
 Інфекція, спричинена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) 

 

Інфекція вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) викликається одним з 2 схожих ретровірусів (ВІЛ-1 і 

ВІЛ-2), які руйнують CD4 + лімфоцити і послаблюють клітинний імунітет, збільшуючи ризик 

опортуністичних інфекцій і ракових утворень.  Початкова інфекція може викликати неспецифічне 

фебрильного захворювання.  Ризик наступних проявів, - пов'язаних з імунною недостатністю, - 

пропорційний зниженню рівня CD4 + лімфоцитів.  ВІЛ може безпосередньо привести до 

пошкодження мозку, статевих залоз, нирок і серця, викликаючи когнітивні порушення, 

гіпогонадизм, ниркову недостатність і кардиомиопатию.  Прояви варіюють від безсимптомного 

носійства до синдрому набутого імунодефіциту (СНІДу), який визначається серйозними 

опортуністичними інфекціями, онкологічними захворюваннями і зниженням кількості CD4 <200 / 

мкл.  ВІЛ-інфекція може бути діагностована за допомогою тестів на антитіла, нуклеїнові кислоти 

(ВІЛ РНК) або антиген (p24).  Скринінгове обстеження повинно регулярно проводитися серед всіх 

дорослих і підлітків.  Лікування спрямоване на придушення реплікації ВІЛ за допомогою 

комбінації ≥ 3-х препаратів, що пригнічують ферменти ВІЛ;  лікування може відновити імунну 

функцію у більшості пацієнтів, якщо пригнічення реплікації зберігається. 

 Ретровіруси - ув'язнені в оболонку віруси РНК, об'єднані загальним механізмом реплікації з 

використанням зворотної транскрипції для продукування копій ДНК, які інтегруються в геном 

клітини-господаря.  Деякі ретровіруси, в тому числі 2 типу ВІЛ та 2 типу Т-лімфотропної вірусу 

людини (HTLV- Інфекції Т-лімфотропним вірусом людини), викликають у людей важкі 

захворювання. 

Інфекції Т-лімфотропним вірусом людини 

Інфекція, зумовлена Т-лімфотропним вірусом людини (HTLV) 1 або 2 типу може викликати 

лейкемію та лімфоми, збільшення лімфатичних вузлів, гепатоспленомегалію, ураження шкіри і 

придушення імунітету.  У деяких хворих з HTLV розвиваються інфекції, подібні до тих, які 

зустрічаються у ВІЛ-інфікованих пацієнтів.  HTLV-1 може також викликати миелопатию / тропічний 

спастичний парапарез. 

 

Більшість випадків передаються 

Від матері до дитини грудним вигодовуванням 

Але вірус людського Т-клітинного лейкозу-1 (ВЧТКЛ-1) може передаватися 

статевим шляхом 

через кров 

Рідко під час трансплантації органів від ВЧТКЛ-1-серопозитивних донорів 

ВІЛ-1 - причина більшості ВІЛ-інфекцій у всьому світі, а ВІЛ-2 більше характерний для окремих 

районів Західної Африки.  У деяких областях Західної Африки поширені обидва віруси, які можуть 

інфікувати пацієнтів одночасно.  ВІЛ-2, мабуть, менш отруйний, ніж ВІЛ-1. 

 



ВІЛ-1 з'явився в Центральній Африці в першій половині XX століття, коли близько схожий на ВІЛ 

вірус шимпанзе вперше інфікував людей.  Епідемічне глобальне поширення почалося в кінці 1970-

х, і СНІД був визнаний як самостійне захворювання в 1981 р 

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) (1), в 2017 році у всьому світі близько 

36,9 мільйона осіб, в тому числі 1,8 мільйона дітей (<15 років), мали ВІЛ-інфекцію;  приблизно 25,7 

мільйона осіб із загального числа проживали в країнах Африки, розташовані на південь від Сахари.  

Близько 25% людей, що живуть з ВІЛ, не був діагностований.  Серед людей, які знали про те, що 

вони інфіковані, 79% мали доступ до лікування.  У 2017 році від захворювань, пов'язаних зі СНІД-

інфекцією, у всьому світі померло близько 940 000 чоловік (70% в країнах Африки, що знаходяться 

на південь від Сахари), в порівнянні з 1,9 мільйона чоловік - в 2004 році і 1,4 мільйона чоловік  - в 

2010 році.  У 2017 році близько 1,8 мільйона чоловік, у тому числі 180 000 дітей, були 

свежеінфіцірованних ВІЛ, в порівнянні з 3,4 мільйонами нових випадків зараження в 1996 році.  

Більшість нових випадків інфікування (95%) в даний час відбуваються в країнах, що розвиваються;  

більше половини хворих становлять жінки з країн, розташованих на південь від Сахари.  У багатьох 

африканських країнах, розташованих на південь від Сахари, захворюваність на ВІЛ-інфекцію 

помітно знижується в порівнянні з дуже високими показниками десятиліття раніше;  тим не менш, 

все ще залишаються важливі прогалини, які очікують дій від Всесвітньої організації охорони 

здоров'я Fast-Track strategy to end the AIDS epidemic by 2030. 

За різними оцінками в США в 2015 році кількість живуть з ВІЛ-інфекцією склало 1,1 мільйона 

чоловік у віці ≥ 13 років;  ВІЛ-інфекція діагностується приблизно у 15% з них.  В цілому число нових 

випадків скоротилося на 19% з 2005 по 2014 рік.  У 2016 році було діагностовано 39 782 випадки.  

Понад дві третини (67% або 26 570) випадків нових інфекцій припадає на гомосексуальні контакти 

між чоловіками.  Серед геїв і бісексуальних чоловіків кількість нових інфекцій становило 10 223 

особи серед чорношкірих / афроамериканців, 7425 - серед іспанців / латиноамериканців і 7390 - 

серед білих чоловіків. 


