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Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

Temel bilgiler 
HIV ve bağışıklık sistemi

NAM, toplum temelli ve İngiltere’de yerleşmiş bir HIV organizasyonudur. Biz, tıp, 
araştırma ve sosyal hizmet alanlarında uzmanlaşmış kişilerle ve HIV den kişisel 
olarak etkilenen insanlarla yakın bir ilişki içinde çalışmaktayız. HIV ile yaşayan kişiler 
ve bu konuda çalışan profesyoneller için, HIV ile ilgili Web tabanlı ve basılı ingilizce 
belgeler hazırlamaktayız. 

Bu materyal, telif hakkı NAM’ye ait olan orijinal bir yayını temel almaktadır. Çevirinin 
doğruluğundan ve bölgesel özelliklere uyumundan NAM sorumlu değildir.

İngilizce konuşan bir kuruluş olmamız nedeniyle, Türkçe iletişime geçemediğimiz 
için üzgünüz. www.aidsmap.com adlı sitemizde, dünya çapındaki hizmetlerimize 
ilişkin bir veritabanı bulunmaktadır. Size yakın bir sağlık kuruluşuna veya başka bir 
kuruluşa ulaşmak için bu veritabanını kullanabilirsiniz. 

Sitemizde diğer çevrilmiş dökümanları da okuyabilir ya da indirebilirsiniz.
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Lincoln House
1 Brixton Road
London SW9 6DE
Phone: +44 (0) 20 7840 0050
Fax: +44 (0) 20 7735 5351
Website: www.aidsmap.com
E-mail: info@nam.org.uk 

Bu kitapçıktaki bilgiler Avrupa’da 
HIV tedavisi ve bakımı konusundaki 
önerileri yansıtmaktadır.

İçerik & Tasarım UK’s NHS  
Pan-London HIV Prevention 
Programme and NHS South West 
Essex tarafından finanse edilmiştir.

Çeviri Merck, Sharp ve Dohme 
tarafından finanse edilmiştir.
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Her yıl NAM binlerce kişiye ücretsiz 
bilgi sağlamaktadır. 

Lütfen  www.aidsmap.com/donate 
adresini ziyaret ederek bağışta 
bulunun.

Pozitif Yaşam Derneği ‘ne bu 
kaynaktaki çeviri desteği için  
teşekkür ederiz. 
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Bağışıklık 
sistemi vücudun 
doğal savunma 
sistemidir. 
Hücrelerden, 
dokulardan ve 
organlardan 
oluşan bir ağdır.

Önemli noktalar

l Bağışıklık sistemi, 
vücudun, patojenleri 
fark ederek yok eden, 
savunma sistemidir.

l HIV bağışıklık 
sistemini zayıflatır. 
Böylelikle, sık rastlanan 
patojenler bazı 
enfeksiyonlara ve/veya 
hastalıklara yol açabilir.

l HIV tedavisi bağışıklık 
sistemini güçlendirir. 

 

‘Patojenler’ (ya da 
mikroplar) hastalıklara 
sebebiyet verebilen 
yaşayan organizmalardır. 
Bakteriler ve virüsler de 
patojen olarak tanımlanır.  
İnsan patojenlerle 
sürekli temas halindedir; 
soluduğumuz havada, 
yediğimiz yiyeceklerde 
ve çevremizde patojenler 
bulunmaktadır. 

Fakat patojenler genellikle 
sağlığımıza zarar vermez;  
çünkü bağışıklık 
sistemi, vücuda giren 
patojenleresaldırarak  
vücudu korur . l Bir patojen vücuda girdiğinde, bağışıklık 

sistemindeki hücreler (CD4) bu organizmanın 
oraya ait olmadığını fark eder.

l Diğer bağışıklık sistemi hücreleri (CD8 
hücreleri dâhil), patojeni yok etmek üzere 
saldırıya geçer.

Bağışıklık sisteminiz güçlü ise hasta olmazsınız.

l HIV, bağışıklık sisteminizin CD4 
hücrelerini enfekte etmiş ve ele geçirmiştir

l Bir başka patojen vücuda girdiğinde, sistem 
nasıl savaşacağını artık bilmemektedir.

l Patojen vücudunuzda çoğalarak, hasta 
olmanıza neden olabilir.

Bağışıklık sisteminiz HIV tarafından zayıf düşürüldüyse, hasta olabilirsiniz
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