوية األكثر شيوعاً والم

  .البديلة

والجزء الثالث يوفر دليالً مرجعياً سريعاً للمترجمين، حيث يورد المصطلح باإلنجليزية 

وإذا لم يكن مصطلح ما وارداً، فإنه ال يكون مناسبا لالستخدام . ومرادفه المناسب بالعربية

  .باإلنجليزية أو العربية

لجميع المختصرات باللغة االنجليزية ومرادفاتها  أما الجزء الرابع، فإنه يمثل مرجعاً سريعاً

  .باللغة العربية

  

  أ ب ج
 ىوهى االمتناع عن االتصال الجنسي اإليالج: مختصر يشير إلى االستراتيجيات الوقائية

تقليل عدد الشركاء (، واإلخالص )والذي يستخدم أيضا لإلشارة إلى تأجيل بدء النشاط الجنسي(



أي (واستخدام الواقي ، )أو االكتفاء في العالقات الجنسية بشريك واحد فقط وفي وغير مصاب

  ).استخدام الواقعي دائما وبطريقة صحيحة

  

  تعفف
وبالنسبة لبعض الناس، . ممارسة العالقات الجنسيةالتعفف بعبارات بسيطة يعنى، االمتناع عن 

أما من منظور الصحة الجنسية . خاصة في الشرق األوسط، يرتبط هذا المصطلح بالبكارة

والوقاية من األمراض التي تنقل عن طريق الجنس، فانه يعنى االمتناع عن االتصال الجنسي 

ان هذا الشخص قد مارس الجنس من مع شريك ما بغض النظر عما إذا ك) باألعضاء التناسلية(

 .أم ال

  

  )اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكتسب 
يشير اإليدز إلى متالزمة نقص المناعة المكتسب ويصف مجموعة األعراض واإلصابات 

وتؤدى العدوى بفيروس نقص المناعة البشرى إلى . جهاز المناعة) بعوز(المرتبطة بعجز 

تدمير الجهاز المناعي للجسم ومع مرور الوقت يتعرض  ويعمل الفيروس على. مرض اإليدز

وتعد اإلصابة بمرض االيدز . الشخص المتعايش مع الفيروس لعدد من األمراض االنتهازية

ويعد معدل وجود فيروس نقص المناعة . هي آخر مرحلة من مراحل اإلصابة بالفيروس

مدى تطور الحالة لمرحلة البشرى في الجسم وظهور إعراض لألمراض االنتهازية مؤشرات ل

مراض والعدوى األإن فيروس نقص المناعة البشرى يدمر قدرة الجسم على محاربة . اإليدز

وفي الوقت الراهن، تستطيع المعالجة المضادة للفيروسات . التي تؤدى فيا لنهاية إلى الوفاة

  .الفيروس نهائياالقهقرية أن تحد من تكاثر فيروس نقص المناعة البشرى ولكنها ال تقضى على 



  

  عدوى حادة
وبالنسبة لعدوى فيروس ). في الغالب(عدوى تسبب مرضاً يبدأ فجأة ويجه، ولفترة قصيرة 

نقص المناعة البشري، فإنه بمجرد دخول الفيروس للجسم فإنه يصيب عدداً كبيراً من الخاليا 

المرحلة الحادة أو األولية من وفي أثناء هذه . ويتكاثر بصورة سريعة) +CD4(اللمفاوية التائية 

العدوى يحتوى الدم على كثير من الجزئيات الفيروسية التي تنتشر في جميع أجزاء الجسم 

  .وتتوزع في مختلف األعضاء، خاصة األنسجة اللمفاوية

  

  

  متالزمة الفيروس القهقرى الحادة

فيروسي في هى أعلى مرحلة اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرى حيث يكون الحمل ال

وغالباً ما تمر العدوى الحادة أو األولية لفيروس نقص المناعة البشرى دون . أعلى مستوياته

التعرف عليها، ولكنها قد توجد كمتالزمة شبيهة بحالة تكاثر الخاليا أحادية النواة خالل ثالثة 

لفيروس ) األجسام المضادة(ويتم التشخيص بإثبات انقالب مصلى ألضداد . شهور من العدو

  .نقص المناعة البشرى

  

  مناعة مكتسبة

ويمكن اكتساب هذه القدرة إما بصورة . قدرة الجسم على المقاومة أو الوقاية من عدوى معينة

أو بصورة سلبية ) باإلصابة والشفاء من عدوى ما أو بالتطعيم ضد إصابة ما(إيجابية 

ن الرضاعة الطبيعية أو من مصدر خارجي، مثل لب) أجسام مضادة(بالحصول على أضداد (

  ).مكونات الدم المتبرع به



  

  طريقة إعطاء الدواء

فإعطاء الدواء بصورة . مصطلح يستعمل لإلشارة إلى كيفية دخول دواء أو عالج إلى الجسم

، ويشمل التناول )محموال في تيار الدم في العادة(شاملة يعنى أن الدواء يمر خالل الجسم كله 

أما إعطاء الدواء بصورة موضعية فيعنى أن الدواء يوضع أو يتم . الوريدبالفم والحقن في 

إدخاله في المنطقة المحددة المتأثرة بالمرض، مثل وضع الدواء مباشرة على سطح الجلد 

وتعتمد تأثيرات معظم العالجات على قدرة الدواء على ). إعطاء موضعي للدواء(المصاب 

فإن طريقة أعطاء الدواء وما يتبعها من انتشار في  الوصول إلى المنطقة المصابة، ولذلك

  .الجسم تعد عامال مهما يحدد تأثيره

  

  تفاعالت دوائية ضارة

وقد تكون هذه التأثيرات . محتمل الضرر، ى غير مرغوب فيه، أو كريه، أئأي تأثير داو

الدواء، وتوجد تزول بتوقف تناول الدواء أو قد يقل تأثيرها مع تكيف الجسم مع ، معتدلة أ

، أو تلف )فقر الدم(تفاعالت دوائية ضارة أخرى أكثر خطورة، مثل الطفح الجلدي، أو األنيميا 

  .األعضاء

  

  المجتمع المتأثر

يشمل األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرى، أو متالزمة نقص المناعة 

وأصدقائهم، والمؤيدين لهم، الذين وغيرهم من األفراد، بما في ذلك أسرهم، ) اإليدز(المكتسب 

  .يتعرضون مباشرة لتداعيات العدوى بالفيروس وأثاره الجسمانية والنفسية واالجتماعية

  



  حامل اإليدز

إال . لشخص متعايش مع فيروس نقص المناعة البشرييستخدم غالبا هذا المصطلح لإلشارة 

ن الناس المتعايشين مع فيروس أن هذا المصطلح يعد غير مناسباً، ألنه يصم ويسئ للكثير م

اإليدز ومن ناحية أخرى، هو غير صحيح علميا، حيث إن العامل المحمول / المناعة البشري

  .هو فيروس نقص المناعة البشرى وليس متالزمة نقص المناعة المكتسب

  

  مريض اإليدز

يجب أن يستخدم هذا المصطلح فقد لوصف شخص مصاب باإليدز يعانى أعراض موضية أو 

شخص متعايش مع فيروس نقص في حالة تواجده في مؤسسة صحية وليس لإلشراة إلى 

ويجب مالحظة أن الشخص المصاب . قد ال يكون في طور المرض الذيو المناعة البشري

  .بالفيروس ال ينبغي بالضرورة أن يكون مريضا باإليدز

  

  االستجابة لإليدز

االستجابة "و )" اإليدز(المناعة المكتسب االستجابة لمتالزمة نقص "تستخدم المصطلحات 

  .بطريقة تبادلية لإلشارة إلى االستجابة للوباء" لفيروس نقص المناعة البشري

  

  فيروس اإليدز

 )HIV(فيروس نقص المناعة البشري بما أن اإليدز يعد متالزمة فمن الخطأ اإلشارة إلى 

متالزمة نقص المناعة المكتسب ففيروس نقص المناعة البشرى هو ما يسبب . بفيروس اإليدز

وبالتالي، في حالة اإلشارة إلى الفيروس، يجب كتابة فيروس نقص المناعة . في النهاية) اإليدز(

 HIVالبشرى أو استخدام المختصر 



  منقول بالهواء

  .ال ينتقل فيروس نقص المناعة البشري عن هذا الطريق. منقول بواسطة الهواء

  

  السائل األمنيوسي

يحتوى السائل االمنيوسى على فيروس نقص المناعة . يحيط بالجنين داخل الرحم الذيالسائل 

  .البشرى وقد يكون ناقل للعدوى في حالة أن األم مصابة بعدوى فيروس نقص المناعة البشرى

  

  اختبار بال اسم

اختبار يتم بدون تسجيل بيانات تعريف شخصية، ويمكن فقط لصاحب االختبار الحصول على 

  .النتائج

  )أضداد(أجسام مضادة 

جزئيات في الدم أو السوائل المفرزة تقوم بتدمير أو تحييد البكتيريا، أو الفيروسات أو السموم 

وتنتمي إلى مجموعة من البروتينات تعرف بالجلوبيولينات المناعية، والتي . الضارة األخرى

ويعد كل . لالستثارة باألجسام المناعيةبإنتاجها وإفرازها استجابة ) ب(تقوم الخاليا اللمفاوية 

  .جسم مضاد مختصا بجسم مناعي

  

  )مستضد(جسم مناعي 

وتشمل األجسام . محدد عند إدخالها للجسم) ضد(مادة قادرة على تحفيز إنتاج جسم مضاد 

  .البكيتريا، والفيروسات، وحبوب اللقاح والمواد الغريبة األخرى) المستضدات(المناعية 

  

  



  ضادة للفيروسات القهقريةدوية الماأل

  .من التكاثر) مثل فيروس نقص المناعة البشري(أدوية تمنع الفيروس القهقري 

  

  فيروسات القهقريةالعالج المضاد ال

. عالج يستخدم األدوية المضادة للفيروسات القهقرية لوقف تكاثر الفيروس وتحسين األعراض

القهقرية إلى استخدام ثالثة أو أربعة أدوية  ويحتاج العالج الفعال باستخدام مضادات الفيروسات

ويستطيع العالج باستخدام مضادات الفيروسات . مضادة للفيروسات القهقرية في نفس الوقت

ويستطيع العالج باستخدام مضادات الفيروسات القهقرية أن يخفض . القهقرية أن نفس الوقت

ى مستويات منخفضة كما يستطيع من حدة اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرى في الجسم إل

أن يساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة وزيادة متوسط العمر للمتعايشين مع فيروس نقص 

  .المناعة البشرى

  

  مضاد فيروسي

مادة أو عملية تدمر الفيروس أو تخمد تكاثره مثل العالج باستخدام مضادات الفيروسات 

  .البشريالقهقرية التي تقمع تكاثر فيروس نقص المناعة 

  

  عديم األعراض

يتفاعل  الذييستعمل عادةً في الكتابات عن اإليدز لوصف الشخص . أي بدون أعراض

باإليجاب ألحد االختبارات العديدة لألجسام المضادة لفيروس نقص المناعة البشري، ولكن ال 

وعلى الرغم من ذلك، فإنه يكون قادراً . للمرض) سريرية(تظهر عليه أي أعراض إكلينيكية 

  .على نقل عدوى فيروس نقص المناعة البشرى



  مرض مناعي ذاتي

وال يعد متالزمة نقص المناعة من هذه . بمهاجمتها مرض ينشأ من أنسجة الفرد ويقوم

  .األمراض ألنه يكتسب نتيجة اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرى

  

  أزيدوثيميدين

وهو نظير . أحد األدوية األولية التي استخدمت لعالج عدوى فيروس نقص المناعة البشري

  .للينوكليوزايد ويعمل على إيقاف تكاثر الفيروس

  

  رصد سلوكي

يتضمن رصد السلوك المرتبط بفيروس نقص المناعة البشري سؤال عينه من الناس عن 

). مثل سلوكهم الجنسي وتعاطيهم المخدرات بالحقن(سلوكهم الشخصي المرتبط بالفيروس 

  .ويمكن حصر هذه العينة على جماعة من عمر معين، وعلى الرجال أو النساء

  

  مرض منقول بواسطة الدم

مسبباتها في مجرى الدم، مثل فيروس نقص المناعة البشري والتهاب الكبد عدوى يتم انتقال 

  .الفيروسي سي وبي

  

  سوائل الجسد

أيه سائل في جسم اإلنسان، مثل الدم، أو البول، أو اللعاب، أو البصاق، أو المنى، أو لبن األم 

ئل كثيرة وبالرغم من تواجد فيروس نقص المناعة البشرى في سوا. أو اإلفرازات المهبلية



بالجسم، إال أن العدوى تنتقل فقط عن طريق الدم، والمنى، واإلفرازات المهبلية والسائل 

  .األمنيوسى ولبن األم

  

  )الدنف(هزال 

اعتالل عام للصحة وسوء تغذية، يتسم بأعراض الضعف والنحول، ويرتبط عادة بمرض 

، يعد الهزال حالة شائعة في )اإليدز(وفي حالة مرضى متالزمة نقص المناعة المكتسبة . خطير

  .المرحلة الثالثة

  داء المبيضات

ويمكن ). الكانديدا البيضاء(عدوى بأحد الفطريات المبيضة، وعادة ما تكون المبيضة البيضاء 

، والجهاز التنفسي )طلح(أن تنقل جنسياً وفي الغالب ما تصيب الجلد، والنسيج المبطن للفم 

لعدوى في المرئ، أو القصبة الهوائية، أو الشعبتان أو الرئتين مؤشراً ويعتبر ظهور ا. والمهبل

  .على وجود اإليدز

  

  المخالطة العارضة

االختالط االجتماعي، كالتقبل على الوجنة، والمصافحة باليد، واستعمال الهاتف، والمرحاض، 

  .بشريوحمام السباحة، والعمل في المكتب، ال تعد وسائل لنقل فيروس نقص المناعة ال

  

  ) CD8) (٨ت (خاليا 

  .السامة) ت(وتعرف أيضا بخاليا . الليمفاوية الكابتة) ت(بروتينات راسخة على سطح خاليا 

  

  



  ) CD4) (٤ت (خاليا 

وتقوم هذه . خاليا دم بيضاء تموت أو تضعف أثناء عدوى فيروس نقص المناعة البشري

الخاليا عادة بتنسيق االستجابة المناعية، وإعطاء اإلشارة لخاليا الجهاز المناعي األخرى للقيام 

ويعتبر تدمير هذه الخاليا السبب . المساعدة)ت(وتعرف أيضا بخاليا . بوظائفها الخاصة

يحدث في اإليدز، وبعد انخفاض مستوياتها أفضل مؤشر على  الذيص المناعة الرئيسي لنق

ومع انخفاض عدد هذه الخاليا، تحدث زيادة متزامنة في خاليا . الحالة المرضية للمصابين

CD8  . ولذلك تعتبر نسبة عدد الخالياCD4  إلى خالياCD8 مقياسا مهما لتطوير المرض.  

  

   CD4عد خاليا 

اللمفاوية  ت المساعدة في المليمتر المكعب من الدم ويعد مؤشراً جيداً للحالة عدد الخاليا 

يشخص  ٢٠٠واستناداً على مؤشرات منظمة الصحة العالمية، فالعدد األقل من . المناعية

  ).اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكتسب 

  

  األطفال المتأثرون باإليدز والعدوى بفيروسه

  .أحد أو كال الوالدين نتية أمراض مرتبطة باإليدزهم األطفال الذين فقدوا 

ألنه يفصلهم عن غيرهم من األيتام في حين  أيتام اإليدزومن غير المناسب استعمال مصطلح 

  .أنهم ال يختلفون عنهم فيما يتعلق بالصحة والمعيشة

  

  

  

  



  عدوى الجرثومة المتدثرة

تصيب البكتريا السبيل . المتدثرة الحثريةعدوى منقولة جنسياً تسببها بكتيريا يطلق عليها اسم 

التناسلي وقد تحدث أضراراً لألجهزة التناسلية لكل من الرجال والنساء مما يسبب العقم إذا لم 

  .يتم عالجها

  

  عدوى مزمنة 

ومن األمراض المزمنة غير . عدوى تدوم ألكثر من أسبوعين أو تتكرر مع مرور الوقت

) اإليدز(وقد تم تشخيص متالزمة نقص المناعة المكتسب . سكرالمعدية ارتفاع ضغط الدم أو ال

على أنه مرض مزمن، يمكن السيطرة عليه بالرغم من عدم توافر عالج له، وذلك بااللتزام 

  .بالعالج والمتابعة الطبية المستمرة

  

  واقي 

سي عازل يعمل كوسيلة لمنع الحمل والوقاية من األمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجن

ويعتبر الواقي الذكري المصنوع من مادة . بما فيها عدوى فيروس نقص المناعة البشري

الوسيلة الوحيدة واألكثر فعالية المتوفرة لخفض ) عصير لبنى تفرزه بعض النباتات(الالتكس 

أما الواقي األنثوي . االنتقال الجنسي لفيروس نقص المناعة البشري والعدوى الجنسية األخرى

ة عن أنبوبة رفيعة مصنوعة من مادة البالستيك تدخل إلى داخل المهبل كما تبسط هو عبار

والواقي األنثوي له . لحماية جدران المهبل الخارجية لمنع حدوث الحمل والوقاية من العدوى

  .نفس كفاءة الواقي الذكري إذا ما استخدم بطريقة صحيحة

  

  



  )مرضي(سريري ) كمون(خفاء 

فيها العامل المسبب للعدوى كالفيروس أو البكتيريا ويتطور داخل الجسم حالة أو فترة يعيش 

وفي حالة العدوى بفيروس نقص المناعة . المستضيف له بدون إحداث أعراض مرضية

البشري، فإن الفيروس ال يكون كامناً بصورة حقيقية، على الرغم من عدم ظهور أعراض 

المراحل المبكرة من المرض، ينشط وحتى في . مرضية على المصابين في هذه الفترة

  .الفيروس في األعضاء اللمفاوية

  

  عوامل مساعدة

مواد، أو كائنات حية دقيقة، أو خصائص فردية يمكن أن تؤثر على تطور المرض أو إمكانية 

والمواد قد تتمثل في مادة أيون المعدن أو إنزيم مساعد، التي ينبغي أن تشترك مع . حدوثه

يمكن أن يزيد تعرض  الذيوتشير العوامل المساعدة إلى الحالة أو النشاط  .اإلنزيم لكي يعمل

التعرض لألمراض المعدية األخرى، واستخدام . وتتضمن أمثلة العوامل المساعدة. الفرد لإليدز

  .المخدرات وتناول الكحوليات، وسوء التغذية، والضغوط

  

  )متزامنة(عدوى مرافقة 

وعلى سبيل المثال، . ا أو أحياء أخرى دقيقة في نفس الوقتعدوى بأكثر من فيروس، أو بكتيري

يمكن للفرد المصاب بفيروس نقص المناعة البشري أن يكون مصاباً في الوقت نفسه بفيروس 

  .أو السل) سي(التهاب الكبد الوبائي 

  

  

  



  )عالج متعدد الدواء(معالجة بالتوليفة 

يستخدم دوائيين أو عالجين أو أكثر معا ). للعدوى بفيروس نقص المناعة البشري أو اإليدز(

ولعالج فيروس نقص المناعة البشري، . للحصول على أفضل نتائج ضد العدوى أو المرض

ويمكن للمعالجة بالتوليفة أن . يوصى باستخدام ثالثة مضادات للفيروسات القهقرية كحد أدنى

من حيث تقليل نسبة الحمل  توفر مزايا أفضل من العالج بدواء واحد وذلك لكونها أكثر فعالية

مثل (وكمثال للمعالجة بالتوليفة يمكن استخدام دوائيين نظيرين للنيوكليوزايد . الفيروسي في الدم

باإلضافة إلى مثبط إلنزيم البروتييز أو مثبط غير نيوكلوزايدى لعملية ) الميفودين وزيدوفيودين

  .النسخ العكسية

  

  كومبيفير

دين وال ميفيودين لعالج عدوى فيروس نقص المناعة البشري حبة دواء تحتوى على زيدوفيو

  .في البالغين والمراهقين بدءاً من سن الثانية عشر

  

  االمتثال

  ".االلتزام"مدى التزام المريض بتناول الدواء الموصوف حسب اإلرشادات؛ ويعنى أيضا 

  

  منظمات تنمية المجتمع 

وتشمل المنظمات غير الربحية . للمحليينمنظمات خدمية محلية توفر الخدمات االجتماعية 

  .المعنية بمساعدة األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري

  

  



  السرية 

فعمل تحليل للفيروس المسبب لإليدز يشكل سري . المحافظة على خصوصية المعلومات

تعرف يتضمن إعطاء الشخص رقم سرى يستطيع عن طريقه متاعبه نتيجة التحليل مع عدم ال

  .على هوية الفرد الخاضع للتحليل إال فيما بين عدد محدود من األشخاص

  

  )ساري(اختالطي 

ويمكن تعريف االختالط . مرض قادر على االنتقال باالختالط العرضي من شخص ألخر أي

. العرضي بأنه االختالط العادي اليومي بين الناس في البيت، أو المدرسة، أو العمل أو المجتمع

أن تنتقل باالختالط العرضي، أما ) نزالت البرد على سبيل المثال(للعدوى االختالطية ويمكن 

ولذلك فمن غير . المرض المعدي فينتقل باالختالط الحميم كما في حالة ممارسة الجنس

  .وليس اختالطي معدىالمناسب استخدام هذا المصطلح مع اإليدز، ألن اإليدز 

  

  )ترايميثوبريم+ ل سلفا ميثوكسازو(كوترايموكسازول 

) المتكيسة الرئوية الجوجوية(مضاد حيوي للوقاية من ولعالج نوع نادر من االلتهاب الرؤى 

وعادة ما يستعمل . الناتج عن عدوى نيوموسيستيس كارينياى وغيرها من أنواع العدوى

األشخاص المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشري كوترايموكسازول كدواء اتقائي ضد 

  .المتكيسة الرئوية وهى نوع حاج من االلتهاب الرئوي

  

  

  

  



  سنوات العمر المصححة

وهى مقياس للعبء المرضى على السكان، ويتم ). DALYS(بعد احتساب درجة العجز 

  .احتسابها بإضافة سنوات العمر الضائعة وسنوات اإلصابة بالعجز

  

  متوفى بسبب اإليدز

فال يموت أحد من . مصطلح غير مناسب االستخدام لإلشارة إلى الوفيات المرتبطة باإليدز

ولكن تحدث الوفيات نتيجة أمراض شديدة كالدرن كمحصلة للضرر . ألنه ليس مرضا. اإليدز

متوفى لذا يفضل استخدام . يصيب جهاز المناعة من عدوى فيروس نقص المناعة البشري الذي

  .مترتب على اإليدز) ذكر المرض(بمرض 

  

  التمييز 

أيه إجراء يتضمن بطريقة أو بأخرى تفرقة تعسفية في معاملة األشخاص على أساس النوع أو 

ويؤدى التمييز إلى حرمان . السن أو العرق أو الدين أو الحالة الصحية المؤكدة أو المشتبه فيها

  .األشخاص من حقوقهم اإلنسانية والقانونية

  

  مقاومة الدواء

ة بعض الجراثيم المسببة لألمراض، مثل البكتيريا، والفيروسات والميكوبالزما على التكيف قدر

وقد يتطور لدى األشخاص المتعايشون . لكي تنمو وتتكاثر حتى في وجود أدوية عادة ما تقتلها

مع فيروس نقص المناعة البشري والمتلقون لعالج العدوى االنتهازية أو لألدوية المضادة 

وعادة ما تظهر . لي يجب تغييرهات القهقرية مقاومة للدواء مما يجعله غير فعال وبالتللفيروسا

  .المقاومة عندما يتم اخذ الدواء بطريقة خاطئة أو يكون المريض غير ملتزم



  مدمن

يستخدم هذا المصطلح غالباً لإلشارة إلى شخص ال يستطيع التوقف عن استخدام المخدرات 

ويعتبر هذا المصطلح غير مناسب ألنه يؤدى للتهميش وينصح ). نيغالباً استخدام غير قانو(

  .معاطى المخدراتباستخدام مصطلح 

  

  مقاومة الدواء

قدرة بعض الجراثيم المسببة لألمراض، مثل البكتيريا، والفيروسات والميكوبالزما على التكيف 

  .لكي تنمو وتتكاثر حتى في وجود أدوية عادة ما تقتلها

  

  ليزا إ

وهو اختبار معلمي : باإلنجليزية الختبار قياس االمتصاص المناعي المرتبط باإلنزيماختصار 

وعادة ما يتم تأكيد النتيجة . لتحديد وجود أجسام مضادة لفيروس نقص المناعة البشري في الدم

  .اإليجابية باختبار لطخة ويسترن

  

  متوطن

وعلى سبيل المثال، . مصطلح يشير لألمراض المرتبطة بمناطق جغرافية أو شعوب معينة

يحمل  الذيتعتبر المال ريا متوطنة في المناطق المدارية من العالم حيث يوجد البعوض 

أما متالزمة نقص المناعة المكتسب وعدوى فيروس نقص المناعة . الطفيلي المسبب لها

  .البشرى فهو وباء عالمي ألنه ال يرتبط بمكان جغرافي محدد

  

  



  مرض في مرحلته األخيرة

بالنسبة لإلصابة . الفترة أو المرحلة النهائية في مسار المرض التي تؤدى إلى وفاة الشخص

لمناعة البشري، يحدث هذا عندما تتطور عدوى الفيروس إلى متالزمة نقص بفيروس نقص ا

  ).اإليدز(المناعة المكتب 

  وباء

كأن يصيب كل األفراد (في الوبائيات، الوباء هو مرض منتشر سريعا في قطاع من السكان، 

أو  فراد في عمراألفي منطقة جغرافية معينة، أو جامعة ما، أو وحدة سكانية مماثلة، أو كال 

في فترة زمنية محددة وبمعدل ) نوع جنسي محدد، مثل األطفال أو النساء في إحدى المناطق

فتعرف الوباء أمر غير . يتجاوز بكل كبير ما هو متوقع بناء على الخبرات المستجدة

يقصر المرض على مكان بعينه . موضوعي وجزء من التعريف يعتمد على ما هو متوقع

ويطلق على األمراض العادية التى ). جائحة(أو عالمي ) وباء(شيوعاً  أو قد يكون أكثر) فاشية(

  .تحدث بمعدل ثابت ولكن مرتفع نسبياً بين السكان باألمراض المستوطنة

  

  ترصد وبائي

. الجمع والتحليل والتفسير المستمر والمنظم للبيانات عن أحد األمراض أو الحالة الصحية

روس نقص المناعة البشري، يتم إجراء استبيانات وكجزء من نظام رصد ومتابعة وباء في

وتعرف عملية . معيارية لوجود الفيروس في المصل وذلك في مجموعات محددة من السكان

  .جمع عينات الدم بهدف الرصد بعملية رصد المصل

  

  

  



  علم الوبائيات

 فرع من العلوم الطبية يتناول معدل حدوث، وانتشار والسيطرة على أحد األمراض بين

  .السكان

  

  اللجنة التنسيقية الموسعة المعنية باإليدز والعدوى بفيروسه

  أنظر اللجنة التنسيقية المعينة باإليدز التابعة لألمم المتحدة

  

  استئناس

يستخدم هذا المصطلح غالباً من قبل برنامج األمم المتحدة المشترك المنعي باإليدز والعدوى 

. المتزايد لفيروس نقص المناعة البشري على النساءبفيروسه وآخرون لإلشارة إلى التأثير 

  .بط ذلك بفكرة أن عدد النساء المصابات قد أصبح يساوى أو يتخطى عدد الرجالتوغالبا ما ير

  

  ى والجنسوع اإلجتماعالن

" النوع االجتماع"إلى االختالفات المحددة بيولوجياً، بينما يشير مصطلح " الجنس"يشير مصطلح 

ويتم تعلم األدوار . في األدوار االجتماعية والعالقات بين الرجال والنساء إلى االختالفات

الخاصة بالنوع االجتماعي من خالل االندماج في المجتمع وهو تتفاوت بدرجة كبيرة داخل 

كما تتأثر األدوار االجتماعية أيضا بالسن، والمستوى االجتماعي، والساللة، . وفيما بين الثقافات

  .والسياسية واالقتصادية الجغرافية، بالبيئة وكذلك ،والعرق والدين

  

  

  غير محدودة الملكية –أدوية جنسية 



تتطابق األدوية الجنسية مع األدوية ذات العالمة التجارية من حيث الجرعة والسالمة والفعالية 

 وبالرغم من أن األدوية الجنسية. وطريقة التناول والكفاءة وخواص األداء ونواحي االستخدام

لها نفس خصائص تركيب األدوية المصنفة األخرى إال أن بيعها يتم بأقل من ثمن األدوية 

  .األخرى بشكل عام

  

  الصندوق العالمى لمكافحة اإليدز السل والمال ريا

ويعد أكبر صندوق . بمجهودات عامة وخاصة ٢٠٠١صندوق مستقل، تم إنشاؤه في عام 

لصندوق إلى جذب وإدارة ونشر موارد إضافية ويعود سبب إنشاء ا. عالمي في مجال الصحة

لعمل تأثير ومساهمة فعالة ومستدامة للحد من تأثير فيروس نقص المناعة البشري، والسل، 

كما يساهم أيضا في الحد من الفقر كجزء من األهداف اإلنمائية  هوالمالريا في الدول المحتاج

حين اإلشارة إلى الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمال ريا، ). أنظر أسفل(لأللفية 

  )GFATM(ن اختصاره الحقاً كيفضل كتابة المصطلح كامالً أوالً ثم يم

  

  جيبا

كبر لألشخاص المتعايشين مع والمتأثرين بفيروس المشاركة األ"لفظ مختصر باإلنجليزية لمبدأ  

فقد أصر اثنان وأربعون دولة في قمة باريس المعنية باإليدز في عام ". نقص المناعة البشري

المشاركة األكبر لألشخاص المتعايشين مع والمتأثرين بفيروس نقص "على تضمين مبدأ  ١٩٩٤

  .في البيان الختامي" المناعة البشر

  

  

  السيالن



). بكتيريا من عائلة النيسريات على شكل مكروات سالبة الصبغة(ى تسببها النيسرية البنية عدو

وعلى الرغم من اعتبار السيالن عدوى تنتقل أساساً باالتصال الجنسي، إال أنها يمكن أن تنتقل 

  .إلى حديثي الوالدة أثناء عملة الوالدة

  

  )الناعور(سيولة الدم الوراثي 

يتسم بنزيف متكرر ومنتظم يرجع إلى . مرض وراثي يصيب الذكور فقط ولكن تنقله اإلناث

ويكون . من مكونات الدم ضروريعدم تجلط الدم بصورة طبيعة وذلك لعدم توفر عامل 

 مرضى سيولة الدم أكثر عرضة لإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري إذا لم يتم تحليل الدم

  .ة صحيحةيتم نقله لهم بصور الذي

  

  العالج عالي الفعالية المضاد للفيروسات القهقرية

اسم يطلق علي نظم العالج التي يوصي بها خبراء فيروس نقص المناعة البشري البارزون 

ويجمع هذا النظام الدوائي ثالثة أدوية . للحد من تكاثر الفيروس وتطور المرض بصورة فعالة

زيم النتسخ العكسي نظيرين للنيوكليوزيد ودواء مثبط مختلفة أو أكثر مثل دوائيين مثبطين إلن

إلنزيم البروتييز، أو إلنزيم التنسخ العكسي نظيرين للنيوكليوزيد ودواء مثبط إلنزيم النسخ 

وقد أظهرت هذه النظم العالجية قدرتها . العكسي غير نظير للنيوكليوزايد أو مجموعات أخرى

وقد تم حديثاً . عها العثور عليه في دم المريضعلى تقليل كمية الفيروس لدرجة ال يمكن م

  .تطوير دواء جديد لمنع الفيروس من دخول الخاليا

  

  

  هربس نطاقي



يظل  الذي) فيروس الحماق النطاقي(إن ما يسبب مرض هربس النطاقي هو فيروس الجدري 

قد ينشط مرة  الذيكامن في جذور األعصاب لجميع األشخاص الذين يصابون بالجدري و

ويسبب مرض الهربس النطاقى تنميل، وحكة . ى في الجسد بعد سنوات مسبباً للمرضأخر

وقد يستمر األلم . جلدية، أو آالم مبرحة يتبعها قرح عنقودية الشكل في جانب من الجسم

ألسابيع، وشهور أو سنين بعد إن يشفى الطفح وتعرف الحالة عندئذ باأللم العصبي التاٍل 

لهبرس النطاقي في حاالت المتعايشين مع فيروس نقص المناعة ويمكن أن يحدث ا. للهربس

ويعتقد أن حاالت . البشرى بعد فترة قصيرة من بدأ استخدام مضادات الفيروسات القهقرية

  .الهربس هذه داللة على فعالية العالج وتحسن الجهاز المناعي

  

نقص المناعة ت ذات خطورة عالية للتعرض لفيروس اجماع/ جماعات عالية الخطورة  

  البشري

ويمكن أيضاً . يجب استخدام هذه المصطلحات بحذر حيث يمكن أن تزيد من الوصمة والتمييز

ويشير هذا المصطلح . أن تعطي الناس الذين ال ينتمون إلى هذه الجامعات إحساساً كاذباً باألمان

ة مرتبطة، في ضمناً إلى أن الخطورة محصورة داخل الجماعة مع أن كل الجماعات االجتماعي

خطورة "فمن األفضل واألكثر دقة اإلشارة المباشرة إلى مصطلحات مثل . الحقيقة، فيما بينها

ممارسة "، و"ممارسة الجنس بدون واق"، و"أعلى للتعرض لفيروس نقص المناعة البشري

لية جماعة عا"، بدالً من التعميم بقول "استخدام المحاقن غير المعقمة"، أو "الجنس غير المحمي

فالعضوية في الجماعات ال تضع الفرد في خطر، ،إنما السلوكيات هي ما قد تفعل ". الخطورة

وفي حالة األشخاص المتزوجين والذين يعيشون معاً عيشة األزواج، وخاصة النساء، فإن . ذلك

". وضع الخطر"السلوكيات الخطرة للشريك الجنسي هي التي قد تضع هؤالء األشخاص في 

ارتباط قوي بين األنواع المختلفة من الحراك السكاني والخطر المرتفع للتعرض  كما أن هناك



لفيروس نقص المناعة البشري اعتماداً على سبب هذا الحراك ومدى ابتعاد األشخاص عن 

  .سياقهم االجتماعي وقيمهم

  

  )HIV(فيروس نقص المناعة البشري 

إلى متالزمة نقص المناعة المكتسب  هو الفيروس الذي يضعف جاز المناعة ويؤدي في النهاية

. ألن المصطلح يحتوى على كلمة فيروس HIVفيروس ومن غير المناسب قول ). اإليدز(

نقص المناعة البشري ألنه غير صحيح علميا حيث إن  حامل فيروسومن غير المناسب قول 

الشخص الحامل يمكن أن ينقل العدوى لآلخرين دون أن يصبح مريض ولكن في حالة الشخص 

ومن . بفيروس نقص المناعة البشري فإنه نهائياً تتطور حالته لإليدز) المتعايشأو (المصاب 

لفظة   HIVحيث أن   hiv ،(Hiv(غير المناسب كذلك كتابة المصطلح باألحرف الصغيرة 

  .أوائلية والبد أن تكتب باألحرف الكبيرة

  

  اختبار األجسام المضادة لفيروس نقص المناعة البشري

يشار إليه أيضاً باختبار فيروس نقص المناعة البشري، وهو اختبار خاص في الدم الكتشاف 

. األجسام المضادة لفيروس نقص المناعة البشري التي ينتجها جهاز المناعة لمحاربة الفيروس

  .اختبار اإليدز في الدمأو  اإليدز اختبارومن غير المناسب استخدام مصطلح 

  

  المناعة البشري مصاب بعدوى فيروس نقص

يمكن أن يكون نتيجة اختبار  الذيو(خالفاً لمصطلح إيجابي لفيروس نقص المناعة البشري 

فإن مصطلح مصاب بعدوى ) شهراً ١٨إيجابية كاذبة وخاصة في حديثي الوالدة حتى سن 

وجود فيروس قدم تم كشفه  نفيروس نقص المناعة البشري يستخدم عادة لبيان أن الدليل ع



ألن  مصاب بعدوى اإليدزومن غير المناسب قول مصطلح . اختبار الدم واألنسجة بواسطة

وبالمثل فال . اإليدز ليس فيروساً وال حتى كائيناً حياً ولذلك فال يمكن للفرد أن يصاب بعدواه

  .ما ينقل هو الفيروس، ألن اإليدزأو أن تنقل  تلتقطيمكنك أن 

  

  عدوي فيروس نقص المناعة البشري

وأثناء مسار العدوى، يتم إبطال عمل وقتل الخاليا . بتدهور تدريجي للوظائف المناعيةتسم 

وتلعب خاليا . ، وتقل أعدادها بشكل مطرد )CD4+) (ت(المناعية المهمة المعروفة بخاليا 

دوراً أساسياً في االستجابة المناعية، حيث تعطي اإلشارة للخاليا األخرى في ) CD4+) (ت(

  .لكي تؤدى وظائفها الخاصةجهاز المناعة 

  

  سلبي لفيروس نقص المناعة البشري

على سبيل المثال، عدم (أي ال يظهر دليل على وجود عدوى بفيروس نقص المناعة البشري 

  .مرادف لمصطلح سلبي المصل. في اختبار الدم أو األنسجة) وجود أجسام مضادة للفيروس

  

  إيجابي لفيروس نقص المناعة البشري

على سبيل المثال، وجود (ات على وجود عدوى بفيروس نقص المناعة البشري يبين إشار

وقد . مرادف لمصطلح إيجابى المصل. في اختبار الدم أو األنسجة) أجسام مضادة للفيروس

  .يعطى االختبار أحيانا نتائج إيجابية كاذبة

  

  

  السل المرتبط بفيروس نقص المناعة البشري



  ).تسمى المتفطرة السلية(العدوى البكتيرية ما يسبب مرض السل هو نوع من 

وتنتشر بكتيريا السل في ذرات الهواء المصاحبة للسعال، العطس والكالم من شخص مصاب 

وعادةً ما تحول الدفاعات المناعية في األصحاء دون انتشار عدوى السل خارج جزء . بالسل

إصابته بفيروس نقص المناعة ولكن إذا كان جهاز المناعة ضعيف بسبب . صغير من الرئتين

البشري، أو الهزال أول تقدم السن أو أيه عوامل أخرى، فإن قدرة الجسم للتصدي لمرض السل 

وكثيراً ما يمكن عالج السل في حاالت المتعايشين مع فيروس . تنخفض بشكل كبير الناشط

الت الوفيات ويعد السل سبب رئيسي في حا. نقص المناعة البشري إال أنه قد يسبب اإليدز

وتقدر منظمة الصحة العالمية إن السل يتسبب . للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري

  .في ثلث حاالت الوفيات بسب اإليدز في العالم

  لى الجنسمث

الرجال هو شخص يشعر بميل جنسي تجاه أشخاص آخرين من نفس الجنس ويعتبر مصطلح 

لتحديد خطورة انتقال فيروس نقص المناعة أكثر دقة  الذين يمارسون الجنس مع رجال

  . البشري من مصطلح المثلية الجنسية بمعناها العام

  

  )١نوع (فيروس نقص المناعة البشري 

وتحتوى معظم . تم عزله والتعرف عليه كعامل مسبب لإليدز الذيهو الفيروس القهقري 

الفيروسات وكل البكتيريا، والنباتات والحيوانات على مادة وراثية مكونة من الحمض الريبي 

لبناء ) الرنا(يستخدم الحمض النووي الريبي  الذي، و)الدنا(النووي المنزوع األوكسجين 

ي الفيروس القهقري مثل فيروس نقص المناعة البشري ولكن المادة الوراثية ف. بروتينات معينة

ويقوم فيروس نقص المناعة البشري بإدماج الحمض . هي نفسها الحمض النووي الريبي



في الحمض الريبي النووي المنزوع األوكسجين الخاص بالخلية  هالنووي الريبي الخاص ب

  .لى مصنع للفيروسالمضيفة، مما يمنعها من القيام بوظائفها الطبيعية ويحولها إ

  

  )٢نوع (فيروس نقص المناعة البشري 

وعلى . وقد وجد أنه أيضاً يسبب اإليدز ١فيروس شبيه بفيروس نقص المناعة البشري نوع 

في بنية الفيروس، وفي وسائل انتقال العدوى،  ٢والنوع  ١الرغم من التشابه بين النوع 

يختلفان في الشكل الجغرافي للعدوى وميلهم  واألمراض االنتهازية المصاحبة للعدوى، إال أنهما

وبالمقارنة بين كال الفيروسين فإن . في التطور إلى الصورة المرضية والتسبب في الوفاة

يوجد في غرب أفريقيا وله سلوك إكلينيكي أبطأ وأقل )٢نوع (فيروس نقص المناعة البشري 

  .حدة

  

  خلل أو نقص أو عوز المناعة

معينة من جهاز المناعة على القيام بوظيفتها، مما يجعل الشخص  تعطل أو فقد قدرة أجزاء

  .عرضه ألمراض معينة ال تحدث غالباً في الظروف العادية

  

  استجابة مناعية

وتمثل نشاط . رد الفعل الدفاعي للجسم ضد غزو خارجي، من فيروس، أو بكتيريا، أو فطر

  .جهاز المناعة ضد المواد الغربية عن الجسم

  المناعةجهاز 

المواد الغربية وتقوم بمعادلتها، ثم ، مجموع الوظائف المعقدة التي تتعرف على العوامل أ

وهى مجموع الخاليا واألعضاء التى . تستدعى هذه االستجابة الحقا عند تعرضها لنفس التحدي



وتشمل الغدة الثيموسية، والطحال، والغدد . تعمل على حماية الجسم من الغزو الخارجي

  .والخاليا المجمعة لألجسام المناعية) ت(و ) ب(فاوية، وخاليا اللم

  

  ضعيف المناعة

  .يشير إلى جهاز مناعة ذي قدرة ضعيفة على مقاومة أو محاربة العدوى واألورام

  

  المناعة) عوز(نقص 

نقص في االستجابة المناعية أو اختالل يتسم بنقص االستجابة المناعية؛ ويمكن تصنيفها إلى 

، أو كليهما أو ))ب(خاليا (، أو في االستجابة الخلوية )خاليا ب(األجسام المضادة نقص في 

  .اختالل في وظائف اآلكلة

  

  كبت مناعي 

ويمكن أن يحدث . حالة يكون فيها الجهاز المناعي للجسم مصابا بتلف وال يؤدى وظائفه العادية

  .نقص المناعة البشريبفعل األدوية أو نتيجة لحاالت مرضية معينة، مثل عدوى فيروس 

  

  معدل الحدوث

ويشير . عدد الحاالت الجديدة التي تحدث في مجموعة معينة من السكان في فترة زمنية ملحة

إلى عدد ) ويدل عليه أحياناً بالحدوث التراكمي(معدل حدوث فيروس نقص المناعة البشري 

وعادةً ما . ة محددةاألشخاص الذين أصيبوا بفيروس نقص المناعة البشري خالل فترة زمني

في (يشير برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإليدز والعدوى بفيروسه إلى عدد األشخاص 

ويستخدم . الذين أصيبوا بالفيروس خالل السنة الماضية) ١٤- ١٠(أو األطفال ) كل األعمار



حدوث مصطلح معدل الحدوث في بعض دراسات المراقبة واختبارات الوقاية لوصف معدل ال

وفي المقابل، يشير مصطلح انتشار فيروس نقص المناعة البشري . لكل مائة شخص في السنة

  ).كالصورة التي تؤخذ بالكاميرا(إلى عدد اإلصابات في نقطة زمنية معينة 

  

  فترة الحضانة

وفي . الفترة ما بين دخول الكائن العضوي الصغير لجسم اإلنسان وظهور أعراض المرض 

ص المناعة البشري، يكون متوسط فترة الحضانة للفيروس حوالي عشرة حالة فيروس نق

  .أعوام

  

  العدوى

مثل (متأثراً بغزو من عامل معدي ) أو جزء منه(يكون فيه الجسم  الذيالحالة أو الوضع 

وفيما ). عدوى نشطة(يتكاثر ويحدث تأثيراً ضاراً  الذي، و)البكتيريا، أو الفطر أو الفيروس

تبدأ العدوى عادة عندما يصل الفيروس إلى خلية : يتعلق بفيروس نقص المناعة البشري

)+CD4 .( حيث يلتصق بروتينgp41  الموجود على سطح الفيروس بقوة مع جزئCD4 

ة يحكمها بروتين وتندمج أغشية الفيروس والخلية، وهى عملي. الموجود على سطح الخلية

gp41 يحتوى على  الذيويتم إطالق قلب الفيروس . الموجود على سطح الفيروس أيضا

  .الحمض النووى الريبي، وبروتينات وإنزيمات الفيروس إلى الخلية

  

  مكافحة العدوى

يشير مصطلح مكافحة العدوى إلى السياسات واإلجراءات التي يتم اتخاذها من أجل خفض  

  .مراض المعدية، خصوصاً في المستشفيات وأماكن تقديم الرعاية الصحيةحدة انتشار األ



  معدي

ويعد فيروس . قادر على االنتقال بالعدوى من شخص ما آلخر، باالختالط العرضي أو بدونه

ولكن من خالل سلوكيات محدودة تشمل تبادل الدم، ) ناقل العدوى(نقص المناعة البشري معدي 

إذا . ولكنه ال يعد إختالطى حيث أنه ال ينتقل من خالل االختالط العرضي. أو السوائل الجنسية

) السارية(فمن المهم التفرقة بين األمراض المعدية مثل السل واإليدز واألمراض اإلختالطية 

  .مثل السل

  

  موافقة عن علم واطالع

جية بعد موافقة شخص على المشاركة في اختبار للدم أو أي أجزاء مشابه من التجارب العال

ويجب ويجب إجراء جميع التحاليل . فهمه لكل جوانبها، بما في ذلك المخاطر والفوائد المحتملة

  .الخاصة بفيروس نقص المناعة البشري بعد أن تتم موافقة الشخص على الفحص

  

  متعاطي المخدرات بالحقن

، خدراتمسيئي إستعمال المأو  المخدرات مدمنىيفضل استخدام هذا المصطلح عن مصطلح 

حيث يعتبرا مهينين لهؤالء األشخاص وعادة مات يؤديان إلى التباعد بدال من بناء الثقة 

متعاطى المخدرات عن وينصح بعدم استخدام مصطلح . واالحترام الالزمين عند التعامل معهم

حيث أنه من الجائز أن تم الحقن تحت الجلد أو عن طريق العضل  طريق الحقن الوريدية

  .وى أيضاًويسبب العد

  

  

  



  فريق األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإليدز

يتكون من مجموعة من الخبراء التقنيين من الراعيين لبرنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة 

ويعمل الفريق من اجل ضمان وتفعيل . والعدوى بفيروسه وهيئات أخرى لألمم المتحدة زداإلي

وتنسيق الجهود المشتركة لألمم المتحدة المبذولة لدعم االستجابة الوطنية لإليدز والعدوى 

  .بفيروسه

  

  كابوزي) ورم(ساركومة 

ضاريف ورم سرطاني غير معروف في الماضي، يهاجم النسيج الضام، وعضام، وغ – ١

وعندما تكون المنطقة المصابة قريبة من سطح . ويمكن أن ينتشر ويهاجم العيون أيضا. الجسم

وفي السابق، كان هذا الورم يظهر فقط . الجلد، يمكن أن تتكون إصابات بطول عدة بوصات

وقد بينت التجارب أن النوع . في كبار السن من الرجال وفي السكان األصليين في وسط أفريقيا

رتبط باإليدز واآلخر الموجود في وسط أفريقيا ستجيبان بصور مختلفة لبعض أنواع الم

  . وينصح غالبا باستخدام العالج اإلشعاعي والعالج الكيماوي. العالجات

نوع من األورام السرطانية يتسم بنمو غير طبيعي لألوعية الدموية مما يؤدى لظهور  – ٢

أن يكون سبب هذا الروم نوعا جديدا من فيروسات  ويحتمل. إصابات بنفسجية أو بنية اللون

  .الهربس

  

  القاتلة) ت(خاليا 

خاليا قاتلة مصابة بعدوى فيروس نقص المناعة البشري أو غيره من الفيروسات أو متحورة 

  .للخاليا) الخاليا اللمفاوية ت(أو ) ت السامة للخاليا(وتعرف أيضا بخاليا . بفعل السرطان

  



  

  ) خفاء(كمون 

داخل الجسم ولكن بدون إحداث ) الفيروس أو البكتيريا(الفترة التي تكون فيها الجرثومة 

في حالة اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشري تكون فترة الكمون في . تأثيرات ضارة

تشير أيضاً إلى الفترة التي يتوحد فيها الفيروس مع الخلية ولكن . السنوات األولى من اإلصابة

  .كاثرلم يبدأ الت

  

  رجال يمارسون الجنس مع الرجال

من المناسب استخدام هذا المصطلح أنه يشمل ليس فقط الرجال الذين يعتبرون أنفسهم مثلي 

الجنس وال يمارسون الجنس سوى مع الرجال ولكن أيضا ثنائيي الجنس ومغيري الجنس الذي 

أو  مثلي الجنسلح وبالتالي فمصط. قد يمارسوا الجنس مع رجال آخرون في بعض األحيان

فإن ، فالمهم هو السلوك الخطر وليس هوية الشخص واإلضافة لذلك. غير مناسبان شاذ جنسياً

  .بعض الرجال الذين يمارسون الجنس مع أمثالهم ليسوا بالضرورة مثليين الجنس

  

  مبيد المكروبات

وتجرى أبحاث . تقضى على الجراثيم ) على سبيل المثال مادة كيماوية أو مضاد حيوي(مادة 

جديدة لتقييم استخدام مضادات الجراثيم موضعيا في الشرج والمهبل لمنع انتقال العدوى 

  .المنقولة باالتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشري

  

  األهداف اإلنمائية لأللفية



بالتحديد  ٦ويشير الهدف رقم  ٢٠٠٠ثمانية أهداف تم إقرارها في قمة األلفية في سبتمبر عام 

إلى متالزمة نقص المناعة البشرى ولكن يصعب بلوغ العديد من األهداف التي يعوقها انتشار 

  .الفيروس

  

  انتقال من األم للجنين

ويمكن أن يصاب . انتقال فيروس نقص المناعة البشري من األلم المصابة بالعدوى إلى طفلها

. الوالدة أو من خالل الرضاعة الطبيعيةأو أثناء . الجنين بالعدوى وهو ما يزال داخل الرحم

وتفضل بعض الدول استخدام مصطلح انتقال العدوى من . ويطلق عليه أيضا االنتقال الرأسي

األم إلى طفلها لتفادى الوصمة ضد النساء والحوامل وأيضاً لتشجيع تدخل الرجال في جهود 

  .الوقاية من عدوى فيروس نقص المناعة البشري

  نادير 

بعد بداية ) كمية فيروس نقص المناعة البشري في الدم(وى يصل إليه الفيروسي أدنى مست

يصل ) CD4(وهو يشير أيضا إلى أدنى عدد لخاليا . تناول الشخص للعالج المضاد للفيروس

  .إليه الشخص أثناء عدوى فيروس نقص المناعة البشري

  

  الخطة اإلستراتيجية الوطنية لإليدز والعدوى بفيروسه

وطنية تشمل قطاعات متعددة لتحديد األولويات الوطنية والخطط والميزانية والمسئوليات خطة 

تخدام مصطلحات أخرى سوأيضاً يوصى با. لالستجابة لفيروس نقص المناعة البشري واإليدز

وينصح بتجنب . مثل إطار العمل الوطني للتصدي لإليدز وخطط العمل السنوية للتصدي لإليدز

  .راتاستخدام االختصا

  



  عدوي انتهازية

ويعانى . مرض تسببه جرثومة ال تسبب عادة مرضا في الشخص ذي جهاز المناعة الطبيعي

األشخاص المصابون بحالة متقدمة من عدوى فيروس نقص المناعة البشري من حاالت عدوى 

عة وتشمل العدوى االنتهازية الشائ. انتهازية في الرئتين، والمخ، والعينيين، وأعضاء األخرى

شغيل، تفي مرضى اإليدز التهاب الرئوي بالمتكيسة الجوجوية، وساركومة كابوزي، وداء ال

وداء النوسجات وأنواع أخرى من العدوى الطفيلية والفيروسية والفطرية، وبعض أنواع 

  .السرطان

  األيتام

أصبحوا أيتام وأطفال آخرون "أو  "أطفال تيتموا نتيجة اإليدز"يفضل القول . في نطاق اإليدز

فإن ذلك ال يصمهم  ايتام اإليدزأما اإلشارة لهؤالء األطفال بتعبير . "عرضة للخطر نتج لإليدز

كما أن . فقط، وإنما يشير أيضا إلى أنهم إيجابيون للفيروس، وهو ما ليس صحيحا بالضرورة

وخالفاً . تعريف أي إنسان حسب حالته الصحية فقد يدل أيضا على عدم احترام هذا الفرد

لالستعمال المتعارف عليه، يستخدم برنامج األمم المتحدة المشترك لمكافحة اإليدز والعدوى 

  .للداللة على الطفل الذي يفقد أحد أو كال والديه بسبب اإليدز" يتيم"بفيروسه تعبير 

  

    )وباء منتشر عالمياً(جائحة 

عند اإلشارة إلى " ئحةجا"ويفضل استخدام . مرض منتشر في بلد أو قارة أو في العالم بأكمله

  .عند اإلشارة إلى مستوى الدول أو إقليم بعينه" وباء"مرض عالمي واستخدام 

  

  

  



  اإليدز/ األشخاص المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشري 

اإليدز، من المفضل تجنب / عند اإلشارة إلى المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشري 

ففى الغالب، (فقط في السياق الطبي  مريض اإليدزم مصطلح فيجب استخدا: مصطلحات معينة

أو من  "ضحية اإليدز"؛ ويشير مصطلح )ال يكون الشخص المصاب بعدوى الفيروس مريضا

. ضمنا إلى أن الشخص المعنى عاجز، وغير قادر على التحكم في حياته "يعانى من اإليدز"

األشخاص المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشري "استخدام مصطلح  لولذلك من المفض

، حيث يعكس ذلك حقيقة أن الشخص المصاب بالعدوى يمكن أن يستمر في العيش "اإليدز/ 

وهو ما يستخدم عادة لوصف (أيضا بالضحايا األبرياء . ه ومنتجة للعديد من السنواتطيبحياة 

شخاص الذين انتقل إليهم الفيروس عن طريق خطأ طبي األطفال اإليجابيين للفيروس أو األ

فتعطي معنى خاطئاً بأن األشخاص الذين أصيبوا بطريقة أخرى يستحقون العقاب بدرجة ) مثالً

  .معينة

  

  انتقال متعلق بالفترة المحيطة بالوالدة

ود ويمكن أن يصاب المول. انتقال فيروس نقص المناعة البشري من األم المصابة إلى وليدها

  .بالعدوى أثناء وجوده في الرحم، أو أثناء الوالدة، أو خالل الرضاعة الطبيعية

  

  ض للعدوىعرعالج وقائى بعد الت

ساعة من التعرض الخطير  ٧٢إعطاء أدوية مضادة لفيروس نقص المناعة البشري خالل  

للعدوى، بما في ذلك ممارسة الجنس بدون وقاية، أو المشاركة في استخدام المحاقن، أو الوخز 

  .بمحقن في بيئة العمل، وذلك بهدف منع تطور العدوى

  



  انتشار

شار فيروس نقص المناعة البشري عدد األفراد ويحدد انت. قد يعطى شكل رقم أو نسبة مئوية

كما يمكن أن يعطى كنسبة وذلك بقسمة عدد . اإليجابيين للفيروس بين السكان في زمن محدد

يقدر : فمثالُ. األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري على عدد السكان ذوي الصلة

ي دولة ما بنحو سبعين ألف، عدد األشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري ف

وال يستخدم برنامج األمم المتحدة المشترك المعني باإليدز . من عدد البالغين ١وهو ما يمثل 

فيكفي . بسبب عدم وجود وقد محدد للمالحظة" معدالت االنتشار"والعدوى بفيروسه اصطالح 

  .٢٠٠٠لعام  ٢,٣يقدر ب ، كأن نقول مثالً أن انتشار الفيروس بين البالغين "إنتشار"استخدام 

  

  عالج وقائي

  .عالج يساعد على الوقاية من المرض أو حالة مرضية قبل حدوثها أو معاودتها

  

  مثبطات إنزيم البروتييز

مجموعة من األدوية المضادة لفيروس نقص المناعة البشري تمنع تكاثر الفيروس بتعطيل عمل 

وإنزيم . يستطيع الفيروس عمل نسخ أخرى من نفسهوبدون هذا اإلنزيم ال . إنزيم البروتييز فيه

البروتييز في فيروس نقص المناعة البشري يتكون من األسبارتيت، وهو الزم لدورة الحياة 

. وقد تم تحديد التركيب الجزيئي ثالثي األبعاد لهذا اإلنزيم بصورة كاملة. التكاثرية للفيروس

ركبات بشكل معقول إليقاف عمله وبالتالي وبذلك أصبح مصنعو األدوية قادرين على تصنيع م

  .الحيلولة دون تكاثر الفيروس

  

  



  اختبار سريع

يمكنه أن يكتشف األجسام  ١لفيروس نقص المناعة البشري نوع  ELISAنوع من اختبارات 

ويجب %. ٩٩دقيقة وبدرجة حساسية ودقة أكثر من  ٣٠المضادة للفيروس في الدم في أقل من 

  .لفيروس نقص المناعة البشري) البقعة الغربية(ابية باختبار لطخة ويسترن تأكيد النتيجة اإليج

  

  مستقبل

 المضادة األجسام أو المناعية، لألجسام االرتباط أو للتعرف كموقع يعمل الخلية سطح على جزئ

  .األخرى المناعية أو الخلوية المكونات أو

  

  المنسقة )ت( خاليا

 أو )+4DC( )ت( خلية وتعتبر .خاصة بوظائف للقيام األخرى المناعية الخاليا توجه )ت( خاليا

 المناعة نقص لفيروس الرئيسي الهدف هي الرئيسية، المنسقة الخلية وهى .المساعدة )ت( خلية

  .البشري

  

   مقاومة

 مثل للدواء، المثبط التأثير على التغلب على البشري، المناعة نقص فيروس مثل الجرثومة، قدرة

AZT للمرض مسببة لجرثومة المضاد الدواء مفعول انخفاض أيضا وتعني .روتييزالب مثبط أو.  

  

  قهقري فيروس

 حمض شكل على وراثية مادة تحمل التى الفيروسات من وغيره البشري المناعة نقص فيروس

 نقص لفيروس يمكن الفيروسات، كل ومثل .العكسي النسخ إنزيم على وتحتوى ريبي نووي



 الفيروسات كل ومثل .العملية بهذه للقيام آلياتها موجها الخاليا، داخل فقط التكاثر البشري المناعة

 ويالنو حمضه لتحويل العكسي النسخ إنزيم البشري المناعة نقص فيروس يستخدم القهقرية،

 الحمض في ذلك بعد إدماجه يتم الذيو األوكسجين، منزوع ريبي نووي حمض إلى الريبي

  .المضيفة للخلية جيناألوكس المنزوع الريبي النووي

  

  العكسي النسخ

 )األخرى القهقرية والفيروسات( البشري المناعة نقص فيروس في الموجود اإلنزيم هذا يقوم

 منزوع ريبي نووي حمض إلى بالفيروس الخاص السلسلة أحادى الريبي النووي الحمض بتحويل

 المضادة األدوية كل وتعمل .الخلية جينات عليها توجد التي الصورة وهى األوكسجين،

 وهى البشري، المناعة نقص فيروس عدوى لعالج المتحدة الواليات في بها المعترف للفيروسات

DDC, DDL و AZT، الفيروس حياة دورة من المرحلة هذه إيقاف على.  

  

  ريتورنافير

 البشري، المناعة نقص فيروس عدوى عالج في يستخدم للبروتييز مثبط للفيروسات مضاد دواء

 مع دوائية وكمجموعة ساكوينافير أو لوبينافير أو إندينافير، أدوية مفعول من يزيد حفز كعامل

  .القهقرية للفيروسات مضادين آخرين دوائين

  

  مأمونية األكثر الجنسي االتصال

 األخير ألن وذلك المأمون الجنس من بدالً "مأمونية األكثر الجنس" مصطلح استخدام األفضل من

 نقص فيروس عدوى انتقال من ١٠٠ بنسبة آمن الجنسي االتصال ويكون .تامة مأمونية يعنى

 نقص فيروس لعدوى سلبيتهم من التأكد تمام عام الشريكين كال يكون عندما البشري المناعة



 المناعة نقص لفيروس التعرض بين الحضانة فترة في منهما أحد يكون ال وعندما البشري المناعة

 حاالت وفي .الفيروس اختبار بواسطة تكتشف التي للفيروس المضادة األجسام وظهور البشري

 الذكري( للواقي والمستمر الصحيح االستخدام مع الجنسيين الشركاء تعدد عدم يقلل قد أخرى

 إلى أدق بشكل مأمونية األكثر الجنس مصطلح ويشير .بالفيروس اإلصابة نسبة من )واألنثوي

  .اإلصابة خطر وتقليل خفض أنهاش من التي والسلوكيات االختيارات

  ساكوينافير

 المناعة نقص فيروس عدوى عالج في يستخدم للبروتييز مثبط القهقرية للفيروسات مضاد دواء

 من صغيرة وجرعة القهقرية للفيروسات مضادين آخرين دوائيين مع دوائية كمجموعة البشري

  .الحافز ريتونافير دواء

  

  الرصد من الثاني الجيل

 جمع نظام على اعتمادا البشري، المناعة نقص فيروس رصد أنظمة من الثاني الجيل تصميم تم

 لألوبئة الخاصة االحتياجات لتلبية ومعدلة متكيفة تكون لكي وذلك بالبالد، القائم البيانات

 فيه ينتشر بلد في البشري المناعة نقص فيروس رصد عملية فإن المثال، سبيل وعلى .المتغايرة

 عدوى فيه تنتشر بلد في الرصد عملية عن تماماً تختلف الجنس مختلفي معظمهم أفراد بين الوباء

 متعاطي أو آخرين، رجال مع الجنس يمارسون الذين الرجال بين األول المقام في الفيروس

 المعلومات مصادر وتنوع جودة تحسين إلى الرصد من النوع هذا ويهدف .بالحقن المخدرات

  .المناسبة واألدوات الوسائل باستخدام وصارمة، معيارية دراسية ادئمب وتطبيق بتطوير وذلك

  

  

  



  انقالب سيرولوجي

فعندما تتكون أجسام مضادة لفيروس نقص المناعة . تكون أجسام مضادة لجسم مناعي معين

البشري أو لتطعيم اختباري ضد فيروس نقص المناعة البشري في األشخاص، فإنهم يتحولون 

  .جسام المضادة إلى إيجابي األجسام المضادةمصليا من سلبي األ

  

  اختبار مصلي

ويشير عادة إلى اختبار ). المصل(أي من األختبارت التي تجرى على الجزء الصافي من الدم 

  .يحدد وجود األجسام المضادة لألجسام المناعية مثل الفيروسات

  إيجابي المصل

. نقص المناعة البشري في الدم أي تبين من خالل الفحص وجود األجسام المضادة لفيروس

والنتيجة اإليجابية المؤكدة تعني أن الشخص مصاب بعدوى فيروس نقص المناعة البشري 

  .وبذلك يصبح قادراً على نقل العدوى حتى ولو لم تظهر عليه أعراض

  

  انتشار مصلى

في ( نسبة األشخاص الذين لديهم دليل مصلى: فيما يتصل بعدوى فيروس نقص المناعة البشري

  .على عدوى فيروس نقص المناعة البشري في زمن ما) مصلهم

  الحالة المصلية

وغالباً ما يشير . يشير إلى وجود أو عدم وجود أجسام مضادة في الدم ىمصطلح جنس

  .المصطلح إلى الحالة من حيث األجسام المضادة المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشري

  

  



  عامل بالجنس

فاستخدام مصطلح  "عاهر"أو  "بغى"يفضل استخدام هذا المصطلح على نحو واسع بدالً من كلمة 

يقصد به تجنب الحم على اآلخرين والتركيز على الظروف التي بموجبها تباع " عامل بالجنس"

األشخاص الذين يبيعون /الرجال/النساء": وتتضمن التعبيرات البديلة. الخدمات الجنسية

األشخاص الذين يشترون / النساء/ الرجال"ا يمكن أيضاً تسمية زبائن بالجنس وبهذ. "الجنس

ال يستخدم حالياً بسبب عدم دقته حيث أن كلمة  "عامل بتجارة الجنس"كذلك فإن تعبير ". الجنس

تنطوى بالفعل على وجود عائد مادى له وبالتالي يشير المصطلح إلى التجارة والعمل " عامل"

  .معاً

  جنسياً عدوى منقولة

تسمى أيضا بمروض تناسلي أو مرض منقول جنسياً، وهو تعبير ال يعكس بمفهوم العدوى 

والعدوى المنقولة جنسياً هي عدوى تنتقل غالباً بالممارسة . المنقولة جنسياً عديمة األعراض

ا مثل السيالن والزهري تشمل يهوباإلضافة إلى العدوى المنقولة جنسياً المتعارف عل. الجنسية

األمراض التناسلية اآلن فيروس نقص المناعة البشري المسبب لإليدز، والمتدثرة الحثرية، 

قد يسبب سرطان العنق أو الشرج، و والهربس التناسلي،  الذيالبشري  وفيروس الورم الحليمي

والقريح،والمفطورة التناسلية، والتهاب الكبد الوبائي ب، وداء المشعرات، العدوى المعوية، 

). أمراض تسببها كائنات تعيش فوق األجزاء الخارجية من جسم اإلنسان(اض الطفيلية واألمر

حيث  ١٩٨٠وقد زاد التعقيد ومدى انتشار العدوى المنقولة جنسياً بصورة ملحوظة منذ عام 

  .متالزمة ومرض ينتمون إلى هذه الفئة ٢٠ظهرت أكثر من 

  

  

  



  فيروس نقص المناعة في القرود

نقص المناعة البشري يمكن أن يصيب القرود، والشمبانزى والمكاك  فيروس شبيه بفيروس

وألن الفيروسين شديدي الشبه، يقوم . ويسبب مرضا مشابها لإليدز في بعض هذه الحيوانات

الباحثون بدراسة فيروس نقص المناعة في القرود كوسيلة للتعرف على فيروس نقص المناعة 

، فال يمكن لفيروس نقص المناعة في القرود أن وعلى الرغم من ذلك. البشري بصورة أكبر

  .يصيب اإلنسان، كما ال يمكن لفيروس نقص المناعة البشري أن يصيب القرود

  عدوي إضافية

وعلى سبيل المثال، يمكن . عدوى جديدة يتعرض لها الجسم عالوة على عدوى موجودة بالفعل

أن يصاب بعدوى ساللة لشخص مصاب بعدوى إحدى سالالت فيروس نقص المناعة البشري 

ويمكن للعدوى اإلضافية أن تزيد من صعوبة عالج فيروس نقص . أخرى جديدة إذا تعرض لها

  .المناعة البشري وذلك للحاجة إلى أدوية إضافية الستهداف الساللة الجديدة من الفيروس

  ترصد

ض أو حالة صحية يشير إلى التجميع والتحليل والتفسير المستمر والمنتظم للبيانات الخاصة بمر

  .ويطلق على عملية جمع عينات الدم بهدف الترصد الوبائي. ما

  وصمة

وينظر . عالمة أو وصمة اجتماعية تغير من نظرة الشخص لنفسه ومن نظرة اآلخرين له

  ".أو مشينون" منحرفون"لألشخاص الموصومين على إنهم 

  متالزمة

  .حالة طبية معينةمجموعة من األعراض واألمراض التي تشكل في مجملها 

  

  



  الزهري 

تسمي اللولبية ) نوع من البكتريا(وينتج عن ملتوية ) ينتقل عادة باالتصال الجنسي(مرض 

  .الشاحبة

  )ت(خاليا 

خاليا دم بيضاء مشتقة من الغدة الثيموسية، تشارك في عدد متنوع من ). خاليا اللمفاوية(

الخاليا : هي) ت(فة جوهريا من خاليا وتوجد ثالثة أنواع مختل. تفاعالت المناعة الخلوية

هى من ) ت(والخاليا اللمفاوية ). ولكل منها أنواع فرعية متعددة(المساعدة، والقاتلة والمثبطة 

مثبطة / وخاليا سامة للخاليا) +CD4(مساعدة ) ت(ويمكن فصلها إلى خاليا ) +CD3(نوع 

)CD3+.(  

  طفح

والسالق هو أحد أكثر األعراض المبكرة . البيضاءبقع مؤلمة في الفم يسببها فطر الكانديدا 

ويعيش هذا الفطر عادة في الفم، ولكنه يسبب مشاكل فقط . حدوثا في حاالت االختالل المناعي

عندما تنخفض مقاومة الجسم سواء بالمضادات الحيوية التي تقلل عدد الجراثيم التنافسية في 

  .المناعة البشري الفم، أو بنقص المناعة كما هو الحال في فيروس

  االنتقال

ينتقل الفيروس عادة باالتصال الجنسي مع : في نطاق مرض فيروس نقص المناعة البشري

ويمكن للفيروس أن يدخل الجسم من خالل النسيج المخاطي المبطن . شخص مصاب بالعدوى

ذلك أثناء للمهبل، أو الفرج، أو العضو الذكري، أو المستقيم، أو الفم في حاالت نادرة جداً، و

وتزداد احتماالت االنتقال مع وجود عوامل يمكن أن تسبب ضررا بهذه الطبقة . ممارسة الجنس

وينتقل . المبطنة، وخاصة األمراض األخرى المنقولة جنسياً التي تسبب قرحا أو التهابات

فيروس نقص المناعة البشري أيضا من خالل التعرض لدم ملوث، وهو ما يحدث غالبا عند 



ركة في استخدام محاقن لتعاطي المخدرات، ملوثة بكميات ضئيلة من الدم الذي يحتوى المشا

ويمن لألطفال أن يصابوا بالفيروس من أمهاتهم المصابات أثناء الحمل أو . على الفيروس

وتبين األبحاث الجارية أن فيروس نقص . الوالدة أو بعدها، من خالل الرضاعة الطبيعية

الل مرة خ ١٠٠٠و ١٠٠ن يكون قابال لالنتقال بدرجة تتراوح بين المناعة البشري يمكن أ

ذي ال تستطيع خاللهما اختبارات الفيروس العادية معرفة وجود الشهرين األولين من العدوى، ال

  .العدوى في األفراد

  اتفاقية التجارة في حقوق الملكية الفكرية

هيالت للدول ذات الدخول والتي تشرف عليها منظمة التجارة العالمية تمنح بعض التس

  .المنخفضة والمتوسطة عند تسجيل براءة اختراع بعض األدوية

  السل

وتنتشر بكتيريا السل بالرذاذ المحمول في الهواء . عدوى بكتيرية تسببها المنفطرة السلية

. الخارج من رئة الشخص المصاب بسل نشط عندما يقوم بالسعال، أو العطس أو التحدث

. التعرض المتكرر لها الرذاذ إلى عدوى بالحويصالت الهوائية في الرئةويمكن أن يؤدى 

وعادة ما تحول الدفاعات المناعية في األصحاء دون انتشار عدوى السل خارج جزء صغير 

ولكن في حالة تعطل جهاز المناعة في الجسم نتيجة العدوى بفيروس نقص المناعة . من الرئة

تغذية أو عوامل أخرى، يمكن لبكتيريا السل أن تبدأ في البشري، أو تقدم السن، أو سوء ال

  .االنتشار على نطاق أوسع في الرئة أو إلى األنسجة األخرى

  

  برنامج األمم المتحدة المشترك المعني باإليدز والعدوى بفيروسه

  :ويتكون من عشرة رعاة وهم

 المفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة



 المتحدة للطفولة منظمة األمم

 برنامج الغذاء العالمي

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 صندوق األمم المتحدة للسكان

 مكتب األمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة

 منظمة العمل الدولية

 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

 منظمة الصحة العالمية

 البنك الدولي

  االحتياطات العامة

ممارسة معيارية عامة لمكافحة العدوى تستخدم في أماكن تقديم العالج والرعاية الصحية من 

أجل خفض خطر التعرض للعدوى مثل استخدام القفازات والمالبس الحاجبة واألقنعة 

  .ض للدم أو األنسجة أو السوائل التي يفرزها الجسمعروالنظارات من أجل حمايتهم من الت

  ياتصال جنسي غير محم

وال . اتصال جنسي بدون استخدام واقى ذكري أو أنثوي بشكل مستمر أو بصورة صحيحة

والعالقات  مصطلح الممارسة الشرعية للجنس للداللة على الجنس المحمييمكن استخدام 

للعالقة الجنسية فيجب  ذا كان الهدف هو تحديد اإلطار اإلجتماعىأما إ. الخالية من الخطورة

ممارسة الجنس خارج إطار "مقابل " مارسة الجنس في إطار الزواجم"استخدام مصطلحات 

طار الزواج يمكن أن تكون ذات غير أنه ينبغي مالحظة أن ممارسة الجنس في إ. "الزواج

إذا لم يستعمل الواقي خاصة إذا لم يقم الطرفان بإجراء للتأكيد من عدم وجود فيروس  ةرخطو

  .آخرين في ممارسة الجنس نقص المناعة البشري أو عند وجود شركاء



  اللجنة التنسيقية المعنية باإليدز والعدوى بفيروسه التابعة لألمم المتحدة

هي األداة األساسية لتنسيق عمل برنامج األمم المتحدة المشترك المعنى باإليدز والعدوى 

وتعمل من أجل تأكيد مد الدعم الفعال والمنسق لتحقيق . بفيروسه على المستوى الوطني

. تحت درع المنسق المقيم لألمم المتحدة هوتعمل اللجنة التنسيقي. الستجابة الوطنية لإليدزا

الت الراعية لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني باإليدز والعدوى ان من ممثلي الوكووتتك

ويوجد في مصر أيضاً لجنة تنسيقية موسعة معنية باإليدز والعدوى بفيروسه وتضم . بفيروسه

  .لي األمم المتحدة والحكومة ومنظمات غير حكومية، ووكاالت ثنائية وأطراف أخرى معنيةممث

  االستشارة واالختبار الطوعيان

جميع اختيارات فيروس نقص المناعة البشري يجب أن تتم في بيئة مؤسساتية تتبنى مبادئ 

  .السرية والموافقة عن علم وإطالع واالستشارة

  انتقال رأسي

هذا المصطلح لإلشارة إلى انتقال مسبب المرض مثل فيروس نقص  ماألحيان يستخدفي بعض 

  .المناعة البشري من األم للجنين أو الطفل أثناء الحمل أو الوالدة

  

  اختبار الحمل الفيروسي

اختبار يقيس كمية الحمض النووي الريبي للفيروس : فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشري

وتبين . لنتائج في شكل عدد نسخ الفيروس في المليمتر من بالزما الدموتكتب ا. في الدم

األبحاث أن الحمل الفيروسي يشكل مؤشر تنبؤ لتطور مرض فير وس نقص المناعة البشري 

وكلما قل الحمل الفيروسي طالت الفترة الزمنية حتى يتم ) CD4(أفضل من تعداد خاليا 

ويتم استخدام اختبار الحمل . ى قيد الحياةتشخيص اإليدز وكذلك مدة بقاء المريض عل

  .أو تغيير العالج/الفيروسي لعدوى فيروس نقص المناعة البشري لتحديد وقت بدء و



  متالزمة الهزال

تعنى متالزمة الهزال المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشري فقد الوزن بصورة ال إرادية لـ 

نوبتين من اإلسهال يومياً ألكثر (إسهال مزمن من وزن الجسم المبدئي إضافة إلى حالة % ١٠

رغم عدم وجود ) يوماً أو أكثر متقطع أو متصل ٣٠(أو ضعف وحمى مزمنة ) يوماً ٣٠من 

مرض أو حالة مرضية متزامنة يمكن أن تفسر هذا األعراض غير عدوى فيروس نقص 

  .المناعة البشري

  

  )البقعة الغربية(لطخة ويسترن 

  . ELISAجسام مضادة معينة، وهو أكثر دقة من اختبار اختبار معملي لوجود أ

  الفترة الشباكية

. فترة زمنية مؤقتة بين حدوث عدوى فيروس نقص المناعة البشري واكتشاف التحول المصلي

وتعنى كذلك الفترة الزمنية بين حدوث العدوى وظهور أجسام مضادة لفيروس نقص المناعة 

للفيروس تحتاج لبعض الوقت حتى تتكون، فإن اختبار  ونظرا ألن األجسام المضادة. البشري

عادة ما . األجسام المضادة لفيروس نقص المناعة البشري ال يكون إيجابيا فور حدوث العدوى

  .شهور بعد العدوى ٣يمكن العثور على أجسام مضادة في معظم المصابين مع مرور 

  

 )AZT  أو ZDV(زيدوفيودين 

وهو أول دواء . رية مثبط إلنزيم المتسخة العكسيةقللفيروسات القهدواء نيوكليوزيد مضاد 

ويستخدم في عالج عدوى فيروس نقص المناعة البشري . رية تم إنتاجهقمضاد للفيروسات القه

رية على األقل، وكعالج وحيد في قكمجموعة دوائية مع دوائيين مضادين للفيروسات القه

  .حاالت انتقال الفيروس من األم لجنين



  

المصطلحات الواجب تجنبها عند الكتابة أو الحديث عن فيروس نقص المناعة البشري 

  ومرض اإليدز والمصطلحات المناسبة البديلة

  

 المصطلحات الغير مناسبة المصطلحات مناسبة

المناعة  حامل اإليدز أو حامل فيروس نقص متعايش مع فيروس نقص المناعة البشري

 البشري

نقص المناعة البشري إن متعايش مع فيروس 

الكثير من األشخاص المتعايشين مع فيروس 

بصحة جيدة  نقص المناعة البشري يتمتعون

وقد يعيش األشخاص المتعايشون مع . وسعداء

وبالتالي ال . الصحة الجيدة اإليدز فترات من

يجب تصوري هؤالء األشخاص على أنهم 

 .يعانون

 حاالت اإليدز أو مرضى اإليدز أو الذين

 يعانون من اإليدز أو ضحايا اإليدز

 األطفال المتعايشون مع فيروس نقص المناعة

 البشري

 أطفال اإليدز

 أيتام اإليدز األطفال المتأثرون باإليدز

". فيروس اإليدز"ليس هناك ما يطلق عليه 

فالفيروس المرتبط باإليدز يسمي فيروس نقص 

 .المناعة البشري

 فيروس اإليدز

عامل أو عاملة بتجارة الجنس أو عاهر أو  بالجنس أو عاملة/عامل



 عاهرة أو بغى

 مدمن المخدرات متعاطي مخدرات

االستجابة أو التصدي لفيروس نقص المناعة 

أو اتخاذ إجراءات ضد  اليدزا البشري و

تفادى (فيروس نقص المناعة البشري واإليدز 

 )استخدام لغة القتال

فيروس نقص المناعة /محاربة اإليدز

 البشري

جماعات معرضة لإلصابة بالفيروس المسبب 

لإليدز أو جماعات أكثر عرضة لخطر 

 اإلصابة بالفيروس المسبب لإليدز

 جماعات عالية الخطورة

متالزمة نقص /نقص المناعة البشري فيروس

 .البشري) اإليدز(المناعة المكتسب 

 

  تحليل لفيروس نقص المناعة البشري

إذا كان هناك أجسام االختبارات قد تحدد ما 

مضادة لفيروس نقص المناعة البشري أو ما 

إذا كان هناك دالئل على وجود الفيروس في 

 .عينات الدم واألنسجة

 تحليل اإليدز

 الوقاية من اإليدز الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري

يتضمن كلمة  HIVإن االختصار باألحرف 

ر تبفيروس وبالتالي إضافة كلمة فيروس يع

 تكراراً للكلمة فيروس نقص المناعة البشري

 HIVفيروس 

  

  
 



 شاذ أو مثلي الجنس رجال يمارسون الجنس مع الرجال

 )في المحاقن على المثال(المشاركة  استخدام أدوات ملوثة أو غير معقمة

  س


