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INTRODUCERE

Importan]a cunoa[terii statusului HIV pentru femeia
gravid\
Înc\ de la începuturile epidemiei de HIV/SIDA transmiterea vertical\ a fost
recunoscut\ ca un mod important de dobândire a infec]iei cu HIV la copil.
Epidemiologia infec]iei HIV la copii este rezultatul interac]iunii mai multor factori: cre[terea inciden]ei infec]iei HIV în rândul femeilor de vârst\ fertil\, impactul tratamentului antiretroviral asupra transmiterii verticale [i cre[terea semnificativ\ a supravie]uirii persoanelor cu infec]ie HIV.
De fapt, rata transmiterii verticale variaz\ între 13% [i 48%, în func]ie de
locul în care a fost efectuat studiul [i de prezen]a al\pt\rii la sân a nou-n\scutului. Ast\zi, transmiterea vertical\ este responsabil\ de 90% din cazurile de copii
infecta]i HIV. Aceast\ problem\ este deosebit de important\ dac\ re]inem faptul
c\ în întreaga lume peste 50% din persoanele infectate cu HIV sunt femei [i
circa 80% dintre acestea sunt la vârst\ fertil\. Astfel, s-a estimat c\ în fiecare
zi se nasc 1.600 copii infecta]i HIV.
Se estimeaz\ c\ în 2001 au fost infecta]i cu HIV în întreaga lume aproximativ 800.000 de copii, în majoritate pe cale vertical\ (UNAIDS).
La data de 31 decembrie, ^n România, se aflau ^n via]\ 10.278 persoane
seropozitive, din care 6.364 aveau mai pu]in de 15 ani. Aproape jum\tate din
adul]i sunt femei de vârst\ fertil\ (13-50 de ani). Întrucât exist\ o tendin]\ de
cre[tere semnificativ\ statistic a num\rului de adul]i cu infec]ie HIV, [i implicit
a cazurilor de transmitere vertical\, este necesar\ testarea HIV a gravidelor, iar
pentru cele depistate pozitiv efectuarea profilaxiei transmiterii verticale.
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CAPITOLUL I: GENERALIT|}I

1.1. Defini]ie
Infec]ia cu HIV este specific uman\ [i foarte contagioas\, caracterizat\
printr-o evolu]ie stadial\, îndelungat\, cu manifest\ri clinice ini]iale de boal\ acut\ benign\, urmate de o lung\ perioad\ de s\n\tate aparent\ [i, în final, de reexprimarea clinic\ de gravitate progresiv\ cu sfâr[it letal. Infec]ia produce degradarea lent-progresiv\ a mecanismelor de ap\rare la infec]ii, care explic\ apari]ia,
sub un anumit prag de deficit imun, a infec]iilor oportuniste [i a diferitelor tumori, care antreneaz\ decesul.

1.2. Istoric
Primele informa]ii despre HIV dateaz\ de la începutul anilor `80, odat\ cu
semnalarea pentru prima dat\ a unui val epidemic de infec]ii oportuniste [i sarcom Kaposi la b\rba]ii americani homosexuali (1981). Elementul biologic comun
tuturor acestor cazuri era un deficit imunitar sever.
Virusul cauzal al acestui nou sindrom a fost descris în 1983 de Montagnier
care l-a denumit LAV (Lymphadenopathy Associated Virus) [i de Gallo în 1984,
care i-a dat numele de HTLV-3. Denumirea definitiv\ de virus al imunodeficien]ei umane i-a fost atribuit\ de Comitetul Interna]ional de Taxonomie a
Virusurilor, în 1986.
Existen]a unor cazuri de boal\ bine demonstrate, dar cu serologie negativ\
a dus la descoperirea HIV 2, r\spândit în Africa de Vest. El se deosebe[te de
HIV 1 din punct de vedere antigenic [i printr-o evolu]ie mai lent\ a bolii.
Primul caz de SIDA la adult a fost raportat în România în 1985, iar la
copil în 1987.

1.3. Mortalitate, morbiditate, prevalen]\
Infec]ia HIV este o pandemie care afecteaz\, cu diferen]e mari de prevalen]\
toate ]\rile lumii. Toate statisticile actuale înregistreaz\ cazurile cumulativ,
începând cu primul bolnav diagnosticat pân\ în prezent. Aprecierea num\rului
real de cazuri are în vedere doi factori de corec]ie:
- sc\derea num\rului cazurilor decedate;
- subevaluarea num\rului real de cazuri.

1.4. Sursa de infec]ie
Sursa de infec]ie este omul infectat cu HIV. Infec]ia persist\ toat\ via]a
celui infectat care r\mâne contagios cronic. Contagiozitatea pare a fi mai mic\
pentru HIV 2 decât pentru HIV 1.
La subiec]ii infecta]i, HIV a putut fi izolat din foarte multe produse biologice: ganglioni limfatici, timus, m\duv\ osoas\, creier, LCR, sânge, saliv\, lacrimi, urin\, lapte matern, gler\ cervical\ etc. Cu toate acestea, numai un num\r
limitat din lichidele biologice din aceast\ list\ au putut fi incriminate în transmiterea infec]iei.

1.5. C\i de transmitere
Exist\ 3 c\i de transmitere a infec]iei cu HIV:
- transmitere pe cale sexual\;
- transmitere materno-fetal\ (vertical\);
- transmitere parenteral\.
Transmiterea pe cale sexual\ a infec]iei HIV este cea mai frecvent\. Orice
form\ de raport sexual neprotejat poate transmite infec]ia.
Transmiterea parenteral\ se produce prin administrarea de sânge sau de produse derivate din sânge (cu excep]ia imunoglobulinei [i albuminei umane) sau
prin folosirea de seringi, ace sau alte instrumente ce traverseaz\ înveli[ul cutanat
[i care au fost infectate. De[i exist\ un triaj riguros al donatorilor, riscul este
înc\ prezent prin posibilitatea ca în sângele donatorului s\ nu fi ap\rut înc\ anticorpii care permit diagnosticul de infec]ie.

1.6. Grupe de risc
Exist\ risc crescut de infec]ie HIV pe cale sexual\ în caz de raporturi homosexuale, coexisten]\ a unor boli genitale (lues, herpes, ulcera]ii), raporturi heterosexuale brutale, violuri, raporturi sexuale neprotejate în condi]ii care cresc riscul
de infec]ie (în perioada menstrua]iei, cu mul]i parteneri, cu bolnavi în stadii de
viremie maxim\).
Grupe de copii cu risc crescut de infec]ie cu HIV sunt: mame infectate cu
HIV, activit\]i cu risc de infec]ie ale oric\ruia din p\rin]i, transfuzii cu sânge
necontrolat, administr\ri de derivate de sânge necontrolate/neprocesate anti-HIV,
tratamente parenterale multiple, adolescen]i activi sexual, tineri consumatori de
droguri pe cale parenteral\, copii abuza]i sexual.
Categorii de persoane cu risc crescut de infec]ie pe cale parenteral\ sunt:
bolnavi de hemofilie, toxicomani, bolnavi dializa]i cronic.
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1.7. Etiopatogenie
1.7.1. Etiologie
HIV este un virus ARN care face parte din clasa retrovirusurilor. Aceast\
clas\ este caracterizat\ de replicare printr-o etap\ de reverstranscriere a genomului format din molecule de ARN identice în ADN, lucru posibil datorit\ unei
enzime numit\ revers-transcriptaz\.

a) Clasificarea retrovirusurilor
Retrovirusurile formeaz\ 3 mari familii, în func]ie de parametrii filogenetici
[i de criteriile de patogenie:
- oncovirusuri - sunt retrovirusurile cele mai r\spândite, fiind asociate cu
diverse tumori [i leucemii; ex: virusul leucemiei aviare, virusul sarcomului Rous,
HTLV 1 [i 2 (la om);
- lentivirusuri - sunt virusuri care provoac\ boli cu evolu]ie lent\ (pneumonii, afect\ri neurologice); ex: virusul VISNA (la oi), virusul encefalitei caprine,
virusul anemiei infec]ioase ecvine, HIV 1 [i 2 (la om);
- spumavirusuri - sunt virusuri cu circula]ie la mamifere, nefiind îns\ asociate cu nici o patologie cunoscut\ la om sau la animal.
Virusurile HIV au mai multe subtipuri diferen]iate în baza secven]elor genei
env. Astfel, HIV 1 formeaz\:
- grupul M (major), cu cel pu]in 10 subtipuri notate de la A la J;
- grupul O (outgroup), cu 3 subtipuri O1, O2, O3 - caracteristice bolnavilor dintr-o arie central\ african\;
- grupul N, identificat în Camerun.
HIV 2 are mai multe subtipuri filogenetice, notate de la A la E.
La nivel mondial domin\ infec]iile cu subtipul C. În România predomin\
tipul F de HIV 1 atât la copii (93%), cât [i la adul]i (68%), serotipurile A, B,
C, D [i E fiind întâlnite în procente mult mai reduse.

b) Caractere generale ale lentivirusurilor:
z Aspect molecular:
- genom mare (dep\[ind 9 kb);
- prezen]a genelor clasice [i accesorii reglatorii;
- polimorfism prin variabilitate în regiunea env;
- glicozilare înalt\ a proteinelor de suprafa]\;
- nucleocapsid\ de form\ conic\.
z Aspect biologic:
- nu sunt oncogene;
- se dezvolt\ pe gazd\ strict specific\;
- citopatogene pentru majoritatea limfocitelor infectate;
- noncitopatogene pentru macrofagele infectate;

- acumularea moleculelor neintegrate de ADN viral în celulele infectate;
- posibilitatea persisten]ei latente în unele celule infectate.
z Aspectul clinic:
- perioad\ lung\ de incuba]ie aparent\;
- induc supresie imun\;
- afecteaz\ sistemul hematopoietic;
- afecteaz\ SNC;
- induc numeroase deregl\ri de tip autoimun.

c) Structura HIV
Virusul are form\ icosaedric\, diametrul de 80-100 nm [i este alc\tuit din
nucleocapsid\ învelit\ de o anvelop\. Anvelopa este alc\tuit\ dintr-un dublu strat
lipidic str\b\tut de 72 de forma]iuni aciculare (spiculi) formate din dou\ glicoproteine (gp41 [i gp120).
Nucleocapsida are form\ conic\ [i cuprinde:
- capsida cu structur\ proteic\ - proteinele p24 [i p17;
- enzime - proteaza, integraza, reverstranscriptaza;
- ARN viral - 2 lan]uri.
ARN-ul este constituit din trei gene comune tuturor retrovirusurilor - gag,
pol [i env - [i mai multe gene specifice - tat, rev, vif, nef, vpr, vpu/vpx. Cea
mai variabil\ dintre genele clasice este gena env, iar dintre genele specifice gena nef. Genele virale clasice codific\:
- gag - p17; p24; p7 (proteine ale nucleocapsidei);
- pol - p11; p66; p32 (proteine cu activitate enzimatic\);
- env - gp160; gp120; gp41 (glicoproteine ale anvelopei).
Cele 6 gene specifice sunt implicate în fenomenele de reglare a expresiei
proteinelor virale [i în replicarea virusului. De asemenea, ele par s\ modifice
expresia anumitor gene celulare, provocând o alterare a func]iei celulelor sistemului imun infectate de virus.
Secven]a LTR (Long Terminal Repeat) este prezent\ la fiecare extremitate
a ADN-ului proviral, permi]ând integrarea provirusului în genomul celulei gazd\;
ea con]ine elemente promotoare necesare pentru expresia genelor virale.
Diferen]a major\ între genomul HIV 1 [i HIV 2 este faptul c\ HIV 2 nu
prezint\ gena vpu [i con]ine gena vpx care nu se întâlne[te în genomul HIV 1.
Exist\ reac]ii imunologice încruci[ate între proteinele interne ale celor 2 tipuri
de virusuri, consecin]\ a epitopilor comuni pentru fiecare protein\ codificat\ de
gena gag, îns\ proteinele de anvelop\ sunt specifice pentru fiecare tip de virus
[i chiar pentru fiecare grup de virus HIV-1. Aceste aspecte sunt importante în
diagnosticul infec]iei HIV, care se bazeaz\ pe recunoa[terea proteinelor constitutive ale virusului de c\tre anticorpii prezen]i în serul persoanei infectate.
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d) Ciclul de replicare al HIV în celula gazd\
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Ciclul de replicare al virusului se desf\[oar\ în mai multe etape:
1. Ata[area [i penetrarea în interiorul celulei
- ciclul începe cu recunoa[terea de c\tre anvelopa viral\ a moleculelor de pe
suprafa]a celular\ numite receptori [i coreceptori ai HIV; gp 110/120 viral\ are o
mare afinitate pentru molecula CD4 aflat\ pe suprafa]a celulei gazd\; molecula
CD4 este exprimat\ de popula]ia de limfocite T CD4+ helper, monocite/macrofage, celule dendritice (celule Langerhans) [i microgliile cerebrale;
- aceast\ recunoa[tere nu este îns\ suficient\ pentru p\trunderea virusului în
celula gazd\; gp 110/120 sufer\ o modificare conforma]ional\ care permite recunoa[terea ei de c\tre coreceptori, CCR5 (exprimat pe monocite [i LT) [i
CXCR4 (exprimat pe LT);
- au fost descrise [i alte mecanisme de p\trundere a HIV în celulele gazd\;
de asemenea, au fost identificate [i alte celule, neposesoare de receptori CD4,
susceptibile infec]iei HIV: limfocite B, celule NK, epiteliul timic, celulele STEM
ale hematopoiezei, celule digestive, celule hepatice etc.;
- urmând ata[area, fuziunea cu celula gazd\ apare prin intermediul gp41;
- virusul pierde anvelopa, nucleocapsida penetreaz\ în celul\ [i se dezintegreaz\, eliberând ARN-ul viral.
2. Reverstranscrierea [i integrarea
- se sintetizeaz\ ADN proviral prin interven]ia reverstranscriptazei; în aceast\
etap\ se formeaz\ LTR, care va servi la integrarea în genomul celulei gazd\;
- ADN-ul proviral migreaz\ sub forma unor complexe nucleoproteice spre
nucleu unde, prin ac]iunea integrazei virale care recunoa[te LTR, este integrat
în ADN-ul celulei în locuri întâmpl\toare;
- acest provirus poate r\mâne inactiv transcrip]ional sau poate s\ manifeste
niveluri înalte de expresie genic\, cu produc]ie activ\ de virus.
3. Transcrip]ia [i transla]ia
- aceste etape conduc la expresia de noi particule virale [i depind de tipul
[i starea celulelor infectate;
- transcrip]ia ADN-ului proviral în ARN genomic este realizat\ de ARN
polimeraza II a celulei gazd\; pentru aceasta, celula este în prealabil activat\
prin stimuli provenind de la membrana celular\ care prime[te semnale de la celulele vecine, direct sau prin intermediul unor limfokine; nivelul acestei sinteze
este controlat de c\tre proteinele de reglare codificate de genele tat [i rev;
- se sintetizeaz\ proteine virale pornind de la fragmente de ARN mesager
virale;

4. Asamblarea [i înmugurirea
- proteaza viral\ [i proteazele celulare cliveaz\ poliproteinele în componente
func]ionale care se asambleaz\ cu ARN-ul viral, formând nucleocapside fiice;
- ie[irea din celul\ se face prin înmugurire la suprafa]a celulei gazd\, astfel completându-[i structura cu un înveli[ lipidic.

1.7.2. Patogenie
Efectele infec]iei HIV asupra sistemului de ap\rare imun\
1. Efectele asupra limfocitului CD4+
În prima faz\ [i în stadiul terminal se produce o sc\dere important\ a num\rului de limfocite CD4+, pe când în faza asimptomatic\ num\rul se men]ine
relativ stabil, cu descre[tere progresiv\.
Mecanismele implicate în sc\derea num\rului de limfocite CD4+ sunt:
z efectul citopatic al HIV realizat prin:
- acumularea unei cantit\]i mari de ARN viral neintegrat;
- pierderea integrit\]ii membranei celulare;
- inhibarea sintezei de proteine celulare.
z formarea de sinci]ii - celulele infectate fuzioneaz\ cu celulele vecine neinfectate;
z apoptoza celulelor neinfectate;
z citotoxicitatea Ac-dependent\ - gp120 se leag\ de CD4, apoi Ac anti
gp120 se leag\ de gp120;
z mecanism autoimun - Ac anti gp120 [i gp41 pot agresa anumite structuri de pe membrana limfocitului, datorit\ asem\n\rii structurale a acestora cu glicoproteinele virale;
z super antigene;
z pierderea precursorilor imaturi ai CD4+ prin infectarea celulelor timice
progenitoare sau prin infectarea celulelor ce secret\ citokine esen]iale în
diferen]iere;
z legarea gp120 sau a complexului Ac-Ag gp120 la limfocit poate determina anormalit\]i de semnalizare intracelular\ [i apoptoz\.
Modific\rile calitative ale CD4+:
z scade proliferarea indus\ de antigene sau mitogene;
z scade Th1 în raport cu Th2;
z se pierde subsetul Th cu memorie;
z defecte de semnalizare intracelular\;
z scade secre]ia de IL2;
z eliberarea în umori a receptorului pentru IL2;
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z scade sensibilitatea la IL2 a receptorului specific;
z scade chemotactismul, scade produc]ia de IFNJ, cre[te proliferarea spontan\.
2. Efecte asupra limfocitului B
Infec]ia HIV determin\ hiperreactivitatea LB, manifestat\ prin:
z cre[terea prolifer\rii spontane;
z cre[terea secre]iei spontane de TNFD [i IL6;
z cre[terea secre]iei spontane de Ig in vitro, cu nivel crescut de IgD [i
IgE [i deficit de IgG;
Cauzele hiperreactivit\]ii sunt:
z stimularea cre[terii [i diferen]ierii LB de c\tre gp41;
z activarea prin intermediul IL6 produs\ de macrofage;
z coinfec]ii - CMV, EBV.
Consecin]ele hiperreactivit\]ii sunt:
z hipergamaglobulinemie;
z prezen]a de complexe imune circulante;
z autoanticorpi;
z risc de limfom cu celule B.
Limfocitul B r\spunde slab in vitro la stimularea cu mitogene sau antigene
noi. Modific\rile calitative ale limfocitului B determin\ deficit în r\spunsul umoral primar [i cre[terea predispozi]iei la infec]ii cu bacterii încapsulate (pneumococ, meningococ, Haemophilus influenzae).
3. Efecte asupra sistemului monocit-macrofag
Monocitele sunt normale ca num\r la pacien]ii cu infec]ie HIV. De[i permit replicarea viral\, sunt mai rezistente la ac]iunea citopatic\ a HIV. Ele se
constituie în rezervoare de virus [i pot avea rol în diseminarea infec]iei.
HIV-1 poate infecta [i macrofagele diferen]iate care nu sunt în faza de diviziune. În stadiile tardive, când limfocitele CD4+ sunt foarte sc\zute, sunt principalul loc de replicare viral\.
Sistemul monocit-macrofag sufer\ urm\toarele modific\ri calitative:
z sc\derea chemotactismului;
z reducerea activit\]ii bactericide;
z secre]ie neadecvat\ de TNFD [i de IL1;
z sc\derea prelucr\rii antigenelor [i capacitate sc\zut\ de prezentare a antigenelor c\tre limfocitele T;
z scade r\spunsul la antigene [i mitogene;
z sinteza unor monokine toxice pentru celula nervoas\;
z inhibarea capacit\]ii de recunoa[tere a antigenelor datorit\ fix\rii Ac anti
gp120 pe HLA DR, datorit\ asem\n\rii cu gp120.

4. Efecte asupra celulelor NK
Celulele NK prezint\ anomalii calitative secundare deficitului de LTh [i IL2,
având drept consecin]\ sc\derea citotoxicit\]ii directe datorit\ sc\derii controlului
asigurat de IFND [i J [i de c\tre IL2.
5. Efectele pe limfocitele CD8
Num\rul de limfocite CD8 cre[te precoce, ducând la inversarea raportului
CD4/CD8 [i scade în fazele terminale.

1.8. Diagnosticul infec]iei HIV
1.8.1. Principii generale
HIV provoac\ o infec]ie cronic\, caracterizat\ prin coexisten]a în organism
a virusului, prezent în stare liber\ sau integrat în genomul celulelor infectate [i
a r\spunsul imun orientat împotriva acestuia, în principal a anticorpilor serici.
Diagnosticul indirect (serologic) al infec]iei HIV se bazeaz\ pe detectarea
anticorpilor specifici [i reprezint\ modalitatea cea mai accesibil\ de diagnostic.
Diagnosticul direct se bazeaz\ pe eviden]ierea virusului prin multiplicare în culturi celulare sau prin detec]ie imunologic\ sau molecular\.
Semnifica]ia [i importan]a diferitelor metode de detectare a infec]iei HIV
sunt mai bine în]elese în contextul cunoa[terii evenimentelor care se deruleaz\
în cursul infec]iei (figura 1).
Circa 50-70% dintre persoanele cu infec]ie HIV primar\ prezint\ un sindrom acut asem\n\tor mononucleozei la 2-6 s\pt\mâni dup\ infec]ia ini]ial\.
Aceast\ perioad\ de timp se caracterizeaz\ prin prezen]a unor niveluri mari ale
viremiei plasmatice (pot fi detectate prin cultur\ viral\ sau prin tehnica RT-PCR);
de asemenea, antigenul p24 este detectabil în plasm\.
Anticorpii fa]\ de proteinele core [i din anvelopa virusului apar la 2-6
s\pt\mâni dup\ debutul simptomelor [i persist\ pe toat\ durata de evolu]ie a
infec]iei. Nivelurile viremiei plasmatice [i ale antigenului p24 scad dramatic în
corela]ie cu apari]ia r\spunsului imun al gazdei; cu toate acestea la majoritatea
bolnavilor ARN-ul viral plasmatic r\mâne detectabil.
În timpul perioadei asimptomatice a infec]iei HIV, antigenul p24 este în
general nedetectabil [i cultura viral\ r\mâne negativ\. În schimb, la apari]ia manifest\rilor clinice definitorii pentru SIDA antigenul p24 [i viremia plasmatic\ cresc
la niveluri detectabile.
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Figura 1. Evolu]ia infec]iei HIV
În figura 2 este prezentat algoritmul propus pentru testarea HIV. Sunt precizate persoanele c\rora le este propus\ testarea HIV; realizarea acesteia implic\
efectuarea consilierii pre- [i post-testare.
Testarea HIV este recomandat\:
z Tuturor persoanelor care prezint\
manifest\ri clinice asociate cu infec]ia
HIV;
z Persoanelor cu limfadenopatie
de etiologie neprecizat\, febr\
[i sc\dere ponderal\.

z Persoanelor cu boli transmisibile sexual;
z Categoriilor cu risc de infec]ie HIV/SIDA:
-homosexuali;
-bisexuali;
-hemofilici;
-utilizatori de droguri;
-parteneri sexuali ai persoanelor cu risc;
-parteneri sexuali ai persoanelor cu infec]ie HIV;
-prostituate;
-persoane heterosexuale cu > 1 partener sexual în ultimele 12 luni [i neutilizarea prezervativului în ultimele
6 luni;
-persoane care au primit sânge [i/sau derivate;
z persoane care se consider\ la risc sau care solicit\
testarea;
z femeia gravid\;
z persoane cu tuberculoz\ activ\;
z recipientul [i sursa expunerilor profesionale;
z personal medical care practic\ proceduri invazive cu risc
de expunere;
z donatori de sânge, sperm\ [i organe.

Consiliere pretestare
Testare HIV (ELISA + Western blot)
Consiliere post testare
Confirmarea diagnosticului de infec]ie HIV (Tabelul 1.)

Figura 2. Algoritm pentru testarea HIV

1.8.2. Testele de laborator
1.8.2.1. Testele indirecte (detectarea anticorpilor anti-HIV)
Detectarea anticorpilor anti-HIV se bazeaz\ pe realizarea [i vizualizarea unei
reac]ii antigen-anticorp între anticorpii serici ai subiectului infectat [i antigenele
virale produse în laborator. Cu toate c\ ast\zi este posibil\ detectarea anticorpilor anti-HIV [i în alte lichide biologice (urin\, saliv\), utilizarea serului r\mâne
metoda de referin]\. În tabelul 1 sunt prezentate principalele teste pentru diagnosticarea infec]iei HIV.
a) Testul ELISA
Metodele standard pentru vizualizarea reac]iei antigen-anticorp sunt metodele
imuno-enzimatice de tip ELISA.
În func]ie de antigenele utilizate [i de particularit\]ile tehnice exist\ patru
genera]ii de reac]ii ELISA, cu numeroase variante. Testele serologice din prima
[i a doua genera]ie pun în eviden]\ doar anticorpii anti-HIV de tip IgG. Cele
din genera]ia a treia, larg utilizate ast\zi, eviden]iaz\ anticorpii de tip IgM [i
IgG. Antigenele utilizate ini]ial proveneau din lizate de celule infectate cu HIV.
Ast\zi se utilizeaz\ proteine virale recombinante produse prin inginerie genetic\
într-o form\ purificat\ sau peptide corespunzând fragmentelor de proteine [i produse prin sintez\ chimic\. Testele din genera]ia a patra, introduse în 1997, permit detectarea combinat\ a antigenului p24 a HIV1 [i a anticorpilor de tip IgM
[i IgG anti-HIV1, [i HIV2.
Reac]iile nespecifice cu alte proteine pot da rezultate fals-pozitive. Acestea
apar mai ales în cazul femeilor multipare, a persoanelor politransfuzate, cu boal\
hepatic\, hemopatii maligne, transplant renal, boli de ]esut conjunctiv, insuficien]\
renal\ cronic\, infec]ii acute cu virusuri cu ADN, sarcin\ etc.
Rezultatele fals-negative apar la debutul infec]iei HIV (în perioada cunoscut\ sub denumirea de „fereastr\ imunologic\“). Apari]ia anticorpilor detectabili în
ser are loc în general la 4-12 s\pt\mâni de la infec]ie [i de aceea testul trebuie repetat la 1, 3 [i 6 luni în cazurile suspecte de infec]ie acut\ sau în situa]ia
de expunere accidental\ a personalului medical la HIV. Alte cauze de rezultate
fals-negative: transplant medular, neoplazii [i disfunc]ie limfocitar\ B.
Dou\ teste ELISA repetat pozitive constituie criteriu pentru testarea Western
blot.
Testele rapide, care permit ob]inerea unui rezultat în câteva minute sau ore,
larg utilizate ast\zi datorit\ faptului c\ nu necesit\ aparatur\ sofisticat\, sunt utile
pentru depistarea anticorpilor anti-HIV1 [i anti-HIV2 din faza cronic\ a infec]iei,
dar nu ofer\ suficient\ sensibilitate pentru depistarea primo-infec]iei HIV. Aceste
teste sunt utile pentru situa]iile de urgen]\ [i constituie o bun\ alternativ\ pen-
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tru depistarea persoanelor infectate HIV din ]\rile în curs de dezvoltare.
Asociaz\ riscul unor rezultate fals pozitive, motiv pentru care în fa]a unui
rezultat pozitiv se impune utilizarea unor teste de confirmare.
b) Testul Western blot
Testul de confirmare Western blot pune în eviden]\ prezen]a anticorpilor
fa]\ de anumite proteine specifice ale HIV, separate prin electroforez\ [i apoi
transferate pe o membran\ de nitroceluloz\. Prezen]a anticorpilor fa]\ de o
anumit\ protein\ viral\ este pus\ în eviden]\ printr-o reac]ie imuno-enzimatic\, care materializeaz\ pozi]ia proteinei respective prin apari]ia unei benzi colorate. Con]ine trei proteine virale majore (proteina core p24 [i dou\ proteine
de anvelop\ gp41 [i gp120/160) precum [i alte proteine: p17, p31, gp41, p51,
p55, p66. Testul este interpretat astfel:
- negativ: nici o band\ eviden]iat\;
- pozitiv: cel pu]in 2 din cele 3 benzi majore;
- indeterminat: una din cele 3 benzi majore.
O propor]ie mic\ de bolnavi infecta]i cu HIV pot s\ aib\ un test Western
blot nedeterminat. Aceast\ situa]ie este întîlnit\ în stadiul avansat al bolii, la
bolnavii cu o sc\dere marcat\ a nivelului de anticorpi din cauza depresiei severe a sistemului imun [i la copiii n\scu]i din mame infectate HIV care pierd
anticorpii materni. Un aspect similar se poate constata în perioada ini]ial\ a
seroconversiei, înainte ca produc]ia de anticorpi s\ ating\ un nivel suficient.
Test Western blot indeterminat poate s\ apar\ [i la persoanele neinfectate, datorit\ unor reac]ii nespecifice ale serului acestor persoane (mai frecvent
la femeia gravid\).
O persoan\ cu teste ELISA pozitive [i test Western blot indeterminat trebuie urm\rit\ clinic [i evaluat\ prin alte metode (PCR, detectarea Ag p24)
sau trebuie repetat testul Western blot la 1 lun\.
Dac\ se eviden]iaz\ doar anticorpii anti gp41 [i gp120 [i lipsesc anticorpii împotriva antigenelor virale centrale, testul are semnifica]ie de prognostic nefavorabil.
Testele serologice standard (ELISA [i Western blot) prezint\ o sensibilitate [i o specificitate mai mari de 99,9%.
c) Alte teste indirecte
Exist\ [i teste de imunofluorescen]\ (IFA) ca metode alternative pentru
detectarea anticorpilor anti-HIV. De asemenea, au fost ob]inute [i aprobate de
FDA teste salivare [i teste urinare pentru diagnosticarea infec]iei HIV (vezi
tabelul 1).

1.8.2.2. Testele directe
a) Detectarea antigenului p24
Acest test permite diagnosticul precoce în faza premerg\toare seroconversiei.
Dup\ seroconversie, cantitatea de antigen liber scade prin mascarea în complexe
imune [i cre[te din nou în stadiul final al bolii, când anticorpii anti p24 tind
s\ dispar\.
Detectarea antigenului p24 se efectueaz\ cu o tehnic\ de imunocaptur\ [i
pune în eviden]\ antigenul viral liber. ICD p24ag (immunocomplex dissociated
p24 antigen) elibereaz\ antigenul p24 din complexele imune [i este de 5 ori
mai sensibil\ decât metoda clasic\.
În prezent, aceast\ tehnic\ este util\ în special pentru screeningul bolnavilor în situa]ii în care determinarea nivelurilor ARN-HIV [i a limfocitelor CD4
nu este disponibil\ (]\ri în curs de dezvoltare), pentru identificarea copiilor cu
infec]ie HIV cu risc de a dezvolta disfunc]ie imun\ sever\ [i în suspiciunile de
primo-infec]ie HIV.
b) Detectarea ADN [i ARN-HIV
Nici unul dintre aceste teste nu este considerat superior testelor serologice
de rutin\, dar pot fi folosite pentru diagnosticarea infec]iei HIV la bolnavii cu
agamaglobulinemie, în infec]ia retroviral\ acut\, în infec]ia neonatal\, în perioada de „fereastr\ imunologic\“ dup\ expunerea viral\.
ADN PCR calitativ\ este tehnica utilizat\ cel mai frecvent pentru diagnosticul infec]iei HIV la copilul mic. M\soar\ ADN proviral integrat în celulele
mononucleare din sîngele periferic, indiferent de abilitatea ADN-ului de a produce virus infec]ios. Singurul test aprobat de FDA pentru determinarea HIV-1 ADN
PCR este testul Roche Amplicor HIV-1. Rezultatele sunt disponibile într-o s\pt\mân\ (fa]\ de 3 s\pt\mâni pentru cultura viral\). Se poate determina prezen]a
ADN viral la o frecven]\ de 1 copie la 104-105 celule. Principalul dezavantaj
al metodei este reprezentat de riscul rezultatelor fals-pozitive prin contaminarea
probei.
Detectarea HIV-1 ARN (ARN PCR). În mod obi[nuit, tehnicile de
detectare ale ARN-ului sunt teste cantitative utile pentru stabilirea prognosticului [i monitorizarea bolnavului aflat în tratament antiretroviral; ele nu sunt teste
diagnostice calitative. Investiga]iile asupra cuantific\rii ARN-ului plasmatic sugereaz\ c\ acest\ tehnic\ este util\ pentru diagnosticul precoce al infec]iei HIV
pediatrice.
Tehnici virusologice alternative
Deoarece tehnicile virusologice clasice au un cost înc\ ridicat noi strategii de
cuantificare viral\ sunt în curs de dezvoltare. În mod ideal aceste tehnici trebuie
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s\ fie simple, necostisitoare [i s\ permit\ detectarea tuturor variantelor virale circulante. Ele se bazeaz\ de exemplu pe cuantificarea antigenului p24 sau pe detectarea ARN-HIV prin tehnica „PCR în timp real“. Chiar dac\ exist\ o bun\ corela]ie între rezultatele ob]inute prin tehnicile alternative [i cele conven]ionale noile
metode r\mân s\ fie validate pe baza studiilor care sunt în curs de derulare.
c) Cultura viral\
HIV poate fi izolat din celulele mononucleare din sîngele periferic sau din
plasma subiectului infectat prin ad\ugarea de celule mononucleare de la donatori s\n\to[i, care servesc ca suport pentru multiplicarea viral\. Tehnica este costisitoare [i laborioas\.
Teste

Sensibilitatea

Comentarii

>99,7%

Rezultatele se ob]in rapid. Sensibilitatea >99,7% [i
specificitatea >99,9%.
Teste disponibile în România

Teste rapide:
- OraQuick Rapid HIV1 Test;
- Reveal Rapid HIV1
- Antibody Test;
- Uni-Gold Recombigen HIV Test;
- Murex Diagnostics, Nercross, GA

99%

Rezultatele se ob]in în 20 minute dar testele trebuie
s\ fie efectuate de c\tre o persoan\ instruit\ (de preferat un tehnician de laborator). Sensibilitatea mare
permite ca testele negative s\ nu necesite confirmare.
Testele pozitive trebuie confirmate.
Unele teste sunt disponibile în România.

Test salivar (OraSure Test System)

99,9%

Nu mai este necesar\ punc]ia venoas\. Sensibilitatea
[i specificitatea sunt comparabile cu ale testelor serologice clasice.

Test urinar (Calypte HIV1 Test)

>99%

Cost mic. Rezultatele pozitive se verific\ prin serologia standard.

Teste serologice de rutin\

Test din secre]iile vaginale
(Wellcozyme HIV1-2,
Gracelisa Murex Diagnostics Ltd.
Dartford UK)
Antigen p24

Detecteaz\ anticorpii anti-HIV din secre]iile vaginale
[i este recomandat în cazul persoanelor violate deoarece anticorpii IgG anti-HIV se g\sesc în sperm\.
30-90%

Utilizat uneori ca o alternativ\ a ARN-HIV pentru
detectarea infec]iei HIV acute datorit\ costului mai
redus.

>99%

ADN-PCR calitativ se utilizeaz\ pentru detectarea
ADN-ului proviral celular. Sensibilitatea este >99% [i
specificitatea este de 98%. Nu este aprobat FDA [i
nu este considerat suficient de performant pentru diagnostic f\r\ teste de confirmare clasice.
Se utilizeaz\ pentru detectarea virusului la nou-n\scutul >4 luni [i în cazul testelor serologice indeterminate.

PCR-ARN-HIV

95-98%

Rezultate fals pozitive în 2-9% din cazuri. Sensibilitatea depinde de înc\rc\tura viral\. Sensibilitatea este
de aproximativ 100% în cazul infec]iei acute HIV;
specificitatea este de 97% dar se apropie de 100% în
cazul unei înc\rc\turi virale >10.000 copii/ml.
Disponibil în România.

Cultura-PBMC
(peripheral blood mono-nuclear cell)

95-100%

Costisitoare [i laborioas\.

PCR-ADN

Tabel 1. Teste pentru diagnosticarea infec]iei HIV

Varianta calitativ\ este folosit\ pentru izolarea virusului în vederea unor
analize ulterioare [i pentru detec]ia HIV la copil. Utilizînd metoda curent\ pentru diagnosticul infec]iei HIV la copilul mic, sensibilitatea este mai mare de 90%
pentru copilul mai mare de 2 s\pt\mâni, iar specificitatea este de peste 99,6%.
Rezultatele cantitative se coreleaz\ cu stadiul bolii.

1.8.3. Confirmarea diagnosticului de infec]ie HIV la adult
La adul]i, confirmarea diagnosticului de infec]ie HIV se face conform algoritmului prezentat în tabelul 2. Aceste recomand\ri sunt valabile [i pentru România (cu men]iunea c\ nu dispunem de tehnici pentru determinarea antigenului
p24).
1. PERSOAN| CU FACTORI DE RISC
CUNOSCU}I

2. PERSOAN| CU SIMPTOME NESPECIFICE
{I POSIBIL| INFEC}IE ACUT|

Consiliere pretestare [i recoltare de sânge

Consiliere pretestare [i recoltare de sînge

Se solicit\ pentru diagnostic test ELISA

Se solicit\ pentru diagnostic test ELISA [i ag p24
sau ARN-HIV.

Dac\ ELISA este negativ rezultatul
se consider\ negativ.

Dac\ ambele sunt negative rezultatul se consider\
negativ.

Dac\ ELISA este pozitiv, testul se repet\
pe o nou\ prob\ de sânge [i se utilizeaz\
pentru confirmare Western blot/Ag 24:
- dac\ Western blot/ ag p24 este negativ,
rezultatul se consider\ negativ.
- dac\ Western blot sau ag p24 este pozitiv,
rezultatul este considerat pozitiv.
- dac\ Western blot este indeterminat [i ag p24
este negativ, rezultatul se consider\ negativ;
se recomand\ retestarea dup\ 1-3 luni.

Dac\ ELISA este pozitiv, se continu\ conform algo
ritmului din coloana 1.
Dac\ ELISA este negativ [i ag p24 sau ARN-HIV
este pozitiv, rezultatul se consider\ pozitiv în urma
retest\rii unei alte probe de sînge:
- dac\ retestarea este pozitiv\, rezultatul
este interpretat ca infec]ie primar\ HIV;
se supravegheaz\ cu ELISA/Western blot
dup\ 2-4 s\pt\mâni.
- dac\ retestarea este negativ\, rezultatul este
interpretat ca negativ; se recomand\
repetarea test\rii dup\ 1-3 luni.

Tabelul 2. Confirmarea diagnosticului de infec]ie HIV la adul]i
În unele ]\ri din Comunitatea European\ (Fran]a [i Elve]ia) din serul unui
pacient suspectat de infec]ie HIV se efectueaz\ dou\ teste ELISA (sau un test
rapid [i un test ELISA). În fa]a unui rezultat dublu negativ se poate afirma
absen]a seroconversiei [i deci absen]a infec]iei HIV (cu excep]ia cazurilor în care
exist\ o suspiciune foarte mare de primo-infec]ie foarte recent\). Dac\ rezultatul este disociat sau dublu pozitiv se utilizeaz\ un test de confirmare de tip
Western blot efectuat pe o a doua prob\ de sânge.
Din cauza costurilor ridicate ale acestei strategii de confirmare a infec]iei
HIV, în ]\rile în curs de dezvoltare se utilizeaz\ strategii alternative care constau în practicarea secven]ial\ a dou\ sau trei teste ELISA, care se bazeaz\ pe
tehnici diferite sau asocierea de teste rapide [i teste ELISA.
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Dup\ contact, HIV se multiplic\ „în lini[te“ în organism timp de câteva zile,
apoi apare viremia (care poate coincide uneori cu manifest\rile clinice ale primoinfec]iei HIV), care precede seroconversia. În aceast\ faz\ de laten]\ serologic\
izolarea virusului, detectarea ag p24 [i tehnica PCR permit eviden]ierea viremiei
primare [i anticiparea cu câteva zile a diagnosticului serologic de infec]ie HIV.
Tehnicile serologice actuale (de genera]ia a patra) permit detectarea anticorpilor
serici la 22-26 de zile dup\ contactul infectant. ARN-HIV se poate detecta dup\
circa 11 zile, iar ag p24 dup\ circa 15 zile de la contactul infectant.

1.8.4. Copil n\scut din mam\ seropozitiv\
a) teste serologice ELISA [i Western Blot
La copilul mai mic de 18 luni, n\scut din mam\ infectat\ HIV, testele serologice pozitive confirm\ expunerea, nefiind posibil\ diferen]ierea anticorpilor de tip
IgG proveni]i de la mam\ de cei proprii copilului. Deci, dup\ na[tere, trebuie
luate în considerare testele pentru detectarea virusului sau a antigenelor virale.
Pot exista reac]ii fals negative dac\ copilul are hipogamaglobulinemie.
La copiii sub 18 luni se recomand\ determinarea anticorpilor anti-HIV la
fiecare 3 luni, pân\ devin negativi sau pân\ la 18-24 de luni (când dispar anticorpii materni).
b) teste IgM [i IgA pentru HIV
Întrucât ace[ti anticorpi nu traverseaz\ placenta, detec]ia lor ar trebui s\ fie
util\ pentru diagnosticul infec]iei la copiii cu expunere perinatal\, îns\ testele
disponibile au sensibilitate redus\ la copiii care au mai pu]in de 6 luni.
c) producerea de Ac pentru HIV in vitro
Testele (IVAP [i ELISPOT) detecteaz\ limfocitele B care elibereaz\ anticorpi specifici pentru HIV. Ambele teste au sensibilitate redus\ la copiii cu vârste
mai mici de 3 luni [i la cei cu disfunc]ii imune severe.
d) teste pentru detectarea ag p24
Când este prezent permite diagnosticul precoce, dar are sensibilitate redus\
la copiii mai mici de 3 luni.
e) cultivarea HIV
Sensibilitatea acestei metode este mai mare de 90% la copilul mai mare de
2 s\pt\mâni, iar specificitatea de peste 99,6%.
f) PCR pentru HIV (ADN-PCR sau ARN-PCR)
ADN-PCR calitativ\ este tehnica utilizat\ cel mai frecvent pentru diagnosticul infec]iei HIV la copilul mic. Singurul test PCR aprobat de FDA pentru
determinarea HIV-1 ADN-PCR este testul Roche Amplicor HIV-1.
În mod obi[nuit, ARN-PCR este utilizat pentru cuantificarea viremiei, monitorizarea tratamentului [i stabilirea prognosticului. De[i nu este inclus în defini-

]ia CDC utilizat\ în diagnosticarea infec]iei HIV pediatrice, utilizarea lui la copiii cu expunere perinatal\ este util\. Sensibilitatea tehnicii este de 32% în prima
s\pt\mân\ de via]\ [i cre[te la 98% în a treia s\pt\mân\.
Cultura viral\, ADN-PCR [i ARN-PCR pentru HIV au o sensibilitate
aproape de 100% la 3 luni de via]\.
Se recomand\ efectuarea de cultur\ HIV/ADN-HIV-PCR /ARN-HIV-PCR:
- în primele 48 de ore de via]\ [i apoi la 1, 3 [i 6 luni sau dup\ 6 luni,
dac\ statusul este indeterminat sau copilul este infectat;
- dac\ unul din teste este pozitiv, se repet\ imediat;
- dac\ testul este negativ [i copilul este asimptomatic, se repet\ la intervalul stabilit;
- dac\ testul este negativ, dar ulterior apar semne sugestive de infec]ie, modific\ri imunologice sau hematologice, se repet\ testul cât mai curând posibil.
Studiile efectuate nu arat\ nici o întârziere în diagnosticul infec]iei HIV la
copiii care au primit profilaxie cu ZDV; efectul terapiei ARV combinate asupra
sensibilit\]ii testelor de diagnostic virusologic nu este cunoscut; copiii cu teste
virusologice negative pe perioada profilaxiei trebuie evalua]i diagnostic dup\ terminarea acesteia (Kovacs, Rasheed, Pediatr. Infect. Dis. J, 1995).

1.9. Clasificarea infec]iei HIV
1.9.1. Clasificarea infec]iei HIV, CDC, 1987
Surs\: Centru de Control [i Prevenire a Bolilor, USPHS, 1986 [i 1987
Grup I
Sidrom acut*
Grup II
Infec]ie asimptomatic\
Grup III
Limfadenopatie persistent\ generalizat\ (LPG)**
Grup IV
Alte boli:
Subgrup A
Boli constitu]ionale
Subgrup B
Boli neurologice
Subgrup C
Boli infec]ioase secundare
Subgrup D
Neoplasme secundare
Subgrup E
Alte boli

* Infec]ia acut\: apare la 30-70% din persoanele infectate cu HIV, perioada de incuba]ie este de 4-8 s\pt\mâni:
febr\, mialgii, limfadenopatie, faringit\, erup]ie cutanat\ eritematoas\ maculo-papular\, hepatosplenomegalie, meningit\ aseptic\, neuropatie periferic\ etc.
** Prezen]a unuia sau mai multor ganglioni limfatici >1 cm, cu dou\ localiz\ri diferite de cea inghinal\ >1 lun\.
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1.9.2. Sistemul de clasificare al infec]iei HIV la adolescen]i [i la
20 adul]i CDC-1993
CATEGORII CLINICE
categorii dup\ nr.
de celule CD4+

1) >500/mm3 (25%)

A
B
C*
Asimptomatic\ sau Simptomatic\** Condi]ii definitorii
PGL sau infec]ie (nu A sau C)
DA (1987)
acut\ HIV
A1
B1
C1

2) 200-499/mm3
(14-25%)

A2

B2

C2

3) <200/mm3 (<15%)

A3

B3

C3

1.9.3. Defini]ia cazurilor de SIDA, OPAS/CARACAS, 1989
Indivizi >13 ani, cu confirmare serologic\ de SIDA care au 10 sau mai
multe puncte conform criteriilor descrise în tabelul de mai jos. În aceast\ clasificare, pacien]ii cu condi]ii definitorii de SIDA (descrise mai jos) sunt, de asemenea, considera]i cazuri de SIDA.
SEMNE/SIMPTOME/BOAL|
Sarcom Kaposi
Tuberculoz\: diseminat\/extra-pulmonar\/pulmonar\ ne-cavitar\
Candidoz\ oral\ sau leucoplazie oral\
Tuberculoz\ pulmonar\, cavitar\ sau ne-specific\
Herpes zoster la o persoan\ peste 60 de ani sau mai tân\r\
Tulbur\ri ale sistemului nervos central
Diaree timp de o lun\ sau mai mult
Febr\ de 38o C timp de o lun\ sau mai mult
Ca[exie sau pierdere în greutate mai mare de 10%
Astenie timp de o lun\ sau mai mult

PUNCTE
10
10
5
5
5
5
2
2
2
2

* To]i pacien]ii din categoriile A3, B3 [i C1-3 sunt considera]i cazuri SIDA, în func]ie de indicatorul condi]ii
definitorii SIDA [i/sau un num\r de CD4+ <200 celule/mm3.
Boli indicatoare de SIDA sunt: pneumonia bacterian\ recurent\, cancerul cervical invaziv [i tuberculoza pulmonar\.
** Condi]iile simptomatice neincluse în categoria C sunt: a) atribuite infec]iei HIV sau indic\ un defect al imunit\]ii mediate celular sau b) considerate ca infec]ii al c\ror management poate fi complicat prin infec]ie HIV.
Exemple de b) astfel de condi]ii includ, dar nu sunt limitate la angiomatoz\ bacilar\, candidoz\ oral\, candidoz\
vulvovaginal\ persistent\, frecvent\ sau cu r\spuns slab la terapie, displazie cervical\ (moderat\ sau sever\); caro
cinom cervical in situ; simptome constitu]ionale cum ar fi febra (38,5 C) sau diareea >1 lun\; leucoplazia p\roas\;
2 episoade de herpes zoster în >1 dermatom; ITP; listerioz\; PID (mai ales dac\ este complicat\ de abces tuboovarian) [i neuropatie periferic\.
Adaptat dup\ Bartlett J. Medical Management of HIV Infection. 1996.

CONDI}II DEFINITORII PENTRU CAZURILE DE SIDA (Adul]i)
Candidoz\ a esofagului, traheei, bronhiilor sau pl\mânilor
Cancer cervical, invaziv2
Coccidiodomicoz\, extrapulmonar1
Criptococoz\, extrapulmonar
Criptosporidioz\ cu diaree >1 lun\
Citomegalovirus la nivelul oric\rui organ în afar\ de ficat, splin\ sau ganglioni
limfatici
Herpes simplex cu ulcer cutaneo-mucos >1 lun\ sau bron[it\, pneumonie, esofagit\
Histoplasmoz\, extrapulmonar\1
Demen]\ asociat\ HIV1: tulbur\ri debilitante cognitive [i/sau disfunc]ie motorie
care interfereaz\ cu activit\]ile zilnice
Sl\bire asociat\ HIV1: pierdere involuntar\ în greutate >10% fa]\ de linia de
referin]\ plus diaree cronic\ (>2 scaune moi/zi >30 zile)
Isosporidioz\ cu diaree >1 lun\1
Sarcom Kaposi la un pacient sub 60 de ani (sau peste 60 de ani1)
Limfom cerebral la un pacient sub 60 de ani (sau peste 60 de ani 1)
Limfom, non-Hodgkin cu celule B sau fenotip imunologic necunoscut [i examen
histologic care arat\ limfom nediferen]iat mic sau sarcom imunoblastic
Mycobacterium avium sau M. kansasii, diseminat
Mycobacterium tuberculosis, diseminat
Mycobacterium tuberculosis, pulmonar\2
Nocardioz\1
Pneumonie cu Pneumocystis carinii
Pneumonie bacterian\ recurent\ (>2 episoade în 12 luni)1, 2
Leucoencefalopatie progresiv\ multifocal\
Septicemie cu Salmonella (ne-tifoid\), recurent\1
Strongiloidoz\, extraintestinal\
Toxoplasmoz\ cerebral\
Sindrom de „wasting“ datorit\ HIV (conform defini]iei de mai sus - sl\bire asociat\ HIV)
Adaptat dup\, J: Medical Management of HIV infection, 1996.

1 Necesit\ test HIV pozitiv
2 Ad\ugat defini]iei de caz revizuit\, 1993
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CAPITOLUL II: INFEC}IA HIV {I SARCINA

2.1. Interac]iunea sarcin\ - infec]ie HIV
2.1.1. Influen]a sarcinii asupra infec]iei HIV
Influen]a modific\rilor imune determinate de sarcin\ asupra infec]iei HIV nu a
fost stabilit\ cu precizie, dar pare s\ fie modest\. În timpul sarcinii normale apare o
secre]ie crescut\ de interleukine (IL2 [i IL6), care, cel pu]in teoretic, ar putea interac]iona cu replicarea HIV; de asemenea, apare o diminuare a activit\]ii celulelor NK.
În timpul sarcinii, la femeia seropozitiv\ s-au constatat o sc\dere prelungit\ a
nivelului limfocitelor CD4+ [i o replicare viral\ crescut\ în cursul trimestrului al 2
lea. Sc\derea nivelului de limfocite CD4+ poate fi datorat\ hemodilu]iei din sarcin\,
de aceea urm\rirea procentului de limfocite CD4+ ar putea fi mai fidel\. La majoritatea femeilor au fost raportate niveluri de ARN plasmatic mai mare la 6 s\pt\mâni
postpartum decât prenatal. Aceast\ cre[tere nu a fost influen]at\ de folosirea ZDV în
timpul sau dup\ sarcin\. Pe plan clinic se disting 2 situa]ii diferite:
z la femeia aflat\ într-un stadiu avansat al infec]iei HIV (CD4+ <200 celule/mm3
[i înc\rc\tur\ viral\ mare) riscul imediat de agravare a bolii în cursul sarcinii este
important (frecven]\ crescut\ a cazurilor de pneumocistoz\ sever\ în cursul trimestrelor
2 [i 3, a cazurilor de toxoplasmoz\ [i de listerioz\ acut\);
z la femeia asimptomatic\, cu nivel al limfocitelor CD4+ >200 celule/mm3 [i o
înc\rc\tur\ viral\ redus\ nu s-a eviden]iat o agravare a infec]iei HIV în timpul sarcinii.

2.1.2. Influen]a HIV asupra sarcinii
Na[terea prematur\ [i hipotrofia fetal\ sunt evenimente frecvent întâlnite la
gravidele cu infec]ie HIV/SIDA. Rolul HIV în geneza acestor fenomene a fost clar
demonstrat în Africa; în Europa intervin al]i factori cu rol probabil mai important:
toxicomania, alcoolismul, tabagismul, problemele socio-comportamentale. Chiar în
absen]a acestor situa]ii gravitatea imunodepresiei reprezint\ un factor de risc pentru
complica]ii obstetricale/malforma]ii fetale.

2.1.3. Transmiterea vertical\ a infec]iei HIV
Rata de transmitere a infec]iei HIV de la mam\ la f\t variaz\ în diferite regiuni ale globului: 15-30% în SUA, 13-15% în Europa, 40-50% în Africa. Cauzele acestor diferen]e sunt complexe [i incomplet în]elese.

1. Mecanismele transmiterii
HIV poate fi transmis de la mam\ la f\t prin 3 modalit\]i:
- infec]ia direct\ poate s\ se produc\ in utero prin pasajul transplacentar al
virusului (transmitere antepartum). S-a demonstrat c\ transmiterea in utero are
loc în ultimele s\pt\mâni ale sarcinii [i este asociat\ cu un risc crescut de
evolu]ie rapid\ a bolii la copil;
- în timpul travaliului (în timpul contrac]iilor uterine se produc microtransfuzii de aproximativ 3 ml de sânge de la mam\ la f\t) [i în timpul expulziei
prin contactul tegumentelor (a c\ror integritate este alterat\ în timpul trecerii prin
filiera pelvin\ matern\) [i al mucoasei conjunctivale a nou-n\scutului cu sângele
[i secre]iile genitale materne infectate sau prin ingestia de sânge [i alte fluide
infectate în timpul na[terii (transmitere intrapartum);
- dup\ na[tere, prin al\ptare la sân (transmitere postpartum).
Mecanismele fiziopatologice ale transmiterii verticale a infec]iei HIV r\mân
controversate.
Pasajul transplacentar poate s\ intereseze virusul liber (prin intermediul trofobla[tilor sau al macrofagelor vilozitare) sau particulele virale intracelulare prin
microtransfuzie materno-fetal\. Prin studii asupra celulelor trofoblastice [i a precursorilor hematologici, s-a demonstrat prezen]a infec]iei la f\tul de 8 s\pt\mâni
(Lewis, Nelson-Lancet,1990). Pasajul transplacentar poate fi favorizat la sfâr[itul
sarcinii de contrac]iile uterine, dar [i de cre[terea permeabilit\]ii placentare mediat\ de prostaglandinele [i de citokinele secretate local. S-a demonstrat experimental c\ în celulele trofoblastice nivelul replic\rii virale cre[te foarte mult la
stimularea cu TNFD [i IL1, ambele exprimate de placent\.
Infec]ia pe cale ascendent\ se poate produce în cazul ruperii premature a
membranelor, dar ea se poate realiza [i prin membrane intacte, lichidul amniotic fiind colonizat cu virusul excretat la nivelul colului uterin. În aceast\ situa]ie
HIV este transmis f\tului pe cale mucoas\ sau digestiv\, spre deosebire de
p\trunderea intravascular\ a virusului în cazul pasajului transplacentar. Rolul contaminant al glerelor cervicale în cursul travaliului a fost evocat de prezen]a unui
risc crescut de contaminare pentru primul n\scut în cazul unei sarcini gemelare.
În absen]a al\pt\rii la sân, nivelul trasmiterii materno-fetal\ este de 20-25%
pentru HIV-1 [i de circa 1-4% pentru HIV-2. În aceste condi]ii se apreciaz\ c\
între 25-40% dintre copii sunt infecta]i in utero [i aproximativ 60-75% în timpul
na[terii.
În zonele unde se practic\ al\ptarea la sân, ratele de trasmitere sunt mai
mari (35-45%) cu 20-25% transmitere antepartum, 60-70% intrapartum [i 10-15%
prin al\ptarea la sân. HIV 1 a fost izolat în lapte la 50% din mamele infec-
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tate. S-a demonstrat c\ exist\ replicare viral\ în celulele epiteliale mamare [i c\
replicarea este stimulat\ hormonal în sarcin\. Transmiterea infec]iei se produce
în cele mai multe cazuri în primele luni de al\ptare, mai ales prin colostru care
are o încarcatur\ viral\ mare, îns\ riscul cre[te cu durata al\pt\rii.
Pe baza unor teste de laborator au fost propuse defini]ii pentru infec]ia
intrauterin\ [i cea intrapartum.
- infec]ie intrauterin\: PCR-HIV sau cultur\ HIV pozitive din sângele
recoltat în primele 48 ore de via]\ de la nou-n\scut (nu se folose[te sângele
din cordonul ombilical din cauza u[urin]ei cu care poate fi contaminat);
- infec]ie intrapartum: PCR-HIV, cultur\ HIV [i Ag p24 negative în
primele 7 zile de via]\ [i apoi pozitive între 7-90 zile de via]\ (la nou-n\scutul neal\ptat la sân).
Distinc]ia între cele dou\ categorii este important\, deoarece evolu]ia [i prognosticul sunt mai severe în cazul infec]iei in utero.

2. Factori de risc care favorizeaz\ transmiterea materno-fetal\ a
infec]iei HIV
Pân\ în prezent au fost identifica]i mai mul]i factori care favorizeaz\ transmiterea materno-fetal\ a infec]iei HIV:
2.1. Factori materni:
z Statusul clinico-imunologic al mamei joac\ un rol important; gravida
aflat\ în stadii avansate ale bolii (cu criterii definitorii pentru SIDA), precum [i
cea cu limfocite CD4+ <500 celule/mm3 au un risc crescut de a transmite
infec]ia; astfel, riscul de trasmitere a fost apreciat la 50% la femeia cu CD4 <
200 celule/mm3 [i la 20% la femeia cu CD4 >500 celule/mm3;
z Femeia care dezvolt\ primoinfec]ie HIV în timpul sarcinii are niveluri
mari ale viremiei plasmatice [i risc crescut de transmitere materno-fetal\;
z Singurul factor de risc independent asociat cu transmiterea infec]iei HIV
este nivelul înc\rc\turii virale în momentul stabilirii diagnosticului de infec]ie
HIV [i la na[tere; nivelul ARN-HIV se coreleaz\ cu riscul transmiterii atât la
gravidele tratate cu ARV, cât [i la cele f\r\ terapie cu ARV în timpul sarcinii;
într-un studiu efectuat în Europa pe copiii n\scu]i din mame seropozitive au fost
stabilite urm\toarele asocieri între riscul de transmitere [i m\rimea înc\rc\turii
virale materne: 41,7% pentru ARN-HIV >100.000 copii/ml; 17,5% între 10.000100.000 copii/ml; 14,4% între 1.000-10.000 copii/ml [i 6% pentru ARN-HIV
<1.000 copii/ml; riscul transmiterii este foarte redus când num\rul de copii ARNHIV/ml este mai mic de 1.000, îns\ nu exist\ o limit\ inferioar\ sub care
s\ nu existe transmitere vertical\ [i nici una superioar\ peste care infec]ia
vertical\ s\ se produc\ întotdeauna.

Mecanismul care ar putea explica asocierea dintre înc\rc\tura viral\ matern\ [i
rata de transmitere materno-fetal\ se bazeaz\ pe corela]ia care exist\ între înc\rc\tura
viral\ plasmatic\ [i cea din secre]iile vaginale; un studiu efectuat pe 397 de femei
gravide a ar\tat c\ nivelul ARN-HIV în secre]iile vaginale se coreleaz\ cu transmiterea infec]iei la nou n\scut [i, de asemenea, c\ nivelul ARN-HIV din secre]iile
vaginale este redus de o cur\ scurt\ cu ZDV, acesta fiind unul din mecanismele
de ac]iune ale ZDV în prevenirea transmiterii verticale (Chuachoowong et al. - J
Infect. Dis. 2000); au fost raportate [i discordan]e între nivelul ARN-HIV plasmatic
[i cel din tractul genital care pot explica unele cazuri de transmitere a infec]iei la
femei cu nivel nedetectabil de ARN plasmatic; în acest context, HIV-2, care are un
poten]ial replicativ mai redus, nu este trasmis decât excep]ional de la mam\ la f\t.
z Nivelul ARN-HIV la mam\ se coreleaz\ [i cu nivelul ARN-HIV la copil
[i cu progresia bolii la acesta, la fel ca [i num\rul de limfocite CD4+ al mamei;
z Absen]a anticorpilor neutralizan]i; un titru mare de Ac neutralizan]i (în
special anti p24 [i anti gp120) protejeaz\ fa]\ de transmiterea infec]iei [i fa]\
de progresia rapid\ a bolii la copil, dac\ este infectat;
z Prezen]a Ag p24 în ser cre[te riscul de transmitere vertical\;
z Infec]iile urinare materne;
z Sexul neprotejat, cu parteneri multipli este asociat cu un risc crescut de
transmitere perinatal\;
z Vârsta mamei: dup\ 25 de ani, riscul este sporit pentru fiecare 5 ani.
2.2. Factori virali:
z Tipul (HIV-1 sau HIV-2);
z Subtipul;
z Genotipul: studii recente au demonstrat c\ infec]ia in utero este asociat\ cu
transmiterea variantelor virale materne majore, în timp ce transmiterea intrapartum
este asociat\ cu transmiterea variantelor virale materne minore, fapt care sugereaz\
interven]ia unor presiuni selective diferite. Tulpinile virale din secre]iile vaginale pot
prezenta diferen]e genotipice semnificative fa]\ de virusul plasmatic, cu posibile implica]ii pentru transmiterea perinatal\; de asemenea, riscul de transmitere intrapartum
cre[te odat\ cu diversitatea variantelor virusului în secre]iile genitale.
z Fenotipul: celulele mononucleare din sângele fetal pot fi mai susceptibile
la fenotipuri HIV non-sinci]ium inductoare [i acest aspect poate influen]a transmiterea materno-fetal\ a infec]iei HIV;
z Rezisten]a virusului la antiretrovirale: s-a constatat c\ circa 25% dintre
mamele care au primit zidovudin\ în timpul sarcinii prezentau cel pu]in o muta]ie
de rezisten]\ la zidovudin\; prezen]a acestor muta]ii depinde de durata monoterapiei [i reprezint\ un factor independent asociat cu transmiterea HIV;
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2.3. Factori obstetricali:
z Procedurile invazive în timpul sarcinii (funiculocenteza, amnioscopia, amniocenteza etc.) ca [i monitorizarea fetal\ invaziv\ în timpul na[terii prezint\ un
risc crescut de transmitere materno-fetal\, motiv pentru care sunt contraindicate.
Episiotomia, vacuum-extrac]ia sau utilizarea forcepsului cresc expunerea f\tului la
sângele matern [i sunt factori de risc pentru transmiterea infec]iei;
z Ruptura prematur\ a membranelor, care pune f\tul în contact cu sângele [i
cu secre]iile cervico-vaginale materne, este asociat\ cu un risc crescut de infec]ie;
pentru fiecare or\ de membrane rupte riscul de transmitere a infec]iei HIV cre[te
cu 2%;
z Travaliu prelungit;
z Hemoragia intrapartum;
z Prezen]a altor infec]ii genitale, inclusiv a celor transmisibile sexual (sifilis, condilom acuminat) cresc riscul de trasmitere a HIV deoarece cresc num\rul
celulelor inflamatorii în tractul genital [i înc\rc\tura viral\ atât în plasm\, cât [i
în secre]iile genitale;
2.4. Factori placentari:
z Exist\ un risc crescut de infec]ie în situa]iile în care apare o alterare a
integrit\]ii placentare (prezen]a corioamnionitei sau a altor factori care altereaz\
histologic placenta: fumatul [i drogurile); astfel, o mam\ fum\toare [i cu CD4
mic are un risc de trei ori mai mare de a transmite infec]ia;
2.5. Factori neo-natali [i fetali:
z Vârsta f\tului la momentul expunerii (prematuritatea determin\ un risc
crescut de transmitere a infec]iei);
z R\spunsul imun, în special r\spunsul T citotoxic al nou-n\scutului fa]\ de virus;
z Integritatea tegumentelor [i greutatea la na[tere, corelate cu maturitatea
gesta]ional\ influen]eaz\ riscul de transmitere a infec]iei HIV; o greutate sub
2.500 g cre[te semnificativ riscul de infec]ie;
z Primul geam\n dintr-o sarcin\ multipl\ are risc mai mare de infec]ie.
2.6. Factori asocia]i cu al\ptarea la sân:
z Nivelul [i durata crescute ale viremiei în laptele matern, absen]a mecanismelor protective fa]\ de infec]ia viral\ precum [i durata al\pt\rii de peste 6 luni
implic\ un risc crescut de infec]ie post-natal\; alimenta]ia mixt\ nu reduce riscul
de infec]ie, care poate fi chiar mai mare decât în cazul al\pt\rii;
z Prezen]a unor mici sânger\ri mamelonare, a mastitei, a abcesului mamar
[i a deficitului de vitamin\ A, precum [i a candidozei orale la copil.
Dintre ace[ti factori de risc, unii influen]eaz\ [i progresia bolii la copil. În
diverse studii, progresia rapid\ a bolii s-a corelat cu boala avansat\ a mamei,

înc\rc\tura viral\ ridicat\, num\rul sc\zut de CD4+, nivelul sc\zut de vitamina
A. Un factor de protec]ie pentru progresia rapid\ a bolii este tratamentul precoce
al copilului, dac\ în schem\ este inclus un inhibitor de proteaz\ sau un INNRT.

3. Factori de protec]ie
Dele]ia genei care codific\ coreceptorul CCR5, un anumit HLA sau discordan]a HLA dintre mam\ [i f\t sunt asociate cu o susceptibilitate redus\ a
celulelor fetale la infec]ie.
S-a considerat c\ prezen]a anticorpilor anti-HIV în colostru [i lapte confer\
protec]ie împotriva infec]iei. Un studiu efectuat în Fran]a a comparat concentra]ia, activitatea specific\ împotriva glicoproteinelor de suprafa]\ [i activitatea de
inhibare a transcitozei HIV, ale IgA secretorii [i IgG în colostru [i laptele matern. Nu a fost g\sit\ nici o diferen]\ între aceste caracteristici la mamele care
nu au transmis fa]\ de cele care au transmis infec]ia prin lapte, concluzionându-se c\ nu joac\ un rol predominant în prevenirea transmiterii infec]iei.

2.2. Prevenirea transmiterii verticale a infec]iei HIV
Prevenirea transmiterii verticale a infec]iei HIV se realizeaz\ în cadrul unei
echipe multidisciplinare format\ din medicul de familie, medicul specialist epidemiolog, medicul de laborator, infec]ionist, obstetrician, neo-natolog, asistente
medicale, moa[e, precum [i personal special preg\tit pentru a asigura consilierea
[i asisten]a psiho-social\ (psihologi, asisten]i sociali).
Reducerea riscului de transmitere vertical\ a infec]iei HIV de la 25% la
valori sub 2% se poate realiza prin:
z reducerea înc\rc\turii virale materne plasmatice [i genitale (administrarea
de antiretrovirale mamei);
z reducerea expunerii f\tului la sfâr[itul sarcinii [i în timpul travaliului
(cezarian\ programat\);
z profilaxia post-expunere (pasajul transplacentar al tratamentului matern [i
ini]ierea tratamentului antiretroviral);
z suprimarea expunerii postnatale (alimenta]ie artificial\, cu interzicerea
al\pt\rii la sân).

2.2.1. Utilizarea medica]iei antiretrovirale în prevenirea transmiterii verticale a infec]iei HIV
La femeia gravid\ utilizarea medica]iei antiretrovirale trebuie:
- s\ împiedice progresia infec]iei HIV la mam\,
- s\ previn\ transmiterea materno-fetal\ a infec]iei HIV.
Momentul ini]ierii terapiei [i alegerea medicamentelor antiretrovirale depind
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de urm\torii factori:
z momentul prezent\rii gravidei la primul control prenatal;
z momentul diagnostic\rii infec]iei HIV la gravid\;
z statusul clinico-imunologic al mamei [i antecedentele terapeutice antiretrovirale ale acesteia;
z acceptarea de c\tre gravid\ a terapiei antiretrovirale (în deplin\ cunoa[tere
a beneficiilor precum [i a riscurilor legate de aceasta) în interesul propriei s\n\t\]i
dar mai ales pentru reducerea riscului de transmitere materno-fetal\ a infec]iei HIV;
z evolu]ia sarcinii (apari]ia unor condi]ii obstetricale care impun interven]ii
diagnostice sau terapeutice invazive);
z cuno[tin]ele existente pân\ în prezent despre eficacitatea aplic\rii m\surilor de reducere a riscului transmiterii verticale a infec]iei HIV;
z cunoa[terea reac]iilor adverse [i a toxicit\]ii medicamentelor antiretrovirale asupra produsului de concep]ie [i al gravidei.
Este foarte important ca medica]ia antiretroviral\ s\ fie utilizat\ antepartum,
intrapartum [i postpartum.

2.2.1.1. Eficien]a medica]iei antiretrovirale în prevenirea transmiterii verticale a infec]iei HIV
Primul studiu referitor la prevenirea transmiterii verticale a HIV s-a numit
PACTG 076 [i concluzia sa, publicat\ în 1994, a fost c\ utilizarea zidovudinei
poate reduce transmiterea vertical\ cu aproximativ 70%. Urmarea acestui studiu
a fost recomandarea utiliz\rii zidovudinei pentru reducerea transmiterii perinatale
în SUA. De atunci, alte studii epidemiologice au confirmat eficacitatea zidovudinei, inclusiv în profilaxia la femei cu boal\ avansat\, cu num\r redus de limfocite CD4+ sau care au avut tratament cu zidovudin\ anterior sarcinii (ACTG
185). Pentru prevenirea transmiterii verticale a infec]iei HIV, monoterapia cu
ZDV r\mâne profilaxia standard. Utilizarea monoterapiei cu ZDV pentru o perioad\
limitat\ de timp ridic\ problema (cel pu]in teoretic\) selec]ion\rii tulpinilor rezistente, cu limitarea op]iunilor terapeutice ulterioare. Experien]a acumulat\ pân\ în
prezent indic\ faptul c\ selec]ionarea tulpinilor rezistente apare rareori dup\ monoterapie de 3-6 luni cu ZDV. Utilizarea de combina]ii antiretrovirale reduce [i mai
mult riscul de transmitere a infec]iei HIV, dar la valori ale înc\rc\turii virale plasmatice materne în jur de 1.000 copii/ml peste 95% dintre nou-n\scu]i vor r\mâne
neinfecta]i, dac\ se utilizeaz\ doar profilaxie cu ZDV.
Alte studii care au demonstrat eficien]a diferitelor medicamente antiretrovirale sau combina]ii de antiretrovirale în prevenirea transmiterii materno-fetale a
infec]iei HIV sunt prezentate în tabelul 3.
Studiul ACTG 316 a evaluat eficacitatea nevirapinei intrapartum [i postpar-
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din s\pt 34-36 po

4mg/kgx2/
zi 6s

d4T

40mgx2/zi
40mgx2/zi
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NU
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300mgx2/zi
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1 s\pt.

NU
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1s

600mg la
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60%

Transmitere 16,5% la 3
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NU
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NU
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ZDV
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600mg p.o.
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NU
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la 14-16 s\pt; eficacitate
a NVP de 47%

Transmiterea 5,7% la 6s
pentru prima schem\
(reducere cu 63%); la 18
luni, datorit\ al\pt\rii nu
au mai existat diferen]e
între scheme [i placebo

ZDV
12mgx2/zi
3TC
6mgx2/zi
1 s\pt.
Transmiterea a fost 14%
pentru NVP [i 10,8%
pentru ZDV+3TC la 8
s\pt\mâni; diferen]a nu
este statistic semnificativ\
6mg la
24-48 ore

Tabelul 3. ARV utilizate în prevenirea transmiterii verticale a infec]iei HIV
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tum ad\ugat\ la o schem\ terapeutic\ standard. 49% dintre gravide au avut ARNHIV <400 copii/ml la momentul na[terii [i la 34% s-a efectuat cezarian\. Rezultatele studiului arat\ c\ în cazul gravidelor „sub control“ ad\ugarea NVP în momentul na[terii nu reduce riscul de transmitere.
Studiul ACTG 367 demonstreaz\ c\ terapia combinat\ cu ZDV + 3TC reduce transmiterea vertical\ la aproximativ 3% [i c\ utilizarea HAART o poate reduce
sub 2%.
Un studiu longitudinal efectuat în SUA începând cu 1990, a ar\tat urm\toarele
rate de transmitere vertical\, func]ie de profilaxia utilizat\: 20% f\r\ tratament,
10,4% când profilaxia s-a f\cut doar cu ZDV, 3,8% când s-a utilizat terapie combinat\ f\r\ inhibitori de proteaz\ (IP) [i 1,2% când terapia combinat\ a inclus [i IP.
În studiul PACTG 185, pe lâng\ regimul clasic de ZDV s-au administrat Ig
specifice pentru HIV lunar la mam\ din s\pt\mânile 20-30 [i la nou n\scut o doz\ unic\ în primele 12 ore de la na[tere. Gravidele luate în studiu au avut CD4+
sub 500/mmc. Rata transmiterii a fost de 4,1% în lotul care a primit HIV-IG [i
de 6% în lotul care a primit IV-IG, diferen]a nefiind semnificativ\ statistic. S-a
costatat îns\ c\ HIV-IG reduc transmiterea in utero [i nivelul înc\rc\turii virale
la copil.

2.2.1.2. Particularit\]i farmacocinetice la gravid\ [i nou n\scut
a) Farmacocinetica antiretroviralelor la gravid\
Una din preocup\rile studiilor clinice este explicarea modului în care modific\rile fiziologice din timpul sarcinii pot afecta farmacocinetica medicamentelor, necesitând ajustarea dozelor [i modificând susceptibilitatea la efecte toxice. Modific\rile fiziologice includ cre[terea timpului de tranzit gastrointestinal, reten]ia de ap\
[i sodiu, cre[terea debitului cardiac, a ventila]iei, a func]iei renale [i a func]iei hepatice, sc\derea concentra]iei proteinelor plasmatice.
Pentru ddI rezultatele preliminare din studiul PACTG 249 au ar\tat c\ farmacocinetica nu este modificat\ la femeia gravid\ [i de aceea nu este necesar\
ajustarea dozelor. Acela[i rezultat a fost ob]inut [i pentru d4T [i 3TC. Pentru NFV
s-a observat c\ doza de 750 mgx3/zi realizeaz\ concentra]ii mai mici la femeia
gravid\. Pentru IDV au fost raportate concentra]ii serice mai mici în timpul sarcinii
decât postpartum sau la persoane care nu sunt gravide dup\ administrarea acelora[i doze (PACTG 358). {i pentru SQV-SGC s-a observat c\ doza uzual\ (1.200
mgx3/zi) nu a realizat concentra]ii eficiente, astfel încât a fost necesar\ modificarea dozelor (în studiu PACTG 386).
Pentru 4 inhibitori de proteaz\ (IDV, RTV, NFV, SQV-GC) administra]i
împreun\ cu ZDV [i 3TC sunt în desf\[urare studii pe loturi de femei gravide,
îns\ datele sunt incomplete referitor la doz\, toleran]\ [i siguran]\ în sarcin\. Pentru

APV [i LPV/r nu au fost ini]iate studii pe femei îns\rcinate.
b) Farmacocinetica antiretroviralelor la nou n\scut
Se [tie c\ ZDV este metabolizat\ în principal prin glucuronoconjugare hepatic\ la un metabolit inactiv. Sistemul enzimatic pentru glucuronoconjugare este
imatur la nou n\scut, astfel încât timpul de înjum\t\]ire este crescut (3,1 ore vs.
1,9 ore la adult), iar clearance-ul sc\zut (10,9 vs. 19 ml/min/kg). La imaturitatea
func]iei hepatice se adaug\ [i cea a func]iei renale, având ca rezultat cre[terea
timpului de înjum\t\]ire.
Cre[terea T1/2 a fost observat\ [i pentru 3TC [i NVP. Pentru 3TC clearenceul la nou n\scut a fost cu 50% mai mic decât la copilul mai mare de 3 luni,
necesitând modificarea dozelor.
Pentru IP doza optim\ la nou n\scut este în studiu.
Deoarece prematurii au o [i mai mare imaturitate a func]iei hepatice, clearance-ul este [i mai redus. Au fost studiate timpul de înjum\t\]ire [i clearance-ul
ZDV la prematuri proveni]i din sarcini de 26-33 de s\pt\mâni. În primele 10 zile
de via]\ timpul mediu de înjum\t\]ire a fost de 7,2 ore, iar clearance-ul de 2,5
ml/min/kg. La 18 zile, timpul de înjum\t\]ire a fost 4,4 ore, iar clearance-ul a
crescut la 4,3 ml/min/kg.
Doza de ZDV adecvat\ pentru copilul prematur este în curs de evaluare. Se
studiaz\ o doz\ de 1,5 mg/kg la 12 ore oral sau i.v. în primele 2 s\pt\mâni de
via]\, urmat\ de o doz\ de 2 mg/kg la 8 ore, din s\pt\mâna 2 pân\ în s\pt\mâna
6 de via]\.

2.2.1.3. Mecanismul de ac]iune al antiretroviralelor în preven]ia transmiterii verticale
Mecanismul prin care zidovudina a redus transmiterea în PACTG 076 nu a
fost pe deplin clarificat. Efectul ZDV de reducere a ARN-HIV1 matern nu explic\
în totalitate eficacitatea acesteia. O component\ important\ a protec]iei este considerat\ profilaxia preexpunere intrapartum a f\tului, de aceea transportul transplacentar al medicamentelor ar fi foarte important. În studii ale circula]iei placentare
s-a constatat c\ ZDV este metabolizat\ în placent\ în trifosfat activ care ofer\
protec]ie suplimentar\. Acest fenomen nu a fost observat la al]i analogi nucleozidici care au fost studia]i (ddI, ddC).
Pasajul antiretroviralelor în laptele matern este important în regiunile unde alimentarea artificial\ a sugarului nu este posibil\, acesta fiind al\ptat la sân.
O parte din antiretrovirale au fost detectate în laptele matern uman: ZDV,
3TC [i NVP.
Alte antiretrovirale au fost detectate doar în secre]ia lactat\ la [oareci: ddI,
d4T, ABC, DLV, IDV, RTV, SQV, APV.
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Nu sunt cunoscute eficacitatea terapiei antiretrovirale pentru prevenirea transmiterii prin laptele matern [i toxicitatea expunerii cronice la antiretrovirale a
copilului prin intermediul laptelui matern; sunt în curs de derulare o serie de
studii care urm\resc chiar aceste aspecte.

2.2.1.4. Rezisten]a la antiretrovirale
Nu este înc\ clar\ rela]ia dintre rezisten]a la antiretrovirale [i transmiterea
vertical\ a infec]iei HIV. Testarea rezisten]ei poate fi recomandat\:
z la gravida care a trimit anterior TARV [i se afl\ în e[ec terapeutic;
z în cazul utiliz\rii ZDV în monoterapie;
z când gravida este expus\ la HIV multi-rezistent la antiretrovirale (prevalen]\
crescut\ în comunitate, rezisten]\ cunoscut\ la partener sau la alt\ surs\ de infec]ie);
în aceast\ situa]ie nu se recomand\ monoterapia cu ZDV ci se ini]iaz\ terapie
HAART.
Serviciul de S\n\tate Public\ din SUA recomand\ testarea rezisten]ei [i în
caz de infec]ie acut\ [i de rebound al înc\rc\turii virale.
Tuturor femeilor gravide ar trebui s\ li se ofere HAART pentru a reduce
la maxim replicarea viral\ [i riscul apari]iei de muta]ii de rezisten]\. La femeile
la care terapia antiretroviral\ combinat\ este considerat\ op]ional\, se poate face
monoterapie cu ZDV, în aceste circumstan]e dezvoltarea rezisten]ei fiind limitat\
de replicarea viral\ redus\ (dac\ se men]ine a[a) [i expunerea limitat\ la ZDV.
Îns\ în cele mai multe cazuri, aceast\ schem\ nu reduce replicarea viral\ pân\
la niveluri nedetectabile, existând riscul de selec]ie de mutante rezistente la ZDV,
limitând astfel op]iunile viitoare de tratament.
Femeile gravide care au rezisten]\ la ZDV documentat\ sau presupus\ [i
primesc o schem\ de tratament f\r\ ZDV, vor primi ZDV intrapartum conform
PACTG 076. {i copilul va primi ZDV postpartum timp de 6 s\pt\mâni. A fost
raportat\ transmitere perinatal\ a virusului cu rezisten]\ la antiretrovirale (Colgrove, 1998), dar se pare c\ este rar\.
Dac\ la o gravid\ care prime[te terapie combinat\ este necesar\ întreruperea
temporar\ a tratamentului (de exemplu în caz de v\rs\turi asociate sarcinii), toate
medicamentele trebuie oprite [i reintroduse simultan, pentru a reduce riscul
apari]iei rezisten]ei.
Aderen]a la tratament este esen]ial\ pentru reducerea riscului de rezisten]\.
Prevalen]a mutantelor rezistente la persoane nou infectate HIV netratate anterior a variat în studii în func]ie de zona geografic\ (10-23% pentru gena RT [i
1-16% pentru gena proteazei). Prevalen]a mutantelor rezistente la femeile gravide
variaz\ func]ie de caracteristicile popula]iei studiate.
Studii asupra prevalen]ei muta]iilor de rezisten]\ la gravide tratate cu ZDV

în monoterapie au ar\tat prevalen]\ crescut\ a acestor muta]ii corelat\ cu durata expunerii la ZDV (Eastman, 1998; Fiscus, 1999; Kully, 1999; Palumbo, 1999).
Un studiu recent realizat de WITS pe un lot de femei gravide cu expunere la
ZDV anterioar\ sarcinii a g\sit cel pu]in o muta]ie de rezisten]\ la 25% din ele,
factori de risc pentru apari]ia de mutante rezistente fiind nivelul ridicat de ARNHIV [i num\rul sc\zut de limfocite CD4+. Într-un singur studiu s-a corelat prezen]a de mutante rezistente la ZDV cu riscul de transmitere vertical\ a infec]iei
(WITS-Welles, 2000), în altele neg\sindu-se o astfel de asociere (PACTG 076Eastman, 1998; Kully, 1999; Stiehm, 1999).
În cazul administr\rii biterapiei cu ZDV [i 3TC, prevalen]a muta]iei M184V
de rezisten]\ la 3TC a crescut de la 2% înainte de administrarea 3TC la 39%
la 6 s\pt\mâni postpartum, factorii asocia]i cu detec]ia acestei muta]ii fiind
num\rul crescut de copii ARN-HIV, CD4+ sc\zute, perioada administr\rii medicamentului (Mandelbrot, 2001). Datorit\ riscului crescut de apari]ie a muta]iilor
de rezisten]\ la 3TC în biterapie, aceasta nu se recomand\ la persoanele negravide [i nici la gravidele ce au criterii de ini]iere a tratamentului pentru s\n\tatea
proprie.
Administrarea unei doze unice de nevirapin\ la mam\ [i nou n\scut a determinat apari]ia de muta]ii în genomul HIV asociate cu rezisten]a la NVP. În
studiul HIVNET au ap\rut astfel de muta]ii la 19% din femei, corelat cu înc\rc\tura viral\ mare [i num\r redus de CD4+, [i la 46% din nou n\scu]i. În
PACTG 316, NVP ad\ugat\ la un tratament antiretroviral preexistent a determinat apari]ia acestor muta]ii la 10% din gravide, cea mai frecvent\ fiind în pozi]ia
K103N. Riscul apari]iei muta]iilor nu s-a corelat cu înc\rc\tura viral\, num\rul
CD4+ sau cu tipul tratamentului antiretroviral antepartum.

2.2.1.5. Efectele adverse ale antiretroviralelor
Preocuparea legat\ de posibila toxicitate a antiretroviralelor asupra produsului de concep]ie poate afecta decizia femeii gravide referitoare la tratamentul în
timpul sarcinii. De[i nu a fost identificat nici un tablou specific de toxicitate pe
termen lung, efectele adverse poten]iale includ na[tere prematur\, toxicitate mitocondrial\, cancere [i malforma]ii. Pentru medicamentele folosite în profilaxia
transmiterii verticale a infec]iei nu a fost raportat\ o inciden]\ crescut\ a cancerelor [i malforma]iilor, îns\ aceast\ posibilitate nu poate fi exclus\ deoarece
lipsesc datele pe termen lung. Sunt disponibile date despre efectul asupra femeilor gravide pentru zidovudin\ [i lamivudin\; stavudina [i didanozina sunt în
studiu; nu au fost studiate la femeile gravide zalcitabina [i abacavirul. De[i unele
din aceste medicamente au avut efecte teratogene la animale, este important de
men]ionat c\ doar 30 din cele peste 1.200 de substan]e cu efecte teratogene la

33

animale sunt teratogene la om.
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a) Toxicitatea mitocondrial\
Se [tie c\ inhibitorii nucleozidici de reverstranscriptaz\ induc disfunc]ie
mitocondrial\ prin afinitatea pentru J5DNA polimeraza mitocondrial\. Aceast\
afinitate interfer\ cu replicarea mitocondrial\, determinând deple]ie [i disfunc]ie
de ADN.
Capacitatea de a inhiba ADNJ polimeraza in vitro este mare pentru zalcitabin\, urmat\ de didanozin\, stavudin\, lamivudin\, zidovudin\ abacavir [i
tenofovir.
Toxicitatea cauzat\ de disfunc]ia mitocondrial\ a fost întâlnit\ la pacien]i
care au primit tratament pe termen lung cu INRT [i în majoritatea cazurilor
a fost reversibil\ la întreruperea medicamentelor. Este posibil\ existen]a unei
susceptibilit\]i genetice pentru aceast\ toxicitate.
Afec]iunile legate de toxicitatea mitocondrial\ includ neuropatie, miopatie,
cardiomiopatie, pancreatit\, steatoz\ hepatic\, acidoz\ lactic\.
Aceste reac]ii adverse pot fi foarte importante la femeia gravid\ [i la copiii
cu expunere in utero. Exist\ similarit\]i între aceste reac]ii adverse [i sindromul HELLP, întâlnit la femeia gravid\ în trimestrul 3. Unele studii arat\ c\
acest sindrom se asociaz\ cu defecte în oxidarea mitocondrial\ a acizilor gra[i,
defecte care pot contribui [i la susceptibilitatea la toxicitate mitocondrial\ a
pacien]ilor trata]i cu INRT.
Acidoza lactic\ cu steatoz\ hepatic\ a fost raportat\ la începutul anilor
‘90 la pacien]ii cu infec]ie HIV trata]i cu INRT mai mult de 6 luni, ini]ial
fiind descris\ la zidovudin\, apoi [i la alte INRT, în special la d4T. Debutul
acidozei lactice este acut, cu grea]\, v\rs\turi, dureri abdominale, fatigabilitate,
tahicardie, dispnee de efort, sc\dere în greutate. Investiga]iile de laborator arat\
acidoz\ metabolic\ [i enzime hepatice crescute. Majoritatea persoanelor afectate au fost femei supraponderale. Într-un studiu efectuat în perioada 1997-1999
a fost raportat\ o inciden]\ a hiperlactatemiei de 0,8% pe an, inciden]a fiind
îns\ mai mare la persoanele tratate cu stavudin\ (1,2%). Alte studii au ar\tat
o inciden]\ a acidozei lactice de 1,3-1,7 cazuri la 1.000 persoane/ani de
expunere la INRT.
Managementul formelor simptomatice de toxicitate mitocondrial\ este în
studiu. A fost raportat\ normalizarea nivelului de lactat dup\ trecerea pe un regim
f\r\ INRT. Se studiaz\ [i efectul de prevenire al antioxidan]ilor, vitaminelor din
complexul B, carnitinei [i al altor cofactori ai metabolismului mitocondrial.

b) Toxicitatea nevirapinei
Sub tratament cu nevirapin\ reac]iilor adverse cutanate severe apar de 5,57,3 ori mai frecvent la femei decât la b\rba]i, iar riscul toxicit\]ii hepatice este
de 3,2 ori mai mare la femei. Analiza datelor ob]inute în 17 trialuri clinice au
demonstrat c\ femeia cu CD4 >250 cel/mmc are de 9,8 ori [anse mai mari de
a dezvolta reac]ii toxice sub tratament cu nevirapin\, comparativ cu femeia cu
valori mai mici ale CD4.
Cu toate c\ au fost raportate cazuri de deces prin insuficien]\ hepatic\ la
femei gravide tratate cu nevirapin\, nu se [tie dac\ graviditatea asociaz\ un risc
crescut de hepatotoxicitate. În acest context, date recente recomand\ utilizarea cu
aten]ie a nevirapinei la gravidele naive la care se ini]iaz\ terapie antiretroviral\
la valori ale CD4 >250 cel/mmc, cu monitorizarea frecvent\ a nivelului transaminazelor.
c) Inhibitorii de proteaz\ [i hiperglicemia
Hiperglicemia, diabetul zaharat de novo, exacerbarea diabetului zaharat preexistent [i cetoacidoza diabetic\ au fost raportate la pacien]i infecta]i HIV trata]i
cu IP. În 1997, în SUA, FDA a elaborat un raport despre asocierea dintre terapia cu IP [i diabetul zaharat la 83 de pacien]i.
Sarcina este [i ea un factor de risc pentru hiperglicemie, îns\ nu se [tie
dac\ folosirea IP cre[te riscul de hiperglicemie asociat\ sarcinii. Se recomand\
urm\rirea glicemiei [i instruirea gravidei asupra simptomelor asociate hiperglicemiei.
d) Efectele adverse asupra produsului de concep]ie
Exist\ preocup\ri c\ expunerea la ARV poate s\ antreneze efecte mai severe
la embrion [i la f\t decât la copil sau la adult: pentru analogii nucleozidici prin
interac]iune cu ADN-ul genomic [i mitocondrial [i pentru inhibitorii de proteaz\
prin interac]iune cu citocromul P450, cu risc de acumulare [i de toxicitate tisular\. Poten]ialele efecte adverse depind de doz\, vârsta gesta]ional\, durata expunerii [i interac]iunea cu al]i agen]i.
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ARV

Categoria FDA

ZDV

C

Pasaj
transplacentar
0,8

ddC

C

0,5-0,6

ddI
d4T
3TC
FTV
TDF

B
C
C
B
B

0,11-0,35
0,8
1
necunoscut
DA

ABC

C

Trece transplacentar Date insuficiente

SQV
IDV
RTV

B
C
B

NFV
APV

B
C

Pasaj minim
Date insuficiente
Trece transplacentar Date insuficiente
0,15-0,64
Tumori la [oareci
(adenoame, carcinoame
hepatice)
necunoscut
Date insuficiente
necunoscut
Date insuficiente

LPV
ATV
FPV

C
B
C

necunoscut
necunoscut
necunoscut

NVP
DLV

C
C

0,9
necunoscut

EFV

C

A
B
C
D

-

Carcinogenitatea la animale
Tumori la [obolan
(tumori de pl\mân, ficat,
organe genitale feminine)
Tumori la [obolan
(limfom timic)
NU
Date incomplete
NU
Date incomplete
Date incomplete

Date insuficiente
Date incomplete
Tumori hepatice
benigne [i maligne
Date insuficiente
Date insuficiente

Trece transplacentar Date insuficiente

Teratogenitatea la [obolan
DA
DA
(hidrocefalie,
anomalii scheletale,
greutate fetal\ scazut\)
NU
NU
NU
NU
NU
(osteomalacie când este
administrat în doze mari
la animalele tinere)
DA
(întarziere în dezvoltare,
anasarc\ fetal\,
malforma]ii de schelet,
na[tere prematur\)
NU
NU
NU
NU
DA
(avort, anomalii de osificare,
întârziere în cre[tere)
DA
NU
NU
NU
DA
(întârziere în dezvoltare,
defect septal ventricular)
DA
(malforma]ii SNC)

studii controlate nu au ar\tat nici un risc la oameni
de obicei sigur, dar beneficiile trebuie s\ dep\[easc\ riscurile
siguran]a în timpul sarcinii nu a fost stabilit\
contraindicat în sarcin\

Tabelul 4. Siguran]a antiretroviralelor în timpul sarcinii la animale
Zidovudina (ZDV) pare un antiretroviral sigur pe termen scurt [i mediu.
Rata anomaliilor congenitale a fost similar\ la copiii cu [i f\r\ expunere in utero
la ZDV. Singurul efect advers constatat la copiii din studiul ACTG 076 a fost
anemia prezent\ în primele [ase s\pt\mâni de via]\, f\r\ consecin]e ulterioare.
La copii n\scu]i din mame care au luat ZDV nu au fost constatate modific\ri
la circa 4,2 ani de la na[tere; datele nu au indicat diferen]e în cre[tere, dezvoltare neurologic\, status imunologic fa]\ de copiii neexpu[i la ZDV; de asemenea, nu s-a constatat apari]ia de tumori dup\ 6 ani de la na[tere. În unele studii

au fost raportate efecte carcinogenice la animale, îns\ la doze mult mai mari
decât cele folosite la om. Totu[i se recomand\ urm\rirea pe termen lung a copiilor neinfecta]i care au fost expu[i in utero la antiretrovirale.
În Fran]a au fost publicate date despre dezvoltarea sindromului de disfunc]ie
mitocondrial\ la 8 copii n\scu]i din mame tratate cu ZDV (4 cazuri) sau ZDV
+3TC (4 cazuri), din care 2 (mame tratate cu ZDV+3TC) au decedat datorit\
afect\rii neurologice severe. Studiile ulterioare efectuate în SUA pe un num\r
mare de nou-n\scu]i (20.000) din mame seropozitive nu au confirmat aceste
aspecte. Nici în studiul PETRA nu s-a observat un risc crescut de evenimente
neurologice la copiii n\scu]i din mame tratate cu ZDV+3TC.
La mamele tratate cu scheme antiretrovirale con]inând inhibitori de proteaz\
s-a constatat în unele studii o rat\ mai mare a na[terilor premature de 13-2933% (în func]ie de studiu), iar la copiii acestora o greutate mai mic\ la na[tere,
mai frecvent când sarcina a debutat sub tratament. Alte studii arat\ c\ inciden]a
acestor evenimente la gravidele tratate cu IP nu difer\ fa]\ de cea raportat\ la
gravidele netratate cu IP. Prevalen]a defectelor la na[tere la copiii expu[i în
primul trimestru de sarcin\ la antiretrovirale a fost de 2%, valoare care nu difer\
semnificativ de cea înregistrat\ la copiii neexpu[i la antiretrovirale (2,17%).
De[i INNRT nu au fost evaluate la femeile gravide, au fost raportate reac]ii
adverse în câteva cazuri de sarcini care au debutat sub tratament antiretroviral
care a inclus INNRT. La femei tratate cu DLV, din 7 sarcini, 3 au fost ectopice,
iar un nou n\scut a avut defect septal ventricular. Pentru EFV a fost raportat
un caz de mielomeningocel cu ventriculomegalie dup\ o expunere în primele 4
s\pt\mâni de sarcin\. Pe baza acestui caz, precum [i a rezultatelor experimentale similare, nu se recomand\ utilizarea lui în timpul sarcinii.
Din cauza datelor insuficiente nici pentru urm\toarele antiretrovirale nu se
recomand\ utilizarea în timpul sarcinii: ddC, ABC [i APV. Din cauza riscului
crescut de a induce icter sever la nou-n\scut, IDV nu se recomand\ în ultimul
trimestru de sarcin\. Informa]iile disponibile despre LPV/r sunt înc\ limitate.
e) Toxicitatea antiretroviralelor la gravid\
În afara efectelor adverse specifice fiec\rui antiretroviral, în ultimii ani
s-au acumulat date care sugereaz\ c\ femeia gravid\ ar fi mai predispus\ la
toxicitate mitocondrial\ cu steatoz\ hepatic\ [i la acidoz\ lactic\.
Brystol-Myers Squibb a raportat trei decese materne ([i dou\ la nou-n\scu]i)
în perioada imediat postpartum prin acidoz\ lactic\ (asociat\ sau nu cu pancreatit\) la femei tratate pe tot parcursul sarcinii cu d4T+ddI în combina]ii cu alte
antiretrovirale. În acest context, gravida tratat\ cu analogi nucleozidici trebuie
monitorizat\ clinic [i paraclinic cu o frecven]\ mai mare în ultimul trimestru de
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sarcin\. Combina]ia d4T+ddI trebuie administrat\ cu precau]ie la femeia gravid\
[i numai acolo unde al]i analogi nucleozidici nu pot fi utiliza]i din cauza e[ecului terapeutic anterior sau a unor efecte adverse inacceptabile.
Antiretroviralele care determin\ tulbur\ri gastrointestinale importante (în special SQV, RTV, NFV) pot s\ nu fie tolerate în sarcina precoce, putând cre[te
riscul de neaderen]\ la tratament sau pot conduce la niveluri sanguine inadecvate secundare v\rs\turilor. Sarcina poate induce efecte colestatice. Dac\ nevirapina (NVP) este ini]iat\ în timpul sarcinii posibila apari]ie a toxicit\]ii hepatice
trebuie monitorizat\ clinic [i de laborator.
Datorit\ riscului crescut de a dezvolta diabet gesta]ional la gravida tratat\
cu scheme antiretrovirale con]inând inhibitori de proteaz\ (IP) se va monitoriza
periodic nivelul glicemiei serice.
O analiz\ a studiului ACTG 316 referitoare la reac]iile adverse ce au ap\rut la gravide ce au primit în cursul sarcinii tratament antiretroviral (monoterapie/pluriterapie f\r\ IP/pluriterapie cu IP), reac]iile adverse au fost rare, constând
în principal în sângerare pe cale vaginal\, grea]\, v\rs\turi, cefalee, anemie [i
cre[terea transaminazelor.
Pe baza acestor date, s-a concluzionat c\ beneficiul profilaxiei transmiterii verticale dep\[e[te cu mult eventualele riscuri.

2.2.2. M\suri obstetricale speciale
2.2.2.1. Opera]ia cezarian\
Deoarece în majoritatea cazurilor transmiterea vertical\ are loc intrapartum
prin contactul nou n\scutului cu secre]iile genitale [i sângele matern, s-a încercat diminuarea expunerii prin efectuarea opera]iei cezariene programate (înainte
de începerea travaliului [i de ruperea membranelor).
Studii efectuate înaintea instituirii profilaxiei transmiterii verticale a infec]iei
HIV prin administrarea de antiretrovirale la femeia gravid\ au ar\tat c\ na[terea
prin opera]ie cezarian\ programat\ s-a asociat cu sc\derea semnificativ\ a transmiterii materno-fetale comparativ cu na[terea pe cale vaginal\ sau prin opera]ie
cezarian\ de urgen]\. Riscul transmiterii a sc\zut cu 55-80%.
O metaanaliz\ efectuat\ de „The International Perinatal HIV Group“ pe mai
mult de 7.800 perechi „mam\ infectat\ HIV-copil“ a ar\tat c\ rata transmiterii
verticale la femeile ce au n\scut prin opera]ie cezarian\ electiv\ a fost semnificativ redus\ fa]\ de alte tipuri de na[tere, atât la femeile ce nu au primit profilaxie cu antiretrovirale, cât [i la femeile la care s-a f\cut profilaxie cu ZDV
(NEJM - 1999).
Acelea[i rezultate au fost ob]inute într-un studiu efectuat de „The European

Mode of Delivery Collaboration“ (Lancet-1999), rata transmiterii la femeile care
au n\scut prin cezarian\ programat\ fiind de 1,8%, comparativ cu 10,5% la
femeile care au n\scut pe cale vaginal\. Într-un alt studiu (The French Perinatal
Cohort), la femeile gravide care au primit profilaxie cu ZDV, rata transmiterii
a fost de 0,8% dac\ s-a efectuat cezarian\ programat\, 11,4% în cazul opera]iei
cezariene de urgen]\ [i 6,6% pentru na[terea pe cale vaginal\.
În nici unul din aceste studii opera]ia cezarian\ efectuat\ dup\ începerea
travaliului sau dup\ ruperea membranelor nu a fost asociat\ cu sc\derea semnificativ\ a ratei transmiterii fa]\ de na[terea pe cale vaginal\. Nu sunt date suficiente dac\ opera]ia cezarian\ efectuat\ la scurt timp de la începerea travaliului
sau de la ruperea membranelor, pentru a scurta durata na[terii [i pentru a evita
na[terea pe cale vaginal\, scade riscul de transmitere perinatal\. Decizia de efectuare a opera]iei cezariene în aceste condi]ii se ia ^n func]ie de timpul trecut
de la ruptura membranelor, evolu]ia travaliului, nivelul înc\rc\turii virale [i terapia antiretroviral\ curent\. Dac\ gravida se prezint\ la scurt timp de la începerea
travaliului sau de la ruperea membranelor [i se estimeaz\ un travaliu prelungit,
medicul poate alege s\ fac\ opera]ie cezarian\ pentru scurtarea travaliului [i
evitarea na[terii pe cale vaginal\.
American College of Obstetricians and Gynecologists a ales valoarea de
1.000 copii/ml ARN-HIV ca pragul peste care se recomand\ opera]ie cezarian\
programat\ ca metod\ adjuvant\ de sc\dere a ratei transmiterii verticale.
La femeile care se prezint\ la medic dup\ s\pt\mâna 36 de sarcin\, care
nu au primit tratament antiretroviral [i la care nu se cunoa[te nivelul ARN-HIV
se recomand\ începerea profilaxiei cu antiretrovirale [i efectuarea opera]iei cezariene programate.
La femeile cu HAART care r\spund la tratament, dar la care nivelul ARNHIV r\mâne peste limita de 1.000 de copii/ml în s\pt\mâna 36 trebuie luat\ în
considerare efectuarea opera]iei cezariene programate.
Ini]ial s-a considerat c\ la gravida care prime[te tratament antiretroviral
potent (cu ARN-HIV <1.000 copii/ml) cezariana programat\ nu aduce un beneficiu în plus în prevenirea transmiterii verticale a infec]iei HIV. Totu[i, o serie
de studii recente confirm\ efectul independent al cezarienei care aproape înjum\t\]e[te riscul transmiterii verticale chiar la gravida cu înc\rc\tur\ viral\ mic\
precum [i la cea aflat\ sub HAART.

2.2.2.2. Morbiditatea [i mortalitatea matern\
Op]iunea unei cezariene programate la 38 s\pt\mâni de amenoree trebuie
avut\ în vedere în strategia de prevenire a transmiterii verticale a infec]iei HIV.
Cu toate acestea, alegerea modului de na[tere trebuie s\ ]in\ seama de raportul
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între beneficiul poten]ial pentru copil [i riscul interven]iei pentru mam\. Riscurile
materne sunt postoperatorii imediate, complica]ii infec]ioase [i complica]ii obstetricale în cazul unei sarcini ulterioare.
La femeia f\r\ infec]ie HIV, morbiditatea [i mortalitatea matern\ sunt mai
mari dup\ na[terea prin cezarian\, decât dup\ na[terea pe cale vaginal\. Pentru
cezariana efectuat\ dup\ ruperea membranelor sau dup\ începerea travaliului,
complica]iile sunt de 5-7 ori mai frecvente, decât dup\ na[terea pe cale vaginal\. Riscul de complica]ii dup\ opera]ia cezarian\ programat\ este intermediar.
Factorii care cresc riscul complica]iilor postchirurgicale sunt infec]iile genitale,
obezitatea, malnutri]ia, fumatul.
Studii efectuate pe femeile infectate HIV care au n\scut prin opera]ie cezarian\ au ar\tat o inciden]\ crescut\ a febrei postpartum [i cre[terea necesarului
de antibiotice fa]\ de na[terea pe cale vaginal\ [i fa]\ de opera]ia cezarian\ efectuat\ la femei neinfectate HIV. Unele studii au ar\tat o inciden]\ crescut\ [i a
endometritei, infec]iilor de plag\ operatorie, pneumonii, dar [i a complica]iilor
amenin]\toare de via]\ (sepsis, anemii severe).
Rata complica]iilor s-a corelat cu nivelul limfocitelor CD4+ [i cu stadiul
clinic al bolii.
R\mâne ca la fiecare caz în parte s\ se aprecieze raportul beneficiu pentru
f\t/risc pentru mam\.

2.2.2.3. Programarea opera]iei cezariene
ACOG recomand\ ca opera]ia cezarian\ pentru prevenirea infec]iei HIV s\
fie efectuat\ la 38 de s\pt\mâni de gesta]ie, folosind pentru diagnosticul de vârst\
a sarcinii ecografia în primul [i al doilea trimestru de sarcin\ [i evitând amniocenteza. Na[terea prin cezarian\ la 38 de s\pt\mâni cre[te riscul de suferin]\
respiratorie a nou n\scutului.
Dac\ se decide efectuarea opera]iei cezariene programate, se administreaz\
ZDV i.v. continuu, începând cu 3 ore înainte de interven]ia chirurgical\.

2.2.2.4. Alte m\suri
Imunoterapia cu imunglobuline specifice anti-HIV, suplimentarea cu vitamin\
A sau polivitamine, dezinfectarea canalului vaginal cu clorhexidin\ 0,25% nu au
demonstrat nici o eficacitate.

2.2.3. Evitarea al\pt\rii la sân a nou-n\scutului
Al\ptarea trebuie evitat\, dac\ este disponibil\ o surs\ alternativ\ sigur\ de
alimenta]ie, iar mamei trebuie s\ i se pun\ la dispozi]ie o surs\ de lapte
praf/alimeta]ie artificial\. Mama trebuie s\ fie înv\]at\ cum s\ prepare laptele
praf. Trebuie încurajat un contact cât mai strâns ^ntre mam\ [i nou-n\scut.

CAPITOLUL III: MANAGEMENTUL
GRAVIDEI INFECTATE HIV

Managementul corect al gravidei infectate HIV în vederea asigur\rii unei
cât mai bune st\ri de s\n\tate a mamei [i a copilului [i în vederea reducerii
riscului de transmitere vertical\ a infec]iei HIV, presupune interven]ia unei
echipe multidisciplinare format\ din medic de familie, medic epidemiolog, medic de laborator, infec]ionist, obstetrician, neo-natolog, psiholog, asistent social,
moa[e [i asistente medicale [i derularea urm\toarelor ac]iuni:
1. identificarea gravidei infectate cu HIV;
2. confirmarea de urgen]\ a diagnosticului [i precizarea încadr\rii clinicoimunologice a infec]iei HIV;
3. consultul obstetrical, care se va derula în paralel cu demersul de confirmare a diagnosticului de infec]ie HIV [i care urm\re[te stabilirea
vârstei sarcinii, a prezen]ei unor factori de risc obstetricali (în afara
infec]iei HIV) [i a modului de derulare a supravegherii ulterioare;
4. stabilirea m\surilor propriu-zise de prevenire a transmiterii verticale a
infec]iei HIV; gravida va fi informat\ despre toate alternativele disponibile, cu precizarea efectelor benefice [i a celor negative asupra propriei
st\ri de s\n\tate, cât [i asupra st\rii de s\n\tate a copilului;
5. aplicarea propriu-zis\ a m\surilor de prevenire a transmiterii verticale
a infec]iei HIV se face sub supravegherea atent\ a tuturor speciali[tilor
implica]i;
6. aprecierea conduitei terapeutice fa]\ de femeia care a n\scut [i supravegherea evolu]iei copilului acesteia, cu precizarea statusului s\u HIV.

3.1. Identificarea gravidei infectate HIV
Pentru prevenirea corect\ a transmiterii verticale a infec]iei HIV este esen]ial ca femeia gravid\ s\ [tie dac\ este seropozitiv\. De aceea, din punct de
vedere medical este necesar ca:
- fiec\rei femei gravide, indiferent de antecedentele sale epidemiologice [i
de prevalen]a infec]iei în comunitate, s\ i se ofere posibilitatea test\rii
HIV, înso]it\ de consiliere adecvat\ pre [i post testare;
- identificarea statusului HIV s\ se fac\ la o vârst\ cât mai mic\ a
sarcinii;
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- gravidei care prezint\ risc de a se infecta în timpul sarcinii (istoric de
ITS, parteneri multipli în cursul sarcinii, utilizare de droguri, partener
infectat HIV sau cu risc crescut) i se vor prezenta m\surile preventive
care reduc riscul de transmitere a infec]iei, iar testarea HIV va fi repetat\ trimestrial;
- dac\ statusul HIV nu este cunoscut în momentul na[terii sau imediat postpartum, femeii trebuie s\ i se ofere testarea de urgen]\, utilizând testele
serologice rapide;
- ]inând cont de importan]a deciziei, refuzul gravidei de a se testa HIV va
fi înregistrat în actele medicale.
Se efectueaz\ un test HIV rapid gravidelor care se prezint\ în clinicile de
obstetric\-ginecologie f\r\ a putea face dovada unei test\ri HIV anterioare în urm\toarele situa]ii:
- gravide internate pentru probleme obstetricale [i/sau ginecologice care au
vârst\ gesta]ional\ mai mare de 36 de s\pt\mâni;
- gravide internate pentru na[tere;
- gravide internate cu iminen]a de na[tere prematur\, dac\ vârsta gesta]ional\
este mai mare de 28 de s\pt\mâni.
Tuturor gravidelor trebuie s\ le fie oferit\ posibilitatea test\rii pentru anticorpii anti-HIV, indiferent de antecedentele lor sau de factorii de risc. Întrucât
este un test voluntar, este dreptul pacientei s\ accepte sau nu testul HIV. Testul
trebuie efectuat într-o atmosfer\ destins\, într-un loc unde pacientele pot pune
întreb\ri nestingherite. Rezultatele testului trebuie comunicate personal, dac\ este
posibil de aceea[i persoan\ care a f\cut [i consilierea pre-testare. Trebuie respectat\ confiden]ialitatea acestor informa]ii.

3.1.1. Consilierea pre-testare
Medicul trebuie s\ evalueze cuno[tin]ele gravidei în ceea ce prive[te infec]ia
HIV [i s\ extrag\ informa]ii privind comportamentul la risc al persoanei consiliate. Este important ca medicul s\ ofere informa]ii despre infec]ia HIV, agentul etiologic, c\ile de transmitere [i c\ile de reducere a riscului de trasmitere în
scopul prevenirii dobândirii infec]iei HIV [i a altor ITS, precum [i despre situa]ia epidemiei în zona de reziden]\ a pacientei.
Trebuie explicate motivele pentru care se face testarea HIV, semnifica]ia [i
modul de realizare ale testului pentru anticorpii anti-HIV, implica]iile rezultatului negativ sau pozitiv.
Trebuie explicate avantajele diagnosticului precoce în timpul sarcinii:
- femeia poate lua o decizie privind terminarea sau continuarea sarcinii;
- [ansa de a sc\dea riscul transmiterii verticale a HIV;

- necesitatea unei îngrijiri prenatale specializate consistente;
- necesitatea, în anumite situa]ii, de a asigura tratament profilactic gravidei
[i copilului s\u pentru a preveni infec]iile oportuniste asociate;
Medicul trebuie s\ sublinieze c\ testul este voluntar [i confiden]ial.
Femeii trebuie s\ i se explice c\ fiecare testare HIV poate cauza stress,
care se va amplifica dac\ rezultatul testului este pozitiv [i c\ s-ar putea s\ fie
afectat\ de discriminare dac\ î[i dezv\luie rezultatul testului prietenilor, familiei
[i colegilor de serviciu. De aceea, dezv\luirea rezultatelor trebuie f\cut\ cu grij\.
Pacientei trebuie s\ i se ofere ocazia s\-[i exprime sentimentele [i s\ pun\
întreb\ri.

3.1.2. Consilierea post-testare
a) În cazul rezultatului negativ:
- Trebuie discutat\ cu pacienta semnifica]ia rezultatului negativ; rezultatul
negativ nu înseamn\ imunitate sau protec]ie fa]\ de expunerile viitoare la
HIV.
- Trebuie informat\ c\, în situa]ia unei noi sarcini, acest test va trebui
repetat.
- Toate c\ile de transmitere a HIV trebuie recapitulate, punându-se accent
pe transmiterea sexual\ [i pe importan]a m\surilor de prevenire.
- Dac\ femeia gravid\ are un comportament la risc (utilizare de droguri i.v.,
contacte sexuale întâmpl\toare neprotejate), trebuie încurajat\ s\ evite acest
comportament [i s\ se retesteze în trimestrul 3.

b) În cazul rezultatului pozitiv:

Trebuie discutat\ cu pacienta semnifica]ia unui test HIV pozitiv.
Discu]ia trebuie s\ includ\ informa]ii legate de:
- riscul transmiterii de la mam\ la f\t;
- riscul transmiterii altor membri ai familiei;
- efectele HIV asupra sarcinii;
- beneficiul folosirii ZDV, precum [i a altor antiretrovirale pentru evitarea
transmiterii HIV c\tre nou-n\scut;
- poten]ialul efect toxic al medicamentelor antiretrovirale asupra mamei [i
copilului;
- lipsa studiilor pe termen lung referitoare la reac]iile adverse ce pot apare
la copilul neinfectat expus la antiretrovirale;
- existen]a unor metode suplimentare de reducere a riscului de transmitere
vertical\ (opera]ia cezarian\, evitarea al\pt\rii);
- prognosticul unui copil infectat HIV;
- necesitatea planific\rii îngrijirilor medicale pe parcursul sarcinii [i dincolo
de ea, atât pentru mam\, cât [i pentru copil;
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- viitoare sarcini [i op]iuni contraceptive;
- necesitatea test\rii celorlal]i copii.
Pacienta trebuie informat\ c\ are nevoie de îngrijire antenatal\ special\, c\
trebuie s\-i fie evaluat statusul imun, înc\rc\tura viral\ [i, dac\ este cazul, trebuie indicat\ terapia antiretroviral\ [i profilaxia antiinfec]ioas\ pentru infec]iile
oportuniste asociate HIV.
Trebuie indicat unde se va acorda asisten]a antenatal\ [i postnatal\ [i unde
se vor acorda îngrijirile specifice infec]iei HIV ca [i cele obi[nuite, de rutin\.
Dac\ toate aceste îngrijiri se vor acorda în aceea[i institu]ie, trebuie oferite informa]ii cu privire la locul, data, ziua [i ora la care gravida trebuie s\ se prezinte; gravida va fi trimis\ la specialistul infec]ionist [i la medicul obstetrician/ginecolog specializat în îngrijirea gravidelor HIV pozitive.
Femeia trebuie sf\tuit\ s\ nu-[i al\pteze copilul pentru a reduce riscul de
transmitere.
Trebuie discutat\ necesitatea test\rii partenerului sexual, oferit\ asisten]\ în
privin]a modalit\]ilor de abordare a partenerului sau oferit\ consiliere pentru ea
[i partenerul ei la urm\toarea vizit\ prenatal\.
Pacienta trebuie educat\ în privin]a folosirii corecte a prezervativului în
timpul actului sexual, subliniindu-se faptul c\ acesta previne îmboln\virea [i cu
alte ITS-uri precum [i expunerea la alte tulpini ale HIV (dac\ partenerul este
[i el seropozitiv). Trebuie discutate [i alte metode de contracep]ie înainte de
na[terea copilului.
Indiferent de statusul emo]ional al gravidei, trebuie oferit\ consilierea posttestare [i suport psihologic.

c) Statusul indeterminat
Trebuie discutat\ cu pacienta semnifica]ia unui rezultat nedeterminat al testului pentru anticorpii anti-HIV.
Pacienta trebuie încurajat\ s\ repete testul peste o lun\ (sau chiar mai devreme, în func]ie de cât de aproape este de momentul na[terii).
Trebuie sf\tuit\ s\ cear\ îngrijire medical\ dac\, între vizitele programate
apare orice semn sau simptom (în plus fa]\ de cele asociate sarcinii).
Trebuie discutate din nou modalit\]ile de prevenire a transmiterii infec]iei
HIV.
Not\: Testarea HIV necesit\ ca fiecare gravid\ s\ semneze un consim]\mânt informat înainte de recoltarea sângelui. Este important\ garantarea
consilierii post-testare [i supravegherea clinic\ a gravidei HIV pozitive.

3.1.3. Consilierea femeilor infectate HIV care doresc o
sarcin\
Personalul medical care vine în contact profesional cu o femeie care dore[te
o sarcin\ trebuie s\-i explice cât este de important pentru ea [i pentru viitorul
ei copil cunoa[terea statusului ei HIV. Este esen]ial ca acestei femei s\-i fie
oferit\ posibilitatea test\rii HIV înainte de concep]ie; acela[i test trebuie oferit
[i partenerului.
Dac\ o femeie infectat\ HIV dore[te o sarcin\, înainte de concep]ie trebuie
identificate: statusul imun, înc\rc\tura viral\, schema terapeutic\ adecvat\, riscul
de transmitere vertical\, strategiile de preven]ie a transmiterii verticale, contracep]ia pân\ la un status de s\n\tate matern capabil s\ suporte o sarcin\, efectele
HIV sau ale tratamentului asupra sarcinii [i na[terii, perspectivele copilului.
Trebuie de asemenea evaluate infec]iile oportuniste [i f\cut\ profilaxia lor daca
e necesar\, trebuie imunizat\ gravida, optimizat statusul nutri]ional.
Este important\ asigurarea de asisten]\ medical\ în caz de dependen]e
(alcool, tutun, droguri), de tulbur\ri psihice [i de existen]\ a unor boli cu transmitere sexual\.
În mod ideal, gravida cu sarcin\ precoce se prezint\ la medicul de familie
(figura 3). Acesta efectueaz\ consiliere pretestare [i trimite gravida c\tre laboratorul DSPJ sau alt laborator acreditat pentru efectuarea testului HIV (de tip
ELISA). Rezultatul testului HIV ajunge la medicul de familie, care informeaz\
gravida [i efectueaz\ consiliere post testare. Uneori [i la nivelul laboratoarelor
DSPJ se poate efectua consiliere pre- [i post-testare.
În cazul unui test HIV pozitiv, dup\ consiliere post-testare medicul de familie va îndruma gravida c\tre specialistul infec]ionist pentru confirmarea/infirmarea
diagnosticului de infec]ie HIV [i aprecierea celei mai corecte atitudini medicale.
Ulterior gravida seropozitiv\ va fi trimis\ la specialistul obstetrician pentru luarea
în eviden]\ [i stabilirea celei mai corecte atitudini obstetricale.
Dac\ gravida cu sarcin\ precoce se prezint\ direct la medicul obstetrician,
acesta o va ^ndruma c\tre medicul de familie în vederea consilierii [i test\rii
HIV. Specialistul de la DSPJ va supraveghea intrarea gravidei seropozitive în
circuitul prezentat.
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obstetrician
infec]ionist

consiliere
post testare
medic
de familie

consiliere pre testare

recoltare
laborator DSPJ /
alt laborator acreditat
+/- consiliere
pretestare
test ELISA

pozitiv
negativ
+/- consiliere post testare
Figura 3: Algoritm de depistare a gravidelor HIV+
Dac\ gravida netestat\ HIV se prezint\ în travaliu la maternitate ea va fi
consiliat\ [i se va efectua un test rapid HIV (figura 4). În cazul unui rezultat
pozitiv se ia de urgen]\ leg\tura cu specialistul infec]ionist din teritoriu [i/sau
se aplic\ protocolul pentru prevenirea transmiterii verticale a infec]iei HIV în
cazuri de urgen]\. Nou-n\scutul nu va fi al\ptat la sân [i va primi profilaxie
post partum. Specialistul infec]ionist va prelua cazul în vederea confirm\rii diagnosticului de infec]ie HIV, încadr\rii clinico-imunologice a infec]iei HIV materne, stabilirea atitudinii terapeutice fa]\ de mam\, continuarea profilaxiei post partum la copil cu schema cea mai adecvat\ situa]iei concrete, supravegherea periodic\ a mamei [i a copilului, precizarea statusului HIV al copilului. În vederea
ob]inerii unei eficien]e maxime a demersurilor ^ntreprinse, infec]ionistul va colabora permanent cu medicul de familie, care are sarcina de a supraveghea în teritoriu mama seropozitiv\ [i copilul acesteia.

Gravid\
în travaliu
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confirmare diagnostic de infec]ie HIV la mam\,
continuarea profilaxiei postpartum la nou-n\scut,
evaluarea ulterioar\ a mamei [i stabilirea atitudinii terapeutice,
stabilirea statusului HIV la copil
supravegherea în teritoriu
a mamei [i nou-n\scutului
(administrarea medica]iei antiretrovirale,
alimenta]ia artificial\ a nou-n\scutului,
reac]ii adverse [i aderen]\ la antiretrovirale,
prezentarea la controalele periodice)

medic de familie
Figura 4: Algoritm de depistare a gravidelor HIV+
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3.2. Confirmarea diagnosticului de infec]ie HIV
Medicul infec]ionist este cel care trebuie s\ confirme/infirme diagnosticul de
infec]ie HIV la o femeie gravid\ trimis\ de urgen]\ c\tre sec]ia de boli infec]ioase teritorial\ de c\tre medicul de familie, medicul obstetrician sau colegi din
alte specialit\]i, în urma unui rezultat ELISA pozitiv pentru anticorpii anti-HIV,
testare efectuat\ conform ordinelor 889/1998 [i 172/2004.

3.2.1. Anamnez\ [i examen obiectiv
La prima vizit\ a gravidei trebuie s\ se efectueze o anamnez\ atent\ care,
pe lâng\ celelalte aspecte uzuale, trebuie s\ vizeze:

a) antecedentele legate de infec]ia HIV:

- istoricul epidemiologic (comportament sexual, num\r de parteneri sexuali
[i prezen]a factorilor de risc la ace[tia, folosirea drogurilor i.v., istoric
transfuzional, alcoolism, fumat etc.);
- data primului rezultat HIV pozitiv;
- prezen]a în antecedente a simptomelor asociate cu principalele infec]ii
oportuniste;
- antecedente de tratament antiretroviral;
- prezen]a în antecedente a efectelor toxice la antiretrovirale sau la alte
medicamente utilizate;
- durata tratamentului antiretroviral, aderen]a [i r\spunsul la tratament;
- imuniz\ri.

b) antecedente legate de alte sarcini:
-

prezen]a altei sarcini în antecedente [i evolu]ia acesteia;
apari]ia unor complica]ii;
utilizarea profilaxiei antiretrovirale;
statusul HIV al celorlal]i copii.

c) antecedente familiale de posibil\ boal\ ereditar\.
În plus, trebuie evaluat\ situa]ia psihosocial\ a femeii gravide [i nevoile familiei acesteia în contextul infec]iei HIV [i al sarcinii.
Examenul obiectiv trebuie s\ urm\reasc\:
I) prezen]a semnelor [i/sau a simptomelor legate de infec]ia HIV/SIDA:
- limfadenopatie generalizat\;
- candidoz\ oral\;
- semne constitu]ionale (febr\ >38,50 C, diaree >1lun\);
- herpes zoster (2 episoade sau erup]ie care intereseaz\ >1 dermatomer);
- neuropatie periferic\;
- disfagie, sc\dere ponderal\, ulcera]ii cutaneo-mucoase herpetice persistente
- disfunc]ii cognitive, etc.;

II) prezen]a semnelor [i/sau a simptomelor de sarcin\ complicat\:
- hipertensiune arterial\;
- edeme periferice semnificative;
- cefalee sever\;
- sângerarea sau pierderea vaginal\ de lichide;
- gre]uri [i v\rs\turi incoercibile;
- dureri abdominale sau lombare persistente;
- reducerea mi[c\rilor fetale, etc.
Informa]iile ob]inute în urma anamnezei [i a examenului obiectiv pot accentua sau nu suspiciunea de infec]ie HIV care s-a ridicat odat\ cu prima serologie HIV pozitiv\.

3.2.2. Modalitatea propriu-zis\ de confirmare a infec]iei HIV
Conform normelor în vigoare pentru a confirma infec]ia cu HIV sunt necesare dou\ teste ELISA pozitive (sau un test rapid HIV + test ELISA), din dou\
recolt\ri succesive [i lucrate cu metode diferite [i un test de confirmare Western
blot.
Cum speciali[tii infec]ioni[ti trebuie s\ confirme/infirme diagnosticul având
un rezultat anterior pozitiv (lucrat la un laborator acreditat, de cele mai multe
ori la laboratorul DSPJ), ei vor avea la dispozi]ie urm\toarele alternative:
- se face recoltarea pentru al doilea test ELISA [i pentru Western blot,
ambele probe fiind lucrate la nivelul spitalului de boli infec]ioase;
- se face recoltarea pentru al doilea test ELISA, proba fiind trimis\ la laboratorul DSPJ. În cazul unui nou rezultat pozitiv, proba de sânge va fi
trimis\ la un laborator central acreditat (Institutul Cantacuzino) pentru efectuarea testului de confirmare Western blot.
Gravida cu teste ELISA pozitive [i test Western blot indeterminat trebuie
evaluat\ prin alte metode (PCR-ARN-HIV, în România) sau repetat testul Western blot dup\ o lun\.

3.2.3. Anun]area gravidei asupra statusului HIV [i consilierea post
testare
Cu toate c\ femeia gravid\ a fost consiliat\ pre [i post testare de c\tre medicul de familie sau obstetrician, infec]ionistul are obliga]ia de a relua aceast\
consiliere deoarece el dispune de informa]iile cele mai adecvate despre infec]ia
HIV/SIDA, riscul de transmiterea vertical\ [i metodele de prevenire a transmiterii materno-fetale a infec]iei HIV.
Gravida HIV pozitiv\ va fi informat\ despre implica]iile clinice ale rezultatului HIV pozitiv [i despre nevoia de servicii medicale legate de HIV [i beneficiile lor. Consilierea trebuie s\ includ\ discu]ii legate de transmiterea HIV perinatal\, c\i de reducere a riscului, prognosticul copilului n\scut infectat.
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A. Managementul gravidei cu
infec]ie HIV în momentul
prelu\rii în supraveghere prenatal\

1. ISTORIC:

z Simptome;
z Antecedente
fiziologice [i
patologice;
z Antecedente
vaccinale;
z Factori de risc.

B. Supravegherea/testarea
fetal\ antepartum

2. EVALUARE CLINIC|:

Examen obiectiv complet asociat cu examin\ri complementare de specialitate:
z Ex. ginecologic;
z Ex. dermatovenerologic;
z Ex. oftalmologic;
z Ex. neurologic;
z Ex. psihiatric.

3. EVALUARE PARACLINIC\:

Serologie HIV;
CD4;
ARN-HIV;
Hemogram\;
Teste biochimice;
IDR la PPD;
VDRL sau RPR;
Markeri virali hepatici;
Serologie toxoplasmoz\ (IgG [i IgM);
Serologie CMV (IgG [i IgM);
Serologie rubeol\;
Serologie vv. herpetice;
Determinare grup sanguin [i Rh;
Urocultur\;
Citodiagnostic vaginal;
Testare pentru N. gonorrhoeae [i Ch. trachomatis;
Electroforeza hemoglobinei (pt. gravida cu risc de
hemoglobinopatii);
z Glucozo-6-fosfatdehidrogenaza.
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Precizarea stadiului clinico-imunologic;
Aprecierea riscului de progresie a infec]iei HIV;
Instituirea terapiei antiretrovirale/profilaxiei transmiterii materno-fetale;
Instituirea terapiei/profilaxiei principalelor infec]ii oportuniste
Figura 5: Managementul gravidei cu infec]ie HIV

Gravida trebuie consiliat\ despre terapia antiretroviral\ ca o modalitate de
împiedicare a progresiei infec]iei HIV [i de prevenire a transmiterii HIV perinatal. Va fi informat\ despre faptul c\ managementul poate fi complicat datorit\
terapiei combinate cu mai multe medicamente, apari]iei reac]iilor adverse, de
necesitatea monitoriz\rii înc\rc\turii virale, a nivelului limfocitelor CD4 [i a
rezisten]ei la ARV, de necesitatea aplic\rii tratamentului/profilaxiei infec]iilor
oportuniste.
Va fi informat\ c\ cezariana programat\, efectuat\ la 38 de s\pt\mâni de
amenoree reduce semnificativ rata transmiterii verticale a infec]iei HIV. I se va
aduce la cuno[tin]\ c\ nu trebuie s\ al\pteze nou-n\scutul la sân [i c\ acesta
urmeaz\ s\ fie alimentat artificial.

3.3. Încadrarea clinico-imunologic\ a gravidei cu infec]ie
HIV
Pe baza rezultatelor ob]inute în urma efectu\rii anamnezei, a examenului
obiectiv, a unor examene medicale de specialitate [i a unor investiga]ii de laborator speciale infec]ionistul va stabili încadrarea clinico-imunologic\ a infec]iei
HIV (conform criteriilor CDC Atlanta, 1993, care sunt folosite [i în România),
va aprecia riscul de progresie a infec]iei [i va decide asupra atitudinii terapeutice adecvate. Cazul va fi confirmat c\tre DSPJ teritorial [i c\tre Centrul Regional
de supraveghere, monitorizare [i tratament.
În tabelul 6 sunt prezentate principalele teste de laborator recomandate în
dinamic\ la gravida seropozitiv\.

3.4. Consultul obstetrical la gravida seropozitiv\
Se va derula în paralel cu demersul de confirmare a diagnosticului de infec]ie HIV [i urm\re[te stabilirea vârstei sarcinii, a prezen]ei unor factori de risc
obstetricali [i a modului de derulare a supravegherii ulterioare.
Accesul la întreruperea cursului sarcinii trebuie s\ fie asigurat femeilor
seropozitive, cu respectarea legilor în vigoare. Femeia trebuie informat\ de posibilitatea de a întrerupe voluntar cursul sarcinii pân\ la 14 s\pt\mâni (inclusiv) de
amenoree, precum [i de posibilitatea întreruperii cursului sarcinii pentru motive
medicale peste intervalul de 14 s\pt\mâni de amenoree. Decizia de întrerupere
a cursului sarcinii din motive medicale ]ine cont de riscul vital pentru f\t [i
mam\, în particular în cazul bolii avansate [i complicate cu o afec]iune evolutiv\ care pune în joc prognosticul vital matern.
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Serologie HIV
CD4;
ARN-HIV
Hemoleucograma
Teste de biochimie
Serologie sifilis
Markeri hepatici (AgHBs, anti-VHC)
Serologie rubeol\ (IgM [i IgG)

COMENTARII
S\pt\mâna 4-16
Dou\ teste ELISA pozitive efectuate cu tehnici diferite,
din dou\ prize de sânge;
Necesit\ test de confirmare Western-blot
Se repet\ la fiecare 3-4 luni; decid ini]ierea
terapiei/profilaxiei antiretrovirale [i a terapiei/profilaxiei
principalelor infec]ii oportuniste.
Se repet\ la fiecare 3-4 luni sau mai frecvent
dac\ exist\ anomalii hematologice sau terapie cu poten]ial
medulo-toxic.
Se repet\ dac\ exist\ modific\ri ini]iale sau dac\ se utilizeaz\ medica]ie cu poten]ial hepato- [i nefrotoxic
În cazul rezultatelor pozitive se ini]iaz\ tratament specific.
Se determin\ anti-HBs sau anti-HBc pentru precizarea
candidatelor la vaccinarea antihepatitic\.
În cazul infec]iei acute se ia în discu]ie riscul
embriotoxic [i oportunitatea întreruperii sarcinii

Grup sanguin [i Rh
Urocultur\
În cazul rezultatului pozitiv se ini]iaz\ tratament adecvat.
Citodiagnostic Papanicolau
Testare pentru N. gonorrhoeae [i Ch. Trachomatis
IDR la PPD
Electroforeza hemoglobinei
La gravida cu risc de hemoglobinopatii
Glucozo-6-fosfat-dehidrogenaza
Test op]ional, recomandat mai ales la gravidele care
primesc dapson\ sau sulfamide
Serologie toxoplasmoz\
IgM [i IgG; în cazul infec]iei acute se ini]iaz\ tratament
specific
Serologie CMV
IgM [i IgG
Teste de toxicologie (din urin\)
La nevoie (suspiciune clinic\)
S\pt\mâna 16-20
Echografie
Determin\ vârsta gesta]ional\ [i prezen]a eventual\ a unor
anomalii fetale
Determinarea HCG, a estriolului neconjugat
Se efectueaz\ voluntar, dup\ consilierea gravidei. Sunt
[i a D-fetoproteinei
teste neinvazive care pot determina riscul de defecte ale
tubului neural, de sindrom Down [i de trisomie 18.
S\pt\mâna 24-28
Hemoleucogram\
Serologie sifilis
Markeri hepatici
Se repet\ dac\ primele determin\ri au fost negative [i nu
s-a vaccinat gravida
Grup sanguin [i Rh
Serologie toxoplasmoz\
Se repet\ dac\ primele determin\ri au fost negative;
în cazul IgM pozitiv se ini]iaz\ tratament specific.
Serologie CMV [i vv. Herpetice
Se repet\ dac\ primele determin\ri au fost negative
Glicemie
Pentru identificarea gravidelor cu risc de diabet, în special la cele sub tratament antiretroviral cu IP
Screening pentru vaginoze bacteriene
Risc crescut de na[tere prematur\
S\pt\mâna 32-36
Echografie
Determin\ vârsta gesta]ional\ [i prezen]a eventual\ a unor
anomalii fetale.
Testare pentru N. gonorrhoeae [i Ch. Trachomatis
Cultur\ vaginal\ pentru streptococul de grup B
Dac\ este pozitiv\ se ini]iaz\ profilaxie specific\ intrapartum.
Serologie sifilis
Serologie toxoplasmoz\
Se repet\ dac\ primele determin\ri au fost negative; în
cazul IgM pozitiv se ini]iaz\ tratament specific.
Serologie CMV [i vv. herpetice
Se repet\ dac\ primele determin\ri au fost negative
CD4
Valorile lor vor influen]a decizia
ARN-HIV
asupra modului de na[tere

Tabelul 6. Principalele teste de laborator recomandate gravidei seropozitive

3.5. Stabilirea m\surilor de prevenire a transmiterii verticale a infec]iei HIV
Pentru gravida care decide s\ p\streze sarcina se va stabili cel mai adecvat complex de m\suri pentru a preveni transmiterea materno-fetal\ a infec]iei
HIV în func]ie de încadrarea clinico-imunologic\ a infec]iei HIV materne, de
momentul prezent\rii gravidei la specialist, de recomand\rile specialistul obstetrician [i cu acordul informat al gravidei. Acest complex de m\suri va viza:
- tratament antiretroviral în toate cele trei componente antepartum, intrapartum [i postpartum;
- modul de na[tere (prin cezarian\ programat\ sau na[tere pe cale vaginal\);
- alimenta]ia artificial\ a nou-n\scutului.

3.6. Aplicarea propriu-zis\ a m\surilor de prevenire a
transmiterii perinatale a infec]iei HIV. Scenarii clinice [i
recomand\ri practice în România
3.6.1. Utilizarea medica]iei ARV
La femeia gravid\ terapia antiretroviral\ (TARV) trebuie s\ permit\ ob]inerea
a dou\ deziderate majore (figura 7):
- impiedicarea progresiei infec]iei HIV la mam\;
- prevenirea transmiterii materno-fetale a infec]iei HIV.
TARV la gravida seropozitiv\

A. Împiedicarea progresiei infec]iei HIV
la mam\
A. Profilaxia transmiterii materno-fetale a
infec]iei HIV
B. Profilaxia transmiterii
materno-fetale a infec]iei HIV

Datorit\ riscul de transmitere materno-fetal\ a infec]iei HIV, tratamentul antiretroviral este indicat
tuturor gravidelor, indiferent de statusul lor clinico- imunologic.

Figura 7: Rolul TARV la femeia gravid\
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Decizia de a utiliza orice medicament antiretroviral în timpul sarcinii
trebuie s\ fie luat\ de femeia gravid\ dup\ ce a discutat cu medicul infec]ionist specialist în HIV/SIDA despre beneficiile [i riscurile unei astfel de
terapii.
În practica medical\ se întâlnesc câteva scenarii clinice:

3.6.1.1. Gravid\ seropozitiv\ care nu a primit anterior terapie antiretroviral\
Majoritatea cazurilor de transmitere vertical\ apar în sarcina târzie sau în
timpul na[terii. De aceea, impactul TARV se a[teapt\ s\ fie maxim în trimestrul
trei de sarcin\ [i în perioada perinatal\.
Medica]ia antiretroviral\ trebuie introdus\ la mijlocul trimestrului doi de
sarcin\ ori de câte ori exist\ risc crescut de na[tere prematur\:
z infec]ii recurente ale tractului genital;
z insuficien]\ de col uterin;
z malforma]ii uterine;
z sarcin\ gemelar\.
În condi]iile în care se impune o interven]ei obstetrical\ invaziv\ (amniocentez\ pentru diagnosticul unor anomalii ereditare sau cerclaj de col uterin) se
ini]iaz\ medica]ia ARV cu cel pu]in 15 zile înaintea interven]iei. Monoterapia
cu ZDV nu este suficient\ [i se recomand\ triterapie ARV.
Se disting 3 situa]i:
a) gravid\ seropozitiv\ „naiv\“, care indepline[te criteriile de ini]iere a
tratamentului antiretroviral (tabelul 8): în aceast\ situa]ie vor fi respectate toate
indica]iile clasice de ini]iere a terapiei HAART;
b) gravid\ seropozitiv\ „naiv\“, care nu ^ndepline[te criteriile pentru ini]ierea TARV, dar care are valori ale ARN-HIV >1.000 copii/ml: de[i au existat
numeroase controverse în ceea ce prive[te atitudinea fa]\ de gravidele aflate în
aceast\ situa]ie, ast\zi tot mai mul]i speciali[ti recomand\ ini]ierea terapiei
HAART în vederea reducerii riscului de transmitere vertical\ a infec]iei HIV;
c) gravid\ seropozitiv\ „naiv\“ cu ARN-HIV <1.000 copii/ml: datorit\ riscului redus de transmitere vertical\ a infec]iei HIV nu este recomandat\ terapia
HAART; se ini]iaz\ doar profilaxie cu antiretrovirale.
a) gravida cu indica]ie de HAART va începe tratamentul din s\pt\mâna
14 de amenoree (vezi figura 5). Sunt contraindicate medicamentele antiretrovirale cu risc teratogen (EFV, ddC sau hidroxiureea), cele cu risc crescut de toxicitate pentru f\t (IDV), precum [i cele cu risc fetal insuficient cunoscut (ABC,
APV, LPV/r). Schema ARV ini]iat\ trebuie s\ con]in\ ZDV, care va fi administrat antepartum, intrapartum [i postpartum.

CATEGORIA
CLINIC|
Simptomatic
Asimptomatic

NIVEL CD4
(cel/mmc)
Orice valoare
<200
200-350

ARN-HIV (c/ml)
RT-PCR
Orice valoare
Orice valoare
Orice valoare

>350

>50.000

>350

<50.000

RECOMANDARE
Se trateaz\
Se trateaz\
Tratamentul ART poate fi ini]iat în func]ie de:
- evolu]ia CD4 [i/sau ARN-HIV [i
- riscul de progresie a infec]iei HIV
Se poate lua în discu]ie oportunitatea TARV în
func]ie de:
- evolu]ia CD4 [i/sau ARN-HIV [i
- riscul de progresie a infec]iei HIV
Se amân\ ini]ierea TARV

Tabelul 8. Indica]ii pentru instituire a terapiei ARV în România (2004)

Criterii
de includere
Nu

Criterii de
excludere
Da

Nu

Da

Decizia de instituire
a tratamentului ARV
Poten]\

Tolerabilitate
Alegerea schemei
terapeutice ini]iale

Durabilitate

Aderen]\

Vor fi preferate ARV care
au f\cut dovada eficien]ei în
profilaxia transmiterii verticale a infec]iei HIV [i care
sunt indicate în sarcin\

Particularit\]i determinate
de sarcin\, patologie
asociat\, tratamente
concomitente, un anumit
tablou clinic, etc.
Individualizarea schemei
terapeutice

Consilierea repetat\ a
gravidei asupra reac]iilor
adverse posibile [i a importan]ei unei bune aderen]e

Unde este posibil,
ARV se administreaz\
QD1 sau BID2
Monitorizare trimestrial\

Aprecierea eficacit\]ii
TARV

Aplicarea celorlalte m\suri
pentru asigurarea profilaxiei
transmiterii verticale
a infec]iei HIV

Figura 5. Algoritm de instituire a terapiei antiretrovirale la gravida naiv\,
cu indica]ii de TARV sau cu ARN-HIV >1.000copii/ml
1 QD - doz\ unic\ pe zi
2 BID - de dou\ ori pe zi
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Dac\ gravida prezint\ un risc crescut de a na[te înainte de termen,
HAART va fi ini]iat\ imediat dup\ trecerea primului trimestru de sarcin\ [i
înainte de jum\tatea trimestrului al doilea.
În România regimul constituit din ZDV (300 mg de 2 ori/zi), 3TC (150
mg de 2 ori/zi) [i NFV (1250 mg de 2 ori/zi) trebuie s\ fie recomandat tuturor gravidelor care necesit\ TARV sau care au ARN-HIV >1.000 copii/ml,
indiferent de statusul clinic sau imunologic.
Având în vedere riscul crescut de hepatotoxicitate la gravidele cu CD4
>250 cel/mmc care ini]iaz\ TARV cu NVP, schemele cu ZDV (300 mg de
2 ori/zi), 3TC (150 mg de 2 ori/zi) [i NVP (200 mg doz\ unic\ timp de 14
zile, iar apoi 200 mg de 2 ori/zi) se recomand\ a fi utilizate cu aten]ie, la
gravidele cu CD4 <250 cel/mmc, precum [i la cele cu CD4 >250 cel/mmc,
dar la care se poate monitoriza mai frecvent nivelul transaminazelor hepatice.
b) gravida f\r\ indica]ii de TARV, dar cu ARN-HIV plasmatic >/=
1.000 copii/ml:
- În aceast\ situa]ie se recomand\ ini]ierea la 28 de s\pt\mâni de amenoree a unei triterapii HAART care s\ includ\ ZDV; asocierea d4T+ddI
este contraindicat\.
- Totu[i, din cauza riscului mare de transmitere a infec]iei HIV [i pentru
a ob]ine o reducere optimal\ [i în timp util a înc\rc\turii virale materne trebuie avut\ în vedere posibilitatea ini]ierii unei triterapii care s\
con]in\ ZDV imediat dup\ primul trimestru de sarcin\ (14 s\pt\mâni).
- Cezariana programat\ este cea mai bun\ op]iune pentru na[tere; ea este
cu atât mai mult indicat\ ^n cazul ^n care, la 34-36 de s\pt\mâni, nu
se ob]ine o înc\rc\tur\ viral\ nedetectabil\.
- Prescrierea unei biterapii compus\ din 2 INRT sau 1INRT + 1INNRT
(NVP) nu permite ob]inerea unei reduceri optimale a înc\rc\turii virale
[i risc\ s\ compromit\ alternativele terapeutice pentru mam\ [i copil
(în cazul în care este infectat); aceast\ alternativ\ nu este recomandat\.
În cazul gravidelor care refuz\ în deplin\ cuno[tin]\ de cauz\ schema
TARV maximal\ se va asigura profilaxie cu ZDV începând cu s\pt\mâna
28 de amenoree; în aceast\ situa]ie se recomand\ cezariana programat\.
c) gravida cu ARN-HIV <1.000 copii/ml
- La gravida asimptomatic\, cu ARN-HIV<1.000 copii/ml se aplic\ tratamentul ARV pentru profilaxia transmiterii materno-fetale a infec]iei HIV.
Tratamentul ARV este ini]iat la începutul trimestrului trei de sarcin\ pentru a limita durata expunerii f\tului la medicamente poten]ial toxice.

- Tratamentul cu ZDV în monoterapie r\mâne profilaxia de prim\ inten]ie; el se ini]iaz\ în s\pt\mâna 28 de amenoree [i se administreaz\
antepartum, intrapartum [i postpartum, conform datelor din tabelul 9. În
aceast\ situa]ie se asociaz\ obligatoriu cezariana programat\ în s\pt\mâna 38 de amenoree.
- Dac\ cezariana nu poate fi efectuat\ din motive obstetricale, datorit\
refuzului mamei sau în caz de risc crescut de na[tere prematur\ se impune administrarea unui tratament ARV combinat, care s\ garanteze o
reducere maximal\ a riscului de transmitere vertical\:
1. ZDV+3TC, (aceast\ schem\ prezint\ riscul selec]ion\rii mutantelor rezistente la 3TC, cu reducerea op]iunilor terapeutice ulterioare) sau
2. ad\ugarea la un regim cu ZDV administrat antepartum, intrapartum
[i postpartum a dou\ doze de NVP (nevirapin\), la începutul travaliului [i apoi la nou-n\scut poate s\ reduc\ teoretic riscul transmiterii
verticale, dar aduce un risc crescut de dezvoltare a rezisten]ei la NVP
[i nu este de regul\ recomandat;
3. au fost propuse [i scheme con]inând ZDV + 1 IP sau 2 IP, dar eficacitatea acestora nu a fost înc\ evaluat\.
Dup\ na[tere tratamentul ARV poate fi oprit dac\ mama p\streaz\ un nivel
al limfocitelor CD4 >350 celule/mmc; se va produce o cre[tere a înc\rc\turii
virale materne care nu va fi cu mult mai mare decât valoare anterioar\ ini]ierii
TARV. Se impune un bilan] clinic, imunologic [i virusologic la interval de
câteva s\pt\mâni dup\ na[tere pentru a rediscuta eventualele indica]ii terapeutice pentru mam\ (conform criteriilor de ini]iere a TARV la adult).
PERIOADA DE FORME DE
POSOLOGIE
DEBUTUL
TRATAMENT
PREZENTARE
PROFILAXIEI
A ZDV
Sarcin\
capsule de 100 mg 500mg-600mg/zi:
Între 14 [i 34
100 mgx5/zi;
de s\pt\mâni
200 mgx3/zi;
de amenoree
300 mgx2/zi
Na[tere:
- vaginal\
Solu]ie injectabil\
Doz\ de înc\rcare de
De la intrarea
de 200mg/20 ml
2 mg/kg timp de 1 or\
în travaliu
urmat\ de o doz\ de
sau de la
între]inere de 1 mg/kg/or\ declan[area
acestuia
- cezarian\
idem
idem
Cu 3-4 ore înainte
programat\
de interven]ie
Nou-n\scut:
- pe cale oral\
Solu]ie buvabil\
2mg/kg la fiecare 6 ore
Între 8 [i 12 ore
100mg/10ml
de la na[tere
- perfuzie
Solu]ie injectabil\
1,5 mg/kg la fiecare 6 ore idem
de 200 mg/20 ml

ÎNCHEIEREA
PROFILAXIEI
În momentul declan[\rii
travaliului

Pân\ la ligaturarea
cordonului ombilical

idem
Pân\ la 6 s\pt\mâni
de via]\
idem

Tabelul 9. Modul de utilizarea al profilaxiei cu ZDV la gravida HIV-pozitiv\

57

58

3.6.1.2. Femeie seropozitiv\ în TARV, cu sarcin\ care a debutat
sub antiretrovirale
Pentru femeia seropozitiv\ aflat\ sub TARV [i la care survine o sarcin\
se recomand\ în general continuarea terapiei. Gravida trebuie informat\ despre
riscurile embrio-fetotoxice ale antiretroviralelor care impun o supraveghere
atent\ a dezvolt\rii fetale. Exist\ o serie de circumstan]e în care este necesar\
schimbarea unor antiretrovirale din schema ini]ial\: intoleran]\ matern\,
medicamente cu poten]ial teratogen în primul trimestru de sarcina (EFV, ddC,
hidroxiureea).
Terapia HAART nu va fi înlocuit\ niciodat\ cu combina]ii suboptimale
deoarece acestea pot conduce la selec]ionarea mutantelor HIV rezistente.
Din cauza riscurilor embriotoxice, atunci când sarcina este confirmat\ de
la debut, se va lua în discu]ie posibilitatea întreruperii temporare, dar complete, a schemei ARV (consecin]ele nu sunt cunoscute cu exactitate), cu reluarea
acesteia dup\ primul trimestru de sarcin\. Dac\ se decide întreruperea tratamentului, toate medicamentele trebuie întrerupte simultan, [i apoi reintroduse
simultan, pentru a sc\dea riscul apari]iei de muta]ii de rezisten]\. De regul\
îns\ diagnosticul de sarcin\ este confirmat dup\ s\pt\mâna 6-8.
La gravida seropozitiv\ sub TARV se disting dou\ situa]ii diferite:
z tratamentul ARV este eficient [i bine tolerat:
- Dac\ gravida prezint\ sub TARV o situa]ie imuno-virusologic\ satisf\c\toare [i stabil\ (CD4 >350 celule/mmc; ARN-HIV <400 copii/ml) nu
este necesar\ modificarea schemei terapeutice, cu excep]ia cazurilor în
care aceasta con]ine ARV contraindicate din cauza toxicit\]ii lor embriofetale (EFV, ddC, IDV) sau materne (d4T+ddI).
- Pân\ în prezent este recomandabil ca ZDV s\ fac\ parte din toate
regimurile ARV utilizate la gravidele seropozitive. Deoarece multe femei
au primit ZDV în regimurile anterioare, o re^ntoarcere la ZDV poate
reduce eficacitatea regimului. În acest context exist\ dou\ alternative:
1. se prefer\ p\strarea schemei curente, cu introducerea ZDV intrapartum
[i postpartum;
2. se reintroduce ZDV în asociere cu un al patrulea ARV (NVP la gravida „naiv\“ pentru INNRT, SQV+RTV sau SQV+NFV).
- Dac\ înc\rc\tura viral\ matern\ r\mâne nedetectabil\ sub terapia urmat\,
nu se recomand\ cezarian\ programat\.
- Dac\ la sfâr[itul sarcinii înc\rc\tura viral\ matern\ devine detectabil\
(>400 copii/ml) sub terapia ARV [i dac\ condi]iile obstetricale permit,
se recomand\ cezarian\ programat\.

- Deoarece NVP ad\ugat\ intrapartum la o schem\ stabilit\ [i eficient\ nu
scade rata transmiterii [i are poten]ial crescut de apari]ie a rezisten]ei,
ad\ugarea ei în travaliu la femeile care primesc deja TARV nu este
recomandat\.
z tratament ARV ineficient
- Dac\ TARV urmat de gravid\ este ineficient (ARN-HIV >400 copii/ml)
se impune schimbarea schemei, dup\ o prealabil\ verificare a aderen]ei
la tratament.
- Se va alege o nou\ schem\ terapeutic\ alc\tuit\ din 2 INRT + 1IP sau
1 INNRT (NVP), în func]ie de antecedentele terapeutice, toleran]\ [i
rezultatele testelor de rezisten]\ genotipic\. În m\sura posibilit\]ilor, noua
schem\ va con]ine ZDV [i va evita ddC, EFV [i asocierea ddI+d4T.
- Dac\ ARN-HIV <1.000 copii/ml, schimbarea schemei ARV poate fi
f\cut\ la începutul trimestrului trei de sarcin\.
- Dac\ înc\rc\tura viral\ matern\ devine nedetectabil\ sub noua terapie,
nu se recomand\ cezarian\ programat\.
- Dac\ la sfâr[itul sarcinii înc\rc\tura viral\ matern\ r\mâne detectabil\
(>400 copii/ml) sub noua terapie ARV [i dac\ condi]iile obstetricale permit, se recomand\ cezarian\ programat\.

3.6.1.3. Gravida seropozitiv\ nesupravegheat\, netratat\ [i/sau cu
diagnostic de infec]ie HIV pus tardiv
- Dac\ gravida este luat\ în supraveghere c\tre sfâr[itul sarcinii, depistarea
infec]iei HIV se poate realiza printr-un test HIV rapid. Confirmarea diagnosticului de infec]ie HIV trebuie s\ se fac\ printr-un test clasic.
- Dac\ gravida este luat\ în supraveghere dup\ intrarea în luna a 8-a de
sarcin\, dar înainte de debutul travaliului este esen]ial s\ se ob]in\ o
reducere rapid\ a înc\rc\turii virale materne cu un tratament ARV puternic, de regul\ triterapie cu 2 INRT (cu ZDV obligatoriu) + 1IP sau
2INRT + 1INNRT. Intrapartum [i postpartum se recomand\ ZDV la
mam\ [i respectiv la nou-n\scut. Cezariana programat\ este obligatorie
(în absen]a contraindica]iilor obstetricale).
- Dac\ triterapia nu poate fi aplicat\ se recomand\ ZDV + 3TC. Asocierea de NVP în monodoz\ la mam\ [i respectiv la nou-n\scut nu a
determinat o reducere a transmiterii materno-fetale a infec]iei HIV, dar
a ad\ugat riscul apari]iei rezisten]ei la INNRT. Din aceste motive nu
este recomandat\ ad\ugarea NVP la o schem\ ARV anterioar\.
- Dac\ gravida seropozitiv\ se prezint\ în travaliu, se recomand\ ZDV în
perfuzie, pe toat\ durata travaliului, în asociere cu 3TC [i cu o mono-
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doz\ de NVP. La nou-n\scut se administreaz\ ZDV+ 3TC, în asociere cu
NVP, cât mai repede dup\ na[tere. Dac\ mama nu a primit doza de NVP
la debutul travaliului, nou-n\scutul va primi o nou\ doz\ în ziua a treia
de la na[tere. Aceast\ indica]ie este valabil\ [i în cazul tulpinilor HIV
materne cu muta]ii de rezisten]\ la ZDV. Se pot utiliza atât la mam\, cât
[i la nou-n\scut scheme doar cu ZDV [i NVP (alternativ\ mai pu]in recomandat\ în ultimul timp).
- Dac\ mama se prezint\ în travaliu [i nu a primit profilaxie specific\, se
recomand\ testarea rapid\ pentru depistarea infec]iei HIV. În cazul a dou\
teste rapide pozitive se va institui profilaxie la nou-n\scut cu ZDV [i 3TC
(timp de minimum 6 s\pt\mâni), în asociere cu o doz\ de NVP administrat\ cât mai repede dup\ na[tere. Se poate utiliza la nou-n\scut [i profilaxia cu ZDV (6 s\pt\mâni) [i o doz\ de NVP (alternativ\ mai pu]in
recomandat\ în ultimul timp).
- Unii speciali[ti recomand\ la nou-n\scutul cu risc crescut de transmitere
a infec]iei HIV profilaxia cu ZDV+3TC+NVP timp de 6 s\pt\mâni.
ARV PREMATUR NOU-N|SCUT
ZDV 1,5mg/kg
2mg/kg la 6 ore
la 12 ore
ddI
50mg/m2 la 12 ore
ddC Nu se utilizeaz\ în timpul sarcinii
d4T
3TC
2mg/kg la 12 ore
FTC
TDF
ABV
8mg/kg la 12 ore
NVP
5mg/kg la 12 ore

COPIL MARE
160mg/m2 la 8 ore

ADULT(<60KG)
300mg la 12 ore

ADULT(>60KG)
300mg la 12 ore

90mg/m2 la 12 ore

125mg la 12 ore

200mg la 12 ore

1mg/kg la 12 ore
4mg/kg la 12 ore

30mg la 12 ore
150mg la 12 ore
200 mg/zi
300 mg/zi
300mg la 12 ore
200mg la 12 ore

40mg la 12 ore
150mg la 12 ore
200 mg/zi
300 mg/zi
300mg la 12 ore
200mg la 12 ore

1200mg la 8 ore

1200mg la 8 ore

600mg la 12 ore
750mg la 8 ore
400mg + 100mg
la 12 ore
400 mg/zi
1400 mg la 12 ore
1200mg la 12 ore

600mg la 12 ore
750mg la 8 ore
400mg + 100mg
la 12 ore
400 mg/zi
1400 mg la 12 ore
1200mg la 12 ore

175 mg/m2/zi
8mg/kg la 12 ore
120-200mg/m2
la 12 ore

DLV Nu se utilizeaz\ în timpul sarcinii
EFV Nu se utilizeaz\ în timpul sarcinii
SQV
IDV Nu este recomandat\ utilizarea IDV în timpul sarcinii
RTV
400mg/m2 la 12 ore
NFV
10mg/kg la 8 ore
30mg/kg la 8 ore
LPV/r
230mg/m2 + 57,5
mg/m2, la 12 ore
ATV
FPV
APV
20mg/kg la 12 ore

Tabelul 10. Doze de ARV

3.6.1.4. Femeie seropozitiv\ sub TARV care dore[te o sarcin\
Este o situa]ie tot mai frecvent întâlnit\ în practica terapeutic\. Se disting
dou\ situa]ii în func]ie de r\spunsul ob]inut sub TARV ini]ial:

z tratament ARV eficient:
- Dac\ rezultatele imunovirusologice sunt satisf\c\toare [i stabile (CD4 >350
celule/mmc [i ARN-HIV <400 copii/ml) tratamentul ARV va fi men]inut.
În m\sura în care este posibil el va con]ine ZDV; vor fi modificate
schemele care con]in ddC, EFV [i d4T+ddI.
- Op]iunea de a întrerupe complet [i tranzitoriu TARV înainte de concep]ie
[i apoi pe toat\ durata primului trimestru de sarcin\ poate fi luat\ în
discu]ie la o femeie f\r\ antecedente severe de imunodepresie. TARV va
fi reluat\ în trimestrul al doilea de sarcin\.
z tratament ARV ineficient:
- Femeia va fi informat\ c\ aceast\ situa]ie nu este optim\ pentru apari]ia
unei sarcini;
- Dac\ sarcina este totu[i dorit\ se va schimba schema ARV înaintea procesului de concep]ie, pe baza rezultatelor testelor de rezisten]\ genotipic\
[i în func]ie de alternativele disponibile.
N.B. Deoarece în România nu este disponibil\ forma injectabil\ de ZDV, în
toate circumstan]ele în care este recomandat\ administrarea de ZDV în perfuzie i.v. se va recurge la urm\toarea substitu]ie:
- la începutul travaliului 600 mg ZDV oral, apoi 300 mg ZDV oral la fiecare
3 ore, pe toat\ durata travaliului, plus
- 150 mg 3TC oral la începutul travaliului, continuat cu 150 mg 3TC oral
la fiecare 12 ore, pe toat\ durata travaliului.

3.6.2. Profilaxia transmiterii verticale prin interven]ii obstetricale.
Îngrijirea în timpul travaliului a gravidei infectate cu HIV [i a
nou-n\scutului
În timpul travaliului [i al na[terii sunt necesare ac]iuni specifice, pentru a
asigura îngrijirea optim\ a mamei [i a nou-n\scutului [i pentru siguran]a personalului medico-sanitar.

3.6.2.1. Precau]iuni universale
În timpul na[terii, la toate pacientele, trebuie folosite m\nu[i, halate [i
ochelari de protec]ie; trebuie avut\ o grij\ deosebit\ pentru evitare în]ep\turilor
[i trebuie s\ existe un loc sigur de depozitare a acelor [i a bisturielor folosite.

3.6.2.2. Se va evita orice procedur\ invaziv\ care nu este necesar\
Acestea includ monitorizarea scalpului fetal sau recoltarea de sânge (amniocentez\ etc.), care pot cre[te riscul transmiterii. Aceste proceduri trebuie efectuate doar când au indica]ii obstetricale stricte [i când se anticipeaz\ c\ timpul de
monitorizare este scurt.
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3.6.2.3. Se va evita ruperea artificial\ a membranelor
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{i se va lua în considerare scurtarea travaliului pe cât de mult posibil (ex.
folosirea oxitocinei [i vacuum-extrac]ia pentru scurtarea celui de-al doilea stagiu
al travaliului). Riscurile de transmitere cresc odat\ cu cre[terea duratei travaliului [i o perioad\ de membrane rupte mai mare de 4 ore. Cezariana poate reduce
riscul de transmitere vertical\ a infec]iei HIV cu condi]ia s\ fie efectuat\ cât
mai repede dup\ reperea membranelor.

3.6.2.4.: Se va evita epiziotomia
3.6.2.5.: Cordonul ombilical trebuie pensat imediat dup\ na[tere
3.6.2.6.: Toaleta nou-n\scutului:
Imediat dup\ na[tere se va sp\la nou-n\scutul de secre]iile genitale materne cu ap\ [i s\pun; se vor aspira secre]iile din orofaringe.

z Control prenatal efectuat în primul trimestru de sarcin\;
z Diagnosticul de infec]ie HIV cunoscut anterior sarcinii actuale; sau
z Infec]ie HIV confirmat\ cu ocazia sarcinii actuale, conform uzan]elor în vigoare

Evaluarea ini]ial\ a gravidei HIV-pozitive cu stabilirea statusului clinico-imunologic (vezi figura 4.1.)

ARN-HIV >1.000copii/ml

Indica]ii de ini]iere a tratamentului/profilaxiei
infec]iilor oportuniste

TARV individualizat, cu consim]\mântul
gravidei (figura 5.2.)

A. Antepartum:
` TARV se începe în s\pt\mâna 14 de amenoree cu:
z 2INRT+1IP:
- ZDV+3TC
- ZDV+ddI
+ 1IP (NFV; RTV; SQV-SGC; LPV/r (?))
- 3TC+d4T
- Aten]ie: ddC sau asocierea ddI+d4T sunt contraindicate!
z 2INRT +1INNRT (NVP);
- Aten]ie la toxicitatea hepatic\ a NVP în sarcin\!
- Aten]ie: EFV este contraindicat din cauza efectului teratogen!
z Aten]ie: asocierea de 3INRT nu este recomandat\ din cauza riscului aditiv de toxicitate
mitocondrial\!
` Schema ARV aleas\ va fi continuat\ pân\ în momentul începerii travaliului;
` Monitorizarea clinic\, obstetrical\ [i paraclinic\ se va face conform indica]iilor prezentate la
managementul gravidei seropozitive.

B. Intrapartum:
Dac\ na[terea se produce pe cale vaginal\ se administreaz\:
z ZDV, i.v. (de preferat) la începerea travaliului [i pân\ la ligaturarea cordonului ombilical;
doz\ de induc]ie de 2 mg/kg în prima or\, apoi doz\ de între]inere de 1 mg/kg/or\; sau
z ZDV oral: 600 mg ini]ial, apoi 300 mg la fiecare 3 ore;
z ZDV oral + 3TC oral 150 mg ini]ial, apoi 150 mg la 12 ore (mai ales dac\ ARN-HIV
>400 copii/ml sub TARV din s\pt\mâna 14)
` Dac\ s-a luat decizia s\ se efectueze cezarian\ programat\ în s\pt\mâna 38 de amenoree
(dac\ ARN-HIV >400 c/ml) se administreaz\:
z ZDV, i.v., ini]iat cu 3-4 ore înaintea interven]iei [i continuat pân\ la ligaturarea cordonului
ombilical; doz\ de induc]ie de 2 mg/kg în prima or\, apoi doz\ de între]inere de 1
mg/kg/or\.

C. Postpartum:
z Nou-n\scut: ZDV oral timp de 6 s\pt\mâni;
z ZDV +3TC oral 6 s\pt\mâni (mai ales
dac\ ARN-HIV matern >400 c/ml [i nu
s-a efectuat cezarian\ programat\)

z Evaluarea mamei pentru continuarea
TARV;
z Evaluarea nou-n\scutului cu privire
la statusul HIV

Figura I. Algoritm pentru tratamentul gravidei HIV-pozitive „naive“,
cu indica]ie de TARV
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z Control prenatal efectuat în primul trimestru de sarcin\;
z Diagnosticul de infec]ie HIV cunoscut anterior sarcinii actuale; sau
z Infec]ie HIV confirmat\ cu ocazia sarcinii actuale, conform uzan]elor în vigoare

Evaluarea ini]ial\ a gravidei HIV-pozitive cu stabilirea statusului clinico-imunologic (vezi figura 4.1.)

F\r\ indica]ii de ini]iere a TARV
ARN-HIV 1.000 copii/ml:

F\r\ indica]ii de ini]iere a profilaxiei
infec]iilor oportuniste

Profilaxia transmiterii materno-fetale a
infec]iei HIV, cu consim]\mântul gravidei

A. Antepartum:
` Profilaxia ARV se începe în s\pt\mâna 28 de amenoree cu ZDV: 500-600 mg/zi [i se
continu\ pân\ în momentul cezarianei programate;
` Se asociaz\ obligatoriu cezarian\ programat\ (s\pt\mâna 38 de sarcin\);
` Dac\ cezariana nu poate fi efectuat\ este necesar\ o schem\ ARV combinat\:
- ZDV+3TC (risc de selec]ionare a mutantelor rezistente la 3TC);
- ZDV+NVP (ad\ugat\ intrapartum); risc de selec]ionare a mutantelor rezistente la NVP;
- 2INRT (con]inând ZDV) + 1IP/1INNRT - indica]ia preferat\;
- ZDV+1IP; 2IP (eficacitate în curs de evaluare).

B. Intrapartum:
` Se recomand\ cezarian\ programat\ în s\pt\mâna 38 de amenoree:
z ZDV, i.v., ini]iat\ cu 3-4 ore înaintea interven]iei [i continuat\ pân\ la ligaturarea cordonului
ombilical; doz\ de induc]ie de 2 mg/Kg în prima or\, apoi doz\ de între]inere de 1mg/kg/or\
` Dac\ cezariana programat\ nu poate fi efectuat\ [i na[terea se produce pe cale vaginal\:
z ZDV, i.v. la începerea travaliului [i pân\ la ligaturarea cordonului ombilical; doz\ de induc]ie
de 2 mg/kg în prima or\, apoi doz\ de între]inere de 1 mg/kg/or\; sau ZDV oral: 600 mg
ini]ial, apoi 300 mg la fiecare 3 ore.

C. Postpartum:
z Nou-n\scut: ZDV oral timp de 6
s\pt\mâni
z Nu se al\pteaz\ la sân.

z Evaluarea mamei pentru continuarea
TARV;
z Evaluarea nou-n\scutului cu privire la
statusul HIV.

Figura II. Algoritm pentru profilaxia transmiterii verticale a infec]iei HIV
la gravida seropozitiv\, f\r\ indica]ie de TARV

z Control prenatal efectuat în primul trimestru de sarcin\;
z Diagnosticul de infec]ie HIV cunoscut anterior sarcinii actuale;
z Femeia seropozitiv\ se afl\ sub TARV +/- profilaxie IO.

B. Antepartum:
1. TARV eficient [i bine tolerat:
` Se continu\ schema ARV ini]ial\ sau se modific\ numai ARV contraindicate pentru produsul
de concep]ie (EFV, ddC, IDV), sau mam\ (ddI+d4T);
` La gravidele cu e[ec în antecedente la scheme cu ZDV:
- se p\streaz\ schema curent\, cu introducerea ZDV intrapartum [i postpartum;
- se reintroduce ZDV în asociere cu un al 4-lea ARV (NVP la gravida naiv\ la INNRTaten]ie la toxicitatea hepatic\; SQV+RTV; SQV+NFV)
2. TARV ineficient:
` Se alege o nou\ schem\ ARV cu 2 INRT+1IP sau 2INRT+1INNRT (NVP), în func]ie de
antecedentele terapeutice, toleran]\, teste de rezisten]\ genotipic\. Noua schem\ va con]ine
(dac\ este posibil) ZDV [i va evita ARV contraindicate;
` Dac\ ARN-HIV <1.000 copii/ml, schimbarea schemei ARV poate fi f\cut\ la începutul
trimestrului III;
` Dac\ sub noua schem\ înc\rc\tura viral\ r\mâne detectabil\ (>400 copii/ml) la sfâr[itul
sarcinii se recomand\ cezarian\ programat\.

S\pt\mâna 34-36 - determinare ARN-HIV
B. Intrapartum:
` Dac\ se efectueaz\ cezarian\ programat\ în s\pt\mâna 38 de amenoree:
z ZDV, i.v., ini]iat\ cu 3-4 ore înaintea interven]iei [i continuat\ pân\ la ligaturarea cordonului
ombilical; doz\ de induc]ie de 2 mg/kg în prima or\, apoi doz\ de între]inere de 1mg/kg/or\
` Dac\ na[terea se produce pe cale vaginal\:
z ZDV, i.v. (de preferat) la începerea travaliului [i pân\ la ligaturarea cordonului ombilical;
doz\ de induc]ie de 2 mg/kg în prima or\, apoi doz\ de între]inere de 1 mg/kg/or\; sau
z ZDV oral: 600 mg ini]ial, apoi 300 mg la fiecare 3 ore;
z ZDV + 3TC oral, dac\ ARN-HIV >400 c/ml [i nu s-a efectuat cezarian\ programat\

C. Postpartum:
z Nou-n\scut: ZDV oral timp
de 6 s\pt\mâni;
z Nou-n\scut: ZDV+3TC oral timp de 6
s\pt\mâni;
z Dac\ înc\rc\tura viral\ matern\ a r\mas
>1.000 copii/ml sub noua schem\ [i nu
s-a efectuat cezarian\ programat\ se
consider\ c\ exist\ risc crescut de
transmitere a infec]iei HIV [i
nou-n\scutul prime[te ZDV+3TC
(6 s\pt\mâni) + NVP (priz\ unic\);
unii speciali[ti recomand\ ZDV+NVP
timp de 6 s\pt\mâni;
z Nu se al\pteaz\ la sân.

z Evaluarea mamei pentru continuarea
TARV;
z Evaluarea nou-n\scutului cu privire la
statusul HIV

Figura III. Algoritm pentru profilaxia transmiterii materno-fetale a infec]iei
HIV la gravida seropozitiv\ aflat\ sub TARV
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z Control prenatal efectuat în ultimul trimestru de sarcin\;
z Diagnosticul de infec]ie HIV cunoscut anterior sarcinii actuale; sau
z Infec]ie HIV confirmat\ cu ocazia sarcinii actuale, conform uzan]elor
în vigoare

A. Antepartum:
` Dac\ gravida este luat\ în supraveghere c\tre sfâr[itul sarcinii, depistarea infec]iei HIV se
poate realiza printr-un test rapid; necesit\ confirmare prin metodologia clasic\;
` Dac\ gravida este depistat\ în luna a 8-a, dar înainte de debutul travaliului se ini]iaz\ de
urgen]\ triterapie:
z 2INRT (cu ZDV obligatoriu) + 1IP/1INNRT;
z Cezariana programat\ este obligatorie (în absen]a contraindica]iilor).
` Dac\ triterapia nu poate fi aplicat\ se recomand\:
z ZDV+3TC +/- o doz\ de NVP intrapartum; ZDV+3TC se continu\ la mam\ înc\ 7 zile
dup\ na[tere (pentru prevenirea apari]iei muta]iilor de rezisten]\ la NVP, care are T50 lung)
z Cezariana programat\ este obligatorie (în absen]a contraindica]iilor).

B. Intrapartum:
` Dac\ se efectueaz\ cezarian\ programat\ în s\pt\mâna 38 de amenoree:
z ZDV, i.v., ini]iat\ cu 3-4 ore înaintea interven]iei [i continuat\ pân\ la ligaturarea cordonului
ombilical; doz\ de induc]ie de 2 mg/kg în prima or\, apoi doz\ de între]inere de 1
mg/kg/or\;
z Se asociaz\ o doz\ de NVP înaintea interven]iei chirurgicale
` Dac\ na[terea se produce pe cale vaginal\:
z ZDV, i.v. (de preferat), la începerea travaliului [i pân\ la ligaturarea cordonului ombilical;
doz\ de induc]ie de 2 mg/kg în prima or\, apoi doz\ de între]inere de 1 mg/kg/or\; sau
z ZDV oral: 600 mg ini]ial, apoi 300 mg la fiecare 3 ore;
z Se asociaz\ o doz\ de NVP la începerea travaliului.
` Dac\ gravida seropozitiv\ se prezint\ în travaliu se recomand\:
z ZDV în perfuzie pe toat\ durata travaliului + 3TC oral + o doz\ de NVP.
z Se poate utiliza doar ZDV în perfuzie + o doz\ de NVP (schema este mai pu]in recomandat\ în ultimul timp).

C. Postpartum:
z Nou-n\scut: ZDV+3TC oral timp de 6
s\pt\mâni + o doz\ de NVP;
z Nou-n\scutul poate primi ZDV oral 6
s\pt\mâni + o doz\ de NVP (schem\
mai pu]in recomandat\ în ultimul timp);
z Dac\ se consider\ c\ exist\ risc crescut
de transmitere a infec]iei HIV nou-n\scutul poate primi ZDV+3TC+NVP timp de
6 s\pt\mâni
z Nu se al\pteaz\ la sân.

z Evaluarea mamei pentru continuarea
TARV;
z Evaluarea nou-n\scutului cu privire la
statusul HIV

Figura IV. Algoritm pentru profilaxia transmiterii materno-fetale a infec]iei
HIV la gravida seropozitiv\ nesupravegheat\, netratat\ [i/sau cu diagnostic
de infec]ie HIV pus tardiv

3.7. Supravegherea evolu]iei gravidei seropozitive:
a) Supravegherea evolu]iei infec]iei HIV [i a modului de aplicare
a m\surilor specifice de profilaxie a transmiterii verticale
Pe baza datelor anamnezice, a examenului obiectiv [i a rezultatelor paraclinice s-a precizat stadiul clinico-imunologic [i riscul de progresie a infec]iei
HIV [i în func]ie de acestea s-a ini]iat terapia antiretroviral\ sau doar profilaxia antiretroviral\ a transmiterii materno-fetale a infec]iei HIV; de asemenea,
s-a instituit terapia sau profilaxia principalelor infec]ii oportuniste asociate.
Pân\ la na[tere gravida seropozitiv\ se va prezenta periodic la medicul infec]ionist în vederea continu\rii TARV/profilaxiei ARV a infec]iei HIV, a monitoriz\rii aderen]ei la terapie, a monitoriz\rii apari]iei principalelor reac]ii adverse
asociate cu medica]ia ARV utilizat\ [i a managementului adecvat al acestor reac]ii adverse.
Intervalul dintre vizite va fi conform rutinei standard, ad\ugându-se vizite
suplimentare dac\ apar complica]ii. De obicei, vizitele sunt lunare pân\ în s\pt\mâna 28 de sarcin\, apoi la fiecare 14 zile pân\ în s\pt\mâna 36, dup\ care,
s\pt\mânal, pân\ la na[tere (vezi tabelul 4). Dac\ apar semne sau simptome definitorii de SIDA, intervalul dintre vizite va fi individualizat.
Dac\ nivelul limfocitelor CD4 este >500 celule/mmc, num\r\toarea CD4
poate fi repetat\ la fiecare 6 luni. Dac\ nivelul CD4 este <500 celule/mmc, se
repet\ determinarea la fiecare 3 luni. Dac\ nivelul CD4 este <200 celule/mmc,
se repet\ testul, dar se începe imediat chimioprofilaxia primar\ pentru PCP.
Dac\ serologia pentru toxoplasmoz\ este negativ\ (IgG [i IgM) se repet\
testul la fiecare 3 luni. Dac\ acesta se pozitiveaz\ în perioada prenatal\ se începe
tratamentul specific.
Dac\ serologia pentru sifilis este negativ\, se repet\ testul la fiecare 3 luni.
Dac\ acesta se pozitiveaz\, se începe imediat tratamentul specific.
LUNA
FRECVEN}A
SEROLOGIE
SEROLOGIE
CD4 ARNTARV SAU
DE SARCIN| CONTROALELOR
SIFILIS
TOXOPLASMOZ|
HIV PROFILAXIE ARV
I
1/lun\
1a
II
1/lun\
1a
III
1/lun\
X
X
a*/b**
1a
IV
1/lun\
1a/2b
V
1/lun\
1a/2b
VI
1/lun\
X
X
b**
1a/2b
VII
1/lun\
1a/2b/3c
VIII
2x/lun\
1a/2b/3c
IX
4x/lun\ (s\pt\mânal)
X
X
a*/b** X***
1a/2b/3c

Tabelul 11. Programarea controalelor medicale pentru gravida seropozitiv\
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a*
= la CD4>500 celule/mmc testarea se repet\ la 6 luni interval;
b** = la CD4<500 celule/mmc testarea se repet\ la fiecare 3 luni;
X*** = ARN-HIV se repet\ la fiecare 3 luni; în func]ie de valoarea de la 3436 de s\pt\mâni de sarcin\ se recomand\ cezariana programat\.
a
1 = la pacienta cu indica]ie de TARV, schema ARV se continu\ pe tot parcursul sarcinii;
b
2 = la pacienta cu indica]ie de TARV [i sarcin\ depistat\ din prima lun\ se
recomand\ întreruperea schemei ARV în primul trimestru de sarcin\;
3c = la gravida f\r\ indica]ie de TARV, profilaxia ARV a transmiterii maternofetale a infec]iei HIV se ini]iaz\ la începutul lunii a VII-a de sarcin\.
Dac\ AgHBs [i anti-HBc sunt negative se va începe vaccinarea împotriva
hepatitei de tip B.
Câteva particularit\]i în profilaxia [i tratamentul principalelor infec]ii oportuniste la gravid\ (vezi [i capitolul special) sunt prezentate în tabelul 12.
AGENTUL INFEC}IOS
Pneumocystis carinii
Toxoplasma gondii
Mycobacterium avium complex
Mycobacterium tuberculosis
Candida
Cryptococcus neoformans
Citomegalovirus
Herpes simplex virus

COMENTARII
Profilaxie [i terapie la fel ca la o persoan\ infectat\ negravid\; este
necesar\ avertizarea neonatologului asupra utiliz\rii sulfamidei la gravid\.
Terapie [i profilaxie secundar\ la fel ca la o persoan\ infectat\ negravid\;
profilaxia primar\ se face cu trimetoprim/sulfametoxazol.
Pentru profilaxia primar\ se folose[te azitromicin\ de prim\ inten]ie;
claritromicina este teratogenic\ la animale; pentru terapia de între]inere
azitromicin\ asociat cu etambutol.
Pentru profilaxie în timpul sarcinii se prefer\ izoniazida.
Profilaxia nu este indicat\; au fost raportate 4 cazuri de anomalii craniofaciale [i scheletale la copii cu expunere prelungit\ in utero la fluconazol.
Nu se recomand\ profilaxie primar\; se poate lua în considerare utilizarea
amfotericinei B în primul trimestru.
Nu se recomand\ profilaxie primar\.
Profilaxie [i tratament la fel ca pentru o persoan\ infectat\ negravid\.

Tabelul 12. Particularit\]i în prafilaxia [i tratamentul
principalelor infec]ii oportuniste

b) Supravegherea obstetrical\
Deoarece este vorba despre o sarcin\ cu risc medical, supravegherea obstetrical\ urm\re[te:
- s\ cerceteze [i s\ previn\ na[terea prematur\; în caz de risc crescut sau
de amenin]are de na[tere prematur\ profilaxia cu antiretrovirale a transmiterii materno-fetale a infec]iei HIV trebuie început\ precoce pentru a fi
eficient\ virusologic;
- detectarea [i tratamentul infec]iilor transmisibile sexual previn na[terea
prematur\ [i reduc riscul transmiterii materno-fetale a infec]iei HIV;
- indica]iile eventuale de amniocentez\ sau alte proceduri invazive (amnioscopie, cerclaj al colului uterin) vor fi evaluate judicios [i discutate cu

gravida; realizarea lor va fi precedat\ de profilaxie antiretroviral\ ini]iat\
cu minimum 15 zile înainte de interven]ia respectiv\;
- în momentul na[terii sunt contraindicate versiunea fetal\ prin manevre
externe, amnioscopia [i montarea de electrozi la nivelul scalpului fetal;
- op]iunea unei cezariene programate la 38 de s\pt\mâni de sarcin\ trebuie
avut\ în vedere în strategia de prevenire a transmiterii materno-fetale a
infec]iei HIV.
Supravegherea fetal\ riguroas\ se impune:
- în prezen]a unei patologii materne în care riscul de moarte fetal\ este
crescut (hemoglobinopatii, insuficien]a renal\ cronic\, lupusul eritematos
sistemic, hipertensiunea arterial\ [i diabetul zaharat);
- în prezen]a unor condi]ii legate de sarcin\ în care riscul de moarte fetal\
este crescut: hipertensiunea indus\ de sarcin\, reducerea mi[c\rilor fetale,
oligohidramnios, polihidramnios, retard în cre[terea intrauterin\, sarcin\
post-termen, izoimunizare u[oar\ sau moderat\, sarcin\ multipl\.

3.8. Supravegherea evolu]iei copilului n\scut din mam\
infectat\ cu HIV
3.8.1. Defini]ia infec]iei HIV la copilul sub 13 ani, CDC-Atlanta, 1994
1.1. Infec]ia HIV
z copil mai mic de 18 luni, cunoscut seropozitiv sau n\scut din mam\
cunoscut\ cu infec]ie HIV, având:
- 2 rezultate pozitive separate (excluzând sângele din cordonul ombilical) la:
cultura viral\
sau
PCR-ARN
sau
PCR-ADN
sau
Ag p24
SAU
- întrune[te criteriile clinice pentru diagnosticul SIDA, stabilite în 1987.
z copil mai mare de 18 luni n\scut din mam\ infectat\ sau orice copil
infectat pe alte c\i care:
- este seropozitiv ELISA pentru HIV, confirmat prin Western Blot
SAU
- întrune[te criteriile de diagnostic de la punctul precedent.
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z copil care nu întrune[te criteriile de mai sus [i:
- este seropozitiv ELISA pentru HIV [i Western blot [i are sub 18 luni la
data testului
SAU
- este n\scut din mam\ cu infec]ie HIV, dar are serologia ignorat\.

1.3. Seroreverter
- copil de orice vârst\ al unei mame infectate HIV
{I
- seronegativ ELISA pentru Ac HIV la 2 teste executate între 6 [i 18 luni
sau un test negativ executat peste 18 luni
{I
- nu exist\ alt argument de laborator al infec]iei HIV (nu a avut teste de
detec]ie viral\ pozitive)
{I
- nu exist\ nici o condi]ie clinic\ din defini]ia SIDA (1987).

1.4. Infec]ia tranzitorie
Au fost semnalate cazuri de copii n\scu]i din mame seropozitive care au
avut semne tranzitorii de infec]ie, inclusiv PCR pentru ADN [i ARN viral [i
culturi virale pozitive, în perioada imediat postpartum. De[i a ap\rut tenta]ia s\
se considere erori de laborator, aceast\ eventualitate a fost eliminat\ prin studiul
unor markeri genetici ai virusului. Întrucât ace[ti markeri au fost identici la mai
multe determin\ri, s-a concluzionat c\ nu a fost eroare de laborator. Urm\rirea
pe termen lung a acestor copii (pân\ la 5 ani), a ar\tat c\ s-au men]inut seronegativi, cu dezvoltare fizic\ [i psihic\ normal\, f\r\ semne clinice sau de laborator de infec]ie HIV.
Studii pe Macaqus infectat cu SIV (virusul imunodeficien]ei simiene) sugereaz\ c\ infec]ia tranzitorie este posibil\. Aceasta încurajeaz\ aplicarea profilaxiei postexpunere a transmiterii verticale.

3.8.2. Atitudinea fa]\ de copilul n\scut din mam\ infectat\ HIV
Îngrijirea copilului n\scut din mam\ cu infec]ie HIV include diminuarea
riscului de transmitere a infec]iei, diagnosticarea cât mai precoce a acesteia, tratamentul antiretroviral, preven]ia infec]iilor oportuniste [i suport psihosocial în caz
de infec]ie.

3.8.2.1. Profilaxia infec]iei HIV
Pe lâng\ metodele de preven]ie adresate mamei, profilaxia transmiterii verticale include [i administrarea de antiretrovirale la nou n\scut.
Administrarea ARV la nou n\scut începe în primele 8-12 ore de la na[tere
[i continu\ pân\ la 6 s\pt\mâni. Se administreaz\ ZDV 2 mg/kg p.o. la 6 ore
[i 3TC 2 mg/kg p.o la 12 ore. Se mai poate administra o doz\ de NVP 2
mg/kg în primele 72 de ore dup\ na[tere, în func]ie de riscul de transmitere
estimat. În cazurile cu risc crescut de transmitere perinatal\ a infec]iei HIV unii
speciali[ti recomand\ asocierea NVP timp de 5 s\pt\mâni post partum.
Nou n\scutul nu se al\pteaz\ la sân.

3.8.2.2. Examenul clinic
Se consider\ în prezent c\ nu exist\ manifest\ri clinice care s\ deosebeasc\
copilul infectat de cel neinfectat. Deoarece transmiterea HIV are loc ^n timpul
na[terii, semnele care s\ sugereze infec]ia HIV (limfadenopatia, hepatosplenomegalia) sunt de obicei absente în perioada de nou n\scut.
De obicei, copiii sunt n\scuti la termen [i au examen clinic normal la na[tere (talie, greutate, scor Apgar). Poate exista o u[oar\ cre[tere a inciden]ei
na[terilor premature [i a greut\]ii sc\zute la na[tere, dar nu este clar dac\ se
datoreaz\ infec]iei HIV sau altor cauze asociate.
Au existat comunic\ri mai vechi care au sugerat o legatur\ între sindromul
dismorfic [i infec]ia HIV pe cale vertical\. Rubenstein a descris acest sindrom
care asociaz\ greutate mic\ la na[tere, microcefalie [i dismorfism facial (frunte
patrat\ bombat\, nas aplatizat, hipertelorism, fante palpebrale cu oblicitate mongoloid\).
În prezen]a unui copil expus la HIV, cu sau f\r\ teste de laborator care s\
permit\ diagnosticul precoce, este fundamental a se urm\ri semne [i simptome
care pot indica aceast\ boal\. Istoria natural\ a infec]iei dobândite în timpul
na[terii este diferit\ de infec]ia transmis\ transplacentar. Se [tie c\ majoritatea
copiilor infecta]i prin transmitere vertical\ vor dezvolta anumite semne [i simptome de boal\ dup\ 2-4 ani de via]\. 20% din cei infecta]i au prognostic prost,
boala debutând precoce, în primul an de via]\; primele simptome, care apar la
1-3 luni de via]\, sunt hepatosplenomegalia [i/sau poliadenopatia; infec]iile oportuniste (micoze, pneumocistoz\) se pot instala precoce, iar manifestarea specific\ este encefalopatia HIV. Decesul se produce înaintea vârstei de 4-5 ani, chiar
sub tratament antiretroviral. Restul copiilor, aproximativ 80%, vor avea o perioad\ mai lung\ pân\ la debut, boala va progresa mai lent [i vor avea o supravie]uire mai lung\. Perturb\rile imune apar dup\ mul]i ani de evolu]ie, uneori chiar dup\ 10 ani, manifestându-se prin complica]ii infec]ioase, ini]ial de c\i
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respiratorii superioare, apoi infec]ii oportuniste specifice. Encefalopatia HIV este
rar întâlnit\.
Cea mai important\ manifestare clinic\ definitorie pentru infec]ia HIV este
PCP. Alte manifest\ri frecvente sunt infec]iile bacteriene recurente, LIP, hipertrofia parotidian\, adenomegalia, hepatosplenomegalia, întârzierea în cre[tere, diareea cronic\, esofagita candidozic\, tulbur\rile neurologice.
Au fost descoperi]i diver[i factori care influen]eaz\ progresia bolii la copil.
În diverse studii, progresia rapid\ a bolii s-a corelat cu boala avansat\ a mamei,
înc\rc\tura viral\ ridicat\, num\rul sc\zut de CD4+, nivelul sc\zut de vitamina
A. Un factor de protec]ie pentru progresia rapid\ a bolii este tratamentul precoce al copilului, dac\ în schem\ este inclus un inhibitor de proteaz\ sau un
INNRT.
Deoarece infec]ia HIV se poate asocia cu alte infec]ii transmise pe cale
sexual\, parenteral\ sau cu infec]ii oportuniste, trebuie cunoscute antecedentele
mamei pentru alte infec]ii (HSV, CMV, toxoplasma, sifilis, gonoree, TBC) care
pot afecta copilul. Dac\ nu pot fi ob]inute aceste informa]ii, trebuie f\cut screening pentru toxoplasma, sifilis, CMV, VHB [i VHC.

3.8.2.3. Monitorizare hematologic\ [i imunologic\
z hemoleucograma cu num\r de hematii, hemoglobin\, hematocrit, formul\ leucocitar\, num\r de trombocite:
- este necesar\ efectuarea ei la na[tere, 4 s\pt\mâni, 6 s\pt\mâni, 2 luni,
3 luni, 4 luni, 6 luni [i peste 6 luni la copiii infecta]i sau cu status
neclar;
- hemoleucograma se recomand\ a fi efectuat\ înainte de administrarea ZDV,
deoarece principala complica]ie a tratamentului de 6 s\pt\mâni cu ZDV
este anemia; în cazul apari]iei acestui efect secundar, dup\ terminarea profilaxiei se dozeaz\ hemoglobina la 12 s\pt\mâni de via]\, când orice toxicitate legat\ de administrarea de ZDV ar trebui s\ fie rezolvat\;
- copiii cu anemie la na[tere sau hemoliz\ datorit\ incompatibilit\]ii de grup
necesit\ monitorizare hematologic\ mai frecvent\ pe durata administr\rii
ZDV;
- alte reac]ii adverse ale profilaxiei ARV la nou n\scut sunt sc\derea num\rului de leucocite [i trombocitopenia;
- ZDV ar trebui suspendat pentru toxicitate hematologic\ semnificativ\ [i
anume: Hb<8g/dl +/- neutrofile <750/mm3 [i/sau trombocite <50000/mm3.
z CD4
Se recomand\ num\rarea limfocitelor T CD4+ la 4 s\pt\mâni, 3 luni; peste
aceast\ vârst\ din 3 în 3 luni (6, 9, 12 luni) la copiii infecta]i sau cu status

nedeterminat, sau mai frecvent dac\ num\rul CD4+ scade rapid.
z Ig
La copilul infectat HIV apare hipergamaglobulinemie.

3.8.2.4. Diagnosticul de laborator al infec]iei HIV la copilul n\scut
din mam\ seropozitiv\
Precizarea statusului HIV al copilului se face conform indica]iilor prezentate în capitolul I.

3.8.2.5. Profilaxie

a) Vaccin\ri
1. Vaccinul antituberculos (BCG) - trebuie administrat la to]i nou-n\scu]ii
cu o greutate mai mare de 2000g; nu se administreaz\ la copilul cu infec]ie
HIV simptomatic\.
2. Vaccinul antipoliomielitic - se administreaz\ vaccin inactivat la vârsta de
2 luni, urmat de 2 doze i.m. la 60 de zile interval [i la 6-12 luni de la a doua
doz\; OMS recomand\ vaccinarea cu virus atenuat deoarece în ]\rile unde este
folosit numai acest vaccin nu se raporteaz\ efecte adverse severe la copiii HIVpozitivi infecta]i.
3. Vaccinarea DTP - se administreaz\ 3 doze i.m. începând cu vârsta de 2
luni, apoi la 15 luni [i la 18 luni.
4. Vaccinarea antihepatit\ B - se administreaz\ 3 doze i.m., prima la na[tere,
a doua la 1 lun\ [i a treia la 6 luni; copilul n\scut din mam\ purt\toare de
VHB sau cu infec]ie cronic\ cu VHB va primi imediat dup\ na[tere Ig specifice antihepatit\ B, iar a doua zi se începe vaccinarea antihepatit\ B, schema
rapid\: 0, 1 lun\ [i 2 luni.
b) Chimioprofilaxia PCP
La copiii n\scu]i din mame infectate HIV, trebuie ini]iat\ profilaxia PCP,
indiferent de num\rul CD4, deoarece copiii infecta]i HIV fac PCP cel mai
frecvent între 3 [i 6 luni de via]\. Copiii identifica]i expu[i cu vârsta peste 6
s\pt\mâni, trebuie s\ înceap\ profilaxia la vârsta identific\rii. Nu se recomand\
profilaxie sub 4 s\pt\mâni de via]\ deoarece riscul de PCP este sc\zut [i exist\
risc de reac]ii adverse la administrarea de sulfamide datorit\ imaturit\]ii mecanismelor de metabolizare a bilirubinei.
Se face profilaxie la to]i copiii expu[i pân\ la vârsta de 6 luni. Între 6 [i
12 luni se continu\ profilaxia la copiii cu status nedeterminat [i la copiii infecta]i. Dup\ vârsta de 1 an, profilaxia se continu\ la copiii infecta]i [i la cei cu
status nedeterminat, în func]ie de num\rul CD4 (<500 sau <15%).
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Profilaxia se face:
- de prim\ inten]ie: sulfametoxazol/trimetoprim 750/150 mg/m2/zi, 2 doze/zi,
3 zile/s\pt\mân\;
- a doua inten]ie: pentamidina aerosoli 300 mg, peste 5 ani;
pentamidina i.v. 4 mg/kgc la fiecare 2/4 s\pt\mâni
dapsona 2 mg/kgc/zi (max. 50 mg/zi).
c) Profilaxia TBC
Datorit\ contactului familial cu persoane imunocompromise [i a riscului
crescut de tuberculoz\ la persoanele infectate cu HIV, copiii n\scu]i din mame
infectate HIV au risc crescut de infec]ie cu M. tuberculosis, indiferent de statusul HIV. De aceea, se recomand\ ca în timpul sarcinii sau imediat dup\ na[tere
s\ fie evaluat statusul TBC al mamei [i dac\ este posibil [i al celorlal]i membri ai familiei, ]inând cont c\ în infec]ia HIV poate s\ apar\ anergie.
Dac\ mama are diseminare hematogen\ a M. Tuberculosis, copilul trebuie
evaluat de TBC congenital. Dac\ mama sau al]i membri ai familiei au tuberculoz\ pulmonar\ activ\, copilul trebuie separat, trebuie s\ i se efectueze un test
la tuberculin\ [i o radiografie toracic\; dac\ copilul are IDR la PPD >5 mm
sau contact cu TBC activ\ sau istoric recent de PPD+ f\r\ tratament se face
profilaxia infec]iei cu HIN 10-15 mg/kg/zi (max. 500 mg/zi) timp de 6 luni.

3.8.2.6. Urm\rirea pe termen lung a copiilor cu expunere in utero
la ARV
Au fost urm\ri]i pân\ la vârsta de 6 ani copiii mamelor infectate HIV înrolate în studiul ACTG 076, care au primit ZDV în timpul sarcinii. Nu s-a constatat nici o diferen]\ din punct de vedere al statusului imunologic, neurologic,
dezvolt\rii staturoponderale [i inciden]ei tumorilor maligne fa]\ de copiii f\r\
expunere la ZDV in utero.
Public Health Service Task Force (SUA) recomand\:
- evaluare pentru disfunc]ie mitocondrial\ la copiii cu expunere in utero la
ARV [i anomalii de organe sau sisteme de etiologie necunoscut\, în special de cord [i SNC;
- examinarea anual\ a copiilor;
- urm\rirea în perioada de adult datorit\ riscului teoretic de carcinogenez\
al INRT;
- examinare ginecologic\, inclusiv frotiu Babe[-Papanicolau la persoanele de
sex feminin.

3.9. Supravegherea post-partum a mamei seropozitive
Componentele îngrijirii complete includ urm\toarele servicii:
1. Îngrijire de specialitate obstetric\, pediatric\, infec]ioas\ [i medicin\ de
familie;
2. Servicii de planning familial;
3. Servicii de s\n\tate mintal\.
Serviciile medicale din timpul perioadei post-partum trebuie coordonate în
interiorul colabor\rii dintre medicii obstetrician, pediatru, infec]ionist [i de familie. Tratamentul antiretroviral trebuie continuat la femeia cu indica]ii de terapie,
[i trebuie luate m\suri speciale pentru asigurarea aderen]ei. Femeile trebuie consiliate asupra faptului c\ modific\rile fizice din perioada postpartum, precum [i
stressul [i temerile legate de îngrijirea copilului pot face aderen]a dificil\ [i conduc la necesitatea unui suport. Furnizorul de servicii medicale trebuie s\ fie atent
la semnele de depresie, care pot necesita evaluare [i tratament ce poate interfera cu aderen]a. Aderen]a sc\zut\ poate fi asociat\ cu e[ecul virologic, dezvoltarea rezisten]ei [i sc\derea eficien]ei pe termen lung a terapiei antiretrovirale.
Efortul de men]inere a aderen]ei în timpul perioadei postpartum poate prelungi
eficien]a terapiei.
Substituirea laptelui de mam\ cu formule de lapte este o component\ a programului de prevenire a transmiterii verticale a HIV, femeia trebuie ghidat\ pentru a-[i cunoa[te drepturile. Legea nr. 321 din 2001 ofer\ tuturor mamelor, indiferent de venit, 6 plicuri (peste luna a 8-a de via]\ 8) de lapte praf, de câte
350 g. Condi]ia este ca medicul de familie s\ treac\ femeia pe lista beneficiarilor de lapte praf din partea prim\riei, dup\ ce acesta (medicul de familie) a primit o recomandare de la un medic specialist (infec]ionist, obstetrician sau pediatru). De asemenea, femeia care a n\scut beneficiaz\ de facilit\]ile financiare ale
ordonan]ei 96 din 2003, care spune c\ în ultimele 2 luni de sarcin\ [i pe perioada lehuziei (2 luni), prime[te drepturi salariale reprezentând 85% din venitul net
anterior, iar apoi un venit net de 6 milioane lei pe lun\, pân\ la vârsta de 2
ani a copilului, în condi]iile în care mama r\mâne în concediul de maternitate.
Perioada postnatal\ este o ocazie de reevaluare a statusului de imuniz\ri [i
actualizare a vaccin\rilor, evaluarea nevoii de profilaxie împotriva infec]iilor oportuniste [i consiliere pentru comportament sexual sigur.
Consilierea contraceptiv\ este o component\ esen]ial\ a îngrijirii medicale a
femeilor HIV pozitive. Este recunoscut c\ mai mult de 40% din sarcini sunt
neinten]ionate, iar diagnosticul de sarcin\ poate fi întârziat spre sfâr[itul primului trimestru când organogeneza este complet\. Îngrijirea prenatal\ poate identifica factori de risc pentru evenimente adverse la mam\ sau f\t (de ex., vârsta,
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diabetul, hipertensiunea), furnizeaz\ educa]ie [i consiliere ]intit\ pe nevoile individuale ale pacientului, trateaz\ [i stabilizeaz\ condi]ii medicale de dinaintea concep]iei.
Consilierea contraceptiv\ trebuie s\ ajute femeia în selectarea unei metode
contraceptive eficiente [i adecvate. Prezervativul (folosit de rutin\) furnizeaz\ cea
mai bun\ protec]ie pentru transmiterea sexual\ a HIV [i pentru o sarcin\
nedorit\. Practica folosirii prezervativului trebuie înt\rit\ la femeile HIV pozitive
sau cu risc, chiar [i atunci când sarcina nu este o problem\: femei la menopauz\,
în timpul sarcinii, infertilitate sau folosind o alt\ metod\ de contracep]ie.
Metodele hormonale de contracep]ie au semnificative interac]iuni medicamentoase,
ce afecteaz\, în sensul sc\derii eficien]ei contraceptive sau sc\derii sau cre[terii
concentra]iei medicamentelor ARV folosite. Contraceptivele orale combinate sau
bazate doar pe progesteron\ pot cre[te acumularea HIV în tractul genital [i
ectopia genital\. Folosirea dispozitivelor intrauterine este legat\ de cre[terea susceptibilit\]ii pentru transmiterea HIV.
Femeia trebuie s\ fie informat\ despre posibilitatea de a întrerupe voluntar
cursul sarcinii pân\ la 14 s\pt\mâni (inclusiv) de amenoree, precum [i de posibilitatea întreruperii cursului sarcinii pentru motive medicale peste intervalul de
14 s\pt\mâni de amenoree. Decizia de întrerupere a cursului sarcinii din motive
medicale ]ine cont de riscul vital pentru f\t [i mam\, în particular în cazul bolii
avansate [i complicate cu o afec]iune evolutiv\ care pune în joc prognosticul
vital matern.

CAPITOLUL IV
MANAGEMENTUL PRINCIPALELOR
INFEC}II OPORTUNISTE

A. Infec]ii cu protozoare
4.1. Toxoplasmoza
4.1.1. Agentul etiologic
Toxoplasma gondii este un protozoar obligatoriu intracelular din clasa Sporozoa,
subclasa Coccidia. Este larg r\spândit în natur\ [i rezervoarele naturale includ pisici, p\s\ri [i animale domestice. Gazdele definitive ale Toxoplasmei gondii sunt pisicile; toate celelalte animale infectate, inclusiv omul sunt gazde secundare. Toxoplasma gondii exist\ în trei forme: oochist (care con]ine sporozoi]i), care este produsul ciclului sexuat; tachizoit, care este forma invaziv\ asexuat\ [i chist tisular
(con]ine bradizoi]i), care persist\ în faza cronic\ (latent\) de infec]ie.

4.1.2. Manifest\ri clinice:
-

cerebrale (encefalita, panencefalita; 20-47%);
oculare (50%);
pulmonare (26%);
alte determin\ri: cord, m\duva osoas\, ganglioni, peritoneu, stomac, ficat,
pancreas, colon, glanda hipofiz\ [i glanda suprarenal\, vezica urinar\, testicul, mu[chi scheletici, tegumente, rinofaringe, m\duva spin\rii (mielit\ transvers\);
- sindrom de toxoplasmoz\ diseminat\ (cu febr\, hTA, coagulare intravascular\ diseminat\, determin\ri pulmonare);
- toxoplasmoza congenital\.

4.1.3. Tratamentul toxoplasmozei cerebrale
În prezen]a febrei, a semnelor neurologice de focar, a unei imagini RMN care
indic\ prezen]a a > 2 leziuni cu inel de contrast [i a unei serologii pozitive (>90%
din cazuri) pentru IgG anti-toxoplasma se ridic\ suspiciunea clinic\ de encefalit\
toxoplasmozic\. În majoritatea cazurilor ini]ierea terapiei specifice determin\ o ameliorare clinic\ [i RMN în <2 s\pt\mâni, confirmându-se astfel diagnosticul.
În tabelul 4.1. este prezentat\ terapia specific\ primar\ a infec]iei acute.
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TRATAMENT
A. Tratament de prim\ alegere:
1. Pirimethamin\ +
Sulfadiazin\ +
Acid folinic
B. tratament alternativ:
1. Trimetoprim/sulfametoxazol
2. Pirimethamin\+
Acid folinic+
Clindamicin\
3. Pirimethamin\ +
Acid folinic +
Azitromicin\
4. Pirimethamin\ +
Acid folinic +
Claritromicin\
5. Pirimethamin\ +
Acid folinic +
Atovaquon\
6. Pirimethamin\ +
Acid folinic +
Dapson\
C. Alte regimuri
1. Atovaquon\+
sulfadiazin\
2. Atovaquon\+
pirimethamin\+
leucovorin
3. Atovaquon\
4. 5 fluoro-uracil+
clindamicin\
5. Pirimethamin\ +
claritromicin\
6. Pirimethamin\ +
dapson\
7. Minociclin\/doxiciclin\ +
pirimethamin\/sulfadiazin\/
clindamicin\

CALE
po
po
po,

REGIM RECOMANDAT

DURAT|

200mg înc\rcare, apoi
50mg (<60kg)-75mg (>60kg)/zi
1g(<60kg)-1,5g(>60kg) la 6 ore
10-20mg/zi

_>6 s\pt.

po, iv
po
po
po, iv
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po
po

5/25mg/kg/zi, x 2/zi
Ca la tratamentul optimal
Ca la tratamentul optimal
600 mg la 6 ore
Ca la tratamentul optimal
Ca la tratamentul optimal
900-1200 mg/zi
Ca la tratamentul optimal
Ca la tratamentul optimal
0,5g la 12 ore
Ca la tratamentul optimal
Ca la tratamentul optimal
1500 mg x2/zi, cu alimente
Ca la terapia optimal\
Ca la terapia optimal\
100mg/zi

po
po
po
po
po
po
po
po, IV
po
po
po
po
po, iv
po
po, iv

1500mg x2/zi, cu alimente
1000-1500 mg la 6 ore
1500mg x2/zi, cu alimente
200 mg doz\ de înc\rcare, apoi 75 mg/zi
10-20 mg/zi
1500 mg x2/zi, cu alimente
1,5 mg/kg/zi
1,8-2,4 g x2/zi
Ca la tratamentul optimal
500 mg x2/zi
Ca la tratamentul optimal
100 mg/zi
150-200 mg/zi
Ca la tratamentul optimal
600 mg la 6 ore

30 de zile
_ s\pt.,
>
idem
idem
idem
idem

idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

Tabelul 4.1. Terapia specific\ primar\ a toxoplasmozei
Aten]ie!
În România nu dispunem de pirimethamin\ [i de sulfadiazin\. În aceste
condi]ii tratamentul toxoplasmozei cerebrale se bazeaz\ pe trimetoprim/sulfametoxazol sau pe celelalte schemele alternative.
În figura 4.1. este prezentat algoritmul de diagnostic [i managementul
ini]ial în cazul suspiciunii clinice de toxoplasmoz\.

4.1.4. Tratamentul de men]inere (profilaxia secundar\)
Studii recente au confirmat siguran]a întreruperii profilaxiei secundare pentru toxoplasmoz\, în condi]iile cre[terii nivelului CD4 sub TARV. De aceea,
dup\ o terapia primar\ de 6 s\pt\mâni, to]i bolnavii vor continua profilaxia secundar\ pân\ când nivelul limfocitelor CD4 >200 cel/mmc timp de >6 luni.

Profilaxia secundar\ va fi reluat\ când nivelul CD4 scade la <200 cel/mmc.
În tabelul 4.2. sunt prezentate scheme terapeutice recomandate în profilaxia
secundar\.
SCHEM|
Combina]ie preferat\*:
Pirimethamin\ +
Sulfadiazin\1 +
Leucovorin
Regim alternative
Pirimethamin\ +
Clindamicin\2 +
Leucovorin

REGIM RECOMANDAT
25-50 mg/zi
500-750 mg la 6 ore
5-10 mg/zi
25-50 mg/zi
300mg la 6 sau la 8 ore
5-10 mg/zi

Tabelul 4.2. Regimuri recomandate în profilaxia secundar\
* acidul folinic se folose[te cu pirimethamina (10-20 mg/zi)
1. Profilaxia secundar\ a toxoplasmozei cu pirimethamin\+sulfadiazin\
asigur\ [i profilaxia PCP.
2. Schemele cu pirimethamin\+clindamicin\ nu asigur\ profilaxia PCP.
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4.1.5. Profilaxia primar\ a toxoplasmozei
Toate persoanele HIV-pozitive trebuie testate pentru Ig G anti-toxoplasma.
Cei g\si]i seropozitivi vor fi candida]i pentru profilaxie primar\, dac\ CD4 are
valori mai mici de 100 celule/mmc. În tabelul 4.3. sunt prezentate schemele terapeutice recomandate pentru profilaxia primar\ a toxoplasmozei.
Manifest\ri clinice compatibile

Risc mare

Risc mic

- serologie IgG anti-toxoplasma +
- CD4< 100c/mmc
- f\r\ profilaxie primar\

- CD4>100c/mmc
- IgG anti-toxoplasma+

Risc f. mic
- IgG anti-toxoplasma - CD4>100c/mmc
- cu profilaxie primar\

Ex. imagistic:
- RMN (de preferat) sau CT
- Risc mare de toxoplasmoz\:
Leziuni multiple
Priz\ de contrast
- Risc mic de toxoplasmoz\:
Leziune solitar\
F\r\ contrast

F\r\ leziune aparent\
- Punc]ie lombar\ (pentru
a exclude alte diagnostice)
- RMN (dac\ ai CT) sau
se repet\ RMN peste o
s\pt\mân\

Progresie clinic\:
- Se repet\ RMN
sau CT la 14-21 zile,
- Dac\ nu apare
ameliorare consider\
biopsia cerebral\

Leziune aparent\:
- Risc mare: se ini]iaz\ terapia cu pirimethamin\
+ sulfadiazin\ + ac. folinic
- Risc mic: se ini]iaz\ terapia cu pirimethamin\
+ sulfadiazin\ + ac. folinic

Ameliorare clinic\ la 7-14 zile = diagnostic prezumtiv
- Se repet\ CT la 2 [i 6 s\pt\mâni pentru a dovedi ameliorarea
- Se poate întrerupe profilaxia secundar\ dac\ s-a completat
o cur\ de tratament de 6 s\pt\mâni, nivelul CD4>200/mmc
timp de 6 luni [i pacientul este asimptomatic
(unii recomand\ evaluare RMN pentru luarea deciziei
de întrerupere a profilaxiei secundare)
- Se reia profilaxia când CD4 scade la <200/mmc
- Biopsie cerebral\ dac\ manifest\rile clinice [i imagistice
nu se rezolv\, sau dac\ manifest\rile progreseaz\ în ciuda
terapiei corecte

Figura 4.1. Algoritm pentru diagnosticul [i managementul ini]ial
în suspiciunea clinic\ de toxoplasmoz\

Persoanele cu IgG anti-toxoplasma negative care nu primesc profilaxie primar\ pentru PCP (pneumocistoz\) vor fi retesta]i pentru toxoplasmoz\ când nivelul CD4 scade <100 cel/mmc pentru a vedea dac\ au f\cut seroconversie [i
sunt la risc pentru toxoplasmoz\. Pacien]ii care au f\cut seroconversie vor primi
profilaxie primar\ conform indica]iilor de mai sus.
Persoanele seropozitive cu IgG anti-toxoplasma negative vor fi informate
despre m\surile pe care trebuie s\ le ia pentru a evita infec]ia toxoplasmozic\
(vezi caset\).

Întreruperea profilaxiei primare
Profilaxia primar\ poae fi întrerupt\ la adul]ii [i adolescen]ii care au r\spuns
la TARV cu o cre[tere a limfocitelor CD4 >200 cel/mmc timp de cel pu]in 3
luni.

Reluarea profilaxiei primare
Profilaxia va fi reintrodus\ dac\ nivelul limfocitelor CD4 scade la <100-200
cel/mmc.
În figura 4.2. este prezentat\ atitudinea terapeutic\ fa]\ de toxoplasmoza
cerebral\ la o persoan\ seropozitiv\.
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HIV+
82
Simptomatic

Asimptomatic

Toxoplasmoz\ cerebral\

IgG anti-toxoplasma
+

Tratament 6 s\pt\mâni

-

CD4

<100/mmc

CD4
>100/mmc <100/mmc>

profilaxie
primar\ TC

100/mmc

repet\
IgG anti-toxoplasma
IgG+
profilaxie PCP

Se continu\ sub TARV pân\ când
CD4>200/mmc, timp de minimum
3 luni
CD4<200/mmc

CD4>200/mmc

se reia profilaxia

întrerupe

profilaxie secundar\ TC
Se continu\ profilaxia secundar\
sub TARV pân\ când CD4>200/mmc,
timp de minimum 6 luni
CD4<200/mmc

CD4>200/mmc

continu\

întrerupe

CD4<200/mmc
se reia profilaxia

Figura 4.2. Atitudinea terapeutic\ fa]\ de toxoplasmoza cerebral\
la un pacient seropozitiv

SCHEM|
A. Regim de prim\ alegere:
1. Trimetoprim/sulfametoxazol

Pirimethamin\ + dapson\ + leucovorin
B. Alte regimuri:
1. Pirimethamin\ + Atovaquon\ + leucovorin

REGIM RECOMANDAT
1
1
1
1
-

DS/zi,
SS/zi,
DS la 12 ore, x 3 ori/s\pt\mân\,
DS x 3 ori/s\pt\mân\
50 mg/s\pt\mân\ + 50 mg/zi+25mg/s\pt\mân\,
75 mg/s\pt\mân\ + 200 mg/s\pt\mân\+
25mg/s\pt\mân\

25mg/zi

+ 1500 mg/zi + 10 mg/zi

SS = 80mg TMP/400 mg SMX; DS=160 mg TMP/800 mg SMX

Tabelul 4.3. Profilaxia primar\ a toxoplasmozei

4.1.6. Femeia gravid\
Trimetoprim/sulfametozaxol poate fi administrat la femeia gravid\ pentru
profilaxia primar\ a toxoplasmozei. Datorit\ frecven]ei reduse a toxoplasmozei în
timpul sarcinii precum [i datorit\ riscurilor asociate cu utilizarea pirimethaminei
se recomand\ amânarea folosirii în scheme de profilaxie primar\ a acestui
chimioterapic pân\ dup\ momentul na[terii.
Ori de câte ori se impune utilizarea profilaxiei secundare a toxoplasmozei
la o femeie gravid\, clinicianul trebuie s\ aib\ în vedere raportul beneficiu/risc
(risc teratogen pentru pirimethamin\). Femeia gravid\ cu infec]ie toxoplasmozic\
primar\ sau cu toxoplasmoz\ activ\ confirmat\ va fi evaluat\ pe parcursul sarcinii. Rata mare de transmitere congenital\ sugereaz\ c\ este necesar\ interven]ia
terapeutic\. Se recomand\ spiramicin\, 1g la fiecare 8 ore pe toat\ durata sarcinii, dac\ nivelul CD4 este sub 200 celule/mmc. În toate aceste cazuri copilul
va fi evaluat pentru toxoplasmoz\ congenital\.
M\suri recomandate persoanelor HIV+ cu serologie de toxoplasmoz\
negativ\ pentru evitarea infec]iei toxoplasmozice!
z Nu se consum\ carne crud\ sau insuficient preparat\ termic, mai ales de
miel, vit\, porc sau c\prioar\.
z Se spal\ mâinile dup\ contact cu carnea crud\, dup\ gr\din\rit [i orice alt
contact cu solul.
z Se spal\ fructele [i legumele înainte de a fi consumate crude.
z De îngrijirea pisicii se ocup\ mai bine o persoan\ seronegativ\ [i neîns\rcinat\. Alternativ, se recomand\ sp\larea mâinilor dup\ orice contact cu pisica [i obiectele care îi apar]in acesteia. Nu va fi hr\nit\ cu carne crud\.
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4.2. Infec]ii cu Cryptosporidium, Isospora [i Cyclospora
Cryptosporidium, Isospora belli [i Cyclospora sunt protozoare formatoare de
spori, patogene pentru om. Sporozoi]ii, con]inu]i în oochisturi sunt formele
infec]ioase ale parazitului.

4.2.1. Infec]ia cu Cryptosporidium
Infec]ia cu Cryptosporidium parvum a fost identificat\ la mai multe specii
de animale, incluzând mamifere, pe[ti, curcani [i chiar reptile. Contaminarea
masiv\ a mediului înconjur\tor determin\ apari]ia unor boli ale intestinului sub]ire
(diaree apoas\ - forme severe, holera-like, crampe abdominale, gre]uri, v\rs\turi,
anorexie) [i ale tractului biliar (colecistit\ [i pancreatit\) la bolnavii cu infec]ie
HIV, cu CD4 mai mic de 50 celule/mmc. Transmiterea bolii se face pe cale
fecal-oral\, prin transmitere direct\ sau indirect\ de la persoan\ la persoan\, prin
consumul de ap\ contaminat\ sau prin transmiterea de la animal la om.

4.2.1.1. Tratament
Înainte de introducerea terapiei antiretrovirale potente, bolnavii cu imunosupresie sever\ (CD4 <50 celule/mmc) [i diaree cronic\ criptosporidial\ aveau o speran]\
redus\ de a eradica infec]ia [i de a duce o via]\ normal\. În prezent, sub terapie
antiretroviral\ potent\ bolnavii cu diaree cronic\ reu[esc frecvent s\ îndep\rteze
infec]ia cu Cryptosporidium. Tratamentul ini]ial trebuie s\ fie simptomatic.
Rehidratarea [i substitu]ia pierderilor electrolitice, fie pe cale oral\, fie pe cale intravenoas\ au o importan]\ vital\. Tratamentul cu agen]i antimotilitate intestinal\ poate
juca un rol secundar important, dar ace[ti agen]i nu au o eficien]\ constant\.
Paromomicina este un aminoglicozid neresorbabil, care s-a dovedit activ in
vitro pe Cryptosporidum parvum. Se administreaz\ în doz\ de 500 mg la 6 ore,
timp de 21 de zile, dar determin\ frecvente e[ecuri terapeutice sau rec\deri. Al]i
agen]i cu eficacitate indoielnic\ sunt diclazuril [i letrazuril (deriva]i de benzen
acetonitril), azitromicina [i nitazoxanidul.

4.2.1.2. Profilaxia
Se bazeaz\ pe m\suri generale, nespecifice. S-a constatat c\ bolnavii care
primesc tratament sau profilaxie cu rifabutin\ sau claritromicin\ pentru infec]ia
cu mycobacterii sunt proteja]i contra infec]iei cu Cryptosporidium.

4.2.2. Infec]ia cu Isospora
Isospora belli este o cauz\ frecvent\ de diaree la bolnavii cu SIDA în Africa,
Haiti [i America latin\. Rezervorul înconjur\tor de Isospora nu este bine cunoscut.
La persoanele imunocompromise, infec]ia cu Isospora belli determin\ o diaree sever\, asociat\ cu malabsorb]ie [i deshidratare.

Tratamentul se efectueaz\ cu trimetoprim/sulfametoxazol (2 comprimate, de
2 ori/zi), timp de 10 zile. Majoritatea bolnavilor prezint\ rec\deri în 1-2 luni
dup\ întreruperea tratamentului, motiv pentru care se recomand\ profilaxie secundar\ cu trimetoprim/sulfametoxazol (2 comprimate x 3/s\pt\mân\), pirimethamin\/
sulfadoxin\ sau pirimethamin\.

4.2.3. Infec]ia cu Cyclospora
Cyclospora seam\n\ cu Isospora prin faptul c\ oochisturile sunt excretate
nesporulate [i necesit\ o perioad\ de timp pentru maturare [i câ[tigarea poten]ialului infec]ios. Infec]ia poate fi transmis\ prin fructe, legume [i carne crude.
Dup\ ingestia de Cyclospora, boala apare în 1-11 zile [i la bolnavii cu
SIDA se manifest\ prin diaree prelungit\ [i sever\, asociat\ cu o rat\ mare a
rec\derilor. Cyclospora poate infecta [i tractul biliar. Pentru tratament se utilizeaz\ trimetoprim/sulfametoxazol (2 comprimate x2/zi), timp de 7 zile. Profilaxia
secundar\ cu trimetoprim/sulfametoxazol de trei ori/s\pt\mân\ previne rec\derile.

4.3.

Microsporidioza

4.3.1 Agen]i etiologici
Microspora con]ine aproximativ 120 de genuri [i peste 1.000 de specii.
Urm\toarele genuri de Microsporidia au fost identificate în patologia uman\:
Encephalitozoon, Enterocytophora, Septata, Nosema, Pleistiphora, Brachiola [i
Trachipleistophora. Microsporidia formeaz\ spori caracteristici, unicelulari, care
sunt rezisten]i la condi]iile de mediu.
Microsporidiile sunt recunoscute ca agen]i oportuni[ti frecvent întâlni]i la
bolnavii cu SIDA. Pot determina boli diareice, keratoconjunctivite, boli diseminate, hepatite, miozite, sinuzite, infec]ii renale [i urogenitale, ascite, colangite [i
portaj asimptomatic.

Enterocytozoonidae
Sindromul major asociat cu microsporidioza este diareea [i sindromul de
sl\bire. În SUA intervine Ent. bieneusi (peste 90% din cazuri), iar în Europa
Ent. intestinalis. Boala apare în cazuri de imunosupresie sever\ (CD4 <50 celule/mmc) [i se prezint\ cu diaree cronic\, anorexie [i sc\dere ponderal\.

Encephalitozoonidae
Trei membrii ai acestei familii sunt asocia]i cu boala uman\: Enc. cuniculi,
Enc. hellem [i Enc. intestinalis (septata intestinalis). Enc. intestinalis este asociat cu boala diareic\, keratoconjunctivite, osteomielite ale mandibulei, colangite [i
infec]ii diseminate. Enc. cuniculi este asociat cu hepatite, peritonite, insuficien]\
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hepatic\, boal\ diseminat\ cu febr\, insuficien]\ renal\, tuse persistent\ [i encefalit\. Enc. heleem este asociat cu boala diseminat\ cu insuficien]\ renal\, nefrite,
pneumonii, bron[ite, sinuzite, infec]ii oculare.

4.3.2. Tratament
Tratamentul microsporidiozei este prezentat în tabelul 4.4.
MICROORGANISM
Enterocytozoon bieneusi

TRATAMENT
Nu exist\ un tratament eficient;
albendazolul determin\ o ameliorare
clinic\ în 50% din cazuri.
Fumagilin (oral) pare promi]\tor

Infec]ii cu Encephalitozoonidae:
` sistemice, sinuzite, encefalite, hepatite Albendazol
` keratoconjunctivite
Solu]ie de Fumagilin

DOZAJ

400 mgx2/zi
2 pic\turi la fiecare 2 ore,
timp de 4 zile,
apoi 2 pic\turi x4/zi.

Tabelul 4.4. Tratamentul microsporidiozei
Durata tratamentului în microsporidioz\ nu este bine stabilit\. Bolnavii trebuie s\ fie trata]i cel pu]in 4 s\pt\mâni [i mul]i necesit\ terapie permanent\.
Thalidomida [i octreotidul pot s\ reduc\ diareea, probabil secundar efectului asupra enterocitelor.

4.3.3. Profilaxie
Nu au fost identifica]i agen]i profilactici antiparazitari pentru aceste microorganisme.

B. Infec]ii fungice
4.4. Pneumocistoza
4.4.1. Agentul etiologic
Agentul etiologic este Pneumocystis carinii (P. jiroveci, recent revenit la P.
carinii). Analiza ultrastructural\ a dovedit c\ are caracteristici morfologice asem\n\toare cu cele ale fungilor, iar analiza ARN-ului ribozomal [i a ADN-ului
mitocondrial au confirmat c\ este un fung apropiat de Ascomycete [i Basidiomycete. Pn. carinii este g\sit la o mare varietate de animale (roz\toare, cai, primate [i om).

4.4.2. Manifest\ri clinice:
- pneumonia cu Pn. carinii (PCP);
- manifest\ri extrapulmonare: ganglionare, splenice, hepatice, cutanate, tiroidiene [i suprarenaliene, intestinale, peritoneale, pancreatice, meningiene etc.

4.4.3. Tratamentul pneumocistozei
Tabloul clinic se caracterizeaz\ prin debut subacut [i progresia febrei, a
dispneei de efort [i a tusei uscate. Datele de laborator arat\ o satura]ie sc\zut\
în oxigen, CD4 <200 cel/mmc, LDH >500 mg/dl [i infiltrate pulmonare simetrice. Radiografia pulmonar\ poate s\ fie normal\ în 10-20% din cazuri.
În figura 4.3. este prezentat algoritmul de diagnostic [i tratament în cazul
suspiciunii de pneumonie cu Pn. carinii.
Exist\ trei principii care contribuie la tratamentul eficient al pneumoniei cu
Pn. carinii:
1. Ini]ierea prompt\ a terapiei poate îmbun\t\]i prognosticul;
2. Trimetoprim/sulfametoxazol este antibioticul de prim\ alegere pentru formele u[oare, medii sau severe de boal\;
3. Corticoterapia îmbun\t\]e[te rata de supravie]uire în cazul formelor severe
de boal\.

87

a) Terapia ini]ial\
88

În tabelul 4.5. sunt prezentate regimurile terapeutice indicate în pneumonia
acut\ cu Pn. carinii.
DROG
ADM. DOZ|
Tratament de prim\ alegere
Trimetoprim/
po 15-20 mg/kg/zi +
sulfametoxazol
75-100 mg/kg/zi
i.v.
Alternative terapeutice
Trimetoprim +
po
Dapson\
po
Pentamidin\
i.v.
Clindamicin\+
Primaquin\
Atovaquon\
Terapie adjuvant\
Prednison
Metil
prednisolon

TMP: 5mg/kg +
SMX 25mg/kg la 8 ore
15mg/kg/zi
100 mg/zi
3-4 mg/kg/zi

po, i.v. 600 mg la 6 ore sau
900 mg la 8 ore
po 15-30 mg/zi
po 750 mgx 2-3/zi
po, i.v. 40mg la 12 ore x 5 zile,
apoi 40 mg/zi x 5 zile,
apoi 20 mg/zi x11 zile
i.v. 240mg/zi-3 zile,
apoi 120mg/zi-3 zile,
apoi 60mg/zi-3 zile

COMENTARII
Se prefer\ 12 cp/zi pentru a reduce toxicitatea.
Pt. bolnavii cu <60 kg sau >100 kg
se calculeaz\ doza la 5 mg trimetoprim/kg la 8 ore
Durata tratamentului: 21 zile
Leucovorinul nu este indicat în absen]a citopeniei
esen]iale
Mai pu]in eficient decât cotrimoxazolul.
Pancreatit\, nefrotoxicitate, hipoglicemie.
Durata tratamentului: 21 zile
Erup]ii, diaree, hepatit\, methemoglobinemie
Durata tratamentului: 21 zile
Pentru formele u[oare; este bine tolerat\.
Durata tratamentului: 21 zile
Când pO2: 50-70 mm Hg în primele
72 de ore de la ini]ierea terapiei
Când pO2 <50 mm Hg

Tabelul 4.5. Tratamentul PCP

Suspiciune clinic\ de PCP

89
Evaluarea pacientului:
- ex. clinic;
- radiografie toracic\;
- gaze sanguine arteriale sau puls oximetria.

Terapie empiric\ dac\ exist\ un grad mare de suspiciune clinic\ [i:
- Boal\ clinic\ sever\ (pO2 <70 mmHg);
- Progresie rapid\;
- Inexisten]a facilit\]ilor diagnostice;
- Se asociaz\ prednison dac\ pO2 <70 mm Hg.

Examenul sputei induse pentru Pn. carinii;
Examenul sputei pentru BK [i bacterii uzuale, dac\ exist\ indica]ii clinice [i epidemiologice.

Negativ

Lavaj bronhoalveolar, inclusiv biopsie
transbron[ic\, dac\ episodul este sever

Pozitiv

Terapie specific\ 21 zile
Prednison dac\ pO2: 50 - 70 mmHg
sau Metilprednisolon dac\ pO2 <50mmHg

Se ia în discu]ie spitalizarea dac\:
- boala este sever\;
- progreseaz\ rapid;
- exist\ intoleran]\ la drogurile orale;
- complian]a este incert\.

Negativ

Se întrerupe terapie PCP
- Se iau în considerare proceduri de diagnostic
pentru al]i patogeni (cultur\, PPD, serologie,
biopsie);
- Observa]ie clinic\ dac\ boala este u[oar\ [i
starea pacientului nu se deterioreaz\;
- Chinolone pentru tratamentul empiric al pneumoniilor atipice.

Figura 4.3. Algoritm pentru diagnosticul [i tratamentul suspiciunii
de pneumonie acut\ cu Pn. carinii

b) Terapia de salvare
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Clinicianul trebuie s\ [tie c\ timpul mediu necesar pentru ameliorarea clinic\ este de 4-8 zile, iar evolu]ia clinic\ poate fi c\tre agravare în primele 72 de
ore dup\ instituirea tratamentului, mai ales dac\ nu se asociaz\ prednisonul. De
aceea, o schimbare a terapiei înainte de 4-8 zile este prematur\. Dac\ apare o
deteriorare clinic\ [i dac\ pO2 scade la valori cuprinse între 50-70 mm Hg,
prednisonul trebuie asociat la regimul terapeutic ini]ial. Dac\ pO2 scade la valori <50 mm Hg se poate folosi metilprednisolonul la regimul terapeutic ini]ial.
În tabelul 4.6. este prezentat\ modalitatea de abordare a bolnavilor cu e[ec al
terapiei PCP dup\ 4-6 zile.
ZIUA 4-6

ZILE 6-8

1. Se repet\ radiografia toracic\:
z Posibilitatea apari]iei unui proces patologic nou.
2. Se efectueaz\ sau se repet\ bronhoscopia:
z Confirm\ PCP;
z Exclude alte infec]ii sau tumori.
3. Se ia în discu]ie necesitatea instal\rii unui cateter central sau se efecteaz\ CT toracic:
z Exclude insuficien]a cardiac\;
z Exclude embolia pulmonar\.
4. Se ia în discu]ie terapia empiric\ pentru procese bacteriene.
5. Se adaug\ prednison dac\ nu era asociat la schema ini]ial\.
6. Se ia în discu]ie schimbarea schemei ini]iale:
z Se indroduce TMP/SMX dac\ el nu a fost folosit de prim\ inten]ie; în cazul reac]iilor
adverse la acest antibiotic poate fi necesar\ desensibilizarea efectuat\ în unit\]i de
terapie intensiv\.
z Alternativ\ terapeutic\; pentamidina i.v.
z Alternativ\ secundar\ trimetrexat: 45 mg/m2/zi, i.v. asociat cu acid folinic (leucovorin) +/- dapson\ 100 mg/zi
z Unii clinicieni prefer\ combina]iile de droguri.
z Ventila]ia mecanic\ este considerat\ o op]iune adecvat\ pentru mul]i bolnavi cu forme
severe, care aparent nu r\spund la tratamentul ini]ial.

Tabelul 4.6. Abordarea bolnavilor cu e[ec la terapia ini]ial\ pentru PCP

4.4.4. Chimioprofilaxia pneumocistozei
a) Profilaxia secundar\ a PCP
În figura 4.4. este prezentat algoritmul pentru profilaxia PCP. Pacientul diagnosticat cu PCP trebuie s\ primeasc\ profilaxie secundar\ pân\ la apari]ia reconstruc]iei imune. Profilaxia secundar\ a PCP poate fi întrerupt\ când nivelul CD4
cre[te peste 200 cel/mmc timp de minimum 3 luni. Profilaxia va fi reluat\ când
nivelul limfocitelor CD4 scade din nou la valori sub 200 cel/mmc.
Adul]ii [i adolescen]ii cu infec]ie HIV (inclusiv femeia gravid\) trebuie s\
primeasc\ profilaxie primar\ pentru PCP dac\ nivelul limfocitelor CD4 <200
cel/mmc sau asociaz\ candidoz\ orofaringian\. Când monitorizarea CD4 nu se
poate face la fiecare 3 luni, profilaxia primar\ pentru PCP se poate ini]ia la
valori ale CD4 cuprinse între 200-250 cel/mmc.

Profilaxia primar\ a PCP poate s\ fie întrerupt\ la bolnavii la care sub tratament antiretroviral eficient s-a ob]inut o cre[tere a nivelului limfocitelor CD4
peste 200 celule/mmc timp de cel pu]in 3 luni. Profilaxia primar\ PCP va fi
reluat\ când nivelul limfocitelor CD4 scade din nou sub 200 cel/mmc.
Copilul n\scut din mam\ seropozitiv\ trebuie s\ primeasc\ profilaxie cu
TMP/SMX începînd cu s\pt\mâna 4-6 de via]\. Profilaxia se opre[te la copilul
la care s-a dovedit ulterior c\ nu este infectat HIV. Pentru copiii care sunt infecta]i HIV [i pentru cei cu status neprecizat, profilaxia se continu\ pe toat\ durata primului an de via]\.

Indica]ii definitive pentru profilaxia PCP:
- Episod de PCP anterior, confirmat;
- CD4 <200 cel/mmc;
- Candidoz\ orofaringian\;
- Febr\ inexplicabil\ >2 s\pt\mâni.

Indica]ii posibile pentru profilaxia PCP:
- CD4 = 200-400 cel/mmc, dar care scade
rapid;
- înc\rc\tur\ viral\ >100.000 copii/ml;
- Wasting sindrom;
- Boal\ definitorie de SIDA anterioar\;
- Pneumonie anterioar\ de orice cauz\.

Alegerea chimioterapicului:
1. Trimetoprim/sulfametoxazol:
z 2 cp/zi; se prefer\;
z 1 cp/zi, eficient [i mai bine tolerat;
z 2 cp x 3 ori/s\pt\mân\ sunt, de asemenea, eficiente;
z Cre[terea gradual\ a dozei este util\ dac\ exist\ antecedente de intoleran]\ la
TMP/SMX (vezi tabelul 4.7.);
z Toxicitatea anterioar\ nu constituie o contraindica]ie, dac\ nu este "amenin]\toare de
via]\" (vezi figura 4.4.)
2. Dapsona:
z Dapson\: 100mg/zi, po;
z Dapson\: 200 mg/s\pt\mân\, po+ pirimethamin\: 75 mg/s\pt\mân\, po+
Leucovorin*: 25mg/s\pt\mân\;
z Dapson\: 50 mg/zi, po + pirimethamin\: 50 mg/s\pt\mân\, po + Leucovorin*:
25 mg/s\pt\mân\
3. Pentamidin\ aerosoli: 300 mg/lun\
4. Atovaquon\: 1500 mg/zi, po
Leucovorin*= acid folinic

Figura 4.4. Algoritm pentru profilaxia PCP
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Copilul cu istoric de PCP va continua profilaxia secundar\ pe toat\ durata
vie]ii. Siguran]a întreruperii profilaxiei secundare la copilul infectat HIV nu a
fost studiat\.
Dac\ are indica]ii, femeia gravid\ trebuie s\ primeasc\ profilaxie (secundar\
sau primar\) pentru PCP. Trimetoprim/sulfametoxazol sau dapsona sunt agen]ii
recomanda]i. Din cauza poten]ialului teratogen, profilaxia poate fi întrerupt\ în
primul trimestru de sarcin\ sau se folose[te pentamidina în aerosoli.
În tabelul 4.7. sunt prezentate modalit\]ile de ini]iere progresiv\ a profilaxiei cu trimetoprim/sulfametoxazol la un bolnav cu reac]ii adverse în antecedente
(f\r\ anafilaxie sau reac]ii cutanate descuamative)
ZIUA*
DOZA**
Varianta I
Ziua 1-3
1ml/zi, po
Ziua 4-6
2 ml/zi, po
Ziua 7-9
5 ml/zi, po
Ziua 10-12
10 ml/zi, po
Ziua 13-14
20 ml/zi, po
Apoi
2cp/zi, po
Varianta a II-a. Doza cu terapie anterioar\ antihistaminic\ (1-6 zile)
Ziua 1
1,25 ml/zi
Ziua 2
1,25 ml x2/zi
Ziua 3
1,25 ml x3/zi
Ziua 4
2,5 ml x2/zi
Ziua 5
2,5 ml x3/zi
>
_ ziua 6
2 cp/zi
* = dac\ apar reac]ii adverse acea[i doz\ poate fi administrat\ înc\ o zi
**TMP/SMX suspensie = 8mg/ml trimetoprim + 80 mg/ml sulfametoxazol

Tabelul 4.7. Ini]ierea progresiv\ a profilaxiei cu TMP/SMX

Indica]ii pentru profilaxia PCP
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F\r\ reac]ii adverse în antecedente
la TMP/SMX

TMP/SMX: 2cp/zi (160 mg
trimetoprim/800 mg sulfametoxazol)

Reac]ii adverse în antecedente la sulfamide
sau la TMP/SMX

Reac]ie u[oar\

Reac]ie sever\

Dapson\: 100 mg/zi
Reac]ii adverse sau intoleran]\
Reac]ii adverse
Se întrerupe TMP/SMX
Pentamidin\ aerosoli
Reac]ie u[oar\

Reac]ie sever\
Intoleran]\

Se reia terapia cu
TMP/SMX:
- 1cp/zi;
- 2cp x3 ori/zi

Desensibilizarea la
TMP/SMX

- Pentamidin\ IV;
- Atovaquon\
- Clindamicin\ + Primaquin\

Figura 4.5. Algoritm pentru profilaxia PCP cu trimetoprim/sulfametoxazol
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4.5. Criptococoza
Cripcococoza este cea mai frecvent\ infec]ie fungic\ amenin]\toare de via]\,
care afecteaz\ pân\ la 8% dintre bolnavii cu infec]ie HIV avansat\.

4.5.1. Agentul etiologic
Agentul etiologic este Cryptococcus neoformans, o ciuperc\ încapsulat\, rotund-ovalar\ care se reproduce prin înmugurire.
De[i exist\ pu]ine eviden]e directe, se consider\ c\ criptococoza este mai
degrab\ o infec]ie primar\ decât o reactivare a unei infec]ii latente. Microorganismul p\trunde pe cale respiratorie [i în general este men]inut sub control la
acest nivel de c\tre imunitatea mediat\ celular. În prezen]a unei imunodeficien]e,
C. neoformans disemineaz\ în organism, în special c\tre SNC. Infec]ia criptococozic\ este întotdeauna asociat\ cu o imunodeficien]\ profund\, cu un nivel CD4
sub 100 celule/mmc.

4.5.2. Manifest\ri clinice
- neurologice (67-85%): meningit\, meningoencefalit\, criptococom, afectare
medular\;
- pulmonare (10%);
- criptococemie (4-8%);
- alte determin\ri: oculare, cutanate, articulare, gastrointestinale (stomac, duoden, colon, pancreas, ficat), cardiace (miocardit\, pericardit\), prostatice.

4.5.3. Tratamentul

infec]iei criptococozice

Prezentarea clasic\ este de meningit\ subacut\, cu febr\ [i cefalee la un
bolnav cu CD4 <100 cel/mmc. Uneori se asociaz\ semne de pneumonie [i de
afectare cutanat\, cu leziuni veziculo-papuloase care seam\n\ cu cele din moluscum. LCR prezint\ proteine crescute (50-100 mg/dl), pleiocitoz\ cu mononucleare
[i în sediment, colorat cu tu[ de China se eviden]iaz\ C. neoformans. Hemoculturile [i culturile din LCR sunt de regul\ pozitive.
În tabelul 4.8. este prezentat tratamentul infec]iei criptococozice, iar în figura 4.6. este prezentat algoritmul de diagnostic [i de tratament în meningita criptococozic\.

DROG
Tratament de prim\ alegere
Amfotericina B
+ flucitozin\,
apoi fluconazol
Regimuri alternative
Amfotericin\ B,
apoi fluconazol
Fluconazol +
flucitozin\
AmBisome
(amfotericin\ B lipidic\), apoi fluconazol
Itraconazol

ADM.

DOZA

COMENTARII

i.v.
po
i.v., po

0,7 mg/kg/zi
100 mg/kg/zi
400 mg/zi

Faza de induc]ie: 14 zile

i.v.
i.v., po
po
po
i.v.
i.v., po
po

0,7-1 mg/kg/zi
400 mg/zi
400-800 mg/zi
100 mg/kg/zi
4 mg/kg/zi
400 mg/zi
200 mg x2/zi

Faza de consolidare: 8 s\pt\mâni
Faza de induc]ie: 14 zile
Faza de consolidare: 8-10 s\pt\mâni
6-10 s\pt\mâni
Faza de induc]ie: 14 zile
Faza de consolidare: 8-10 s\pt\mâni
Se poate utilize în faza de consolidare

Tabelul 4.8. Tratamentul infec]iei criptococozice
Multe cazuri de deces asociate cu meningita criptococozic\ apar în primele
dou\ s\pt\mâni dup\ diagnosticare [i sunt determinate de hipertensiunea intracranian\. O abordare posibil\ a bolnavului cu hipertensiune intracranian\ simptomatic\ include drenajul mecanic utilizând [untul intraventricular, drenajul lombar,
sau punc]ia lombar\ zilnic\ (cu extragerea a 25-30 ml LCR) [i administrarea de
acetazolamid\ pentru a inhiba produc]ia de LCR. Folosirea corticosteroizilor este
controversat\ [i nu poate fi recomandat\ de rutin\.
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Bolnav HIV pozitiv,
CD4 <200 cel/mmc
Istoric sugestiv pentru meningita criptococozic\ (MCn)

Cefalee, febr\ +/- modific\ri
ale statusului mental

[i/sau

Antigen criptococic seric
pozitiv

Punc]ie lombar\
F\r\ eviden]e de meningit\
Eviden]\ de meningit\
F\r\ eviden]e
Se continu\ evaluarea
Cultur\ pozitiv\ pentru C.n.
de meningit\
diagnostic\
Antigen criptococic pozitiv în LCR

Tratament cu:
Amfotericin\ B: 0,7mg/kg IV zilnic +
Flucitozin\: 25mg/kg x4 ori/zi, timp de 2 s\pt\mâni,
apoi Fluconazol: 400mg/zi, po, timp de 8-10 s\pt\mâni,
apoi Fluconazol: 200 mg/zi, po
Fluconazol: 200mg
po, zilnic, indefinit
profilaxie secundar\ cu fluconazol
pân\ când CD4 >100-200/mmc
timp de _> 6 luni (+/- culturi LCR negative)

dac\ CD4 scade la valori <100-200/mmc

se reia profilaxia secundar\
Figura 4.6. Algoritm pentru diagnosticul [i tratamentul
meningitei criptococozice
E[ecul terapeutic este definit ca imposibilitatea de a ob]ine un r\spuns clinic dup\ dou\ s\pt\mâni de tratament. Recomand\rile pentru aceast\ situa]ie sunt:
- continuarea aceluia[i tratament;
- utilizarea unor doze mai mari de fluconazol;

- utilizarea unor medicamente alternative: caspofungin, voriconazol sau fluconazol + flucitozin\.
Rec\derile sunt rare când se ob]ine reconstruc]ia imun\ sub TARV [i când
exist\ o bun\ aderen]\ la terapia de men]inere (profilaxia secundar\) cu fluconazol.
Tehnicile de determinare a sensibilit\]ii in vitro pentru C. neoformans nu sunt
standardizate, dar rezisten]a la azoli pare s\ fie rar\.

4.5.4. Tratamentul supresiv (profilaxia secundar\)
O rat\ a rec\derilor de 50-60% [i o speran]\ redus\ de supravie]uire au fost
semnalate la cei care nu au primit terapie supresiv\ de lung\ durat\. Rec\derile
reprezint\ mai degrab\ e[ecul eradic\rii terapeutice decât o infec]ie nou\.
Regimurile recomandate pentru tratamentul supresiv:
- fluconazolul, în doz\ de 200 mg/zi; uneori se poate cre[te doza la 400 mg/zi;
- itraconazolul, în doz\ de 200 mg/zi poate constitui o alternativ\;
- amfotericina B: 1 mg/kg/s\pt\mân\ sau de dou\ ori/s\pt\mân\ la bolnavii
cu rec\deri multiple sub tratament supresiv cu azoli.
Adul]ii [i adolescen]ii par s\ aib\ un risc redus al recuren]elor dac\ au efectuat cu succes o cur\ complet\ terapeutic\ [i, sub TARV, prezint\ o cre[tere sus]inut\ a nivelului limfocitelor CD4 (CD4 >100-200 cel/mmc) timp de minimum 6
luni de zile. Unii speciali[ti recomand\ demonstrarea culturilor negative din LCR
pentru Cryptococcus neoformans înainte de oprirea profilaxiei secundare.
Profilaxia secundar\ trebuie reintrodus\ dac\ nivelul limfocitelor CD4 scade
la valori <100-200 cel/mmc.

4.5.5. Profilaxia primar\
În ciuda eviden]elor clare ale efectului protectiv, utilitatea folosirii de rutin\
a azolilor în profilaxia primar\ la bolnavii cu infec]ie HIV avansat\ este neclar\.
Exist\ temeri c\ folosirea prelungit\ a fluconazolului poate conduce la rezisten]\
câ[tigat\ fa]\ de acest agent, în special pentru speciile de Candida. Pân\ în acest
moment nu exist\ o recomandare standard cu privire la utilizarea fluconazolului
în profilaxia primar\ a infec]iei criptococozice.
Unii speciali[ti iau în discu]ie ini]ierea unei profilaxii primare a criptococozei la persoanele seropozitive cu nivel al limfocitelor CD4 <50 cel/mmc. În aceste situa]ii se recomand\ fluconazol: 100-200 mg/zi.

4.5.6. Femeia gravid\
Profilaxia primar\ cu fluconazol sau itraconazol nu trebuie s\ fie ini]iat\ în
timpul sarcinei din cauza inciden]ei reduse a bolii, poten]ialului teratogen al acestor medicamente [i lipsei de indica]ii pentru profilaxia primar\ a criptococozei.
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La femeile care se afl\ sub terapie de men]inere cu azoli [i la care survine
o sarcin\, administrarea acestora trebuie s\ fie întrerupt\.
În cazul unei gravide diagnosticat\ cu criptococoz\, se va prefera amfotericina B, în special în timpul primului trimestru de sarcin\. M\suri speciale de
control la na[tere vor fi luate pentru toate gravidele care au primit terapie cu
azoli în timpul sarcinii.

4.6. Candidoze
4.6.1. Agen]i etiologici
Levurile sunt fungi care cresc ca celule separate [i se reproduc prin înmugurire. Candida albicans este agentul principal pentru toate formele de candidoze
cutaneomucoase. Mai rar, boala poate fi determinat\ de C. (Torulopsis) glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. kruseii [i alte câteva specii.
Candida face parte din flora normal\ a tractului gastrointestinal [i poate fi
izolat\ din cavitatea bucal\ la 1/3 din persoanele s\n\toase [i la 2/3 din cei cu
infec]ie HIV avansat\. Tulpinile de Candida care afecteaz\ persoanele cu infec]ie
HIV nu sunt mai virulente decât cele izolate de la persoanele f\r\ infec]ie HIV.

4.6.2. Manifest\ri clinice:
-

candidoza orofaringian\;
candidoza vaginal\;
esofagita candidozic\;
candidemie (cu sau f\r\ endocardit\);
alte determin\ri: bronho-pulmonare, hepato-splenice, cutanate, oculare.

4.6.3. Tratamentul candidozelor
Antifungicele care sunt eficiente în tratamentul candidozelor sunt prezentate
în tabelele 4.9., 4.10. [i 4.11. Principalii factori care influen]eaz\ r\spunsul clinic sunt: extinderea [i severitatea bolii, aderen]a pacientului [i propriet\]ile farmacocinetice ale antifungicelor. În figurile 4.7., 4.8. [i 4.9. sunt prezentate algoritmurile de diagnostic [i tratament în diverse candidoze. În tabelul 4.12. sunt prezentate op]iuni terapeutice indicate la bolnavii cu rezisten]\ la fluconazol. Este
foarte important s\ se optimizeze terapia antiretroviral\ la bolnavii cu candidoze
refractare.

ANTIFUNGIC
DOZ|
Candidoz\ orofaringian\:
1. Regimuri de prim\ alegere
Clotrimazol
10 mg de 5 ori/zi, 7-14 zile
Nistatin
100.000 unit\]i/ml
suspensie
5mlx4 ori/zi, 7-14 zile
Fluconazol
100 mg/zi, 7-14 zile
2. Regimuri alternative
Itraconazol
200 mg/zi, 7-14 zile- suspensie
Amfotericin\ B
1-5 ml suspensie oral\
Amfotericin\ B

0,3 mg/kg/zi, i.v.

Ketoconazol

200 mg/zi, 7-14 zile

TOXICITATE

99
Modific\ri ale gustului, reac]ii gastrointestinale
Tulbur\ri gastrointestinale
Tulbur\ri gastrointestinale, hepatit\
Tulbur\ri gastrointestinale, hepatit\
Insuficien]\ renal\, tulbur\ri electrolitice,
febr\, frisoane, transpira]ii.
Insuficien]\ renal\, tulbur\ri electrolitice,
febr\, frisoane, transpira]ii.
Tulbur\ri gastrointestinale, hepatit\,
efecte endocrine

Tabelul 4.9. Agen]i terapeutici pentru candidozele cutaneomucoase
În multe cazuri r\spunsul apare dup\ cinci zile de tratament. În cazul e[ecului dup\ tratament topic se folose[te fluconazol. În cazul e[ecului cu fluconazol
se recomand\:
- tratament empiric,
- cultur\, pentru determinarea sensibilit\]ii in vitro.
Op]iunile terapeutice: doze mari de fluconazol (400-800 mg/zi), itraconazolsolu]ie lichid\, amfotericin\ oral\, voriconazol oral sau terapie i.v. cu amfotericin\, fluconazol sau caspofungin. Rec\derile sunt frecvente în urm\toarele trei
luni dup\ tratament [i necesit\ terapie intermitent\ sau de men]inere [i reconstruc]ie imun\.
Din cauza riscului de instalare a rezisten]ei la azoli terapia de men]inere nu
este recomandat\ decât în cazurile de candidoz\ orofaringian\ sever\ [i refractar\.
Se prefer\ agen]ii topici (clotrimazol sau nistatin) sau tratamentul sistemic cu:
- fluconazol: 100 mg/zi sau 200 mg/zi, 3 s\pt\mâni;
- itraconazol: 100-200 mg/zi, 3 s\pt\mâni;
- ketoconazol: 200 mg/zi, 3 s\pt\mâni.

Durere, modificarea gustului, leziuni ale mucoasei

100
Examen orofaringian

Diagnostic alternativ

Leziuni tipice [i examen direct
cu KOH pozitiv

Trateaz\ în func]ie de indica]ie

Trateaz\ topic 10-14 zile

E[ec

Succes

Cerceteaz\ aderen]a la tratament,
Cerceteaz\ interac]iunile medicamentoase

Cultur\ [i trateaz\ cu terapie sistemic\

Ajustarea terapiei pe baza rezultatelor culturii
dac\ nu r\spunde clinic la op]iunile
recomandate în boala refractar\ la fluconazol

Figura 4.7. Diagnosticul [i tratamentul candidozei orale
Candidoza esofagian\
1. Regim preferat
Fluconazol
Itraconazol
2. Regimuri alternative
Amfotericin\ B parenteral\

200-800 mg/zi, 14-21 zile
200 mg/zi solu]ie, 14-21 zile

Tulbur\ri gastrointestinale, hepatit\
Tulbur\ri gastrointestinale, hepatit\

0,3-0,7 mg/kg/zi, i.v., 14-21 zile

Insuficien]\ renal\, tulbur\ri electrolitice, febr\, frisoane, transpira]ii.

Caspofungin
Voriconazol

70 mg i.v. în prima zi, apoi 50 mg/zi
200 mg/zi

Tabelul 4.10. Agen]i terapeutici pentru candidozele cutaneomucoase

Candidoz\ orofaringian\ + odinofagie/disfagie
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Terapie sistemic\ cu Fluconazol:
100-200 mg/zi, timp de 14-21 zile

Nu r\spunde

Nu r\spunde

Endoscopie cu biopsie [i cultur\

Candidoz\
confirmat\

Diagnostic
alternativ

Cerceteaz\
aderen]a
la tratament,
Cerceteaz\
interac]iunile
medicamentoase

Trateaz\
în func]ie
de indica]ie

Amfotericin\ B
parenteral

Figura 4.8. Diagnostic [i tratament în candidoza esofagian\
În esofagita candidozic\ mul]i pacien]i r\spund dup\ 7-14 zile de tratament.
În cazurile refractare se recomand\:
- endoscopie pentru confirmarea diagnosticului [i culturi pentru determinarea
sensibilit\]ii in vitro;
- se schimb\ terapia: se cre[te doza de fluconazol, se folosesc al]i azoli
(voriconazol sau itraconazol) sau se utilizeaz\ tratamentul injectabil i.v.
(caspofungin, amfotericin\ B sau fluconazol).
Rec\derile sunt frecvente [i impun terapie de men]inere [i reconstruc]ie
imun\.
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Terapia de men]inere, recomandat\ doar în esofagita recuren]ial\ se
efectueaz\ cu:
- fluconazol: 100-200 mg/zi;
- itraconazolului: 100-200 mg/zi solu]ie oral\ administrat\ pe stomacul gol
sau 200 mg/zi, capsule (cu alimente [i b\uturi acidulate).
În 80-90% din cazurile de candidoz\ vulvovaginal\ simptomele se rezolv\
dup\ completarea unei cure terapeutice, culturile nefiind de regul\ necesare.
Pentru cazurile severe se recomand\ prelungirea tratamentului topic pân\ la 714 zile sau repetarea unei prize de 150 mg de fluconazol la 72 ore dup\ prima
administrare. Terapia de men]inere este recomandat\ doar în boala recuren]ial\
(definit\ ca >4 episoade/an). Se utilizeaz\:
- fluconazol: 100-150 mg/s\pt\mân\, timp de 6 luni;
- ketoconazol: 200 mg/ s\pt\mân\, timp de 6 luni;
- itraconazol: 100 mg/ s\pt\mân\, timp de 6 luni sau 400 mg/lun\, timp
de 6 luni.
CANDIDOZ| VULVOVAGINAL|
1. Regimuri preferate: azoli administra]i intravaginal, de regul\ timp de 7 zile
Butoconazol crem\ 2%
1 aplicator/zi, 3 zile
Irita]ie local\
Clotrimazol crem\ 1%
5 g /zi, 7-14 zile sau
Irita]ie local\
500 mg x 1 doz\
Clotrimazol supozitoare
100 mg/zi, 7-14 zile,
Irita]ie local\
100 mgx2/zi, 3 zile
Miconazol crem\ 2%
5 g/zi, 7 zile
Irita]ie local\
100 mg/zi, 7 zile,
Miconazol supozitoare
Irita]ie local\
200 mg/zi, 3 zile
Tionazol crem\ 6,5%
5g, doz\ unic\
Irita]ie local\
2. Regimuri sistemice
Fluconazol
150 mg, priz\ unic\
Tulbur\ri gastrointestinale, hepatit\
200 mg x2/zi, po, 3 zile
Itraconazol
Tulbur\ri gastrointestinale, hepatit\
200 mg/zi, po, 3 zile
200 mg/zi, po, 5-7 zile
Tulbur\ri gastrointestinale,
Ketoconazol
200 mgx2/zi, po, 5-7 zile
hepatit\, efecte endocrine
200 mgx2/zi, po, 3 zile

Tabelul 4.11. Agen]i terapeutici pentru candidozele cutaneomucoase

Secre]ie vaginal\, erup]ie vulvar\, prurit
sau durere vaginal\
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Examen vulvovaginal cu speculum

Diagnostic
alternativ

Leziuni tipice [i examen între lam\
[i lamel\ cu KOH pozitiv

Trateaz\ cu topice

E[ec

Succes

Cerceteaz\ aderen]a la tratament,
Cerceteaz\ interac]iunile medicamentoase

Cultur\ [i terapie sistemic\

Ajustarea terapiei pe baza rezultatelor
culturii dac\ nu r\spunde la alternativele
terapeutice

Figura 4. 9. Diagnostic [i tratament în candidoza vaginal\
E[ecul terapeutic impune controlul aderen]ei la tratament, al absorb]iei [i al
lipsei de interac]iuni medicamentoase. O micoz\ refractar\ poat\ s\ fie secundar\ emergen]ei tulpinilor de Candida albicans rezistente la fluconazoli. Aceast\
rezisten]\ apare de regul\ dup\ numeroase episoade tratate cu fluconazoli [i mai
ales dup\ profilaxia secundar\ prelungit\. Cre[terea dozelor de fluconazol poate
asigura eficien]a terapeutic\ tranzitorie.
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AGENT
Terapia topic\
Clotrimazol
Amfotericina B solu]ie
Terapie sistemic\
Fluconazol +/flucitozin\
Itraconazol tablete
Itraconazol solu]ie
Amfotericin\ B parenteral
Voriconazol*
Caspofungin*
Terapie adjuvant\
Terapie antiretroviral\
GM-CSF
(granulocyte-macrophage
colony-stimulating factors)

DOZE
100-500 mg de 4-5 ori/zi
100 mg/ml, 5 ml x4 ori/zi
400-800 mg/zi sau de 2 ori/zi
100-150 mg/kg/zi, divizat în 4 prize
200-400 mg/zi sau de 2 ori/zi
40 mg/ml, 2,5-5 ml x2/zi
0,5-1 mg/kg/zi, i.v.
200 mg/zi
70 mg i.v. în prima zi, apoi 50 mg/zi
2INRT+IP
300Pg, sc, de 3-5 ori/s\pt\mîn\

* folosite mai ales în esofagita candidozic\ [i în candidemiile cu tulpini rezistente la fluconazol.

Tabelul 4.12. Op]iuni terapeutice în candidozele refractare la fluconazol

4.6.4. Profilaxia candidozelor
Cea mai important\ metod\ pentru prevenirea candidozelor cutaneomucoase
este ameliorarea deficitului imun; terapia antiretroviral\ eficient\ este cea mai
bun\ interven]ie pentru reducerea inciden]ei candidozelor. Alte interven]ii posibile includ întreruperea fumatului, igiena corespunz\toare a cavit\]ii orale [i evitarea utiliz\rii f\r\ indica]ii precise a antibioticelor [i a corticoterapiei. De[i candidozele recurente sunt frecvente la bolnavii seropozitivi, indica]iile pentru terapia antifungic\ profilactic\ r\mîn incerte [i mul]i exper]i nu recomand\ utilizarea
ei de rutin\. Este recomandat\ profilaxia secundar\ la bolnavii cu esofagit\ candidozic\, precum [i la cei cu recuren]e frecvente sau complica]ii.

4.6.5. Femeia gravid\
Dup\ expunere prelungit\ in utero la fluconazol au fost raportate anomalii
craniofaciale [i scheletice. Itraconazolul s-a dovedit embriotoxic [i teratogen la
animale [i se presupune c\ acelea[i efecte sunt valabile [i pentru ketoconazol.
Din aceste motive nu este recomandat\ ini]ierea terapiei sistemice cu azoli în
timpul sarcinii.

4.7. Histoplasmoza
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4.7.1. Agent etiologic
Histoplasma capsulatum, varianta capsulatum cre[te ca un mucegai pe sol,
fiind alc\tuit din hife purt\toare de macroconidii tuberculite mari (8-14 P diametru), care sunt caracteristice [i microconidii mici (2-5 P diametru), care reprezint\ forma infec]ioas\ a microorganismului. Infec]ia se produce atunci cînd conidiile sunt inhalate; la temperaturi de aproximativ 350C, H. capsulatum cre[te ca
o levur\, aceasta fiind forma sub care se g\se[te în ]esuturile infectate.
Boala apare mai frecvent la bolnavii cu SIDA în regiunile unde Histoplasma
capsulatum este endemic (2-5%); totu[i, multe cazuri de histoplasmoz\ au fost
raportate la bolnavi care tr\iesc în alte regiuni (<1%). În regiunile endemice cazurile sunt determinate de obicei de expunerea exogen\, dar mai rar pot rezulta prin reactivarea unei infec]ii vechi. În regiunile neendemice reactivarea unei
infec]ii latente este mai frecvent\ decît infec]ia exogen\.

4.7.2. Manifest\ri clinice

- histoplasmoza diseminat\ cu determin\ri pleuro-pulmonare, hepato-splenice,
ganglionare, meningiene [i intracerebrale, cutaneo-mucoase, gastrointestinale, oculare (corioretinit\), pericardice, prostatice, pancreatice [i la
nivelul m\duvei osoase.

4.7.3. Tratament
Indica]iile pentru tratamentul histoplasmozei sunt prezentate în tabelul 4.13.
[i în figura 4.10. Amfotericina B este tratamentul de prim\ alegere pentru bolnavii cu forme moderat-severe sau severe de boal\. Se administreaz\ în doz\ de
50 mg/zi, sau 1 mg/kg la persoanele cu greutate mai mic\ de 50 kg, timp de
3-14 zile. Se continu\ apoi cu Itraconazol.
Itraconazolul: 200 mg de 3 ori/zi timp de 3 zile, apoi de 2 ori/zi, timp de
3 luni se recomand\ pentru bolnavii cu manifest\ri u[oare sau moderate de boal\.
Fluconazolul: 800 mg/zi poate fi utilizat la bolnavii care necesit\ terapie cu
rifampicin\ sau rifabutin\ [i la cei cu meningit\, dar este necesar\ o supraveghere strict\ pentru depistarea rec\derilor.
Induc]ie
Form\ u[oar\
Form\ medie
sau sever\
Men]inere

ANTIFUNGIC

DOZA

DURATA

Itraconazol
Amfotericin\ B,
apoi Itraconazol
Itraconazol

400 mg/zi
50 mg/zi
400 mg/zi
200 mg/zi, sau
400 mg/zi

3 luni
3 zile-2 s\pt\mâni,
10 s\pt\mâni
Pe toat\ durata vie]ii

Tabelul 4.13. Indica]ii pentru tratamentul histoplasmozei
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4.7.4. Tratamentul de men]inere (profilaxia secundar\)
Tratamentul supresiv de men]inere este indicat pentru a preveni rec\derile,
care pot s\ apar\ la 35-80% dintre bolnavii. Amfotericina B (50-100 mg/s\pt\mân\ sau bis\pt\mânal) sau itraconazolul (200-400 mg/zi) sunt eficiente ca terapie de men]inere în peste 90% din cazuri. Fluconazolul este mai pu]in eficient.
Foarte probabil terapia de men]inere poate fi oprit\ dup\ un an, la bolnavii la
care s-a ob]inut un r\spuns virusologic [i imunologic foarte bun sub terapie
antiretroviral\.

4.7.5. Profilaxia primar\
Profilaxia primar\ poate fi luat\ în considerare în zonele cu rat\ mare de
histoplasmoz\ (>5% pe an), la bolnavii cu CD4 sub 100 celule/mmc. Se recomand\ Itraconazol: 200 mg/zi.

4.7.6. Femeia gravid\
Din cauza embriotoxicit\]ii [i a riscului teratogen al itraconazolului [i al
fluconazolului se recomand\ utilizarea amfotericinei B, mai ales în timpul primului trimestru de sarcin\.

Evaluarea severit\]ii bolii:
- hipoxie (pO2 <80);
- hTA (sistolica <90mmHg);
- afectarea statusului mental;,
- Hb <10g/dl, NL <1000/mmc, enzime hepatice
>5xN; bilirubin\ >2,5xN;
- coagulopatie;
- creatinin\ >2,5xN.
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Oricare din cele prezentate

Nici unul din cele prezentate

- Spitalizare [i tratament cu Amfotericin\ B;
- Aten]ie la func]ia renal\

Se cerceteaz\ existen]a contraindica]iilor pentru Itraconazol (rifampicin\, rifabutin\, fenitoin, carbamazepin\, fenobarbital), alergii

Cr >2mg/dl

Amfotericin\
B-preparat lipidic
(Ambisome,
Abelcet): 3
mg/kg/zi x
3-14 zile

Cr <2mg/dl

Amfotericin\ B
(Fungizone):
0,7-1 mg/kg/zi x
3-14 zile
Se apreciaz\ dac\
se poate opri
inductorul P450

Se apreciaz\ ameliorarea clinic\, rezolu]ia
indicatorilor de severitate

Ameliorare

Se schimb\ cu
Itraconazol: 200mg
de 3 x/zi, timp
de 3 zile, apoi
de 2 x/zi, timp de
12 s\pt\mâni, apoi
200 mg/zi indefinit

Inductori P450

F\r\ ameliorare

- Se continu\
terapia
parenteral\;
- Se exclud alte
cauze

Da

- Fluconazol:
800 mg/zi sau
Amfotericin\ B
timp de 2 s\pt\mâni
- Apoi se schimb\
cu Itraconazol

Figura 4.10. Tratamentul histoplasmozei

F\r\ inductori
P450

Itraconazol:
200mgx3/zi
timp de 3 zile,
apoi x 2/zi, timp
de 12 s\pt., apoi
200 mg/zi indefinit

Nu

Fluconazol:
800 mg/zi, sau
Amfotericin\ B
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4.8. Coccidioidomicoza COCCIDIOIDOMICOZA
4.8.1. Agentul etiologic
Coccidioidomicoza este o infec]ie determinat\ de fungul dimorfic Coccidioides immitis. Infec]ia este limitat\ la emisfera vestic\ între longitudinile 65o [i
120o vestice, [i latitudinile 40o nordic\, [i 40o sudic\. În zonele endemice, cel
mai important factor de risc pentru dezvoltarea coccidioidomicozei active este
imunodeficien]a [i infec]ia recent\ reprezint\ cel mai frecvent mecanism care
conduce la apari]ia bolii. Pentru cazurile care apar în afara zonei endemice, reactivarea unei infec]ii latente r\mâne principala modalitate prin care bolnavii dezvolt\ coccidioidomicoz\ activ\.

4.8.2. Manifest\ri clinice
- coccidioidomicoza diseminat\;
- alte determin\ri: pulmonare, meningiene, hepatice, ganglionare, cutanate,
peritoneale.

4.8.3. Tratamentul
Indica]iile pentru tratamentul coccidioidomicozei sunt prezentate în tabelul
4.14. [i în figura 5.11.
To]i bolnavii seropozitivi cu coccidioidomicoz\ vor fi supraveghea]i la interval de 4 luni pentru a asigura controlul bolii. Cel mai important test este titrul
anticorpilor serici anti-coccidioidali. Sub tratament adecvat, acest titru scade progresiv în timp, iar la mul]i bolnavi care r\spund clinic, anticorpii vor deveni
nedetectabili. Cre[teri ale titrurilor cu mai mult de dou\ dilu]ii ridic\ problema
e[ecului terapeutic.
La bolnavii seropozitivi cu coccidioidomicoz\ se recomand\ terapia de
între]inere pe toat\ durata vie]ii. Având în vedere riscul mare de rec\deri nu
este indicat\ reducerea dozelor de azoli (de exemplu în meningite, doza zilnic\
de fluconazol trebuie s\ fie de cel pu]in 400 mg).
La bolnavii afla]i sub terapie antiretroviral\ eficient\, la care se înregistreaz\
o cre[tere a nivelului limfocitelor CD4, terapia de men]inere poate s\ nu fie
necesar\.

TIP DE BOAL|
Pneumonia difuz\

TERAPIE RECOMANDAT|
Amfotericin\ B, i.v., 1 mg/kg/zi

Pneumonia focal\

Fluconazol sau Itraconazol, po,
în doz\ de cel pu]in 400 mg/zi

Meningit\
Alte forme de infec]ie
diseminat\
Serologie pozitiv\

Fluconazol sau Itraconazol, po,
800 mg/zi
Fluconazol sau Itracanazol, po,
în doz\ de cel pu]in 400 mg/zi

TERAPIE ALTERNATIV|
Fluconazol sau Itraconazol în doz\ de cel pu]in
400 mg/zi
Amfotericin\ B i.v., 1mg/kg/zi, urmat\
de Fluconazol sau Itraconazol, po,
în doz\ de cel pu]in 400 mg/zi
Amfotericin\ B intrarahidian
Amfotericina B i.v., 1 mg/kg/zi, urmat\ de
Fluconazol sau Itraconazol, po,
în doz\ de cel pu]in 400 mg/zi

Fluconazol sau Itraconazol, po,
în doz\ de cel pu]in 400 mg/zi

Tabelul 4.14. Tratamentul coccidioidomicozei la bolnavii seropozitivi

4.8.4. Profilaxie primar\
Avînd în vedere costul, riscul de interac]iuni medicamentoase [i riscul dezvolt\rii rezisten]ei la azoli, în special pentru speciile de Candida albicans, profilaxia primar\ cu azoli nu este recomandat\. Pentru persoanele seropozitive care
tr\iesc în regiuni endemice se recomand\ monitorizarea titrului de anticorpi anticoccidioidali serici la interval de 4-6 luni. Apari]ia unui test pozitiv sugereaz\
posibilitatea unei infec]ii noi [i impune supraveghere atent\ sau ini]ierea terapiei
antifungice.
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Infiltrate pulmonare reticulonodulare difuze
la radiografia pulmonar\
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Se începe Amfotericina B, IV, 1 mg/kg/zi

Lavaj bronho-alveolar pentru
recoltarea de secre]ii respiratorii
Examen citologic
Negativ

Culturi pentru fungi
Pozitiv

Continu\ Amfotericina B
Vezi rezultatul culturilor

Negative dup\ 5 zile

Continu\ Amfotericina B

Consider\ biopsia
transbron[ic\ sau
biopsia pe pl\mîn deschis

Infiltrat nodular focal la radiografia toracic\

Frotiu din sput\ colorat Gram negativ pentru bacterii

Culturi pentru fungi din sputa expectorat\;
serologie pentru anticorpi anti-coccidioidali

Se începe
Cultura din sput\ pozitiv\
Serologie pozitiv\

cu Fluconazol: 400 mg/zi, po
Cultura din sput\ negativ\
Serologie negativ\

Evolu]ie spre ameliorare

F\r\ ameliorare

Se continu\ Fluconazolul;
Se repet\ serologia dup\
6 s\pt\mâni

Se opre[te
Fluconazolul;
Consider\ alt diagnostic

Continu\ Fluconazolul
pe toat\ durata vie]ii

Figura 4.11. Diagnosticul [i tratamentul coccidioidomicozei pulmonare

4.8.5. Femeia gravid\
Din cauza embriotoxicit\]ii [i a riscului teratogen al itraconazolului [i al
fluconazolului se recomand\ utilizarea amfotericinei B, mai ales în timpul primului trimestru de sarcin\.

4.8.6. Alte infec]ii fungice rare
4.8.6.1. Infec]ia cu Penicillium marneffei
P. marneffei este o ciuperc\ diform\ endemic\ în Asia (Tailanda [i China).
La persoanele cu infec]ie HIV au fost raportate mai multe cazuri de infec]ii sistemice cu P. marneffei dintre care unele la copii. Boala se manifest\ cu febr\,
sc\dere ponderal\ [i tuse. Afectarea cutanat\ este întâlnit\ în peste 70% din
cazuri, cu erup]ie papuloas\ generalizat\. Unele leziuni cutanate seam\n\ cu cele
de molluscum contagiosum.
Tratamentul const\ în administrarea de amfotericin\ B. Itraconazolul poate
fi utilizat în formele mai pu]in severe. Terapia de men]inere se continu\ pe toat\
durata vie]ii [i const\ în administrarea de itraconazol: 200 mg/zi.

4.8.6.2. Infec]ia cu Aspergillus
Este întâlnit\ mai ales în stadiile avansate ale infec]iei HIV, la bolnavii cu
CD4 <50 cel/mmc. Afectarea pulmonar\ este întâlnit\ în 75% din cazuri, în
restul de 25% ap\rând determin\ri extrapulmonare. Leziunile pulmonare excavate
sunt sugestive pentru diagnostic. Au fost descrise îns\ cazuri de traheobron[it\,
cu leziuni bronhoscopice de tip pseudomembranos sau ulcerative. De asemenea,
au fost descrise determin\ri la nivelul cordului [i al SNC (tip leziune de focar
sau meningoencefalit\).
Speciile cele mai frecvent întâlnite sunt A. fumigatus, A. flavus, A. niger
[i A. terreus. Prognosticul aspergilozei invazive la bolnavii cu SIDA este foarte
prost (supravie]uire de 2-4 luni în ciuda tratamentului cu amfotericin\ B).
Terapia de prim\ inten]ie const\ în administrarea de voriconazol: 6 mg/kg,
i.v. la 12 ore x 2 administr\ri, apoi 4 mg/kg, i.v. la 12 ore timp de cel pu]in
1 s\pt\mân\, apoi 200 mg x 2/zi. Regimurile alternative constau din deriva]i ai
amfotericinei B sau asocieri de voriconazol cu caspofungin: 70 mg, i.v. în prima
zi, apoi 50 mg/zi, i.v.
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C. Infec]ii cu Mycobacterii
4.9. Tuberculoza
Pandemia HIV a modificat epidemiologia [i istoria natural\ a tuberculozei
în multe ]\ri din lume. Infec]ia HIV este un factor de risc pentru progresia infec]iei latente cu Mycobacterium tuberculosis c\tre tuberculoz\ activ\ (risc de
100 de ori mai mare decât la persoanele seronegative). Tuberculoza primar\ este
[i ea frecvent\ la aceste persoane, ap\rând în 1/3 din cazuri. Consecutiv, tuberculoza este cea mai frecvent\ infec]ie amenin]\toare de via]\ care apare la persoanele seropozitive [i constituie adesea boala santinel\ pentru infec]ia HIV.
Tuberculoza poate s\ apar\ la orice valoare a limfocitelor CD4, dar aspectele
clinice difer\ în func]ie de nivelul CD4. Astfel, la valori ale CD4 >350 cel/mmc,
leziunile pulmonare sunt tipice, cu infiltrate [i cavit\]i la nivelul lobilor superiori. La valori ale CD4 <50 cel/mmc apare mai frecvent tuberculoza extrapulmonar\, cu pleurezie, pericardit\, meningit\ [i boal\ diseminat\. Imaginea radiologic\ arat\ de obicei infiltrate f\r\ formarea de cavit\]i la nivelul lobilor inferiori
sau aspect de miliaria.

4.9.1. Manifest\ri clinice:
- pulmonar\ (fie izolat\, fie asociat\ cu determin\ri extrapulmonare);
- extrapulmonar\: ganglionar\, neurologic\ (abces TBC, tuberculom, meningit\), osoas\, pericardic\, peritoneal\, gastric\, tegumentar\, ocular\, faringian\, testicular\;
- mycobacteriemia.

4.9.2. Tratamentul tuberculozei active
Bolnavii seropozitivi suspecta]i de tuberculoz\ vor fi evalua]i rapid, conform
algoritmului prezentat în figura 4.12., iar strategiile terapeutice care pot fi utilizate sunt prezentate în figura 4.13. Nu se ini]iaz\ concomitent tratament anti-TB
[i TARV datorit\ toxicit\]ii medicamentelor, interac]iunilor medicamentoase, necesit\]ii ob]inerii unei aderen]e foarte bune la ambele tipuri de tratament [i riscului de apari]ie a reac]iilor paradoxale (sindrom de reconstruc]ie imun\). Doar la
bolnavii cu infec]ie HIV avansat\ (CD4 <50 cel/mmc) ambele terapii pot fi
ini]iate concomitent.
Sindromul de reconstruc]ie imun\ (reac]ii paradoxale) se caracterizeaz\
printr-o agravare a simptomelor [i modific\ri radiologice cu febr\, limfadenopatie,
apari]ia/extinderea leziunilor de la nivelul SNC, rev\rsate lichidiene mari (pleural, pericardic).

Este foarte important s\ se exclud\ alte cauze care ar fi putut conduce la
aceste manifest\ri, în special e[ecul tratamentului anti-TB sau prezen]a unui limfom. Dac\ sunt excluse alte cauze, în formele severe se recomand\ asocierea de
prednison: 1mg/kg/zi-timp de 1-2 s\pt\mâni, cu sc\dere ulterioar\ lent\ a dozelor
[i continuarea terapiei anti-TB [i ARV. În formele u[oare-moderate se asociaz\
tratament simptomatic [i se continu\ terapia anti-TB [i ARV.

4.9.2.1. Antiretrovirale care pot fi asociate cu tratamentul anti-TB
clasic
Recomand\rile terapeutice interna]ionale permit asocierea rifampicinei cu
urm\toarele antiretrovirale: RTV+2INRT, EFV+2INRT. Alte combina]ii antiretrovirale care pot fi utilizate în asociere cu rifampicina sunt: SQV/RTV (400/400
mg x2/zi) +2INRT; LPV/RTV (400/400 mg x2/zi; necesit\ suplimentarea dozei
de RTV) +2INRT; NVP+2INRT [i 3INRT.
Posibilitatea asocierii NVP cu rifampicin\ este deosebit de important\ pentru ]\rile cu resurse financiare limitate, care nu pot folosi rifabutina [i pentru
gravidele seropozitive cu tuberculoz\ care nu pot utiliza EFV. De[i datele de
farmacocinetic\ demonstreaz\ o reducere semnificativ\ a concentra]iilor serice de
NVP în cazul asocierii cu rifampicina, unele studii clinice au demonstrat un
r\spuns clinic [i virusologic favorabil. Totu[i, asocierea rifampicinei cu scheme
ARV care con]in NVP trebuie folosit\ doar când nu exist\ alte op]iuni terapeutice; se impune o monitorizare clinic\ [i virusologic\ atent\.
Rifabutina poate fi asociat\ cu mul]i IP, inclusiv cu ATV [i FPV, cu modificarea dozei de rifabutin\, dar nu se asociaz\ cu SQV datorit\ reducerii semnificative a comcentra]iilor serice de SQV. IP asocia]i cu doze mici de RTV
pot fi utiliza]i cu rifabutina, cu condi]ia ajust\rii dozelor.
În tabelele 4.15. [i 4.16. sunt prezentate interac]iunile dintre ARV [i rifampicin\, respectiv rifabutin\ precum [i recomand\rile de ajustare a dozelor în cazul
asocierii acestor medicamente.
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<5 mm
Informa]ie f\r\ valoare

>5 mm
Infec]ie tuberculoas\ posibil\

RADIOGRAFIE TORACIC|
Normal\

Anormal\
Se iau în considerare [i alte etiologii
Frotiu din sput\ pentru bacili
acido-alcoolo-rezisten]i

Frotiu negativ

Frotiu pozitiv
Probe directe de detectare
a M. tuberculosis
Negative

Pozitive

TB pu]in probabil\,
dar posibil\

TB aproape
sigur\

Bronhoscopie
1.
2.
3.
4.

Culturi sput\ (medii lichide [i medii solide)
Hemoculturi pentru mycobacterii
Investiga]ii pentru TB extrapulmonar\
Ini]ierea terapiei

Se va cerceta posibilitatea unei TB extrapulmonare
1. Hemoculturi pentru mycobacterii
2. În func]ie de indica]ii:
- CT cerebral, toracic, abdominal;
- Punc]ie lombar\;
- Biopsie ganglionar\;
- Biopsie de m\duv\ osoas\;
- Uroculturi pentru M. tuberculosis.
3. Ini]ierea terapiei dac\ exist\ riscul unor consecin]e negative în cazul netrat\rii
(meningita TB)
Figura 4.12. Algoritm pentru evaluarea unui bolnav seropozitiv
suspect de tuberculoz\ activ\

Bolnav cu TB activ, recent diagnosticat cu
infec]ie HIV (naiv la ARV)

Bolnav HIV+ sub TARV, recent diagnosticat
cu TB activ

CD4 >350 cel/mmc

CD4: 200-350
cel/mmc

CD4 <200 cel/mmc

Se utilizeaz\ un
tratament anti-TB
care s\ con]in\
rifampicin\ sau
rifabutin\.
Se evalueaz\ la 2
luni interval pentru
ini]ierea TARV

Se utilizeaz\ un
tratament anti-TB
care s\ con]in\
rifampicin\ sau
rifabutin\ [i se
amân\ ini]ierea
TARV cu 2 luni.
Dup\ 2 luni de
tratament anti-TB se
începe TARV

Se utilizeaz\ un
tratament anti-TB
care s\ con]in\
rifampicin\ sau
rifabutin\ [i se
începe TARV
cu scheme care
permit asocierea
cu rifamicine

Se continu\ TARV asociind tratament
anti-TB cu rifamicine
(cu ajustarea corespunz\toare a dozelor)

Figura 4.13. Strategii terapeutice pentru bolnavii cu infec]ie
HIV [i tuberculoz\
ARV

MODIFICAREA DOZEI DE ARV

RTV
APV
FPV
ATV
IDV
NFV
SQV
SQV/RTV
LPV/r
LPV/RTV
EFV
NVP

Nu
Nu se asociaz\ cu RFM
Nu se asociaz\ cu RFM
Nu se asociaz\ cu RFM
Nu se asociaz\ cu RFM
Nu se asociaz\ cu RFM
Nu se asociaz\ cu RFM
400mg/400mg x2/zi
Nu se asociaz\ cu RFM
(3 cps de LPV/r +
300 mg de RTV) x2/zi
Cre[te doza la 800 mg/zi
Nu (200 mgx2/zi)

DLV

Nu se asociaz\ cu RFM

MODIFICAREA
DOZEI DE RFM
Nu (600 mg/zi)

COMENTARII
Scade AUC a APV cu 82%
Vezi APV
Scade concentra]ia de ATV
Scade AUC a IDV cu 89%
Scade AUC a NFV cu 82%
Scade AUC a SQV cu 84%

Nu (600 mg/zi)
Scade AUC a LPV cu 75%
Nu (600 mg/zi)
Nu (600mg/zi)
Nu (600 mg/zi)

Scade AUC a EFV cu 22%
Scade AUC a NVP cu 37-58%.
A fost luat\ în discu]ie cre[terea dozei
de NVP la 300 mg x2/zi doar când se
poate face monitorizare biochimic\
frecvent\
Scade AUC a DLV cu 95%

Tabelul 4.15. Recomand\ri pentru asocierea rifampicinei cu ARV

115

ARV

116

APV
FPV
ATV
IDV
NFV
RTV
SQV
LPV/r
RTV cu
orice IP
(SQV,
IDV,
APV,
FAP,
ATV)
EFV
NVP
DLV

MODIFICAREA
DOZEI DE ARV
Nu
Nu
Nu

MODIFICAREA DOZEI DE RFB

150
150
150
150
1000 mgx3/zi
150
300
1000mgx3/zi
150
300
Nu
150
Nu se asociaz\ cu RFB
Nu
150

Nu

mg/zi sau 300 mg x3/s\pt.
mg/zi sau 300 mg x3/s\pt.
mg din 2 în 2 zile sau
mg x3/s\pt.
mg/zi sau
mg x3/s\pt.
mg/zi sau
mg x3/s\pt.
mg din 2 în 2 zile sau 150 mg x3/s\pt.
mg din 2 în 2 zile sau 150 mg x3/s\pt.

COMENTARII
Cre[te AUC a RFB cu 193%
Vezi APV
Cre[te AUC a RFB cu 250%
Cre[te
Scade
Cre[te
Scade
Cre[te
Scade
Cre[te

AUC
AUC
AUC
AUC
AUC
AUC
AUC

a
a
a
a
a
a
a

RFB cu 204%
IDV cu 32%
RFB cu 207%
NFV cu 32%
RFB cu 430%
SQV cu 43%
RFB cu 303%

150 mg din 2 în 2 zile sau 150 mg x3/s\pt.

Nu
450 mg/zi sau 600 mg x3/s\pt.
Nu
300 mg/zi sau 300 mg x3/s\pt.
Nu se asociaz\ cu RFB

Scade AUC a RFB cu 38%
Scade AUC a DLV cu 80%

Tabelul 4.16. Recomand\ri pentru asocierea rifabutinei cu ARV

4.9.2.2. Op]iuni terapeutice în tuberculoza pulmonar\
Se recomand\ tratamentul strict supravegheat (TSS/TDO) sau alte strategii
care asigur\ o aderen]\ crescut\ la terapie.
Regimurile terapeutice indicate, care cuprind o faz\ de induc]ie [i o faz\
de continuare sunt prezentate în tabelul 4.17.
FAZA DE INDUC}IE
FAZA DE CONTINUARE
Medicamente
Interval [i durat\1
Medicamente
Interval [i durat\1
Regimuri cu rifamicine
6-9 luni2 HIN, RFM sau RFB, - Zilnic timp de 2 luni,
- Zilnic sau
PZM, ETB
sau
- de 2 ori/s\pt.
- Zilnic timp de 2 s\pt.,
HIN, RFM sau RFB 4 timp de 4-7 luni
apoi de 2 ori/s\pt.4 timp
de 6 s\pt.
Regimuri f\r\ rifamicine
12 luni HIN, PZM, ETB,
- Zilnic timp de 2 luni,
- Zilnic sau
STM
sau
HIN, ETB
- de 2-3 ori/s\pt3
- Zilnic timp de 2 s\pt., apoi
timp de 10 luni
de 2-3 ori/s\pt. timp de 6 s\pt.
9 luni5
HIN, PZM, ETB,
- Zilnic timp de 2 luni,
- Zilnic sau
STM
sau
HIN, PZM, STM
- de 2-3 ori/s\pt3
- Zilnic timp de 2 s\pt., apoi
timp de 7 luni
de 2-3 ori/s\pt. timp de 6 s\pt.
Toate schemele intermitente necesit\ terapie direct observat\;
Durata terapiei anti-TB se prelunge[te la 9 luni pentru pacien]ii care prezint\ cavern\ la debut, pentru cei cu r\spuns
clinic întârziat la tratament [i pentru cei la care cultura din sput\ r\mâne pozitiv\ pentru BK dup\ 2 luni de tratament.
3
ETB poate fi întrerupt dac\ tulpina de M. tuberculosis se dovede[te sensibil\ la HIN [i RFM.
4
Bolnavii cu CD4 <100 cel/mmc trebuie s\ primeasc\ tratament anti-TB zilnic în faza de induc]ie [i apoi zilnic sau
de 3 ori/s\pt\mân\ în faza de continuare.
5
Acest regim nu este agreat deoarece terapia de lung\ durat\ cu STM este asociat\ cu numeroase reac]ii adverse.
6
Vitamina B6 (25-50 mg zilnic sau 50-100 mg de 2 ori pe s\pt\mân\) se administreaz\ la to]i bolnavii care primesc HIN.
1
2

Tabelul 4.17. Regimuri terapeutice recomandate în tuberculoza
asociat\ infec]iei HIV

4.9.2.3. Durata tratamentului antituberculos
1. Durata minim\ a unui regim terapeutic care con]ine rifabutin\ este de 6 luni.
2. Durata minim\ a unui regim antituberculos care con]ine rifampicin\ este
de 6 luni.
3. Decizia final\ asupra duratei tratamentului este determinat\ de r\spunsul
la terapia instituit\. Pentru bolnavii cu r\spuns întîrziat, durata tratamentului care con]ine rifamicine se prelunge[te de la 6 la 9 luni (sau la 4
luni dup\ negativarea culturilor).
4. Durata minim\ a unui regim antituberculos care con]ine streptomicin\ este
de 9 luni. Din cauza reac]iilor adverse asociate acest regim nu este ast\zi
agreat.
5. Durata tratamentului în tuberculoza extrapulmonar\ este prezentat\ în
tabelul 4.18.
LOCALIZAREA
TUBERCULOZEI
EXTRAPULMONARE
Ganglionar\
Osteo-articular\
Pleural\
Pericardic\
SNC
Genitourinar\
Peritoneal\
Diseminat\

DURAT|

CORTICOTERAPIE ASOCIAT|

6 luni
6-9 luni
6 luni
6 luni
9-12 luni
6 luni
6 luni
6 luni

NU
NU
NU
DA
DA
NU
NU
NU

Tabelul 4.18. Durata tratamentului în tuberculoza extrapulmonar\

4.9.2.4. Evaluarea medical\ lunar\ a bolnavilor seropozitivi afla]i
sub tratament pentru tuberculoz\ activ\
1. Evaluarea lunar\ a simptomelor [i semnelor de tuberculoz\:
a) examen clinic;
b) frotiu [i cultur\ efectuate din sput\ expectorat\ sau sput\ indus\.
Examenele se repet\ lunar pân\ când nu mai sunt pozitive pentru
M. tuberculosis.
2. Investiga]ii paraclinice: hemogram\ complet\, transaminaze hepatice (AST [i
ALT), fosfataza alcalin\, bilirubina total\, acid uric, uree [i creatinin\ serice.
3. Pentru a hot\râ asupra duratei tratamentului se cerceteaz\ posibilitatea
unui r\spuns terapeutic întârziat. Se suspecteaz\ un astfel de r\spuns dac\
dup\ 2 luni de terapie de induc]ie bolnavul:
a) continu\ s\ aib\ culturi pozitive pentru M. tuberculosis;
b) continu\ s\ prezinte simptome [i semne de tuberculoz\.
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4. Factorii care pot fi asocia]i cu e[ecul terapeutic: înc\rc\tur\ mycobacterian\ mare [i cavitate pulmonar\ extins\ la începerea tratamentului, neaderen]a la tratament, doze inadecvate, afectarea absorb]iei antituberculoaselor
administrate.
5. Cercetarea lunar\ a interac]iunilor medicamentoase care se pot dezvolta
[i pot influen]a eficien]a tratamentului.
6. La bolnavii care primesc etambutol se examineaz\ lunar acuitatea vizual\
[i percep]ia pentru ro[u [i verde.
7. La bolnavii care primesc streptomicin\ se controleaz\ periodic func]ia
auditiv\ [i cea renal\.
R\spunsul la terapia anti-TB este similar cu cel al bolnavilor f\r\ infec]ie
HIV. Mul]i bolnavi devin afebrili dup\ 7-14 zile de tratament; persisten]a febrei
peste acest interval sugereaz\, de obicei, rezisten]\ la regimul anti-TB prescris
sau asocierea altei cauze de febr\. Cultura BK din sput\ se negativeaz\ dup\ 2
luni de tratament în 85% din cazuri. Persisten]a culturilor pozitive sugereaz\ lipsa
de complian]\ la tratament sau tulpini BK rezistente la antituberculoasele utilizate.

4.9.2.5. Tratamentul antituberculos în condi]ii speciale
A. Rezisten]\ cunoscut\ la HIN
Regimul terapeutic trebuie s\ con]in\ o rifamicin\ (RIF sau RFB), PZM,
ETB [i eventual o fluorchinolon\, iar durata tratamentului este de 6-9 luni (sau
4 luni dup\ negativarea culturilor). HIN este în general oprit\ dup\ ce este descoperit\ rezisten]a (>1% bacili rezisten]i la 1Pg/ml de HIN).
B. Rezisten]\ cunoscut\ la RIF
Durata tratamentului este de 12 luni. În faza de induc]ie terapeutic\ (2 luni)
se utilizeaz\ HIN + PZM + ETB + STM. În faza secundar\ se administreaz\
HIN + ETB, timp de 10 luni.
Durata terapiei poate fi scurtat\ dac\ se utilizeaz\ STM + HIN + PZM
timp de 9 luni, dar toxicitatea unui astfel de regim este crescut\.
O alt\ alternativ\ terapeutic\ const\ în asocierea HIN + PZM + ETB +/o fluorchinolon\, cu o durat\ de 9-12 luni.
C. Rezisten]\ cunoscut\ la HIN [i RIF
În aceste situa]ii regimul terapeutic trebuie s\ con]in\ 4 antituberculoase active. Se recomand\ asocierea la antituberculoasele clasice a unui aminoglicozid
(streptomicin\, kanamicin\ sau amikacin\) sau a capreomicinei [i a unei fluorchinolone. Durata tratamentului trebuie s\ fie de 18-24 de luni, iar supravegherea
post terapeutic\ a bolnavului se efectueaz\ la interval de 4 luni, timp de 24 de
luni.

D. Rezisten]\ cunoscut\ la HIN, RFM [i ETB
Tratamentul în aceste cazuri este foarte dificil [i const\ într-o asociere care
s\ cuprind\ o fluorchinolon\, un aminoglicozid, alte dou\ antituberculoase active
[i PZM. Durata tratamentului nu este precizat\ clar (24 luni). În tabelul 4.19.
sunt prezentate antituberculoasele de linia a doua care pot fi utilizate în caz de
rezisten]\ la antituberculoasele clasice.
ANTI-TB
Rifabutina
Cicloserina
Etionamida
Streptomicina
Amikacina/kanamicina/
Capreomicina
PAS
Levofloxacina
Moxifloxacina

DOZ|
300 mg/zi
10-15 mg/kg/zi, de obicei 500-750 mg x 2/zi
15-20 mg/kg/zi, de obicei 500-750 mg/zi
15 mg/kg/zi, de obicei 1g/zi. Peste vârsta de 50 ani se administreaz\ 750 mg/zi.
Ca la streptomicin\
8-12 g/zi, în 2-3 doze
500-1000 mg/zi
400 mg/zi

Tabelul 4.19. Antituberculoase de linia a doua
D. Tratamentul la gravida seropozitiv\
Tratamentul antituberculos trebuie instituit cât mai urgent, iar regimul terapeutic recomandat trebuie s\ con]in\ o rifamicin\. PZM nu determin\ reac]ii
adverse în timpul sarcinii, dar experien]a cu acest antituberculos este limitat\.
OMS recomand\ utilizarea PZM în scheme terapeutice la gravida cu tuberculoz\. Aminoglicozidele [i capreomicina sunt contraindicate.
E. Insuficien]a renal\ [i hepatic\
La bolnavii care asociaz\ insuficien]\ renal\ se recomand\ men]inerea dozelor standard pentru HIN [i RFM, cu reducerea dozelor de PZM (25-35 mg/kg,
de 3 ori/s\pt\mân\) [i de ETB (15-25 mg/kg, de 3 ori/s\pt\mân\).
La bolnavii cu insuficien]\ hepatic\ se recomand\ regimuri anti-TB care s\
exclud\ HIN (RFM + PZM + ETB - 6 luni) sau PZM (HIN + RFM + ETB
- 2 luni, apoi HIN + RFM - 7 luni). În insuficien]a hepatic\ sever\ sunt recomandate urm\toarele regimuri terapeutice:
- RFM + fluorchinolon\ + cicloserin\ + aminoglicozide, timp de 18 luni
- STM + ETB + fluorchinolon\ + alt antituberculos de linia a doua, timp
de 18-24 luni.
F. Reac]iile paradoxale
Trebuie re]inut faptul c\ tuberculoza poate s\ apar\ chiar sub tratament
antiretroviral potent, la persoane la care s-a ob]inut un control eficient al
replic\rii virale. Tuberculoza apare tipic în primele 3-6 luni dup\ ini]ierea terapiei HAART, de obicei, la persoane la care nivelul ini]iale al CD4 a fost foarte
mic. Cel mai adesea infec]ia tuberculoas\ exist\ la momentul ini]ierii terapiei
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antiretrovirale, ea progreseaz\ [i devine manifest\ la 2-3 luni de terapie HAART
(chiar cînd înc\rc\tura viral\ este nedetectabil\).
Reconstruc]ia imun\ care acompaniaz\ terapia HAART poate ea îns\[i s\ determine apari]ia simptomelor la persoanele cu infec]ie tuberculoas\. Au fost descrise
astfel unele reac]ii paradoxale: apari]ia febrei, a rev\rsatului pleural, cre[terea
adenopatiilor. Aceste manifest\ri nu reprezint\ o diseminare a tuberculozei [i
r\spund la terapie cortizonic\. Este important pentru clinician s\ în]eleag\ c\ aceste manifest\ri nu înseamn\ e[ecul terapiei HAART, care trebuie continuat\.

4.9.3. Chimioprofilaxia tuberculozei latente
Este important ca persoanele seropozitive care pot dezvolta tuberculoz\
activ\ s\ fie identificate prin efectuarea IDR la PPD în momentul evalu\rii individuale [i apoi anual pentru cei cu IDR la PPD ini]ial negativ.
Algoritmul de aplicare al chimioprofilaxiei tuberculozei la persoanele seropozitive este prezentat în figura 4.14.

4.9.3.1. Regimuri preventive recomandate
seropozitive care primesc IP sau INNRT

pentru

persoanele

1. Pentru adul]ii seropozitivi se recomand\ un regim de 9 luni cu HIN administrat\ zilnic.
2. Se poate folosi un regim de 9 luni cu HIN administrat\ de 2 ori pe
s\pt\mîn\, cu tratament direct observat (TDO).
3. Alternativ poare fi utilizat un regim cu durata de 2 luni alc\tuit din
RFB + PZA, administrate zilnic.

4.9.3.2. Regimuri preventive recomandate
seropozitive care nu primesc IP sau INNRT

pentru

persoanele

1. Pentru adul]ii seropozitivi se recomand\ un regim de 9 luni cu HIN administrat\ zilnic.
2. Se poate folosi un regim de 9 luni cu HIN, administrat\ de 2 ori pe
s\pt\mîn\.
Alternativ poare fi utilizat un regim cu durata de 2 luni alc\tuit din RIF
+ PZA, administrate zilnic.

4.9.3.3. Chimioprofilaxia tuberculozei latente în situa]ii speciale
1. Pentru persoanele care sunt contact cu bolnavi infecta]i cu tulpini de M.
tuberculosis rezistente la HIN [i sensibile la RFM se recomand\ un
regim preventiv de 2 luni cu o rifamicin\ (RIF sau RFB) [i PZM.
Pentru cei cu intoleran]\ la PZM se poate utiliza un regim de 4-6 luni
cu o rifamicin\ (RIF sau RFB).

2. Regimurile preventive pentru persoanele la care exist\ suspiciunea unei
infec]ii latente cu M. tuberculosis rezistent la HIN [i la RIF trebuie s\
includ\ o combina]ie de cel pu]in dou\ antituberculoase la care tulpina
poate fi sensibil\ (de exemplu: ETB + PZM sau levofloxacin\ + PZM).
3. Pentru femeia gravid\ la care exist\ suspiciunea de infec]ie tuberculoas\
latent\ aplicarea regimurilor preventive nu trebuie s\ întîrzie (nici chiar
în primul trimestru de sarcin\). Singura op]iune recomandat\ este un
regim de 9 luni cu HIN administrat\ zilnic sau de 2 ori pe s\pt\mîn\.
4. Pentru copilul seropozitiv care necesit\ chimioprofilaxie antituberculoas\
se recomand\ un regim de 12 luni cu HIN administrat\ zilnic.

IDR la PPD
>5 mm

<5 mm

Radiografie toracic\
Suspiciune de TB activ\ ?

Radiografie toracic\
Suspiciune de TB activ\ ?

NU

DA

DA

NU

Evaluare pentru boal\ activ\
Contact recent cu un caz activ ?
DA
Chimioprofilaxie
Expunere la tuberculoz\ rezisten]\?

NU
PPD anual

DA

NU

Regim individualizat

HIN: 30 mg/zi, 12 luni

Monitorizarea lunar\ a aderen]ei
[i a toxicit\]ii
sau
RIF* (600mg/zi)+ PZM (20mg/kg/zi)-2luni
* sau RFB:150 mg/zi
Figura 4.14. Chimioprofilaxia tuberculozei la persoanele seropozitive
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Mul]i bolnavi seropozitivi cu tuberculoz\ latent\ nu pot fi identifica]i din
cauza anergiei la PPD. Mai multe studii interna]ionale nu au demonstrat nici un
fel de beneficiu al profilaxiei cu HIN la persoanele anergice. CDC Atlanta recomand\ ca doar persoanele cu PPD negativ, dar expuse recent la un caz de tuberculoz\ activ\ s\ primeasc\ chimioprofilaxie.
Toate persoanele care primesc regimuri profilactice vor fi evaluate clinic,
lunar, cu privire la aderen]a lor la tratament [i la efectele adverse ale medicamentelor.

4.10. Infec]ii cu Mycobacterium Avium Complex
4.10.1. Agen]ii etiologici
Studiile epidemiologice au indicat c\ mycobacteriile netuberculoase [i în special complexul Mycobacterium avium constituie o component\ important\ în spectrul infec]iilor oportuniste care complic\ infec]ia HIV/SIDA. Spre deosebire de
M. tuberculosis, mycobacteriile netuberculoase sunt larg r\spîndite în natur\ [i
sunt frecvent izolate de pe sol, plante, praf, ap\ (ap\ s\rat\ [i ap\ potabil\). M.
avium poate fi izolat de la p\s\ri, porci, vite; laptele [i ou\le pot fi o surs\ de
infec]ie.
Complexul Mycobacteriun avium (MAC) este alc\tuit din dou\ specii predominante: M. avium [i M. intercellulare. Peste 95% dintre tulpinile izolate de
la bolnavii cu SIDA care dezvolt\ boal\ MAC diseminat\ sunt tulpini de M.
avium. Pîn\ la 25% dintre bolnavi pot fi infecta]i cu dou\ sau mai multe tulpini de M. avium distincte genetic.

4.10.2. Manifest\ri clinice
Clinic se caracterizeaz\ printr-o infec]ie sistemic\ cu determin\ri diverse:
hepatice, splenice, ganglionare (gg. mezenterici), intestinale (diaree cronic\,
malabsorb]ie, perfora]ie intestinal\, obstruc]ie intestinal\) [i la nivelul m\duvei
osoase.

4.10.3. Tratamentul ini]ial
Înainte de ini]ierea terapiei specifice sunt necesare cel pu]in dou\ hemoculturi pozitive. Agen]ii antimicrobieni activi în tratamentul infec]iei cu MAC sunt
prezenta]i în tabelul 4.20.

AGENT
DOZE (ADULT)
Agen]i de prim\ alegere
Claritromicina
500 mg la 12 ore
Azitromicina

500-600 mg/zi

Etambutol

15mg/kg/zi

Rifabutin\

300-450 mg/zi

REAC}II ADVERSE

INTERAC}IUNI

Gre]uri, v\rs\turi, dureri abdominale,
diaree, erup]ii, cre[terea transaminazelor
hepatice, pierderea auzului, manie?
Diaree, gre]uri, v\rs\turi, dureri
abdominale, erup]ii, cre[terea
transaminazelor hepatice.
Gre]uri, v\rs\turi, dureri abdominale,
diaree, hepatit\, nevrit\ optic\,
neuropatie periferic\
Gre]uri, v\rs\turi dureri abdominale,
diaree, erup]ii, uveit\, neutropenie,
artralgii, miozit\, cre[terea transaminazelor.

Ç nivelul seric de rifabutin\
Nu se asociaz\ cu
terfenadina sau cu astemizolul

Agen]i secundari
Ciprofloxacina 500-750mg la 12 ore Gre]uri, v\rs\turi, dureri abdominale,
diaree, erup]ii, insomnie, tremor,
tulbur\ri ale statusului mental
Levofloxacina
500 mg/zi
Moxifloxacina
400 mg/zi
Amikacina
10-15mg/kg/zi
Ototoxicitate, nefrotoxicitate

È nivelurile de claritromicin\
È nivelurile serice ale IP
Agen]ii antiacizi cu aluminiu
scad absorb]ia

Tabelul 4.20. Agen]i antimicrobieni activi în tratamentul infec]iei cu MAC
Terapia ini]ial\ trebuie s\ con]in\ cel pu]in doi agen]i antimicrobieni pentru a preveni apari]ia rezisten]ei. Claritromicina (sau azitromicina) este primul
agent preferat, iar etambutolul este cel de-al doilea. Al treilea sau al patrulea
agent antimycobacterian poate fi ad\ugat în formele severe [i la bolnavii cu CD4
<50 cel/mmc [i f\r\ TARV. Testarea susceptibilit\]ii nu este recomandat\ pentru terapia ini]ial\, din cauza lipsei de standardizare a metodelor [i a corela]iilor limitate dintre rezultate [i evolu]ia clinic\ [i microbiologic\. În figura 4.15.
este prezentat algoritmul de tratament pentru boala MAC diseminat\.
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Hemoculturi sau culturi din alte umori
sau ]esuturi sterile

124

Pozitive pentru M. avium +/- simptome
[i semne

Claritromicin\: 500 mg x2/zi +
Etambutol: 15 mg/kg/zi1
+/Rifabutin\: 300 mg/zi sau alt agent2

Ameliorarea manifest\rilor
clinice (sc\derea febrei
în 2-4 s\pt\mâni)

Se continu\ terapia.
Terapia de men]inere
poate fi întrerupt\ dac\
CD4 >100 cel/mmc timp
de cel pu]in 6 luni sub
terapie HAART [i dac\
au trecut 12 luni de la
încheierea tratamentului [i
pacientul a r\mas
asimptomatic

Dac\ nu se produce o ameliorare a manifest\rilor clinice în 48 s\pt\mâni se repet\ hemocultura pentru mycobacterii

Testarea susceptibilit\]ii

Dac\ exist\ rezisten]\ se
trateaz\ cu 2 antibiotice
noi, pe baza testelor de
sensibilitate +/- macrolidul
utilizat ini]ial

Dac\ claritromicina este activ\, continu\ tratamentul;
cerceteaz\ aderen]a, absorb]ia antibioticelor, toleran]a,
interac]iunile medicamentoase

Rec\dere
1

se poate utiliza ca alternativ\ asocierea azitromicin\: 500 mg/zi+etambutol: 15mg/kg/zi.

2

al]i agen]i care pot fi asocia]i la claritromicin\+etambutol: amikacin\ (10-15 mg/kg/zi, i.v.),
ciprofloxacin\ (500-750 mgx2/zi), levofloxacin\ (500 mg/zi), moxifloxacin\ (400mg/zi). Rifabutina
r\mâne agentul care se prefer\ pentru asociere.

Figura 4.15. Algoritm pentru tratamentul bolii diseminate cu MAC

La pacientul care nu se afl\ sub TARV, aceasta poate fi ini]iat\ concomitent cu tratamentul antimycobacterian sau dup\ 1-2 s\pt\mâni.
Sindromul de reconstruc]ie imun\ poate s\ apar\ la 1-3 luni dup\ ini]ierea
terapiei HAART [i asociaz\ o cre[tere semnificativ\ a nivelului limfocitelor CD4.
Se traduce clinic prin febr\, leucocitoz\ [i limfadenopatie focal\ (interesând mai
ales ganglionii para-aortici [i mezenterici). Mai rar se pot întâlni osteomielite,
bursite, miozite, abcese cutanate, insuficien]\ corticosuprarenalian\ [i noduli
cutana]i. Se continu\ tratamentul anti-MAC [i se asociaz\ antiinflamatorii nesteroidiene. Dac\ manifest\rile persist\ se administreaz\ prednison: 20-40 mg/zi,
timp de 4-8 s\pt\mâni. Adesea poate fi necesar drenajul chirurgical al leziunilor
focale.

4.10.4. Tratamentul de între]inere (profilaxia secundar\)
Ini]ial s-a crezut c\ boala sistemic\ cu mycobacterii netuberculoase necesit\
terapie pe toat\ durata vie]ii; ast\zi acest concept este pus sub semnul întreb\rii,
în lumina cre[terii sus]inute a nivelului limfocitelor CD4 sub terapie HAART.
Terapia de men]inere poate fi întrerupt\ dac\ nivelul limfocitelor CD4 >100
cel/mmc, timp de cel pu]in 6 luni sub terapie HAART [i dac\ au trecut >12
luni de când s-a încheiat tratamentul specific [i pacientul a r\mas asimptomatic.
Unii speciali[ti recomand\ op]inerea de hemoculturi negative pentru MAC înainte
de întreruperea terapiei de men]inere. Când nivelul limfocitelor CD4 scade sub
100 cel/mmc se reia terapia de men]inere.

4.10.5. Profilaxia primar\
Se recomand\ profilaxia primar\ a infec]iilor cu MAC pentru to]i bolnavii
cu CD4 <50 celule/mmc. Agen]ii de prim\ linie recomanda]i sunt claritromicina
(500 mgx2/zi) sau azitromicina (1.200 mg/s\pt\mân\); rifabutina se recomand\
ca alternativ\ (300 mg/zi). Toleran]a, costul [i prezen]a interac]iunilor medicamentoase trebuie avute în vedere în alegerea agentului profilactiv. O aten]ie particular\ trebuie acordat\ interac]iunilor poten]iale cu INNRT sau cu IP. Se ia în
considerare întreruperea regimului profilactic la bolnavii cu CD4 >100 celule/mmc, pentru o perioad\ de cel pu]in 3 luni [i cu o supresie adecvat\ a înc\rc\turii virale. Când nivelul CD4 scade sub 100 cel/mmc se reia profilaxia
primar\. În figura 4.16. este prezentat algoritmul pentru profilaxia infec]iei MAC
la bolnavii seropozitivi.
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CD4 <50 celule/mmc
F\r\ antecedente de boal\ cu MAC
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Simptome sau semne sugestive
pentru boala MAC

F\r\ simptome sau semne
de boal\ MAC

Se recolteaz\ hemoculturi. Alte evalu\ri
în func]ie de semne sau simptome

Claritromicina:
500 mg x2/zi;
sau
Azitromicina:
1.200 mg/s\pt\mân\

Dac\ hemoculturile sunt pozitive se trateaz\
pentru boal\
MAC

Dac\ sunt
negative

Dac\ CD4 scade
sub 100 cel/mmc
se reia profilaxia
primar\

În caz de intoleran]\:
rifabutin\: 300 mg/zi

Se continu\ pân\ când CD4 >100
celule/mmc, minimum 3 luni de zile
sub terapie HAART

Figura 4.16. Algoritm pentru profilaxia primar\ a infec]iei cu MAC

În tabelul 4.24. sunt prezentate regimurile terapeutice de prim\ alegere [i
cele alternative în cazul infec]iilor demonstrate cu alte tipuri de mycobacterii.
TIP DE
MYCOBACTERIE
M. chelonae

REGIM DE
PRIM| ALEGERE
Claritromicin\:
500mgx2/zi > 6 luni

M. fortuitum

Amikacin\ 400 mg x 2/zi
+cefoxitin\ 12g/zi timp de
2-4 s\pt., apoi se continu\
po cu claritromicin\ 1g/zi
sau doxiciclin\ 200mg/zi
sau ciprofloxacin\ 1g/zi
Claritromicin\+RIF+ETB

M. genavense
M. gordonae
M. haemophilum

HIN+RIF+clofazimin\
(sau claritromicin\)
HIN+RIF+ETB

M. kansasii

HIN+RFM+ETB >18 luni
+/- STM 1gx2/s\pt.- 3 luni

M. malmoense

Claritromicin\ (azitro),
rifabutin\, etambutol
[i ciprofloxacin\
Excizie chirurgical\

M. scrofulaceum
M. xenopi

RIF+ETB+STM
+claritromicin\

ALTERNATIV|
TERAPEUTIC|
Cefoxitin\, amikacin\,
doxiciclin\, imipenem,
tobramicin\, eritromicin\

Ciprofloxacin\, amikacin\,
PZM
Claritromicin\, doxiciclin\,
ciprofloxacin\, amikacin\

COMENTARII
Determin\ infec]ii cutanate,
ale ]esuturilor moi,
osteoarticulare
Durata tratamentului>
3 luni în leziunile cutanate
[i >6 luni în
leziunile osoase
Tablou clinic similar
cu cele determinate de MAC
Multe tulpini sunt
doar contaminante
Determin\ri cutanate
[i infec]ie sistemic\
Durata tratamentului este
arbitrar\. Mul]i speciali[ti
continu\ tratamentul
pe toat\ durata vie]ii
Poate determina infec]ii
pulmonare cu formarea
de caverne [i infec]ii ale SNC

Claritromicin\, azitromicin\,
rifabutin+/- STM,
Adenite cervicale
cicloserin\+sulfamide
Infec]ii pulmonare care
mimeaz\ tuberculoza

Tabelul 4.24. Regimuri terapeutice recomandate în infec]iile
cu alte tipuri de mycobacterii

4.10.6. Femeia gravid\
Profilaxia primar\ pentru MAC ar trebui s\ fie administrat\ femeilor gravide la fel ca pentru ceilal]i adul]i. Totu[i, se recomand\ amânarea ini]ierii acestei profilaxii pân\ dup\ primul trimestru de sarcin\. S-a demonstrat c\ claritromicina are efecte teratogene la animale, motiv pentru care se recomand\ evitarea
acestui antibiotic la gravid\. Experien]a cu rifabutin\ în sarcin\ este limitat\.
Azitromicina se dovede[te sigur\ la femeia gravid\.
Pentru terapia de men]inere la femeia gravid\ se recomand\ asocierea de
azitromicin\ cu etambutol.
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D. Infec]ii bacteriene
4.11. Angiomatoza bacilar\
4.11.1. Agen]ii etiologici
Agen]ii etiologici ai angiomatozei bacilare sunt cocobacili Gram-negativi
apar]inînd subgrupului D-2 al D-proteobacteriilor. ~ncadra]i ini]ial în familia
Rickettsiaceae, genul Rochalimaea, studiul comparativ al secven]elor nucleotidice
al genelor bacteriene (îndeosebi ale subunit\]ii ribozomale 16s) cu ajutorul tehnicilor de amplificare genic\ a permis integrarea acestora în ordinul Rickettsiales
familia Bartonellaceae, genul Bartonella. Genul Bartonella cuprinde 9 specii: B.
henselae, B. quintana, B. elizabethae, B. bacilliformis, B. vinsonii, B. clarridgeiae,
B. taylorii, B. grahamii [i B. doshiae; primele patru pot produce la om un spectru larg de afec]iuni.

4.11.2. Manifest\ri clinice:
-

cutanate;
osoase;
ganglionare;
gastrointestinale;
respiratorii;
nervoase (meningit\ aseptic\, abces cerebral);
pelioz\ hepatic\ [i splenic\;
bacteriemie cu/f\r\ endocardit\.

4.11.3. Tratamentul ini]ial
Majoritatea bolnavilor cu angiomatoz\ bacilar\ aparent localizat\ au boal\
sistemic\ (în jum\tate din cazuri se asociaz\ bacteriemie). Din aceast\ cauz\ precum [i datorit\ tendin]ei la rec\deri se recomand\ ca tratamentul s\ fie administrat cel pu]in 3-4 luni (3 pentru angiomatoza bacilar\ cutanat\ necomplicat\ [i
4 pentru osteomielite, pelioza hepatic\ [i afec]iunile SNC). Înainte de instituirea
tratamentului, bolnavii vor fi atent evalua]i pentru eviden]ierea altor situsuri de
boal\, care ar impune un tratament mai lung. În figura 4.17 este prezentat algoritmul terapeutic recomandat în angiomatoza bacilar\.

Tratament pentru infec]ii cu Bartonella la bolnavi seropozitivi
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Cutanate, limfadenite

Tratament:
Prim\ alegere:
Eritromicin\: 500 mg la 6 ore,po sau i.v.
Doxiciclin\: 100 mg/zi, po sau i.v.
Alternative:
Azitromicin\: 600 mg/zi
sau
Claritromicin\: 500 mg la 12 ore,po

Continu\ tratamentul po
cel pu]in 3 luni de terapie

Pelioz\ hepatic\, osteomielit\,
endocardit\

Tratament ini]ial:
Prim\ alegere:
Eritromicin\: 500 mg la 6 ore, po +/Rifampicin\1: 300 mg la 12 ore.
Alternativ\:
- Doxiciclin\2: 100 mg la 12 ore, IV +/Rifampicin\1: 300 mg la 12 ore.
- Azitromicin\: 600mg/zi +/- Rifampicin\1

Continu\ tratamentul po
cel pu]in 4 luni de terapie

Supraveghere atent\ dup\ întreruperea terapiei
pentru surprinderea rec\derilor
1
2

Rifampicina poate fi înlocuit\ cu rifabutin\
În infec]iile SNC se recomand\ doxiciclin\ i.v., 100mgx2/zi

Figura 4.17. Algoritm pentru tratamentul angiomatozei bacilare
La bolnavii care nu pot tolera eritromicina sau doxiciclina se pot utiliza
antibiotice alternative (experien]\ limitat\): minociclina, tetraciclina, claritromicina (500 mg x 2 ori/zi), azitromicina (500 mg/zi) sau ciprofloxacina (500-750
mg x 2 ori/zi).

4.11.4. Profilaxia secundar\
Dup\ întreruperea tratamentului, bolnavul trebuie monitorizat atent pentru
identificarea rec\derilor. Infec]ia poate s\ reapar\ cîteva luni mai tîrziu, avînd
aceea[i localizare sau una nou\.
Pentru bolnavii care dezvolt\ o rec\dere trebuie s\ fie instituit\ profilaxia
secundar\ pe toat\ durata vie]ii (cu un macrolid sau doxiciclin\), dup\ încheierea
unei noi cure terapeutice.
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4.11.5. Profilaxia primar\
Nu exist\ recomand\ri curente pentru profilaxia primar\ cu antibiotice a
angiomatozei bacilare.

4. 11.6. Femeia gravid\
La gravida care necesit\ terapie de men]inere se utilizeaz\ eritromicin\.
Tetraciclinele sunt contraindicate iar claritromicina trebuie evitat\.

4.12. Alte infec]ii bacteriene
4.12.1. Infec]ii ale tractului respirator
4.12.1.1. Pneumoniile bacteriene
Bacteriile implicate sunt: Str. pneumoniae, H. influenzae, Streptococcus spp.,
Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter
spp., Ps. aeruginosa, Legionella spp., Rhodococcus equi, Nocardia etc.

4.12.1.2. Sinusitele
Bacteriile mai frecvent implicate în etiologia acestor infec]ii sunt: S. pneumoniae, H. influenzae, Ps. aeruginosa, S. aureus, M. catarrhalis, bacili gram-negativi enterici, bacterii anaerobe.

4.12.2. Bacteriemii cu S. pneumoniae, Salmonella spp., al]i bacili gram-

negativi enterici, S. aureus, Listeria apar în contextul unor pneumonii, infec]ii
ale tractului gastro-intestinal, infec]ii ale tractului urinar sau infec]i de cateter,
infec]ii ale tegumentelor [i ]esuturilor subcutanate.

4.12.3. Infec]ii bacteriene ale tractului gastro-intestinal cu: Salmo-

nella spp., Shigella spp., Campylobacter spp., E. coli enteropatogen, Clostridium
difficile (tulpini toxigene).

4.12.4. Infec]ii bacteriene ale tractului uro-genital [i boli transmisibile sexual: N. gonorrhoeae, Treponema pallidum, Chlamydia trachomatis,

enterobacteriacee, bacterii anaerobe, stafilococi, streptococi etc.

4.12.5. Infec]ii bacteriene ale pielii [i ale ]esutului subcutanat: sta-

filococi, streptococi, pneumococi, piocianici, H. influenzae, Salmonella spp.,
Nocardia etc.

4.12.6. Scheme terapeutice recomandate ^n infec]iile bacteriene
1. Streptococcus pneumoniae:
a) pneumonie:
- penicilina G; amoxicilina; cefotaxima; ceftriaxona; fluorchinolone; macrolide.

b) meningit\:
- ceftriaxon\: 2 g la 12-24 ore, i.v. (sau cefotaxima: 2 g la 6-8 ore,
i.v.) +/-vancomicin\ 1 g la 12 ore, i.v. + dexametazon\: 0,4 mg/kg la 12 ore
(timp de 2 zile).
Vaccinul pneumococic ar putea fi utilizat la gravida nevaccinat\ în ultimii
5 ani. Totu[i, datorit\ cre[terii pasagere a înc\rc\turii virale dup\ administrarea
unui vaccin, se prefer\ amânarea vaccin\rii antipneumococice pân\ dup\ na[tere.
2. H. influenzae:
- cefalosporine din genera]ia 2 [i 3; SMX/TMP; fluorchinolone.
La gravid\ nu se vor utiliza fluorchinolonele.
3. Ps. aeruginosa:
- peniciline antipiocianic + aminoglicozide/fluorchinolone antipiocianic
- cefalosporine antipiocianic + aminoglicozide/fluorchinolone antipiocianic
- imipenem/meropenem + aminoglicozide/fluorchinolone antipiocianic
La gravid\ nu se vor utiliza aminoglicozidele [i fluorchinolonele.
4. Klebsiella/Enterobacter:
- ureidopeniciline, Augmentin, Timentin, Tazobac, imipenem, cefalosporine din genera]ia a 3-a, aztreonam, ciprofloxacin\.
La gravide nu se vor utiliza fluorchinolonele.
5. Listeria monocytogenes:
- ampicilin\: 50 mg/kg x 4 ori/zi, i.v.;
- TMP/SMX (20 mg TMP/kg/zi), i.v.
Datorit\ riscurilor asociate cu apari]ia listeriozei în cursul sarcinii, gravida
va fi informat\ asupra m\surilor care se impun pentru prevenirea infec]iei. Va
fi supravegheat\ periodic, conform protocolului.
6. Rhodococcus equi:
- vancomicin\: 1 g la 12 ore, i.v. + eritromicin\ i.v. +/- rifampicina:
600 mg/zi, po, cel pu]in 2-6 luni;
- imipenem: 0,5 g la 6 ore, i.v. + rifampicina: 600 mg/zi, cel pu]in 24 s\pt\mâni;
- ciprofloxacin\: 750 mg x 2 ori/zi, po, timp de 2-4 s\pt\mâni;
- se continu\ cu terapia de între]inere (macrolide + rifampicin\) timp
de 6 luni.
La gravide nu se vor utiliza fluorchinolone.
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7. Nocardia asteroides:
- Sulfadiazin\: 4-8 g/zi, po sau i.v.;
- TMP/SMX: 160 mg /800 mg x 4-6 ori/zi, po;
- Minociclin\: 100 mg x 2 ori/zi, po;
- imipenem + amikacin\; sulfamide + amikacin\ sau minociclin\; ceftriaxon\ + amikacin\.
8. Salmonella spp.:
- ciprofloxacin\: 750 mg x 2 ori/zi, po sau 400 mg x2/zi, i.v., timp de
14 zile în formele u[oare [i timp de 4-6 s\pt\mâni în cazurile severe [i cu CD4
<200/mmc; unii speciali[ti recomand\ terapie de men]inere cu ciprofloxacin\: 500
mg x 2/zi timp de câteva luni.
- TMP/SMX, ceftriaxon\.
La gravide nu se vor utiliza fluorchinolone.
9. Shigella spp.:
- ciprofloxacin\: 500 mg x 2 ori/zi, po, timp de 5-7 zile.
La gravide se prefer\ ampicilina sau antibiotice neresorbabile.
10. Campylobacter jejunii:
- ciprofloxacin\: 500 mg x 2 ori/zi, po, timp de 3-5 zile;
- eritromicin\: 500 mg x 4 ori/zi, po, timp de 5 zile;
- azitromicin\: 500 mg/zi, po, timp de 3 zile.
La gravide nu se vor utiliza fluorchinolonele.
11. Clostridium difficile:
- metronidazol: 500 mg x 3 ori/zi, po, timp de 7-10 zile;
- vancomicin\: 125 mg x 4 ori/zi, po, timp de 7-10 zile;
- bacitracina: 25.000 u x 4 ori/zi, po, timp de 7-14 zile.
La gravide se evit\ metronidazolul.
12. Staphylococcus aureus:
a) Foliculite/furunculoza
- oxacilin\: 500 mg x 4 ori/zi, po, 7-14 zile. Se poate asocia rifampicina: 600 mg/zi.
- eritromicin\: 500 mg x 4 ori/zi, po, timp de 7-14 zile.
b) Bacteriemie/endocardite:
- oxacilin\: 2 g x 4-6 ori/zi, i.v., timp de 4 s\pt\mâni + gentamicin\:
3 mg/kg/zi, im sau iv, timp de 5 zile;
- cefazolin\: 2 g x 3 ori/zi, i.v. + gentamicin\
- vancomicin\: 1 g x 2 ori/zi, i.v. +/- rifampicin\: 600 mg/zi (sau gentamicina) - pentru tulpini meticilino-rezistente.

- linezolid i.v. sau po, 600 mgx2/zi, în cazul tulpinilor meticilino-rezistente nosocomiale
- clindamicin\, macrolide sau fluorchinolone +/- rifampicin\ în cazul tulpinilor meticilino-rezistente comunitare.
La gravide nu se vor utiliza fluorchinolonele [i se evit\ asocierile cu
aminoglicozide.
13. Neisseria gonorrhoeae:
- ceftriaxon\: 125-250 mg im (priz\ unic\) + doxiciclin\* 100 mg x 2/zi
(sau azitromicin\ 1 g, doz\ unic\);
- ciprofloxacin\: 500 mg, po, doz\ unic\ + doxiciclin\* (sau azitromicin\);
- cefixim: 400 mg (doz\ unic\) + doxiciclin\* (sau azitromicin\);
- ofloxacin\: 400 mg (doz\ unic\) + doxiciclin\* (azitromicin\).
z tratamentul cu doxociclin\ (pentru Ch. trachomatis) dureaz\ 7-14 zile.
La gravide se folosesc cefalosporine [i azitromicin\.
14. Treponema pallidum:
a) f\r\ determinare neurologic\:
- benzatinpenicilina G: 2,4 MU/s\pt\mân\ x 3 ori (schema CDC);
- penicilina G: 2-4 MU x 4-6 ori/zi + probenecid: 1,5 g/zi, timp de 14 zile
(Societatea Român\ de Dermatologie).
b) neurosifilis:
- penicilina G: 12-24 MU/zi, i.v., timp de 10-14 zile.
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E. Infec]ii oportuniste virale
4.13. Infec]ii cu virusurile Herpes Simplex
Virusurile herpes simplex tip 1 (HSV-1) [i tip 2 (HSV-2) sunt frecvent implicate în procese patologice la persoanele seropozitive. Studii de seroprevalen]\
efectuate în S.U.A. indic\ c\ 50-70% dintre persoane sunt infectate cu HSV-1
[i 15-33% sunt infectate cu HSV-2. Ratele de seroprevalen]\ sunt mult mai mari
la persoanele seropozitive [i circa 4,4% dintre bolile definitorii de SIDA sunt
determinate de infec]ii severe cu HSV-1 [i HSV-2. Rata de seroprevalen]\ a
HSV-2 la homosexualii [i b\rba]ii bisexuali cu infec]ie HIV este de 68-77%.
Cea mai important\ proprietate biologic\ a acestor virusuri este capacitatea
lor de a induce infec]ie latent\ [i de a determina periodic reactivarea infec]iei.

4.13.1. Manifest\ri clinice
- infec]ii cutaneo-mucoase (orale, genitale, anale, tegumentare);
- alte manifest\ri: esofagit\, hepatit\, retinit\, encefalit\, mielit\, trombocitopenie.

4.13.2. Tratamentul
Indica]iile terapeutice pentru infec]ia primar\ cu HSV sunt prezentate în tabelul 4.25. Tratamentul oral se administreaz\ 10-14 zile. În formele severe sau
la bolnavii care nu pot tolera medica]ia oral\ se utilizeaz\ acyclovir IV (5 mg/kg
la fiecare 8 ore), timp de 7-10 zile.
Tratamentul pentru boala recurent\ este individualizat în func]ie de nevoile
bolnavului [i se administreaz\ timp de 5-7 zile. Terapia supresiv\ continu\ este
luat\ în considerare pentru bolnavii care au recuren]e frecvente (definite ca mai
mult de 3 episoade într-o perioad\ de 6 luni). Indica]iile terapeutice pentru terapia supresiv\ sunt prezentate în tabelul 4.26. Alternativele terapeutice pentru
cazurile cu rezisten]\ la acyclovir sunt prezentate în tabelul 4.27.

TIP DE INFEC}IE CU HSV
Herpes orolabial [i genital

ANTIVIRAL
Acyclovir
Famciclovir
Valacyclovir

Herpes orolabial [i genitalforme severe
Herpes genital recurent

Acyclovir

Forme severe cutaneomucoase
Pneumonie, esofagit\, hepatit\
sau infec]ie diseminat\
Encefalita
Tulpini rezistente la acyclovir
Keratita herpetic\

REGIM
400 mg x3/zi, po,
500 mg x3/zi, po,
2g x2/zi, o zi sau
1g x2/zi, po, 7-10
5 mg/kg, i.v. la 8

7-10 zile
7-10 zile
zile
ore pân\ la regresia leziunilor

Acyclovir
Famciclovir
Valacyclovir
Acyclovir

400 mgx3/zi, po, 5-10 zile
500 mgx2/zi, po, 5-10 zile
1gx2/zi, po, 5-10 zile
5-10 mg/kg, i.v., la 8 ore pân\ când leziunile încep s\
regreseze, apoi terapie oral\: 400 mgx4-5 ori/zi pân\ la
vindecarea leziunilor
Acyclovir
5-10 mg/kg, i.v., la 8 ore, 2-7 zile, apoi valacyclovir:
1gx2/zi, po pân\ se completeaz\ cel pu]in 10 zile de
tratament, apoi se trateaz\ oral cu valacyclovir, acyclovir sau famciclovir.
Acyclovir
10 mg/kg, i.v. la 8 ore, 14-21 zile
Foscarnet
120-200 mg/zi în 2-3 doze pân\ la rezolu]ia leziunilor,
Cidofovir gel 1% O aplica]ie/zi, 5 zile
Trifluridin\
1 pic\tur\ x 9/zi, la interval de 2 ore, maximum 21
de zile

Tabelul 4.25. Tratamentul infec]iilor cu HSV la bolnavii seropozitivi

ANTIVIRAL
Acyclovir
Valacyclovir
Famciclovir

DOZA
400 mg x2 ori/zi,po
500 mg/zi, po sau 1g/zi, po
250 mg x 2 ori/zi, po

Tabelul 4.26. Tratamentul cronic supresiv pentru infec]ia recurent\
cu HSV la bolnavii seropozitivi
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În figura 4.18. este prezentat algoritmul de tratament la bolnavii seropozitivi cu infec]ii cu HSV.
Leziune de tip HSV

Terapie antiviral\ standard

Terapie episodic\

Leziunea progreseaz\ Leziunea se vindec\
Terapie supresiv\
Cultur\ din leziune pentru HSV

Cultur\ + pentru HSV

Cultur\ negativ\

Biopsie din leziune
Se p\streaz\ tulpina
pentru testarea
sensibilit\]ii
la antivirale

Confirm\ HSV Diagnostic alternativ

Se trateaz\ cu doze mari de antivirale orale
Acyclovir: 4g/zi, Valacyclovir: 3g/zi, Famcyclovir: 1,5 g/zi

Leziunile nu r\spund
la tratament

Leziunile se vindec\

Foscarnet: 40 mg/kg, la 8 ore, i.v.

Leziunile nu r\spund

Terapie topic\ alternativ\

Leziunile se vindec\

Cidofovir: 5 mg/kg/s\pt\mîn\, i.v.

Trifluridin\ sau cidofovir topic

Figura 4.18. Algoritm pentru managementul infec]iei cu HSV
la bolnavii seropozitivi

ANTIVIRAL
Foscarnet
Cidofovir

DOZA
400 mg/kg la 8 ore, i.v., timp de 10-14 zile
(uneori durata tratamentului poate fi mai lung\,
în func]ie de durata reepiteliz\rii)
5 mg/kg/s\pt\mîn\, i.v., timp de 2-4 s\pt\mâni

Tratament topic
Trifluridina
Solu]ie oftalmic\ care se aplic\ de maximum
9 ori/zi, pîn\ la vindecare
Foscarnet
Se aplic\ pe leziuni x 5 ori/zi, pîn\ la vindecare
crem\ 1%
Cidofovir
Se aplic\ pe leziune zilnic, timp de 5 zile
gel 1%

TOXICITATE
Nefrotoxicitate, tulbur\ri electrolitice,
gre]uri, iritabilitate, ulcera]ii genitale
Nefrotoxicitate (trebuie administrat în
asociere cu probenecid), neutropenie,
uveit\, alopecie, hipotonie
Irita]ie local\
Ulcera]ie cutanat\, irita]ie local\, febr\
Irita]ie local\ (durere, prurit)

Tabelul 4.27. Tratamentul infec]iilor cu HSV rezistent la acyclovir
la bolnavii seropozitivi

4.13.3. Profilaxia primar\ a infec]iilor cu HSV
Nu se recomand\ profilaxia primar\ cu acyclovir la persoanele seropozitive
pentru a preveni apari]ia infec]iei cu HSV. Utilizarea prezervativului pentru a
preveni expunerea la HSV este considerat\ important\. Se contraindic\ contactul
sexual cînd sunt prezente leziunile ulcerative genitale la oricare dintre parteneri.
Prevenirea reactiv\rii infec]iei cu HSV se poate realiza cu succes cu tratament cronic cu acyclovir, famciclovir sau valacyclovir. Totu[i, avînd în vedere
u[urin]a cu care se poate trata fiecare episod [i riscul posibil de dezvoltare a
rezisten]ei la acyclovir, se recomand\ ca terapia supresiv\ s\ fie rezervat\ doar
pentru bolnavii cu recuren]e frecvente. Infec]ia recurent\ cu tulpini rezistente la
acyclovir poate fi tratat\ episodic cu foscarnet.
Profilaxia cu acyclovir oral în sarcina avansat\ este o strategie controversat\ recomandat\ de unii speciali[ti pentru a preveni transmiterea infec]iei herpetice la nou-n\scut. O astfel de profilaxie nu este recomandat\ în mod curent.
Pentru gravidele care au recuren]e frecvente [i severe, profilaxia cu acyclovir
poate fi indicat\. Nu au fost raportate reac]ii adverse dup\ acyclovir.
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4.14. Infec]ii cu virusul Varicelo-Zosterian
Infec]iile cu virusul varicelo-zosterian (VZV) apar cu frecven]\ crescut\ la
persoanele seropozitive. Varicela este asociat\ cu o rat\ mai mare de complica]ii, iar herpesul zoster, care poate s\ apar\ la valori relativ crescute ale CD4
este adesea infec]ia oportunist\ ini]ial\ la ace[ti bolnavi.
Dac\ epidemiologia varicelei nu este diferit\, inciden]a herpesului zoster la
persoanele seropozitive este de aproximativ 15 ori mai mare decât la seronegativi, motiv pentru care posibilitatea unei infec]ii HIV trebuie luat\ în considerare la orice pacient sub vârsta de 55 de ani care prezint\ herpes zoster.

4.14.1. Manifest\ri clinice:

- varicel\;
- herpes-zoster cu erup]ie cutanat\ caracteristic\, uneori cu leziuni diseminate [i/sau afectare visceral\ (pl\mân, ficat, SNC, ochi).

4.14.2. Tratamentul infec]iilor cu VZV
În tabelul 4.28. sunt prezentate antiviralele utilizate în tratamentul infec]iilor
cu VZV la bolnavii seropozitivi, iar în figura 4.19. este prezentat algoritmul propriu-zis de tratament.
ANTIVIRAL INDICA}IE
Acyclovir
Varicel\

Famciclovir

Infec]ie
diseminat\
sau visceral\
Herpes zoster

Valacyclovir

Herpes zoster

Foscarnet

Infec]ii cu
VZV rezistent
la acyclovir

DOZA
20 mg/kg (sau 800mg), po,
de 5 ori/zi pîn\ la vindecare
(>7 zile)
10mg/kg, IV, la 8 ore,
timp de >7 zile
500mg, po, la 8 ore
pîn\ la vindecare (>7 zile)
1g la 8 ore pîn\ la vindecare
(>7 zile)
60 mg/kg, IV la 12 ore
(sau 40 mg/kg, IV la 8 ore)
pîn\ la vindecare (>10 zile)

TOXICITATE
Gre]uri, cefalee
Nefrotoxicitate (rar), tulbur\ri la nivelul
SNC (rar)
Gre]uri, cefalee
Gre]uri, cefalee
Nefrotoxicitate, tulbur\ri electrolitice,
convulsii, aritmii, anemie, ulcera]ii genitale

Tabelul 4.28. Antivirale utilizate în infec]iile cu VZV
Nevralgia postzoosterian\ este rareori întâlnit\ la bolnavii cu infec]ie HIV.
În cazurile în care aceasta apare se recurge la gabapentin, antidepresive triciclice, carbamazepin\ sau narcotice. La persoanele cu infec]ie HIV [i herpes
zooster nu se recomand\ asocierea de corticosteroizi pentru prevenirea nevralgiei
postzoosteriene.

4.14.3. Profilaxia infec]iilor cu VZV
Studiile serologice au ar\tat c\ circa 95% dintre adul]ii cu infec]ie HIV au
anticorpi anti-VZV. Copiii [i adul]ii care nu au antecedente de varicel\ sau de

herpes zoster pot fi testa]i pentru determinarea susceptibilit\]ii la infec]ia cu VZV.
Pentru copiii [i adul]ii seronegativi-VZV/seropozitivi-HIV (inclusiv pentru gravide), cu expunere semnificativ\ la VZV (varicel\ sau herpes zoster) se recomand\ administrarea de imunglobuline specifice (VZIG).
Infec]ie cu VZV

Leziuni tipice
de varicel\ sau de
herpes zoster

Leziuni cutanate
atipice

Visceral\ (pneumonie, inf. SNC)

Retinit\

Consult
oftalmologic
Necomplicate Complicate
sau severe
Famciclovir,
Acyclovir, IV
Acyclovir, IV
Valacyclovir, pân\
(10mg/kg, la 8 ore), (10mg/kg, la 8 ore)
la vindecarea
timp de 7 zile
complet\
Acyclovir, IV
Foscarnet, IV
(10mg/kg, la 8 ore)
+
Acyclovir, IV
+
Foscarnet [i/sau
Ganciclovir
intravitros
dup\ ameliorare
dup\ ameliorare
se trece la medica]ia
se trece la medica]ia
oral\ pân\ la
oral\ pân\ la
vindecarea complet\
vindecarea complet\
Ameliorare
se continu\ cu
Acyclovir IV
pân\ la vindecarea
complet\

F\r\ ameliorare
confirm\ diagnosticul
Foscarnet
(60mg/kg, la 12 ore)
pân\ la vindecarea coplet\

Figura 4.19. Tratamentul infec]iilor cu VZV la seropozitivi
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În multe cazuri VZIG nu vor preveni infec]ia la persoanele susceptibile, dar
vor întârzia debutul varicelei [i vor reduce severitatea bolii. Pentru eficacitate
maxim\ VZIG se administreaz\ cât mai repede posibil dup\ expunere, în maximum 96 de ore.
Nu se mai recomand\ profilaxia cu acyclovir pentru persoanele expuse la
VZV.
Nu se recomand\ administrearea de rutin\ [i pe termen lung a antiviralelor
pentru prevenirea recuren]elor de herpes zoster la bolnavii seropozitivi. Totu[i,
la cei cu recuren]e frecvente ale infec]iei cu VZV se pot administra doze mari
de Acyclovir (800 mg, de 3-4 ori pe zi).
Deoarece datele disponibile pân\ în prezent sugereaz\ c\ varicela determinat\ de tulpina s\lbatic\ de VZV nu este o boal\ sever\ la copiii seropozitivi
[i nu contribuie la progresia infec]iei HIV, se consider\ c\ expunerea la vaccinul viu atenuat VZVOKA este bine tolerat\. Totu[i, r\spunsul în anticorpi poate
fi suboptimal.
Copiii seropozitivi care sunt asimptomatici [i sunt încadra]i în categoria 1
imunologic\ pot s\ primeasc\ vaccin viu atenuat începând de la 12-15 luni de
via]\. Vaccinul nu trebuie administrat la ceilal]i copii seropozitivi, din cauza
riscului de infec]ie diseminat\.

4.15. Infec]ii cu virusul Epstein-Barr
4.15.1. Agent etiologic
Virusul Epstein-Barr (EBV), agentul etiologic al mononucleozei infec]ioase
heterofil-pozitive este asociat la persoanele seropozitive cu leucoplazia p\roas\ a
limbii, limfomul primar cerebral [i alte limfoame non-hodgkiniene sau hodgkiniene. De asemenea, a fost asociat cu pneumonia intersti]ial\ limfoid\ la copil [i
cu granulomatoza limfoid\ pulmonar\ la adult.
Este un virus cu ADN dublu spiralat, membru al familiei Herpesviridae.

4.15.2. Manifest\ri clinice:
-

mononucleoza infec]ioas\;
leucoplazia p\roas\ a limbii;
limfom primar cerebral;
limfom non-hodgkinian.

4.15.3. Tratament
Tratamentul antiviral pentru EBV a fost sugerat în leucoplazia p\roas\ a
limbii, dar pentru c\ aceasta este frecvent autolimitant\ [i simptomatologia este

rareori sever\, necesitatea interven]iei terapeutice antivirale r\mîne incert\.
Tratamentul celorlalte boli maligne nu implic\ [i terapia infec]iei virale subiacente deoarece transformarea celular\ a ap\rut [i antiviralele sunt foarte pu]in
probabil utile în aceast\ faz\. Totu[i, profilaxia poate fi considerat\ adecvat\
pentru mul]i bolnavi seropozitivi care supravie]uiesc pentru perioada lungi de
timp [i au o probabilitate mare de a dezvolta boli maligne.
Modalit\]ile terapeutice în leucoplazia p\roas\ a limbii sunt prezentate în
tabelul 4.29.
AGENT
DOZA/COMENTARII
F\r\ tratament, în special dac\ leziunile sunt mici [i asimptomatice
Acyclovir
2-4 g/zi, timp de 14- 21 zile, apoi tratament supresiv cu 1,2-2 g/zi de acyclovir
dup\ ce leziunile s-au vindecat.
Podofilin\, solu]ie 25%
O singur\ aplica]ie, care se poate repeta la 1 s\pt\mîn\ sau în cazul rec\derii.

Tabelul 4.29. Modalit\]i terapeutice în leucoplazia p\roas\ a limbii
Alte antivirale active in vivo sunt desciclovirul, foscarnetul, ganciclovirul,
valanciclovirul, sorivudina, interferonul J [i D, adenin arabinosida, penciclovirul
[i alte nucleozide aciclice.
În figura 4.20. este prezentat\ modalitatea de diagnosticare în leucoplazia
p\roas\ a limbii
Leziune compatibil\ cu leucoplazia p\roas\ a limbii?
Se ini]iaz\ tratamentul cu un agent antifungic
Leziunea persist\
Terapie empiric\ cu
Acyclovir
Leziunea se vindec\

Biopsie pentru examen
histologic, imunofluorescen]\
sau hibridizare în situ pentru EBV

Leziunea persist\

Tratament supresiv ?
Figura 4.20. Diagnostic [i tratament în leucoplazia p\roas\ a limbii
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4.15.4. Profilaxie
Exist\ pu]ine motive s\ se cread\ c\ infec]iile cu EBV pot fi prevenite la
persoanele seropozitive. Mul]i adul]i cu infec]ie HIV sunt deja seropozitivi pentru EBV [i este pu]in probabil c\ pot fi luate m\suri practice pentru a reduce
riscul de a câ[tiga infec]ia cu EBV.
Datele care s\ sus]in\ prevenirea neoplasmelor asociate cu EBV prin terapie antiviral\ sau imunoterapie sunt insuficiente pentru a recomanda ferm aceste modalit\]i.

4.16. Infec]ii cu Citomegalovirus
4.16.1. Agent etiologic
Infec]iile cu citomegalovirus (CMV) pot s\ apar\ la 21-45% dintre bolnavii
cu infec]ie HIV, în majoritatea cazurilor la cei cu CD4 < 50 celule/mmc. CMV
este un virus cu ADN dublu spiralat din familia Herpesviridae. La persoanele
cu infec]ie HIV boala CMV este determinat\ de reactivarea virusului latent la
gazda anterior infectat\. Infec]ia primar\ cu CMV este rareori recunoscut\ la persoanele cu infec]ie HIV.

4.16.2. Manifest\ri clinice:
-

retinit\;
nervoase: encefalit\, poliradiculopatii, mielite;
gastrointestinale: colite, esofagite;
hepatite;
pneumonii.

4.16.3. Tratamentul
Tratamentul retinitei CMV este prezentat în tabelul 4.30.
AGENT
A. Tratament de induc]ie
Regimuri preferate
1. Leziuni care amenin]\ vederea
Ganciclovir + valganciclovir

DOZE

Implant intraocular la fiecare 6-8 luni
900 mg x2/zi, po, cu alimente, 14-21 zile, apoi 900 mg/zi

2. Leziuni periferice
Valganciclovir
900 mg x2/zi, po, cu alimente, 14-21 zile, apoi 900 mg/zi
Regimuri alternative pentru leziunile periferice
Ganciclovir + valganciclovir
Implant 900 mg/zi, po
Ganciclovir i.v. + valganciclovir
5mg/kg, i.v. la 12 ore, 14-21 de zile, apoi valganciclovir: 900 mg/zi, po
Foscarnet, i.v.
60 mg/kg, i.v. la 8 ore sau 90 mg/kg, i.v. la 12 ore, 14-21 de zile,
apoi 90-120 mg/kg, i.v. la 12 ore
Ganciclovir, i.v.
5 mg/kg, i.v. la 12 ore, 14-21 de zile, apoi 5 mg/kg/zi, i.v.
Valganciclovir
900 mgx2/zi, po, 21 de zile, apoi 900 mg/zi
Cidofovir, i.v.
5 mg/kg, i.v., 14 zile, apoi 5 mg/kg din 2 în 2 s\pt\mâni
Fomivirsen
Injec]ie intraocular\
B. Progresie sau rec\dere (rec\derile la <3 luni nu sunt determinate de tulpini rezistente)
Ganciclovir + tratament sistemic
Implant intraocular, dac\ nu a fost folosit anterior.
cu ganciclovir, sau foscarnet,
Doza de induc]ie este similar\ cu cea de sus pentru fiecare antiviral
sau cidofovir sau valganciclovir
în parte. În cazul rec\derilor care apar dup\>3 luni se poate utiliza un
agent diferit de cel din primul regim.
Fomivirsen
330 mg intravitros în prima zi, repetat la 15 zile [i apoi lunar.
C. Terapia de men]inere
Regimuri preferate
Valganciclovir
900 mg/zi, po
Ganciclovir + valganciclovir
Implant la fiecare 6 luni + 900 mg/zi, po
Regimuri alternative
Foscarnet
90-1200 mg/kg/zi, i.v.
Ganciclovir
1000 mgx3/zi, po
Cidofovir
5 mg/kg, i.v. la fiecare a doua s\pt\mân\

Tabelul 4.30. Tratamentul retinitei CMV
Cei mai importan]i factori care sunt avu]i în vedere la instituirea tratamentului antiviral pentru retinita CMV sunt localizarea anatomic\ a leziunilor retiniene, antecedentele terapeutice [i r\spunsul clinic sub tratamentul respectiv.
În figura 4.21. este prezentat algoritmul de tratament în boala gastrointestinal\ cu CMV, în figura 4.22. algoritmul pentru pneumonia CMV, iar în figurile
4.23. [i 4.24. pentru encefalita CMV [i poliradiculopatia CMV.
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Consider\ diagnosticul de boal\ CMV gastrointestinal\ bolnavul cu:
1. CD4 <100 celule/mmc (nadir)
2. Odinofagie, durere retrosternal\ sau epigastric\, diaree
3. E[ec sub tratament cu fluconazol pentru esofagit\ candidozic\

Endoscopie pentru simptome ale tractului gastrointestinal superior
Colonoscopie cu biopsie din orice mucoas\ cu aspect anormal, în caz de diaree

F\r\ anomalii ale mucoasei

Anomalii ale mucoasei

Incluzii intracelulare
caracteristice pentru
CMV prezente la biopsie
Caut\ alt\ etiologie

Incluzii absente

Caut\ alt\ etiologie

Tratament de induc]ie cu
Valganciclovir, Ganciclovir sau Foscarnet, timp de 3-4 s\pt\mâni

Simptomele se remit

Simptomele persist\ dup\
4 s\pt\mâni de terapie

Se întrerupe terapia
Schimb\ sau adaug\ alt antiviral
timp de 3-6 s\pt\mâni
Simptomele reapar

Se repet\ endoscopia sau colonoscopia

Reinduc]ie cu acela[i drog urmat\
de terapie cronic\ zilnic\ de men]inere

Simptomele persist\
Anomalii ale mucoasei
cu incluzii CMV tipice

Se iau în discu]ie tratamente
investiga]ionale

Figura 4.21. Algoritm de tratament în boala gastrointestinal\ cu CMV

Consider\ diagnosticul de pneumonie CMV:
1. CD4 <100 celule/mmc (valoare nadir)
2. Manifest\ri clinice de pneumonie (hipoxemie, febr\, infiltrate radiologice)
Examen de sput\ pentru Pneumocystis carinii, bacterii, fungi, mycobacterii,
Strongiloides stercoralis, Toxoplasma gondii
Negativ

Pozitiv

Trateaz\ pentru alt patogen

Bronhoscopie cu lavaj bronhoalveolar
pentru studii microbiologice
[i incluzii CMV
Negativ\

Pozitiv\ pentru incluzii CMV

Bronhoscopie cu
biopsie tisular\ [i colora]ii
speciale pentru fungi,
mycobacterii [i pneumocistis
Negativ\

Pozitiv\ [i pentru alt
agent patogen

Negativ\ pentru al]i patogeni
sau e[ec dup\ 1-2 s\pt\mâni
de tratament pentru alt patogen

Trateaz\ alt
patogen

Observ\ sau consider\
biopsia pe pl\mân deschis

Trateaz\ cu Ganciclovir, Foscarnet sau Valganciclovir timp de > 21 de zile
Simptomele se remit

Simptomele persist\ dup\ 4 s\pt\mâni
de tratament

Se opre[te terapia
Reapari]ia simptomelor
Se repet\ bronhoscopia
Al]i patogeni

Incluzii CMV

Reinduc]ie cu Ganciclovir
sau Foscarnet sau ambele,
urmat\ de terapie cronic\
de men]inere

Trateaz\ pentru alt patogen
Figura 4.22. Tratamentul în pneumonia CMV
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Consider\ diagnosticul de encefalit\ CMV:
1. CD4<100 cel/mmc (valoare nadir)
2. Alterare inexplicabil\ a senzoriului
Punc]ie lombar\ < RMN cerebral
Accentuare periventricular\ sugestiv\ pentru encefalita CMV
ADN-CMV, antigen CMV sau cultur\ CMV pozitive în LCR
1. Induc]ie cu Ganciclovir: 5 mg/kg, i.v. la 12 ore +
Foscarnet: 90 mg/kg, i.v. la 12 ore, timp de 3-6 s\pt\mâni, apoi
terapie de men]inere cu ganciclovir/valganciclovir + foscarnet.
2. Alternativ: Ganciclovir: 5 mg/kg, i.v. la 12 ore, timp de 3-6 s\pt\mâni, apoi
Terapie de men]inere cu ganciclovir i.v. sau valganciclovir po
Figura 4.23. Algoritm pentru tratamentul encefalitei CMV

Consider\ diagnosticul la bolnavi cu CD4<100cel/mmc, sl\biciune la nivelul
extremit\]ilor inferioare [i reflexe diminuate sau accentuate
Punc]ie lombar\

RMN de m\duv\ pentru a exclude compresiunea medular\

Pleiocitoz\ cu neutrofile în LCR
sugestiv\ pentru poliradiculopatia CMV

Accentuare medular\
sugestiv\ pentru mielita CMV

ADN-CMV, antigen CMV sau cultur\ CMV pozitive în LCR confirm\ diagnosticul
Induc]ie cu Ganciclovir, Foscarnet sau ambele pân\ la ameliorarea clinic\
maximal\, apoi continu\ cu terapie cronic\ zilnic\ IV de men]inere
Figura 4.24. Algoritm pentru tratamentul poliradiculopatiei
sau mielopatiei CMV

4.16.4. Profilaxia secundar\
Dup\ terapia de induc]ie, profilaxia secundar\ este recomandat\ pentru toat\
durata vie]ii.. Regimurile care sunt eficiente pentru supresia cronic\ includ: ganciclovir parenteral sau oral, foscarnet parenteral, terapia parenteral\ combinat\ cu ganciclovir [i foscarnet, valganciclovir oral, cidofovir parenteral [i ganciclovir în implant
intraocular cu ganciclovir oral (doar pentru retinita CMV).
Terapia de men]inere poate fi întrerupt\ când nivelul limfocitelor CD4 >100150 cel/mmc, timp de minimum 3-6 luni sub terapie HAART, când nu exist\ semne
de boal\ activ\ [i se poate realiza consultul periodic oftalmologic. O asemenea
decizie este luat\ în consult cu medicul oftalmolog [i trebuie s\ ]in\ seama de
magnitudinea [i durata cre[terii CD4, magnitudinea [i durata supresiei înc\rc\turii
virale, localizarea anatomic\ a leziunii retiniene, acuitatea vizuat\ la ochiul contralateral [i posibilitatea monitoriz\rii regulate la medicul oftalmolog.
Când nivelul CD4 scade la valori <100-150 cel/mmc terapia de men]inere este
reluat\. Pentru copilul cu boal\ CMV nu exist\ date care s\ orienteze decizia de
întrerupere a profilaxiei secundare (terapie de men]inere) când nivelul CD4 cre[te
ca r\spuns la terapia ARV. Din cauza riscului de recuren]e, profilaxia secundar\
este indicat\ în cursul sarcinii. Alegerea agentului terapeutic va fi individualizat\,
dup\ consultul cu un expert. La femeia gravid\ indica]iile terapeutice [i cele profilactice sunt similare cu cele de la femeia negravid\.

4.16.5. Profilaxia primar\
Prevenirea expunerii
Persoanele seropozitive care apar]in grupurilor de risc cu rate relativ mici de
seropozitivitate pentru CMV (cei care nu au avut contacte cu homosexuali sau cu
utilizatori de droguri i.v.) sunt testate pentru anticorpii anti-CMV. Adolescen]ii [i
adul]ii HIV-pozitivi sunt aviza]i c\ CMV se transmite prin sperm\, secre]ii cervicale [i saliv\ [i c\ utilizarea prezervativelor este recomandat\ [i pentru reducerea
riscului de expunere la CMV. Persoanele cu infec]ie HIV, dar seronegative pentru
CMV care au nevoie de transfuzii de sânge trebuie s\ primeasc\ doar produse negative pentru anti-CMV.

Prevenirea bolii
Antiviralele curente nu se recomand\ pentru profilaxia bolii CMV. Dup\ vîrsta de 1 an se recomand\ testarea anual\ pentru anticorpii anti-CMV a copiilor
seropozitivi cu imunodepresie sever\. Testarea anual\ permite identificarea copiilor
care au cî[tigat infec]ia CMV [i care pot beneficia de screeningul oftalmologic pentru retinit\ (examen periodic la 4-6 luni). Valganciclovirul oral poate determina reducerea disemin\rii CMV la copilul seropozitiv cu CD4 mai mic de 50 celule/mmc.
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4.17. Leucoencefalopatia multifocal\ progresiv\
4.17.1 Agent etiologic
Leucoencefalopatia multifocal\ progresiv\ (LMP) este o boal\ demielinizant\
a SNC rezultat\ în urma infec]iei cu virusul JC (JCV).
JCV face parte din genul Polyomavirus, familia Papovavirus. Este similar
altor poliomavirusuri umane (BKV) [i virusului simian al imunodeficien]ei 40
(SV 40).
LMP este întâlnit\ la 4-8% dintre bolnavii cu infec]ie HIV [i afecteaz\ de
regul\ persoanele între 20 [i 50 de ani; a fost semnalat\ totu[i [i la copii seropozitivi. Pare s\ fie mai frecvent\ la unele grupuri de risc (b\rba]i homosexuali sau bisexuali). În figura 4.25. este prezentat algoritmul pentru diagnosticul
LMP.
Deficit progresiv al SNC (motor, senzitiv, cognitiv, vizual)

Investiga]ii imagistice ale SNC (RMN sau CT)

Consider\ LMP dac\:
- exist\ leziuni predominent/exclusiv la nivelul
substan]ei albe;
- f\r\ priz\ de contrast;
- nechistice;
- f\r\ efect de mas\.

Punc]ie lombar\:
PCR pentru ADN-JCV

PCR pozitiv:
Prezump]ie mare de
LMP

LMP este pu]in probabil\ dac\:
- leziunile predomin\ la nivelul substan]ei
cenu[]ii;
- prezint\ priz\ de contrast;
- sunt chistice;
- au efect de mas\.

Consider\ alt diagnostic

PCR negativ: se ia
în discu]ie biopsia
cerebral\
(în func]ie de
localizarea
procesului [i de
starea bolnavului)

Figura 4.25. Algoritm pentru diagnosticul LMP

4.17.2. Tratament [i profilaxie
În afar\ de men]inerea func]iilor imune, nu exist\ m\suri pentru profilaxia
sau prevenirea LMP. Nici un antiviral nu s-a dovedit eficient pe JCV. Cea mai
bun\ abordare este optimizarea terapiei antiretrovirale. Au fost efectuate mai
multe studii care au raportat unele rezultate încurajatoare la doze mici de heparan-sulfat administrate subcutanat sau la administrarea intravenoas\ [i intratecal\
de Ara-C. Se afl\ în curs de desf\[urare studii cu Cidofovir, amantadin\, D interferon, foscarnet, ganciclovir [i cu inhibitori de topoizomeraz\ (Camptotecin [i
Topotecan).

4.18. Boli cu transmitere sexual\ cu Papilomavirusuri
umane
4.18.1. Agen]i etiologici
Papilomavirusurile umane (HPV) afecteaz\ mai ales epiteliile scuamoase determinând infec]ii asimptomatice, latente, dar [i neoplasme benigne (veruci) sau
maligne (carcinom cu celule scuamoase). HPV sunt virusuri cu ADN circular
dublu spiralat, f\r\ anvelop\, care apar]in genului Papillomavirus din familia Papovaviridae. Au fost identificate peste 110 tipuri de HPV; fiecare tip tinde s\
fie asociat cu o specificitate tisular\ particular\, patologie [i risc oncogen.

4.18.2. Manifest\ri clinice:
- veruci cutanate;
- epidermodisplazia veruciform\;
- boli genitale cu HPV: veruci benigne tipice (condiloame), neoplasme intraepiteliale premaligne, carcinoame.

4.18.3. Tratamentul utilizat în condiloamele acuminate
Principalele modalit\]i terapeutice utilizate pentru condiloamele acuminate
sunt prezentate în tabelul 4.31. Neoplasmele cervicale [i anale necesit\ interven]ie medical\ de specialitate.
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MEDICAMENT
Podofilin\ 25%

REGIM
1 dat\/s\pt\mân\,
> 6 aplica]ii

REAC}II ADVERSE
Prurit, durere, arsur\ chimic\,
ulcera]ii, cicatrici, dermit\
de contact, toxicitate sistemic\

Terapeutic: 2x/zi, 3 zile
Ca la podofilin\
consecutiv pe s\pt\mân\,
> 4 cicluri. Supresiv: 1x/zi, 3
zile consecutiv pe s\pt\mân\,
> 8 cicluri
Acid bicloracetic
S\pt\mânal, > 6 aplica]ii
Prurit, durere, arsur\ chimic\,
sau tricloracetic 80%
ulcera]ii, cicatrici

COMENTARII
Nu se aplic\ pe pielea
s\n\toas\. Nu se
trateaz\ o suprafa]\
cutanat\ mai mare
de 10 cm2 Nu se
folose[te la gravid\.

Podofilotoxin\

5- fluorouracil

De 2x/zi, din dou\ în dou\
s\pt\mâni

IFN-D-n3

250.000IU/leziune
(total > 2,5 MIU),
2x/s\pt\mân\, > 8 s\pt\mâni
1MIU/leziune (> 5 veruci),
3x/s\pt\mân\, 3 s\pt\mâni

IFN-D-2b
IFN-D-2a
Imiquimod (inductor
de IFN)

1x/zi, 3 zile/s\pt\mân\,
> 16 s\pt\mâni

Prurit, durere, arsur\ chimic\,
ulcera]ii, cicatrici, dermit\
de contact
Febr\, frisoane, astenie,
cefalee, mialgii

Nu se aplic\ pe pielea
s\n\toas\. Se pot
utiliza la gravid\.
Nu se utilizeaz\ la
gravid\
IFN se administreaz\
la baza leziunii.

Prurit, arsuri, eritem, eroziuni,
edem

Tabelul 4.31. Modalit\]i terapeutice utilizate în condiloamele acuminate
Crioterapia, excizia chirurgical\, electrocauterizarea [i laser terapia sunt frecvent folosite în boala HPV anogenital\.

4.18.4. Prevenirea infec]iei cu HPV
M\surile de prevenire a transmiterii infec]iei HIV sunt valabile [i pentru
prevenirea transmiterii infec]iilor cu HPV. În figurile 4.26., 4.27. [i 4.28. sunt
prezentate modalit\]ile de supraveghere ale bolnavului seropozitiv pentru prevenirea cancerului cervical [i anorectal.

Frotiu Papanicolau anormal

Grad II

Grad III

Femeia poate fi
monitorizat\ regulat?

Femeia poate fi
monitorizat\ regulat?

NU

DA

DA
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Grad IV

NU

Frotiu Papanicolau
la fiecare 4-6 luni,
timp de 2 ani, pîn\
cînd 3 frotiuri seccesive
sunt negative

Frotiu grad II, III, IV
sau V ?

DA

NU

Frotiu Papanicolau
în fiecare an

Colposcopie

Figura 4.26. Algoritm pentru managementul femeii seropozitive cu frotiu
Papanicolau anormal (modificat dup\ W. Bonnez)

Colposcopie
152
Anormal\

Normal\

Biopsie
+/curetaj endocervical

Curetaj endocervical

CIN-1

CIN-2
CIN-3

Curetaj endocervical normal
[i f\r\ discrepan]\ mare între
ex. citologic [i cel histologic
[i f\r\ suspiciune de invazie

Cancer

Anormal

Normal

Cancer invaziv
NU
DA

NU

Histerectomie sau radioterapie
DA

Crioterapie sau
laser terapie

DA

Excizie chirurgical\

Ex. histopatologic
arat\ leziune de grad
mare

DA

Coniza]ie biopsic\ prin
excizie chirurgical\ sau
laser terapie

NU

Frotiu Papanicolau repetat la fiecare 4-6 luni

CIN=neoplasm intraepitelial cervical;
CIS=carcinom in situ
Figura 4.27. Algoritm pentru managementul femeii seropozitive
care necesit\ colposcopie (modificat, dup\ W. Bonnez)

Simptome anale
153
Da

Nu

Ex. anoscopic
+/colposcopie

Condiloame perianale prezente

Boal\ HPV

DA

NU

Nu

Da

Contacte sexuale
anale receptive
DA
NU
DA

Trateaz\ simptomele

Ex. anoscopic +/colposcopie

Citologie anal\
Anormal\
NU

Boal\ HPV prezent\
DA
Gradul

AIN 1-2

Trateaz\

DA
Biopsie din
toate leziunile

Se trateaz\
condiloamele
perianale

AIN 3

Biopsie din
cele 4 cadrane

AIN 2-3
Cancer

Trateaz\

Trateaz\

Supreveghere la 3-6 luni
dac\ este necesar

Supraveghere la
3-6 luni, dac\ este
necesar
AIN= neoplasm intraepitelial anal

NU

AIN 1

Supraveghere la
6-12 luni, dac\ este
necesar

Figura 4.28. Algoritm pentru managementul bolnavului seropozitiv
cu boal\ HPV anal\
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4.19. Al]i agen]i cu transmitere sexual\
În tabelul 4.32. sunt prezenta]i principalii agen]i patogeni cu transmitere sexual\ [i consecin]ele posibile asupra produsului de concep]ie
AGENT
Herpes
HPV
Hepatit\ B
Purt\toare cronic\,
acut\ [i cronic\
HIV
Chlamydia
trachomatis
Ureaplasma
realyticum
Mycoplasma
hominis
Neisseria gonorrhea

CONSECIN}| LA FEMEIA GRAVID| CONSECIN}E LA NOU-N|SCUT
exacerbare local\
Infec]ie local\ [i diseminat\
exacerbarea condilomatozei
Polipoz\ laringean\
Purt\toare cronic\
Hepatit\ acut\ [i cronic\
Hepatit\ acut\ [i cronic\
Modific\ri în evolu]ia clinic\
Cervicit\, boal\ inflamatorie pelvin\
(precoce în sarcina < 10 s\pt\mâni)
Corioamniotit\
Endometrit\
Bacteriemie
Sindrom Fitz-Hugh-Curtis
Cervicit\, boal\ inflamatorie pelvin\
(precoce < 10 spt. de sarcin\)
Endometrit\

Streptococcus
Grupul B
Treponema pallidum Sifilis
Trichomonas
Vaginit\
vaginalis
Vaginoza bacterian\ Corioamniotit\, endometrit\ (post-partum)

Hepatit\, infec]ie HIV
Conjunctivit\, pneumonie
Boal\ pulmonar\ cronic\ de prematuritate,
pneumonie
septicemie
Conjunctivit\
Septicemie
Infec]ie diseminat\
Meningit\, septicemie
Sifilis congenital
Pneumonie ?
prematuritate

Tabelul 4.32. Agen]i cu transmitere sexual\
Principalele metode utilizate pentru analiza secre]iilor vaginale [i a leziunilor genitale la femeia seropozitiv\ sunt prezentate în tabelul 4.33.
METODE
SCOP
Colora]ia Gram (pentru secre]ii vaginale sau Analiza florei vaginale
endocervicale, detectare de fungi, gonococi
[i celule de tip „clue cells“)
Prepararea [i examinarea umed\ a secre]iilor Verificarea motilit\]ii Trichomonas vaginalis, a „clue cells“,
organisme fungice [i leucocite.
Prepararea cu KOH a secre]iilor
Verificarea formelor fungice, mirosul de pe[te sugestiv pentru
vaginoza bacterian\
Culturi din leziunile din endocervix [i vagin pentru gonococ, Chlamydia, Herpes simplex,
Haemophilus ducreyi
Frotiu Papanicolau
Citologie, Herpes, Trichomonas, HPV
Teste serologice
Sifilis, CMV
Examen pe câmp întunecat
Detectarea spirochetelor la baza ulcerelor
Culturi din rect, uretr\, faringe
Detectarea gonococilor genitali
Aspirat din ganglionii limfatici inghinali
Culturi pentru Chlamydia [i H.ducreyi, examinarea pe câmp
întunecat a spirochetelor
PCR sau LCR din urin\
Eviden]iere de Chlamydia [i gonococ

Tabelul 4.33. Metode de diagnostic pentru analiza secre]iilor vaginale
[i a leziunilor genitale*

NOT|

„clue cell“ = celule epiteliale gigant, cu citoplasm\ granular\,
detectate împreun\ cu bacili Gram negativi.

În tabelul 4.34. sunt prezentate manifest\rile clinice, etiologia [i diagnosticul în leziunile genitale ap\rute în sarcin\.
LEZIUNE

BOAL|

ulcer dureros Herpes

AGENT
Herpes simplex

{ancru moale H.ducreyi

ulcer
nedureros
papulonodular\

Limfogranulom
Sifilis

Chlamydia
trachomatis
Treponema

Granulom
inghinal

Calymmato
bacterium
granulomatis

LEZIUNE
CARACTERISTIC|
Veziculo-papular\

GANGLIONI
LIMFATICI
da, durero[i

DIAGNOSTIC

ulcere friabile,
f\r\ indura]ii
ulcer superficial,
de durat\ scurt\
ulcer cu indura]ii

da, durero[i
da, durero[i

Cultur\, preparat
Tzanck, colora]ie
imunofluorescen]\
Colora]ie Gram,
cultur\
PCR, cultur\

da, nedurero[i

Examen pe câmp

noduli mici, ulcera]i

rar

Colora]ie a ]esutului

Tabelul 4.34. Etiologia, manifest\rile clinice [i diagnosticul leziunilor
genitale în sarcin\*

4.19.1 Infec]ia cu Chlamydia
4.19.1.1. Manifest\ri clinice
Principalele zone de infec]ie la femei sunt cervixul [i endocervixul. Infec]ia
cu Chlamydiae deseori coexist\ cu alte boli cu transmitere sexual\. În mod obi[nuit infec]ia este asimptomatic\ sau latent\ [i poate fi cronic\.
Aproximativ 70% din partenerele sexuale ale b\rba]ilor cu uretrit\ cu Chlamydia prezint\ semne de infec]ie endocervical\. La ambele sexe, infec]ia urogenital\ cu Chlamydia poate fi asociat\ cu infec]ia consecutiv\ a rectului, gâtului
[i ochilor. Rolul Chlamydiei în producerea infec]iilor urinare a fost sugerat de
un studiu care a identificat C. trachomatis la 10 din 16 gravide cu piurie cu
urocultur\ negativ\. Absen]a bacteriilor patogene [i prezen]a polimorfonuclearelor
eviden]iate pe frotiu, sugereaz\ Chlamydia. Gravidele cu secre]ii vaginale [i vaginit\ sau cervicit\ trebuie evaluate [i pentru al]i agen]i patogeni care pot cauza
aceste sindroame.
Infec]ia genital\ cu Chlamydia, chiar asimptomatic\, se asociaz\ cu un risc
crescut de ruptur\ prematur\ de membrane, na[tere înainte de termen [i nou-n\scu]i mici pentru vârsta gesta]ional\. 40- 55% din nou-n\scu]ii ale c\ror mame
nu au fost tratate dezvolt\ pneumonie. Infec]ia cu Chlamydia trebuie tratat\ în
urm\toarele situa]ii:

*Modificat dup\ from Lee R.V.: Sexually transmitted infections in „Medical complications during pregnancy“
editat de Burrow G & Ferris T., fourth edition, 1995 WB Saunders Company.
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z Femei cu cervicit\ purulent\ sau mucopurulent\;
z Femei de 20 ani sau mai pu]in, active sexual;
z Antecedente de B.T.S.;
z Partener cu uretrit\ gonococic\;
z Sângerare la [tergerea mucoasei cervicale;
z Partener nou în ultimele 2 luni;
z Partener care are [i alte partenere.
Dac\ screening-ul pentru Chlamydia [i culturile nu sunt posibile, primele
trei situa]ii descrise mai sus pot indica începerea unui tratament empiric.
Scopul screening-ului de rutin\ la pacientele cu risc crescut este de a identifica [i trata pacientele pentru a preveni ruptura prematur\ de membrane, de a
preveni na[terea prematur\ [i de a evita infec]ia postpartum atât a mamei, cât
[i a nou-n\scutului.
Considera]ii importante în ceea ce prive[te tratamentul infec]iei cu Chlamydia:
z Datorit\ ciclului lung de via]\ a C. trachomatis, este necesar un regim
terapeutic de lung\ durat\.
z Ambii (to]i) parteneri(i) trebuie trata]i în acela[i timp.
z Dac\ pacienta continu\ raporturile sexuale, trebuie folosite prezervativele.

4.19.1.2 Tratament
z În timpul sarcinii cei mai siguri agen]i antibacterieni sunt eritromicina
oral\ administrat\ 7-14 zile, pentru tratamentul cervicitei mucopurulente
[i al uretritei;
z Tetraciclinele nu trebuie utilizate în sarcin\. Noile antibiotice macrolide,
claritromicina [i azitromicina, au o ac]iune excelent\, dar nu exist\ suficient\ experien]\ în ceea ce prive[te folosirea lor în sarcin\.
z Tratamentul pentru infec]ia gonococic\ cu penicilin\, cefalosporin\ sau
spectinomicin\ nu va eradica Chlamydia.
z Nitratul de argint, 1% nu este eficient în prevenirea conjunctivitei neonatale cu Chlamydia. Pentru profilaxia oftalmitei neonatorum în multe centre se folose[te unguentul cu eritromicin\.
a). Regimuri de prim\ inten]ie:
z Eritromicin\ baz\: 500 mg p.o. de patru ori pe zi timp de 7 zile
sau
z Amoxicilin\: 500 mg p.o. de trei ori pe zi timp de 7 zile
b). Variante de tratament:
z Eritromicin\ baz\: 250 mg p.o. de patru ori pe zi timp de 14 zile

sau
z Eritromicin\ etilsuccinat: 800 mg p.o. de patru ori pe zi timp de 7 zile
sau
z Eritromicin\ etilsuccinat: 400 mg p.o. de patru ori pe zi timp de 14 zile
sau
z Azitromicin\: 1 g p.o. în doz\ unic\

NOT|:

Eritromicina estolat este contraindicat\ în sarcin\

4.19.2. Trichomoniaza
4.19.2.1. Manifest\ri clinice
Agent etiologic al acestei afec]iuni este Trichomonas vaginalis. Tabloul clinic se caracterizeaz\ prin secre]ie vaginal\ g\lbuie, de vâscozitate redus\, cu
miros urât, prurit vulvar [i perineal, discomfort, dispareunie, disurie, polachiurie,
eritem vulvar [i vaginal, durere în abdomenul inferior. Mucoasele vaginale sunt,
tipic, eritematoase [i granulare, „cervix cu aspect de c\p[un\”.

4.19.2.2. Tratament
z Metronidazol:
- 2 g p.o. în doz\ unic\, sau
- 500 mg p.o. 2x/zi timp de 7 zile, sau
- 375 mg p.o. 2x/zi timp de 7 zile
- metronidazol gel (tratament intravaginal), timp de 10-14 zile, este
mai pu]in eficace.

NOT|:
Tratamentul sistemic cu metronidazol trebuie evitat în primul trimestru de
sarcin\.
Tratamentul topic, de[i mai pu]in eficace, este tratamentul de elec]ie la femeia gravid\.
Partenerul (partenerii) sexual(i) trebuie trata]i concomitent la fel ca femeia
gravid\.
Contactul sexual trebuie evitat pe timpul tratamentului.

4.19.3. Vaginoza bacterian\ (Vaginita nespecific\)
4.19.3.1. Manifest\ri clinice
Pe timpul sarcinii, majoritatea gravidelor prezint\ secre]ii vaginale [i cervicale abundente. De obicei exist\ cantit\]i mari de secre]ie sub forma unei creme
albicioase. pH-ul este acid [i sunt prezente multe celule epiteliale, pu]ine leu-
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cocite [i predomin\ lactobaciliir Gram pozitivii. Astfel de secre]ii fac parte din
r\spunsul cervico-vaginal normal la stimularea hormonal\ din sarcin\.
Vaginoza bacterian\ const\ în cre[terea secre]iilor cu un miros urât în cazul
în care al]i agen]i patogeni (Candida sp., Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhea sau Chlamydia trachomatis) au fost exclu[i. Este o cauz\ frecvent\ de
infec]ie vaginal\. 50% din femei pot fi infectate f\r\ s\ prezinte simptome. De
obicei, nu exist\ prurit sau irita]ie. Dac\ ele sunt prezente, atunci sugereaz\ alte
etiologii.
Determinat\ de o cre[tere excesiv\ a bacteriilor, mai ales a celor anaerobe
sau facultativ-anaerobe, infec]ia poate complica boala inflamatorie pelvin\ [i poate
cre[te riscul transmiterii HIV. În sarcin\, modific\rile în microflora cervico-vaginal\ pot contribui la ruptura prematur\ a membranelor [i la debutul prematur al
travaliului, la apari]ia corioamnionitei [i a endometritei post-partum.

4.19.3.2.Tratament
z De prim\ inten]ie: *Metronidazol 250 mg p.o. de trei ori pe zi, timp de
7 zile.
z Variante:
- Metronidazol: 2 g p.o. în doz\ unic\
sau
- Clindamicin\: 300 mg p.o. de dou\ ori pe zi, timp de 7 zile
sau
- Metronidazol gel 0,75% o aplica]ie intravaginal\ de dou\ ori pe
zi, timp de 5 zile
z Administrarea metronidazol trebuie evitat\ în primul trimestru de sarcin\.

4.19.4. Boala inflamatorie pelvin\
În general boala inflamatorie pelvin\ (BIP) este o infec]ie polimicrobian\.
Principalii agen]i etiologici sunt: N. gonorrheae, C. trachomatis, M. hominis, U.
urealyticum, anaerobi (peptostreptococ, bacteroizi, A. Israeli), aerobi ( S. faecalis,
E. coli, Klebsiella sp., Proteus sp.). Rareori BIP este produs\ de M. tuberculosis, M. pneumoniae, Campylobacter sp. De obicei, apare în urma ascensiunii microorganismelor patogene din tractul genital inferior [i rareori apare în sarcin\
(>10 s\pt\mâni) deoarece dezvoltarea f\tului, a placentei [i a membranelor blocheaz\ ascensiunea infec]iei.

4.19.4.1. Manifest\ri clinice [i diagnostic:
z Criterii minime: sensibilitate în abdomenul inferior, sensibilitate la nivelul
anexelor, sensibilitate la mobilizarea cervixului [i absen]a altor diagnostice, cum
ar fi apendicita sau sarcina ectopic\.

z Criterii suplimentare: febr\ >38oC, secre]ie cervical\/vaginal\ anormal\, vitez\ de sedimentare a hematiilor crescut\, test pozitiv pentru gonoree sau chlamydia, abces tubo-ovarian la ecografie.
z Diagnostic în sarcin\: gravida trebuie s\ prezinte criteriile minime, plus
unul sau mai multe criterii suplimentare. Laparoscopia trebuie evitat\ în timpul
sarcinii, cu exceptia sarcinii premature cu tablou clinic sever [i diagnostic incert
[i cu e[ec terapeutic.
z Diagnostic diferen]ial: sarcin\ ectopic\, apendicit\ acut\, chist ovarian
(rupt sau hemoragic), endometrioz\ [i torsionare a anexelor.

4.19.4.2. Tratament
Tratamentul poate fi administrat în spital sau în ambulator. Criteriile de spitalizare sunt: pacient\ infectat\ cu HIV, diagnostic incert, sarcin\, infec]ie care
nu r\spunde la tratamentul ambulator în 48 de ore, abces pelvin, boal\ sever\,
semne de peritonit\ la examenul fizic (urgen]\ chirurgical\), probabilitate de lips\
de aderen]\ la terapia oral\. De regul\, toate gravidele cu BIP trebuie spitalizate
pentru tratament.
a). Tratament ambulator:
z Eritromicin\ baz\: 500 mg p.o. 4x/zi timp de 7-14 zile + Ceftriaxon\:
250 mg i.m. doz\ unic\:
z Cefoxitin\: 2 g i.m. [i Probenecid: 1 g p.o. doz\ unic\, administrat concomitent.
b). Tratament în spital:
z Penicilin\ G: 4 milioane unit\]i i.v. la 4 ore, plus Metronidazol: 500 mg
i.v. la 8 ore, [i Gentamicin\: 1,5 mg/kgc i.m la 8 ore sau Amikacin\: 7,5
mg/kgc i.m. la 12 ore, timp de 14 zile ;
z Cefoxitin\: 2 g i.v. la 6 ore plus Gentamicin\: 2 mg/kgc la 8 ore timp
de cel pu]in 48 de ore dup\ ameliorarea clinic\.
z Clindamicin\: 900 mg i.v. la 8 ore plus Gentamicin\: 2 mg/kgc i.v. sau
i.m. urmat\ de 1,5mg/kgc la 8 ore timp de cel pu]in 48 ore dup\ ameliorarea
clinic\.
Tratamentele de mai sus se administreaz\ timp de cel pu]in 48 de ore dup\
ameliorarea clinic\, dup\ care se continu\ cu eritromicin\ baz\: 500 mg p.o.
4x/zi pân\ la încheierea unei cure complete de tratament de 10-14 zile.

NOT|:
Tetraciclina, doxiciclina [i ofloxacina sunt contraindicate în timpul sarcinii.
Metronidazolul trebuie evitat în primul trimestru de sarcin\.
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c). Indica]ii de tratament chirurgical:
Dac\ exist\ suspiciunea de abces tubo-ovarian rupt, progresie a unui abces,
demonstrat\ ecografic în ciuda tratamentului, e[ec terapeutic, peritonit\, septicemie, abces mai mare de 8-10 cm pe ecografie se recomand\ interven]ia chirurgical\ de specialitate.

4.20 Parazi]ii intestinali
Infec]iile cauzate de helmin]i [i protozoare sunt foarte obi[nuite în ]\rile în
curs de dezvoltare. În cele mai multe cazuri, pacienta este asimptomatic\ [i aceste organisme sunt detectate în urma controalelor de rutin\ de scaun ale gravidelor.
Alt\ situa]ie obi[nuit\ este atunci când o gravid\ se prezint\ cu o acuz\ caracteristic\ unei infec]ii parazitare, dar este neclar dac\ acest organism este cauza simptomelor. Ultimul scenariu îl reprezint\ o situa]ie clar\ cu tablou clinic de boal\ determinat de parazi]i, cu simptome care pot fi u[oare sau severe sau chiar de natur\
a amenin]a via]a.
Majoritatea medicamentelor anti-helmintice sunt prost absorbite. Ace[ti agen]i
sunt contraindica]i în sarcin\, prin urmare tratamentul se bazeaz\ pe o decizie
risc/beneficiu.
Helmin]ii care produc frecvent infec]ii în ]\rile în curs de dezvoltare sunt:
Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Ancylostoma duodenale, Necator americanus,
Strongyloides stercoralis, Enterobius vermicularis, Schistosoma mansoni, Taenia solium, Taenia saginata, Hymenolepis nana; infec]iile cu patogeni multipli sunt, de
asemenea, frecvente. Diagnosticul trebuie pus prin cel pu]in trei metode diferite: metoda direct\ de examinare a scaunului, sedimentare spontan\ (Lutz), Faust [i BermanMoraes (tabelul 6.10.1.). Când exist\ posibilitatea prezen]ei oxiurilor (enterobius), cea
mai bun\ metod\ de diagnostic este „Banda adeziv\”, iar unde exist\ suspiciunea de
teniaz\, este recomandat examenul scaunului pentru proglote.
Transmiterea congenital\ a parazi]ilor intestinali este foarte rar\, prin urmare
parazitozele nu justific\ tratamentul, care poate fi amânat pân\ dup\ na[tere. Dintre
to]i parazi]ii intestinali, singurul care poate necesita tratament în sarcin\, din cauza
posibilit\]ii apari]iei unei boli severe asociate imunodepresiei din HIV este
Strongyloides stercoralis; acesta trebuie tratat cu Tiabendazol. To]i ceilal]i parazi]i
necesit\ tratament pe timpul sarcinii numai dac\ medicamentul nu prezint\ nici un
risc pentru nou-n\scut sau dac\ simptomele sunt atât de importante încât pacienta
nu poate a[tepta s\ fie tratat\ pân\ dup\ na[tere.
Organismele comensuale, precum Entamoeba coli, Endolimax nana, Iodamoeba
butschlii nu necesit\ tratament. Unii patogeni, cum ar fi Schistosoma mansoni nu
trebuie trata]i în timpul sarcinii.
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