
AIDS/HIV 



Ο HIV (Human Immunodeficiency Virus – Ιός Ανοσοανεπάρκειας του 

Ανθρώπου) είναι ο ιός που προκαλεί το Σύνδρομο της Επίκτητης 

Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (Acquired Immune Deficiency Syndrome – 

AIDS). Δρα καταστρέφοντας κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, 

τα CD4+ T λεμφοκύτταρα, τα οποία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

στην προστασία του οργανισμού από λοιμώξεις και άλλα νοσήματα.  



Όταν η Αμερικανική κυβέρνηση με σύντομη δημόσια ανακοίνωση 

ανέφερε μια παράξενη ασθένεια η οποία παρατηρήθηκε σε 

ομοφυλόφιλους άνδρες στο Λος Άντζελες, στις 5 Ιουνίου 1981, 

λίγοι άνθρωποι αντελήφθησαν το γεγονός. Τα πρώτα θύματα της 

νόσου ήταν νεαροί ομοφυλόφιλοι. Έτσι οι επιστήμονες ονόμασαν 

αρχικά την ασθένεια Gay Syndrome ή νόσο των ομοφυλοφίλων. 

Σε κάποιες περιπτώσεις απάντησε και ως Gay Cancer (Καρκίνος 

των Ομοφυλοφίλων) και ως Gay Plague (Πανώλη των 

Ομοφυλοφίλων). Λίγο αργότερα άρχισε να επικρατεί η ονομασία 

GRID (Gay Related Immune Deficiency/Ανοσολογική Ανεπάρκεια 

των Ομοφυλοφίλων). Αργότερα οι επιστήμονες παρατηρησαν 

πως το νοσημα μεταδίδονταν και σε ετεροφυλόφιλους. Έτσι 

χρησιμοποιήθηκε, ως πιο ικανοποιητικός, o όρος AIDS. 



Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε σήμερα ότι η 

χωρίς προφύλαξη σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών πυροδοτεί 

την εξάπλωση του ιού HIV και του AIDS στην Ασία, όπου η 

επιδημία μπορεί να επιδεινωθεί, εξαιτίας της πλημμελούς 

περίθαλψης των ομοφυλοφίλων. 

 

"Οι άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άτομα του ιδίου 

φύλου έχουν χαρακτηριστεί ως η ομάδα υψηλότερου κινδύνου για 

HIV/AIDS 



Μπορεί να μεταδοθεί μέσω της χωρίς προφυλακτικό σεξουαλικής επαφής 

(πρωκτική, κολπική, στοματική) ή μέσω της από κοινού χρήσης αιχμηρών 

αντικειμένων (ξυραφάκια, βελόνες, σύριγγες) με HIV οροθετικό άτομο και 

από μία HIV οροθετική μητέρα στο νεογνό κατά τη διάρκεια της κύησης, του 

τοκετού και του θηλασμού.  

Ο ιός δεν μεταδίδεται μέσω της καθημερινής κοινωνικής επαφής (χειραψία, 

αγκαλιά, φιλί στο μάγουλο), των κουνουπιών ή άλλων εντόμων, της από 

κοινού χρήσης οικιακών σκευών, του σάλιου, των δακρύων, του ιδρώτα, 

του αέρα ή του νερού. 

 



Ο όρος AIDS αναφέρεται στο τελευταίο στάδιο της HIV λοίμωξης, 

κατά το οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα έχει αποδυναμωθεί σε 

τέτοιο βαθμό, ώστε το HIV οροθετικό άτομο είναι επιρρεπές σε 

διάφορα νοσήματα και συγκεκριμένους τύπους καρκίνου.   

 



χρόνος μεταξύ μόλυνσης από τον ιό και εκδήλωσης του AIDS ποικίλει από 

άτομο σε άτομο, ενώ η έγκαιρη χορήγηση συνδυασμού αντιρετροϊκών 

φαρμάκων υψηλής δραστικότητας , επιβραδύνει σημαντικά την εξέλιξη του 

νοσήματος και μειώνει σε μεγάλο βαθμό τη θνητότητα. Σήμερα, η HIV 

λοίμωξη θεωρείται χρόνια νόσος, υπό την προϋπόθεση ότι ο/η ασθενής 

λαμβάνει συστηματικά τη θεραπεία του.  



Παγκόσμια ημέρα για το aids: 1/12 


