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السيدا,  ملرض  املسبب  الفريوس  إكتشاف  بعد 

قادر  لقاح  إنتاج  نحو  العلمية  البحوث  اتجهت 

عىل الوقاية من هذا الفريوس الذي يتسبب يف 2 

مليون وفاة يف العامل و7000 حالة جديدة يف السنة 

اللقاح اصطدم بعدة عراقل  )1(، لكن تطوير هذا 

وتدمريه  الفريوس  لهذا  الكبرية  التغريات  وخاصة 

مثال حيواين  عدم وجود  وأيضا  للمستقبل،  الورايث  الربنامج  مع   )genome( الورايث   برنامجه  وامتزاج  املناعية  للخاليا 

مناسب لدراسة اللقاح مبا أن الفريوس يستهدف اإلنسان فقط.

لقد باءت أوىل محاوالت اللقاح ضد فريوس السيدا بالفشل, ونذكر منها :

.VIH لغالف فريوس gp120 اللقاح األول الذي يستهدف بروتينات

.)antigens( ملستضدات فريوس السيدا )vecteur( الذي استعمل كناقل )adéno( لقاح استعمل فيه ادينوفريوس املؤتلف

وتعقد اآلمال اآلن عىل نوع جديد من اللقاحات املكون من فريوس جدري الكناري )Canarypox( و بروتينات الغالف 

gp120 حيث متت حامية %31.2 من األشخاص ضد فريوس HIV يف التايالند )3(. وأظهرت بحوث الحقة أن مضادات 

األجسام )antibodies( الناتجة عن هذا اللقاح تكون موجهة ضد املناطق املتقلبة من غالف الفريوس.

 )monoclonal antibodies( حيث تم إنتاج مضادات األجسام وحيدة النسيلة B ويف بحث آخر ركز عىل الخاليا اللمفاوية

 )epitopes( ذات مفعول مبطل وواسع للمناطق شديدة التغري عىل مستوى غشاء الفريوس, مام أدى إىل تحديد الحواتم

الغري متغرية عىل غشاءه. والبحوث اآلن تركز عىل هذه الحواتم لدراسة لقاحات تجريبية جديدة ضد فريوس السيدا 

  .)4( عند القردة
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