
Az AIDSAz AIDS
Acquired ImmunoDeficiency Syndrome



Az AIDS tAz AIDS töörtrtéénetenete

�� A betegsA betegsééget 1981get 1981--ben ben íírtrtáák le elk le előőszszöör.r.

�� ValValóószszíínnűűssííthetthetőő, hogy az els, hogy az elsőő megbetegedmegbetegedéések az sek az 
EgyesEgyesüült lt áállamokban llamokban éés Eurs Euróóppáában mban máár a 70r a 70--es es éévek vek 
mmáásodik felsodik feléében elben előőfordultak.fordultak.

�� A kA kóórokozrokozóónak a megjelennak a megjelenéése az Afrikse az Afrikáábbóól tl töörtrtéénnőő
kköözvetlen, illetve a Karib tzvetlen, illetve a Karib téérsrséég szigetein keresztg szigetein keresztüül l 
ttöörtrtéént knt köözvetett behurcolzvetett behurcoláássáát kt köövetvetőően alakult ki.en alakult ki.

�� Jelenleg a vilJelenleg a viláágon 34 milligon 34 millióó HIV fertHIV fertőőzzöött van, sztt van, száámuk muk 
éévente 5 millivente 5 millióóval nval nöövekszik. Magyarorszvekszik. Magyarorszáágon a gon a 
nyilvnyilváántartottak szntartottak szááma 7ma 7--800 k800 köözzöött van, becsltt van, becsléések sek 
szerint a valszerint a valóódi szdi száám 3m 3--4 ezer lehet.4 ezer lehet.



HIV szerkezeteHIV szerkezete

�� 2 pozit2 pozitíív szv száállúú RNSRNS

�� 2 2 reverzreverz transzkripttranszkriptáázz

�� HelikHelikáálislis kapszidkapszid

�� PeplonPeplon: kett: kettőős s 
lipidmembrlipidmembráánn

�� PeplonbanPeplonban: gp41 : gp41 éés s 
gp120 gp120 glikoproteinekglikoproteinek



HIV fertHIV fertőőzzééss

�� A A HIVHIV--fertõzfertõzééss lefolylefolyáása hsa háárom rom 
szakaszra oszthatszakaszra oszthatóó

�� Kezdeti Kezdeti fertõzfertõzéésresre
((influenzaszerinfluenzaszerûû ttüünetek)netek)

�� TTüünetmentes szakaszra netmentes szakaszra 
(lassan (lassan felõrlifelõrli az az 
immunrendszert)immunrendszert)

�� SSúúlyos immunellyos immuneléégtelensgtelensééggel ggel 
jellemzett jellemzett vvéégsõgsõ ststáádiumra diumra 
(CD4+ T(CD4+ T--sejtek szsejtek szááma kritikus ma kritikus 
éértrtéék alk aláá ssüüllyed )llyed )



FertFertőőzzéés kialakuls kialakuláásasa

�� A vA víírus a sejthrus a sejtháártyrtyáába olvadva ba olvadva 
fertôzifertôzi meg a sejtet.meg a sejtet.

�� A bejutA bejutóó vvíírusrus--RNSRNS--t a HIV t a HIV 
specispeciáális enzimei lis enzimei íírjrjáák k áát DNSt DNS--
sséé, amely azut, amely azutáán a sejtmagba n a sejtmagba 
kerkerüül, l, éés bes beééppüül a sejt l a sejt öörröökkíítôtô
anyaganyagáába.ba.

�� Innen Innen ááttíírróódva dva kkéépzôdnekpzôdnek az az 
úúj vj víírusrrusréészecskszecskéékhez khez 
szszüüksksééges fehges fehéérjerje-- éés RNSs RNS--
molekulmolekuláák, vk, vééggüül a kl a kéész sz 
virionokvirionok a sejtha sejtháártyrtyáábbóól l 
leflefûûzôdvezôdve hagyjhagyjáák el a sejtet.k el a sejtet.



KKéészszíítette: Szita Melindatette: Szita Melinda

GruizGruiz Katalin BiotechnolKatalin Biotechnolóógia c. tantgia c. tantáárgyrgyááhozhoz


