ﺟﮭش ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﮫ وﯾروس HIV

وﯾروس  HIVاز ﻣﮭﻠﮏﺗرﯾن ﺗﮭدﯾدھﺎی ﺳﻼﻣت اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن ﻣدرن اﺳت .از ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣورد ﮔزارشﺷده
اﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﯾدز در ﺳﺎل  ١٩٨١ﺗﺎ ﮐﻧون ٢۵ ،ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر در اﺛر اﯾن وﯾروس ﺟﺎن ﺧود را از دﺳت دادهاﻧد .از
ﺑﯾن ﻣﯾﻠﯾونھﺎ ﻧﻔری ﮐﮫ ﺑﮫ وﯾروس  HIVآﻟوده ﻣﯽﺷوﻧد ،ﺗﻌداد اﻧدﮐﯽ از آنھﺎ در ﺑراﺑر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری از
ﺧود ﻣﻘﺎوﻣت ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد .ﻧوﻋﯽ ﺟﮭش ژﻧﺗﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر در اﻓرادی از ﻧژاد اروﭘﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود،
ﭘﯾﺷرﻓت  HIVرا ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر اﻧداﺧﺗﮫ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﻠﯽ در ﺑراﺑر آن ﻣﺻوﻧﯾت اﯾﺟﺎد ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
وﯾروس HIVﻋﺎﻣل ﺳﻧدرﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ) AIDSﺳﻧﻧدرم ﻧﻘص اﯾﻣﻧﯽ اﮐﺗﺳﺎﺑﯽ( اﺳت .ﭘس از آﻟوده ﺷدن ﺑﮫ
وﯾروس ،ﻓرد ﻣﯽﺗواﻧد ﺳﺎلھﺎ ﺑدن اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری زﻧده ﺑﻣﺎﻧد .در اﯾن ﻣدت ،وﯾروس ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺳﻠولھﺎی
اﯾﻣﻧﯽ ﺑدن ﻣﯽﮔردد و ﺧود را ﺑﮫ آنھﺎ ﻣﺗﺻل ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﻗطﻌﺎت وﯾروﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗری ﺗوﻟﯾد ﮐﻧد .اھداف
اﺻﻠﯽ  ،HIVﺳﻠولھﺎی اﯾﻣﻧﯽ  +CD4ھﺳﺗﻧد .در ﻣراﺣل ﺣﺎد ﻋﻔوﻧت ،وﯾروس ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﺳﻠولھﺎی
 CD4را ﺗﺧرﯾب و ﺑﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﻗطﻌﺎت ﺧود را ﺗﮑﺛﯾر ﻣﯽﮐﻧد .در ﻋوض ،ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺗﻼش ﺧود را
ﭼﻧد ﺑراﺑر ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﻋﻔوﻧت را از ﺑﯾن ﺑﺑرد .ﭘس از ﻓﺎز ﺣﺎد ،وﯾروس وارد دوره ﻧﮭﻔﺗﮕﯽ ﻣﯽﺷود و
ﺗﺎ ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل در اﯾن ﺣﺎﻟت ﻣﯽﻣﺎﻧد .در اﯾن ﻣدت ،وﯾروس ﻓﻌﺎل اﺳت ،وﻟﯽ ﮐﻣﺗرﯾن ﻣﯾزان ﺗوﻟﯾد ﻣﺛل را
داراﺳت .در آﺧرﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﻋﻔوﻧت ﮐﮫ  AIDSﻧﺎم دارد ،ﺗﻌداد ﺳﻠولھﺎی  CD4ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾنﺗر از ﺣد ﻧرﻣﺎل
ﻣﯽرﺳد .در اﯾن ﺣﺎﻟت ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺑدن ﺷدﯾدا آﺳﯾب دﯾده اﺳت و ﻓرد در ﻣﻌرض اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺗﻌداد ﻓراواﻧﯽ از
ﺑﯾﻣﺎریھﺎ ﻗرار دارد.
ﺟﮭﺷﯽ ژﻧﺗﯾﮑﯽ ﻣوﺳوم ﺑﮫ  CCR5-delta 32ﻣﺳﺋول دو ﻧوع اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﮫ  HIVاﺳتCCR5-delta .
 32ﺗواﻧﺎﯾﯽ وﯾروس در ورود ﺑﮫ ﺳﻠولھﺎی اﯾﻣﻧﯽ را ﻣﮭﺎر ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .اﯾن ﺟﮭش ﺑﺎﻋث ﮐوﭼﮑﺗر ﺷدن ﺑﯾش
از ﺣد ﻧرﻣﺎل ﮐورﺳﭘﺗور  CCR5در ﺧﺎرج از ﺳﻠول ﻣﯽﺷود و درﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﮐورﺳﭘﺗور دﯾﮕر ﺧﺎرج از
ﺳﻠول ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽﻣﺎﻧد .ﮐورﺳﭘﺗور  CCR-5ﻣﺎﻧﻧد »در« ورود  HIVﺑﮫ داﺧل ﺳﻠول اﺳت .ﯾﮏ درﺻد اﻓراد ﺑﺎ
ﻧژاد اروﭘﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ،ﺧﺻوﺻﺎ ﺳوﺋد ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ  HIVاﯾﻣن ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد .اﯾن اﻓراد ﺧوشﺷﺎﻧس ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﮭش
ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ھوﻣوزﯾﮕوت ھﺳﺗﻧد و  ١٠اﻟﯽ  ١۵درﺻد اﻓراد اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯾز ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از ژن ﺟﮭش ﯾﺎﻓﺗﮫ را
دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد .اﻟﺑﺗﮫ وﺟود ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از اﯾن ﺟﮭش ،ﻧﻣﯽﺗواﻧد در ﺑراﺑر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری از اﻓراد
ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧد ،اﻣﺎ ﺷﺎﻧس ﻋﻔوﻧت در اﻓراد را ﭘﺎﯾﯾن آورده و ﭘﯾﺷرﻓت  AIDSرا ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر ﻣﯽاﻧدازدCCR5- .
 delta 32در اوراﺳﯾﺎ وﺟود دارد و اﺛری از آن در آﻓرﯾﻘﺎ ،آﺳﯾﺎی ﺷرﻗﯽ و در ﺑﯾن ﺑوﻣﯾﺎن آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺷﺎھده
ﻧﺷده اﺳت.
ﭼرا ﺟﮭش  CCR5-delta 32ﺗﻧﮭﺎ در اﻓراد ﺑﺎ ﻧژاد اروﭘﺎﯾﯽ دﯾده ﻣﯽﺷود؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻗطﻌﯽ اﯾن ﺳوال ھﻧوز
ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ ﺗﺋوریھﺎی ﻓراواﻧﯽ ﺑرای ﺗوﺿﯾﺢ آن اراﺋﮫ ﺷدهاﻧد .ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﺣﻘﻘﺎن ﻣﯽداﻧﻧد اﯾن اﺳت
ﮐﮫ ﺟﮭش ﭘﯾش از آﻟوده ﺷدن اﻧﺳﺎنھﺎ ﺑﺎ  HIVدر ﺟﻣﻌﯾت وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت و طول ﻋﻣر ﺣﺿور آن در
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺳﺎن در ﻧظر داﻧﺷﻣﻧدان ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت :اﺣﺗﻣﺎﻻ  ٧٠٠ﺗﺎ  ٢٩٠٠ﺳﺎل .طﺑق ﯾﮑﯽ از

ﺗﺋوریھﺎ ،اﺣﺗﻣﺎﻻ اﯾن ﺟﮭش در واﯾﮑﯾﻧﮓھﺎ اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑﺎﺷد .ﻣﺣﻘﻘﺎن ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﻧد ﮐﮫ اﻟﮕوی ﺟﮭش ﺑﮫ
ﺻورت ﺷﻣﺎل ﺑﮫ ﺟﻧوب اﺳت؛ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎﮐﻧﯾن اروﭘﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾﺷﺗر از ﺟﻧوﺑﯽ ﻣﺷﺎھده
ﻣﯽﺷود .ﺑرﺧﯽ از داﻧﺷﻣﻧدان اﯾن اﻟﮕو را ﺑﮫ ﺣﻣﻼت واﯾﮑﯾﻧﮓ ھﺎ ) (Viking invasionsﻧﺳﺑت ﻣﯽدھﻧد.
ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ اﻟل  ١٠٠٠ﺗﺎ  ١٢٠٠ﺳﺎل ﭘﯾش در اﺳﮑﺎﻧدﯾﻧﺎوی وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت و واﯾﮑﯾﻧﮓھﺎ طﯽ ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت
ﺧود آنھﺎ را ﺑﮫ اﯾﺳﻠﻧد ،روﺳﯾﮫ و اروﭘﺎی ﺟﻧوﺑﯽ و ﻣرﮐزی اﻧﺗﻘﺎل داده اﻧد.
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﺟﮭش در ﺟﻣﻌﯾت ﺷﺎﯾﻊ ﺷود ،ﺑﺎﯾد دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای ﺑﻘﺎی آن وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .در ﻏﯾر اﯾن
ﺻورت ﺟﮭش از ﻧﺳﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺳل دﯾﮕر اﻧﺗﻘﺎل ﻧﺧواھد ﯾﺎﻓت .داﻧﺷﻣﻧدان اﺣﺗﻣﺎل ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ اﭘﯾدﻣﯽھﺎ ﻣﻣﮑن
اﺳت دﻟﯾل ﺷﯾوع ﺟﮭش در اروﭘﺎﯾﯽھﺎ ﺑﺎﺷﻧد؛ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ﺟﮭش ﺑﺎﻋث ﺑرﺗری اﻓراد در ﺑراﺑر اﭘﯾدﻣﯽ
ﺷده اﺳت .در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﻓراد دارای آن ﺷﺎﻧس ﺑﻘﺎی ﺑﯾﺷﺗری داﺷﺗﻧد و ژنھﺎ راﺑﮫ ﻧﺳل ﺑﻌد اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽدادﻧد.
ﻣدارﮐﯽ ﮐﮫ دال ﺑر اﯾﺟﺎد ﺟﮭش در ﺣدود  ٧٠٠ﺳﺎل ﭘﯾش ھﺳﺗﻧد ،ﺑﺎ ﻣرگ ﺳﯾﺎه ﺗطﺎﺑق دارﻧد .طﺑق اﯾن
ﻧظرﯾﮫ ،ﻣرگ ﺳﯾﺎه اﻧﺗﺧﺎب طﺑﯾﻌﯽ را در ﺟﻣﻌﯾتھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﭘﯾش ﺑرد .اﻓراد دارای ﺟﮭش ﺑﺎ اﺣﺗﻣﺎل
ﺑﯾﺷﺗری از طﺎﻋون ﻧﺟﺎت ﻣﯽﯾﺎﻓﺗﻧد و ژنھﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﻧﺳلھﺎی ﺑﻌدی ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽﮐردﻧد .اﭘﯾدﻣﯽ دﯾﮕری ﮐﮫ
ﻣطرح اﺳت ،آﺑﻠﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑر ﺧﻼف ﻣرگ ﺳﯾﺎه در  ٧٠٠ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﭘﯾوﺳﺗﮫ وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت .اﯾن
ﭘﯾوﺳﺗﮕﯽ ﻣﯽﺗواﻧد دﻟﯾل ﺑﻘﺎی ﺟﮭش در ﻣﯾﺎن ﻧﺳلھﺎ ﺑﺎﺷد HIV .و آﺑﻠﮫ ﺷﺑﺎھت ﻣﮭم دﯾﮕری ﻧﯾز دارﻧد :ھر
دو از رﺳﭘﺗور  CCR5ﺑرای ﻧﻔوذ ﺑﮫ ﺳﻠول اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد .آﯾﺎ اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺗﺻﺎدف ﺟﺎﻟب اﺳت؟ اﻣﺎ
ﻣﯽﺗواﻧﯾم اﯾن اﺣﺗﻣﺎل را ھم در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ ﺟﮭش ﺑﮫ ﻋﻧوان وﺳﯾﻠﮫای ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت ﻋﻠﯾﮫ آﺑﻠﮫ ظﺎھر
ﺷده و ﺑﯾن ﻧﺳلھﺎ ﻣﻧﺗﻘل ﺷده و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت ﻋﻠﯾﮫ وﯾروس  HIVھم اﯾﺟﺎد ﻣﺻوﻧﯾت ﮐﻧد.
ﺷﮕﻔﺗﯽ دﯾﮕری ﮐﮫ در  CCR5-delta 32وﺟود دارد اﯾن اﺳت ﮐﮫ درھﺎی ﺟدﯾدی را ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت ﻋﻠﯾﮫ
 HIVﻣﯽﮔﺷﺎﯾد.اﻟﺑﺗﮫ ﺟﮭش ﺻد در ﺻد ﻣﺣﺎﻓظتﮐﻧﻧده ﻧﯾﺳت؛ اﻓراد ھوﻣوزﯾﮕوﺗﯽ ھم وﺟود داﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ
ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺷده ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎت ﺑﺎﻋث ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﺗﺳتھﺎی ژﻧﺗﯾﮑﯽ ﺟﮭش از ﻟﺣﺎظ اﺧﻼﻗﯽ
ﺣﻣﺎﯾت ﻧﺷوﻧد و ﺑﮫ ﺻﻼح اﻓراد دارای ﺟﮭش ﻧﯾز ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺳﺑﮏ زﻧدﮔﯽ ﭘرﺧطر ﺑرای ﺧود ﺑرﮔزﯾﻧﻧد!
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