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Tudjuk,
hogy sok
kérdésed
van...

HIVvagyAIDS?
MI A KÜLÖNBSÉG?
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A HIV (humán immundeficiencia-vírus)
a retrovírusok közé tartozó két faj
(a HIV-1 és a HIV-2) összefoglaló neve,
az immunrendszer alapvető működését biztosító CD4 sejtek elpusztításával
szaporodik.
∗
Az időben felfedezett HIV-fertőzés antiretrovirális gyógyszerek kombinációjával kezelve, szoros orvosi felügyelet
mellett végzett terápiával nem jut el
az AIDS fázisába.

Az AIDS (szerzett immunhiányos szindróma)
a HIV-fertőzés utolsó
stádiuma. A HIV-fertőzés
során az egészséges CD4
sejtek száma fokozatosan
csökken, míg olyan alacsony szintre esik, hogy
a szervezet nem képes
többé a fertőzések és
a daganatok ellen védelmet nyújtani.

Mit jelent
a laborlelet?
A CD4 SZÁM, A VÍRUSSZÁM ÉS TÁRSAIK
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A CD4 sejtek feladata az immunrendszer más sejtjeinek figyelmeztetése
és a védekezés bármely fertőzés esetén. A CD4 sejtek számából következtetni lehet az immunrendszer egészségi állapotára. Ha számuk 200 alá
csökken, számítani lehet a fertőzéssel kapcsolatos opportunista betegségek megjelenésére.
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Az adat a CD4 sejtek százalékos arányát mutatja az összes limfocitához
képest. A limfocita a fehérvérsejtek egy típusa, az immunrendszer egyik
legfontosabb építőeleme. Az immunrendszer megfelelő működése biztosított, amíg a CD4 százalék nem kerül 15 százalék alá, jóllehet egyéni
különbségek ismertek.
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A CD8 sejtek feladata többek között a szervezet vírusfertőzött sejtjeinek
elpusztítása. HIV-fertőzötteknél a CD4 sejtekkel ellentétben a CD8 sejtek
száma rendszerint magasabb az átlagnál. A HIV-terápiában a CD4/CD8
sejtek arányszámának is jelentősége van.
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A CD4 sejtek számát elosztva a CD8 sejtek számával megkapjuk azok
arányszámát. Ez a mutató szerepet játszhat a HIV-fertőzés során alkalmazott terápia hatékonyságának monitorozásában.

Vírusszám
A víruszám az egységnyi
vérben található vírusok
számát határozza meg.
Antiretrovirális gyógyszerek kombinációjának
rendszeres használatával határérték alatti
(a leleten: 0) szintre
csökkenthető, így a vírus
nem adható tovább.

Határérték felett

Határérték alatt
Antiretrovirális
terápia nélkül

Antiretrovirális
terápiát
alkalmazva

Milyen kezelést
kaphatok?
AZ ALKALMAZOTT GYÓGYSZEREK TÍPUSAI

HIV
vírus

A HIV életciklusa
A jelenleg használt gyógyszer típusok a HIV életciklusának egy-egy
szakaszát blokkolják. Segítségükkel
a vírust elpusztítani nem lehet,
viszont annak szaporodását megakadályozzák és a vírust kimutathatóság alatti szintre csökkentik.
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A vírus a CD4 sejt receptorához
kapcsolódva hatol be a sejtbe.

Belépésgátlók
A CD4 sejt receptorához, vagy a
vírus felszínén található fehérjékhez kapcsolódva megakadályozzák, hogy a vírus belépjen
az egészséges CD4 sejtbe.

3

GYÓGYSZER

A sejten belül kibocsátásra
kerül a vírus örökítőanyaga
(RNS), továbbá a fehérjéi és
enzimjei.
A reverz transzkriptáz enzim a
3
vírus RNS-éből előállítja a
kettős szálú vírus DNS-t, amely a
sejtmagba szállítódik.
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GYÓGYSZER NRTI / NNRTI
A gyógyszercsoport vegyületei
megakadályozzák, hogy a transzkriptáz enzim
segítségével a vírus RNS átalakuljon vírus
DNS-sé.

4 A sejtmagban az integráz enzim
beilleszti a CD4 sejt valamelyik
kromoszómájába.
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GYÓGYSZER Integrázgátlók
Ezek a vegyületek az integráz
enzim működését akadályozzák meg azzal,
hogy lekötik az enzim szabad kötéseit, így az
nem képes a vírus DNS-t beilleszteni.

Az így beintegrált vírusgenom
ezután termelni kezdi az új
vírus alkotóelemeit.
A fehérje láncok és a vírus RNS
6
a CD4 sejt felszínén új, még
fertőzésképtelen vírussá állnak
össze.
Ezután a proteáz enzim vágja
7
végső méretükre a vírus
alkotóelemeit és létrejön az új,
fertőzőképes vírus.
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GYÓGYSZER Proteázgátlók
Ez a vegyület csoport megakadályozza a proteáz enzim működését, így az
nem tudja a vírus fehérje láncát alkotóelemeire vágni.

A gyógyszerrezisztencia elkerülése érdekében nagyon
fontos a gyógyszerek rendszeres, pontos bevétele!

6
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A HIV NEM TERJED

a levegőben

a vízben
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által
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izzadtsággal

A HIV az alábbi
testnedvekkel
terjed
vér sperma
előváladék
végbélváladék
hüvelyváladék
anyatej

A HIV terjedése csak abban az
esetben lehetséges, ha ezek a
testnedvek sérült szövettel vagy
a nyálkahártyával (nyálkahártya
található például a végbélben, a
hüvelyben, a pénisz nyílásában és
a szájban) érintkeznek, illetve, ha
közvetlenül a véráramba jutnak
(például intravénás droghasználat
során fecskendővel).

Antiretrovirális gyógyszerek kombinációjának rendszeres használatával
a HIV vírusszám határérték alatti szintre csökkenthető, így a vírus nem
adható tovább!

Nem vagy
egyedül!

GONDOZÓ INTÉZETEK ÉS KÖZÖSSÉGEK

Gondozó
Intézetek
HIV-vel élők
számára

BUDAPEST

Dél-Pesti Centrumkórház,
HIV/AIDS Ambulancia
CÍM

1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7. / 14. épület

TELEFON

+36 1 455 8192 | +36 1 455 8152

14. ÉPÜLET

GYÓGYSZERTÁR
FŐBEJÁRAT

Albert Flórián út

DEBRECEN Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Infektológiai Intézet
CÍM

4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.

MISKOLC
CÍM

+36 20 620 7594

BAZM Központi Kórház, Semmelweis Tagkórház, Infektológia

3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.

PÉCS
CÍM

TELEFON

TELEFON

+36 46 555 645

PTE Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika, Infektológia

7623 Pécs, Rákóczi út 2. / F épület, alagsor

HIV-vonal
A telefonos szolgáltatás HIV-vel
élőknek nyújt
segítséget állapotuk
elfogadásában, az
új kihívásokkal való
megküzdésben és
a szexuális úton
terjedő fertőzésekkel kapcsolatos
kérdésekben.

TELEFON

+36 72 533 152

HIV Segítő
Szolgálat

Pozitív
Szemmel

A Budapesten és
Pécsen működő
szolgáltatás keretében HIV-szűrésre kísérést és/vagy HIV
pozitív eredmény
kézhezvétele utáni
személyes segítést
lehet igénybe venni.

Közösségi találkozók HIV-vel élők
és támogatóik
számára.
IDŐPONT

minden páros héten
pénteken, 19 órától
CÍM

+36 1 6 333 455

hivsegito@hatter.hu

1136 Budapest,
Balzac utca 8-10.
kapucsengő: 7

bit.ly/hivvonal

bit.ly/hivsegito

bit.ly/pozszemmel

TELEFON

E-MAIL

24 órában, minden nap
elérhető

