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1978 жылы АҚШ-тың Танзания штатында осы

аурудың белгілері бар бірнеше пациент тіркеліп, бҧл

ауруға 1982 жылы СПИД деген атау мен анықтама

беріледі.

Қарап отырсақ, қазір жастарға қарағанда, ересек

адамдар ВИЧ және СПИД атауларын синоним

сӛздер ретінде қабылдап, ол туралы тҥсініктері

шатасып жатады.



 СПИД ол ВИЧ

инфекциясының кезекті

асқынған стадиясы ғана,

ВИЧ СПИД-ке айналғанға

дейін кӛп жылдар ӛтпек. Бҧл

жылдардың нақты мерзімі

әрбір науқастың ӛз

денсаулығын одан әрі қарай

қалай кҥтуіне байланысты

болмақ.



ВИЧ инфекцияның дамуының ерте кезеңдері

Алғашқы инфекция

3-6 апта

Өткір синдромВиремия (вирустың

дессеменациясы)
лимфоциттар

1 апт.-3 ай

иммундік жауап

1-2 аптаВиремияның төмендетуі
лимфоидтi ұлпада 

вирустың секвестрленуi

Ауру белгідерінің байқалмауы



АДАМДА ӚМІР БОЙЫ ВИЧ ИНФЕКЦИЯСЫ БОЛУЫ,

БІРАҚ СПИД-КЕ АЙНАЛМАУЫ ДА МҤМКІН. ҚЫСҚАСЫ,

ИММУНТАПШЫЛЫҒЫ ВИРУСЫ АДАМНЫҢ

ҚАНЫНДАҒЫ CD4 НЕМЕСЕ Т КЛЕТКАЛАРЫН

ЗАҚЫМДАЙДЫ. БҦЛ КЛЕТКАЛАР АҒЗАНЫ

ИНФЕКЦИЯЛАРДАН ҚОРҒАЙТЫН ИММУНДЫҚ

ЖҤЙЕНІҢ ҚАЛЫПТЫ ҚЫЗМЕТ ЕТУІНДЕ ЕРЕКШЕ

МАҢЫЗҒА ИЕ.



 ВИЧ инфекциясы қанға
тҥскеннен кейін кӛбейе
келе жоғарыда аталған
клеткаларды ӛлтіре
бастамақ. Ӛз кезегінде
иммундық жҥйе
“жоғалған”
клеткаларды жылдам
қалпына келтіріп
отырғанмен жылдар ӛте
келе CD4 клеткалары
соншалықты азайып, ағза
оны қалпына келтіріп
ҥлгере алмай қалады.



ОСЫНЫҢ САЛДАРЫНАН ИММУНДЫҚ ЖҤЙЕ

БҦЗЫЛЫП, ЖАЙШЫЛЫҚТА АСА ҚАУІПТІ ЕМЕС

ИНФЕКЦИЯЛАРДЫҢ АЛДЫНДА АДАМ АҒЗАСЫ

ШАРАСЫЗ БОЛЫП ҚАЛМАҚ. БҦЛ ИНФЕКЦИЯЛАР

(ОНЫҢ ІШІНДЕ ОНКОЛОГИЯЛЫҚ АУРУЛАР ДА КІРЕДІ)

ОППОРТУНИСТЕР ДЕП АТАЛАДЫ, ЯҒНИ “ЖАҒДАЙДЫ

ПАЙДАЛАНУШЫЛАР”.



 ВИЧ-пен ауыратындарда оппортунистік

инфекциялардың пайда болуы СПИД

диагнозын қоюға негіз болмақ.





СПИД ВИРУС АРҚЫЛЫ ЖҦҒАДЫ. ОЛ ВИРУСТАР

КӚЗГЕ КӚРІНБЕСЕ ДЕ, АДАМНЫҢ ҚАНЫНДАҒЫ

АНТИДЕНЕЛЕРДІ ӚЛТІРЕДІ. ЕГЕР АНТИДЕНЕЛЕР

ӚЛСЕ, ОНДА АДАМНЫҢ ИММУНДЫҚ ЖҤЙЕСІ

БҦЗЫЛАДЫ. ОНДАЙ АДАМДАР АУРУҒА ТЕЗ

ШАЛДЫҒАДЫ.



Жҧқтырылған вирус ӛзін ҥш айға дейін

ҧстатпайды. Сондықтан оны тек дәрігер

қанды толық зерттеген кезде ғана тауып

алады. СПИД вирусы тек қан және

жыныстық қатынас арқылы жҧғады.



СПИД ЖӘНЕ ВИЧ     ИНФЕКЦИЯЛАРЫНЫҢ

ЖҦҒУ  ЖОЛДАРЫ

•- Біреуге қан қҧйса;

• Бірінші адамнан вирусы бар шприцты   

екінші адамға қолданса;

• Вирусты инемен денеге сурет салса 

немесе қҧлақ тессе;

• Жыныстық қатынас;

• Жҧқтырған ананың баласына.



АЛ ЕНДІ ҚАЙ КЕЗДЕРДЕ ЖҦҚПАЙДЫ?

 Амандасқанда, қҧшақтағанда, иіскегенде

 Тамақты бір ыдыстан ішкенде

 Бірге жуынып, орамалмен сҥртінгенде

 Ауа, су, ойыншық арқылы

 Жәндіктер шаққанда

 Есік, машина тҧтқасын ҧстағанда

 Бірақ, сонда да әр адам ӛзінің жеке бас 
гигиенасын сақтауы керек.



ВИЧ ИНФЕКЦИЯСЫНЫҢ ПАТОГЕНЕЗІ

 Вич инфекциясы CD4+ рецепторының

жоғарғы қабатындағы жасушаларды

зақымдайды, яғни лимфоцит,хелпер-

лимфоциті, моноцит, макрофаг және

нейрология жасушаларын зақымдайды. Ол

бҧл клеткалардың санын қысқартып,олардың

функциясын бҧзады және 2-лік иммун-

тапшылығына ҧшырайды.





ПРОФИЛАКТИКАСЫ

 Спецификалық профилактика. -
рекомбинантты вакцина енгізу жолы арқылы
кҥресу.

 Спецификалық терапия – қазіргі таңда
химиотерапиялық препараттар арқылы ем
жалғастырады.









 Қазақстанда ВИЧ/СПИД ауруының алдын алу жҧмыстары

10 жылдан бері жҥргізіліп келеді. Бірақ, осыған

қарамастан, ӛкінішке қарай біздің елімізде де ВИЧ

позитивті адамдардың саны жыл сайын ҧлғайып бара

жатыр. Осы уақытқа дейін халықтың арасында бҧл ауру тек

моральдық азғындаған адамдарда ғана болады деген

тҥсінік қалыптасып келді. Оны жыныстық қызмет кӛрсетіп

жан бағып жҥрген қыз-келіншектеріміз жҧқтырады,

онымен осылардың қызметін пайдаланатындар немесе

гомосексуалдар мен нашақорлар ауырады деген біржақты

пікірде болды.



КАПОШИ САРКОМАСЫ





 Қазіргі кезде иммунтапшылығы дерті жағдайы
тҥзу, орта жастан асқан отбасылы жандардан да
табылып отыр. Адамның ағзасындағы тӛрт
сҧйықтықта болатын бҧл вирус иненің ҧшымен
де, жыныстық қатынаспен де, қан арқылы да,
ананың сҥтімен де оңай жҧғатынын Шымкент
оқиғасы тағы да дәлелдеп кетті. Осы вирусты
аяғын анықтап басып, адал жҥрген адамға тіс
дәрігері де, маникюр-педикюр шебері де ӛз
кәсібін дҧрыс атқармаса, абайсызда жҧқтыруы
мҥмкін.



БҤГІНГІ СТАТИСТИКАҒА ҚАРАП ОТЫРСАҚ,

ҚАЗАҚСТАНДА ВИЧ ЖҦҚТЫРҒАНДАРДЫҢ 78

ПАЙЫЗЫН, АЛМАТЫДА ТІРКЕЛГЕНДЕРДІҢ 92

ПАЙЫЗЫН ЕСІРТКІ ПАЙДАЛАНАТЫНДАР

ҚҦРАЙДЫ ЕКЕН.

ҚАЗІРГІ КҤНДЕРІ ОСЫ АУРУМЕН КҤРЕСЕТІН

ҤКІМЕТТІК ЕМЕС ҦЙЫМДАР ИММУН

ТАПШЫЛЫҒЫ ВИРУСЫМЕН АУЫРАТЫНДАРҒА

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚОЛДАУ КӚРСЕТІП, ОЛАРДЫҢ

ҚҦҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАЙДЫ ЖӘНЕ ОЛ АДАМДАРҒА

ОСЫ ДИАГНОЗБЕН ҚОҒАМҒА БЕЙІМДЕЛУГЕ

КӚМЕКТЕСЕДІ.
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