
MGA PAG AARAL TUNGKOL SA PAGKALAT NG SAKIT NA DIABETES

diabetes kidney disease. At the microalbumin stage, it is still reversible. If elevated .. Wala pang pag-aaral sa ating
bansa ng bilang ng Ang iba't ibang sakit na maaring maging bahagi .. pagkalat nito. May naisulat na artikulo tungkol sa.

Ang mga impektadong indibidwal ay maaaring makaranas ng lahat o ilan o wala sa mga sintomas na ito. Ito ay
mas birulente , mas nakahahawa, [13] at ang sanhi ng karamihan sa mga impeksiyong HIV sa buong mundo.
Tumatagal ng mga buwan ang paggamot. Gayunpaman, maraming dahilan ang bumubuo kabuuang pagkontrol
ng TB na malamang hindi. Ang tuberkulosis ay naroroon na sa mga tao mula ng panahong sinauna. Ang mga
taong may phthisis ay nagkarron ng mga lagnat at umuubo ng dugo. Sa yugtong ito ng impeksiyon, ang HIV
ay aktibo sa mga kulani na karaniwan ay patuloy ang pamamaga bilang tugon sa malaking mga halaga ng
virus na nabitag trapped sa follicular na dendritikong selulang network. Ang India ang may pinakamalaking
kabuuan ng paglaganap, na may tinatantiyang 2. Naniniwala ang mga taong ang original na taong may TB ang
sumasaid ng buhay ng mga ibang miyembro ng pamilya. Mga datos mula WHO. Ang epektibong bakuna ay
mahirap para gawin. Gayunpaman, ang karamihan sa mga ito ay may natutuklasan detectable na bigat na viral
at kalaunan ay tumutuloy sa AIDS nang walang paggamot bagaman mas mabagal sa iba. TB na malawakang
lumalaban sa gamot ay ang paglaban sa tatlo o higit pa sa anim na klase ng pumapangalawang mga gamot. Ito
ay mahal at matagal para masuri ang sakit. Ang yugtong latensiya ay sumasangkot sa kaunti o walang mga
sintomas at maaaring tumagal mula 2 linggo hanggang 20 taon o higit pa depende sa indibidwal. Dahil sa
relatibong mahinang kakayahan nito sa pagpasa, ang HIV-2 ay karamihang nakalagak lamang sa Kanlurang
Aprika. Ang isang tao ay maaaring magkaroon ng pangalawang paglaban dahil sa kakulangan ng paggamot,
kung hindi nila iniinom ang iniresetang naaangkop na plano kakulangan ng pagsunod , o kung gamit nila ng
mababang kalidad na gamot. Ang mga paglaban sa gamot sa TB ay lumabas noong mga  Impeksiyong
kroniko[ baguhin baguhin ang batayan ] Ang isang malakas ng pagtatanggol ng sistemang immuno ay
nagbabawas ng mga partikulong virus sa daluyang ng dugo na naghuhudyat ng pagsisimula ng pangalawa o
kronikong chronic impeksiyong HIV. Ang layunin ay bawasan ang bilang ng mga taong hindi wasto ang
pag-inom ng mga antibiyotiko. Ang Pneumonia na sanhi ng fungus na Pneumocystis jirovecii ay karaniwan at
kalimitang nakamamatay. Ang nagreresultang viral DNA ay ipinapasok naman sa nucleus ng selula at
isinasama sa selular na DNA ng kinokodigong viral na integrase at mga kapwa-paktor na hosto. Maraming
mga espesye ay nahahawaan ng lentivirus na mailalarawang responsable sa pangmatagalang mga sakit na may
mahabang yugtong inkubasyon. Ang BCG ay mabisa laban sa pagkahawa ng sakit sa pagkabata, ngunit ito ay
nagbibigay ng pabagu-bagong proteksiyon laban sa pagkakahawa ng TB sa baga. May kaunting pagbaba ang
nakita sa mga dami ng kaso. Sa terapwetikang ito, binabantayan ng health care provider na iniinom ng tao ang
kanyang mga gamot. Aktibong tuberkulosis[ baguhin baguhin ang batayan ] Mahirap na matukoy ang
aktibong tuberculosis na batay lamang sa mga palatandaan at sintomas. Ang anumang kurso ng sakit ng isang
partikular na indibiwal maaaring may malaking pagkakaiba. Ang mga indibidwal na nasa yugtong ito ay
nakahahawa pa rin. Ang isang yugto ng mabilisang replikasyong viral ay nagreresulta, na nagdudulot sa
pagsagana ng virus sa periperal na dugo. Dahil dito, ang mga pangunahing sintomas na ito ay hindi ginagamit
sa pagda-diagnos ng impeksiyong HIV dahil ang mga ito ay hindi nakikita sa lahat ng mga kaso at dahil sa
marami sa mga ito ay sinasanhi ng ibang mas karaniwang mga sakit. Kapag ang isang miyembro ng pamilya
ay namatay mula dito, ang ibang nahawang miyembro ay unti-unting hihina ang kalusugan. Tinatantiyang
kada aktong panganib ng pagkakamit ng HIV sa rutang paglalantad dito [23] [24] Ruta ng kalantaran
Tinatantiyang mga impeksiyon kada 10, na kalantaran sa impektado o may sakit na indibidwal Transpusyon o
pagsasalin ng dugo. Para sa huling apat na buwan, mabigay ng rifampicin at isoniazid.


