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ఎయిడ్స్ 
విచ్చలవిడి శ ృంగార సృంభోగాల వలల , మేఖ్యృంగా కరీకృంటే ఎకేువ మృందీతో సృంభోగృంమో పామగొనడృం వలల , 
రకత  మారీిడి వలల , తల్లల  నేృండి బిడడ కే, కలేషు త సు రృంజిల వలల , ఎయిడ్స్ అనే వ్ాయధీ సృంక్రమిసేత ృందీ . మేృందే 
ఈ వ్ాయదీని ప్రాణహృంతక వ్ాయధీగా ( Death Sentenced Disease ) గా రీగణూ ృంచే వ్ారే. కాని శకి్త వృంతమ ై న ART 
మృందేలే, ఏయిడ్స్ వలల  వచచ చ ఋగమతలనే నయృం చేసె మృందేలే ఉననృందేన ఇప్పుడే ఈ 
వ్ాయదీని మధేమేహృం మరీయే హైెర్ టెనష న్ (రకత పోటే)మాృంటూ  వ్ాయధేల మాగే ఈ వ్ాయధీని కూడ దౄ రఘ కాల్లక 
మరీయే నియృంత్రృంచ్టానికి్ (Chronic and Manageable Disease )వీలే కల్లగె వ్ాయధీగా వయవహరీసేత న్ానరే . ఇదీ 
హెచ్.ఐ.వి (హయయమన్ ఇమేమయన్ోడ పు సు యెన్స్ వ ై రస్)అనే వ ై రస్ వలన వసేత ృందీ. AIDS అనేదీ ఎక్్య యర్డ  ఇమూయన్ 
డ ప సు యన్స్ సు ృండ్ోృంకే పొడి ేరే. శరౄ రృంమో రోగనిరోధక శకి్త , బాహయ కారణాల వలల  తగ్ొడృం అననమాట . 
హెచ్ఐవి వ ై రస్ మనేషలకే మాత్రమే సోకేతేృందీ. 

ఎయిడ్స్ భాదీతేలే 
 
1979-1995 మధయ కాలృంమో నమోదయిన ఎయిడ్స్ కే్సేల  ే

2010 వరకే ప్రృంచ్ృంమో మొతత ృం HIV AIDS రోగేల సృంఖ్య 3,40,00000 కాగ 2010 సృంవత్రృంమో కొతత గా 
నమోదయిన రొగేల సృంఖ్య 27,000,000. ఎయిడ్స్ భాదీతేలమో అతయధీకేలే  ఆఫ్రు కా ఖ్ృండృంవ్ారే. వ్ారీ 
తరేవ్ాత సాానృంమో భారతదేశృం ఉృందీ. అృంతే కాదే భారత దేశృంమో ఎయిడ్స్ వ్ాయధీ బారీన డేతేనన వ్ారీ 
సృంఖ్య ఆృంధ్ర ప్రదేశ్ోో చామా తొృందరగా ెరేగేతేృందని కే్ృంద్ర ఎయిడ్స్ నియృంత్రణ సృంసథ (NACO) చచ బేతేృందీ. 
2009 లెకుల ప్రకారృం మన దేశృంమగ మొతత ృం HIV/AIDS రోగేల సృంఖ్య 23,95,442 అమాగే 2009 వరకే మన 
రాష్రృంమో HIV/AIDS రోగేల సృంఖ్య 4,99,620 గా ఉృందీ. కు 2011-2012 మోనే నమోద ై న HIV/AIDS కే్సేలే 
2,66,919 అదే మన ఆృంద్రప్రదేశ  మో అయితే 60,952. మన దేశృంమగ మొతత ృం NACO నేృండి ఉచితృంగా ART 
మృందేలే అృందేకేృంటేనన HIV/AIDS రోగేల సృంఖ్య March 2012 వరకే 5,16,412. ఆృంద్రప్రదేశ నేృండి 
1,13,106 గా వైృందీ. దేశృంమో 20% మృందీ ఎయిడ్స్ వ్ాయధీగ్రసేత లే ఆృంద్రప్రదేశ మోనే ఉన్ానరే .ఈ సృంఖ్యలే 
ఎిటూ కప్పుడే మారీపోతేఉృంటాయి ఈ ేజిమగతరచ్ేగా NACO వ్ారే అనిన వివరాలనే 
పొృందేరేసూత ఉృంటారే. ైె సృంఖ్యలనిన అధీకారీక లెకులే మాత్రమే, NACO మో నమోదే చేసేకొకేృండా 
పె్వేైటేగా చికి్త్ అృందే వ్ారీ వివరాలే ఇృందేమో కలబడలేదే . 

 

 

 

 

http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B8%E0%B0%82%E0%B0%AD%E0%B1%8B%E0%B0%97%E0%B0%82
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AE%E0%B0%A7%E0%B1%81%E0%B0%AE%E0%B1%87%E0%B0%B9%E0%B0%82
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B0%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B0%AA%E0%B1%8B%E0%B0%9F%E0%B1%81
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B1%88%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B1%8D
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B1%88%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B1%8D
http://te.wikipedia.org/wiki/2010
http://te.wikipedia.org/wiki/2010
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%86%E0%B0%AB%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BF%E0%B0%95%E0%B0%BE
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AD%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B0%A4_%E0%B0%A6%E0%B1%87%E0%B0%B6%E0%B0%AE%E0%B1%81
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%86%E0%B0%82%E0%B0%A7%E0%B1%8D%E0%B0%B0_%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%A6%E0%B1%87%E0%B0%B6%E0%B1%8D
http://www.nacoonline.org/Quick_Links/Directory_of_HIV_Data/
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ఎయిడ్స్ ఎకుడ నేృండి వచిచృందీ? 
శ్ాసత రఙేల అృంచ్న్ా ప్రకారృం హెచ్ఐవి వ ై రసే సోకి్న మొదటూ  వయకి్త  ఆఫ్రు కా ఖ్ృండృంమోనే ఉృండాల్ల . 
ఇదీ 1915, 1941ల మధయ జరీగీ ఉృండవచ్చని ఊహు సేత న్ానరే. అిటోో అకుడ గ్రౄ న్ చిృంపాృంజీలకే 
ఎస్ఐవి(SIV)సోకేతూ ఉృండేదీ, ఇదీ హెచ్ఐవిగా రూపాృంతరృం చచ ృందీ మనేషలకే సోకటృం ప్రారృంభృంచిృందీ 
అని చచ బేతారే. కాన్స అధీకారీక లెకుల ప్రకారృం జూన్ 18, 1981న అమ రీకామో మొదటూ  ఎయిడ్స్ కే్సే 
నమోదయిృందీ. దౄ నిని మొదట సవల్లృంగ సృంరుృంమో పామగొనే ైరేషలకే సోకే్ వ్ాయధీ అని అపోహ డాారే . 
కాని వచిచన కే్సేలమో సగృంైెగా సవల్లృంగ సృంరుృంమో పామగొనని వ్ారే కావటృం వలన అృందరీక్ృ  వచేచ 
జబేుగా నిరాారీృంచారే. 

మనేషల శరౄ రృంమో ఎయిడ్స్ ఏృం చేసేత ృందీ? 
హెచ్ఐవి వ ై రసే మనేషలమో చేరీన వ ృంటనే, రోగనిరోధకతా శకి్త ని ద బుతీసేత ృందీ. తద్ావరా వ్ాయధీ గ్రసేత లే 
జలేబే తదీతర అృంటేరోగాల బారీన తవరగా డతారే . అృంతేకాక వ్ాయదీ నిరొదకత తగ్ీనకొదీద  ఎయిడ్స్ 
అహ్వవనిత వ్ాయదేలే (Opportunistic Infections ) రావటృం మొదలే ెడతాయి.కుసారీ గనక ART మృందేలే 
వ్ాడటృం మొదలేెడితె ఈ వ్ాయదేలే రావటృం అరేదే .  

హెచ్ఐవి మరీయూ ఎయిడ్స్ 
హెచ్ఐవి వ ై రసే ఉనన అృందరీక్ృ  ఎయిడ్స్ ఉననటేల  కాదే . శరౄ రృం మోల హెచ్ఐవి వ ై రస్ ఉన్ాన కూడా కొనిన 
సృంవత్రాల పాటే ఆరోగయృంగానే కనిు సాారే . వ్ారీకి్ ఎప్పుడయితే ఆరోగయృం నశిసేత ృంద్ో అప్పుడే ఎయిడ్స్ 
వచిచనటేల  రీగణూ ృంచ్డృం జరేగేతేృందీ. క వయకి్త  శరౄ రృంమో హెచ్ఐవి వ ై రసే ఉననటల యితే అతనిని హెచ్ఐవి 
పాజిటూ వ్ అని సృంభోదీసాారే. 

హెచ్ఐవి ఉనన వ్ారీకి్ ఎయిడ్స్ వచిచనటేల  ఎప్పుడే నిరాారీసాారృంటే : 

 రకత  రౄ క్ష చేసు నప్పుడే రోగనిరోదకత బాగా క్షృ ణూ ృంచిృందని తేల్లనప్పుడే .CD4 కణాల సృంఖ్య ౨౦౦ కృంటె 
తకేువ ఉననప్పుడే 

 ఎయిడ్స్ కల్లగీృంచిన రేగమత ( Opportunitic Infections ) 
 

ఎయిడ్స్ కలిగ ించే రుగ్మతలు 
మనేషలమో సహజృంగా రోగనిరోధక శకి్త  ఎన్ోన రోగాలనే అడేడ కేృంటేృందీటాయి . ఆ నిరోధక శకి్త  
నశిృంచినప్పుడే రేగమతేలే శరౄ రృంమోకి్ చేరేకేృంటాయి.ఎయిడ్స్ కల్లగీృంచే రేగమతలే సాధారణృంగా , 
ఆరోగయవృంతేలెవరీక్ృ  రావై. అృందేకనే వీటూ కి్ ఎయిడ్స్ కల్లగీృంచే రేగమతలే అని ు లేసాారే . ఎయిడ్స్ కల్లగీృంచే 
కొనిన రేగమతలే: 

http://te.wikipedia.org/wiki/1915
http://te.wikipedia.org/wiki/1941
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%9C%E0%B1%82%E0%B0%A8%E0%B1%8D_18
http://te.wikipedia.org/wiki/1981
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 హర్ప  స్ జగస్ర్ ( శిృంగెల్స్ గజకరణ మే )Herpes Zoster Virus (shingles) 
 కపోస స్ సరోుమా (Kaposi's Sarcoma) - సాధారణృంగా చ్రామనికి్ వచేచ కాయన్రే . 
 సు ఎృంవి రెటెన ైటూ స్ (CMV Retinitis) - కృంటూ  వ నేక భాగృంమో సోకే్ క వ ై రసే . 
 నేయమోనియా (PCP) - ఎయిడ్స్ వ్ాయధీగ్రసేత లమో చామా మృందీకి్ సోకే్ రోగమే , ఇదీ ఊు రీతితేత లకే 

సోకేతేృందీ. 
 టాకో్పాోసోమసు స్ (Taxoplasmosis) - ఈ రోగమే మ దడేకే సోకేతేృందీ. 
 క్షయ (Tuberculosis) 
 ఇనేవస వ్ సరీవకల్స కాయన్ర్ (Invasive Cervical Cancer) - ఇదీ ఆడవ్ారీ గరభకోశృం కి్ృంద వ్ాయు ృంచే 

కాయన్రే. 
 

http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B9%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E2%80%8C%E2%80%8C%E0%B0%B8%E0%B1%8D_%E0%B0%9C%E0%B1%8A%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B0%B0%E0%B1%8D
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B6%E0%B0%BF%E0%B0%82%E0%B0%97%E0%B1%86%E0%B0%B2%E0%B1%8D%E0%B0%B8%E0%B1%8D
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B0%9C%E0%B0%95%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%A3%E0%B0%AE%E0%B1%81
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B1%81%E0%B0%AE%E0%B1%8B%E0%B0%A8%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%BE
http://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%9F%E0%B0%BE%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B8%E0%B1%8B%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%B2%E0%B0%BE%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%AE%E0%B1%8B%E0%B0%B8%E0%B0%BF%E0%B0%B8%E0%B1%8D&action=edit&redlink=1
http://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B7%E0%B0%AF

