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Agenţii patogeni (sau 
germenii) sunt organisme 
vii care pot să provoace 
înbolnăvirile. Atât bacteriile 
cât şi viruşii sunt agenţi 
patogeni. Intrăm în contact 
cu ei continuu, dat faptul că 
există  agenţi patogeni în aerul 
ce respirăm, în bucatele care le 
mâncăm şi în tot aceea ce  ne 
înconjoară.

Fără îndoială, de obicei, agenţii 
patogeni nu provoacă probleme 
pentru că sunt atacaţi de 
sistemul imunitar în momentul 
când au pătruns în corp.

l Când  un agent patogen pătrunde în corp, este 
recunoscut de către celulele sistemului imunitar (numite 
CD4)  ca ceva ce nu aparţine organismului.

l Sunt trimise şi alte celule ale sistemului imunitar 
(incluzând cele  CD8) pentru atacarea şi distrugerea 
patogenilor.

Când sistemul imunitar este puternic, nu ne înbolnăvim

Sistemul imunitar este mecanismul de apărare natural al organismului. Este format dintr-o reţea compusă din: celule, 
ţesuturi şi organe ale corpului nostru.

l HIV-ul a infectat şi a distrus multe din celulele 
CD4 ale sistemului tău imunitar

l Sistemul imunitar este sitemul de apărare 
al corpului, care recunoaşte şi combate agenţii 
patogeni ( sau germenii).

l Când alt agent patogen pătrunde în 
organism, sistemul imunitar nu ştie cum să-l 
combată.

l HIV-ul debilitează sistemul imunitar 
, ceea ce înseamnă că agenţii patogeni 
comuni pot provoca infecţii şi înbolnăviri.

l Agentul patogen se poate înmulţi în 
organism şi te face să te îmbolnăveşti.

l Tratamentul antiretroviral reforţează 
sistemul imunitar.

Dacă sistemul imunitar este debilitat de HIV, ne putem înbolnăvi
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