
Mit kell tudni a HIV vírusról, az AIDS megbetegedésrıl és a szőrıvizsgálatról? 
 
A HIV, az angol „Human Immundeficiency Virus” rövidítése, magyar jelentése: emberi immunhiányt okozó 
vírus. Az AIDS az angol „Acquired Immune Deficiency Syndrome” rövidítése, magyar jelentése: szerzett 
immunhiányos tünetegyüttes, melyet a HIV fertızés okoz. 
 
Az AIDS vírusa (HIV), az emberi szervezetbe kerülve olyan sejtet keres – a fehérvérsejtek egyik fajtáját – 
amelyben élni, szaporodni tud. A gazdasejtbe kerülve megindul az új vírusok képzıdése. A fertızött sejt néhány 
napon belül szétesik, és a milliószám létrejött új vírusok a vérplazmába jutva új gazdasejteket fertıznek meg. Az 
emberi szervezet immunrendszere (védekezırendszere) minden behatolóval – jelen esetben az AIDS vírusával 
(HIV) – szemben megpróbál védekezni. A védekezés egyik módja, hogy un. ellenanyagokat termel a behatoló 
kórokozókkal szemben. 
 
Milyen információt ad a HIV teszt? 
 
 A HIV teszt a HIV vírus ellen képzıdött ellenanyagokat, illetve, a vírusnak bizonyos alkotórészeit 
mutatja ki. A pozitív eredmény azt bizonyítja, hogy a vizsgált személy találkozott már a vírussal. Jelenleg, 
legkorábban 2-3 héttel a fertızés után lehet az ellenanyagokat kimutatni. Ebben az idıszakban (heveny szakban) 
jellegzetes tünetek is felléphetnek.    
 
A HIV fert ızés elsı tünetei „akut szak” és az „ablak periódus” 
 
A fertızıdés utáni hetekben influenzaszerő tünetek, láz, hasmenés, hányás, fáradtság, rossz közérzet, esetleg 
apró piros kiütések jelentkezhetnek. A fertızıdéstıl az akut szakaszig eltelt idıt „ablak periódusnak”-nak 
hívják. Ekkor a szőrıvizsgálat még nem képes kimutatni a fertızést. A lelet negatív lehet, pedig már ott a vírus 
és a fertızés továbbadása is lehetséges! A fertızött személy ebben az elsı idıszakban (2-4 hét) veszélyezteti 
leginkább szexuális partnereit. 
 
Az akut szakaszt követi az ún. „latencia periódus” 
 
Más betegséghez hasonlítva, a lappangási idınek felel meg, bár sok tekintetben igen sajátos folyamatot jelez és 
évekig (3-8 év) eltarthat. Jellemzı, hogy hosszú éveken keresztül nincsenek a fertızöttségre utaló jelek, azonban, 
a szervezet ellenálló képessége, - az immunrendszer – lassan, folyamatosan gyengül és a vérbıl jellegzetes 
ellenanyagok mutathatók ki. 
 
Mennyire megbízható a HIV teszt eredménye? 
 
A termelıdött ellenanyagok a HIV fertızésre egyediek. Ennek ellenére elıfordulnak ún. keresztreakciók, más 
néven fals pozitív reakciók. Ezért minden pozitív eredményt meg kell erısíteni, azaz más módszerekkel is 
meg kell ismételni! Elıfordulhat fals negatív eredmény is, amikor a vizsgálat nem jelzi a HIV fertızést. A pár 
perc alatt eredményt adó „gyorsteszt”-tıl a kombinált laboratóriumi vizsgálatokig, többfél módszer áll 
rendelkezésre.    
 
Kinek javasolt a szőrıvizsgálat? 
 
• Mindenkinek, akinek az elmúlt hónapokban volt olyan zőrös kapcsolata, ahol a partner szexuális életérıl 
semmit sem tudott, beleértve a prostituáltakkal történı alkalmi kapcsolatot is! 
• Minden olyan személynek (nıknek, férfiaknak egyaránt) akiknek az elmúlt hónapokban a leginkább 
veszélyeztetett földrészekrıl (Távol-kelet, Afrika) volt védekezés nélküli szexuális partnere. 
• Minden olyan személynek, aki intravénás droghasználó és a tőt és fecskendıt másokkal közösen 
használja. 
• Minden olyan személynek, akik olyan intravénás droghasználókkal létesítettek védekezés nélküli 
szexuális kapcsolatot, aki fokozottan veszélyeztetett Oroszországból, a Balti államokból, vagy 
Ukrajnából érkeztek. 
• Javasolt olyan pároknak, akik most találtak egymásra, és az új kapcsolatukat a kölcsönös bizalom 
jegyében szeretnék kialakítani.  
 
Önkéntes HIV szőrıvizsgálat esetén lehetıség van az anonim (névtelen, személyazonosító nélküli) 
vizsgálat elvégzésére. 
 
HIV/AIDS szőrıvizsgálat: ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete, Pécsi Kirendeltség: Pécs, Szabadság út 7.  

Rendelési idı: Hétfı 8-10h, Szerda 13-15h 


