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КАКВО Е ХИВ? 

ХИВ е вирусът, който причинява СПИН. На български това се превежда

като “човешки имунодефицитен вирус”.

ХИВ е открит през месец май 1983 г. в Париж, Франция от проф. Люк

Монтание и екипа му.

ХИВ принадлежи към група вируси, наречени ретровируси. Те копират

собствения си генетичен материал в генетичния материал на човешките

клетки, т.е. инфектираните клетки остават такива до края на жизнения си

цикъл.

ХИВ атакува важни клетки от имунната система на човека, наречени

CD4. По този начин той пречи на имунната система да работи добре и да

защитава организма от нападатели (вируси, бактерии, гъбички, протозоа). С

намаляване на броя на CD4 клетките, организмът започва да се справя по-

трудно с инфекциите.

Веднъж инфектиран с ХИВ, човек остава носител на вируса до края на

живота си.



КАКВО Е СПИН?

Наименованието СПИН идва от първите букви на “Синдром на

Придобита Имунна Недостатъчност”. СПИН е крайната фаза от

развитието на ХИВ-инфекцията, при която имунната система е увредена

дотолкова, че не може да се пребори с определени заболявания, с които

здравият човешки организъм се справя успешно. При СПИН хората могат

да страдат от различни заболявания.

Ето защо СПИН представлява “синдром” – сбор от различни

симптоми и прояви на заболявания, в основата на които

стои общо болестно състояние.



РАННИ ТЕОРИИ ЗА ПРОИЗХОДА 

НА СПИН

През 1982 г. Центровете за контрол на заболяванията в САЩ

обявяват, че в страната има епидемия, която те формално наричат

СПИН. Още повече, регистрираните случаи, като че ли се удвояват

на всеки шест месеца. Ранните теории, обясняващи произхода на

заболяването, могат да се разделят на две големи групи:

 Теория на единичния агент - Вече било установено, че във

времето, когато идеята за защитения секс все още не била

популярна, броят на сексуалните партньори се превръщал в

основен рисков фактор при заразяването с полово предавани

инфекции, като хепатит Б например. Следователно било

логично да се предположи, че СПИН е резултат от "агент",

предаван по полов път.



РАННИ ТЕОРИИ ЗА ПРОИЗХОДА 

НА СПИН

 Теория на "имунното претоварване" - определен начин на 

живот бил сочен като причина за увреждането на имунната 

система - използването на наркотици, многото сексуални 

партньори, предпочитанията към рецептивен секс. 



РАННИ ТЕОРИИ ЗА ПРОИЗХОДА НА 

СПИН

Съществуват и други теории за произхода на СПИН:

 конспиративни теории - поради различни причини, различни 

източници създават теорията, че ХИВ е продукт на разработки за 

биологично оръжие;

 “зелени маймуни”- поради наличието на вирус, разпространен 

сред маймуните, близък до ХИВ, се предполага, че вирусът на 

човешкия имунодефицит произхожда от него;

 хаитянският произход – това е теория, обусловена от 

първоначалното масово разпространение на ХИВ сред хората, 

идващи от тази част на света.



 При вагинален и анален секс без презерватив с човек, който 

живее с ХИВ

 По кръвен път:

• При споделяне на игли, спринцовки и

други материали за инжектиране на наркотици с човек, който живее с

ХИВ

• При преливане на кръв от човек, който

живее с ХИВ

 От ХИВ-позитивна майка на бебе:

• По време на бременността

• По време на раждането

• При кърмене



КАКВИ СА СИМПТОМИТЕ НА ХИВ?

Условно в развитието на заболяването се наблюдават 5 фази:

 Първична HIV инфекция – може да протече безсимптомно или да 

имитира грипоподобно заболяване. След инкубационен период от 1-6 

седмици се развива синдром, протичащ с: температура, кашлица, болки в 

гърлото, мускулите и ставите, диария и обрив. Позитивиране на 

антителата в серума настъпва след около 40 дни, но най-често след 6 

месеца; 

 Латентен период - характеризира се с поява на различни обриви по 

кожата, чиято честота варира от 40 до 100%;

 Хронично увеличение на лимфните възли - може да се появи още в 

първия стадий и да изчезне. В повечето случаи се наблюдава повече от 3 

месеца и обхваща 2 или повече групи лимфни възли;



 Пред-СПИН - характеризира се със следните клинични белези: умора,

нощни изпотявания, отслабване (загуба на т. м. повече от 10%),

температура (повече от 3 месеца), диария, увеличени лимфни възли,

отклонения в кръвните показатели и кожна алергия. Наличието на 2

клинични и 2 лабораторни отклонения потвърждават възможността

пациентът да е в тази фаза;

 СПИН - първите прояви са тежки пневмонии причинени от непатогенни

микроорганизми. В следващите 1-2 години се развиват различно тежки

епизоди от инфекции на вътрешните органи и централната нервна система

(ЦНС), причинени от протозои, бактерии, вируси, гъби и др. Болният

завършва фатално в пълно изтощение или с клиника на прогресивно

заболяване на ЦНС.

КАКВИ СА СИМПТОМИТЕ НА ХИВ?



ИМА ЛИ ЛЕЧЕНИЕ? 

Понастоящем сигурни медикаменти за лечение на СПИН

не съществуват.

Прилага се комплексно лечение в три основни

направления: с експериментални антивирусни препарати;

за стимулиране и възстановяване на увредената имунна

система и срещу инфекциите и раковите заболявания.

Чрез лечението се цели да се намали разрушителното

действие на вируса върху имунната система,

както и да се противопостави на страничните

инфекции, фатални за хората, болни от СПИН.



КАК ДА РАЗБЕРА ДАЛИ СЪМ НОСИТЕЛ 

НА ХИВ?

Единственият начин да разберете дали сте заразени, 

е да си направите тест за ХИВ. Само за дни или 

седмици след първоначалното инфектиране с 

вируса в организма се появяват антитела, които 

могат да се открият чрез тест, който в България

се извършва в кабинетите за безплатно и 

анонимно консултиране и изследване за 

ХИВ/СПИН (КАБКИС). До този момент в 

България са разкрити 19 кабинета, като 

по-голямата част от тях се намират в

Регионалните инспекции за опазване и 

контрол на общественото здраве (РИОКОЗ). 
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КАК ДА СЕ ЗАЩИТЯ?

Профилактиката включва: контрол за заразеност от HIV инфекция на 

всички подлежащи на кръвопреливане продукти, органи за присаждане, 

дарена сперма за оплождане и майчина мляко, контрол за 

използването на индивидуални спринцовки и игли и ефикасна 

дезинфекция на всички инструменти, които могат да бъдат преносители 

на вируса; избягване на случайните полови контакти; обучение на 

порастващите по проблемите на сексуалното общуване. 

Отнасяйте се отговорно към себе си и околните!

Не рискувайте живота си заради бърз, мимолетен секс! 

Ползвайте презервативите, 

недейте просто да си ги носите в джоба!



Нормалното битово общуване с хора, живеещи с 

ХИВ,

не носи никакъв риск от заразяване !



ВАЖНО Е ДА 
ЗНАЕШ!

Човешко е 
да общуваш !



ИЗГОТВИЛИ:

Младши и старши посланици 

при 

ДФСГ „Интелект“


