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AIDS POŽYMIAI:
Pirmieji ligos požymiai atsiranda praėjus 

5 ar 10 metų, kai virusas sunaikina žmogaus 
imuninę sistemą. Žmonės, užsikrėtę imuno-
deficito virusu, net nejausdami ligos požymių, 
gali užkrėsti kitus;

Krenta svoris, didžiulis nuovargis, pra -
kaitimas, temperatūra, prasideda viduria-
vimas, kosulys, odoje atsiranda raudonų 
dėmių. Dažniausiai tai būna šių požymių 
kombinacija bei plaučių, virškinamojo trakto 
uždegimas arba išsivysto vėžys.

KUO ŽIV SKIRIASI NUO AIDS?
ŽIV ir AIDS dažnai yra painiojami. ŽIV 

vadinamas virusas (ŽIV ligos sukėlėjas), 
kuris, patekęs į žmogaus organizmą, naikina 
baltuosius kraujo kūnelius (T-limfocitus), 
imuninėje sistemoje atliekančius labai 
svarbų vaidmenį kontroliuojant (įspėjant ar 
stabdant) infekcijas. ŽIV sukelia ŽIV ligą, kuri 
turi stadijas.

AIDS - įgytas imuniteto nepakankamumo 
sindromas nustatomas, kai ŽIV užsikrėtusiam 
asmeniui diagnozuojama viena iš AIDS 
indikacinių ligų. AIDS – tai paskutinė ŽIV ligos 
stadija.

  

PIRMIAUSIA DĖL ŽIV 
REKOMENDUOJAMA PASITIKRINTI:

•  asmenims, turėjusiems lytinių santykių 
su užsikrėtusiais ŽIV;

•  asmenims, vartojantiems narkotines 
medžiagas;

•  vyrams, turintiems lytinių santykių su 
vyrais;

•  asmenims, turintiems vieną ir daugiau 
atsitiktinių lytinių partnerių per 
mėnesį;

•  sergantiems sifiliu, gonorėja, chla mi-
dioze ir lytinių organų pūsleline;

•  asmenims, patyrusiems lytinę prie-
vartą;

•  tikslinėms grupėms (jūreiviai, tolimųjų 
reisų vairuotojai, viešąjį saugumą 
užtikrinantys tarnybų pareigūnai, 
medikai ir kt.).



ŽIV – tai žmogaus imunodeficito virusas.
ŽIV sukelia AIDS – įgytą imunodeficito 

sindromą, pasireiškiantį įvairiomis infek ci-
jomis, navikais ir kitomis ligomis.

•   ŽIV patekęs į žmogaus organizmą 
naikina baltuosius kraujo kūnelius 
(T-limfocitus), imuninėje sistemoje 
kontroliuojančius infekcijas. 

•  ŽIV infekcijai progresuojant imuninė 
sistema palaipsniui silpsta ir orga-
nizmas tampa nepajėgus apsiginti nuo 
infekcijų ar ligų. 

•  Limfocitai yra pagrindinės specifinio 
imuninio atsako ląstelės, nes jos 
vienintelės gali specifiškai atpažinti ir 
atskirti įvairias svetimas medžiagas, 
patenkančias į organizmą. INFEKCIJOS ŠALTINIS

Infekcijos šaltinis – ŽIV užsikrėtęs žmogus. 
Didžiausia ŽIV koncentracija randama:

•  Kraujyje; 
•  Makšties išskyrose; 
•  Spermoje; 
•  Motinos piene.

ŽIV užsikrečiama tiesiogiai į kraują, per 
gleivines ar pažeistą odą patekus ŽIV užkrėstų 
organizmo skysčių. Seilėse, šlapime, ašarose, 
prakaite ŽIV koncentracija yra nedidelė, todėl 
nekelia užsikrėtimo pavojaus. Virusui imlūs 
visi žmonės. Specifinės imunoprofilaktikos 
priemonių nėra – vakcina dar tik kuriama.

ŽIV PLITIMO BŪDAI:
•  Per lytinius santykius;
•  Per kraują:

•  vartojant narkotikus,
•  darantis tatuiruotes,
•  persodinant ŽIV užsikrėtusio 

asmens audinius ar organus 
sveikam,

•  perpilant kraują.

ŽIV NEPLINTA:
•  Oro lašeliniu būdu;
•  Buityje – naudojantis tualetu, vonia, 

baseinu ir t.t.;
•  Per vabzdžių įkandimus.


