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Вирусът ХИВ

✓ Именно той е причинителят на 
болестта СПИН. Наименованието 
произлиза от английския език –
Human Immunodeficiency Virus и е 
вирус от семейството на 
ретровирусите. Човешкото тяло 
става податливо на редица 
инфекции и ракови образувания, 
които са животозастрашаващи. Той 
поразява кръвните клетки, които 
имат CD4 рецептори, именно тези 
клетки са от важно значение за 
имунната система.



Диагноза ХИВ

✓ Инфекцията се установява чрез 
кръвен тест. Той се основава на 
това, че при инфекция с вируса в 
организма се произвеждат антитела 
и ако има наличие на такива се 
правят допълнителни тестове. 
Диагнозата се поставя въз основа 
на резултатите от кръвните 
изследвания и свързани с тях 
оплаквания, но е възможно да бъде 
открита случайно при рутинни 
изследвания и без оплаквания.



СПИН – синдром на придобита имунна 
недостатъчност

✓ Този синдром е заболяване на 
човешката имунна система и е 
причинено от вируса на човешката 
имунна недостатъчност. 
Ефективността на имунната 
система спада или намалява, което 
прави заразения податлив на 
инфекции. Тези инфекции са 
предизвикани от бактерии, вируси, 
паразити, които могат да засегнат 
почти цялото тяло на човека. Често 
се появяват симптоми като 
изпотяване, загуба на сила и тегло, 
подути жлези.



Как се предава инфекцията?

Няколко са основните пътища, чрез които се 
предава инфекцията, а именно:

✓ Полов път – както при възрастни, така и 
при юноши

✓ Кръвен път – преливане на заразена 
кръв

✓ Перинатален път – болна майка 
предава при раждане на детето си

✓ Заразени медицински инструменти –
използване на заразени с вируса игли, 
катетри и др. Наблюдава се при 
наркомани.

✓ Трансплантация – изкуствено 
оплождане или присаждане на заразени 
органи



1 декември – световен ден за борбата 
срещу СПИН

✓ Болестта се развива все повече и до 
днес, което я определя като болест с 
пандемичен характер. Въпреки 
наличието на различни терапии срещу 
борбата с вируса все още не е открита 
ваксина или лекарство, което да води 
до излекуване. Антивирусната терапия 
намалява смъртността, както и 
заболеваемостта при инфекция с ХИВ. 
В страната ни Министерството на 
здравеопазването осигурява тази 
терапия безплатно на всички, които се 
нуждаят независимо от здравния им 
статус. Спинът е един от основните 
глобални проблеми в областта на 
общественото здраве. 


