
Синдром на придобитата 

имунна недостатъчност

(СПИН)



Синдромът на придобитата имунна недостатъчност (СПИН)

е заболяване на човешката имунна система, причинено от вируса на 

човешката имунна недостатъчност (ХИВ). Болестта прогресивно намалява 

ефективността на имунната система, правейки болния уязвим за 

опортюнистични инфекции и тумори.

ХИВ се предава чрез пряк контакт на лигавицата или кръвния поток със 
съдържаща вируса телесна течност – кръв, сперма, вагинална течност, 

предеякулат или кърма.Това предаване може да стане при анален, 

вагинален или орален секс, кръвопреливане, при употреба на замърсени 

хиподермични игли, при бременност, раждане, кърмене.



Симптоми

Основните симптоми на СПИН са резултат от 

заболявания, които обикновено не се развиват при хора 

със здрава имунна система. Повечето от тях са 

инфекции, предизвиквани от бактерии, вируси, гъби и 

паразити, които при нормални обстоятелства се 

предотвратяват от увредените от ХИВ елементи на 

имунната система. Такива опортюнистични инфекции 

са често срещани при болните от СПИН и могат да 

засегнат почти всяка система от органи.

При болните от СПИН има и увеличен риск за развитие 

на различни форми на рак, като саркома на Капоши, 

рак на маточната шийка и лимфоми. Освен това 

болните често проявяват системни симптоми като 
треска, изпотяване, подути жлези, слабост и загуба на 

тегло. Конкретните опортюнистични инфекции, които 

развиват пациентите, зависят донякъде от 

преобладаващите инфекции в съответния географски 

район.



През 2009 година в света има приблизително 35,3 млн. носители на HIV. 

Около 90% от тях живеят в развиващите се страни, като 2/3 от заразените 

са в Африка, южно от Сахара. Ежегодно за борба срещу СПИН се 

заделят около 18 милиарда долара, но 90% от тези пари се насочват за 

развиващите се страни. По света се изразходват 2.6 милиарда долара 
за образователни програми свързвани с предпазването от СПИН.



1 декември – Световен ден за борба със спин.

1-ви декември е признат от СЗО и се отбелязва в над 190 

държави  по света. Носенето на червена панделка в този 

ден е международен символ на анти-СПИН кампанията и е 

символ на солидарност към хората, живеещи с ХИВ и 

обединява усилията на хората в общата борба срещу 

болестта.
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