


• Ανοςολογική ανεπάρκεια = εξαςκζνιςθ τθσ 
λειτουργίασ του ανοςοβιολογικοφ ςυςτιματοσ-
επίκτθτθ

• ΑIDS: πικανότατα προιλκε από αλλεπάλλθλεσ 
μεταλλάξεισ ενόσ ιοφ που προςβάλλει τον 
αφρικανικό πίκθκο. Άγνωςτο πωσ μεταδόκθκε ςτον 
άνκρωπο. Εξάπλωςθ με εκρθκτικζσ πλζον 
διαςτάςεισ.



ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΙΟΥ
• Είναι ρετροιόσ, δθλ. το 

γενετικό του υλικό είναι
RNA.

• Διακζτει πρωτεϊνικό 
καψίδιο και επιπλζον 
περιβάλλεται από 
ζλυτρο, λιποπρωτεϊνικισ 
ςφςταςθσ.

• Μζςα ςτο καψίδιο 
βρίςκονται το RNA και το 
ζνηυμο αντίςτροφη 
μεταγραφάςη, που 
καταλφει τθ μετατροπι 
του RNA ςε DNA, με 
αντίςτροφθ μεταγραφι.



Προςβάλλει :
• τα βοθκθτικά Τ- λεμφοκφτταρα
• Κυτταροτοξικά Τ- λεμφοκφτταρα
• Νευρικά κφτταρα
Για να το καταφζρει αυτό 
προςδζνεται ςε ειδικοφσ
υποδοχείσ  που υπάρχουν 
ςτθν επιφάνεια αυτϊν των 
κυττάρων.



Ο ιόσ ανιχνεφεται ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ:

• ςτο αίμα, ςτο ςπζρμα, ςτα κολπικά υγρά                                
και ςε μικρότερεσ ποςότθτεσ :

• ςτο ςάλιο, ςτο εγκεφαλονωτιαίο υγρό ,ςτα δάκρυα, 
ςτο μθτρικό γάλα, ςτον ιδρϊτα.

Μετάδοςη τησ νόςου:

1. Μετάγγιςθ αίματοσ ι χριςθ μολυςμζνθσ ςφριγγασ 
(τοξικομανείσ).

2. Κατά τθ ςεξουαλικι επαφι μολυςμζνου ατόμου 
(φορζα) με υγιζσ άτομο.

3. Κατά τον τοκετό, από μολυςμζνθ μθτζρα ςτο ζμβρυο.

Δεν  μεταδίδεται μζςω τον εντόμων, του ςάλιου, τθσ 
χειραψίασ, των αςπαςμϊν και τθν κοινι χριςθ 
μαγειρικϊν ςκευϊν



Προφυλάξεισ:

1. Ζλεγχοσ του αίματοσ που προορίηεται για 
μεταγγίςεισ

2. Χρθςιμοποίθςθ των ςυρίγγων μιασ χριςθσ, 
μια και μόνο φορά

3. Πλιρθσ αποςτείρωςθ οδοντιατρικϊν και 
χειρουργικϊν εργαλείων

4. Χριςθ προφυλακτικοφ κατά τθ ςεξουαλικι 
επαφι



Διάγνωςθ τθσ νόςου

• Ανίχνευςθ του RNA του ιοφ

• Ανίχνευςθ ςτο αίμα του αςκενοφσ των ειδικϊν 
αντιςωμάτων που αναπτφςςονται για τον ιό. (μετά τθν 
παρζλευςθ 6-12 εβδομάδων, από τθν ειςβολι του ιοφ)

Παρόλο όμωσ που αναπτφςςονται αντιςϊματα και 
ςυνυπάρχουν και κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκφτταρα ο 
οργανιςμόσ δεν αποκτά ανοςία.

Η διάγνωςθ τθσ πρϊιμθσ HIV λοίμωξθσ πριν ςυμβεί θ 
ορομετατροπι (εμφάνιςθ ςτο αίμα τον ατόμων 
αντιςωμάτων ζναντι του ιοφ) γίνεται με τθ μζτρθςθ 
του HIV RNA (γονιδίωμα ι γενετικό υλικό του HIV) με 
τθ μζκοδο PCR (Polymerase Chain Reaction) ι  του     
αντιγόνου p24 (πρωτεϊνικό ςυςτατικό τθσ επιφάνειασ 
του ςωματιδίου του HIV)

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%B4%CF%89%CF%84%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF_p24&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF_p24&action=edit&redlink=1


Στάδια τησ νόςου:
Σε πρϊτο ςτάδιο ο ιόσ ςυνδζεται ςε περιοριςμζνο αρικμό 

βοθκθτικϊν Τ- λεμφοκυττάρων, μζςω των ειδικϊν 
υποδοχζων που βρίςκονται ςτθν επιφάνεια τθσ μεμβράνθσ 
τουσ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια ειςάγει το RNA του  μζςα ςτα 
κφτταρα αυτά.

Στθ ςυνζχεια πολλαπλαςιάηεται χρθςιμοποιϊντασ το ζνηυμο 
αντίςτροφθ μεταγραφάςθ και τουσ μθχανιςμοφσ του 
κυττάρου ξενιςτι:

I. Χρθςιμοποιεί ωσ καλοφπι το RNA του και ςυνκζτει 
μονόκλωνο DNA.

II. Μετατρζπει το μονόκλωνο DNA ςε δίκλωνο
III. Το δίκλωνο DNA ςυνδζεται με το DNA του κυττάρου 

ξενιςτι και παραμζνει ςε λανκάνουςα κατάςταςθ 
(ανενεργό). Στθν περίπτωςθ αυτι το άτομο είναι φορζασ 
του ιοφ.

IV. Κάποια ςτιγμι υπάρχει θ πικανότθτα ενεργοποίθςθσ του 
ιοφ, οπότε αρχίηει πάλι να πολλαπλαςιάηεται μολφνοντασ 
καινοφργια Βοθκθτικά Τ- λεμφοκφτταρα.



https://www.youtube.com/watch?v=K8dO90SII2w#t=187

Από τθ ςτιγμι τθσ μόλυνςθσ του οργανιςμοφ από τον ιό 
μζχρι τθ διάγνωςθ τθσ νόςου (6 εβδομάδεσ-12 μινεσ) 
το άτομο εμφανίηει λοιμϊξεισ , που όμωσ παρζρχονται 
γριγορα, ενϊ μπορεί να μεταδίδει τον ιό χωρίσ να το 
γνωρίηει.

Μετά από 7-10 χρόνια ςυνικωσ, εκδθλϊνεται θ τυπικι 
ςυμπτωματολογία τθσ νόςου που περιλαμβάνει:

• Υψθλό πυρετό

• Ζντονεσ λοιμϊξεισ

• Διάρροιεσ, 

ενϊ παράλλθλα ο αρικμόσ των προςβεβλθμζνων Τ-
λεμφοκυττάρων αυξάνεται οδθγϊντασ ςε εντονότερα 
ςυμπτϊματα, μζχρι το κάνατο.

https://www.youtube.com/watch?v=K8dO90SII2w


Αντιμετϊπιςθ τθσ νόςου:

Ο HIV μεταλλάςςεται με πολφ γριγορουσ ρυκμοφσ 
και για το λόγο αυτό δε μπορεί να αντιμετωπιςκεί 
από το ανκρϊπινο ανοςοβιολογικό ςφςτθμα.

Φάρμακα όπωσ το AZT και το DCC παρεμποδίηουν 
τθν αντίςτροφθ μεταγραφι και ζτςι ι ιόσ δε μπορεί 
να πολλαπλαςιαςκεί. Οι παρενζργειεσ όμωσ των 
φαρμάκων αυτϊν είναι πολφ ςοβαρζσ και 
χορθγοφνται μόνο ςε εξειδικευμζνα ιατρικά κζντρα.

Παράλλθλα θ φαρμακευτικι αντιμετϊπιςθ των 
ευκαιριακϊν λοιμϊξεων από πακογόνουσ μ/ο 
επιμθκφνει αρκετά το όριο ηωισ των αςκενϊν.



Η παραςκευι εμβολίου δεν ζχει ακόμθ επιτευχκεί 
λόγω τθσ πολυμορφικότθτασ που παρουςιάηει ο ιόσ 
εξαιτίασ τθσ ζντονθσ μεταλλακτικισ του ικανότθτασ.

Σθμαντικότατο ρόλο ζχει θ πρόλθψθ και θ 
ενθμζρωςθ.

Το AIDS εξελίςςεται ςε κοινωνικι μάςτιγα, ενϊ τα 
ποςοςτά τθσ αςκζνειασ αυξάνονται ςυνεχϊσ, ενϊ 
ςτθν Αφρικι ζχει πάρει διαςτάςεισ πανδθμίασ .


