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tudod-e?

A szerzett immunhiányos szindrómáról

A XX. század közepétõl kezdõdõen az emberi társadalomban egy olyan betegség ütötte
fel a fejét, amelyet a 80-as évekig nem tudtak megmagyarázni. Ezt a betegséget a napjaink-
ban is rettegett, retrovírusok közé tartozó HIV (Human Immuno Deficiency Virus) okoz-
za, a betegséget pedig szerzett immunhiányos tünetegyüttesnek (Acquired Immun-
deficiency Syndrom, AIDS) nevezik. A Föld lakosságának jelentõs része még ma sem
rendelkezik elég ismerettel e betegséggel kapcsolatban. A vírus terjedésérõl, az ellene való
védekezésrõl számos ellentmondásos információ terjedt el az iskolákban, munkahelyeken, a
beteg és az egészséges emberek közt. Közleményünk célja egy átfogó képet alkotni a vírus
eredetérõl, az általa okozott tünetekrõl, a fertõzési lehetõségekrõl, a betegség megelõzésérõl,
valamint a jelenleg használt gyógyítási lehetõségekrõl és akadályokról.

A vírus eredete és elterjedése

Jelenleg még nem teljesen tisztázott a vírus eredete, azonban feltehetõleg Afrikából
származik. Az elsõ bizonyítottan HIV-vel fertõzött beteg Missuriban 1969-ben halt meg.
Akkor még nem tudták megmagyarázni halálának okát, ezért lefagyasztottak egy szövet-
mintát a testébõl. A közelmúltban megvizsgálták a lefagyasztott mintát és kiderült, hogy
HIV-vel fertõzött. Afrikában jelenleg számos majomfajból izolálható a HIV-el rokon SIV
(Simian Immundeficiency Virus) és egyes tudósok szerint ez került át az emberbe, majd itt
módosult HIV-vé az 50-es évek folyamán. A HIV valószínûleg Afrikából került Ameriká-
ba, és jó néhány évig ellenõrzés nélkül terjedt, míg felismerték. Az Egyesült Államokban a
HIV elõször homoszexuális férfiak körébe került be, majd innen továbbterjedt az intravé-
nás kábítószerfogyasztók és prostituáltak között. Vérkészítmény útján fertõzõdtek a
hemofíliások, a baleset vagy mûtét miatt vérátömlesztésben részesültek. HIV hordozó
anyák újszülöttjeinek kb. 25-45%-a fertõzõdik méhen belül, születés közben vagy szopta-
tás útján. Európában a lakosságnak kisebb része fertõzõdött, mint az USA-ban. Ázsiában
a HIV késõbb, csak a 80-as évek közepén kezdett gyakoribbá válni, azonban egyes orszá-
gokban jelenleg nagy sebességgel terjed. Civilizált országokban a vérkészítmények
kötelezõ szûrése és a közegészségügy magasabb színvonala miatt minimálisra csökkent a
HIV-fertõzés egészségügyi ellátással összefüggõ kockázata.

A HIV felépítése, sejtbe jutása és szaporodása

Az AIDS-et okozó vírust, a HIV-et 1983-ban három kutatócsoport csaknem egyidejûleg
izolálta, egymástól függetlenül, és más-más nevet adtak neki. Így LAV (Lymphadenopathy
Associated Virus) néven L. Montagnier a Párizsi Pasteur Intézetben, HTLV III (Human T-
Cell Leukemia Virus) néven R. Gallo a National Institutes of Health-ben (USA) és ARV
(AIDS Related Virus) néven J. Levi San Franciscoban. Az International Committee on the
Taxonomy of Viruses javaslatára a humán immundeficiencia vírus (HIV) nevet használják.
A HIV-nek két fõ típusa ismert: a HIV-1, amely fõleg Amerikában, Európában, Észak- és
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Közép-Afrikában terjedt el, és a HIV-2, melynek megjelenését Nyugat-Afrikában írták le.
Eddigi eredmények alapján a HIV-2 lassabban terjed és kevésbé patogén.

A vírus genetikai állományát RNS képezi, amely vírusonként 2 példányban van jelen.
Ugyancsak 2 példányban van jelen a reverz-transzkriptáz enzim is, amely a vírus RNS-ét
templátként (matricaként) használva átírja DNS-be.

Így lehetõvé teszi a vírus genom jának a beépülését a gazdasejt örökítõ anyagába. A vírus-
RNS-ét körülveszi a különbözõ fehérjékbõl (p17 és p24) álló nukleokapszid („mag”) burok.

Legkívül található a lipid kettõsréteg, amely membránt átérõ (transzmembrán) speciális
glikoproteidet (gp41) és ehhez kapcsolódó ún. gp120 glikoproteid molekulákat tartalmaz,
amelyek a fertõzés, a sejtbe kerülés folyamatának kulcsmolekulái (1. ábra).

1. ábra.  A HIV felépítése

A HIV elsõdleges célsejtjei az ún. helper vagy segítõ T (Th) limfociták (a „T”
timuszban=csecsemõmirigyben való fejlõdésére utal). Ezek a sejtek és különbözõ anya-
gok révén (pl. interleukin) serkentik a B limfociták ellenanyag termelését. HIV fertõzés
után a Th sejtek száma fokozatosan csökken, és az illetõ jóval fogékonyabbá válik más
típusú betegségekkel szemben. A Th sejtek felületén találhatók az ún. CD4 típusú mo-
lekulák, ezekhez kapcsolódnak a vírus burkában levõ gp120 és glikoproteid molekulák,
amelyek segítségével a vírus bejut a célsejtbe. A vírus genom vázlatos felépítése a 2.
ábrán látható. A nyilak által jelzett genomszakaszok a nyilak felett levõ molekulák létre-
jöveteléhez szükséges információt tartalmazzák.

Miután a vírus megkötõdik a Th sejtek felszínén, membránfúzió következik, és a vírus
bejut a sejtbe, ahol a nukleokapszid burok leemésztõdik, a reverz-transzkriptáz enzim, átírja
a vírus RNS-t DNS-be, és ez beépül a sejt DNS-ébe.

Itt latens állapotban marad, vagyis a virális gének nem mûködnek, a virális fehérjék nem
jelennek meg a sejt felszínén és így a fertõzött sejt rejtve marad az immunrendszer elõl,
mindaddig inaktív marad, amíg a T-sejt nem aktiválódik.

A T sejt aktiválódása maga után vonja a vírus-RNS és vírus fehérje szintézisét,
amelyekbõl összeszerelõdnek az új virionok és lefûzõdnek a sejtrõl, lehetõvé téve az újabb
sejt megfertõzését (3. ábra)
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2.ábra. A HIV genomja

A HIV átadása

Epidemiológiai vizsgálatok adatai szerint a betegség túlnyomórészt az ún. rizikócsopor-
tokban fordul elõ. Ilyen csoportokat alkotnak a homoszexuálisok, a kábítószer-élvezõk, a
hemofíliások, a politranszfundáltak (akik többször kaptak vért) és a beteg vagy vírushordozó
anyák csecsemõi.

A vírus nagy koncentrációban van jelen az ondóváladékban, de kitenyészthetõ a beteg
nyálából, könnymintáiból, vérébõl, anyatejbõl, valamint hüvelyváladékból.

Három fõ átadási módot igazoltak még az epidemiológia kezdetén, ezek a következõk:
szexuális úton, véren keresztül, terhesség során

3. ábra.  A HIV-fertõzés mechanizmusa
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Heteroszexuális kapcsolatban az átadási lehetõség férfitól nõnek 75%, míg annak a
lehetõsége, hogy nõ átadja férfinak kb. 25%. Ezek az adatok is tükrözik, hogy az ondóvála-
dékban nagy mennyiségû vírus található. A vírus bejuthat a szervezetbe a nyálkahártyán
keletkezett sérüléseken keresztül, vagy, még nem teljesen bizonyított úton ún. aktív módon,
amikor is a nyálkahártyában levõ sejtek egyes speciális alakjai, mint pl. az M-sejtek és a
Langerhans sejtek képesek felvenni a vírust, és a szervezetbe juttatni. A nõ a férfinak a hü-
velyváladékkal vagy menstruációs vérrel adhatja át a vírust, de a bejutás módja a férfi szer-
vezetébe még nem tisztázott. Vér útján történõ fertõzés fõleg az intravénás kábítószer
élvezõk között terjed nem fertõtlenített tûk és fecskendõk által. A hemofíliás és balesetet
szenvedõ betegek esetében, mivel ezek gyakori vértranszfúzióra szorulnak, eléggé gyakori
volt a HIV-vel való fertõzés. Ez a veszély azonban napjainkban nagyon lecsökkent, az
arány 1: 38000-tõl 1: 153000. Ez a lehetséges kis arányú fertõzés abból adódik, hogy a
jelenlegi vértesztek a vírus ellen képzõdött antitestek kimutatására irányulnak, azonban a
vírus az ellenanyag megjelenése elõtt is megtalálható a vérben.

A HIV-pozitív nõk gyermekeiknek a méhen belüli élet során 20-50% való-
színûséggel adhatják át, továbbá elõfordul fertõzés a szülés és a szoptatás során is. Ösz-
szegezésképpen elmondható, hogy a vírus átvitele csak szoros kontaktus (pl. szexuális
kapcsolat), intrauterin (méhen belül), és perinatális expozíció, vagy vér transzfúziója
esetén történik meg. Nincs bizonyíték arra, hogy a vírus cseppfertõzés révén, ételek,
tárgyak stb. közvetítésével terjedne. Nem terjed a kézfogás, társasági csók, tüsszentés,
köhögés, egy úszódában való fürdés, egy tányérból való evés stb. során. A beteget gon-
dozó vagy azok vérét vizsgáló egészségügyi személyzet körében a fertõzés nagyon ritka,
baleseteknek tulajdonítható (pl. tûszúrás). A fertõzõdéshez nagyszámú vírus-
partikulumot tartalmazó inokulum szükséges ( az összefoglaló táblázatot lásd a végén).

A betegséggel kapcsolatos tünetek

Mielõtt a tünetekre térnénk, vizsgáljuk meg, mi rejlik a betegség nevében. A „szer-
zett” (acquired) szó arra utal, hogy nem örököljük a betegséget, hanem más módon, pl.
véren át kapjuk meg. Az „immunhiány” (immundeficiency), arra utal, hogy a kórokozó
az immunrendszert (a szervezet védekezõrendszerét) támadja meg, és ezt legyengítve
lehetõvé teszi az opportunista (helyzetkihasználó) kórokozók számára az elszaporodást.
A „szindróma” (syndrome) kifejezés betegséggel kapcsolatosan kialakuló jellegzetes
tüneteggyüttest jelent. Legtöbb esetben, amikor a HIV-el – a magyar terminológiában
elterjedtebb az AIDS – kapcsolatos tünetekrõl beszélnek, csak a betegség utolsó fázisá-
ban megjelenõ tünetegyüttest említik meg, figyelmen kívül hagyva a HIV-fertõzés
komplex evolúcióját. Az AIDS-nek 3 fõ stádiumát különítik el: 1. Tünetmentes hordo-
zó, 2. AIDS-szel kapcsolatos tüneteggyüttes, 3. Súlyosan megnyilvánuló AIDS.

1. A HIV-vel való fertõzés hónapokig vagy akár évekig is szubklinikus maradhat,
betegségi tünetek és panaszok nem jelentkeznek. Néhány esetben (1-2%)
mononukleózis-szerû tünetek jelentkeznek: láz, hidegrázás és duzzadt nyirokcsomók;
azonban ezek rövid ideig tartanak. Azt a kérdést, hogy a fertõzést követõen
szükségszerûen kialakul-e a betegség vagy elõfordul egész életen át tünetmentes vírus-
hordozó is, jelenleg nem tudják megválaszolni.

Ebben a stádiumban a beteg nagyon is fertõz, a vér nagy mennyiségben tartalmaz
HIV-et és a szervezet ellenanyagot kezd termelni.

2. A fertõzést követõen egy bizonyos idõ elteltével néhány tünet jelentkezik. A leg-
gyakrabban elõforduló tünetek: az ágyék, a nyak és a hónalj nyirokcsomóinak megduz-
zadása, visszatérõ láz, hidegrázás, éjszakai izzadás, köhögés, hasmenés stb.; e
tüneteggyüttest nevezik „AIDS-Related Complex”-nek. A duzzadt nyirokcsomók a
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hiperaktív B limfociták mûködésére utalnak, amelyek erõteljesen termelik az antiteste-
ket, a fertõzés megakadályozása érdekében. A makrofágok által termelt TNFα (Tumor
Necrosis Factor) okozza a lázat, fogyást és egyes neurológiai tüneteket is. Ez a stádium
10-93 hónapot tarthat.

3.  A súlyosan megnyilvánuló AIDS gyakori megjelenési formája az opportunista és
egyéb kórokozók által okozott krónikus fertõzés. Opportunista, mert ezek a mikrobák
normális élettani helyzetben nem képesek fertõzést elindítani, azonban erre lehetõségük
adódik az AIDS-es betegekben. E stádiumnak biztos jelei a vissza-visszatérõ fertõzések.
Egyik ilyen jel a Candida albicans által okozott szájpenész, a szájüregben és a nyelven
fehér foltok és fekélyek megjelenése. A gomba ráterjedhet a hüvelyre is, és krónikus
fertõzést okozhat. A következõkben néhány betegséget említenénk meg, amelyek ebben
a stádiumban jelentkeznek. A toxoplazmózisos agyvelõgyulladást egy egysejtû parazita
okozza, amelyet latens állapotban számos személy hordoz, de az AIDS-es betegekben
az agysejtek pusztulását idézi elõ, ami rohamokkal, gyengeséggel jár együtt. A
Mycobacterium avium is számos szervet megtámadhat. A csontvelõ megfertõzése által
az AIDS-es betegekben hozzájárul a vörös és fehérvérsejtek számának a csökkentés é-
hez. A Pneumocystis carinii által okozott tüdõgyulladás is elõfordul, ez azonban nem
biztos jele az AIDS-nek, mert egészséges emberben is elõfordul.

Másik gyakori fertõzõ tényezõ a herpes simplex vírus (HSV), fájdalmas és érzékeny
kiütésekkel a végbélnyílás környékén, a genitális tájékon, és/vagy az ajkakon. A Kaposi
szarkóma egy fajta véredényrák, amely lehetõséget ad arra, hogy a bõrön vöröses színû,
pénzérem nagyságú foltok és léziók jelenjenek meg. Fontos megjegyezni, hogy a beteg-
ség e stádiumában megjelenõ rákszerû tünetek kialakulásában autóimmun folyamatok is
közrejátszanak. A halál rendszerint 2-4 éven belül bekövetkezik.

Az AIDS klinikai diagnózisa

Diagnosztikai és epidemiológiai vizsgálatok céljára a legszélesebb körben alkalma-
zott laboratóriumi eljárás a HIV ellen termelõdött antitestek kimutatása ELISA
(enzyme-linked immuno-sorbent assay) módszerrel.

A Th sejtek számának lecsökkenése 200/mm3 alá, szintén fontos diagnosztikai pa-
raméter, ami opportunista fertõzésre utal.

Gyógyítási lehetõségekrõl és akadályokról

Sajnos jelenleg még nem létezik hatásos gyógymód az AIDS-es betegek számára. A
kutatók néhány hatóanyagot találtak, amelyek hatásosak a vírusra, azonban ezek csak
meghosszabbítani tudják a beteg életét, de számos mellékhatásuk is létezik. A valódi
áttörést azonban egy hatékony vakcina elõállítása adná, de ez számos akadályba ütközik,
lévén, hogy szükségszerû megtalálni azt a víruskomponenset, amelyik eléggé konzervált
és egyben immunogén is. Az eddig elõállított vakcinák kísérleti stádiumban vannak
(állatokon).

Egy nagy korty sör egyszer majd mindenkit megvédhet a HIV vírustól. Feltéve,
hogy egy amerikai cégnek sikerül kifejezetten költségkímélõ vakcinát elõállítania
sörélesztõbõl. Alex Franzusoff és csapata a denveri GlobeImmun vállalatnál a HIV
vírus génjeit ültette be a sörélesztésre szolgáló gombafajtába. A módosított sejteket
egerekbe fecskendezve felfedezték, hogy azok kifejezetten serkentõ hatással vannak az
állatok falósejtjeire. Ez a tény döntõ fontossággal bírhat egy hatékony vakcina kifejlesz-
tésének szempontjából. A csapat a szeptember elején rendezett philadelphiai AIDS
Vaccine 2001 konferencián mutatta be eredményeit.
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Az opportunista kórokozók ellen különbözõ gyógyszereket használnak (gombaelle-
nes szereket, immunterápiát interferonnal, amfotericin, Kaposi szindróma estében
vinblasztint).

A HIV hõérzékeny, ezt a tulajdonságát használják fel az anyatej vírusmentesítésére.
A legnagyobb problémát az jelenti, hogy nyugalmi állapotban a vírus rejtve marad.

Az AIDS megelõzése

A betegség terjedésének megakadályozására irányuló világméretû küzdelem célja
kettõs: egyrészt csökkenteni kell a HIV átvitelének lehetõségét és a fertõzés terjedését a
rizikócsoportokban, másrészt meg kell akadályozni, hogy a rizikócsoportok veszélyez-
tessék az egészséges populációt. E célt egészségügyi felvilágosító munkával, a vérké-
szítmények szûrõvizsgálatával és egyéb biztonsági intézkedésekkel lehet elérni. A
következõkben néhány tanácsot szeretnénk említeni a megelõzés érdekében:
− Ne fogyassz annyi alkoholt vagy drogot, hogy ne tudd ellenõrizni cselekedeteidet,

mellõzd az intravénás drog használatot!
− Mindig használj új steril tût és fecskendõt!
− Alakíts ki egy hosszú monogám kapcsolatot azzal, aki HIV-mentes és nem intravé-

nás kábítószer-fogyasztó!
− Ha nem vagy biztos a partneredben, kb. 5 évig használj óvszert és spermicid zselét,

amely nonoxynol-9-et tartalmaz, ez elpusztítja a sejteket és a vírusokat is!
− Tartózkodj számos szexuális partnerrel való kapcsolattól!
− Ha van már egy szexuális úton terjedõ betegséged, nagyobb az esély, hogy elkapod

az AIDS-et is!

Hogyan, milyen módon juthat, illetve nem juthat a HIV az emberi szervezetbe?

Igen Nem
− Intim homoszexuális kapcsolatok
− Intim heteroszexuális kapcsolatok
− Fertõzött egyének szexuális partnerei
− Fertõzött egyének ondója

− Kézfogás, kilincs érintés
− Felületes társadalmi, rokoni, baráti,

protokolláris csók

− Fertõzött szülõk gyermekei − Evõeszközök, pohár, víz,
élelmiszerek

− Közös tû- és fecskendõhasználat − Köhögés, tüsszentés, cseppfertõzés

− Fertõzött személyek vérének, illetve
abból elõállított vérkészítmények átöm-
lesztése

− Közös WC, fürdõszoba használat

− Fertõzött egyén testnedvei révén, -bõr és
nyálkahár tyasérülések útján.

− Fertõzött egyén vére és testváladéka,
− Testnedvek

− Közlekedési eszközök, telefon

− Fertõzött egyén szerveinek átültetése − Használt tárgyak, ruhák

− Sportkapcsolatok, uszoda, szauna

− Orvosi vizsgálat, vérvétel
− Véradás gyógyítás céljára

TÁRSADALMI – CIVIZILÁCIÓS

KAPCSOLATOK RÉVÉN NINCS FERTÕZÉS!!!!
− Munkahely, iskola, óvoda
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Igyártó Botond

kísérlet, labor

Kísérletek elektromágneses rezgésekkel
és hullámokkal

II. rész

III.  A Lecher-féle vezeték (drótpár)

Lecher vezetõ rendszerét (1890) két egymással párhuzamos, hosszú vezetõ alkotja,
amelynek egyik vége egy csatoló hurokkal van lezárva. Kísérleteinkhez két szigetelõ
tartó közé vízszintesen feszítettük ki a két, 3 m hosszúságú, egymástól 3 cm-re levõ
rézdrótot.
A Lecher-vonal gerjesztését a
generátorra és a drótpár
végére szerelt hurkok közelí-
tésével, induktív csatolással
oldjuk meg (7.a ábra). Módo-
síthatjuk a drótpár hosszát,
ha a másik felére egy köny-
nyen elcsúsztatható, rövidzárt
létesítõ, áthidalást teszünk.
Dolgozhatunk nyitott vona-
lon is (7.f ábra).

Kísérletek:

−  Áram- és feszültségállóhullám létrehozása a kétszálas vezetõ rendszeren
Az áram és a feszültség állóhullámainak kialakulását az állóhullámra jellemzõ orsók

és csomópontok láthatóvá tételével bizonyítjuk:
a)  Az egyik drótszálon húzzunk végig egy olyan kis égõt, amely mindkét elektródá-

jával, csak ezzel a szállal érintkezik (7.b ábra)!


