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Prefa]\ la edi]ia I

SIDA la copii a fost raportat pentru prima dat\ în 1982, de c\tre un grup
de medici pediatri din SUA. Ace[ti pediatri s-au confruntat cu provocarea de
a-i convinge pe cei responsabili de îngrijirea medical\ a copiilor c\ aceast\
boal\ devastatoare poate ap\rea [i în popula]ia pediatric\ [i, odat\ cu recunoa[terea ei, speciali[tii trebuiau s\ ofere sprijin astfel încât copiii s\ beneficieze de acelea[i tratamente ca [i adul]ii infecta]i cu HIV. Datorit\ acestor eforturi s-a înregistrat o sc\dere a morbidit\]ii [i a ratei mortalit\]ii la copii. Cel
pu]in în SUA [i în alte ]\ri bogate în resurse, infec]ia cu HIV a fost astfel
transformat\ într-o boal\ cronic\ care poate fi ]inut\ sub control, cu rate anuale
ale mortalit\]ii sub 1%. Totu[i, în multe ]\ri s\race în resurse, epidemia continu\ s\ se extind\ f\r\ încetare, înregistrând statistici de milioane de persoane
infectate cu HIV, atât femei, b\rba]i, cât [i copii. În aceste ]\ri întâlnim [i tragicele statistici legate de morbiditate [i rate ale mortalit\]ii, care sunt mult mai
alarmante la copii, considera]i prin defini]ie „gazde imature“.
E interesant de semnalat ca unele ]\ri „în tranzi]ie“ sau „s\race în resurse“ au înregistrat un succes deosebit în controlul epidemiei, una dintre ele fiind Brazilia. Aceasta s-a întâmplat datorit\ unei combina]ii între voin]a politic\ local\, efortul individual [i accesibilitatea terapiei. În 1996, un grup de pediatri de la Universitatea Federal\ din Rio de Janeiro, afilia]i „Programului
pentru Îngrijire Integrat\ a Gravidelor HIV pozitive“, împreun\ cu medici de la
alte centre din ora[ul Rio de Janeiro, au scris un manual despre îngrijirea cazurilor HIV pediatrice.
Acest manual a fost realizat pentru a informa profesioni[tii din domeniul
HIV pediatric brazilian [i de a le aduce la cuno[tin]\ mesaje importante legate
de prevenirea transmiterii materno-fetale a infec]iei cu HIV, precum [i diagnosticul [i tratamentul infec]iei. În 1996, în Rio de Janeiro, foarte pu]ini copii infecta]i cu HIV (sau poate nici unul) urmau una dintre terapiile antiretrovirale.
Odat\ cu realizarea acestui manual [i a parteneriatului unui grup de persoane care s-au unit pentru a forma o re]ea de speciali[ti interesa]i de îngrijirea copiilor cu HIV, au fost înfiin]ate mai multe centre medicale. Ministerul
S\n\t\]ii asigur\ acum antiretrovirale pentru copii [i pentru p\rin]ii lor. Datorit\
implic\rii unui grup mic de persoane, inclusiv a Dr. Susie Nogueira de la Universitatea Federal\ din Rio de Janeiro, copiii infecta]i cu HIV tr\iesc acum mai
mult, ratele anuale ale mortalit\]ii sunt similare sau chiar mai bune decât cele
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din SUA, iar infec]ia cu HIV este privit\ acum ca o boal\ cronic\ aflat\ sub
control.
Prima mea c\l\torie în România, în anul 2001, mi-a adus aminte de prima
mea vizita la Rio de Janeiro, în 1995, când epidemia cu HIV la copii luase
avânt, infrastructura medical\ era limitat\, iar tratamentul, chiar [i atunci când
era la îndemân\, nu era accesibil copiilor datorit\ lipsei voin]ei politice [i costului mare al medicamentelor. Acum, în România, condi]iile sunt mult mai bune
comparativ chiar [i cu anul trecut, angajarea politic\ s-a îmbun\t\]it, iar accesul la terapia antiretroviral\ este în cre[tere. {i, foarte important, un nucleu
format din personal medical din întreaga ]ar\ s-a dedicat prevenirii [i trat\rii
infec]iei HIV pediatrice.
Prima versiune a acestui manual a fost în limba portughez\ [i era destinat celor din Brazilia. Ulterior a fost tradus în spaniol\ [i englez\, [i actualizat de câteva ori în ultimii câ]iva ani, mai ales c\ la vremea respectiv\ nu
exista nici o carte care s\ poat\ fi folosit\ pentru managementul practic al
copiilor.
Acest lucru a fost posibil cu permisiunea autorilor originali din Rio de
Janeiro, care au dorit s\ vad\ manualul lor adaptat [i modificat în toat\ lumea,
astfel încât personalul medical de pretutindeni s\ gr\beasc\ rezolvarea problemelor legate de infec]ia HIV la copii [i s\ aib\ marea satisfac]ie de a fi membri ai acestei „echipe“, to]i fiind implica]i în îngrijirea copiilor infecta]i [i afecta]i. Este o mare satisfac]ie pentru mine s\ v\d versiunea în limba român\ a
acestui manual deoarece acesta este înc\ un instrument care poate fi folosit
pentru a ajuta la ceea ce va deveni în cele din urm\, o alt\ poveste de succes a cazurilor pediatrice de SIDA în ]ara dumneavoastr\. Pretutindeni copiii
sunt speran]a pentru viitor. Mult succes în aceast\ provocare, foarte important\,
dar [i plin\ de satisfac]ii!

Dr. JOHN S. LAMBERT
Universitatea Maryland, Institutul de Virusologie Uman\, SUA
Institutul pentru S\n\tatea Copilului, Londra, Marea Britanie

Prefa]\ la edi]ia a II-a

Tratamentul antiretroviral este doar un aspect în cadrul unei strategii
na]ionale de îngrijire a infec]iei HIV. O abordare corect\ a persoanelor infectate
[i a celor afectate de infec]ia cu HIV trebuie s\ se adreseze unor direc]ii complexe de ac]iune care s\ acopere atât aspectele medicale, cât [i problemele, la fel
de complexe [i covâr[itoare, cum sunt cele din plan psihologic, social, educa]ional, cultural, religios, juridic, economic [i politic.
Atât politicienii, cât [i pacien]ii trebuie s\ priveasc\ mai larg, mai elastic,
cu mai mult\ implicare [i cu mai mult\ în]elegere problemele persoanei infectate
precum [i cele ale societ\]ii din care facem to]i parte.
În ultimii ani, în România, s-au înregistrat progrese deosebite atât în domeniul medical [i al terapiei specifice antiretrovirale, cât [i în domeniul reglement\rilor socio-politice.
Din punct de vedere medical, România dispune de o re]ea de supraveghere
a fenomenului HIV [i de monitorizare a terapiei antiretrovirale. În prezent re]eaua
medical\ româneasc\ dispune de toate medicamentele antiretrovirale aflate în uz
[i în ]\rile dezvoltate ale lumii. Cre[te num\rul personalului medico-sanitar cu
bun\ preg\tire profesional\ în îngrijirea pacientului seropozitiv. Începe s\ se
cristalizeze [i o re]ea psihosocial\ preg\tit\ s\ sus]in\ în acest sens persoana
infectat\, dar [i structurile sociale implicate, un rol important avându-l re]eaua
medical\ pe a carei structura\se suprapune, dar [i al organiza]iilor neguvernamentale care se implic\ din ce în ce mai eficient în colaborarea cu structurile
mult mai rigide [i greoaie ale statului.
~n anul 2002 a ap\rut Legea nr. 584, lege privind m\surile de prevenire a
r\spândirii maladiei SIDA ^n România [i de protec]ie a persoanelor infectate cu
HIV sau bolnave de SIDA. ~n baza acestei legi s-a constituit Comisia Na]ional\
pentru Supravegherea, Controlul [i Prevenirea Cazurilor de Infec]ie HIV/SIDA,
organizat\ ca organism interministerial, f\r\ personalitate juridic\, sub autoritatea
Primului Ministru, pe lânga Secretariatul General al Guvernului, condus\ de c\tre
Consilierul Primului Ministru cu atribu]ii ^n domeniul asigur\rii s\n\t\tii popula]iei.
Fondurile necesare aplic\rii Strategiei Na]ionale pentru Supravegherea,
Controlul [i Prevenirea cazurilor de infec]ie HIV/SIDA se asigur\ de la bugetul
de stat, din Fondul de Asigur\ri Sociale de S\n\tate, din venituri extra-bugetare
[i din fondurile PHARE. Datorit\ cristaliz\rii obiectivelor Strategiei Na]ionale Anti-
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SIDA au ap\rut programe coerente, care au atras un suport financiar important
din partea Fondului Global.
~n prezent se lucreaz\ la Metodologia de aplicare a Legii nr. 584/2002.
De[i s-au reu[it toate acestea, care au costat mult timp, multe eforturi, mult\
lupt\ [i multe victime, planeaz\ în continuare asupra tuturor, a celor bolnavi [i
a celor ce se implic\ în ajutarea lor, teama c\ nu se va putea asigura continuitatea terapiei antiretrovirale [i monitorizarea persoanelor infectate datorit\ subfinan]\rii programului na]ional de profil.
România este printre cele mai bine preg\tite ]\ri din zona în care este situat\ geografic. Are o strategie na]ional\, un program [i un plan de aplicare foarte
clare [i ceea ce este fundamental, func]ionale. Este locul [i momentul s\ aducem
mul]umiri celor ce s-au dedicat acestei probleme, medici, asistente medicale, asis
ten]i sociali, psihologi, re]eaua sanitar\ în general, organiza]ii neguvernamentale
interna]ionale [i locale, Organiza]ia Na]iunilor Unite pentru SIDA.
Apari]ia acestui Manual de îngrijire a copilului infectat cu HIV este rezultatul colaborarii dintre institu]iile statului, respectiv Institutul de Boli Infec]ioase
„Prof. Dr. Matei Bal[“ [i Comisia Na]ional\ de Lupt\ Anti-SIDA a Ministerului
S\n\t\]ii, cu o organiza]ie neguvernamental\, respectiv funda]ia Romanian Angel
Appeal. ~n cadrul acestei colabor\ri s-a reu[it s\ se pun\ în comun experien]a
medical\ româneasc\ [i brazilian\, prin raportarea la sistemul american de mana
gement al infec]iei cu HIV.
Reeditarea acestui manual confirm\ utilitatea acestuia [i, totodata, st\ruin]a
ini]iatorilor acestui program, ^n men]inerea unui standard cât mai ridicat ^n preg\tirea [i informarea cadrelor medicale din domeniul infec]iei HIV pediatrice.
Prin contribu]ia speciali[tilor români din mai multe domenii medicale, aceast\
a doua edi]ie a „Manualului pentru ^ngrijirea copilului infectat cu HIV“ a devenit
expresia experien]ei române[ti ^n managementul infec]iei cu HIV.
Dr. SORINPETREA
Comisia Na]ional\ de Lupt\ Anti-SIDA a Ministerului S\n\t\]ii
Inastitutul de Boli Infec]ioase „Profesor Dr. Matei Bal[“ Bucure[ti

1. Situa]ia infec]iei HIV/SIDA în lume [i în România

La sfâr[itul deceniului opt din secolul trecut Centrul pentru Controlul Bolilor
[i Prevenire din SUA [i Oficiul de S\n\tate Public\ din Anglia s-au sesizat fa]\
de apari]ia brusc\ [i nea[teptat\, a unor îmboln\viri caracterizate prin apari]ia simultan\ sau succesiv\ a unor infec]ii oportuniste [i a unor cazuri de sarcom Kaposi la homosexuali. Aceste observa]ii au fost date publicit\]ii aproape simultan
[i cu o formulare asem\n\toare: „Oportunistic infections and Kaposi's sarcoma in
homosexual men“ în New Engl. J. Med, 1981, 305, 1465-1467 [i „Kaposi's sarcoma in homosexual men. A report of eight cases“ în Lancet 1981, 2, 598-600.
Deoarece îmboln\virile, descoperite întâmpl\tor, afectau aparent în exclusivitate b\rba]i tineri, homosexuali, cu parteneri multipli, atr\gea aten]ia asupra unei
rela]ii posibile dintre aceste afec]iuni [i un anumit comportament sexual. Curând
îns\ cazuri similare clinic s-au descris [i la alte categorii de popula]ie [i anume
la utilizatorii de droguri heterosexuali care utilizau calea intravenoas\ de administrare a drogurilor, la imigran]ii de origine haitian\ [i la hemofilicii care primiser\ repetate transfuzii de sânge. De aici, tenta]ia unor autori de a eticheta aceast\
afec]iune, pripit [i subtil ironic, drept „boli ale celor 4 H“ (Homosexuali,
Heroinomani, Haitieni, Hemofilici). Foarte curând îns\ s-a impus constatarea c\
suportul biologic, atât în cazul sarcomului Kaposi, cât [i al infec]iilor oportuniste
(având drept prototip pneumoniile cu Pneumocystis carinii), îl constituia o deficien]\ dobândit\ - [i nu congenital\ - a sistemului imunitar. CDC Atlanta stabile[te în 1983 c\ aceast\ nou\ afec]iune (care prin particularit\]ile ei se constituie mai curând ca un sindrom decât ca o boal\) s\ poarte denumirea de sindrom
al imunodeficien]ei dobândite (acquaired immunodeficiency syndrom - AIDS respectiv SIDA), entitate nosologic\ cu agent etiologic înc\ necunoscut.
Eforturile depuse de la începutul deceniului sunt încununate de izolarea
agentului etiologic al SIDA de c\tre Luc Montagnier (Franta) în 1983, confirmat\ în 1984 de Robert Gallo (SUA); din anul 1986 virusul nou descoperit
poart\ denumirea de virus al imunodeficien]ei umane - HIV, urmare a deciziei
Comitetului Interna]ional de Taxonomie a Viru[ilor.
Progrese importante s-au realizat în anii urm\tori privind recunoa[terea r\spândirii infec]iei cu HIV, prin introducerea metodelor de testare serologic\ a bolnavilor [i a popula]iilor cu risc de îmboln\vire, identificarea c\ii de transmitere
heterosexual\, cea mai r\spândit\ în ]\rile în curs de dezvoltare [i a importan]ei
transmiterii virusului de la mamele infectate la fe]i sau la nou n\scu]i.
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În anul 1985, a fost identificat un al doilea tip de HIV, respectiv HIV2,
cantonat în Africa de Vest, virusul izolat ini]ial în 1983 (HIV1) fiind r\spunz\tor
de SIDA pandemic\.
Conform datelor publicate de UNAIDS (Joint United Programme on
HIV/AIDS) [i de OMS, pe plan mondial, în decembrie 2003 erau înregistrate
între 34-46 de milioane de persoane în via]\ infectate cu HIV, dintre care 19,2
milioane femei [i 2,1-2,9 milioane de copii.
Din punct de vedere geografic, din totalul de 34-46 de milioane de infecta]i cu HIV cei mai mul]i tr\iesc în Africa Subsaharian\ ( 25-28,2 de milioane),
pe locul al doilea situându-se Asia de Sud [i Sud-Est cu 4,6-8,2 milioane, iar
la polul opus, cu cea mai joas\ inciden]\, Australia [i Noua Zeeland\. Cifre
intermediare se înregistreaz\, în ordinea m\rimilor, în America Latin\, America
de Nord, Africa de Nord [i Zona Caraibilor. Diferen]e notabile se constat\ între
Europa de Vest [i cea Central\ [i de Est.
Datele furnizate de UNAIDS [i OMS apreciaz\ c\ în anul 2003 s-au infectat cu HIV 5 milioane (4,2-5,8 milioane) de persoane din care 3-3,4 milioane
în Africa Subsaharian\.
În ceea ce prive[te num\rul deceselor datorate infec]iei HIV/SIDA, anul trecut au fost raportate 2,5-3,5 milioane din care 2,2-2,4 milioane în Africa Subsaharian\.
De la începutul epidemiei, pe plan mondial, au fost infectate peste 54 de
milioane de persoane, dintre care au decedat peste 14 milioane.

Evolu]ia fenomenului HIV/SIDA în Centrul [i Estul Europei
Deoarece România este parte integrant\ din Europa, vom face o scurt\ referire la datele disponibile privitor la fenomenul HIV/SIDA punând accent pe
partea central-r\s\ritean\ a Europei. Expunerea comparativ\ a fenomenului la jum\tatea anului 2003 (30-06-2003) cu cea de la sfâr[itul anului (2002) face ca
analiza acestuia s\ fie mai complex\.
La 30-06-2003 în Centrul Europei rata global\ a cazurilor de SIDA (mai
pu]in de 6 cazuri pe milion în fiecare an, comparativ cu peste 20 cazuri pe
milion în Vest) [i cazurile noi de infec]ie HIV (7-10 pe milion) r\mâne sc\zut\
[i relativ neschimbat\. Polonia [i Iugoslavia, dou\ ]\ri unde infec]ia HIV s-a
r\spândit printre utilizatorii de droguri administrate intravenos la sfâr[itul anilor
1980, dep\[esc cele mai multe cazuri raportate vreodat\ în Centrul Europei (Polonia: 52% cazuri de SIDA [i 96% cazuri de HIV; Iugoslavia: 41% cazuri de
SIDA, cazurile de HIV nefiind disponibile pe c\i de transmitere). Epidemia de
HIV asociat\ cu consumul de droguri intravenoase în aceste dou\ ]\ri nu a atins
îns\ nivelele din unele ]\ri din Vest (ex. Spania, Italia, Portugalia). În alte ]\ri

din Centrul Europei au fost diagnosticate pu]ine cazuri de SIDA sau HIV în
rândul utilizatorilor de droguri intravenoase.
La sfâr[itul anului 2002 în Centrul Europei au fost diagnosticate un num\r
total de 1427 cazuri de infec]ie HIV [i 539 de SIDA. Ratele totale apar]inând
cazurilor noi diagnosticate cu HIV (7-10 per milion popula]ional ^n fiecare an)
[i SIDA (<6 cazuri per milion comparativ cu 20 cazuri per milion în vest)
r\mân sc\zute [i relativ neschimbate. În centrul Europei, excluzând România,
282 (26%) din cazurile noi raportate cu HIV în 2002 au fost femei [i 468
(43%) au avut vârsta mai mic\ de 30 de ani.
Polonia [i Iugoslavia, dou\ ]\ri unde infec]ia HIV s-a r\spândit preponderent între consumatorii de droguri intravenoase la sfârsitul anilor 1980, au cele
mai multe cazuri raportate în rândul consumatorilor de droguri intravenoase din
Centrul Europei (Polonia: 96% din cazurile diagnosticate cu HIV, 53% din cele
cu SIDA; Iugoslavia: 40% din cazurile diagnosticate cu SIDA, cazurile de HIV
nu sunt disponibile dup\ calea de transmitere). Oricum, epidemia HIV asociat\
consumului de droguri intravenoase din aceste dou\ ]\ri nu a atins nivelele ]\rilor
vest europene. În celelalte ]\ri central-europene, au fost diagnosticate pu]ine
cazuri în rândul consumatorilor de droguri intravenoase. Calea de transmitere
homosexual\ a reprezentat modalitatea predominant\ în Bosnia [i Her]egovina,
Republica Ceh\, Ungaria, Slovacia [i Slovenia în timp ce contactul heterosexual a predominat ^n Bulgaria, Croa]ia, Macedonia [i Turcia.
Patru boli definitorii pentru diagnosticul SIDA reprezentate de sindromul
ca[ectizant, tuberculoz\, pneumonia cu Pneumocystis carinii [i candidoz\ esofagian\, au fost prezente fiecare în propor]ie de 17-20% din cazurile de adul]i/adolescen]i (au fost excluse datele pentru România).
La 30-06-2003 în Estul Europei num\rul de cazuri nou diagnosticate cu HIV
continu\ s\ creasc\ rapid la jum\tatea anului 2003, 24.773 de cazuri noi. Marea
majoritate a acestora continu\ s\ fie diagnosticate din rândul utilizatorilor de droguri intravenoase (89% în 2001, excluzând cazurile raportate cu risc necunoscut). De[i în propor]ie relativ mic\, num\rul de infec]ii raportate în rândul homosexualilor a început s\ creasc\ recent (+53% între 2000 [i 2001). Num\rul de
cazuri raportate în rândul b\rba]ilor homo/bisexuali r\mâne extrem de sc\zut\,
dar acest lucru poate reflecta mai degrab\ vulnerabilitatea acestei grupe de risc
decât un tablou epidemiologic real.
Epidemia afecteaz\ acum aproape toate ]\rile din Estul Europei, cu rate ce
dep\[esc 100 per milion în 4 ]\ri (Estonia, Letonia, Federa]ia Rus\, Ucraina) în
anul 2001. Datele pentru primele 6 luni ale anului 2003 arat\ c\ în timp ce
cazurile nou diagnosticate par s\ î[i încetineasc\ cre[terea în Federa]ia Rus\, un

15

16

nou val epidemic de HIV este pe cale s\ izbucneasc\ în Lituania.
Inciden]a SIDA raportat\ r\mîne sc\zut\ (mai pu]in de 3 cazuri per milion)
cu excep]ia Letoniei (17,2 per milion în 2001). Mai mult de 3/4 din cazurile
raportate în regiune sunt diagnosticate cu TBC ca prim\ infec]ie oportunist\.
La sfâr[itul anului 2002 în ]\rile din Estul Europei a fost raportat un num\r
total de 64.222 de noi cazuri HIV diagnosticate. Dintre acestea 26.197 (41%)
au fost în rândul consumatorilor de droguri intravenoase, 6.371 (10%) s-au datorat contactului heterosexual, [i doar 93 (0,1%) au fost în rândul b\rba]ilor homosexuali/bisexuali; pentru 27.371 (43%) de pacien]i calea de transmitere nu a
fost raportat\. Un num\r de 21.261 (33%) cazuri au fost de sex feminin [i
49.533 (77%) au avut vârsta mai mic\ de 30 de ani. }\rile din Federa]ia Rus\
au raportat un num\r de 50.401 (78%) din totalul cazurilor noi raportate în anul
2002 din Europa de Est.
În România, infec]ia HIV/SIDA a fost [i este o problem\ major\ de s\n\tate
public\, cu un mare impact social [i economic. De altfel, România a fost prima
]ar\ din Europa Central\ [i de Est care a anun]at Centrul de Supraveghere a
SIDA din Paris al Organiza]iei Mondiale a S\n\t\]ii cu privire la diagnosticarea
unui caz de SIDA în anul 1985. Apari]ia cazurilor de infec]ie HIV la copii a
fost semnalat\ din anul 1989, cu notificare, începând cu anul 1990.
La sfâr[itul anului 2003 în România se înregistrau:
• TOTAL CAZURI SIDA
8.467 din care:
- Cazuri SIDA copii
6.710
- Cazuri SIDA adulti
1.757
- Decese copii SIDA
3.098
- Decese adul]i SIDA
572
- Total decese SIDA
3.670
• TOTAL CAZURI de INFEC}IE HIV 5.920 din care:
- Cazuri HIV copii
4.443
- Cazuri HIV adul]i
1.477
• Total pacien]i cu infec]ie HIV/SIDA în via]\:
10.278
• Total pacien]i HIV/SIDA pierdu]i din eviden]\:
439
• Total pacien]i în tratament ARV:
5.547
• Total pacien]i în eviden]\ activ\ HIV+SIDA (bolnavi care se prezint\ cel
pu]in de dou\ ori pe an la Centrele Regionale de Monitorizare [i Evaluare a
Infec]iei HIV/SIDA pentru control clinic [i biologic):
7.771
Compararea cifrelor înregistrate la nivel na]ional cu cele înregistrate la nivel
regional [i global este îngreunat\ de diferen]ele între sistemele de raportare aplicate în concordan]\ cu dezvoltarea genera]iilor succesive ale sistemelor de supraveghere [i analiz\ statistic\ interna]ional\.

Situa]ia infec]iei HIV/SIDA din România este permanent judecat\ prin prisma estim\rilor UNAIDS, care face referire la prevalen]a persoanelor infectate
HIV sau bolnave SIDA în popula]ia general\.

Câteva aspecte particulare caracterizeaz\ fenomenul pentru anul 2003:
• Num\rul mare al supravie]uitorilor de lung\ durat\ cu vârsta cuprins\ între
13-15 ani din cohorta copiilor n\scu]i în anii 1987-1990, care a fost de altfel
principalul grup în care ulterior s-au înregistrat cazuri de infec]ie HIV/SIDA;
• Depistarea cazurilor noi pediatrice cu an de na[tere 1988-1989-1990, supravie]uitori de lung\ durat\, cu dispari]ia transmiterii nozocomiale dup\ anul
1994;
• Cre[terea transmiterii materno-fetale dup\ anul 1994. Acest fapt a presupus luarea în eviden]\ a femeilor gravide cu aplicarea sistematic\ a m\surilor
de profilaxie pentru prevenirea transmiterii materno-fetale a infec]iei HIV;
• Cre[terea rapid\ a num\rului de noi cazuri la adul]i la grupa de vârst\
19-49 de ani cu transmitere heterosexual\;
• Perspectiva cre[terii num\rului cazurilor de infec]ie cu HIV în rândul utilizatorilor de droguri pe cale intravenoas\;
• O cre[tere global\ a num\rului persoanelor HIV pozitive care solicit\ îngrijire medical\ [i tratament;
• Accesul unui num\r mare de persoane la terapia antiretroviral\ [i anume
5.547 pacien]i (num\rul cel mai mare de persoane tratate în Europa Central\ [i
de Est).
• Tratamentul antiretroviral [i al infec]iilor oportuniste se asigur\ gratuit, prin
Subprogramul Na]ional 1.2.
• România este printre cele mai preg\tite ]\ri din zona în care este situat\
geografic; ea are o Strategie Na]ional\ HIV/SIDA (adoptat\ în 1999) un program [i un plan de aplicare foarte clare, func]ionale.
• În anul 2000, HIV/SIDA a fost declarat\ prioritate na]ional\ de s\n\tate
public\, m\sura fiind urmat\ de lansarea programului na]ional de acces universal la îngrijiri [i tratament HIV/SIDA.
• Înfiin]area în luna martie 2002, a Comisiei Na]ionale Multisectoriale
HIV/SIDA sub autoritatea primului ministru, care include 16 ministere, societatea
civil\, asocia]ii profesionale, sector privat, organiza]ii interna]ionale.
• Activitatea în domeniu se desf\[oar\ sub inciden]a legii 584/2002, privind
m\surile de prevenire a r\spândirii maladiei SIDA în România [i de protec]ie a
persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA.
• Existen]a întregii game de medicamente anti-HIV utilizate în ]\rile dezvoltate precum [i dotarea la nivel interna]ional a laboratoarelor Centrelor Regio-
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nale Universitare (pentru monitorizarea imunologic\ [i virusologic\).
• Existen]a la nivelul Centrelor Regionale a urm\toarelor lucr\ri: „Ghid Terapeutic în infec]ia HIV/SIDA“ (1998, 2001), „Ghid de consiliere în infec]ia
HIV“, „Ghid de prevenire a transmiterii infec]iei HIV în practica medical\“,
„Manual pentru îngrijirea femeii gravide HIV pozitive“, „Managementul bolnavului cu infec]ie HIV“.
• Cre[terea numeric\ a personalului sanitar cu o bun\ preg\tire profesional\
în îngrijirea pacientului seropozitiv precum [i extinderea re]elei psiho-sociale preg\tit\ pentru sus]inerea persoanelor infectate.

2. Infec]ia HIV - o problem\ pediatric\ special\

Infec]ia HIV pediatric\ reprezint\ o problem\ cu care se confrunt\ un num\r
mare de speciali[ti, incluzând neonatologi, pediatri, medici de familie, speciali[ti
în medicina adolescen]ilor, dar [i obstetricieni, infec]ioni[ti pediatri, farmaci[ti,
oncologi.
Deoarece diagnosticul, managementul [i prevenirea infec]iei HIV impun concentrarea asupra mamelor, copiilor [i familiilor, în cadrul disfunc]iilor sociale [i
a s\r\ciei, implicarea epidemiologilor, a asistentelor medicale, a asisten]ilor sociali, a sociologilor [i a grupurilor de suport, al\turi de politicieni, este esen]ial\.
}\rile în curs de dezvoltare [i cele aflate în „tranzi]ie“ trebuie s\ înve]e ce
este bun [i ce este r\u despre epidemia SIDA din SUA [i Europa de Vest pentru a nu repeta gre[elile acestora [i pentru a nu redescoperi ceea ce în prezent
constituie principii general valabile.

Educa]ia
Educa]ia/instruirea sunt imperative pentru personalul medical privind teama
neîntemeiat\ de infectare cu HIV, prin contactul profesional cu pacien]ii. Educa]ia
[i informarea sunt absolut necesare [i pentru adolescen]ii activi sexual [i pentru
adul]i, astfel încât, ace[tia s\ poat\ fi în m\sur\ s\-[i ia s\n\tatea în propriile
mâini [i s\ ia decizii în]elepte, având informa]ii adecvate [i precise despre epidemilogia infec]iei cu HIV [i mijloacele de protec]ie.

Identificarea precoce
Detectarea precoce a infec]iei cu HIV la gravide reprezint\ posibilitatea de
a institui terapia optim\ pentru a preveni transmiterea HIV de la mam\ la copil.
În acest scop a fost emis Ord. M.S. nr. 889/1998. Diagnosticul precoce al infec]iei cu HIV la copii are multe avantaje, incluzând capacitatea de a furniza terapia ARV, terapia antibiotic\ [i vaccinurile, unui organism cu un sistem imun
înc\ neafectat, cînd beneficiile acestor terapii sunt maximale.
Chimioprofilaxia pentru infec]ia cu Pneumocystis carinii, o infec]ie oportunist\ în SIDA, comun\ [i fatal\ pentru copiii afla]i în primul an de via]\, este
ieftin\ [i foarte eficient\. Pentru a ob]ine aceste rezultate, trebuie identifica]i precoce copiii infecta]i.
La fel de important\ este [i anamneza amanun]it\ [i examinarea atent\ a
copiilor n\scu]i în perioada 1987-1990, deoarece, majoritatea copiilor cu HIV/
SIDA din România au fost n\scu]i în acest interval, provenind în majoritatea
cazurilor din mame neinfectate.
~n prezent ^ns\, riscul de infec]ie cu HIV prin transmitere materno-fetal\
este o realitate.
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Cooperarea

HIV determin\ una dintre bolile cronice care afecteaz\ mai mul]i membrii
ai unei familii. Necesitatea de a furniza servicii medicale acestor b\rba]i, femei
[i copii va necesita o cooperare f\r\ precedent între diverse discipline medicale.
Problemele sociale cu care se confrunt\ un copil infectat cu HIV sunt de cele
mai multe ori covâr[itoare (consumul de droguri i.v., discriminarea minorit\]ii
persoanelor infectate cu HIV, s\r\cia, accesul dificil la servicii medicale adecvate, dezbinarea familiei atunci când statusul HIV al unui membru este aflat [i de
c\tre ceilal]i, violen]a domestic\. Cooperarea între diver[i speciali[ti medicali [i
nemedicali, între organiza]ii guvernamentale [i neguvernamentale este necesar\
pentru a face s\ func]ioneze sistemul de asistare a persoanelor afectate de
HIV/SIDA.

Conducerea
În timp ce America de Nord [i Europa de Vest au luat conducerea în
„primul val“ al epidemiei HIV, România are ocazia de a înv\ta din experien]a
celor implica]i în „primul val“ [i de a dezvolta direc]ii de ac]iune care pot fi
aplicate practic în ]\rile aflate în tranzi]ie [i cele în curs de dezvoltare, în care
HIV afecteaz\ s\n\tatea [i bun\starea popula]iei. Resursele unei ]\ri în curs de
dezvoltare trebuie utilizate cu în]elepciune [i, în func]ie de priorit\]i, s\ fie alocate acolo unde sunt valorificate la maxim. Când resursele sunt limitate, prevenirea
are o importan]\ major\. Trebuie f\cute eforturi suplimentare pentru limitarea
HIV, care sunt foarte costisitoare [i, de cele mai multe ori, cu efect pe termen
lung. În plus, este o ocazie unic\ de a caracteriza mai bine epidemia SIDA,
prin cercet\ri clinice [i epidemiologice conduse cu aten]ie, dat fiind c\ problemele cu care se confrunt\ România pot fi semnificativ diferite fa]\ de cele cu
care s-au confruntat ]\rile din „primul val“ al epidemiei. Numai prin investigarea
atent\ a fenomenului HIV, a manifest\rilor lui în rândul popula]iei, este posibil\
caracterizarea complica]iilor medicale, psihologice [i socio-economice. Alte ]\ri
în curs de dezvoltare pot beneficia de experien]a româneasc\, ca [i genera]iile
viitoare ale ]\rii noastre.
România are un program na]ional de lupt\ anti-SIDA care a devenit opera]ional în ultimii patru ani prin reorganizarea sistemului de supraveghere, raportare,
prevenire, monitorizare de c\tre Comisia de specialitate a Ministerului S\n\t\]ii.
Organiza]ia Na]iunilor Unite recunoa[te eficien]a strategiei na]ionale, a programului de prevenire a infec]iei HIV [i de tratare/monitorizare a persoanelor infectate, precum [i eforturile financiare, pentru a oferi acces egal [i nediscriminatoriu la terapia specific\.

3. Etiopatogenie

Etiologie
HIV este un retrovirus din familia lentivirusurilor.
Retrovirusurile formenz\ 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 infectioase ecvine, HIV 1 [i 2 (la om);
• spumavirusuri - sunt virusuri cu circula]ie la mamifere, nefiind ^ns\ 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 O.1, O..2, O.3 - caracteristicile 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\
HIV 1 subtipul F atât la copii (93%), cât [i la adul]i (68%), serotipurile A, B,
C, D [i E fiind ^ntâlnite în procente mult mai reduse.

Caractere generale ale lentivirusurilor:
Aspect molecular:

• genom mare (dep\[ind 9 kb);
• prezen]a genelor clasice [i accesorii reglatorii;
• polimorfism prin variabilitate în regiunea env;
• glicozilare ^nalt\ a proteinelor de suprafa]\;
• nucleocapsid\ de form\ conic\.

Aspect biologic:

• nu sunt oncogene;
• se dezvolt\ la gazda strict specific\;
• citopatogene pentru majoritatea limfocitelor infectate;
• noncitopatogene pentru macrofagele infectate;
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• acumularea moleculelor neintegrate de AND viral în celulele infectate;
• posobilitatea persisten]ei latente în unele celule infectate.

Aspect clinic:

• perioad\ lung\ de incuba]ie aparent\;
• induc supresie imun\;
• afecteaz\ sistemul hematopoietic;
• afecteaz\ SNC;
• induc numeroase deregl\ri de tip autoimun.

Structura HIV
HIV are un diametru de 80-100 nm [i este alc\tuit dintr-o nucleocapsid\
^nvelit\ de o anvelop\. Anvelopa este alc\tuit\ dintr-un dublu strat lipidic str\b\tut de 72 de spiculi forma]i din dou\ glicoproteine (gp41 [i gp21). Nucleocapsida are form\ conic\ [i cuprinde:
• capsida cu structur\ proteic\ - proteinele p24 [i p17;
• enzime - reverstranscriptaz\, proteaz\, integraz\;
• 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, 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 (protenie 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 alterare a func]iei celulelor sistemului imun infectat cu virus.
Secven]a LTR (Long Terminal Repetat) este prezent\ la fiecare extremitate
a AND-ului proviral, permi]ând integrarea provirusului în genomul celulei gazd\;
ea con]ine elemente promotoare necesare pentru expresia genelor virale.
Diferen]a major\ ^ntre genomul HIV 1 [i HIV 2 const\ în faptul c\ HIV 2
nu prezint\ gena vpu [i con]ine gena vpx care nu se ^ntâlne[te în genomul HIV.
Exist\ reac]ii imunologice ^ncruci[ate ^ntre proteinele interne ale celor dou\ tipuri
de virusuri, consecin]\ a epitopilor comuni pentru fiecare protein\ codificat\ de
gena gag, ^ns\ 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 constructive ale virusului de c\tre anticorpii prezen]i în serul persoanei infectate.

Ciclul de replicare al HIV în celula gazd\
Ciclul de replicare al virusului se desf\[oar\ în 4 etape:

Ata[area [i penetrarea în interiorul celulei

• ciclul ^ncepe cu recunoa[terea de c\tre anvelopa viral\ a moleculelor de
pe suprafa]a celular\ numite receptori [i coreceptori ai HIV; gp110/120 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 ^ns\ suficient\ pentru p\trunderea virusului în
celula gazd\; gp110/120 sufer\ o modificare conforma]ional\ care permite recunoa[terea ei de c\tre coreceptori, CCR5 (exprimat prin monocite [i LT) [i
CXCR4 (exprimate pe LT);
• au fost descrise [i alte mecanisme de p\trundere a HIV în celula 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\, eliber\nd ARN-ul viral.

Reverstranscrierea [i integrarea

• se sintetizeaz\ AND proviral prin interven]ia reverstranscriptazei; în aceast\
etap\ se formeaz\ LTR, care va servi la integrarea în genomul celulei gazd\;
• AND-ul proviral migreaz\ sub forma unor complexe nucleoproteice spre
nucleu, unde, prin ac]iunea integrazei virale, care recunoa[te LTR, este integrat
în AND-ul celulei în locuri ^ntâmpl\toare;
• acest provirus poate r\mane inactiv transcrip]ional sau poate s\ manifeste
niveluri ^nalte de expresie genetic\, cu protec]ie activ\ în virus.

Transcrip]ia [i transla]ia
• aceste etape conduc la expresia de noi particule virale [i depind de tipul
[i starea celulelor infectate;
• transcrip]ia AND-ului proviral în ARN genetic este realizat\ de ARN polimeraz\ II a celulei gazd\; pentru aceasta, celula este în prealabil activat\ prin
stimuli provenind de la membrana celular\ care prime[te semnale de la celule
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 sintetizeaza proteine virale pornind de la fragmente de ARN mesager
virale;

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

Patogenie
Efectele infec]iei HIV asupra sistemului de ap\rare imun\:

Efecte 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 ilmfocite CD4+ sunt:
• 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.
• formarea de sincitii - celulele infectate fuzioneaz\ cu celule vecine neinfectate;
• apoptoza celulelor neinfectate;
• citotoxicitatea Ac-dependen]a - gp120 se leag\ de CD4, apoi Ac anti gp120
se leag\ de gp120;
• 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;
• super antigene;
• pierderea precursorilor imaturi ai CD4+ prin infectarea celulelor timice progenitoare sau prin infectarea celulelor ce secret\ citokine esen]iale în diferen]iere;
• legarea gp120 sau a complexului Ac-Ag gp120 la limfocit poate determina anormalit\]i de semnalizare intracelular\ [i apoptoz\.

Modific\rile calitative ale CD4+:
• scade proliferarea indus\ de antigene sau mitogene;
• scade Th1 în raport cu Th2;
• se pierde subsetul Th cu memorie;
• defecte de semnalizare intracelular\;
• scade secre]ia de IL2;
• eliberarea în umori a receptorului pentru IL2;
• scade sensibilitatea la IL2 a receptorului specific;
• scade chemotactismul, scade produc]ia de IFNy, cre[te proliferarea spontan\.

Efecte asupra limfocitului B
Infec]ia HIV determin\ hiperreactivitatea Limfocitului B, manifestat\ prin:
• cre[terea prolifer\rii spontane;
• cre[terea secre]iei spontane de TNFα [i IL6;

• cre[terea secre]iei spontane de Ig ^n vitro, cu nivel crescut de IgD [i IgE,
[i deficit de IgG;

Cauzele hiperreactivit\]ii sunt:

• stimularea cre[terii [i diferen]ierii limfocitului B de c\tre gp41;
• activitatea prin intermediul IL6 produs\ de macrofagie;
• coinfec]ii - CMV, EBV.

Consecin]ele hiperreactivit\]ii sunt:
• hipergamaglobulinemie;
• prezen]a de complexe imune circulante;
• autoanticorpi;
• risc de limfom cu celule B.
Limfocitul B r\spunde slab in vitro la stimularea cu mitogene sau antigene noi.
Modific\rile calitative ale linfocitului B determin\ deficit în r\spunsul umoral
primar [i cre[terea predispozi]iei la infec]ii cu bacterii incapsulate (pneumococ,
meningococ, Haemophilus influenzae).

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. HIV1 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:

• sc\derea chemotactismului;
• reducerea activit\]ii bactericide;
• secre]ie neadecvat\ de TNFα [i de IL1;
• sc\derea prelucr\rii antigenelor [i capacitatea sc\zut\ de prezentare a antigenelor catre limfocitele T;
• scade r\spunsul la antigene [i mitogene;
• sinteza unor monokine toxice pentru celula nervoas\;
• inhibarea capacit\]ii de recunoa[tere a antigenelor datorit\ fix\rii Ac anti
gp120 pe HLADR, datorit\ asem\n\rii cu gp120.

Efecte asupra celulelor NK
Celule NK prezint\ anomalii calitative secundare deficitului de LT h [i IL2,
având drept consecin]\ sc\derea citotoxicit\]ii directe datorit\ sc\derii controlului
asigurat de IFN α [i y, precum [i de c\tre IL2.
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Efectele pe limfocitele CD8
Num\rul de limfocite CD8 cre[te precoce, ducând la inversarea raportului
CD4/CD8 [i scade în fazele terminale.
În]elegerea imunopatogenezei infec]iei HIV este o condi]ie esen]ial\ pentru
progresul strategiei terapeutice, implicând dezvoltarea imunoterapiei [i apari]ia
vaccin\rii profilactice.
Ca [i în alte infec]ii virale, evolu]ia individual\ a infec]iei HIV depinde
atât de factori ai gazdei, cât [i de factori virali.
Evolu]ia infec]iei HIV poate prezenta varia]ii importante, chiar dac\ infec]ia
primar\ provine de la aceea[i surs\. La unii pacien]i cu infec]ie HIV1 non-progresiv\ (long-term non progressive infection), la care nivelul CD4 se men]ine
constant sau infec]ia cronic\ este prezent\ de cel putin 7 ani f\r\ a dezvolta
simptome de SIDA, a fost identificat un virus defectiv. Astfel, infec]ia cu virusul
defectiv, care este un virus cu capacitate redus\ de replicare, poate prelungi evolu]ia bolii. Totu[i, la majoritatea pacien]ilor, infec]ia HIV este caracterizat\ prin
replicare rapid\ [i niveluri înalte ale turn-over-ului viral zilnic.
Factorii care ]in de organismul gazdei pot determina apari]ia precoce a manifest\rilor clinice datorate imunodeficien]ei sau dimpotriv\, încadrarea persoanei în
grupul celor long-term non-progressors, care reprezint\ 5% dintre to]i pacien]ii.
Studiile imunopatogenice au adus argumente suplimentare (au crescut convingerea) c\ sistemul imun de]ine un rol semnificativ în st\pânirea replic\rii virale.
Factorii genetici ai organismului gazdei [i varia]iile virusului în fa]a r\spunsului imun potent pot limita posibilitatea controlului imun al infec]iei, dar studiile recente cu agen]i imunogeni capabili s\ induc\ o cre[tere marcat\ a r\spunsului imun la persoanele infectate au rezultate promi]\toare. De aceea este de
a[teptat ca terapia de cre[tere a r\spunsului imun s\ devin\ o op]iune în tratamentul pacien]ilor cu infec]ie HIV.
Un interes crescut a fost acordat IL-7, ca posibil agent imunoterapeutic în
infec]ia HIV, deoarece are un rol important în timopoeiz\. S-a demonstrat c\
IL-7 este bine tolerat\ [i c\ îndepline[te func]ia de a cre[te reînnoirea la nivel
central [i expansiunea periferic\ a limfocitelor T. Se afl\ în studiu atât pentru
terapia afec]iunilor maligne, cât [i pentru infec]ia HIV.
Se studiaz\, de asemenea, administrarea IL-2 ca agent imunoterapeutic, de
la care se a[teapt\ s\ determine cre[terea nivelului CD-4.

4. Transmiterea vertical\

Nu se cunoa[te înc\ cu exactitate cât de extins\ este transmiterea maternofetal\ a infec]iei cu HIV în România. Posibilit\]ile limitate de diagnostic al infec]iei la nou-n\scut, precum [i lipsa unui program de identificare a femeilor infectate în primii ani ai lui '90 au limitat mult statisticile în acest domeniu.
Fenomenul HIV specific la copil în România, prin afectarea copiilor proveni]i în mare m\sur\ din mame neinfectate a f\cut ca abia în ultimii ani aten]ia
profesioni[tilor s\ se îndrepte spre calea de transmitere vertical\.
În prezent, prin cre[terea cazurilor de infec]ie HIV în rândul adul]ilor [i tinerilor, se întrevede cre[terea riscului de transmitere vertical\.
Statisticile Ministerului S\n\t\]ii (MS) au înregistrat în ultima decad\ o medie anual\ de 15 cazuri de transmitere materno-fetal\, cu tendin]\ de cre[tere în
ultimii ani. De aceea, MS, prin comisia de specialitate a stabilit protocoale de
prevenire a transmiterii verticale în colaborare cu companiile de medicamente
GlaxoSmithKline [i Boehringer Ingelheim.
Momentul în care are loc transmiterea HIV la copil este variabil. Rezultatele
studiilor asupra placentei [i ]esuturilor embrionare arat\ c\ HIV poate fi transmis în timpul gesta]iei (20 - 30%).
De asemenea, prezen]a HIV la na[tere în cordonul ombilical al nou-n\scutului, sugereaz\ c\, acesta poate fi transmis înainte de na[tere. Totu[i, mai probabil, în majoritatea cazurilor, transmiterea are loc în timpul travaliului (70 - 80%).
Infectarea copilului are loc în timpul travaliului [i al na[terii, prin contactul cu secre]iile genitale [i sângele matern con]inând HIV. De asemenea, faptul
c\ majoritatea cazurilor de infec]ie HIV la copii este detectat\ la 2-3 luni de
la na[tere sugereaz\ c\ transmiterea are loc în timpul travaliului [i al na[terii.
HIV a fost identificat în colostru [i în laptele matern, iar al\ptarea este asociat\ cu un risc suplimentar de infec]ie a copilului cu 4 - 12%.
Factorii de risc asocia]i cu transmiterea materno-fetal\:
• Stadiul bolii materne;
• Înc\rc\tura viral\ mare a gravidei;
• Absen]a anticorpilor neutralizan]i;
• Infec]ia placentar\ sau a membranelor;
• Prezen]a BTS la gravid\;
• Timpul scurs de la ruperea membranelor [i pân\ la na[tere;
• Travaliul prelungit;
• Modul în care are loc na[terea;
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• Expunerea intern\ la sângele matern;
• Proceduri invazive în timpul travaliului [i al na[terii;
• Al\ptare la sân.

Strategii pentru prevenirea transmiterii materno-fetale a HIV
Prevenirea infec]iei materno-fetale este dezideratul politicii sanitare a oric\rui
stat, care ^[i dore[te o popula]ie tân\r\, s\n\toas\, este dorin]a oric\rei mame,
care ^[i dore[te un copil s\n\tos [i un drept al copilului, care este ^ns\ la dispozi]ia p\rin]ilor, ace[tia fiind cei care decid, dar care, uneori au nevoie de
suportul statului.
Pentru a preveni transmiterea materno-fetal\ este nevoie de a identifica cât
mai precoce copilul expus riscului de infec]ie. Acest lucru se poate realiza eficace prin identificarea femeii HIV pozitive, ^nainte sau în timpul sarcinii.
De aceea este absolut necesar\ testarea [i consilierea tuturor femeilor gravide.
Identificarea precoce a femeii infectate cu HIV este esen]ial\ atât pentru
asigurarea s\n\t\]ii proprii, dar [i pentru succesul ^ngrijirilor ce trebuie s\ se
acorde nou-n\scutului expus la riscul de infec]ie.

Avantajele cunoa[terii statusului HIV pozitiv al femeii în perioada ante-natal\:
• femeia infectat\ cu HIV poate primi la timp medica]ia ARV, tratamentul
[i profilaxia infec]iilor oportuniste, ceea ce ^i confer\ o stare corespunz\toare de
s\n\tate proprie;
• asigurarea medicamentelor ARV în timpul sarcinii, al travaliului [i, ulterior, nou-n\scutului reduce riscul de transmitere vertical\;
• consilierea gravidei cu infec]ie HIV poate conduce la decizia de ^ntrerupere a sarcinii sau, cel pu]in, la administrarea medicamentelor ARV [i la alimenta]ia artificial\ a nou-n\scutului [i sugarului, ceea ce contribuie în mare m\sur\
la reducerea riscului de transmitere a infec]iei verticale.
Opera]ia cezarian\ are, de asemenea, o contribu]ie important\ la reducerea
riscului de infec]ie materno-fetal\.
• dac\ se cunoa[te statusul HIV pozitiv al mamei se poate ini]ia profilaxia
la copil în concordan]\ cu recomand\rile interna]ionale.
În plus, se poate stabili precoce diagnosticul de infec]ie cu HIV la copilul
expus [i astfel se poate ini]ia precoce tratamentul ARV cât mai adecvat momentului.
Dac\ femeia nu a putut fi testat\ în timpul sarcinii, este bine s\ fie consiliat\ [i testata [i dup\ na[tere, cât mai curând. Dac\ nu a putut fi testat\ nici
dup\ na[tere, se recomand\ testarea nou- n\scutului. Consilierea mamei este util\
[i necesar\, dar nu se consider\ responsabil\ decizia unei mame de a refuza
testarea HIV.

Copiii abandona]i în maternitate se consider\ la risc de infec]ie cu HIV,
se testeaz\ rapid [i se aplic\ chimioprofilaxia ARV, dac\ este cazul(dac\ testul 29
rapid este pozitiv). Ulterior se repet\ testarea pentru confirmare.
Identificarea în timpul îngrijirilor prenatale a femeilor gravide infectate HIV,
prin testarea universal\ oferit\ în timpul gesta]iei, independent de prezenta factorilor de risc materni pentru aceast\ infec]ie. Consilierea trebuie s\ precead\
aceast\ ofert\. Rezultatul testului trebuie dat de catre aceeasi persoana (cadru
medical sau consilier), în cadrul consilierii post-testare. Pentru femeile netestate
în timpul sarcinii sau care nu au un rezultat disponibil, ar fi util un test rapid
la prezentarea la maternitate sau în timpul travaliului.
Odat\ identificat\, infec]ia HIV la femeia gravid\ (2 teste ELISA [i un test
Western Blot), aceasta va fi admis\ într-un program specific în care un specialist infec]ionist [i un specialist obstetician cu experien]\ în tratarea pacientelor
cu HIV/SIDA o pot examina [i urm\ri în timpul sarcinii.
M\suri pentru prevenirea/evitarea contamin\rii [i infect\rii în timpul travaliului [i na[terii cu secre]ii genitale [i sânge: evitarea ruperii artificiale a membranelor, a manevrelor agresive în timpul travaliului (scalp fetal pentru monitorizare, forceps, extrac]ie cu vacuum, episiotomie). Trebuie executat\ rapid clamparea cordonului ombilical dup\ na[tere [i nou-n\scutul sp\lat cât mai repede
posibil, pentru a îndep\rta toate secre]iile genitale [i sângele de pe piele [i
mucoase. Se va face aspirarea blând\ a secre]iilor gastrice [i respiratorii.
Unele studii recente arat\ transmiterea mai redus\ a HIV în timpul travaliului prin opera]ie cezarian\ selectiv\ (înainte de începerea travaliului). Beneficiul
opera]iei cezariene a fost demonstrat cu [i f\r\ utilizarea profilactic\ a AZT, dar
nu [i cu terapie ARV combinat\.
Deoarece opera]ia cezarian\ poate fi grevat\ de o morbiditate [i mortalitate
crescut\, atât pentru mame cât [i pentru nou-n\scu]i, indica]ia pentru aceasta se
va da de la caz la caz, în urma discu]iei între speciali[ti precum [i între pacient\
[i obstetrician. Totu[i, pentru gravidele identificate târziu în timpul gesta]iei, f\r\
m\surarea VL sau cu nivel crescut al VL, unii speciali[ti recomand\ opera]ia
cezarian\ - dup\ 37 s\pt\mâni de gesta]ie.
Evitarea absolut\ a alimenta]iei naturale, deoarece HIV poate fi transmis dup\
na[tere [i în timpul primului an de via]\, atâta timp cât este al\ptat la sân. Studii
largi au ar\tat c\ alimentarea mixt\ este mai plin\ de risc de transmitere a
infec]iei la copil, decât alimentarea exclusiv la sân, în Africa. Într-o ]ar\ în care
se poate asigura alimenta]ia exclusiv artificial\, se recomand\ aceasta.
În timpul perioadei prenatale [i/sau în perioada postpartum, medicul [i/sau
asistentele vor înv\]a mama cum se prepar\ laptele artificial, în sensul de a evita
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contaminarea cu enteropatogeni, dar [i pentru a p\stra propriet\]ile nutri]ionale
cu scheme de dilu]ie adecvate.
Prezent\m în continuare recomand\rile Comisiei Na]ionale de Lupt\ AntiSIDA (CNLAS) a Ministerului S\n\t\]ii, privind profilaxia transmiterii verticale.
Tabel 1. Protocol pentru prevenirea transmiterii materno-fetale (TMF) a
infec]iei cu HIV
Situa]ie clinic\

Perioad\ prenatal\

Intrapartum

Postpartum

I. Recomand\ri interna]ionale agreate de c\tre CNLAS; ele impun o bun\ colaborare între
to]i speciali[tii implica]i de la nivelul unit\]ilor teritoriale (medic de familie, DSPJ, infec]ionist, obtetrician, neo-natolog) [i Centrele Regionale (CR); prezentarea gravidei seropozitive la
CR [i existen]a constant\ a mijloacelor tehnice necesare pentru stadializare clinico-imunologic\.
Recomand\rile au la baz\ date care indic\ o rat\ mare de transmitere vertical\ natural\ a
infec]iei HIV în România.
Medica]ia ARV pentru profilaxia TMF va fi sus]inut\ de c\tre firmele GlaxoSmithKline [i
Boehringer, conform protocoalelor.

A.

1. Confirmarea infec]iei
HIV,

1. Ori de câte ori
este posibil [i nu
Gravida depistat\
exist\ contraindica]ii
cu infec]ie HIV
2. Stadializare clinicoobstetricale se recoîn timpul sarcinii, imunologic\ la nivelul
mand\ opera]ie
cu indica]ii de
CR,
cezarian\ prograTARV
3. Recomandare de între- mat\ în s\pt\mâna
rupere a cursului sarcinii 38 de amenoree.
dac\ depistarea se face
2. Înainte de intervenîn primele 3 luni,
]ia chirurgical\ se
4. Ini]ierea TARV conrecomand\ 600 mg
form urmato\relor criterii: ZDV+300 mg 3TC,
- gravida simptomatic\, per os.
indiferent de valoarea
3. În cazul na[terii pe
CD4 [i RNA-HIV
cale vaginal\ se
- gravida asimptomatic\,
recomand\ 600 mg
cu CD4 <350cel/mmc
ZDV +300 mg 3TC
[i/sau RNA-HIV >50.000
la ini]ierea travaliului,
copii/ml
apoi 300 mg ZDV la
5. Schema ARV recoman- fiecare 3 ore +150
dat\: ZDV+3TC+NVP,
mg 3TC la fiecare
12 ore, pe toat\
6. TARV va fi ini]iat\
durata travaliului.
din s\pt\mâna 14 de sarcin\.

1. Nou-n\scutul nu
va fi al\ptat la
sân.
2. Se ini]iaz\ terapie ARV dup\
primele 6 ore de
via]\ cu: ZDV
+3TC.
3. Durata terapiei
ARV va fi de 6
s\pt\mâni.
4. În s\pt\mânile 1
[i 3 de via]\ se
recolteaz\ sânge
pentru determinarea
RNA-HIV (trimis
c\tre Institutul de
Boli Infec]ioase
Matei Bal[, conform protocolului
stabilit).

7. În s\pt\mâna 34 se
repet\ RNA-HIV. La
valori nedetectabile ale
RNA-HIV se poate lua
în discu]ie na[terea pe
cale vaginal\.
B.

1. Confirmarea infec]iei
HIV,

1. Ori de câte ori
este posibil [i nu
Gravida depistat\
exist\ contraindica]ii
cu infec]ie HIV
2. Stadializare clinico-imuobstetricale se recoîn timpul sarcinii, nologic\ la nivelul CR,
mand\ opera]ie cezaf\r\ indica]ii de
3. Recomandare de întreru- rian\ programat\ în
TARV
pere a cursului sarcinii
s\pt\mâna 38 de
dac\ depistarea se face în amenoree.
primele 3 luni,
2. Înainte de interven4. În absen]a criteriilor de ]ia chirurgical\ se
ini]iere a TARV (gravida recomand\ 600 mg
asimptomatic\, cu CD4 > ZDV +300 mg 3TC,
350 cel/mmc [i RNA-HIV per os.
<50.000copii/ml) se reco3. În cazul na[terii pe
mand\ profilaxia TMF cu
cale vaginal\ se
ZDV+3TC +NVP începând
recomand\ 600 mg
cu s\pt\mâna 14-28 de
ZDV +300 mg 3TC
amenoree (de la 14 s\pt\la ini]ierea travaliului,
mâni dac\ RNA-HIV >
apoi 300 mg ZDV la
10.000 copii/ml; de la 28
fiecare 3 ore +150
s\pt\mâni dac\ RNA-HIV
mg 3TC la fiecare
<10.000 copii/ml).
12 ore, pe toat\
5. În cazul gravidei f\r\
durata travaliului.
indica]ii de TARV care re fuz\ în deplin\ cuno[tin]\
de cauz\ schema maximal\, se va asigura profilaxia
TMF cu ZDV începând cu
s\pt\mâna 28 de sarcin\;
în aceast\ situa]ie se recomand\ insistent cezariana
programat\. În fi[a medical\ se va preciza ca profilaxia minimal\ a fost instituit\ la cererea gravidei.
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1. Nou-n\scutul nu
va fi al\ptat la
sân.
2. Se ini]iaz\ terapie ARV dup\
primele 6 ore de
viata cu: ZDV
+3TC.
3. Durata terapiei
ARV va fi de 6
s\pt\mâni.
4. În s\pt\mânile 1
[i 3 de via]\ se
recolteaz\ sânge
pentru determinarea
RNA-HIV (trimis
c\tre Institutul de
Boli Infec]ioase
Matei Bal[, conform protocolului
stabilit).

C.
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1. Se recomand\ întreru- 1. Ori de câte ori
perea cursului sarcinii în este posibil [i nu
Femeie aflat\ sub
primele 3 luni.
exist\ contraindica]ii
TARV în moobstetricale se recomentul apari]iei 2. Dac\ sarcina este conmand\ opera]ie cezasarcinii
firmat\ precoce este prerian\ programat\ în
ferabil s\ se întrerup\
s\pt\mâna 38 de
TARV pe durata primuamenoree.
lui trimestru.
2. Înainte de interven3. Dac\ sarcina este con]ia chirurgical\ se
firmat\ tardiv se continu\
recomand\ 600 mg
TARV, modificând doar
ZDV + 300 mg
schemele care con]in
3TC, per os.
ARV contraindicate în
sarcina (d4T+ddI, ddC,
3. În cazul na[terii pe
EFV, IDV). Ori de câte cale vaginal\ se reori este posibil schema
comand\ 600 mg
ARV va con]ine ZDV.
ZDV +300 mg 3TC
la ini]ierea travaliului,
4. Monitorizarea TARV
apoi 300 mg ZDV la
se face conform indica]ifiecare 3 ore +150
ilor; pentru gravidele
mg 3TC la fiecare
aflate în e[ec terapeutic
12 ore, pe toat\
se recomand\ schimbarea
durata travaliului.
schemei ]inând cont de
ARV disponibile precum
[i de cele contraindicate.

1. Nou-n\scutul nu
va fi al\ptat la sân.

D.

1. Nou-n\scutul nu
va fi al\ptat la sân.

1. Se ini]iaz\ de urgen]\
1. Se recomand\ cu in TARV cu ZDV+3TC+NVP sisten]\ cezariana proGravida depistat\
gramat\ la 38 s\pt\2. Ori de câte ori este po cu infec]ie HIV
mâni de amenoree.
în luna a 8-a de sibil se recolteaz\ sânge
pentru RNA-HIV care va 2. Înainte de intervensarcin\
fi trimis c\tre CR sau Ins - ]ia chirurgical\ se retitutul de Boli Infec]ioase comanda 600 mg
„Matei Bal[“ (IBI) conZDV + 300 mg
form protocolului stabilit. 3TC, per os.

2. Se ini]iaz\ terapie
ARV dup\ primele
6 ore de via]\ cu:
ZDV + 3TC.
3. Dac\ schema
TARV a mamei a
fost schimbat\ pentru e[ec virusologic
nou-n\scutul va
primi ZDV + 3TC
+ NVP*.
4. Durata terapiei
ARV va fi de 6
s\pt\mâni.
5. În s\pt\mânile 1
[i 3 de via]\ se
recolteaz\ sânge
pentru determinarea
RNA-HIV (trimis
c\tre Institutul de
Boli Infec]ioase
Matei Bal[, conform protocolului
stabilit).

2. Se ini]iaz\ terapie ARV dup\ primele 6 ore de
via]\ cu: ZDV+
3TC + NVP*, noun\scutul fiind considerat la risc maxim de a fi infec3. Ulterior se va face eva- 3. Când cezariana nu
tat HIV.
luarea clinico-imunologic\ poate fi efectuat\ [i
a mamei pentru a decide na[terea se produce 3. Durata terapiei
atitudinea terapeutic\ adec- pe cale vaginal\ se ARV va fi de 6
vat\.
recomand\ 600 mg
s\pt\mâni.

ZDV+300 mg 3TC
la ini]ierea travaliului,
apoi 300 mg ZDV la
fiecare 3 ore + 150
mg 3TC la fiecare
12 ore, pe toat\
durata travaliului.

4. În s\pt\mânile 1
[i 3 de via]\ se
recolteaz\ sânge
pentru determinarea
RNA-HIV (trimis
c\tre Institutul de
Boli Infec]ioase
Matei Bal[, conform protocolului
stabilit).
E.
1. Ori de câte ori este
Se recomand\ 600
1. Nou-n\scutul nu
posibil se recolteaz\ sânge mg ZDV +300 mg
va fi al\ptat la
Gravida depistat\
pentru RNA-HIV care va 3TC ini]ial, apoi 300 sân.
tardiv cu infec]ie
fi trimis c\tre CR sau IBI mg ZDV la fiecare 3
HIV, care se
2. Se ini]iaz\ teraconform protocolului sta- ore + 150 mg 3TC
prezint\ în
pie ARV dup\
bilit.
la fiecare 12 ore, pe
travaliu
primele 6 ore de
toat\ durata travaliuvia]\ cu: ZDV +
2. Se va face evaluarea
lui.
clinico-imunologic\ a
3TC + NVP*, noun\scutul fiind conmamei pentru a decide atisiderat la risc matudinea terapeutic\ adecxim de a dobândi
vat\.
infec]ia HIV.
4. Durata terapiei
ARV va fi de 6
s\pt\mâni.
5. În s\pt\mânile 1
[i 3 de via]\ se
recolteaz\ sânge
pentru determinarea
RNA-HIV (trimis
c\tre Institutul de
Boli Infec]ioase
Matei Bal[, conform protocolului
stabilit).
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II. Recomand\ri alternative
Urm\toarele recomand\ri sunt destinate cazurilor în care gravida seropozitiv\ nu se poate
deplasa la Centrul Regional [i/sau nu se poate efectua stadializarea clinico-imunologic\
a infec]iei HIV.
Recomand\rile au la baz\ date care indic\ o rat\ mare de transmitere vertical\ natural\
a infec]iei HIV în România.
Medica]ia ARV pentru profilaxia TMF va fi sustinut\ de c\tre firmele GlaxoSmithKline
[i Boehringer, conform protocoalelor.
A.
1. Confirmarea infec]iei 1. Se recomand\ ope- 1. Nou-n\scutul nu
HIV,
ra]ie cezarian\ prova fi al\ptat la
Gravida depistat\
gramat\ în s\pt\mâna sân.
cu infec]ie HIV
2. Recomandare de întreru38 de amenoree (ori
în timpul sarcinii pere a cursului sarcinii
2. Se ini]iaz\ terapie
de câte ori este posiARV dup\ primele
dac\ depistarea se face în
bil [i nu exist\ con6 ore de via]\ cu:
primele 3 luni,
traindica]ii obstetriZDV + 3TC.
3. Ini]ierea profilaxiei ARV cale)
3. Durata terapiei
începând cu s\pt\mâna 142. Înainte de intervenARV va fi de 6
28 de amenoree.
]ia chirurgical\ se
s\pt\mâni.
4. Schema ARV recoman- recomand\ 600 mg
4. În s\pt\mânile 1
dat\: ZDV+3TC+NVP,
ZDV + 300 mg
[i 3 de via]\ se
5. Ori de câte ori este po - 3TC, per os.
recolteaz\ sânge
sibil se recolteaz\ sânge
3. În cazul na[terii pe
pentru determinarea
pentru RNA-HIV care va cale vaginal\ se
RNA-HIV (trimis
fi trimis c\tre CR sau IBI recomand\ 600 mg
c\tre Institutul de
conform protocolului sta- ZDV + 300 mg 3TC
Boli Infec]ioase
bilit.
la ini]ierea travaliului,
Matei Bal[, conapoi
300
mg
ZDV
la
6. Dup\ na[tere mama va
form protocolului
fiecare
3
ore
+
150
fi evaluat\ clinico-imunostabilit).
mg
3TC
la
fiecare
logic la nivelul CR în
vederea stabilirii atitudinii 12 ore, pe toat\
durata travaliului.
terapeutice adecvate
B.

1. Se recomand\ întreru- 1. Se recomand\
perea cursului sarcinii în opera]ie cezarian\
Femeie aflata sub
primele 3 luni.
programat\ în s\pt\TARV în
mâna 38 de amenomomentul apari- 2. Dac\ sarcina este conree (ori de câte ori
tiei sarcinii
firmata precoce este
este posibil [i nu
preferabil sa se întrerupa
exist\ contraindica]ii
TARV pe durata primuobstetricale).
lui trimestru.

1. Nou-n\scutul nu
va fi al\ptat la sân.
2. Se ini]iaz\ terapie
ARV dup\ primele
6 ore de via]\ cu:
ZDV + 3TC.
3. Dac\ mamei i
s-a schimbat

3. Dac\ sarcina este confirmat\ tardiv se continu\
TARV, modificând doar
schemele care con]in
ARV contraindicate în
sarcina (d4T+ddI, ddC,
EFV, IDV). Ori de câte
ori este posibil schema
ARV va con]ine ZDV.

2. Înainte de interven]ia chirurgical\ se
recomand\ 600 mg
ZDV + 300 mg
3TC, per os.

3. ~n cazul na[terii
pe cale vaginal\ se
recomand\ 600 mg
ZDV + 300 mg 3TC
4. Pentru gravidele cu
la ini]ierea travaliului,
criterii clinice de e[ec
apoi 300 mg ZDV la
terapeutic se recomand\ fiecare 3 ore + 150
schimbarea schemei
mg 3TC la fiecare
]inând cont de ARV
12 ore, pe toat\
disponibile precum [i de durata travaliului.
cele contraindicate.
Ori de câte ori este
posibil se recolteaz\
sânge pentru RNA-HIV
care va fi trimis c\tre
CR sau IBI conform
protocolului stabilit.
C.

1. Se ini]iaz\ de urgen]\
1. Se recomand\ cu
TARV cu ZDV+3TC+NVP insisten]\ opera]ia
Gravida depistata
cezarian\ programat\
cu infectie HIV 2. Ori de câte ori este
la 38 s\pt\mâni de
în luna a 8-a de posibil se recolteaz\
amenoree.
sarcina
sânge pentru RNA-HIV
care va fi trimis c\tre
2. Înainte de intervenCR sau IBI conform
]ia chirurgical\ se reprotocolului stabilit.
comand\ 600 mg
ZDV + 300 mg
3. Ulterior se va face
3TC, per os.
evaluarea clinico-imunologic\ a mamei pentru a 3. Când cezariana nu
decide atitudinea terapeu- poate fi efectuat\ [i
tic\ adecvat\.
na[terea se produce
pe cale vaginal[ se
recomand[ 600 mg
ZDV + 300 mg 3TC
la ini]ierea travaliului,
apoi 300 mg ZDV la

schema ARV pentru
e[ec clinic noun\scutul va primi
ZDV + 3TC +
NVP*
4. Durata terapiei
ARV va fi de 6
s\pt\mâni.
4. În s\pt\mânile 1
[i 3 de via]\ se
recolteaz\ sânge
pentru determinarea
RNA-HIV (trimis
c\tre Institutul de
Boli Infec]ioase
Matei Bal[, conform protocolului
stabilit).

1. Nou-n\scutul nu
va fi al\ptat la sân.
2. Se ini]iaz\ terapie
ARV dup\ primele
6 ore de via]\ cu:
ZDV+3TC+NVP*,
nou-n\scutul fiind
considerat la risc
maxim de a fi
infectat HIV.
3. Durata terapiei
ARV va fi de 6
s\pt\mâni.
4. În s\pt\mânile 1
[i 3 de via]\ se
recolteaz\ sânge
pentru determinarea
RNA-HIV (trimis
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fiecare 3 ore + 150
mg 3TC la fiecare
12 ore, pe toata
durata travaliului.
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D.

1. Ori de câte ori este
posibil se recolteaz\ sânge
Gravida depistat\
pentru RNA-HIV care va
tardiv cu infec]ie
fi trimis c\tre CR sau IBI
HIV, care se
conform protocolului staprezint\ în
bilit.
travaliu
2. Se va face evaluarea
clinico-imunologic\ a mamei pentru a decide atitu dinea terapeutic\ adecvat\.

c\tre Institutul de
Boli Infec]ioase
Matei Bal[, conform
protocolului stabilit).

1. Se recomand\ 600 1. Nou-n\scutul nu
mg ZDV + 300 mg va fi al\ptat la sân.
3TC ini]ial, apoi 300
2. Se ini]iaz\ terapie
mg ZDV la fiecare 3
ARV dup\ primele
ore + 150 mg 3TC
6 ore de via]\ cu:
la fiecare 12 ore, pe
ZDV + 3TC +
toat\ durata travaliuNVP*, nou-n\scutul
lui.
fiind considerat la
risc maxim de a dobândi infec]ia HIV.
3. Durata terapiei
ARV va fi de 6
s\pt\mâni.
4. În s\pt\mânile 1
[i 3 de via]\ se
recolteaz\ sânge
pentru determinarea
RNA-HIV (trimis
c\tre Institutul de
Boli Infec]ioase
Matei Bal[, conform
protocolului stabilit).

*~n situa]iile considerate cu risc crescut de transmitere a infec]iei se recomand\ profilaxie cu
o combina]ie de trei medicamente ARV, pe o durat\ de 6 s\pt\mâni.
Dozele recomandate sunt:
- 2DV: 2 mg/kg, la 6 ore;
- 3TC: 2 mg/kg, la 12 ore;
- NVP: 2 mg/kg
Dac\ gravida se afl\ sub tratament con]in ând NVP, la nou-n\scut prima administrare de NVP se
va efectua la 48-72 ore de la na[tere schimbându-se apoi cu o administrare zilnic\ de 2 mg/kg,
timp de 7 zile, dup\ care se trece la o administrare zilnic\ de 4 mg/kg pân\ la ^ncheierea celor 6
s\pt\mâni.
Dac\ gravida a primit NVP târziu, ^n timpul na[terii sau cu 1-2 ore ^nainte de na[tere, nou-n\scutul va primi o doz\ de 2 mg/kg imediat dup\ na[tere. Doza urm\taore, tot de 2 mg/kg, se va
administra dup\ 24-78 ore. Dac\ nu se poate stabili greutatea corporal\ a nou-n\scutului se va administra o doz\ standard de NVP sirop de 0,6 ml, ceea ce ar corespunnde cu doza de 2 mg/kg la un
nou-n\scut cu o greutate de 3 kg.

Tabel 2. Date privind utilizarea ARV ^n sarcin\

ZDV C

0,85

+(tumori vaginale la doze
mari)

ddC C

0,3-0,5

+(limfom timic) Hidrocefalie la [obolani

Neuropatie

NU

ddI

0,5

-

Pancreatit\

NU

d4T C

0,76

Date incomplete Scade osificarea sternal\

Neuropatie

NU

3TC C

1

-

-

Pancreatit\ la copil

NU

ABV C

?

Date incomplete

+(anasarca, malforma]ii
scheletice)

Reac]ii de hipersensiNU
bilizare fatale

NVP C

1

Date incomplete

Scade greutatea la na[tere Erup]ii, interac]iuni
la [obolani
medicamentoase

NU

DLV C

0,15

Date incomplete

Deces fetal la [obolan;
deces septal ventricular

Idem

NU

EFV C

1

Date incomplete

+(anencefalie, anoftalmie,
microftalmie)

Erup]ii, SNC

CI

SQV B

?

Date incomplete -

Diaree, v\rs\turi

NU

B

Cre[te riscul de malforSupresie medular\,
ma]ii la doze letale pentru
Miopatie
[obolani

Aspecte specifice în sarcin\

Toxicitate
major\

Efecte asupra
reproducerii

Studii de
carcinogeneza
la animale

Pasaj
tansplacentar

Categorie FDA

ARV
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-

Da (la
IDV C

Coaste supranumerae la
[obolan Date incomplete
[obolan
[i câine )

NU

Liatiaz\ renal\, hiperbilirubinemie, interac- DA
]iuni medicamentoase

RTV B

0,150,64

Gre]uri, v\rs\turi, diaScade greutatea la na[tere ree, interac]iuni
Date incomplete
NU
la iepuri
medicamentoase,
cre[teri ale TGP

NFV C

?

Date incomplete

?

Favorizeaz\ avortul. Afec- Cre[teri ale TGe,
hiperglicemie,
Date incomplete t\ri scheletice minore
(doar studii pe animale) parestezii

DA

?

Pancreatit\, lipodis Date incomplete Date insuficiente (posibil) trofie, inetrac]iuni
medicamentoase

DA

APV C

Kal

C

Malforma]ii la sobolan [i
iepure

Diaree, interac]iuni
medicamentoase

NU
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5. Diagnosticul clinic al infec]iei HIV la copil

Introducere
Primele cazuri de infec]ie HIV/SIDA la copil au fost raportate înc\ din
1982 de c\tre un grup de medici pediatri din SUA dar, se pare c\ afec]iunea
este cu mult mai veche atât la copil, cât [i la adult. Cunoa[terea [i abordarea
corect\ a particularit\]ilor clinice [i imunologice ale infec]iei HIV/SIDA la copil
permit stabilirea unui diagnostic precoce [i corect al afec]iunii [i, ulterior, un
tratament corespunz\tor. Acest lucru duce la sc\derea morbidit\]ii [i mortalit\]ii
prin infec]ie HIV/SIDA, ajungând în SUA la valori <1%. Totu[i acest indice
este mult mai mare în ]\rile cu condi]ii socio-economice deficitare, printre acestea aflându-se [i ]ara noastr\.
În România primele cazuri de SIDA pediatric au fost declarate în anul 1989.
La noi în ]ar\ infec]ia HIV/SIDA are anumite particularit\]i epidemiologice,
majoritatea cazurilor având anul de na[tere 1987 - 1990. Chiar [i în momentul
de fa]\ mai sunt depista]i copii cu infec]ie HIV, n\scu]i în acest interval, cele
mai multe cazuri în stadii avansate de boal\, ceea ce dovede[te c\ nu se cunosc
bine aspectele clinice ale acestei afec]iuni. Dup\ 1994 a început s\ creasc\
num\rul cazurilor de copii seropozitivi HIV cu transmitere vertical\, odat\ cu
„explozia“ infec]iei în rândul popula]iei adulte.
Tabloul clinic al infec]iei HIV/SIDA la copil îmbrac\ mai multe aspecte în
func]ie de vârsta copilului, dar mai ales de calea de transmitere a bolii.

Manifest\ri clinice în infec]ia HIV pediatric\
Majoritatea copiilor seropozitivi HIV, infecta]i pe cale vertical\ prezint\ semne [i simptome caracteristice bolii în primele 36 de luni de via]\, vârsta medie
de debut a simptomatologiei fiind de 8 luni. Exist\ dou\ tipuri de debut clinic:
• Precoce - în 20% din cazuri, când simptomatologia este prezent\ în primele luni de via]\. Ace[ti copii prezint\ manifest\ri neurologice [i infec]ii cu
germeni oportuni[ti (în special candidoze severe [i pneumonie cu Pneumocystis
carinii). Prognosticul este sever, iar decesul survine rapid; foarte pu]ine cazuri
supravie]uiesc.
• Tardiv - la aproximativ 80% dintre copiii cu infec]ie HIV vertical\, când
semnele clinice de boal\ apar dup\ vârsta de 24 de luni, prognosticul este mai
bun, iar supravie]uirea mai lung\.

Tabloul clinic în aceast\ situa]ie poate cuprinde:
• Sindrom febril prelungit;
• Limfadenopatii generalizate;
• Infec]ii bacteriene recurente: otite, pneumonii, bronhopneumonii;
• Hepatosplenomegalie;
• Candidoz\ oral\ [i/sau sistemic\;
• Parotidit\ cronic\ hipertrofic\ bilateral\ asociat\ frecvent cu pneumonie limfoid\ intersti]ial\, care, în stadii avansate de boal\, se înso]e[te uneori de
„degete de tobo[ar“;
• Purpur\ trombocitopenic\ [i/sau petesii;
• „Falimentul“ cre[terii (înâl]ime [i greutate) este frecvent întâlnit la cei cu
debut precoce, fiind deseori asociat cu diaree cronic\ sau recurent\;
• Afec]iuni cutanate: herpes zoster, dermatite eczematoase cronice, localizate
sau generalizate, leziuni cutanate papuloveziculoase, micoze superficiale.

Manifest\ri perinatale ale infec]iei HIV
În prezent, se consider\ c\ nu exist\ manifest\ri clinice care s\ deosebeasc\ co
pilul infectat HIV de cel neinfectat. Totu[i, exist\ comunic\ri mai vechi care sugerea
microcefalie
frunte olimpianã
hipertelorism
nas în
[a
hiperplazie limfocitar\
intersti]ial\
afectarea SNC

infec]ii oportuniste
infec]ii bacteriene

adenomegalie

întârziere în cre[tere

hemato-spleno
megalie

erup]ii cutanate

diaree

Fig. 1 Posibile manifest\ri clinice de SIDA pediatric, la copii cu transmitere
vertical\ a infec]iei (dup\ Y. Arye Rubenstein, modificat)
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z\ o leg\tur\ între sindromul dismorfic [i infec]ia HIV transmis\ pe cale vertical\.
Astfel, ace[ti copii pot prezenta:
• microcefalie, frunte olimpian\;
• hipertelorism;
• nas „în [a“;
• afectarea SNC;
• erup]ii cutanate;
• adenomegalie;
• hepato-splenomegalie;
• hiperplazie limfocitar\ intersti]ial\;
• diaree;
• infec]ii cu germeni oportuni[ti;
• infec]ii bacteriene;
• întârziere în cre[tere.
Majoritatea copiilor dezvolt\ simptome u[oare, nespecifice [i semne de infec]ie
din primele luni, care devin sugestive în primii doi ani de via]\, dar f\r\ a putea
fi considerate specifice.
Cea mai important\ manifestare clinic\ definitorie pentru SIDA r\mâne pneumonia cu Pneumocystis carinii, cu frecven]a maxim\ la vârsta de 4 - 6 luni. Prin
instituirea profilaxiei cu cotrimoxazol aceast\ infec]ie oportunist\ apare tot mai rar.
~n România, aceast\ afec]iune este diagnosticat\ în pu]ine cazuri. Frecvent întâlnite
sunt: infec]iile bacteriene recurente, pneumonia limfoid\ intersti]ial\, hipertrofia paro
tidian\, adenomegalia, hepato-splenomegalia, întârzierea cre[terii, diareea cronic\ [i
candidoza digestiv\.

Manifest\ri clinice ale infec]iei HIV la copilul mare
Tabloul clinic al infec]iei HIV la copilul mai mare de 24 de luni este asem\n\tor cu cel al adultului, cu unele particularit\]i: diversele infec]ii ale copilului sunt contactate pentru prima dat\, în schimb la adult, ele sunt frecvent reactivate; sarcomul Kaposi este foarte rar întâlnit la copilul seropozitiv HIV.
În continuare vor fi prezentate manifest\rile clinice frecvent întâlnite la
copilul cu infec]ie HIV/SIDA:
1. Tulbur\ri de cre[tere [i dezvoltare (greutate [i în\l]ime):
• „Falimentul cre[terii“ prezent la 50 - 100% dintre cazuri;
• Deficitul statural observat la 60 - 80% dintre copiii seropozitivi HIV.
Acestea sunt mai accentuate la cei cu debut precoce al bolii, hipotrofia sau
distrofia sever\ fiind indicator de boal\ avansat\ (casexie).
• Cauzele tulbur\rilor de nutri]ie:
- Tulbur\ri metabolice (consum energetic crescut, clearence crescut al
trigliceridelor);

- Aport sc\zut (afec]iuni ale aparatului digestiv asociate: candidoza orofaringian\, stomatit\, grea]\, dureri abdominale);
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- Pierderi crescute prin: v\rs\turi, diaree cronic\, tulbur\ri ale digestiei etc.;
- Nevoi energetice suplimentare datorate infec]iilor asociate: bacteriene,
virale, micotice, cu germeni oportuni[ti.
2. Manifest\ri cutanate:
• Scabia se caracterizeaz\ prin leziuni papulo-veziculoase acoperite de cruste
hematice sub]iri, foarte pruriginoase cu localizare: axilar, periombilical, interdigital, la nivelul încheieturilor, regiunea genital\ [i a plicilor. La sugar leziunile
sunt situate la nivelul palmelor, plantelor, fe]ei [i scalpului, cu posibila extindere pe trunchi. Frecvent apar suprainfec]ii bacteriene [i/sau eczematizare. La copiii cu imunodepresie marcat\ sunt frecvent întâlnite leziuni cutanate extinse, precum [i tabloul clinic de „scabie norvegiana“: cruste groase, stratificate [i foarte
aderente. La nivelul acestor leziuni se g\sesc numero[i parazi]i în diferite stadii
de dezvoltare, cu infec]iozitate mare.
• Dermatita seboreic\ se manifest\ prin leziuni eritematoase, descuamative,
în placarde seboreice, localizate la nivelul scalpului, regiunea naso-labial\ [i
sprâncenoas\, iar la sugar, pe aria scutecului. Pruritul este discret [i poate fi
secundar suprainfec]iilor.
• Prurigo - erup]ie papuloeritematoas\ extrem de pruriginoas\, acoperit\ de
cruste [i înso]it\ de escoria]ii la nivelul zonelor de extensie a membrelor sau
diseminat pe trunchi.
• Molluscum contagiosum - papule de culoare roz sau culoarea pielii ombilicate central cu localizare la nivelul fe]ei, trunchiului, membrelor, perianal [i genital, având o posibil\ evolu]ie tumoral\.
• Varicela reprezint\ primoinfec]ia cu virusul varicelozosterian caracterizat\ prin
erup]ie diseminat\ maculo-papulo-veziculoas\ cu polimorfism regional, înso]it\ de
febr\ [i prurit. La copiii seropozitivi HIV cu imunodepresie sever\ poate ap\rea o
infec]ie cronic\, generalizat\, dup\ un episod de varicel\ sau herpes zoster.
• Herpesul Zoster - recuren]a infec]iei cu virusul varicelo-zosterian care, dup\
primoinfec]ie, r\mâne în stare de laten]\ la nivelul ganglionilor nervo[i de pe
traiectul nervilor senzitivi. Se manifest\ clinic prin erup]ie veziculoas\ „în buchet“ de-a lungul traiectului unui nerv spinal sau cranian (în aria de inerva]ie a
acestuia). La copiii cu infec]ie HIV herpesul zoster poate fi diseminat, determinând [i leziuni viscerale: pulmonare, renale, hepatice [i la nivelul SNC.
• Infec]iile cu virusul herpes simplex - cu localizare peri-oro-nazal\, oftalmic\ [i genital\. Leziunile pot fi întinse, asociate cu febr\ [i ulcera]ii ale mucoaselor. La copiii seropozitivi HIV infec]ia cu VHS poate deveni cronic\, sever\
[i greu de tratat.
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3. Afec]iuni ORL
• Otita medie acut\: febr\, otalgii, iritabilitate, otoree purulent\, iar la examenul clinic hiperemia membranei timpanice cu sc\derea mobilit\]ii acesteia.
• Otita medie cronic\: caracterizat\ prin secre]ie otic\ persistent\ peste 3
luni, care poate fi seroas\, mucoas\ sau purulent\.
• Sinuzite manifestate clinic prin: cefalee, tuse persistent\, predominant nocturn\, rinoree, obstruc]ie nazal\, halena fetid\, secre]ii în cavum.
4. Afec]iuni pulmonare
• Pneumonii [i bronhopneumonii infec]ii comune copiilor cu infec]ie HIV
manifestate clinic prin febr\, tuse seac\ sau productiv\, tahipnee, dispnee.
• Pneumonia intersti]ial\ limfoid\ (PIL) - apare la 25% dintre cazurile de
SIDA la copil [i are un tablou clinic s\rac (tuse seac\, modific\ri stetacustice
minime). Se asociaz\ frecvent cu: hepato-spleno-megalie, limfadenopatie generalizat\, parotidit\ cronic\ hipertrofic\ bilateral\, hipocratism digital. Diagnosticul se
pune dup\ vârsta de 2 ani, iar formele severe se înso]esc de însuficien]\ respiratorie acut\ [i hipoxie.
• Pneumonia cu Pneumocystis carinii - întâlnit\ în 60 - 70% dintre cazurile
de SIDA pediatric, cu evolu]ie frecvent fatal\. Vârsta la care riscul este maxim:
3 - 6 luni. Poate fi prima manifestare clinic\ a infec]iei HIV/SIDA la sugar.
Debutul este brusc cu febr\, tuse seac\, dispnee, tahipnee, iar stetacustic pu]ine
modific\ri.
• Tuberculoza pulmonar\ reprezint\ una dintre cele mai frecvente infec]ii asociate la copilul cu SIDA, manifestat\ printr-un tablou clinic clasic (febr\, tuse
seac\, sc\dere ponderal\, modific\ri radiologice ce nu r\spund la antibiotice) sau
atipic cu diseminare extrapulmonar\: hepatomegalie, limfadenopatie, anemie, febr\
prelungit\ (în forme avansate de boal\).
• Infec]ia cu Mycobacterium Avium Complex (MAC) se manifest\ prin: febr\
prelungit\, transpira]ii nocturne, sc\dere în greutate [i cre[tere dificil\, dureri
abdominale, diaree cronic\, limfadenopatie [i hepato-spleno-megalie.
5. Afec]iuni cardiovasculare
Manifest\ri clinice sugestive pentru infec]ia HIV:
• Dispnee neexplicat\ prin afec]iuni pulmonare,
• Dispnee accentuat\ progresiv,
• Sufluri cardiace f\r\ cauza evident\,
• Aritmii cardiace,
• Tablou clinic de insuficien]\ cardiac\ congestiv\ (ICC),
• Cardiomegalie.
Manifest\ri clinice sugestive pentru SIDA:
• Cardiomiopatie dilatativ\,
• Miocardita HIV,
• Cord pulmonar secundar (PIL sau PCP),
• Aritmii cardiace primare sau secundare, prin ICC,
• Pericardit\ (BK, S.aureus, Cryptococcus sp.).

6. Afec]iuni digestive
• Candidoza orofaringian\ - cea mai frecvent\ infec]ie oportunist\ la copil,
prezent\ sub urm\torele forme clinice:
• Stomatita - depozite albe pseudomembranoase ce acoper\ întreaga mucoas\
orofaringian\ sau aspect congestionat. Dup\ îndep\rtarea depozitelor mucoasa
r\mâne eritematoas\, lucioas\ [i hemoragic\.
• Candidoza atrofic\ - papile linguale atrofiate înconjurate de o mucoas\
oral\ hiperemic\.
• Cheilita angular\ - depozite albe [i fisuri la nivelul comisurilor bucale.
• Esofagita - disfagie, anorexie, sc\dere ponderal\.
• Sindromul diareic acut - (durata < 15 zile) foarte frecvent la copilul cu
infec]ie HIV;
• Sindromul diareic cronic - (durata > 15 zile) definitoriu pentru SIDA. Se
poate înso]i de febr\, v\rs\turi, dureri abdominale, sc\dere în greutate.
7. Tulbur\ri hematologice
• Anemia - cea mai frecvent\ afec]iune hematologic\ a copilului cu infec]ie
HIV/SIDA (60 - 90%), corelat\ cu severitatea bolii, dar poate fi [i asociat\ cu
terapia antiretroviral\. Este de obicei microcitar\, cu deficit simultan de fier. La
copiii trata]i cu zidovudin\ se întâlne[te frecvent macrocitoz\.
• Trombocitopenia - poate fi primul semn al infec]iei HIV sau poate apare
în cursul bolii. Este prezent\ la 20% dintre copiii cu infec]ie HIV/SIDA (atât
la simptomatici, cât [i la asimptomatici), iar tabloul clinic îmbrac\ diverse forme
de la purpur\ pân\ la petesii extinse [i hemoragii uneori severe.
• Leucopenia [i neutropenia - (20 - 40%) poate fi manifestare izolat\ sau
asociat\ cu anemia [i/sau cu trombocitopenia.
• Sindromul de activare macrofagic\ - proliferarea macrofagelor cu fagocitoz\ secundar\ a eritrocitelor.
• Hipereozinofilia de etiologie neprecizat\ - 20 - 70% dintre copiii cu infec]ie HIV/SIDA.
8. Manifest\rile neurologice sunt frecvent întâlnite la copilul cu infec]ie
HIV/SIDA (40% dintre copiii cu SIDA prezint\ cel pu]in o manifestare neurologic\).
a. Afec]iuni ale sistemului nervos central
• Encefalopatia progresiv\ HIV este întâlnit\ la 10 - 20% dintre cazurile de
SIDA pediatrice; diagnosticul se pune dup\ vârsta de 12 luni. Clinic se manifest\ prin: microcefalie, retard neuropsihic, deteriorarea func]iilor mentale existente, deficit motor: pareze, tulbur\ri de mers, ataxie, reflexe modificate.
• Leucoencefalopatia multifocal\ progresiv\ - tablou clinic instalat progresiv,
în afebrilitate: tulbur\ri ale func]iilor psihomotorii [i apari]ia semnelor de focar,
urmat\ de deteriorare progresiv\ a func]iei intelectuale.
• Meningite - forme clinico-etiologice:
- Criptococozica - uneori cu evolu]ie clinic\ subacut\;
- Bacteriene, cu debut brusc sau insidios;
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- Meningoencefalit\ acut\ tuberculoas\ - frecvent înso]it\ de tulbur\ri
neurologice.
Clinic: febr\, cefalee, v\rs\turi, modific\ri de con[tien]\, convulsii, fotofobie, sindrom meningean prezent. La sugar: refuzul alimentatiei, iritabilitate, letargie, hipo/hiper-tonie, tulbur\ri respiratorii, iar semnele de irita]ie meningean\
sunt rare.
• Mielopatia vacuolar\ - evolu]ie cronic\, cu afectarea cordoanelor medulare
posterioare [i semne piramidale.
b. Afec]iuni ale sistemului nervos periferic:
• Poliradiculonevrite - tulbur\ri de mers, deficite motorii, areflexie;
• Polineuropatii distale - senzitive sau senzitivo-motorii;
• Meningoradiculopatii - în SIDA;
• Scleroza lateral\ amiotrofic\ - afectare a coarnelor anterioare;
• Deficite neurologice - tranzitorii, focale.
9. Tumori asociate
• Limfomul Non-Hodgkin (LNH) reprezint\ cea mai frecvent\ afec]iune tumorala întâlnit\ la copilul seropozitiv HIV, cu localizare: pulmonar\, hepatic\,
osoas\ [i meningean\. Tablou clinic: astenie, inapeten]\, transpira]ii nocturne,
durere pleuritic\, hepatomegalie, refuzul mersului. LNH primar cu localizare SNC
se manifest\ clinic prin: letargie, confuzie, sc\derea memoriei, convulsii, hemipareze.
• Limfomul Hodgkin - rar întâlnit la copil.
• Leiomiosarcomul [i leiomiomul - are prevalen]a mare în perioada de cre[tere. Localiz\ri: pleuro-pulmonare, splenice [i la nivelul glandelor suprarenale.
• Sarcomul Kaposi - rar la copil, cu dou\ forme clinice:
- Cutaneo-mucoas\ - leziuni maculo-papuloase sau noduli de culoare
ro[ie sau violacee, cu localizare la nivelul cavit\]ii bucale [i a tractului digestiv, a mâinilor, picioarelor, trunchiului [i scalpului sau a mucoaselor (conjunctival\, nazal\ [i genital\).
- Ganglionar\ - înso]it\ de limfedem la nivelul extremit\]ilor, fe]ei [i
organelor genitale datorat obstruc]iei limfatice.
- Localiz\ri mai rare: pulmonar (tuse, hemoptizie, dispnee), pancreatic,
cerebral, hepatic, splenic (hepato-spleno-megalie) [i osos.
10. Infec]ia cu CMV
• Retinita reprezint\ cea mai frecvent\ afec]iune oftalmologic\ a copilului cu
SIDA. Inciden]a cre[te de 10 ori când limfocitele CD4 <100/mm 3. Afectarea este
de obicei unilateral\, dar poate afecta [i celalalt ochi dac\ nu este tratat\; determin\ sc\derea progresiv\ a acuit\]ii vizuale pân\ la cecitate. Este nedureroas\,
f\r\ alte semne [i simptome, greu de diagnosticat precoce la copil.
• Pneumonia - infiltrat intersti]ial difuz cu tuse neproductiv\, dispnee, poate
evolua spre insuficien]\ respiratorie acut\ când apare hipoxemia.

• Afectarea gastro-intestinal\ - localizat\ la nivelul: esofagului, stomacului,
ficatului, tractului biliar [i colonului. Clinic: anorexie, dureri abdominale, hepatomegalie, diaree cu sc\dere ponderal\.
• Afectarea neurologic\ - este rar\ [i se prezint\ sub diverse forme clinice:
encefalit\, mielit\, poliradiculonevrit\, neuropatie periferic\.
11. Toxoplasmoza
• Congenital\ - în primul trimestru de sarcin\ duce la leziuni severe oftalmice [i neurologice. Dac\ infec]ia survine în al doilea trimestru apar forme subclinice de boal\. Tabloul clinic este reprezentat de: retard psihomotor, dificult\]i
de vorbire, tulbur\ri de vedere. Când manifest\rile apar imediat dup\ na[tere,
evolu]ia poate fi sever\, cu hepato-spleno-megalie, icter, trombocitopenie, rash,
calcific\ri intracraniene, microcefalie.
• Dobândit\ - cu tablou clinic asem\n\tor infec]iei la imunocompeten]i: febr\,
rash, limfadenopatie, hepato-spleno-megalie, corioretinit\. La copii cu imunosupresie sever\ se manifest\ ca o encefalit\: febr\, cefalee, v\rs\turi, convulsii,
semne de focar, alterarea st\rii de con[tien]\.

Factori clinici asocia]i cu progresia clinic\ a infec]iei
HIV la copil
Un rol esen]ial îl are vârsta în momentul infec]iei, copiii infecta]i la o vârst\
foarte mic\ au o progresie mai rapid\ a bolii. Copiii n\scu]i din mame seropozitive HIV, cu boal\ avansat\ [i înc\rc\tur\ viral\ mare au, de asemenea un risc
de infec]ie mai mare, iar cei infecta]i prezint\ un risc crescut de progresie rapid\ a bolii.
Exist\ manifest\ri clinice care sugereaz\ un prognostic prost al infec]iei HIV
transmise perinatal: pneumonia cu Pneumocystis carinii sau encefalopatia HIV.
Nou-n\scu]ii cu adeno- [i/sau hepato- [i/sau splenomegalie evolueaz\, în propor]ie de 40% spre stadiul C al infec]iei HIV, în primul an de via]\, comparativ
cu o propor]ie de 15%, pentru cei care nu prezint\ acest tablou clinic. De asemenea, întârzierea cre[terii [i dezvolt\rii reprezint\ elemente de prognostic nefavorabil.
Capacitatea de a diferen]ia copiii cu risc crescut fa]\ de cei cu evolu]ie lent\ prin parametri clinici [i de laborator este limitat\ la copiii cu vârsta <12 luni.
Unele studii arat\ c\ 20 - 25% dintre copiii cu infec]ie HIV evolueaz\ c\tre
SIDA sau deces în primul an de via]\. Un raport de monitorizare recent, începând din 1999, arat\ c\ rata progresiei continue a bolii c\tre SIDA sau deces
a copiilor seropozitivi cu vârsta mai mic\ de un an, a fost de 15%. O metaanaliz\ la 8 cohorte [i 9 trialuri clinice în SUA [i Europa, care includ peste 4.000
de copii HIV pozitivi, netrata]i, arat\ c\ riscul de evolu]ie a bolii spre SIDA
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sau deces, a fost substan]ial mai mare la copiii <1 an în compara]ie cu copiii
mai mari.
De[i nivelul înc\rc\turii virale (VL) nu a fost definit ca indicator al cre[terii
riscului de progresie al bolii la copilul cu infec]ie HIV, unele studii efectuate
în SUA [i Europa arat\ c\, riscul de progresie al bolii spre SIDA sau deces
este mai mare la copiii cu VL >100.000 copii/ml. De exemplu, riscul estimat
de deces în primul an a fost de 2-3 ori mai mare la copiii cu VL >100.000
copii/ml, comparativ cu cei la care VL >10.000 copii/ml [i de 8 ori mai mare
la cei cu VL >1.000.000 copii/ml.

Copiii cu infec]ie HIV/SIDA non-progresori pe termen
lung
Un procent sc\zut de pacien]i cu infec]ie HIV (5%) prezint\ valori normale
ale limfocitelor CD4 [i niveluri sc\zute ale înc\rc\turii virale pe o durat\ de
12-15 ani, f\r\ terapie antiretroviral\. Ace[tia au fost denumi]i „supravie]uitori
pe termen lung“ sau „non-progresori pe termen lung“. ~n aceast\ categorie sunt
cuprin[i doar aceia care au sistemul imun intact. O parte dintre ace[tia par s\
fie infecta]i cu surse virale mai pu]in patogene. ~n majoritatea cazurilor, îns\,
un rol esen]ial îl au factorii individuali ai persoanei HIV pozitive.
La copii, defini]ia de „non-progresori pe termen lung“, include copiii HIV
pozitivi care au supravie]uit mai mult de 8 ani, chiar dac\ prezint\ o simptomatologie moderat\. Referirea se face, îns\, la copiii cu infec]ie HIV, transmis\
perinatal, la care valorile celulelor CD4 dep\[esc foarte rar 500 celule/ml.

NOT|
Orice infec]ie oportunist\ diagnosticat\ la un copil expus la HIV în timpul
gesta]iei, reprezint\ provizoriu SIDA [i trebuie tratat\ ca atare, chiar înainte de
confirmarea diagnosticului prin teste de laborator.

6. Diagnosticul de laborator al infec]iei HIV la
nou-n\scut [i sugar

Diagnosticul infec]iei HIV la copil include date epidemiologice, clinice [i
de laborator. La copilul cu vârsta mai mare de 18 luni, a c\rui mam\ este seropozitiv\ pentru HIV sau la copiii de orice vârst\, care au fost infecta]i cu
HIV prin orice alt\ cale în afara celei verticale, diagnosticul este simplu [i poate
fi confirmat prin dou\ teste serologice pozitive (dou\ teste ELISA pozitive din
dou\ probe de sânge diferite) [i un test WESTERN BLOT pozitiv.
Totu[i, SIDA la copil tinde s\ devin\, în special, rezultatul transmiterii verticale [i în România. Detectarea precoce a infec]iei HIV este esen]ial\, deoarece
m\surile profilactice [i terapeutice pot fi extrem de benefice pentru copil.
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Fig. 2 Posibilit\]i de evolu]ie a serologiei la copilul
n\scut din mam\ infectat\ cu HIV
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Aproximativ 25 - 45% dintre copiii expu[i la HIV vor dezvolta infec]ia, dac\
nu va fi aplicat\ nici o interven]ie pentru sc\derea transmiterii materno-fetale
(TMF) a HIV. La na[tere, datele clinice, imunologice [i virusologice nu vor fi
capabile s\ diferen]ieze un copil infectat de unul neinfectat. Deci, trebuie ad\ugate examene specifice pentru aceast\ infec]ie.

Evaluarea func]iei imune
Anumite argumente, atunci când sunt prezente, pot sugera infec]ia cu HIV,
de[i exist\ [i alte boli cu imunodeficien]\, care au manifest\ri similare: leucopenia [i limfopenia, sc\derea valorii limfocitelor CD4, hipergamaglobulinemia.

Teste serologice pentru detectarea anticorpilor anti-HIV
Diagnosticul serologic al infec]iei HIV, la copilul mai mic de 18 luni, este
complicat de transferul pasiv al anticorpilor materni prin placent\. Nu este posibil\ diferen]ierea Ac-HIV proveni]i de la mam\, fa]\ de cei proprii copilului.
A[adar, dup\ na[tere, trebuie luate în considerare testele pentru detectarea virusului sau a antigenelor virale.

Testul ELISA:
Este eficient ca test de screening datorit\ sensibilit\]ii înalte, costului redus,
tehnicii de executare simple. Eviden]iaz\ prezen]a anticorpilor anti-HIV, îns\,
necesit\ confirmare printr-un test specific suplimentar, respectiv testul Western
Blot. Este un test indirect.

Testul Western Blot.
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Fig. 3 Testul Western Blot
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Acest test separ\ proteinele specifice ale lizatului HIV, în func]ie de greutatea
lor molecular\, formând benzi, într-un gel de electroforez\, în care este plasat serul 49
care trebuie testat. Rezultatul poate fi negativ, pozitiv (prezen]a a cel pu]in dou\
benzi: p24, gp 41, gp120/160) sau nedeterminat (prezen]a unei singure benzi. {i
acesta este, a[adar, un test indirect, de eviden]iere a anticorpilor anti-HIV.

Teste IgM [i IgA pentru HIV.
Intrucât ace[ti anticorpi nu traverseaz\ placenta, detectarea lor ar trebui s\
fie util\ pentru diagnosticul infec]iei la copiii cu expunere perinatal\, dar testele
disponibile momentan au sensibilitate redus\ la copiii care au mai pu]in de 6
luni. Sunt teste indirecte.

Producerea de Ac pentru HIV in vitro (IVAP [i ELISPOT).
Detecteaz\ limfocitele B, care elibereaz\ Ac 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. Este test indirect.

Teste virusologice
În prezent, infec]ia HIV poate fi diagnosticat\ prin teste virusologice la
majoritatea nou-n\scu]ilor. În general, pân\ la vârsta de 6 luni pot fi diagnostica]i to]i sugarii prin astfel de teste.
Testele serologice, respectiv cele care eviden]iaz\ anticorpii anti-HIV, indiferent de cât de performante sunt, nu pot stabili diagnosticul de infec]ie la noun\scut [i sugar datorit\ transferului de anticorpi materni.
Testele virusologice ce pot stabili diagnosticul de infec]ie HIV la aceast\
vârst\ sunt:
• culturile virale
• ADN- PCR
• ARN -PCR
• Ag p24.
{i aceste teste trebuie s\ fie efectuate în dinamic\ pentru a putea fi interpretate cât mai corect.
Prima proba de sânge se recolteaz\ pentru testare virusologic\ ^nainte de
vârsta de 48 ore, apoi la vârsta de 1-2 luni [i ^ntre 3-6 luni. O prob\ suplimentar\ recoltat\ la vârsta de 14 zile poate ajuta la stabilirea rapid\ a diagnosticului de infec]ie HIV.
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PCR-ADN HIV
Se prefer\ efectuarea PCR pentru ADN-ul viral. S-a constatat c\ sensibilitatea testului nu se modific\ în prima s\pt\mân\ de via]\, dar se ^mbun\t\]e[te
semnificativ în a doua s\pt\mân\ de via]\, ajungând de la 38% în primele dou\
zile de via]\, la 93% la vârsta de 2 s\pt\mâni. La vârsta de o lun\, testul are
o sensibilitate de 96% [i o specificitate de 99% în identificarea ADN-ului proviral HIV în sângele periferic, respectiv în celulele mononucleare.

PCR-ARN HIV
Testele care eviden]iaz\ ARN-ul viral ^n ser par s\ fie la fel de sensibile
ca acelea care eviden]iaz\ ADN-ul, în diagnosticul precoce al infec]iei cu HIV
la nou-n\scutul/sugarul expus riscului de transmitere vertical\. Dac\ în primele
s\pt\mâni sensibilitatea testului este apreciat\ la 25-40%, aceasta cre[te la 90100% la vârsta de 2-3 luni.
Testele ADN pozitive pot fi „confirmate“ prin testele ARN. Oricum o singur\ testare nu poate tran[a diagnosticul de infec]ie HIV.
PCR-ARN detecteaz\ virusul liber ^n ser, fiind deci capabil s\ cuantifice viremia [i este, de asemenea, util, al\turi de CD4, ^n monitorizarea tratamentului
ARV.
Cultura viral\ are aceea[i sensibiliatate ca testele ADN, ARN, dar este mult
mai laborioas\ [i mai scump\. În plus, rezultatele nu pot fi date decât dup\ 24 s\pt\mâni.

Ag p24
Testul pentru antigenul p24, standard sau prin complexe imune disociate este
foarte specific, dar are o sensibilitate mai redus\ decât testele prezentate anterior. Când este prezent, el permite diagnosticul precoce de infec]ie HIV, dar are
sensibilitate redus\ la copiii mai mici de 3 luni. Modificarea acestui test, realizat\ prin disocierea ^n mediu acid a complexelor imune, eliberând o cantitate
crescut\ de Ag p24, conduce la cre[terea sensibilit\]ii. Este un test direct.
Nu se recomand\ utilizarea acestui test singur datorit\ numeroaselor rezultate fals-pozitive, mai ales sub vârsta de o lun\.
Testarea sângelui ob]inut din cordonul ombilical nu este indicat\ deoarece
poate con]ine sânge contaminat cu sânge matern.
Se recomand\ ca testarea ini]ial\ s\ se efectueze la vârsta de dou\ zile deoarece
la aceast\ vârst\ pot fi identifica]i aproximativ 40% din copiii infecta]i.
Un test virusologic pozitiv în primele 2 zile de la na[tere sugereaz\ o infec]ie HIV intrauterin\ cu poten]ial de progresie rapid\ a bolii, dup\ unii autori.
Un test virusologic pozitiv dup\ prima lun\ de via]\ (dac\ în primele 2

zile a fost negativ) sugereaz\ o infec]ie HIV produs\ în timpul na[terii.
Din punct de vedere statistic, nu exist\ ^ns\ diferen]e semnificative ^ntre testele 51
pozitive la 2 zile [i la 7 zile de la na[tere [i chiar pân\ la vârsta de 2 luni.
În principiu, se recomand\ efectuarea testelor HIV-ARN (^nc\rc\tura viral\):
• în primele 2 zile de via]\;
• în ziua 14 de via]\, dac\ prima testare a fost negativ\ (stabilirea precoce
a infec]iei HIV la nou-n\scut permite ini]ierea profilaxiei ARV, cu o schem\
ARV mai agresiv\ [i astfel mai eficace);
• ^ntre luna 1 [i 2 de via]\;
• ^ntre luna 3 [i 6 de via]\, dac\ testarea anterioar\ a fost negativ\.
Se consider\ c\ se poate exclude posibilitatea de infec]ie HIV la sugarul
alimentat artificial de la na[tere dac\ testele virusologice efectuate la 1-2 luni [i
la 3-6 luni sunt negative.
Dou\ sau mai multe teste ELISA-IgG negative efectuate la interval de minimum o lun\ peste vârsta de 6 luni pot cre[te siguran]a în excluderea posibilit\]ii de infec]ie HIV la sugarii n\scu]i din mame infectate, dac\ la ace[tia testele
virusologice au fost negative [i nu prezint\ semne clinice de boal\.
Dac\ gravida a primit o combina]ie ARV terapeutic\ agresiv\ sau/[i noun\scutul a primit o combina]ie ARV profilactic\ complex\ interpretarea testelor
virusologice ^[i pierde siguran]a. În acest caz este necesar\ repetarea testelor virusologice [i serologice.
Testarea serologic\ ELISA dup\ 12 luni de via]\ se efectueaz\ pentru a stabili dac\ anticorpii materni transfera]i copilului în via]a intrauterin\ au disp\rut,
dac\ acest lucru nu s-a putut stabili anterior.
Dac\ [i la vârsta de 12 luni copilul este pozitiv la testele serologice, acesta trebuie s\ fie retestat la vârsta de 16-18 luni.
Negativarea serologic\ a unui copil la vârsta de 16-18 luni [i care a avut
teste virusologice ADN, ARN negative anterior confirm\ statusul de neinfectat
al copilului respectiv (seroreverter).
Un copil ^n vârst\ de 16-18 luni, provenit din mam\ infectat\ [i care are
teste serologice pozitive, se consider\ infectat cu HIV.
Testele ADN pentru alte subtipuri de HIV decât subtipul B pot fi adesea
fals negative. Este important deoarece în România predomin\ subtipul F.
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7. Defini]ia infec]iei HIV la copil, CDC - Atlanta, 1994

Infec]ia cu virusul imunodeficientei umane (HIV) reprezint\ o infec]ie cronic\, ireversibil\, caracterizat\ prin dep\[irea progresiv\ a mecanismelor de ap\rare
a gazdei.
SIDA este ultimul stadiul în evolu]ia infec]iei cronice cu HIV, caracterizat
prin:
1. Infec]ii cu germeni oportuni[ti [i/sau neoplazii;
2. Afectarea mai multor organe [i sisteme, inclusiv a SNC;
3. Corespunde din punct de vedere clinic stadiului C de boal\ în clasificarea CDC Atlanta 1994 [i CNLAS;
4. Pr\bu[irea sistemului imun - limfocite CD4 sc\zute.

Defini]ia infec]iei HIV la copil, CDC - Atlanta, 1994
1. Infec]ia HIV la copil se define[te diferit în func]ie de vârst\:
• Vârsta <18 luni, seropozitiv sau nou-n\scut al unei mame cu infec]ie HIV,
prezentând:
- Dou\ rezultate pozitive prin cultura viral\ sau PCR-DNA sau
- PCR-RNA sau
- Ag p24 sau
- Semne clinice definitorii de SIDA.
• Vârsta >18 luni:
- Seropozitiv ELISA pentru HIV, confirmat prin Western Blot;
- Intrune[te criteriile clinice pentru SIDA.
2. Expunerea perinatal\ - în situa]ia când nu sunt întrunite criteriile de
mai sus [i:
• Copil <18 luni seropozitiv HIV prin metoda ELISA sau
• Copil n\scut din mam\ HIV pozitiv\, cu serologia ignorat\.
3. Seroreverter (neinfectat):
• Seronegativ HIV - ELISA la dou\ sau mai multe teste, dup\ ce ini]ial a
fost seropozitiv;
• Mai multe teste efectuate între 6-18 luni sau un test negativ la 18 luni [i:
- Nu exist\ argumente de laborator ale infec]iei HIV
- Nu exist\ semne clinice definitorii pentru SIDA.

4. Infec]ie tranzitorie:
• Copiii n\scu]i din mame seropozitive HIV care au prezentat semne tranzitorii de infec]ie, PCR pentru ADN sau ARN viral [i culturi virale pozitive
în perioada imediat postpartum;
• Au fost ini]ial considerate erori de laborator;
• Aceasta încurajeaz\ profilaxia transmiterii verticale [i post-expunere accidental\.
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8. Clasificarea infec]iei HIV la copil

Infec]ia HIV la copil reprezint\ o problem\ de s\n\tate public\ atât pe plan
mondial, cât [i la noi în ]ar\. La copilul seropozitiv HIV exist\ particularit\]i
clinico-imunologice datorate unor cauze imunosupresive asociate (malnutri]ie protein-caloric\) condi]iilor epidemiologice (transmitere materno-fetal\), precum [i
situa]iei socio-economice deficitare.
CDC - Atlanta a elaborat în 1994 o clasificare pe stadii a infec]iei HIV la
copil, care are la baz\ criterii clinice [i imunologice. Cunoa[terea acestor criterii
ajut\ clinicianul la abordarea corect\ a problematicii infec]iei HIV/SIDA pediatrice.

Clasificarea clinico-imunologic\ a infec]iei HIV la copil
CDC - Atlanta 1994, revizuit\
Categorii clinice:
1. Categoria N - asimptomatic - copil HIV pozitiv f\r\ manifest\ri
clinice sau prezint\ una din condi]iile categoriei A.
2. Categoria A - simptomatologie u[oar\ - copi HIV pozitiv care
prezint\ dou\ sau mai multe din condi]iile de mai jos, dar f\r\ nici
una din condi]iile categoriilor B [i C:
• Limfadenopatie >0,5 cm, în cel pu]in dou\ locuri anatomice;
• Hepatomegalie;
• Splenomegalie;
• Dermatit\;
• Parotidit\;
• Infec]ii respiratorii superioare, otite medii, sinuzite.

3. Categoria B - simptomatologie moderat\ - copil HIV pozitiv cu
una dintre condi]iile de mai jos, dar nici una dintre cele de la categoria C:
3

3

• Anemie (<8 g/dl), neutropenie (<1.000/mm), trombocitopenie (<100.000/mm)
persistând mai mult de 30 de zile;
• Meningit\ bacterian\, pneumonie, sepsis (un singur episod);
• Candidoz\ orofaringian\ persistent\ mai mult de 2 luni;
• Cardiomiopatie;
• Infec]ie cu CMV peste vârsta de 1 lun\;

• Diaree recurent\ sau cronic\;
• Hepatit\;
• Herpes Zoster - mai mult de 2 episoade sau mai mult de un dermatom;
• Stomatit\ cu VHS recidivant\ - mai mult de 2 episoade pe an;
• Leiomiosarcom;
• Pneumonie intersti]ial\ limfocitar\;
• Nefropatie;
• Febr\ persistent\ mai mult de 1 lun\;
• Toxoplasmoz\ - debut la vârsta <1 lun\;
• Varicel\ diseminat\.

4. Categoria C - simptomatologie sever\ - copil HIV pozitiv cu
una din condi]iile de mai jos:
• Infec]ii bacteriene multiple sau recurente (sepsis, pneumonie, meningit\, infec]ii osoase sau articulare, abcese ale organelor interne);
• Candidoz\ esofagian\/pulmonar\;
• Coccidioidomicoz\ diseminat\;
• Criptococoz\ extrapulmonar\;
• Criptosporidioz\ sau isosporidioz\ cu diaree persistent\ >1 lun\;
• Boal\ - CMV la vârsta <1 lun\;
• Retinit\ CMV;
• Encefalopatie în absen]a altei boli ce poate explica aceast\ manifestare;
• Infec]ie cu VHS: ulcer muco-cutanat persistând >1 lun\, esofagit\, pneumonie, bron[it\;
• Histoplasmoz\ diseminat\;
• Sarcom Kaposi;
• Limfom primar SNC;
• Limfom Burkitt cu celule mari sau imunoblastic;
• Tuberculoz\ - diseminat\ sau extrapulmonar\;
• Infec]ii diseminate cu Mycobacterii altele decât TBC;
• Pneumonia cu Pneumocystis carinii;
• Leucoencefalopatia multifocal\ progresiv\;
• Toxoplasmoz\; cerebral\ cu debut la vârsta >1 lun\
• Wasting sindrom în afara altei boli.

Categorii imunologice
Infec]ia HIV la copil este clasificat\ în func]ie de gradul supresiei imunologice, pe baza num\rului limfocitelor CD4 (tabele nr. 3 [i 4):
1. absen]a supresiei imunologice;
2. supresie imunologic\ moderat\;
3. supresie imunologic\ sever\ (SIDA - imunologic).
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Tabel 3. Categorii imunologice în func]ie de nr. limfocitelor
CD4 pe grupe de vârst\
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Gradul supresiei
imune

Vârsta copiilor
<12 luni

1 - 5 ani

6 - 12 ani

CD4/µl

%

CD4/µl

%

CD4/µl

%

Absent

>1.500

>25

>1.000

>25

>500

>25

Moderat

750-1499

15-24

500-999

15-24

200-499

15-24

<750

<15

<500

<15

<200

<15

Sever

Astfel, în func]ie de tabloul clinic [i parametri imunologici, infec]ia HIV la
copil va fi inclus\ în una din categoriile N1 - C3 de mai jos:
Tabel 4. Categorii clinico-imunologice de încadrare
a copilului HIV pozitiv
Categorii
imunologice

N
asimptomatic

A
simptome
u[oare

B
simptome
moderate

C
simptome
severe

1. F\r\ supresie evident\

N1

A1

B1

C1

2. Supresie moderat\

N2

A2

B2

C2

3. Supresie sever\

N3

A3

B3

C3

Cunoa[terea statusului clinico-imunologic al copilului cu infec]ie HIV/SIDA
are o importan]\ deosebit\ pentru stabilirea conduitei terapeutice, dar [i pentru
monitorizarea ulterioar\ a infec]iei.
Ghidul de terapie antiretroviral\ (CDC - Atlanta) recomand\ ca la categoriile
clinico-imunologice N1 [i A1 s\ nu se instituie terapie antiretroviral\, ci numai
urm\rire clinico-imunologic\ [i virusologic\. Pentru stadiile de boal\ N2 - B1
se recomand\ începerea terapiei antiretrovirale în func]ie de evolu]ia clinicoimunologic\ a copilului seropozitiv HIV. Când num\rul limfocitelor CD4 scade
sub 350/mm 3 se instituie tratamentul.
~n infec]ia HIV stadiile B2 - C3 se indic\ începerea terapiei antiretrovirale.
Unii autori americani consider\ util\ începerea terapiei antiretrovirale la copilul
cu infec]ie HIV vertical\, deoarece ea ar corespunde infec]iei retrovirale acute a
adultului.
Al]i autori arat\ c\ introducerea terapiei antiretrovirale la nou-n\scut, înc\
de la na[tere, ar sc\dea replicarea viral\ [i progresia bolii c\tre stadiul C. O

serie de studii sus]in c\ riscul de progresie al bolii este dat de statusul clinicoimunologic [i virusologic al mamei din timpul sarcinii, cu o evolu]ie mai rapid\
la copilul n\scut din mama cu boala HIV avansat\.
Ghidul de ini]iere a terapiei antiretrovirale la adult este mai conservator în
timp; tratamentul fiind recomandat pentru adul]ii cu SIDA sau simptome severe
3
de boal\ [i pentru pacien]ii asimptomatici cu CD4 <200/mm .
Stadializarea clinico-imunologic\ este util\, de asemenea, pentru a aprecia
riscul de progresie a bolii. Acesta este invers propor]ional cu vârsta: cu cât
copilul este mai mic, cu atât riscul de progresie rapid\ a bolii este mai mare.
La copiii cu SIDA clinic (stadiul C) sau imunodepresie sever\ (stadiul 3) riscul
de progresie rapid\ a bolii este mai crescut decât la cei cu semne moderate de
boal\ (stadiile A [i B) sau supresie imun\ moderat\ (stadiul 2).
Clasificarea clinico-imunologic\ a infec]iei HIV/SIDA la copil se dovede[te
a fi util\ atât pentru stadializarea bolii în vederea stabilirii conduitei terapeutice,
cât [i pentru monitorizarea ce trebuie urmat\ dup\ momentul diagnosticului infec]iei. Exist\ un acord unanim între speciali[ti privind tratarea copiilor HIV-pozitivi simptomatici: se recomand\ ini]ierea TARV la copilul cu vârst\ <12 luni,
care are semne clinice [i imunologice de boal\, indiferent de nivelul VL.
Exist\ discu]ii contradictorii privind tratamentul copiilor seropozitivi HIV
asimptomatici sau cu parametri imuni în limite normale: din cauza riscului crescut de evolu]ie rapid\ a bolii, mul]i speciali[ti recomand\ tratarea tuturor copiilor infecta]i cu HIV, cu vârsta <1 an, indiferent de parametrii clinici, imunologici [i virusologici. Al]i autori recomand\ trarea tuturor copiilor HIV-pozitivi
cu vârsta <6 luni, în func]ie de parametri clinici [i imunologici.
Din cauz\ c\ riscul de progresie a bolii este mai redus dup\ vârsta de un
an, op]iunea de tratament este considerat\ diferit. De[i terapia ARV este indicat\ la copilul HIV-pozitiv simptomatic, indiferent de parametrii imunologici [i virusologici, nu este clar gradul simptomelor clinice sugestive pentru tratament.
Deoarece boala progreseaz\ mai rapid la copil decât la adult, iar parametrii
de laborator sunt mai pu]in predictivi pentru riscul de progresie a bolii, în particular pentru sugari, recomandarea de tratament este mai agresiv\ la copil decât
la adult.

Copilul f\r\ diagnostic stabilit de infec]ie HIV
Testul ELISA, dac\ este pozitiv, va fi repetat din alt\ prob\ de sânge, cu
un test ELISA diferit de primul [i confirmat ulterior prin alt\ metod\: WESTERN BLOT sau imunofluorescen]\. Aceste teste ar trebui executate dup\ consilierea p\rin]ilor [i ob]inerea consim]\mântului scris de la unul dintre ace[tia.
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La prima consulta]ie a unui copil cu infec]ie HIV
Evaluarea ini]ial\ a unui copil cu infec]ie HIV, recent diagnosticat, este influen]at\ de vârsta copilului la momentul diagnosticului [i a primei evalu\ri) [i
de specialitatea medicului care se afl\ în aceast\ situa]ie. Este de preferat ca
evaluarea s\ fie f\cut\ [i de specialistul infec]ionist, care va îngriji copilul în
continuare. Acest fapt nu trebuie s\ împiedice medicul pediatru, neonatolog sau
de familie s\ fac\ o evaluare cât mai complet\, dac\ au posibilitatea.

Evaluarea ini]ial\ cuprinde:

• culegerea cât mai am\nun]it\ a informa]iilor anamnestice, pentru a cunoa[te
cât mai bine istoricul, antecedentele personale, fiziologice [i patologice (inclusiv
spitaliz\rile [i tratamentele în ambulator), antecedentele heredo-colaterale (pentru
a afla dac\ mai sunt cazuri în familie), eventualele expuneri cu risc de infec]ie
HIV, antecedentele vaccinale, tratamente anterioare (inclusiv transfuzii);
• examenul fizic pentru identificarea manifest\rilor clinice de boal\ HIV sau
alte afec]iuni concomitente;
• evaluarea st\rii de nutri]ie, a cre[terii [i dezvolt\rii psiho-neuro-somatice;
• identificarea unui posibil contact TBC în familie sau anturaj;
• ocupa]ia/profesia p\rin]ilor;
• condi]iile de locuit;
• identificarea unor componente cu risc de infec]ie în familie (utilizare sau
distribu]ie de droguri, alcoolism, prostitu]ie, proxenetism etc.);
• analizele specifice de laborator - atât copilului, cât [i mamei [i celorla]i
membri ai familiei (dac\ este cazul);
O evaluare cât mai larg\ va permite medicului s\ poat\ stadializa boala,
din punct de vedere clinic [i imunologic, s\ aprecieze riscul de apari]ie a infec]iilor oportuniste, s\ identifice alte boli asociate infec]iei HIV, care nu sunt în
legatur\ direct\ cu infec]ia de baz\ [i, astfel, s\ poat\ stabili o strategie terapeutic\ cât mai adecvat\.
Investiga]iile necesare la prima evaluare a copilului cu infec]ie HIV:
• Test HIV;
• Cultur\ sau ARN-PCR sau Ag p24 pentru copil <18 luni în cazul expunerii perinatale
• Hemoleucogram\ cu:
- num\r hematii;
- hemoglobin\;
- hematocrit;
- formul\ leucocitar\;
- num\r trombocite;
• VSH;
• CD4, CD8;

• VL (ARN-PCR);
• Imunoglobuline serice;
• Serologii: sifilis, toxoplasmoz\, CMV, HVB, HVC;
• Examen urin\;
• Examen coproparazitologic, inclusiv pentru Cryptosporidium;
• Examen radiologic pulmonar;
• IDR/PPD;
• Examen fund de ochi.

La urm\toarele consulta]ii
Dup\ evaluarea ini]ial\ a copilului cu infec]ie HIV/SIDA, acesta trebuie monitorizat clinic, biologic [i virusologic în vederea ini]ierii terapiei antiretrovirale,
depist\rii infec]iilor cu germeni oportuni[ti precum [i a urm\ririi evolu]iei dup\
începerea terapiei antiretrovirale. Copiii cu infec]ie HIV/SIDA sunt monitoriza]i la
3-6 luni sau ori de câte ori este necesar. La ulterioarele consulta]ii se urm\resc:
• Evaluare clinic\ complet\;
• Educa]ie pentru s\n\tate;
• Suport psihologic [i social;
• AcHIV, la copiii <18 luni, la fiecare 3 luni, pân\ devin negativi sau pân\
la 18 luni (când dispar anticorpii materni). La copiii mai mari de 18 luni, nu
este necesar\ repetarea testului, dac\ copilul are dou\ teste ELISA [i un test
WESTERN BLOT pozitive (infec]ie confirmat\);
• Hemoleucograma [i VSH la fiecare 3 - 4 luni. La copiii cu AZT în tratament, vor fi repetate mai des, în func]ie de toxicitatea asupra m\duvei osoase.
• CD4, CD8, [i CD4/CD8 - la fiecare 3 - 4 luni, împreun\ cu hemoleucograma, pentru evaluarea tratamentului ARV [i profilaxia infec]iei cu Pneumocystis
carinii la copiii mai mari de 12 luni;
• VL: la fiecare 3 - 4 luni. Este important s\ se confirme valorile, atunci
când exist\ discrepan]e, care pot conduce la schimbarea terapiei;
• Serologiile pentru sifilis, toxoplasmoz\ CMV, HSV, HBV, HCV, se vor
repeta numai dac\ exist\ suspiciune clinic\ de infec]ie acut\ sau dac\ exist\
dubii asupra exactit\]ii examenelor anterioare.
• Amilaze, lipaze - înainte [i dup\ 6 luni de terapie cu ddI, ddC, 3TC sau
când exist\ indica]ii clinice;
• Colesterol, glucoz\, trigliceride - când copilul prime[te inhibitori de proteaz\;
• Coproparazitologie - inclusiv pentru Cryptosporidium - la 6 luni sau când
exist\ indica]ie clinic\;
• Echocardiogram\ - anual sau când exist\ indica]ie clinic\;
• Rx pulmonar - la indica]ie clinic\;
• IDR/PPD - la indica]ie clinic\;
• Examen de fund de ochi - la 6 luni, la copilul simptomatic [i la indica]ie clinic\.
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Aceasta reprezint\ o propunere de evaluare de rutin\ la copiii cu infec]ie
HIV. Examenele de laborator ar trebui efectuate ori de câte ori este necesar, ca
[i alte probe care pot fi indicate în situa]ii specifice.

9. Tratamentul infec]iei HIV la copil

Introducere
În prezent sunt aprobate [i utilizate pentru terapia infec]iei HIV 19 medicamente antiretrovirale, dintre care 12 pot fi utilizate [i la copil. Deoarece pân\
în prezent nu s-a reu[it descoperirea unui tratament antiretroviral care s\ vindece infec]ia HIV, schemele actuale de tratament au drept scop relizarea unei
supresii sus]inute a replic\rii virale pe termen cât mai lung. Alegerea schemei
terapeutice trebuie individualizat\ în func]ie de statusul clinico-imunologic al
copilului, interac]iunile medicamentoase, reac]iile adverse, bolile asociate infec]iei
HIV, aderen]a la tratament etc.
Terapia antiretroviral\ (TARV) a suferit permanente modific\ri ca urmare a
progreselor [tiin]ifice în dinamica infec]iei HIV [i ale acesteia în rela]ia sa cu
sistemul imunitar, precum [i datorit\ descoperirii unor noi medicamente/clase de
medicamente antiretrovirale (ARV). Diverse studii clinice arat\ importan]a actualiz\rii datelor privind TARV.
De[i patogenia infec]iei HIV [i principiile generale virusologice [i imunologice subliniaz\ c\ utilizarea TARV este similar\ pentru toate persoanele seropozitive HIV, exist\ totu[i particularit\]i pentru copiii cu infec]ie HIV:
• dobândirea infec]iei HIV prin expunere perinatal\;
• expunerea intrauterin\ la zidovudin\ (ZDV) [i la alte medicamente ARV
la mul]i dintre copiii cu infec]ie HIV vertical\;
• diferen]e în evaluarea diagnosticului infec]iei HIV perinatale;
• deosebiri ale markerilor imunologici - nr. limfocitelor CD4;
• varia]ii ale parametrilor farmacologici în func]ie de vârsta datorat\ dezvolt\rii [i maturiz\rii continue ale sistemelor [i organelor, sc\zând metabolismul [i
clereance-ul medicamentelor;
• deosebiri între manifest\rile clinice ale infec]iei HIV/SIDA;
• particularit\]i asociate cu aderen]a la tratament.
Primele încerc\ri de tratament al copilului cu infec]ie HIV/SIDA au fost înc\
din anul 1995 când s-a introdus TARV în monoterapie (ZDV); studiile clinice cu
monoterapie la copilul cu infec]ie HIV (ZDV, 3TC, d4T, ddI) demonstreaz\
îmbun\t\]irea substan]ial\ a neuro-dezvolt\rii, a cre[terii, precum [i a statusului
imunologic [i/sau virusologic. În anul 1996 apare un nou concept de TARV - biterapia ARV; studiile efectuate pe copii care au primit biterapie (ZDV + 3TC, ZDV
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+ ddC) arat\ c\ aceasta este superioar\ clinic, imunologic [i virusologic monoterapiei. Din anul 1997 s-a introdus în TARV o nou\ clas\ de medicamente: inhibitorii
de proteaz\ (IP); studii clinice efectuate pe copii seropozitivi HIV care au primit
combina]ii ARV cu IP (triterapie) au demonstrat c\ r\spunsul clinic, imunologic [i
virusologic este superior biterapiei. În anul 1998 se define[te conceptul de HAART
- highly active antiretroviral therapy; HAART a redus semnificativ mortalitatea prin
HIV [i a sc\zut dramatic num\rul infec]iilor cu germeni oportuni[ti. Numeroase
studii clinice efectuate atât la noi în ]ar\, cât [i în str\in\tate au ar\tat c\ TARV
aduce un substan]ial beneficiu clinic copiilor cu infec]ie HIV/SIDA. De asemenea,
s-a observat sc\derea num\rului infec]iilor cu germeni oportuni[ti odat\ cu introducerea TARV. În SUA, TARV a sc\zut inciden]a mortalit\]ii prin HIV de la 5%
în 1995 la 1% în 1998; rezultate similare au fost raportate [i în Europa odat\ cu
introducerea HAART la copilul cu infec]ie HIV/SIDA.
Recentele progrese f\cute în cunoa[terea dinamicii infec]iei HIV [i a rela]iilor sale cu sistemul imunitar, al\turi de descoperirea noilor medicamente ARV,
au f\cut ca domeniul terapiei ARV s\ fie foarte dinamic, ceea ce impune o
continu\ actualizare a datelor. Multe studii se raporteaz\ anual, modificându-se
în]elegerea bolii [i modul de abordare a tratamentului. A[adar, modific\rile trebuie f\cute [i în ghidurile de terapie HIV. În plus, multe recomand\ri de tratament nu se bazeaz\ exact pe demonstra]ii stiintifice.
Întrucât SIDA este o boal\ mortal\, nu este timp de pierdut. Unele interven]ii au fost sugerate f\r\ a fi beneficiat de rezultatele unor studii clinice. Multe
principii ale terapiei HIV la copii au fost bazate pe studii realizate la adul]i.
Poate c\ cea mai controversat\ problem\ este îngrijorarea cu privire la tratamentul copilului cu infec]ie HIV în primul an de via]\, când este asimptomatic,
iar sistemul s\u imun se afl\ în dezvoltare [i trebuie protejat. Motiva]ia tratamentului la copil în primul an de via]\ este bazat\ pe presupuneri teoretice.
Abordarea acestui tratament a fost luat\ în considera]ie de speciali[tii americani, care au recomandat tripla terapie ARV la to]i copiii infecta]i în primul an
de via]\, indiferent de semnele [i simptomele clinice, VL sau parametrii imunologici. Aceasta pentru c\ la copilul infectat, provenit din mam\ seropozitiv\ se
consider\ infec]ie HIV acut\ (primoinfec]ie), care are indica]ie de tratament antiretroviral. Americanii au recomandat, de asemenea, tratament tuturor copiilor, de
orice vârst\, care prezint\ orice semn sau simptom asociat infec]iei HIV, sau
orice grad de supresie imunologic\.
Recomand\m celor care sunt direct implica]i în tratamentul infec]iei HIV la
copii, s\ studieze ghidurile Comisiei Na]ionale de Lupt\ Anti-SIDA a Ministerului S\n\t\]ii care, sunt reactualizate periodic.

Recomand\rile americane sunt agreate de majoritatea speciali[tilor, inclusiv
de c\tre cei români.
Mai presus de discu]iile legate de momentul ini]ierii terapiei, problemele legate de medicamentele care trebuie folosite, criteriile de succes sau de e[ec al
terapiei [i schimb\rile care trebuie f\cute în regimurile precedente, trebuie evaluat cu aten]ie, folosind acest ghid sau/[i alte ghiduri, atunci când se ia o decizie
terapeutic\.
Este important de subliniat c\, în ciuda ra]ionamentului pentru o anumit\
combina]ie ARV, tratamentul trebuie individualizat [i, în plus, trebuie s\ lua]i în
considerare atât copilul, cât [i p\rin]ii lui.
Trebuie acordat\ aten]ie deosebit\ factorilor care pot interfera cu aderen]a
la schema de tratament aleas\.
Este de dorit ca decizia în privin]a ini]ierii sau schimb\rii terapiei ARV [i
combina]iile respective s\ se fac\ în colectiv de speciali[ti.
Ministerul S\n\t\]ii din România, utilizând opiniile unui grup de exper]i,
care se ocup\ de îngrijirea persoanelor infectate cu HIV [i de tratamentul acestora, a emis „Ghidul de tratament al infec]iei cu HIV [i al bolilor asociate“.
Manualul acesta, adresat celor care îngrijesc copii infecta]i cu HIV, vine s\
nuan]eze prin spectrul pediatrului, principiile [i recomand\rile Ghidului emis de
Comisia de Lupt\ Anti-SIDA.

Ini]ierea terapiei ARV la copil
Factori ce trebuie lua]i în considerare:
1. Severitatea infec]iei HIV [i riscul de progresie a bolii definite prin prezen]a sau istoricul de semne definitorii de SIDA precum [i num\rul limfocitelor
CD4 [i nivelul înc\rc\turii virale (VL);
2. Efectul regimului terapeutic ini]ial comparativ cu alte op]iuni terapeutice;
3. Poten]a [i complexitatea schemei terapeutice (ex. frecven]a dozelor, regimul alimentar sau al lichidelor) precum [i eventualele efecte adverse pe termen scurt sau lung ce pot ap\rea;
4. Prezen]a unor afec]iuni asociate care necesit\ terapie suplimentar\ (TBC,
hepatita B, C, insuficien]a renal\):
- Rifampicina poate reduce semnificativ nivelul plasmatic al nevirapinei
(NVP) [i al IP;
- Hepatita viral\ poate predispune la toxicitate hepatic\ a INRT [i
INNRT;
- Reducerea dozelor unor medicamente ARV în caz de insuficien]\ renal\;
5. Interac]iuni cu alte medicamente folosite simultan la copil;
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6. Existen]a de forme de prezentare corespunz\toare pentru copii a medicamentelor ARV, precum [i informa]ii farmacocinetice despre dozele corespunz\toare la copii
7. Aderen]a copilului (dac\ vârsta este corespunz\toare) sau a îngrijitorului
acestuia fa]\ de regimul ARV folosit:
- Aderen]a la tratament are o importan]\ deosebit\ dac\ [i când se începe terapia ARV;
- Problemele legate de aderen]a la tratament vor fi identificate, discutate [i adresate îngrijitorului copilului sau acestuia (dac\ vârsta este corespunz\toare) înainte de ini]ierea terapiei ARV;
- Aceste probleme trebuie identificate [i rezolvate înainte de începerea
TARV, chiar dac\ aceasta ar putea fi perceput\ c\ duce la întârzierea
ini]ierii TARV.
- Urm\rirea frecvent\, cu aten]ie a copilului este important\ pentru c\
furnizeaz\ date despre r\spunsul virusologic la terapie, intoleran]a la
medicamente, rezisten]a viral\ [i aderen]a;
Tabel 5. Recomandarea terapiei ARV în func]ie de criteriile
CDC Atlanta, 1994
Categorii
imonologice/clinice
Absente

N

A

B

C

1

Moderate
Severe
f\r\ tratament, urm\rire

se recomand\ tratament

se impune tratament

Tabel 6. Indica]ii interna]ionale pentru ini]ierea terapiei ARV
la copilul cu infec]ie HIV
• Simptome clinice asociate cu infec]ia HIV (categoriile A, B, C);
• Supresie imun\ în func]ie de num\rul sau procentul de limfocite CD4 (categoriile 2 [i 3);
• Vârsta sub 12 luni, indiferent de statusul clinic, imunologic [i virusologic;
• Vârsta peste un an, asimptomatic [i cu status imunologic normal:
- Ini]ierea terapiei ARV indiferent de vârst\ sau de simptome;
- Amânarea ini]ierii terapiei ARV, monitorizare clinic\, imunologic\ [i virusologic\. Ini]ierea terapiei ARV când VL este mare sau cre[te rapid, sau/[i
când valorile CD4 sunt mici sau scad rapid spre valori care indic\ supresie imunologic\ moderat\ (categoria 2), sau când apar simptome clinice.

Alegerea momentului pentru ini]ierea terapiei genereaz\ controverse între
speciali[tii în domeniu:
1. Precoce - pacientul este asimptomatic;
- Exist\ autori în favoarea ini]ierii precoce a TARV, în speran]a c\
aceast\ interven]ie antiretroviral\ va controla replicarea viral\;
- Terapia precoce dore[te s\ conserve func]ia imun\ s\ încetineasc\ distrugerea sistemului imun precum [i progresia clinic\ a bolii;
2. Tardiv\ - pacientul este simptomatic (clinic [i imunologic);
- Lipsa medica]iei ARV duce la sc\derea rezisten]ei virusului la medicamente, prin lipsa presiunii de selec]ie medicamentoas\;
- Aderen]a crescut\;
- Reduce sau întârzie apari]ia efectelor adverse la ARV.

Ghidul de ini]iere a TARV la adult este mai conservator în timp:

• Adul]i cu SIDA sau simptome severe de boal\;
3
• Asimptomatici cu nr. limfocite CD4 <200 cel/mm ;
• Simptomatici cu CD4 = 200 - 350 cel/mm3; VL >55 000 copii/ml.
• Ini]ierea poate fi amânat\: CD4 >350 cel/mm 3; sau VL <55 000 copii/ml.
Deoarece boala progreseaz\ mai rapid la copil decât la adult, iar parametrii
de laborator sunt mai pu]in predictivi pentru riscul de progresie al bolii, în particular pentru sugari, recomandarea de tratament este mai agresiv\ la copil decât
la adult.

1. Ini]ierea terapiei ARV la copilul cu vârsta <12 luni
Riscul de progresie a bolii este invers propor]ional cu vârsta. Cu cât copilul
este mai mic, cu atât riscul de progresie rapid\ al bolii este mai mare. Capacitatea de a diferen]ia copiii cu risc crescut fa]\ de cei cu evolu]ie lent\ prin
parametri clinici [i de laborator este limitat\ la copiii cu vârsta mai mic\ de 12
luni. Nivelul înc\rc\turii virale (VL) este mai ridicat la sugari decât la copii
mai mari de 1 an [i adul]i. Valoarea predictiv\ specific\ a VL pentru progresia bolii este mult mai greu de apreciat la copiii cu vârsta mai mic\ de 1 an.
În cazul copiilor HIV-pozitivi simptomatici se recomand\ ini]ierea TARV la
copilul cu vârsta mai mic\ de 12 luni, care are semne clinice [i imunologice
de boal\, indiferent de nivelul VL.
În situa]ia copiilor seropozitivi HIV asimptomatici sau cu parametri imuni
în limite normale:
• din cauza riscului crescut de evolu]ie rapid\ a bolii, mul]i speciali[ti recomand\ tratarea tuturor copiilor infecta]i cu HIV, cu vârsta mai mic\ de 1 an,
indiferent de parametrii clinici, imunologici [i virusologici;
• al]i autori recomand\ trarea tuturor copiilor HIV-pozitivi cu vârst\ mai
mic\ de 6 luni, în func]ie de parametrii clinici [i imunologici;
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• o serie de studii sus]in c\ riscul de progresie al bolii este dat de statusul
clinico-imunologic [i virusologic al mamei din timpul sarcinii, cu o evolu]ie mai
rapid\ la copilul n\scut din mam\ cu boala HIV avansat\.

2. Ini]ierea terapiei ARV la copilul de vârsta 1 an - 12 ani
Deoarece riscul de progresie a bolii este mai redus dup\ vârsta de 1 an,
op]iunea de tratament este considerat\ diferit. De[i terapia ARV este indicat\ la
copilul HIV-pozitiv simptomatic, indiferent de parametrii imunologici [i virusologici, nu este clar gradul simptomelor clinice sugestive pentru tratament.

TARV este recomandat la copiii cu risc crescut de progresie a
bolii:
• Copiii cu SIDA (stadiul C);
• Copiii seropozitivi HIV cu depresie imun\ sever\ (categoria 3);

TARV trebuie luat ^n considera]ie la copiii cu risc redus de
evolu]ie al bolii:

• Copiii cu infec]ie HIV stadiile A [i B (simptomatologie u[oar\ [i moderat\)
• Copiii seropozitivi HIV cu supresie imun\ moderat\ (categoria 2)
• La copiii HIV-pozitivi cu simptomatologie moderat\ sau supresie imun\
moderat\ nivelul VL poate da informa]ii privind riscul de evolu]ie al bolii;
• Nivelul VL este considerat indicator al riscului de boal\. Copiii cu nivelul
VL >100 000 copii/ml au un risc crescut de mortalitate;
• Unele studii din SUA [i Europa arat\ c\ riscul de progresie a bolii spre
SIDA [i deces este mai crescut la copilul seropozitiv HIV, cu vârsta >1 an,
care prezint\ un nivel al VL >100 000 copii/ml;
Factorii ce trebuie lua]i în considerare la ini]ierea TARV:
a. Cre[terea VL (VL >100.000 copii/ml);
b. Sc\derea rapid\ a num\rului limfocitelor CD4;
c. Apari]ia simptomelor clinice definitorii de boal\;
d. Aderen]a copilului sau a îngrijitorului acestuia la TARV.

3. Ini]ierea terapiei ARV la adolescen]i
Adolescen]ii infecta]i cu HIV prin transfuzii, transmitere sexual\ sau prin
utilizare de droguri iv dup\ pubertate, se pare ca au progresie clinic\ similar\
cu adul]ii. Cu cât momentul infec]iei este mai departe de momentul na[terii, cu
atât se pare c\ progresia bolii este mai asem\n\toare cu a adultului. Totu[i,
exist\ un num\r tot mai mare de copii infecta]i cu HIV în perioada perinatal\
care ajung la adolescen]\ [i care prezint\ progresie clinic\ diferit\ de cea a adolescen]ilor infecta]i postnatal.
Prescrierea tratamentului ARV [i al infec]iilor oportuniste trebuie s\ se bazeze pe stadiile pubert\]ii descrise de Tanner (vezi capitolul „Particularit\]i ale

infec]iei cu HIV la adolescen]i“). La adolescen]ii aflati în stadiile ini]iale ale
pubert\]ii se folosesc dozele pediatrice (stadiile Tanner I [i II). În stadiile finale
ale pubert\]ii (stadiul Tanner V) se folosesc dozele adultului.
În fazele intermediare ale dezvoltarii puberale (Tanner III [i IV), adolescen]ii
ar trebui trata]i conform evalu\rii medicului lor, urmând ghidurile de tratament
pentru copii sau adul]i. Se recomand\ monitorizarea acestui grup (îndeaproape)
pentru a se observa eficien]a tratamentului [i reac]iile adverse. La nevoie, se
modific\ dozele în plus, spre adult sau în minus, spre dozele pediatrice.
Adolescen]ii ar trebui aten]iona]i asupra st\rii lor de purt\tori HIV [i bine informa]i despre infec]ia HIV, pentru a putea întelege evaluarea medical\ [i pentru
a urma corect tratamentul. De asemeni, trebuie s\ fie informa]i despre sexualitate [i riscurile transmiterii HIV la parteneri. În final, trebuie încuraja]i s\-[i
implice p\rin]ii [i apar]in\torii legali în participarea la tratamentul lor.
Complian]a adolescen]ilor la terapia antiretroviral\ este influen]at\ de particularit\]ile acestei vârste: atitudinea negativ\, team\, dezinformare, lipsa încrederii în sine, întreb\rile despre sistemul de s\n\tate, eficien]a terapiei, dificult\]ile
familiei [i suportul social.
În scopul de a îmbun\t\]i urm\rirea clinic\ [i aderen]a la tratament suger\m
urm\toarele etape de management:
• Dezvoltarea unui plan de tratament împreun\ cu adolescentul, cu implicarea [i asentimentul lui;
• Implicarea familiei, prietenilor, psihologului, unor eventuale organiza]ii neguvernamentale care desf\[oar\ programe corespunz\toare acestui aspect, pentru
a oferi suport în timpul tratamentului;
• În alegerea regimurilor ARV, se vor lua în considera]ie nu numai poten]a
regimului, dar [i cele mai comode combina]ii [i scheme;
• Informarea asupra poten]ialelor efecte adverse [i a modului de rezolvare a
acestora.
Criteriile pentru ini]ierea TARV sunt asem\n\toare cu cele de la adul]i:
• Criterii de includere:
3 Clinice:
- Infec]ie HIV simptomatic\;
- Infec]ie HIV asimptomatic\ + criterii imunologice;
- Infec]ie HIV asimptomatic\ + criterii virusologice.
3 Imunologice:
- Nr. limfocitelor CD4 <350/mmc;
- Nr. limfocitelor CD4 =350-500/mmc, dar cu o rat\ mare de sc\dere.
3 Virusologice:
- VL > 50.000 copii/ml;
- VL < 50.000 copii/ml, dar cu o rat\ mare de cre[tere.
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• Criterii de excludere:
3 Clinice:
- SIDA terminal;
- Infec]ii oportuniste acute la ini]ierea terapiei specifice;
- Intoleran]a digestiv\ sever\;
- Convulsii greu de controlat;
- Tratament asociat cu poten]ial toxic ridicat.
3 De laborator:
- Hematologice (Hb <9 g/dl, Neutrofile <750/mmc);
- Creatinina >1,7 mg/dl;
- TGP >3xN;
- Amilazemie >N.
3 Aderen]a [i complian]a:
- Imposibilitatea asigur\rii de c\tre pacient a aderen]ei [i complian]ei
la tratament.

4. Parametrii imunologici
Deteriorarea imunologic\ este direct propor]ional\ cu evolu]ia bolii. Num\rul
absolut de limfocite T-CD4+ variaz\ la diferite vârste, dar sunt varia]ii mai mici
ale valorilor procentuale. Astfel, procentul limfocitelor T-CD4 ar trebui monitorizat preferen]ial, fa]\ de num\rul absolut CD4 la copii. Interpretarea modific\rilor
num\rului CD4 trebuie f\cut\ la adul]i, deoarece, la copii, pot fi sc\deri tranzitorii, chiar în cursul unor boli intercurente sau la cei care au primit un vaccin.
Schema terapeutic\ nu trebuie modificat\ numai dup\ o singur\ determinare CD4.
Se recomand\ a se repeta testarea la o lun\ de la o boal\ intercurent\ sau de
la o vaccinare, dac\ exist\ posibilitatea din punct de vedere tehnic [i financiar.

5. Parametrii virusologici
Dinamica infec]iei HIV, la copii, este diferit\ fa]\ de cea observat\ la adul]i.
Copiii prezint\ viremia primar\ la începutul vie]ii, când sistemul lor imun este rela
6
tiv imatur. Astfel, ei pot prezenta înc\rc\turi virale mari, peste 10 copii/ml, iar rata
sc\derii/declinului infec]iei acute este mai lent\ decât la adul]i, astfel încât, este difi
cil a se utiliza nivelul VL ca factor predictiv pentru progresia bolii. Deoarece la
copil este mai mare riscul progresiunii bolii decât la adul]i, este important a se com
para valorile VL între cei care prezint\ progresie rapid\, lent\ sau cei care nu progreseaz\.
Analiza datelor disponibile pâna în prezent arat\ c\ predic]ia prognosticului ar
trebui s\ nu se bazeze numai pe VL, ci [i pe valoarea CD4 [i pe evolu]ia clinic\
a fiec\rui pacient, în special când acesta are vârsta mai mic\ de 30 de luni. Copiii
mai mari de 30 de luni care prezint\ înc\rc\turi virale mai mari de 100.000 copii/ml
[i CD4 <15%, au risc crescut de progresie clinic\ spre categoria C sau spre deces.

Este important de men]ionat c\, la pacien]ii adul]i cu stare clinic\ stabil\,
varia]ii ale VL de 3 ori (0,5 log), în timpul unei zile sau în zile diferite, nu
au relevan]\ clinic\. Aceste varia]ii biologice la copii pot fi de 0,7 log, la cei
mai mici de 2 ani [i de 0,5 log la cei peste 2 ani.
La copiii cu infec]ie HIV contractat\ prin transmitere vertical\, VL poate
avea sc\dere lent\, chiar [i f\r\ terapie ARV. Sc\derea este mai rapid\ în primele 12 - 24 luni de via]\, cu o medie a declinului de 0,6 log pe an [i cu
declin mai lent pân\ la 4 sau 5 ani, cu o medie de 0,3 log pe an.

Alegerea terapiei ini]iale ARV la copil
Particularit\]i ale TARV la nou-n\scut, sugar [i copil:
• Exist\ câteva particularit\]i ale infec]iei HIV la copil care se reflect\ asupra
terapiei ARV la aceast\ categorie de vârst\:
3 Tabloul clinic al infec]iei HIV la copil este diferit. Acesta prezint\
frecvent hipotrofie staturo-ponderal\ [i deficien]e de maturare neuro-psihic\;
3 Nr. limfocitelor CD4 este mai mare la sugar [i copilul mic, acestea ajungând la valoarea adultului la vârsta de 6 ani;
3 Nou-n\scu]ii [i copiii mici au valori ale VL mai mari decât adul]ii,
iar nivelul acesteia persist\ pe perioade lungi, sc\zând apoi treptat în
prezen]a TARV adecvate;
3 Propriet\]ile farmacologice ale medicamentelor ARV variaz\ cu
vârsta, clearence-ul acestora fiind sc\zut datorit\ sistemelor enzimatice
imature la sugar [i copilul mic, necesitând ajustarea dozelor;
3 Aderen]a la TARV este o problem\ important\ la copil, fiind în
parte dependent\ [i de formele de prezentare ale medica]iei ARV;
3 Copilul cu vârsta <12 luni, cu stadiul B2 care sugereaz\ o progresie rapid\ a bolii [i prognostic prost;
3 Stadiile de boal\ A1, A2 sau B1 cu progresie lent\ nu necesit\ ini]ierea unei TARV agresive;
3 Regimuri cu dubl\ terapie (N2, A2, B1 [i B2):
- de prim\ inten]ie ZDV+ddI
- alternative: ZDV +3TC, d4T+ddI, ZDV+ABC, 3TC+ABC, d4T+3TC
3 Regimuri cu tripl\ terapie (N3, A3, B2-3, C1-3):
- de prim\ inten]ie: 2 INRT (ZDV+ddI sau ZDV+3TC) + 1IP (LPV/r,
NFV, RTV) sau 2 INRT + 1 INNRT (EFV)
- alternative: 2 INRT + 1 INNRT (NVP) sau 3 INNRT (ABC+AZT+
3TC, ABC+ddI+ZDV)
- alternativ secundar: 2 INRT + APV
3 Regimuri care nu sunt indicate:
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- Monoterapie
- ZDV + d4T sau ddI + ddC sau d4T + ddC sau 3TC + ddC.
3 Regimurile con]inând EFV nu sunt utilizate la copilul mai mic de
3 ani;
3 La copiii mari care pot înghi]i capsule se poate folosi IDV;
Tabel 7. Regimuri antiretrovirale indicate pentru copilul cu infec]ie HIV
Copil care nu poate s\
înghit\ tablete
(< 6 ani)

Copil care poate s\
înghit\ tablete
(6 - 13 ani)
2 INRT

2 INRT

Regim preferat

ZDV+ddI
ZDV+3TC
d4T+ddI
d4T+3TC
ZDV+ddC

Regim alternativ
secundar

ZDV+ddI
ZDV+3TC
d4T+ddI
d4T+3TC
ZDV+ddC

1 IP
NFV
RTV
LPV/r

+

2 INRT

ZDV+ddI
ZDV+3TC
d4T+ddI
d4T+3TC
ZDV+ddC

1 INNRT
EFV

+

1 INNRT
EFV

2 INRT

+

ZDV+ddI
ZDV+3TC
d4T+ddI
d4T+3TC
ZDV+ddC

1 INNRT
EFV

3INRT

3INRT

ZDV+3TC+ABC
ZDV+ddI+ABC

ZDV+3TC+ABC
ZDV+ddI+ABC

2 INRT

2 INRT

ZDV+ddI
ZDV+3TC
d4T+ddI
d4T+3TC
ZDV+ddC

ZDV+ddI
ZDV+3TC
d4T+ddI
d4T+3TC
ZDV+ddC
2INRT+APV

Regimuri care nu
sunt recomandate

1 IP
LPV/r
NFV
RTV
IDV

ZDV+ddI
ZDV+3TC
d4T+ddI
d4T+3TC
ZDV+ddC

2 INRT

Regim alternativ

+

+

2INRT+APV
•
•
•
•
•

Monoterapie;
d4T+ZDV
ddC+ddI
ddC+d4T
ddC+3TC

ATEN}IE!
• Monoterapia poate fi utilizat\ numai pentru reducerea transmiterii verticale
a infec]iei HIV;
• d4T ar trebui p\strat pentru cazurile când ZDV nu se poate folosi;
• 3TC va fi p\strat pentru situa]iile când este contraindicat ddI;
• utilizarea ini]ial\ a 3TC implic\ restric]ii pentru urm\toarele scheme ARV;
• regimurile terapeutice trebuie s\ con]in\ ZDV, d4T sau ABC deoarece au
o bun\ penetrabilitate în SNC.
• CDC recomand\ efectuarea de teste de rezisten]\ a HIV la ARV înainte
de ini]ierea TARV la copiii cu vârsta <12 luni, n\scu]i din mame cunoscute cu,
sau suspecte de rezisten]a la ARV.
Înainte de începerea tratamentului este obligatoriu s\ se precizeze dorin]a [i
posibilit\]ile p\rin]ilor (sau ale tutorelui legal) de a adera la acest tratament complex, poten]ial toxic [i dificil de acceptat de c\tre copil. Se va completa fi[a
special\ de acceptare a terapiei antiretrovirale.
Tabel 8. CRITERII DE INI}IERE A TERAPIEI ANTIRETROVIRALE
LA COPIII CU INFEC}IE HIV/SIDA (CNLAS, 2004)
Categorie clinic\

Nivelul CD4 (%)

RNA-HIV
(copii/ml)

Recomandare
Observa]ii

A. LA COPILUL SUB 12 LUNI
Simptomatic (A, B, C) Orice valoare

Orice valoare

Se trateaz\

Orice valoare

Se trateaz\

Orice valoare

Ini]ierea terapiei ARV este
recomandat\ în func]ie de
evolu]ia CD4 [i RNA-HIV

Orice valoare

Orice valoare

Se trateaz\

Categorie imun\ 3

Orice valoare

Se trateaz\

Categorie imun\ 2
Simptomatic (B, A) Categorie imun\ 3

>100.000
Orice valoare

Se trateaz\
Se trateaz\

>100.000

Se trateaz\

>100.000

Ini]ierea terapiei ARV este
recomandat\ în functie de
evolu]ia CD4 [i RNA-HIV

<100.000

Se amân\ ini]ierea terapiei
ARV [i se monitorizeaz\
evolu]ia CD4 [i RNA-HIV

Categorie imun\ 2, 3

Asimptomatic (N)

Categorie imun\ 1

B. LA COPILUL PESTE 12 LUNI
Simptomatic (C)

Categorie imun\ 2
Categorie imun\ 1

Asimptomatic (N)
Categorie imuna 1
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Tabel 9. Fi[a de acceptare a terapiei ARV (la copil)

72

FI{A DE ACCEPTARE A TERAPIEI ANTIRETROVIRALE
(COPIL)
Subsemnatul ……………………………………., în calitate de p\rinte/tutore
al copilului ……………………………..........în vârst\ de ........………… ani, cu
domiciliul în …………………………….......…………….., diagnosticat cu infec]ie
HIV/SIDA din anul ………………….., netratat anterior cu antiretrovirale,
tratat (preciza]i cu ce) …………………………………………………………
accept ca copilul meu sa înceap\ urm\toarea terapie:
Schema terapeutic\ propus\ (se va completa de c\tre medicul curant):
Antiretroviral

Doza/zi Ritm de administrare

Mod de administrare
(cu alimente; pe stomacul gol)

1.
2.
3.
4.
Acceptând aceast\ terapie, ]in s\ declar urm\toarele:
1. Am fost informat c\ acest tratament nu vindec\ infec]ia HIV/SIDA, ci doar
încetine[te progresia bolii, de asemenea, nu împiedic\ transmiterea infec]iei;
2. Am fost informat c\ nu toate retroviralele sunt recomandabile la copil, sau
nu sunt disponibile în condi]ionare pediatric\ (sirop);
3. Am în]eles c\ reu[ita tratamentului depinde de deplina noastr\ colaborare cu
medicul curant;
4. Am fost informat despre modul de administrare [i despre reac]iile adverse
posibile;
5. Am în]eles c\ nu trebuie s\ întrerupem tratamentul din proprie initia]iv\;
6. Am în]eles c\ trebuie s\ m\ prezint periodic cu copilul la medicul curant pen
tru evaluarea clinic\ [i de laborator, precum [i ori de câte ori survine un eveniment
deosebit;
7. În cazul în care copilul nu poate continua acest tratament, accept ca medicul
curant s\-i recomande o schem\ terapeutic\ mai simpl\.
Semn\tura medicului curant

Semn\tura p\rintelui/tutorelui

Data:

Este preferabil ca ini]ierea tratamentului la copil s\ se fac\ în condi]iile
unei scurte spitaliz\ri pentru ca medicul curant s\ poat\ aprecia corect toleran]a
[i accesibilitatea manifestate de copil fa]\ de tratament. Toate principiile terapiei
antiretrovirale enun]ate la adult sunt valabile [i pentru copil. În tabelul nr. 7
sunt prezentate scheme ale terapiei antiretrovirale de prim\ inten]ie recomandate
la copiii „naivi“, cu infec]ie HIV. Monitorizarea terapiei antiretrovirale se face
ca la adult.

Chimioterapice antiretrovirale disponibile
În august 2003 erau aprobate pentru utilizarea la adolescen]ii [i adul]ii cu
infec]ie HIV/SIDA 19 medicamente antiretrovirale. Dintre acestea 12 sunt aprobate [i pentru utilizarea în tratamentul copilului cu infec]ie HIV/SIDA;
• Aceste medicamente sunt împ\r]ite în 3 clase principale:
3 Inhibitori de reverstranscriptaz\:
- Nucleozidici (INRT);
- Nucleotidici (INtRT);
- Non-nucleozidici (INNRT);
3 Inhibitori de proteaz\ (IP);
3 Inhibitori de fuziune.

Inhibitori nucleozidici de reverstranscriptaz\ (INRT)
a. Zidovudina (Retrovir, AZT, ZDV) - analog sintetic al timidinei
• Forme de prezentare:
- solu]ie pediatric\ oral\: 10 mg/ml, capsule: 100 mg, tablete: 300 mg,
- flacoane pentru administrare i.v.: 10 mg/ml
• Doze la copil:
- 0 - 2 s\pt\mâni: 2 mg/kg la 6h, p.o.
- 2 - 4 s\pt\mâni: 3 mg/kg la 6h, p.o.
- 4 s\pt\mâni - 13 ani: 90-180 mg/m 2 la 6h, p.o.
• Profilaxia transmiterii materno-fetale a infec]iei HIV:
- 300 mg x 2 ori/zi, p.o. sau 200 mg x 3 ori/zi, p.o. în trim. II [i III;
- În travaliu 2 mg/kg i.v. timp de 1h, apoi 1 mg/kg i.v. pân\ la expulzie;
- Nou-n\scut: 2 mg/kg la 6h, p.o., 6 s\pt\mâni.
• Profilaxia post-expunere profesional\ la HIV:
- 200 mg x 3 ori/zi, p.o., 4 s\pt\mâni.
• Purpura trombocitopenic\ [i dement\ asociat\ infec]iei HIV la adult:
- 200 - 400 mg x 2-3 ori/zi, p.o.
- Terapia HAART nu necesit\ doze mai mari.
• Administrare - împreun\ cu alimentele;
• Reac]ii adverse:
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- Toxicitate hematologic\: anemie, granulocitopenie, macrocitoz\;
- Digestive: gre]uri, v\rs\turi, anorexie, ulcera]ii esofagiene (rar);
- Toxicitate hepatic\: hepatomegalie cu steatoz\, IHA (f.rar);
- Miopatie: mialgii, cre[teri ale CPK;
- Altele: cefalee, astenie, hTA, edem macular, convulsii, encefalopatie,
hiperpigmenta]ia unghiilor, cardiomiopatie;
- Nu se asociaz\ cu d4T.

b. Didanozina (Videx, ddI) - analog al inozinei:
• Prezentare:
- Tablete (care se mestec\): 25, 50, 100, 150 [i 200 mg - forme de
condi]ionare abandonate;
- Pudr\ în pachete: (100, 167 [i 250 mg) [i pudr\ pediatric\ pentru
solu]ie oral\: 10 mg/ml - forme de prezentare abandonate;
- Capsule enterice: 125, 200, 250 [i 400 mg - aflate în uz în prezent.
• Doze la copil: 90 - 150 mg/m2, la 12h.
• Administrare: cu o or\ înaintea mesei sau la 2 ore dup\ aceasta.
• Reac]ii adverse:
- Neurologice - polineuropatie periferic\ senzitiv\, simetric\, distal\;
- Digestive: diaree, gre]uri, ulcera]ii esofagiene (rar);
- Pancreatice: pancreatita acut\, cre[teri ale amilazelor, lipazelor serice;
- Hepatice: cre[teri ale transaminazelor, hepatomegalie cu steatoza, IHA;
- Hematologice: anemie, leucopenie, trombocitopenie;
- Altele: febr\, erup]ii cutanate, cefalee, insomnie, hiperuricemie, hipoglicemie, cardiomiopatie;
- Nu se asociaz\ cu ddC.

c. Zalcitabina (Hivid, ddC) - analog al citidinei
• Prezentare - tablete: 0.375 mg, 0.750 mg
• Doze la copil: 0.01 mg/kg la 8h
• Administrare: înainte de mese.
• Reac]ii adverse:
- Neurologice - polineuropatie periferic\ senzitiv\, simetric\, distal\;
- Digestive: dureri abdominale, stomatit\ aftoas\, ulcera]ii esofagiene,
disfagie, pancreati\;
- Hepatice: cre[teri ale transaminazelor, hepatomegalie cu steatoz\;
- Hematologice: anemie, leucopenie, eozinofilie, trombocitopenie;
- Altele: febr\, erup]ii cutanate, cefalee, mialgii, artralgii, reac]ii anafilactoide, hipoacuzie, cardiomiopatie;
- Nu se asociaz\ cu ddI, d4T, 3TC.

d. Lamivudina (Epivir, 3TC) - analog al citidinei activ pe HIV
[i VHB
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• Prezentare: tablete: 150 mg, solu]ie pediatric\ oral\: 10 mg/ml.
• Doze la copil: 4 mg/kg la 12h.
• Administrare: cu alimentele.
• Reac]ii adverse:
- Neuropsihice - neuropatie periferic\, insomnie, depresie, cefalee;
- Digestive: gre]uri, v\rs\turi, anorexie, dureri abdominale, diaree,
pancreatit\ acut\;
- Hematologice: anemie, leucopenie;
- Altele: febr\, erup]ii cutanate, vasculit\, alopecie, catar nazal;
- Nu se asociaz\ cu ddC.

e. Stavudina (Zerit, d4T) - analog al timidinei
• Prezentare: solu]ie pediatric\ oral\: 1 mg/ml, capsule: 15 mg, 20 mg, 30
mg, 40 mg.
• Doze la copil: 1 mg/kg la 12h
- ~ntre 30 - 60 kg: 30 mg la 12h;
- Peste 60 kg 40 mg la 12h.
• Administrare: pe stomacul gol sau cu mas\ bogat\ în gr\simi.
• Reac]ii adverse:
- Neurologice - polineuropatie periferic\;
- Digestive: dureri abdominale, gre]uri, v\rs\turi, diaree, pancreatit\;
- Hepatice: cre[teri ale transaminazelor;
- Altele: erup]ii cutanate, cefalee, ulcera]ii esofagiene, tubur\ri de
somn, sindrom lipodistrofic;
- Nu se asociaz\ cu ZDV, ddC.

f. Abacavir (Ziagen, ABC) - analog al guaninei
• Prezentare: solu]ie pediatric\ oral\: 20 mg/ml, tablete: 300 mg.
• Doze la copil: 8 mg/kg la 12h.
• Administrare: indiferent, în raport cu mesele.
• Reac]ii adverse:
- Digestive: gre]uri, v\rs\turi, diaree;
- Neurologice: cefalee, ame]eli, insomnie, parestezii;
- Sindrom de hipersensibilizare: febr\ + astenie + gre]uri ± v\rs\turi ±
erup]ii cutanate (3%);
- Dac\ tratamentul a fost întrerupt datorit\ sindromului de hipersensibilizare, nu mai trebuie reluat, risc letal.

g. Emtricitabine (Emtriva, FTC) - analog nucleozidic florinat
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• Este aprobat pentru utilizarea la adul]i >18 ani;
• Administrarea la copil este în studiu.

h. Combivir (COM): AZT + 3TC
• Nu se administreaz\ la copii <12 ani.

i. Trizivir (TZV): AZT + 3TC + ABC
• Nu se administreaz\ la vârste <18 ani.

Inhibitori nucleotidici de reverstranscriptaz\ (INtRT)
Tenofovir este un analog nucleotidic inhibitor al reverstranscriptazei, activ
pe HIV [i HBV, care a fost introdus în terapia ARV la adult în octombrie
2001. Nu se utilizeaz\ la o vârst\ <18 ani [i înc\ nu este înregistrat în România.
Adefovir este un analog nucleotidic activ pe retrovirusuri, herpesvirusuri [i
HBV. Datorit\ toxicit\]ii sale nu a primit aprobarea utiliz\rii clinice în infec]ia
HIV. Este utilizat numai în tratamentul hepatitei cronice B. Nu este înregistrat
la noi în ]ar\.

Inhibitori non-nucleozidici de reverstranscriptaz\ (INNRT)
a. Nevirapina (Viramune, NVP) - inhib\ replicarea HIV prin
legare de RT
• Prezentare: tablete: 200 mg, solu]ie pediatric\ oral\: 10 mg/ml.
• Doze:
- la copil: 120 - 200 mg/m2 , se începe cu 1/2 din doz\, primele 2
s\pt\mâni;
- la nou-n\scut: doz\ unic\, profilactic\: 2mg/kgc, ^n primele 7 zile.
~n cazul ^n care nu se poate stabili doza ^n func]ie de greutate, se
administreaz\ o doz\ standard de 0,6 ml sirop. Dac\ gravida a primit NVP ^n ultimele 2 ore ^nainte de na[tere, nou-n\scutul va primi
o doz\ de 2 mg/kg imediat dup\ na[tere si o doz\ de 2 mg/kg la
24-72 ore de la prima doz\;
- la copilul de 8 ani: 4 mg/kg/zi, timp de 2 s\pt\mâni, apoi 4
mg/kg*2/zi (masa de 200 mg * 2/zi). Dac\ s-a ^ntrerupt terapia pentru mai mult de 7 zile se incepe cu acelea[i doze ca la na[tere: 14
mg/kg/zi, timp de 2 s\pt\mâni, apoi 4 mg*2/zi, masa de 200 mg*2/zi.
• Administrare: cu alimentele.
• Reac]ii adverse:
- Cutanate: erup]ii uneori severe care necesit\ întreruperea tratamentului, sindrom Steven Johnson;
- Digestive: gre]uri, v\rs\turi, diaree;
- Hepatice: cre[terea transaminazelor [i hepatita postmedicamentoas\;

- Altele: febr\, cefalee, somnolen]\, astenie.

b. Delavirdina (Rescriptor, DLV)
• Prezentare: tablete: 200 mg
• Doze la copil: nu se administreaz\.
• Administrare: nu se asociaz\ cu alimentele bogate în gr\simi;
• Reac]ii adverse:
- Cutanate: erup]ii uneori severe care necesit\ întreruperea tratamentului, sindrom Stevens Johnson;
- Hepatice: cre[terea transaminazelor [i hepatita postmedicamentoas\;
- Hematologice: neutropenie.
- Nu este înregistrat în România.

c. Efavirenz (Stocrin, EFV)
• Prezentare: comprimate 600 mg [i capsule: 50 mg, 100 mg, 200 mg.
• Doze la copil: 15 mg/kg priz\ unic\ seara, la culcare.
• Administrare: neinfluen]at\ de asocierea cu alimentele.
• Reac]ii adverse:
- Cutanate: erup]ii, uneori severe, care necesit\ întreruperea tratamentului, sindrom Stevens Johnson (rar);
- SNC: stare confuzional\, tulbur\ri de gândire, afectarea capacit\]ii
de concentrare, vise anormale, ame]eli, cefalee, anxietate, tulbur\ri de
vedere, depersonalizare;
- Digestive: gre]uri, v\rs\turi, diaree;
- Hepatice: cre[terea transaminazelor;
- Metabolice: hiperlipidemie cu cre[terea colesterolului seric;
- Efect teratogen: contraindicat la gravid\;
- Altele: sinuzite, simptome ale tractului respirator superior.

ATEN}IE!

INNRT nu se asociz\ între ei în tratamentul ARV.

Inhibitori de proteaz\
a. Amprenavir (Agenerase, APV)
• Prezentare: capsule (soft-gel): 50 mg, 150 mg, solu]ie oral\: 15 mg/ml.
• Doze la copil: 20 mg/kg la 12h.
• Administrare: alimentele în general nu modific\ absorb]ia, dar cele bogate
în gr\simi reduc aria de sub curb\.
• Reac]ii adverse:
- Cutanate: erup]ii tegumentare, sindrom Stevens Johnson (rar);
- Neurologice: parestezii, depresie, cefalee, astenie;
- Digestive: gre]uri, v\rs\turi, diaree, flatulen]\;
- Hepatice: cre[terea transaminazelor;

77

78

- Metabolice: hiperglicemie, hipertrigliceridemie, sindrom lipodistrofic;
- Hematologice: anemie, neutropenie, sânger\ri la hemofilici.

b. Nelfinavir (Viracept, NFV)
• Prezentare: tablete - 250 mg; pudr\ pentru suspensie oral\ - 50 mg/g.
• Doze la copil: 25-30 mg/kg la 8h.
• Administrare: cu alimentele pentru a cre[te concentra]ia plasmatic\;
• Reac]ii adverse:
- Digestive: gre]uri, diaree, dureri abdominale;
- Metabolice: hiperglicemie, hipertrigliceridemie, hipercolesterolemie,
sindrom lipodistrofic;
- Hematologice: sânger\ri la hemofilici;
- Altele: cefalee, astenie, erup]ii cutanate, osteoporoz\.

c. Indinavir (Crixivan, IDV)
• Prezentare: capsule 200 mg, 400 mg;
• Doze la copil: 350 mg/m2 la 8h;
• Administrare: pe stomacul gol sau cu un prânz u[or. Mesele bogate reduc
absorb]ia;
• Reac]ii adverse:
- Digestive: gre]uri, v\rs\turi, diaree, dureri abdominale;
- Metabolice: hiperglicemie, cetoacidoz\ diabetic\, hipertrigliceridemie,
hipercolesterolemie, sindrom lipodistrofic;
- Hepatice: hiperbilirubinemie direct\, cre[terea transaminazelor;
- Renale: nefrolitiaz\, colic\ renal\ cu cristalurie, insuficien]\ renal\;
- Hematologice: anemie, neutropenie, trombocitopenie, sânger\ri la hemofilici;
- Altele: cefalee, reac]ii alergice.

d. Ritonavir (Norvir, RTV)
• Prezentare: capsule: 100 mg, solu]ie oral\: 80 mg/ml
• Doze la copil: 400 mg/m2 la 12h;
• Administrare: prezen]a alimentelor poate determina sc\derea absorb]iei;
• Reac]ii adverse:
- Digestive: gre]uri, v\rs\turi, diaree, dureri abdominale, anorexie, modific\ri ale gustului;
- Metabolice: hiperglicemie, hipertrigliceridemie, hipercolesterolemie,
sindrom lipodistrofic;
- Hepatice: cre[terea transaminazelor, CPK [i γ-GT;
- Neurologice: parestezii periferice [i perioronazale, cefalee, astenie;
- Hematologice: sânger\ri la hemofilici;

e. Lopinavir/r (Kaletra, KAL)
• Prezentare: capsule: 133,3 mg lopinavir/33,3 mg ritonavir, solu]ie oral\: 80
mg lopinavir/20 mg ritonavir/ml.
• Doze la copil:
- 230/57,5 mg/m 2 la 12h;
- 300/75 mg/m 2 la 12h, atunci când se asociaz\ cu EFV sau NVP;
• Administrare: cu alimente pentru a-i cre[te biodisponibilitatea;
• Reac]ii adverse:
- Digestive: anorexie, diaree, constipa]ie, flatulen]\, pancreatit\;
- Metabolice: hiperglicemie, hipertrigliceridemie, hipercolesterolemie,
sindrom lipodistrofic;
- Neuropsihice: agita]ie, anxietate, ataxie, confuzie, cefalee, astenie,
tremor, somnolen]\, neuropatie;
- Hematologice: anemie, neutropenie, trombocitopenie, sânger\ri la hemofilici;

f. Saquinavir - Soft Gel Caps. (Fortovase, SQV-SGC)
• Prezentare: capsule: 200 mg;
• Doze la copil: 50 mg/kg la 8h;
• Administrare: cu alimentele;
• Reac]ii adverse:
- Digestive: gre]uri, dureri abdominale, dispepsie;
- Metabolice: hiperglicemie/hipoglicemie, hipertrigliceridemie, hipercolesterolemie, sindrom lipodistrofic;
- Hepatice: cre[terea transaminazelor [i CPK;
- Hematologice: anemie hemolitic\, leucemie acut\ limfoblastic\,
trombocitopenie, sânger\ri la hemofilici;
- Altele: ataxie, confuzie, cefalee, astenie, convulsii, mialgii, osteoporoz\;

NOT|
Saquinavir - Hard Gel (Invirase, SQV-HGC) - nu se administreaz\ la copil.

Inhibitori de fuziune
Sunt glicopeptide care blocheaz\ p\trunderea virusului prin intermediul glicoproteinelor virale: gp41, 120

Enfuvirtide (Fuzeon, T-20)
• Prezentare: solu]ie injectabil\ liofilizat\ 90 mg/ml, capsule Soft Gel: 200 mg.
• Doze la copil:
- Nu se administreaz\ la copilul <6 ani;
- 6 - 16 ani: 2 mg/kg la 12h, max. 90 mg la 12h
- Capsule Soft Gel: 1200 mg x 3 ori/zi sau 1600 mg x 2 ori/zi.
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• Reac]ii adverse:
- Aproape to]i pacien]ii (98%) prezint\ reac]ii locale la locul de injectare: durere [i disconfort, indurare, eritem, noduli, prurit [i echimoze;
- Scade rata pneumoniilor bacteriene (asocia]ie neclar\);
- Rar: hipersensibilitate - febr\, grea]\, v\rs\turi, hTA, frisoane, cre[terea TGP;
- Reac]ii mediate imun: detres\ respiratorie, GNF, sindrom GuillanBarré.

Schimbarea tratamentului ARV la copil
Modificarea tratamentului antiretroviral sunt indicate în urm\toarele situa]ii:
• Intoleran]\
• Toxicitate
• Aderen]\ sc\zut\
• E[ec terapeutic.

I. Intoleran]a
Înainte de a face o modificare a regimului terapeutic, bazat\ pe semne [i
simptome de intoleran]\, ar trebui luat în considerare c\ simptome generale cum
ar fi: grea]a, v\rs\turile, durerile abdominale [i diareea sunt u[oare [i, de obicei, dispar dup\ primele s\pt\mâni de tratament; de aceea, pacien]ii ar trebui
pu[i la încercare (s\ încerce s\ le suporte) înainte de schimbare, în special (dup\
primele simptome) la început.

II. Toxicitatea tratamentului ARV
a. Toxicitate metabolic\:
Una din principalele probleme ale administr\rii pe termen lung ale tratamentului HAART sunt modific\rile metabolice care pot ap\rea chiar dup\ ani de
zile de la începerea tratamentului. La copil, caracteristicile clinice, frecven]a [i
evolu]ia unor asemenea manifest\ri sunt [i mai pu]in cunoscute. Totu[i, consider\m c\ este important s\ sumariz\m principalele tablouri clinice prezente la
adul]i, cu scopul de a permite medicului în]elegerea acestor situa]ii, atunci când
este pus în fa]a reac]iilor adverse de severitate variabil\, care pot compromite
tratamentul copiilor HIV pozitivi.

• Acidoza lactic\ (AL)
În ultima vreme au fost raportate câteva cazuri de acidoz\ lactic\ sever\,
asociat\ cu splenomegalie [i steatoz\ hepatic\ cu pronostic nefavorabil. AL este
mai frecvent\ la femei [i este asociat\ cu folosirea INRT. Patogeneza acidozei
[i a afect\rii hepatice o reprezint\ disfunc]ia mitocondrial\, secundar\ inhib\rii
polimerazei ADN, care determin\ AL, steatoz\ hepatic\ [i, uneori, miopatie [i
polineuropatie periferic\. Simptomele ini]iale sunt nespecifice [i sunt caracterizate
numai de cre[terea u[oar\ a transaminazelor [i simptome generale (u[oar\ dispnee, grea]\, v\rs\turi, dureri abdominale etc.) de[i ele pot progresa rapid, cu evolu]ie nefavorabil\.
Tabel 10. Gradele de toxicitate ale terapiei ARV
Parametru

Grad de
toxicitate
Nivel 1

Grad de
toxicitate
Nivel 2

Grad de
toxicitate
Nivel 3

Grad de
toxicitate
Nivel 4

HEMATOLOGIC:
Hemoglobin\ (g%)

10,0 - 10,9

7,0 - 9,9

< 7,0

Probleme cardiace din
cauza anemiei

Neutrofile (cel/mm3 )

750 - 1.500

400 - 749

250 - 399

< 250

Trombocite (cel/mm3)

> 75.000

50.000 - 75.000

25.000 - 49.999

< 25.000 sau sângerare

TP

1 - 1,25 X N (1) 1,26 - 1,5 X N

1,51 - 3,0 X N

> 3 X N

TPAT

1,1 - 1,66 X N 1,67 - 2,33 X N 2,34 - 3,0 X N

> 3 X N

GASTROINTESTINAL
1,1 -1,9 X N
Bilirubin\

2,0 - 2,9 X N

3,0 - 7,5 X N

> 7,5 X N

TGO

1,1 - 4,9 X N

5,0 - 9,9 X N

10,0 - 15,0 X N

> 15,0 X N

TGP

1,1 - 4,9 X N

5,0 - 9,9 X N

10,0 - 15,0 X N

>15,0 X N

GGT

1,1 - 4,9 X N

5,0 - 9,9 X N

10,0 - 15,0 X N

>15,0 X N

Amilaz\ pancreatic\

1,1 - 1,4 X N

1,5 - 1,9 X N

2,0 - 3,0 X N

>3,0 X N

Amilaz\+lipaz\ (2)

1,1 - 1,4 X N

1,5 - 2,4 X N

2,5 - 5,0 X N

>5,0 X N

Diaree

Scaune moi

Scaune lichide

Scaune lichide [i Deshidratare care necedeshidratare u[oar\, sit\ terapie intravenoas\
scaune cu sânge sau [oc hipovolemic

Constipa]ie

U[oar\

Moderat

Sever

Distensie [i v\rs\turi

U[oar\

Moderat, doze
orale
descresc\toare

Sever, ingestie
oral\ rar\

Imposibilitate de a
înghi]i alimentele sau
v\rs\turi cu o durat\ de
peste 24 ore

Grea]\

(1) - N = Normal
TP - Timp de protombin\
TPAT - Timp par]ial de activare a tromboplastinei
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Investiga]iile pot ar\ta cre[teri ale:
- Acidului lactic (peste 3,0 mMol/L);
- Anionilor (H+, Na+ [i Cl-, CO2 >16);
- TGP, CPK, LDH, lipazelor [i amilazelor.
• Hiperglicemia
La adul]ii trata]i cu HAART (con]inând IP), dar [i la copii, au ap\rut: hiperglicemie, diabet [i cetoacidoz\, la câteva s\pt\mâni dup\ începerea tratamentului (în medie 60 de zile). Aceste probleme sunt asociate cu folosirea IP [i, cu
toate c\ mecanismul patogenetic este necunoscut, se presupune afectarea celulelor
beta de la nivelul pancreasului, care ar putea fi responsabile de hiperglicemie.
În prezen]a hiperglicemiei [i a diabetului manifest, este de preferat s\ nu se
întrerup\ tratamentul antiretoviral, dar s\ se controleze, chiar în cazul folosirii
insulinei, nivelul glucozei în sânge. Este recomandabil\ monitorizarea nivelurilor
serice de glucoz\ la to]i pacien]ii care primesc HAART cel pu]in o dat\ la 3
luni (dac\ nu apar: poliurie, polidipsie [i polifagie).
• Lipodistrofia [i redistribu]ia gr\similor
Redistribu]ia gr\similor, numit\ [i „lipodistrofie“ sau „pseudo-Cushing“ este
una din principalele probleme metabolice, care pot fi observate la copiii mari [i
la adolescen]ii trata]i cu HAART. Inciden]a variaz\ de la 6% la 80%, în func]ie
de criteriile de diagnostic folosite. Apare un complex de modific\ri în distribu]ia
]esutului adipos [i reducerea musculaturii, caracterizat de acumularea gr\simii în
regiunea doso-cervical\ („ceaf\ de bizon“), sub]ierea obrajilor, acumularea
gr\simii la nivelul sânilor [i abdomenului, reducerea gr\simii din fese [i distrofia musculaturii membrelor. Sindromul a fost asociat cu folosirea combina]iilor
con]inând IP în special, dar patogeneza nu este înc\ clarificat\. Strategiile de
tratament includ întreruperea tratamentului [i înlocuirea medicamentelor considerate responsabile cu altele, apar]inând altor clase farmacologice. Folosirea tratamentelor specifice, cu statine nu a dat rezultate satisf\c\toare. În plus, acestea
interac]ioneaz\ cu medicamentele ARV, în special cu IP. La copiii care au fost
trata]i o perioad\ îndelungat\ cu IP, pot ap\rea semne de lipodistrofie, dar
frecven]a lor pare s\ fie mai sc\zut\ decât la adul]i.
• Hiperlipidemia
În primele luni de tratament cu HAART pot ap\rea niveluri crescute ale
trigliceridelor [i colesterolului, mai ales în cazul folosirii combina]iilor terapeutice cu Ritonavir, dar [i alti IP. Mecanismul patogenic nu este înc\ clarificat, dar
s-ar putea datora interferen]ei IP cu proteinele celulare implicate în metabolismul lipidic. De[i consecin]ele pe termen lung ale acestor tulbur\ri nu sunt cunoscute pe deplin, se pare c\ riscul apari]iei pancreatitei [i a bolilor cardio-vasculare este semnificativ crescut. Trigliceridele post-prandial [i nivelurile de colesterol

ar trebui m\surate la fiecare 2-3 luni pe parcursul tratamentului cu IP. Tratamentul hiperlipidemiei poate include folosirea medicamentelor reductoare de gr\simi, modific\ri ale stilului de viata (exercitii fizice). Dac\ se decide schimbarea
tratamentului, atunci trebuie folosite medicamente din clase terapeutice care au
un efect hiperlipidemiant mai redus (INNRT) decât IP.

b. Toxicitatea „ne-metabolic\“
În general, toxicitatea este similar\ la adul]i [i la copii, de[i frecven]a anumitor afect\ri poate fi diferit\. De exemplu, hiperbilirubinemia secundar\ administr\rii de Indinavir este mult mai frecvent\ în primii ani de via]\ (datorit\ glucuronoconjug\rii reduse), aceasta fiind monitorizat\ la copiii neîn]\rca]i, pentru a
se observa apari]ia icterului nuclear. Pe de alt\ parte, riscurile dezvolt\rii pancreatitei, în urma folosirii ddI [i a apari]iei polineuropatiei periferice, dup\ tratamentul cu ddC, sunt mai mici la copii decât la adul]i.
Toxicit\]ile anumitor medicamente la copii pot fi crescute de dificult\]ile
care pot ap\rea, mai ales în primii ani de via]\, în ceea ce prive[te regulile de
regim alimentar [i aport de lichide impuse pentru a evita reac]iile adverse. În
special, litiaza renal\, asociat\ folosirii IDV, poate ap\rea frecvent, din cauza
dificult\]ii pe care o au copiii de a ingera cantit\]ile necesare de lichide.
Întreruperea tratamentului cu ARV nu este deloc indicat\, din cauza riscului
de apari]ie a tulpinilor virale rezistente care pot compromite eficacitatea tratamentului. Întreruperea administr\rii sau înlocuirea unui medicament trebuie f\cut\
numai în cazul unor reac]ii adverse serioase, care nu pot fi controlate altfel.
Tabel 11. Manifest\ri dermatologice [i neuropatologice de toxicitate
care pot impune schimbarea terapiei
Manifestarea

Toxicitatea

Dermatologic\

Rash cutanat diseminat
Mucozit

Neuropsihiatrice

Modific\ri de comportament
Neuropatie periferic\ sever\

III. Aderen]a la tratament
E[ecul terapeutic, de obicei, este legat de aderen]a la tratament. Lipsa aderen]ei
la tratament ar trebui întotdeauna investigat\.
Aderen]a la tratamentul antiretroviral este unul din cei mai importan]i factori care
influen]eaz\ eficacitatea tratamentului antiretroviral. Aceasta mai ales în acele situa]ii
în care concentra]iile de medicament, care pot fi ob]inute, sunt apropiate de concen
-
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tra]ia minim\ inhibitorie (ICmin). Lipsa aderen]ei la tratament este, de fapt, una din
principalele cauze de e[ec terapeutic, indiferent de apari]ia tulpinilor virale rezistente.
Câteva studii au arat\t c\, pentru a men]ine un control optim al replic\rii virale, este
necesar\ o administrare regulat\ a 90-95% din dozele prescrise.
M\surarea aderen]ei la tratament nu este u[or de realizat. Au fost propuse [i
folosite diverse metode. Metodele directe sunt, probabil, cele mai eficace, mai ales
DOT (Direct Observation Treatment), care s-a dovedit a fi foarte util\ în îmbun\t\]irea
eficacit\]ii tratamentului. Totu[i, acestea sunt metode complicate [i necesit\ resurse
importante.
Metodele indirecte de „control“ al aderen]ei sunt cele mai folosite, de[i au o
variabilitate mare în ceea ce prive[te marja de eroare. Anumite aparate electrice s-au
dovedit a fi destul de eficace în ceea ce prive[te controlul deschiderii [i utiliz\rii fla
coanelor de pastile.
Diferi]i factori au fost asocia]i cu lipsa de aderen]\ la tratament. Studiul italian
Adicona, care se bazeaz\ pe un sistem de autoraportare, a ar\tat ca principalii factori care determina aderenta scazuta la tratament sunt: numarul mare de medicamente
care trebuie administrate, teama de reac]ii adverse [i teama de a fi „descoperit“.
La copii, problema aderen]ei este deosebit\ [i diverse studii au ar\tat c\ cel pu]in
20% din copii întâmpin\ dificult\]i în administrarea regulat\ a medicamentelor. Diver[i
factori au fost asocia]i cu sc\derea aderen]ei la tratamentul antiretroviral la copii. Întrun studiu multicentric italian, asupra aderen]ei la tratament, la copii, în 129 de cazuri
au fost studia]i factorii asocia]i aderen]ei sc\zute la tratament. Rezultatele au ar\tat nu
numai importan]a semnificativ\ a aspectelor direct legate de tratament (formul\ri,
durat\, num\r de medicamente etc.), dar [i a altor factori specifici cazurilor pediatrice,
cum ar fi: situa]ia familial\ [i vârsta copilului. Adolescen]a este o perioad\ dificil\
pentru administrarea tratamentului.
Garantarea unei bune aderen]e la tratament este un proces care necesit\ implicarea familiei [i a copilului în deciziile terapeutice legate de începerea tratamentului.
Medicul trebuie s\ cad\ de acord, împreun\ cu familia [i pacientul (mai ales dac\
este preadolescent sau adolescent), asupra metodei de administrare a tratamentului, care
poate fi adaptat\ cel mai bine stilului de via]\ [i capacit\]ii familiei, f\r\ a influen]a
calitatea vie]ii. Rela]ia medic - pacient pe toat\ durata tratamentului este fundamen
tal\. Este necesar\ realizarea unui dialog continuu [i implicarea direct\ a pacien]ilor
[i familiilor în managementul tratamentului. Un sprijin deosebit îl poate oferi psihologul clinician specializat în acest domeniu.

IV. E[ecul terapeutic
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Criteriile pentru definirea e[ecului terapeutic sunt urm\toarele:
• Clinice:
3 Deteriorarea neurologic\;
3 E[ecul cre[terii în greutate, în\l]ime [i/sau dezvoltarea neuropsihomotorie;
3 Schimbarea categoriei clinice.
• Imunologice:
3 Schimbarea categoriei imunologice;
3 Pentru copiii din categoria imunologic\ 3 (CD4 <15%) sc\derea continu\ spre 10% sau de la 10% la 5%;
3 Reducerea cu mai mult de 20% în num\r absolut a limfocitelor CD4
la dou\ determin\ri consecutive.
• Virusologice:
3 Variabilitatea intrinsec\ trebuie luat\ în considerare în interpretarea valorii VL. De aceea, numai modific\ri de peste 5 ori (0,7 log), la copiii mai
mici de 2 ani, [i de cel pu]in trei ori (0,5 log), la copiii mai mari de 2
ani, dup\ confirmare, la a doua determinare, va reflecta modific\ri cu semnifica]ie biologic\ [i clinic\.
3 R\spunsuri virusologice mai mici decât nivelul minim acceptat dup\ 8
- 12 s\pt\mâni de terapie:
- Copii în tratament cu 2 INRT + 1 IP sau 2 INRT + 1 INNRT, reducerea cu mai pu]in de 1,0 log fa]\ de nivelul ini]ial;
- Copii în tratament cu 2 INRT, reducerea cu mai pu]in de 0,7 log fa]\
de nivelul ini]ial;
- Persisten]a cre[terii VL dup\ începerea tratamentului: mai mult de 0,7
log, la copii mai mici de 2 ani, [i mai mare de 0,5 log, la copii mai
mari de 2 ani.

NOT|
1. Nivelul VL nedetectabil la copii nu este întotdeauna ob]inut. De aceea, nu
reprezint\ indica]ie absolut\ de e[ec terapeutic. Sc\derea persistent\ de 1,5 pân\ la
2 log, asociat\ cu o evolu]ie clinic\ bun\ [i stabilitate în r\spunsul imunologic sunt
considerate un bun r\spuns la tratament; deci, nu ar trebui f\cute schimb\ri în trata
ment.
2. Copiii care prezint\ ini]ial supresie virusologic\ [i mai târziu dezvolt\ VL
detectabil, care este mai mic decât valoarea de la începutul tratamentului, trebuie eval
ua]i cu aten]ie, deoarece, nu întotdeauna necesit\ schimbarea regimului terapeutic.
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Tabel 12. Indica]ii pentru schimbarea schemei ARV ini]iale
la copilul cu infec]ie HIV
Oleske J., Scott B. G., Havens P. and col. - Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in
Pediatric HIV Infection - September 22, 2003 - Considerations For Changing Antiretroviral Therapy
For Human Immunodeficiency Virus (HIV)-Infected Children.

Indica]ia

Comentarii

Clinic\

• deteriorarea progresiv\ a dezvolt\rii neurologice
• tulbur\ri de cre[tere în ciuda unui aport nutri]ional adecvat
• progresia bolii cu trecerea dintr-o categorie clinic\ pediatric\ în alta
(ex. de la A la B); la copiii cu parametri imunologici [i virusologici stabili trecerea dintr-o categorie clinic\ în alta nu constituie motiv
de schimbare a TARV.

Imunologic\

• schimbarea clasific\rii imunologice
• sc\derea persistent\ a procentajului limfocitelor CD4, la copilul cu
CD4 <15%
• sc\derea rapid\ a nr. limfocitelor CD4 în valoare absolut\ (ex. o
sc\dere cu >30% în mai pu]in de 6 luni).

Virusologic\

• un r\spuns virusologic mai sc\zut decât cel minimum acceptabil
dup\ 8-12 s\pt\mâni de terapie cu:
• 2 INRT + IP: <1 log10
• 2 INRT : <0,7 log 10
• VL detectabil dup\ 6 luni de TARV; trebuie ]inut cont de nivelul
VL anterior ini]ierii TARV [i cel atins sub TARV - astfel o sc\dere
a VL cu 1,5 - 2 log 10, chiar în prezen]a unui nivel detectabil sc\zut
al VL nu este indica]ie de schimbare a TARV;
• Detectarea repetat\ a unor niveluri crescute ale VL dup\ ce au fost
ob]inute niveluri nedetectabile; indica]ie de schimbare a TARV o constituie cre[terea VL cu:
1. > 0,5 log 10 la copilul > 2 ani
2. > 0,7 log 10 la copilul < 2 ani.

Tabel 13.

Schimbarea schemei terapeutice ini]iale
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Toxicitate sau
intoleran]\

E[ec
virusologic

Sc\derea nr.
Limfocitelor CD4

TERAPIE INI}IAL|
ANALIZA:
• Cauzei care a dus la schimbarea
TARV
• Antecedentelor terapeutice ARV
• Op]iunilor terapeutice disponibile
• Condi]iilor de rezisten]\ încruci[at\
• Condi]iilor patologice asociate
• Interac]iunilor medicamentoase
posibile
• Costului noii scheme ARV
Schimbarea schemei
terapeutice ini]iale

Considera]ii asupra schimb\rii terapiei ARV la copil
La copiii seropozitivi HIV care primesc terapie ARV se monitorizeaz\:
• Aderen]a la tratament;
• R\spunsul clinic;
• R\spunsul imunologic;
• R\spunsul virusologic;
• Reac]iile adverse la tratament.
Modificarea parametrilor de mai sus poate impune o eventual\ schimbare a
TARV:
• E[ecul schemei terapeutice actuale, eviden]iat prin progresia bolii, sus]inut\
cu parametrii clinici, imunologici [i virusologici.
• Intoleran]a sau toxicitatea medicamentelor ARV utilizate;
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• Lipsa de aderen]\ la combina]ia respectiv\;
• Date care arat\ existen]a unui regim terapeutic superior celui curent.

Concluzii privind eficien]a [i farmacocinetica medicamentelor ARV
pentru copii;
1. În caz de toxicitate sau intoleran]\, dac\ e posibil, schimbarea medicamentului sau reducerea dozei pentru un timp, men]inând îns\ doza în limitele
eficien]ei terapeutice;
2. În caz de e[ec terapeutic:
• Copii cu dubl\ terapie => trecerea la tripl\ terapie, schimbând cel pu]in
un INRT;
• Copii cu tripl\ terapie => schimbarea a cel pu]in 2 medicamente, câte unul
din fiecare clas\.
3. La toate schimb\rile de terapie, trebuie avut\ în vedere „rezisten]a încruci[at\“.

Principii pentru schimbarea unei scheme ARV:
1. Schimbarea datorat\ unui r\spuns virusologic inadecvat trebuie sus]inut\ prin VL;
2. La schimbarea schemei ARV se vor avea ^n vedere urm\toarele:
- antecedente terapeutice ARV;
- op]iuni terapeutice disponibile;
- poten]ialul de rezisten]a încruci[at\;
- afec]iuni concomitente [i asociate;
- interac]iuni medicamentoase posibile;
- costul noului regim terapeutic.
3. Analiza unor factori [i conditii care influen]eaz\ schimbarea TARV:
4. Atunci când schimbarea este datorat\ unor reac]ii adverse la un singur
medicament, atunci poate fi shimbat numai acesta;
5. Dac\ se impune schimbarea TARV din cauza unor reac]ii adverse [i nu
se poate asigura continuitatea TARV, atunci se întrerupe tot regimul terapeutic;
6. Modificarea empiric\ a TARV impune întotdeuna alegerea unei noi scheme terapeutice; la schimbarea empiric\ ale TARV trebuie s\ se ]in\ cont de rezisten]a încruci[at\ în cadrul grupelor de medicamente ARV;
7. Testele de rezisten]\ sunt de luat în seam\ numai dac\ sunt efectuate în
timpul tratamentului sau la cel mult 2 s\pt\mâni de la întreruperea TARV;
8. Este contraindicat\ asocierea unui singur medicament ARV la o schem\ care
a dus la e[ec terapeutic, deoarece duce la instalarea rapid\ a rezisten]ei virale;
9. Terapia de „men]inere“ const\ în înlocuirea unui singur chimioterapic din
schema terapeutic\ ini]ial\ care a dus la succes terapeutic;
10. „Intensificarea“ reprezint\ ad\ugarea unuia sau a dou\ ARV la un regim

existent care a dus la supresie incomplet\ a replic\rii virale;
11. Sc\derea num\rului limfocitelor CD4 poate duce la schimbarea TARV;
12. La pacien]ii cu op]iuni terapeutice limitate este indicat s\ se continue
tratamentul ARV ini]ial, chiar dac\ acesta determin\ o supresie viral\ par]ial\;
13. Terapia de salvare reprezint\ acele regimuri terapeutice folosite la pacien]ii care au prezentat e[ec terapeutic la cel pu]in dou\ scheme ARV anterioare;
14. „Întreruperea structurat\ a tratamentului“ este studiat\ la pacien]ii cu înc\rc\tur\ nedetectabil\ timp de 1-3 ani [i este asociat\ cu o cre[tere a VL [i
o sc\dere a CD4 în urm\toarele 2-8 s\pt\mâni; nu a adus satisfac]iile a[teptate.
Principiile enun]ate mai sus sunt universal valabile pentru to]i pacien]ii cu
infec]ie HIV/SIDA, indiferent de vârst\, respectându-se condi]ia: „atunci când se
hot\r\[te schimbarea unui regim terapeutic, trebuie schimbat\ toat\ schema antiretroviral\, sau cel pu]in dou\ ARV“.

Impactul rezisten]ei fa]\ de medicamentele antiretrovirale
Apari]ia mutantelor rezistente este una din principalele cauze ale e[ecului
tratamentului antiretroviral. Aceasta este în principal legat\ de persisten]a replic\rii HIV în prezen]a medicamentelor. Turnover-ul rapid al virusului, împreun\
cu procentul mare de erori în revers-transcriptaza HIV favorizeaz\ apari]ia unei
extraordinare diversit\]i genetice între subspeciile virale. Supresia numai par]ial\
a replic\rii virale de c\tre un tratament la niveluri inhibitorii suboptimale conduce la dezvoltarea pronun]at\ a tulpinilor rezistente.
Pân\ de curând, managementul clinic al fenomenului de rezisten]\ la medicamente se baza numai pe anamneza clinic\ a pacientului [i pe caracteristici presupuse, legate de rezisten]a încruci[at\ a medicamentelor antiretrovirale. Cu toate
acestea, în ultimii ani, a fost posibil\ evaluarea rezisten]ei „în vitro“ prin:
• studiul muta]iilor (testarea genotipic\ arat\ c\ pot determina rezisten]a virusului la anumite medicamente);
• studiul rezisten]ei „fenotipice“, care presupune expunerea virusului pacientului la medicamente [i observarea capacit\]ii lui de replicare.
De aceea, dezvoltarea testelor fenotipice [i genotipice a reprezentat un important punct de cotitur\ în managementul pacien]ilor cu infec]ie HIV. Aceasta
a fost confirmat\ de câteva studii randomizate, prospective, conduse la pacien]ii
pretrata]i. Studiul VIRADAPT a fost primul care a demonstrat beneficiul folosirii
testelor genotipice în managementul pacien]ilor HIV pozitivi pretrata]i cu ARV.
Realizat pe 108 pacien]i trata]i peste 6 luni, cei mai mul]i afla]i la prima schimbare de tratament, studiul a comparat rezultatele ob]inute în urma schimb\rii
tratamentului conform regulilor de îngrijire standard.
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Adaugarea testelor genotipice a adus la reducerea nivelurilor de înc\rc\tur\
viral\ cu 1,1 log10 copii/ml în 12 luni, cu o propor]ie semnificativ\ de pacien]i
cu niveluri de HIV-ARN mai mici de 200 copii/ml în 12 luni.
R\spândirea folosirii tratamentului antiretroviral a dus la cre[terea considerabil\ a prevalen]ei tulpinilor virale rezistente, iar riscul de infec]ie cu aceste virusuri variaz\ de la 4% la 10% în diferite ]\ri vest europene. În ceea ce prive[te
copiii, riscul de infec]ie viral\ rezistent\ variaz\ de la 29% la 52%, în timp ce
riscul de transmitere HIV de la mam\ la copil în prezen]a tulpinilor rezistente
a fost sugerat, dar nu a fost pe deplin dovedit.
Atât la copii, cât [i la adul]i prezen]a virusurilor rezistente la unul sau mai
multe medicamente, prezente în diferite combina]ii terapeutice, poate fi responsabil\ de e[ecul virusologic, dar exist\ pu]ine date disponibile în leg\tur\ cu dezvoltarea rezisten]ei la copii. Spre deosebire de adul]i, la copii HAART pare mai
pu]in eficient\ în reducerea înc\rc\turii virale la valori mai mici de 50 copii/ml.
Motivele ar putea fi atât valorile mari ale VL la momentul infec]iei (perinatal),
cât [i aderen]a deseori nesatisf\c\toare la tratament a copiilor. În studiul Penta
4, în care 3TC a fost ad\ugat tratamentului antiretroviral curent, muta]ia M184
(foarte frecvent\ în timpul tratamentului cu 3TC) apare mult mai încet la copii
în compara]ie cu adul]ii, indiferent de valorile crescute ale înc\rc\turii virale. De
asemenea, se pare c\ nu exist\ o corela]ie semnificativ\ între apari]ia rezisten]ei
genotipice [i progresia bolii sau, dup\ cum s-a observat în studiul Penta 5, între
fenotip [i e[ecul virusologic. De aceea, este probabil ca mecanisme nelegate
direct de rezisten]\ s\ fie responsabile de e[ecul terapeutic.
Recomand\rile europene pentru folosirea testelor de rezisten]\ în timpul monitoriz\rii tratamentului sunt utile atât înaintea începerii tratamentului, cât [i în
momentul primului e[ec virusologic. Cu toate acestea, la copil, în parte din cauza
op]iunilor limitate de tratament, se consider\ c\ nu exist\ suficiente date, care
s\ recomande folosirea acestor teste de rutin\. Este în desf\[urare un studiu controlat (Penta 8), care evalueaz\ eficacitatea fenotip\rii virale în managementul
copiilor afla]i la primul e[ec virusologic.

Alegerea unui nou regim terapeutic
Dac\ se hot\r\[te schimbarea tratamentului, nu exist\ reguli precise în alegerea noilor medicamente care vor trebui folosite. Alegerea depinde de motivul
schimb\rii tratamentului [i a medicamentelor disponibile. Totu[i se pot face câteva considera]ii generale:
• Dac\ tratamentul este schimbat datorit\ toxicit\]ilor, noul regim terapeutic tre
buie s\ includ\ medicamente cu profile de toxicitate diferite. Acest aspect este impor
tant mai ales în cazul tulbur\rilor metabolice care, în general, sunt legate de folosirea

INRT (acidoza lactic\) sau a IP (hiperlipidemia, lipodistrofia sau hiperglicemia);
• În general, este valabil\ regula schimb\rii a cel pu]in dou\ medicamente,
de[i în cazul în care înc\rc\tura viral\ este mai mic\ de 50 copii/ml [i toxicitatea este, în mod evident, atribuit\ unui singur medicament, se poate înlocui
numai medicamentul în cauz\;
• Dac\ modificarea tratamentului se datoreaz\ e[ecului terapeutic sau apari]iei
rezisten]ei, aderen]a la noul tratament este foarte important\.

Combina]ii nerecomandate:
• AZT + d4T;
• 1 INRT + 1 IP în dubla terapie;
• 1 INRT + 1 INNRT în dubla terapie;
• 1 INNRT + 1 IP în dubla terapie;
• 3 sau mai multe INRT, cu exceptia AZT + 3TC +ABC;
• 2 sau mai multe INNRT;
• 5 sau mai multe ARV.
Tabel 14. Combina]ii nerecomandate de terapie ARV pentru
copii cu e[ec terapeutic
Tratament anterior

Regim terapeutic recomandat

2 INRT

2 INRT (cel pu]in unul nou) + 1 INNRT
2 INRT (cel pu]in unul nou) + 1 IP

2 INRT + 1 INNRT

2 INRT (cel pu]in unul nou) + 1 IP

2 INRT + NFV sau
+ RTV sau
+ IDV sau
+ KAL

2 INRT (cel pu]in unul nou) + APV

2 INRT + APV

2 INRT (cel pu]in unul nou) + 1 INNRT + 1 IP

INRT = inhibitori nucleozidici de revertranscriptaza:
• A2T;
• 3TC;
• ddI;
• D4T;
• ABC.

INNRT = inhibitori nonnucleozidici de reverstranscriptaza:
• EFV
• NVP
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IP = inhibitori de proteaza:
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• KAL;
• NFV;
• APV;
• IDV;
• RTV;
• SQV.

Intensificarea terapiei ARV
Const\ în ad\ugarea unui medicament ARV la combina]ia ARV existent\,
care d\ semne de e[ec. Se încearc\ atunci când VL devine detectabil sau la copil, când VL cre[te peste platoul ob]inut sub combina]ia respectiv\. Astfel s-ar
putea s\ se ob]in\ un r\spuns virusologic bun, care s\ constea în sc\derea nivelurilor virale.

Poten]area inhibitorilor de proteaz\
Po]entarea (boosting în englez\) se refer\ la ad\ugarea unui IP, respectiv
RTV, la un alt IP (IDV, SQV, APV, LPV). Prin ad\ugarea RTV se ob]in modific\ri importante în farmacocinetica celorlalte IP cu care se combin\ (nivele
serice, concentra]ii minime inhibitorii, aria de sub curb\) astfel permi]ându-se
spa]ierea administr\rilor de la 3 la 2 pe zi.
Dozele optime de IP [i RTV ca „booster“ sunt bine stabilite la adult. La
copilul mare [i adolescent se pot folosi acelea[i doze sau doze asem\n\toare cu
cele folosite la adult, doar prin analogie.
Tabel 15. Doze de RTV recomandate ^n asocieri cu
al]i IP la adult
ARV

AUC

Regim recomandat

SQV

SQV Nx20
RTV: 400 mgx2/zi + SQV: 400 mgx2/zi
RTV: f\r\ modific\ri

IDV

IDV Nx2-5
RTV: 200 mgx2/zi + IDV: 800 mgx2/zi*
RTV: f\r\ modific\ri RTV: 400 mgx2/zi + IDV: 400 mgx2/zi
SQV N1,5
RTV: 400 mgx2/zi + NFV: 500-750 mgx2/zi
RTV: f\r\ modific\ri

NFV
APV

SQV Nx2,5
RTV: 200 mgx2/zi + APV: 1.200 mgx2/zi
RTV: f\r\ modific\ri RTV: 100 mgx2/zi + APV: 600 mgx2/zi

ARV = antiretrovirale; AUC = aria de sub curb\; * = regim preferat; N= cre[te

Tratamentul întrerupt structurat (TIS)
TIS este tratamentul care se întrerupe inten]ionat, planificat. Se întrerupe [i
se reia, la anumite intervale de timp, întreaga combina]ie ARV. Acest tip de
tratament s-ar putea justifica astfel:
• s-ar putea oferi pacientului a[a zisele „vacan]e terapeutice“, care l-ar proteja de stresul administr\rilor greoaie [i nepl\cute, de efectele toxice;
• ar permite „reimunizarea“ pacientului la HIV. Se presupune c\ prin cre[terea VL (rebound viral), cre[te [i controlul imunologic specific al pacientului.
S-a încercat acest lucru la pacien]ii care au avut niveluri nedetectabile de virus
pe perioade lungi, de 1-3 ani.
Nu sunt îns\ argumente suficiente ca s\ se încurajeze TIS.

Terapia de salvare
Se refer\ la combina]ii ARV folosite la pacien]ii care au înregistrat e[ec terapeutic la cel pu]in dou\ combina]ii anterioare apar]inând terapiei HAART
(Highly Active Antiretroviral Therapy). Combina]iile care se aleg ar trebui s\
aib\ la baz\ date privind rezisten]a fiec\rui medicament ARV în parte [i rezisten]a încruci[at\.
O astfel de combina]ie poate cuprinde peste 5-6 medicamente („megaHAART“). Con]ine, de obicei, [i medicamente ARV „reciclate“, adic\ medicamente ARV, care au f\cut parte din combina]ii anterioare.
Este absolut necesar ca o astfel de terapie „de salvare“ s\ se stabileasc\ în
colectiv de speciali[ti. Problema care se pune este aceea a reac]iilor adverse, a
toleran]ei, a toxicit\]ii, a interac]iunilor medicamentoase [i a costului.

Concluzii [i discu]ii
Exist\ un acord unanim între speciali[ti privind tratarea copiilor HIV-pozitivi simptomatici: se recomand\ ini]ierea TARV la copilul cu vârsta <12 luni,
care are semne clinice [i imunologice de boal\, indiferent de nivelul VL. Exist\
discu]ii contradictorii privind tratamentul copiilor seropozitivi HIV asimptomatici
sau cu parametri imuni în limite normale: din cauza riscului crescut de evolu]ie
rapid\ a bolii, mul]i speciali[ti recomand\ tratarea tuturor copiilor infecta]i cu
HIV, cu vârsta <1 an, indiferent de parametri clinici, imunologici [i virusologici. Al]i autori recomand\ trarea tuturor copiilor HIV-pozitivi cu vârsta <6 luni,
în func]ie de parametri clinici [i imunologici.
Din cauz\ c\ riscul de progresie a bolii este mai redus dup\ vârsta de un
an, op]iunea de tratament este considerat\ diferit. De[i terapia ARV este indicat\
la copilul HIV-pozitiv simptomatic, indiferent de parametri imunologici [i virusologici, nu este clar gradul simptomelor clinice sugestive pentru tratament. La copi-
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ii seropozitivi HIV cu vârsta mai mare de 1 an se recomand\ TARV la cei cu
SIDA (stadiul C) [i la cei cu depresie imun\ sever\ (categoria 3). TARV este
considerat la copiii cu infec]ie HIV care au o simptomatologie moderat\ sau u[oar\
(stadiile A [i B) [i o supresie imun\ medie sau minim\ (categoriile 1 [i 2).
Deoarece boala progreseaz\ mai rapid la copil decât la adult, iar parametrii de
laborator sunt mai pu]in predictivi pentru riscul de progresie a bolii, în particular
pentru sugari, recomandarea de tratament este mai agresiv\ la copil decât la adult.
Unii autori americani consider\ util\ începerea terapiei antirerovirale la copilul cu infec]ie HIV vertical\, deoarece ea ar corespunde infec]iei retrovirale acute
a adultului. Al]i autori arat\ c\ introducerea terapiei antiretrovirale la nou-n\scut,
înc\ de la na[tere, ar sc\dea replicarea viral\ [i progresia bolii c\tre stadiul C.
Ghidul de ini]iere a terapiei antiretrovirale la adult este mai conservator în timp;
tratamentul fiind recomandat pentru adul]ii cu SIDA sau simptome severe de
3
boala [i pentru pacientii asimptomatici cu CD4 <200/mm .

Tabel 16. Antiretrovirale folosite la copilul cu infec]ie HIV
ARV

Prezentare

Doze recomandate/comentarii

ZDV

• solu]ie pediatric\ oral\: 10 • 0 - 2 s\pt\mâni: 2 mg/kg la 6h, p.o.
• 2 - 4 s\pt\mâni: 3 mg/kg la 6h, p.o.
mg/ml
• 4 s\pt\mâni - 13 ani: 90-180 mg/m2 la
• capsule: 100 mg
• tablete: 300 mg
6h, p.o.
• flacoane pentru administrare • >13 ani: 200 mg la 8h sau 300 mg
i.v.: 10 mg/ml
la 12h
• profilaxia transmiterii materno-fetale a
infec]iei HIV:
- 300 mg x 2 ori/zi, p.o. sau 200 mg
x 3 ori/zi, p.o. în trim. II [i III;
- ^n travaliu 2 mg/kg i.v. timp de 1h,
apoi 1 mg/kg i.v. pân\ la expulzie;
- nou-n\scut: 2 mg/kg la 6h, p.o., 6
s\pt\mâni.
• profilaxia post-expunere profesional\ la
HIV: 200 mg x 3 ori/zi, p.o., 4 s\pt\mâni.
• purpur\ trombocitopenic\ [i demen]\
asociat\ infec]iei HIV la adult:
- 200 - 400 mg x 2-3 ori/zi, p.o.
- Terapia HAART nu necesit\ doze
mai mari.
• administrare - împreun\ cu alimentele

ddI

• tablete (care se mestec\): 25, • 90 - 150 mg/m , la 12h.
50, 100, 150 [i 200 mg - forme • administrare: cu o or\ înaintea mesei
de condi]ionare abandonate;
sau la 2 ore dup\ aceasta.
• pudra în pachete: (100, 167 [i
250 mg) [i pudra pediatric\
pentru solu]ie oral\: 10 mg/ml forme de prezentare abandonat\;
• capsule enterice: 125, 200,
250 [i 400 mg - aflate în uz în
prezent.
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ddC

• tablete: 0.375 mg, 0.750 mg

• < 13 ani: 0,01 mg/kgc la 8h
• >13 ani: 0,75 mg la 8h
• administrare: înainte de mese.

d4T

• solu]ie pediatric\ oral\:
1 mg/ml
• capsule: 15 mg, 20 mg,
30 mg, 40 mg.

• 1 mg/kg la 12h
• ^ntre 30 - 60 kg: 30 mg la 12h;
• peste 60 kg 40 mg la 12h.
• administrare: pe stomacul gol sau cu
masa bogat\ în gr\simi.

3TC

• tablete: 150 mg
• solu]ie pediatric\ oral\:
10 mg/ml.

• 4 mg/kg la 12h.
• administrare: cu alimentele

CBV

• tablete
- 300
- 150
• tablete
- 300
- 300
- 150

• <12 ani nu se administreaz\
• >12 ani: 1 tablet\ la 12h
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TZV

con]inând:
mg ZDV
mg 3TC
con]inând:
mg ZDV
mg ABV
mg 3TC

• <18 ani nu se administreaz\
• >18 ani: 1 tablet\ la 12h

ABV

• solu]ie pediatric\ oral\:
20 mg/ml
• tablete: 300 mg.

• 8 mg/kg la 12h.
• administrare: indiferent în raport cu
mesele.

NVP

• tablete: 200 mg
• solu]ie pediatric\ oral\:
10 mg/ml*.

• 120 - 200 mg/m2 , se începe cu 1/2 din
doza primele 2 s\pt\mâni
• administrare: cu alimentele

EFV

• comprimate 600 mg
• capsule: 50 mg, 100 mg,
200 mg.

• 15 mg/kg priza unica seara la culcare
• administrare: neinfluen]at\ de asocierea
cu alimentele.

DLV

• tablete: 200 mg

• nu se administreaza la copil
• administrare: nu se asociaz\ cu alimentele bogate în gr\simi;

S Q V - • capsule: 200 mg;
SGC
KLT

• 50 mg/kg la 8h;
• administrare: cu alimentele;
2

• capsule: 133,3 mg lopinavir • 230/57,5 mg/m la 12h;
/33,3 mg ritonavir
• 300/75 mg/m2 la 12h atunci când se
• solu]ie oral\: 80 mg lopinavir asociaz\ cu EFV sau NVP;
/20 mg ritonavir/ml.
• administrare: cu alimente pentru a-i
cre[te biodisponibilitatea;

NFV

• tablete: 250 mg
• 25-30 mg/kg la 8h.
• pudr\ pentru suspensie oral\: • administrare: cu alimentele pentru a
50 mg/g.
cre[te concentra]ia plasmatic\;

RTV

• capsule: 100 mg, solu]ie oral\: • doze la copil: 400 mg/m 2 la 12h;
80 mg/ml
• administrare: prezen]a alimentelor
poate determina sc]derea absorb]iei;

APV

• capsule (soft-gel): 50 mg,
150 mg
• solu]ie oral\: 15mg/ml.

• 20 mg/kg la 12h.
• administrare: alimentele în general nu
modific\ absorb]ia, dar cele bogate în
gr\simi reduc aria de sub curb\.

IDV

• capsule 200 mg, 400 mg;

• doze la copil: 350 mg/m la 8h;
• administrare: pe stomacul gol sau cu
un prânz u[or, mesele bogate reduc
absorb]ia;

T-20

• solu]ie injectabil\ liofilizat\
• nu se administreaz\ la copilul <6 ani;
90 mg/ml, capsule Soft Gel: • 6 - 16 ani: 2 mg/kg la 12h, max. 90
200 mg.
mg la 12h
• capsule Soft Gel: 1200 mg x 3 ori/zi
sau 1600 mg x 2 ori/zi.

*vezi capitolul Nevirapina
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Tabel 17. INRT pentru uz pediatric - reac]ii adverse, interac]iuni
98
Nume generic

Efecte adverse

Interac]iuni

Zidovudina
(Retrovir,
ZDV, AZT)

• Toxicitate hematologic\: ane- Asocierea cu d4T [i Ribavirina
mie, granulocitopenie, macroci- - poten]ial de reducere al activitoz\;
t\]ii antiretrovirale (evitarea ad• Digestive: gre]uri, v\rs\turi, ministr\rii concomitente).
anorexie, ulcera]ii esofagiene Ganciclovir, amfotericina B, flu(rar);
citozina, SMX-TMP dapsona,
• Toxicitate hepatic\: hepatome- primetamina - supresia chimiotegalie cu steatoz\, IHA (f. rar); rapeutica a m\duvei osoase
• Miopatie: mialgii, cre[teri ale (monitorizarea anemiei [i neuCPK;
tropeniei).
• Altele: cefalee, astenie, hTA, Probenecid, fluconazol, paracetaedem macular, convulsii, ence- mol - cresc nivelul seric al
falopatie, hiperpigmenta]ia un- AZT (monitorizarea toxicit\]ii
ghiilor, cardiomiopatie;
AZT).
• Nu se asociaz\ cu d4T.

Didanozina
(Videx, ddI)

• Neurologice - polineuropatie Scade absorb]ia inhibitorilor de
periferic\ senzitiv\, simetric\, proteaz\ ]i delavirdinei - adminisdistal\;
trare la un interval de minim 1h.
• Digestive: diaree, gre]uri, ul- ddC - cre[te riscul de neuropatie
cera]ii esofagiene (rar);
periferic\ [i pancreatit\ (de evitat
• Pancreatice: pancreatita acut\, administrarea concomitent\).
cre[teri ale amilazelor, lipazelor Not\: combina]ia d4T + ddI de[i
serice;
are risc poten]ial de neurotoxicita• Hepatice: cre[teri ale transa- te aditiv\, s-a demonstrat a fi efiminazelor, hepatomegalie cu cient\ [i sigur\.
steatoza, IHA;
Dapsona, ketokonazolul, itracona• Hematologice: anemie, leuco- zolul, tetracicline [i fluorochinolopenie, trombocitopenie;
ne - scad absorb]ia. Administrare
• Altele: febra, erup]ii cutanate, 2h înainte sau dup\ ddI.
cefalee, insomnie, hiperurice- Medicamente asociate cu pancreamie, hipoglicemie, cardiomiopa- tita, cum sunt: etambutolul [i
tie;
pentamidina, ar trebui evitate sau
• Nu se asociaz\ cu ddC.
administrate cu precau]ie.
Medicamente asociate cu neuropatie periferic\, cum sunt: etam-

butol, etionamid\, fenitoin, hidralazid\, glutetimid, izoniazid, vincristin\ [i cisplatin, ar trebui evitate sau administrate cu precau]ie.
Lamivudina
(Epivir,3TC)

• Neuropsihice - neuropatie perife- ddC - potential antagonism.
ric], insomnie, depresie, cefalee; Evitarea administrarii concomi• Digestive: gre]uri, v\rs\turi, tente.
anorexie, dureri abdominale, dia- Cre[te riscul de pancreatit\ cu
ree, pancreatit\ acut\;
d4T, INH [i fenitoin.
• Hematologice: anemie, leucope- Cre[te riscul de neuropatie cu ddI
nie;
[i d4T.
• Altele: febr\, erup]ii cutanate, SMX-TMP dapsona - cre[te biovasculit\, alopecie, catar nazal; disponibilitatea pentru 3TC (nu
• Nu se asociaz\ cu ddC.
necesit\ ajustarea dozelor).

Zalcitabina
(Hivid, ddC)

• Neurologice - polineuropatie Asocierea cu ac. valproic, alcool,
periferica senzitiv\, simetric\, 3TC, pentamidina, ddI, d4T, azadistala;
tioprina - cresc riscul de pancre• Digestive: dureri abdominale, atit\.
stomatit\ aftoas\, ulcera]ii esofa- Medicamente asociate cu neugiene, disfagie, pancreatit\;
ropatie periferic\, cum sunt:
• Hepatice: cre[teri ale transam- etambutol, etionamid\, fenitoin,
inazelor, hepatomegalie cu stea- hidralazid\, glutetimid, metronidatoz\;
zol, nitrofurantoin, izoniazid, vin• Hematologice: anemie, leucope- cristina [i cisplatin, ar trebui evinie, eozinofilie, trombocitopenie; tate sau administrate cu precau]ie.
• Altele: febr\, erup]ii cutanate,
cefalee, mialgii, altralgii, reac]ii
anafilactoide, hipoacuzie, cardiomiopatie;
• Nu se asociaz\ cu ddI, d4T,
3TC.

Stavudina
(Zerit, d4T)

• Neurologice - polineuropatie ZDV - poten]ial de reducere a
periferic\;
activit\]ii antiretrovirale.
• Digestive: dureri abdominale, Evitarea administr\rii concomigre]uri, v\rs\turi, diaree, pan- tente.
ddC - cre[te riscul toxicit\]ii.
creatit\;
• Hepatice: cre[teri ale transa- Evitarea administr\rii concomitente.
minazelor;
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• Altele: erup]ii cutanate,
lee, ulcera]ii esofagiene,
bur\ri de somn, sindrom
distrofic;
• Nu se asociaz\ cu ZDV,
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Abacavir
(Ziagen,ABV)

cefa- Administrarea concomitent\ cu
tul- 3TC [i ddI cre[te riscul de neulipo- ropatie.
Not\: combina]ia d4T + ddI de[i
ddC. are risc poten]ial de neurotoxicitate aditiv\, s-a demonstrat a
fi eficient\ [i sigur\.
Medicamente asociate cu neuropatie periferic\, cum sunt: etambutol, etionamid\, fenitoin, hidralazida, glutetimid, izoniazid, vincristin\ [i cisplatin, ar trebui evitate sau administrate cu precau]ie.

• Digestive: gre]uri, v\rs\turi, Not\: se utilizeaz\ numai în
diaree;
combina]ie cu AZT sau 3TC
• Neurologice: cefalee, ame]eli, Etanolul scade eliminarea ABV
insomnie, parestezii;
• Sindrom de hipersensibilizare:
febr\ + astenie + gre]uri ± v\rs\turi ± erup]ii cutanate (3%);
• Dac\ tratamentul a fost întrerupt datorit\ sindromului de hipersensibilizare, nu mai trebuie
reluat, risc letal.

Tabel 18. INNRT pentru uz pediatric - reac]ii adverse, interac]iuni
Nume generic

Efecte adverse

Efavirenz
• Cutanat\: erup]ii uneori severe
(Stocrin, EFV) care necesit\ întreruperea tratamentului,
sindrom
Stevens
Johnson (rar);
• SNC: stare confuzional\, tulbur\ri de gândire, afectarea capacit\]ii de concentrare, vise anormale, ame]eli, cefalee, anxietate, tulbur\ri de vedere,
depersonalizare;

Interac]iuni
Scade nivelul seric al IDV cu
31% - reconsiderarea dozelor.
Cre[te nivelul seric al NFV cu
20% - nu necesit\ ajustarea dozelor. Cre[te nivelul seric pentru RTV [i EFV - monitorizarea
toxicit\]ii.
Scade nivelul seric al saquinavirului - evitarea utiliz\rii ca unic
IP.

• Digestive: gre]uri, v\rs\turi, Evitarea administr\rii concomidiaree;
tente cu al]i INNRT.
• Hepatic\: cre[terea transami- Nu se va administra cu: astemizol, terfendin\, midazolan, trianazelor;
• Metabolic\: hiperlipidemie cu zolan, cisapride [i deriva]i de
ergotamin\.
cre[terea colesterolului seric;
• Efect teratogen: contraindicat Alte interac]iuni semnificative:
warfarin\, claritromicin\, rifabula gravid\;
• Altele: sinuzite, simptome ale tin, rifampicin, fenobarbital, fenitoin, etil-estradiol.
tractului respirator superior.
Nevirapina
(Viramune,
NVP)

• Cutanat\: erup]ii uneori severe Scade nivelurile serice de IDV
care necesit\ întreruperea trata- [i RTV - evitarea administr\rii
mentului,
sindrom
Steven concomitente cu APV, SQV [i
Johnson;
al]i INNRT.
• Digestive: gre]uri, v\rs\turi, Nu se va administra cu rifampicin\, ketokonazol.
diaree;
• Hepatic\: cre[terea transami- Medicamente care impun moninazelor [i hepatita postmedica- torizare strict\: rifabutin, contraceptive orale, midazolan, anticomentoas\;
• Altele: febr\, cefalee, somno- agulante orale, digoxin, fenitoin,
teofilin.
len]\, astenie.

Delavirdina
(Rescriptor,
DLV)

• Cutanat\: erup]ii uneori severe Nu se administreaz\ la copil.
care necesit\ întreruperea trata- Se administreaz\ cu 1h înainte
mentului, sindrom Stevens sau dup\ ddI [i antiacide
Johnson;
Se scade doza de IDV dac\ se
• Hepatic\: cre[terea transami- administreaz\ concomitent cu
nazelor [i hepatita postmedica- DLV
Nu se administreaz\ concomitent
mentoas\;
cu: amiodarona, lorazepam, car• Hematologic\: neutropenie.
• Nu este înregistrat în Româ- bamazepina, amitriptilina, ac. valproic, ciclosporina, clindamicina,
nia.
clorazepam, ciclofosfamidei, ketoconazol, fluconazol, warfarina.

ATEN}IE!
INNRT nu se asociz\ între ei în tratamentul ARV.
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Tabelul 19. Inhibitori de proteaz\ pentru uz pediatric reac]ii adverse, interac]iuni
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Nume generic

Efecte adverse

Interac]iuni

Amprenavir
(Agenerase,
APV)

• Cutanate: erup]ii tegumentare, ddI sau antiacidele scad absorb]ia
sindrom Steven Johnson (rar); APV - administrare la un inter• Neurologice: parestezii, depre- val de 1h.
sie, cefalee, astenie;
Administrarea concomitent\ de
• Digestive: gre]uri, v\rs\turi, EFV [i APV duce la sc\derea nidiaree, flatulen]\;
velului de APV cu 39%.
• Hepatice: cre[terea transamina- Evitarea adminisr\rii concomitente
zelor;
cu: delavirdina, nevirapina, IDV,
• Metabolice: hiperglicemie, hi- SQV, NFV, rifabutin (cre[te nipertrigliceridemie, sindrom lipo- velul seric de de rifabutin) - sc\distrofic;
derea dozei de rifabutin.
• Hematologice: anemie, neu- APV nu se va administra cu:
tropenie, sânger\ri la hemofilici. astemizol, bepridil, cisaprid, deriva]i de ergot, midazolam, rifampicina, triazolam, vit. E.
Pot ap\rea interac]iuni cu: amiodarona, lidocaina, chinidina, antidepresive [i warfarina (utilizarea
acestor medicamente ar trebui
monitorizat\).
APV trebuie administrat cu precau]ie la pacien]ii alergici la sulfamide (poten]ial de reac]ii încruci[ate).

Nelfinavir
(Viracept,
NFV)

• Digestive: gre]uri, diaree,
dureri abdominale;
• Metabolice: hiperglicemie, hipertrigliceridemie, hipercolesterolemie, sindrom lipodistrofic;
• Hematologice: sânger\ri la hemofilici;
• Altele: cefalee, astenie, erup]ii
cutanate, osteoporoz\.

ddI scade absorb]ia NFV administrare la un interval de 1h.
Cre[te nivelul seric al SQV necesit\ ajustarea dozelor.
Evitarea administrarea concomitente cu: delavirdina [i APV.
NFV nu se va administra cu:
astemizol, fenobarbital, fenitoin,
cisaprid, deriva]i de ergot, midazolam, rifampicina, triazolam,
midazolam, carbamazepina,

terfaradina.
Cre[te nivelul seric al rifabutin sc\derea dozei de rifabutin la jum\tate.
Blocan]ii de calciu cresc nivelul
seric al NFV - monitorizarea toxicit\]ii.
Indinavir
(Crixivan,
IDV)

• Digestive: gre]uri, v\rs\turi, ddI scade absorb]ia IDV - addiaree, dureri abdominale;
ministrare la un interval de 1h.
• Metabolice: hiperglicemie, ce- Administrarea concomitent\ de
toacidoz\ diabetic\, hipertriglice- NVP poate sc\dea nivelul seric
ridemie, hipercolesterolemie, sin- de IDV.
drom lipodistrofic;
Evitarea administr\rii concomi• Hepatice: hiperbilirubinemie di- tente cu: SQV [i APV astemirect\, cre[terea transaminazelor; zol, cisaprid, deriva]i de ergot,
• Renal\: nefrolitiaz\, colic\ re- midazolam, rifampicina, triazonal\ cu cristalurie, insuficien]\ lam, midazolam, terfaradin\.
renal\;
Cre[te nivelul seric al rifabutin
• Hematologice: anemie, neutro- - sc\derea dozei de IDV.
penie, trombocitopenie, sânger\ri Ketoconazolul [i itraconazolul
la hemofilici;
cresc nivelul seric al IDV.
• Altele: cefalee, reac]ii alergice.

Ritonavir
• Digestive: gre]uri, v\rs\turi,
(Norvir, RTV) diaree, dureri abdominale, anorexie, modific\ri ale gustului;
• Metabolice: hiperglicemie, hipertrigliceridemie, hipercolesterolemie, sindrom lipodistrofic;
• Hepatice: cre[terea transaminazelor, CPK [i γ-GT;
• Neurologice: parestezii periferice [i perioronazale, cefalee, astenie;
• Hematologice: sânger\ri la hemofilici;

ddI scade absorb]ia RTV - administrare la un interval de 1h.
Cre[te nivelul seric al SQV - necesit\ ajustarea dozelor (pentru
SQV - SG 400 mgx2/zi [i pentru
RTV 400 mgx2/zi.
RTV nu ar trebui administrat cu:
astemizol, cisaprid, deriva]i de ergot, midazolam, rifampicina, triazolam, midazolam, diazepam, terfaradin\, meperidin\, piroxicam,
propoxifen, amiodaron\, flecainamid\, quinidin\, clorazepam, pimozid, alprazolam, estazolam, fluorazepam, zolpidem.
Cre[te nivelul seric al desipramine
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- necesit\ sc\derea dozei de
desipramine.
Fenobarbital, fenitoin, digoxin,
carbamazepin\ modific\ nivelul
seric al RTV - se impune monitorizarea medicamentului.
Scade nivelul seric al teofilinei.
Metronidazolul [i disulfiram reac]ioneaz\ cu alcoolul din solu]ia de
RTV.
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Lopinavir/r
(Kaletra,
KAL)

• Digestive: anorexie, diaree, Nu se asociaz\ cu: antiaritmice,
constipa]ie, flatulen]\, pancreatit\; antihistaminice (astemizol, terfe• Metabolice: hiperglicemie, hi- nadin\), cisaprid, derivati de erpertrigliceridemie, hipercolestero- got, midazolam, rifampicin\, trialemie, sindrom lipodistrofic;
zolam, midazolam, lovastatin\,
• Neuropsihice: agita]ie, anxietate, simvastatin\.
ataxie, confuzie, cefalee, astenie, EFV [i NVP scad concentra]ia de
tremor, somnolen]\, neuropatie; LPV.
• Hematologice: anemie, neutropenie, trombocitopenie, sânger\ri
la hemofilici;

Saquinavir Soft Gel Caps
(Fortovase,
SQV-SGC)

• Digestive: gre]uri, dureri abdo- Nu se adinistreaz\ concomitent
minale, dispepsie;
cu: lorazepam, paracetamol, pra• Metabolice: hiperglicemie/ hipo- vastadin\, domperidon, rifabutin,
glicemie, hipertrigliceridemie, hi- terfenadin\, triazolam, midazolam,
percolesterolemie, sindrom lipo- ergotamin\, cisaprid
distrofic;
Se monitorizeaz\ toxicitatea în
• Hepatice: cre[terea transami- administrarea concomitent\ cu:
nazelor [i CPK;
alprazolam, amiodaron\, carba• Hematologice: anemie hemoliti- mazepin\, claritromicin\, clindac\, leucemie acut\ limfoblastic\, micin\, ciclofosfamid\, diazepam,
trombocitopenie, sânger\ri la he- diltiazem, metadon\, eritromicin\,
mofilici;
fenildop\, itraconazol, ketocona• Altele: ataxie, confuzie, cefalee, zol, lidocain\, metronidazol, veraastenie, convulsii, mialgii, osteo- pamil, warfarin\.
poroz\;

Saquinavir Hard Gel
(Invirase,
SQV-HGC)

Rezisten]a viral\ la antiretrovirale
Virusurile HIV se caracterizeaz\ printr-un grad ^nalt de plasticitate. Variabilitatea sa are drept cauz\ utilizarea moleculei de ARN drept suport pentru
transmiterea informa]iei genetice de la o celul\ infectat\ la o alt\ celul\.
Func]ia de sintez\ a moleculei de ARN genomic este asigurat\ de revers transcriptaza (RT) care se caracterizeaz\, asemenea majorit\]ii ARN - polimerazelor, printr-o rat\ crescut\ a erorilor de incorporare [i prin incapacitatea de
a corecta aceste gre[eli dup\ incorporare (lipsa func]iei „proof-reading“). Se
poate afirma ^n termeni statistici ca fiecare molecul\ de ARN genomic nou
sintetizat\ con]ine un nucleotid gre[it ^ncorporat. ~n lipsa unei presiuni de
selec]ie, erorile de ^ncorporare duc la:
• apari]ia unor genoame neviabile (inserarea de codoni stop, ^ncorporarea ^n
proteina codat\ a unui aminoacid incompatibil cu func]ia ei), care sunt eliminate;
• apari]ia unor genoame viabile (muta]ii care nu schimb\ aminoacidul ^ncorporat, modific\ri de ^ncorporare a aminoacizilor lipsite de efect func]ional semnificativ), care persist\ ^n popula]ia viral\ la niveluri sc\zute de replicare.
Ca urmare a acumul\rii de erori, virusurile ARN ^n general sunt considerate cvasispecii, i.e. amestecuri de genoame ^n care secven]a „tip“ este prezent\
ca atare doar ^ntr-o frac]iune a popula]iei virale (ce poate s\ nu dep\[easc\ 20%
din total) ^n timp ce restul virionilor con]in genoame cu varia]ii care sunt fie
neutre din punct de vedere selectiv, fie defavorizante [i prin urmare eliminate.
~n cazul infec]iei HIV diversitatea popula]iei virale pe tot parcursul multiplic\rii
este favorizat\ [i de:
• numarul mare de celule infectate;
• turn-overul rapid al acestor celule.
Prezen]a cvasispeciilor face posibil un r\spuns foarte eficient la nivel genetic [i functional ^n prezen]a unei presiuni de selec]ie. ~n cazul virusurilor HIV
presiunea de selec]ie cea mai frecvent\ este constituit\ de instituirea unui tratament aniretroviral. Versatilitatea mare a virusurilor HIV duce la selectarea rapid\
a unor subpopula]ii virale rezistente la moleculele antiretrovirale, ^n condi]iile ^n
care aceste subpopula]ii, fie sunt rapid generate, fie, uneori, preexist\ instituirii
tratamentului ARV (generate spontan sau transmise odat\ cu inoculul infectant).
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Virusuri rezistente la unele antiretrovirale pot uneori s\ fie decelate [i la numai
câteva s\pt\mâni dup\ ^nceperea terapiei ARV.
Num\rul pacien]ilor care au fost trata]i pe parcursul unor perioade lungi de
timp, adesea primind mai multe combina]ii succesive de medicamente este ^n
continu\ cre[tere. Existen]a presiunii de selec]ie pe parcursul unor perioade lungi
de timp a f\cut ca rezisten]a la tratament a virusurilor HIV s\ fie relativ frecvent\. ~n Statele Unite 50% din paciten]ii trata]i sunt infecta]i cu un virus rezistent
la cel pu]in unul dintre antiretroviralele curent folosite [i exist\ indicii ca procentul lor ar putea fi cel pu]in le fel de mare [i la noi.
Cele mai multe modific\ri genetice generatoare de rezisten]\ sunt muta]iile
punctiforme [i, mai rar, recombinarea [i inser]iile.
Exista ^n prezent un num\r mare de muta]ii punctiforme cunoscute ca determinan]i moleculari ai rezisten]ei la toate clasele de medicamente antiretrovirale
^n uz. O clasificare mai veche le ^mparte ^n muta]ii primare [i muta]ii secundare; muta]iile primare sunt responsabile de apari]ia rezisten]ei [i sunt primele
care apar. Muta]iile secundare cresc capacitatea replicativ\ a virusului (par]ial
afectat\ de apari]ia muta]iilor primare) [i apar ^ntr-o a doua etap\. ~n realitate,
distinc]ia nu este atât de clar\: acelea[i muta]ii pot fi clasificate diferit ^n raport
cu antiretrovirale diferite, iar ordinea de apari]ie poate fi la rândul ei inversat\.
Exist\ cel pu]in ^nc\ dou\ criterii de evaluare a fiec\rei muta]ii de rezisten]\:
• ponderea pe care o are ^n determinarea rezisten]ei la fiecare molecul\ terapeutic\ din clasa ei (exist\ muta]ii care pot singure s\ creasc\ dramatic rezisten]a [i muta]ii care ^[i exercit\ efectul doar ^n prezen]a unui num\r de alte muta]ii);
• gradul de rezisten]\ ^ncrusci[at\ pe care fiecare muta]ie ^l genereaz\ ^n cadrul unei clase de medicamente.
Supresia numai par]ial\ a replic\rii virale de c\tre un tratament la nivele
inhibitorii suboptimale conduce la dezvoltarea pronun]at\ a tulpinilor rezistente.
Pân\ de curând, managementul clinic al fenomenului de rezisten]\ la medicamente se baza numai pe anamneza clinic\ a pacientului [i pe caracteristici presupuse, legate de rezisten]a încruci[at\ a medicamentelor antiretrovirale. Cu toate
acestea, în ultimii ani, a fost posibil\ evaluarea rezisten]ei „in vitro“ prin:
• studiul muta]iilor (testarea genotipic\ arat\ c\ pot determina rezisten]a virusului la anumite medicamente);
• studiul rezisten]ei „fenotipice“, care presupune expunerea virusului pacientului la medicamente [i observarea capacit\]ii lui de replicare.
De aceea, dezvoltarea testelor fenotipice [i genotipice a reprezentat un

important punct de cotitur\ în managementul pacien]ilor cu infec]ie HIV. Aceasta
a fost confirmat\ de câteva studii randomizate, prospective, conduse la pacien]ii
pretrata]i. Studiul VIRADAPT a fost primul care a demonstrat beneficiul folosirii
testelor genotipice în managementul pacien]ilor HIV pozitivi pretrata]i cu ARV.
Realizat pe 108 pacien]i trata]i peste 6 luni, cei mai mul]i afla]i la prima schimbare de tratament, studiul a comparat rezultatele ob]inute în urma schimb\rii tratamentului conform regulilor de îngrijire standard.
Adaug\rea testelor genotipice a dus la reducerea nivelelor de înc\rc\tur\
viral\ cu 1,1 log10 copii/ml în 12 luni, cu o propor]ie semnificativ\ de pacien]i
cu nivele de HIV-ARN mai mici de 200 copii/ml în 12 luni.
~n prezent exist\ tehnici care evalueaz\ rezisten]a fenotipic\ [i tehnici care
genotipeaz\ rezisten]a.
Tehnicile de fenotipare a rezisten]ei exploreaz\ func]ia unor gene ]int\ din
virusul de analizat ^n prezen]a medicamentelor de interes [i este asem\n\toare
^n termeni (foarte) largi unei antibiograme. Tehnica este laborioas\, variantele
comerciale fiind oferite deocamdat\ de un num\r redus de laboratoare sub form\
de serviciu [i nu de trus\. Avantajul major al tehnologiei const\ ^n faptul c\
descrie cu maximum de acurate]e posibil\ efectul in vitro al unei scheme terapeutice asupra cvasispeciei virale. Dou\ sunt limitele tehnicii: pe de o parte rezultatele ob]inute in vitro nu sunt ^ntru totul superpozabile cu rezultatele in vivo,
iar pe de alt\ parte tehnologia ofer\ informa]ii doar despre sensibilitatea popula]iei majoritare de virus; scap\ analizei subpopula]ii virale rezistente deja prezente care pot ^nlocui rapid popula]ia majoritar\ la instituirea/continuarea tratamentului.
Mult mai r\spindit\ este tehnica de genotipare a rezisten]ei. Standardul de
aur se bazeaz\ pe secven]ierea genei/genelor de interes (^n variantele comerciale
deocamdat\ reverstranscriptaza [i proteinaza) [i identificarea muta]iilor de rezisten]\. {i aceast\ tehnologie este laborioas\, dar este accesibil\ laboratoarelor de
nivel mediu. O variant\ mai pu]in utilizat\ de genotipare se bazeaz\ pe hibridizare. Prezint\ avantajul c\ nu necesit\ utilizarea de echipament costisitor [i dezavantajul c\ valoarea analitic\ a tehnicii este comparativ redus\: num\rul muta]iilor
analizate este limitat, subtiparea tulpinilor este imposibil\, performan]a este redus\
^n afara subtipului B pentru care tehnica a fost optimizat\. ~n Rom ânia predomin\ subtipul F.
Avantajul principal al tehnicilor de genotipare const\ ^n valoarea lor predictiv\: evaluarea riscului de dezvoltare a rezisten]ei in vivo se poate realiza ^n
dou\ moduri:
• identificarea unor subpopula]ii virale care poart\ muta]ii de rezisten]\ f\r\
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s\ fie (^nc\) majoritare ([i, deci, fenotipic manifeste);
• pentru formele de rezisten]\ dezvoltate prin acumularea de muta]ii punctiforme (ce schimb\ unul sau mai mul]i aminoacizi) pot fi identificate stadii intermediare, ^n care doar un num\r de muta]ii este deja prezent; astfel de virusuri,
de[i sensibile la tratament din punct de vedere fenotipic, au un poten]ial crescut de a evolua spre rezisten]\.
Testele de genotipare au ca produs final un raport de rezisten]\. De[i exist\
un consens ^n privin]a principalelor muta]ii ce confer\ rezisten]\ interpretarea
final\ este ^ngreunat\ datorit\ faptului c\ sub tratamente complexe [i prelungite
se dezvolt\ cel mai adesea constela]ii de muta]ii de rezisten]\. Efectul lor combinat este estimat ^ntrucâtva diferit atunci când sunt utilizate algoritmuri diferite
de interpretare; este motivul pentru care recomand\m ca astfel de profiluri complexe de muta]ii s\ fie analizate cu mai multe algoritmuri de interpretare diferite
(unele disponibile public [i ^n condi]ii de anonimat pe internet). Varianta cea
mai eficient\ (disponibil\ sub forma de serviciu) este identificarea profilului de
muta]ii ^ntr-o baz\ de date ce con]ine informa]ii despre virusuri mutante a c\ror
rezisten]\ fenotipic\ a fost deja determinat\.
A[adar, r\spândirea folosirii tratamentului antiretroviral a dus la cre[terea
considerabil\ a prevalen]ei tulpinilor virale rezistente, iar riscul de infec]ie cu
aceste virusuri variaz\ de la 4% la 10% în diferite ]\ri vest europene. În ceea
ce prive[te copiii, riscul de infec]ie viral\ rezistent\ variaz\ de la 29% la 52%,
în timp ce riscul de transmitere HIV de la mam\ la copil în prezen]a tulpinilor
rezistente a fost sugerat, dar nu a fost pe deplin dovedit.
Atât la copii, cât [i la adul]i prezen]a virusurilor rezistente la unul sau mai
multe medicamente, prezente în diferite combina]ii terapeutice, poate fi responsabil\ de e[ecul virusologic, dar, exist\ pu]ine date disponibile în leg\tur\ cu dezvoltarea rezisten]ei la copii. Spre deosebire de adul]i, la copii HAART pare mai
pu]in eficient\ în reducerea înc\rc\turii virale la valori mai mici de 50 copii/ml.
Motivele ar putea fi atât valorile mari ale VL la momentul infec]iei (perinatal),
cât [i aderen]a deseori nesatisf\c\toare la tratament a copiilor. În studiul Penta
4, în care 3TC a fost ad\ugat tratamentului antiretroviral curent, muta]ia M184
(foarte frecvent\ în timpul tratamentului cu 3TC) apare mult mai încet la copii
în compara]ie cu adul]ii, indiferent de valorile crescute ale înc\rc\turii virale. De
asemenea, se pare c\ nu exist\ o corela]ie semnificativ\ între apari]ia rezisten]ei
genotipice [i progresia bolii sau, dup\ cum s-a observat în studiul Penta 5, între
fenotip [i e[ecul virusologic. De aceea, este probabil ca mecanisme nelegate
direct de rezisten]\ s\ fie responsabile de e[ecul terapeutic.
Recomand\rile europene pentru folosirea testelor de rezisten]\ în timpul

monitoriz\rii tratamentului sunt utile atât înaintea începerii tratamentului, cât [i
în momentul primului e[ec virusologic. Cu toate acestea, la copil, în parte din
cauza op]iunilor limitate de tratament, se consider\ c\ nu exist\ suficiente date,
care s\ recomande folosirea acestor teste de rutin\. Este în desf\[urare un studiu
controlat (Penta 8), care evalueaz\ eficacitatea fenotip\rii virale în managementul copiilor afla]i la primul e[ec virusologic.
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10. Tratamentul bolilor asociate infec]iei
cu HIV la copil

Afec]iuni cutanate
Apar la peste 90% din bolnavii seropozitivi HIV.
De multe ori sunt primele manifest\ri care indic\ suspiciunea de infec]ie
HIV.

Infec]ii virale
1. Exantemul acut din primoinfec]ia HIV
Se manifest\ ca erup]ie morbiliform\ inso]it\ de astenie, febr\ cefalee, faringit\, diaree. Apare la 2-4 s\pt\mâni de la infec]ie [i dureaz\ 5-7 zile;

2. Herpes virusuri;
a) Infec]iile cu herpes simplex
Infec]ia primar\ cu virusul herpes simplex (VHS) apare uzual în zonele perioral\, oftalmic\ sau genital\. Leziunile pot fi foarte mari [i asociate cu febr\ [i
ulcera]ii ale mucoasei. Reactivarea poate ap\rea frecvent la pacien]ii imunodeprima]i [i manifest\rile pot fi frecvent severe.
Infec]ia cronic\ cu HSV la copiii cu infec]ie HIV poate fi sever\, recurent\
[i dificil de tratat. Cea mai comun\ manifestare este apari]ia leziunilor persistente pe buze [i limb\. Totu[i, leziunile cu vezicule sau ulcera]ii pot fi g\site [i
în alte zone (degete, trunchi etc.). Diseminarea HSV poate cauza esofagit\, pneumonie, hepatit\, encefalit\, soc, IRA, CID etc.
Copiii cu leziuni herpetice în zona genital\ trebuie evalua]i pentru abuz sexual.
Tratament:
• Herpes orolabial: acyclovir 250 mg/m 2/doz\ i.v., la 8 ore sau 1200 mg/m2
p.o., împ\r]ite în 3 doze, timp de 5-7 zile.
• Infec]ie diseminat\: acyclovir 1500 mg/m2/zi i.v., divizat în 3 doze, timp
de 10 zile.
• Infec]ie recurent\ cutaneo-mucoas\: acyclovir 1200 mg/m2/zi p.o., împ\r]it
în 4 doze, timp de 5-7 zile. În caz de leziuni recurente, terapia supresiv\ cronic\ cu acyclovir poate fi necesar\: 200-400 mg/zi, împ\r]it în 2 doze, pe o pe-

rioad\ variabil\, care se poate întinde pân\ la o lun\.
• Herpes neo-natal: acyclovir 10 mg/kg/doz\, la 8 ore, timp de 10- 21 zile
i.v., diluat în glucoz\ 5%, foarte lent.

b) Herpes zoster
Dup\ episodul de varicel\, virusul varicelo-zosterian (VVZ) r\mâne în
stare latent\ în ganglionii senzitivi periferici [i la nivelul nervilor cranieni, iar
reactivarea sa determin\ herpes zoster (zona zoster), care se manifest\ prin apari]ia de vezicule pe unul pân\ la trei dermatoame. Uzual determin\ disconfort
sever [i pot ramâne cicatrici.
La copiii cu HIV leziunile de zoster sunt diseminate în afara dermatoamelor,
precum [i visceral, la nivelul pl\mânilor, sistemului nervos, rinichilor, ficatului.
Tratament: Acyclovir - 20 mg/kg/doza p.o. la 6 ore (max. 800 mg/doza) 5-7 zile. În herpesul zoster oftalmic sau diseminat acyclovirul trebuie administrat i.v. Valaciclovirul [i famciclovirul sunt prodroguri ale acyclovirului [i respectiv ale pencilcovirului, dar eficacitatea [i siguran]a lor sunt pu]in studiate la copii.

c) Varicela
Varicela este infec]ia primar\ determinat\ de virusul varicelo-zosterian (VVZ)
[i este caracterizat\ de un rash diseminat [i leziuni maculo-papulo-veziculo-crustoase cu polimorfism regional, asociat cu prurit, febr\ [i semne sistemice discrete. Aceste semne pot fi intense [i prelungite la gazdele imunocompromise. La
copiii cu SIDA poate ap\rea infec]ie cutanat\ cronic\, dup\ un episod de varicel\ sau herpes zoster. Cele mai frecvente complica]ii, în ]\rile în curs de dezvoltare, sunt infec]iile secundare cu S. aureus [i S. pyogenes, iar la imunodeprima]i apare, de asemenea, diseminare visceral\ ce determin\ pneumonie, encefalit\, hepatit\, pancreatit\ [i glomerulonefrit\.
Diagnostic: examen clinic, izolarea virusului (din vezicule, LCR, urina,
secretii conjunctivale, orofaringe), examen serologic (ELISA).
Profilaxia: Dup\ expunerea la virus, din cauza morbidit\]ii [i mortalit\]ii
crescute a varicelei, la copiii cu SIDA, se recomand\ VZIG (imunoglobuline anti
VVZ) la cei care nu au avut boala. Doza: 125 unit\]i la 10 kg (1,25 ml), maxim
625 unit\]i, i.m., o singur\ doz\. Pentru eficien]\ maxim\, VZIG trebuie administrate de la 48-96 de ore de la expunere. Studiile preliminare au ar\tat c\ administrarea oral\ de Acyclovir poate preveni varicela, dac\ se administreaz\ timp
de 7-9 zile dup\ contact (40-50 mg/ kg/zi)- când VZIG nu sunt disponibile sau
au trecut mai mult de 96 de ore de la contact. Vaccinul poate fi administrat la
copiii infecta]i HIV, stadiile N1 [i A1.
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Tratament: Acyclovir - to]i copiii cu infec]ie HIV trebuie s\ primeasc\ tratament. Sugari: 30 mg/kg/zi în trei doze i.v, diluat în 100 ml de glucoz\ 5%, în
perfuzie de 1 or\, timp de 7-10 zile. Copii peste 1 an: 500 mg/m 2/doza la
fiecare 8 ore i.v, diluate în 100 ml glucoz\ 5%, în perfuzie de o or\, 7-10 zile.
Efectele adverse ale acyclovirului: acest medicament trebuie administrat la
copii bine hidrata]i, deoarece poate precipita în rinichi, în caz de deshidratare.
Rar, poate cauza reten]ie azotat\, delir, convulsii. La copiii mari se poate administra pe cale oral\ sub form\ de capsule sau sirop (siropul nu se importa înc\
de rutin\).

3. Citomegalovirusul
Infec]ia cutanat\ cu citomegalovirus poate avea diferite manifest\ri clinice:
ulcera]ii, leziuni verucoase, papule purpurice, erup]ie morbiliform\ generalizat\,
vezicule, bule. Diagnosticul este histopatologic.
Tratament: vezi infec]ii cu CMV.

4. Papiloma virusuri umane
Diferitele tipuri de papiloma virusuri umane (PVU) sunt asociate cu leziuni clinice diferite. Tipurile 1, 2, 3, 4 determin\ leziuni extragenitale: veruci
vulgare palmoplantare [i veruci plane. Leziunile localizate la nivel oral, laringian
sau genital de tip candilom\ acuminat\ sunt determinate de tipurile 6, 11, 16,
18, 31, 33. Tipurile 3, 5, 8 [i 10 determin\ epidermodisplazia veruciform\ [i
tipurile 16 [i 18 sunt asociate cu papuloza bowenoid\; aceste ultime dou\ afec]iuni sunt condi]ii premaligne asociate cu infec]ie cu PVU.
Bolnavii cu imunodepresie avansat\ pot prezenta veruci vulgare multiple palmoplantare, perinughinale [i veruci plane multiple la nivelul fe]ei.
Condiloamele acuminate pot s\ apar\ la nivel genital: penis, scrot, vaginal,
zone perigenitale, anale [i perianale.
Copiii cu condiloame acuminate ^n zona genital\ trebuie evalua]i pentru abuz
sexual.
Tratamentul verucilor vulgare: aplica]ii locale de acid salicilic, acid tricloracetic, crioterapia cu azot lichid, abla]ia chirurgical\, electrocauterizare.
Condiloamele acuminate sunt tratate cu aplica]ii locale de podofilin\ 10-15%
repetate s\pt\mânal, aplica]ie de azot lichid, electrocauterizare sau chiuretaj chirurgical.
Verucile plane sunt tratate cu tretinoin topic crem\ 0,05% sau gel 0,01%,
interferon intralezional, imiquimode topic.

5. Moluscum contagiosum
Agentul etiologic este un pox virus, r\spândirea se face prin contact direct.
Infec]ia este caracterizat\ prin apari]ia de papule translucide, ombilicate situate
^n special la nivelul fe]ei [i zonele genitale.
Leziunile pot fi numeroase [i pot avea dimensiuni de peste 1 cm diametru.
Tratamentul: crioterapia cu azot lichid, electrocauterizarea sau abla]ia chirurgical\ pentru leziunile gigante.

Infec]ii bacteriene
1. Foliculite, abcese, furuncule, inpetigo [i leziuni ^nrudite.
Staphylococcus aureus este cel mai frecvent implicat ^n infec]iile cu bacterii piogene cutanate care apar la bolnavii cu infec]ie HIV. Al]i agen]i frecvent
^ntâlni]i sunt Pseudomonas spp. [i H. influenzae.
Foliculita se manifest\ prin papule [i pustule acneiforme diseminate care pot
s\ fie pruriginoase. ~n unele cazuri pot produce leziuni profunde de tipul botriomicomului [i ectimei. Celulitele [i abcesele ]esuturilor moi sau fasceitele necrotizante pot s\ apar\ la ace[ti bolnavi fiind de regul\ asociate cu toxemie sever\.
Tratamentul const\ ^n administrarea de antibiotice pe cale general\.

2. Angiomatoza bacilar\
Infec]ia determinat\ de Bartonella henselae [i quintana. Leziunile cutanate
vasculare sunt reprezentate de papule mici ro[ii violacee. Variaz\ ca num\r de
la una la câteva sute [i ca dimensiuni de la 1 mm la ci]iva cm ^n diametru.
Nodulul subcutanat este un alt tip de leziune, care se poate extinde afectând ]esuturile moi [i osul. Poate fi afectat orice organ (mai frecvent ficatul [i
splina). Diagnosticul este histopatologic.
Tratamentul: eritromicin\ 500mg la 6 ore sau doxicilin\ 100mg la 12 ore,
sau tetraciclin\ 500mg la 6 ore, minim 3 luni

3. Sifilisul
Sifilisul este o boal\ cu transmitere sexual\. Asocierea sifilisului cu infec]ia
HIV este foarte frecvent\ deoarece au aceea[i cale de transmitere. La femeile
HIV-pozitive gravide, prezen]a bolilor cu transmitere sexual\ cre[te riscul de
transmitere perinatal\ a infec]iei HIV. A[adar, în sarcin\, diagnosticul precoce [i
tratamentul acestora sunt esen]iale. De asemenea, semnele unei boli cu transmitere sexual\ la o femeie gravid\ sau nou-n\scut necesit\ o evaluare corespunz\toare pentru infec]ia HIV. Modalitatea cea mai eficient\ de prevenire a
sifilisului congenital este indentificarea [i tratarea sifilisului la gravide, cât mai
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precoce ^n timpul sarcinii. De aceea este important ca gravidele s\ fie examinate serologic de cel pu]in dou\ ori pe parcursul sarcinii: cât mai precoce ^n
primul trimestru [i dup\ a 28 a s\pt\mân\ de sarcin\. ~n plus gravidele la risc
pentu sifilis vor fi examinate suplimentar pe parcursul sarcinii [i la na[tere.

Definirea cazurilor de sifilis congenital
Cazurile de sifilis congenital sunt definite comform criteriilor CDC:
1. Sifilis congenital confirmat
• Eviden]ierea T. pallidum ^n leziuni, placent\, cordon ombilical sau alt ]esut
prelevat de la nou-n\scut.
2. Sifilis congenital prezumptiv:
• Orice nou-n\scut a c\rui mam\ a avut sifilis ^n timpul sarcinii, netratat
sau tratat inadecvat;
• Orice nou-n\scut cu un test serologic reactive pentru sifilis [i una dintre
urm\toarele:
- Semne clinice [i radiologice de sifilis congenital 15;
- VDRL din LCR pozitiv sau LCR cu 5 celule sau proteinorahie
50mg/dl f\r\ o alt\ cauz\;
- Test FTA -abs-19S Ig M pozitiv sau TPHA - pozitiv;
- Titrul anticorpilor netreponemici ai nou-n\scutului mai mare de patru
ori decât tritul anticorpilor netreponemici ai mamei.
• Na[tere prematur\ [i moarte intrauterin\ a f\tului datorate sifilisului.
Diagnostic clinic
Manifest\ri clinice ^n primii doi ani de via]\:
• Febr\;
• Limfadenopatie;
• Hepatosplenomegalie;
• Anemie;
• Icter;
• Iritabilitate;
• Coriza luetic\ (rinit\ purulent\ sau sanguinolent\ )
• Leziuni cutanate: exantem manuopapulos palmoplant\ [i perigental, leziuni
de tip condilom\ lat\ ^n zone flexurale
• Leziuni osoase [i articulare: osteocondrit\, periostit\, osteit\ cu dureri exacerbate de mi[care realizând aspectul de pseudoparalizia Parrot.
Manifest\ri clinice ^n sifilisul tardiv:
• Proeminen]a frun]ii (frunte olimpian\);
• Nas „în [a“;
• Liniile Parrot;
• Keratita intersti]ial\;

• Surditate;
• Modific\ri în dezvoltarea neurologic\;
• Malforma]ii ale din]ilor [i ale oaselor.
Evaluarea nou-n\scu]ilor
To]i nou-n\scu]ii din mame seropozitive pentru sifilis trebuie evalua]i prin:
• examen fizic pentru semne de sifilis congenital (icter, hepatosplenomegalie,
rinit\, erup]ii cutanate, pseudoparalizii)
• ultramicroscopia leziunilor sau secre]iilor (ex. secre]ie nazal\)
• serologic:
- testele netreponemice VDRL [i RPR din ser [i nu din cordonul ombilical (eventualitatea contamin\rii cu sânge matern);
- titrul testelor netreponemice: un titru de patru ori mai mare comparativ cu titrul matern arat\ infec]ia nou-n\scutului;
- teste treponemice TPHA [i FTA-Abs 19S IgM sugereaz\ diagnosticul
de sifilis congenital.
• examen LCR cu efectuarea VDRL, celularitatea [i proteinorahie;
• hemograma complet\;
• alte teste: radiografie oase lungi, radiografie torace, teste func]ionale hepatice, examen ORL, examen oftalmologic.
Tratament
Nou-n\scu]ii trebuie trata]i pentru sifilis congenital prezumtiv dac\ au fost
n\scu]i din mame care ^ndeplinesc unul din urm\toarele criterii:
• Au avut sifilis netratat ^n momentul na[terii;
• Au dovezi serologice ale rec\derii sau reinfec]iei dup\ tratament (o cre[tere
de cel pu]in 4 ori a titrului testelor netreponemice);
• Au fost tratate cu o alt\ schem\ care nu a utilizat penicilin\;
• Au fost tratate cu mai pu]in de 4 s\pt\mâni ^nainte de na[tere;
• Nu au un istoric documentat al tratamentului;
• Au fost tratate corect pentru sifilis ^n timpul sarcinii, dar titrul testelor treponemice nu s-a redus de 4 ori;
• Au fost tratate corect ^n timpul sarcinii, dar au fost insuficient monitorizate serologic dup\ tratament pentru a putea documenta un raspuns terapeutic
adecvat.
Scheme de tratament:
• Penicilina G cristalin\ 100.000-150.000 UI/kg/zi, administrat\ sub forma a
50.000 UI/kg/doz\ i.v., la fiecare 12 ore ^n primele 7 zile de via]\ [i la fiecare
8 ore dup\ aceea, pentru un total de 7-14 zile sau
• Procain-penicilin\ G 50.000 UI/kg/doz\ i.m. zilnic, ^n doz\ unic\, timp de
10-14 zile.
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Dac\ tratamentul este ^ntrerupt pentru o perioad\ mai mare de o zi atunci
^ntreaga schem\ trebuie reluat\ de la ^nceput. Ori de câte ori este posibil, schema
de mai sus - care utilizeaz\ un regim cu penicilin\ timp de 10-14 zile - este
recomandabil\.
~n toate celelalte situa]ii, la evaluarea [i tratarea nou-n\scutului trebuie avut
^n vedere istoricul matern de infectie [i tratamentul efectuat pentru sifilis.
Dac\ testul netreponemic al nou-n\scutului (VDRL) este negativ [i dac\
evaluarea nou-n\scutului (examen LCR, radiografii oase, hemogram\ complet\)
este normal\, [i dac\ urm\rirea ulterioar\ poate fi asigurat\ cu certitudine se va
administra Benzatin penicilin\ G 50.000 UI/kg doz\ unic\.
Dac\ oricare din elementele evalu\rii nou-n\scutului este anormal se va
administra penicilina G cristalin\ 10-14 zile conform schemei de mai sus.
~n cazul copiilor peste doi ani cu serologie reactiv\ pentru sifilis trebuie
evalua]i pentu sifilis congenital tardiv. Copilul trebuie evaluat complet clinic, examen LCR (examen anormal LCR include VDRL reactiv, 5 leucocite/mm3 [i proteine 50 mg/dl), examen ocular, radiografie oase lungi [i acuitate auditiv\.
Orice copil peste vârsta de 2 ani cu sifilis congenital tardiv trebuie tratat
cu penicilin\ G cristalin\ 200.000-300.000 UI/kg/zi i.v. administrat\ frac]ionat la
4-6 ore câte 50.000 UI/kg/doz\, timp de 10-14 zile.
Urm\rirea pacientilor
To]i copii seroreractivi (sau cei din mame seroreactive la na[tere) trebuie
urm\ri]i clinic [i serologic (teste netreponemice ) pân\ la negativarea testelor sau
pân\ ce titrul a sc\zut de 4 ori.
Dac\ copilul nu a fost infectat (adic\ testele positive sau datorat transferului pasiv de IgG materne) titrul anticorpilor netreponemici trebuie s\ scad\ pân\
la vârsta de 3 luni [i testele trebuie s\ se negativeze pân\ la vârsta de 6 luni.
Acela[i rezultat va fi ob]inut [i dac\ copilul a fost infectat, dar tratat corect.
Raspunsul serologic dup\ tratament ^n cazul copiilor trata]i dup\ perioada neonatal\ va fi mai lent. Dac\ titrurile sunt stabile sau cresc dup\ vârsta de 6-12 luni
copilul trebuie evaluat, inclusiv LCR [i tratat cu o cur\ de 10-14 zile de penicilin\ G.
Anticorpii materni treponemici transfera]i pasivi pot fi prezen]i la un copil
pân\ la vârsta de 15 luni. Un test treponemic reactiv dup\ vârsta de 18 luni [i
un test netreponemic nereactiv la aceast\ vârst\ nu necesit\ evaluarea [i nici
tratament.
Dac\ testul netreponemic este reactive la 18 luni copilul trebuie complet
reevaluat [i tratat pentru sifilis congenital.
Copiilor al caror LCR este anormal trebuie s\ li se fac\ punc]ie lombar\

la fiecare 6 luni pân\ când rezultatele se normalizeaz\. Un VDRL reactiv din
LCR sau indici anormali ai LCR care nu pot fi atribui]i altor afec]iuni impun
tratament pentru un posibil neurosifilis.

Infec]ii cutanate parazitare
1. Scabia
Etiologie:
Scabia este o dermatozoonoz\ a c\rui agent etiologic este Sarcoptes scabiae var. hominis. Transmiterea se realizeaz\ prin contact strâns cu pacientul [i
mai rar prin contact cu haine recent purtate de indivizi parazita]i.
Manifest\ri clinice:
Leziunile caracteristice sunt papulo-vezicule [i cruste, excoria]ii (leziuni de
grataj), acoperite de cruste hematice sub]iri, foarte pruriginoase. Ele sunt localizate în axile, periombilical, interdigital, la nivelul încheieturilor, plicilor [i regiunii genitale. La sugari, ele sunt de obicei situate palmar [i plantar, precum [i
la nivelul fe]ei [i scalpului. Frecvent, apar suprainfec]ii bacteriene [i/sau eczematizarea leziunilor. La pacien]ii cu imunodepresie sunt comune leziunile cutanate
extinse, precum [i tabloul de scabie norvegian\. Acesta este caracterizat de cruste
groase, stratificate, foarte aderente.
În leziuni, pot fi g\si]i numero[i parazi]i, în diferite stadii de dezvoltare, cu
infec]iozitate crescut\.
Diagnostic: examen clinic [i examen microscopic direct.
Diagnostic diferen]ial: prurigo, urticarie, eczem\.
Tratament:
To]i contac]ii trebuie examina]i [i trata]i în acela[i timp. Pacien]ii trebuie retra[i
de la [coal\ sau din centrele de îngrijire, hainele trebuie schimbate [i sp\late în
fiecare zi, iar expunerea la soare este recomandat\. Aplicarea medicamentelor tre
buie f\cut\ noaptea, dup\ baie, fiind îndep\rtate diminea]a prin baie general\.
Monosulfiram: Dilu]ie 1/3, se aplic\ timp de 3 nop]i [i se repet\ dup\ 10 zile.
Benzoat de benzil: 20-30 % - se dilueaz\ 1:10 la sugar, 1:5 la pacien]ii între
1-3 ani. Pentru copiii mai mari se utilizeaz\ aceea[i dilu]ie. Durata tratamentului
trebuie s\ acopere tot ciclul parazitar, care dureaz\ 12-15 zile. La sugari trebuie
aplicat pe tot corpul timp de 15 zile. Nu se aplic\ pe fa]\.
Permethrin: 5% crem\ sau Lindan: o aplicare complet\, urmat\ de înc\ una
dup\ 1 s\pt\mân\.
Dup\ tratamentul scabicid se folosesc topice cortizonice.
~n formele cu recidive multiple [i ^n scabia norvegian\ se recomand\ tratament
sistemic cu ivermectin.

117

118

Infec]ii fungice
1. Pneumocystis carinii
Pneumocystoza poate avea manifest\ri cutanate diferite: papule sau noduli
eritemato[i localiza]i la nivelul conductului auditiv extern sau al n\rilor.
Aspectul histologic este asem\n\tor cu cel ^ntâlnit ^n localizarea pulmonar\.
Tratamentul: vezi Pneumonia cu Pneumocystis carinii.

2. Candida spp
Candidoza oral\ cu sau f\r\ candidoz\ esofagian\ este cea mai frecvent\
manifestare a infec]iei cu Candida. Alte manifest\ri clinice sunt paronichia cronic\, onicodistrofia, candidoza vaginal\ cronic\, uretrit\ distal\, balanit\ candidozic\, intertrigo candidozic axilar, submamar, inghinal.
Terapia sistemic\: vezi candidoza oral\ [i faringian\.
Terapia topic\: unguente cu imidazoli.

3. Criptococcus neoformans
Manifest\rile cutanate au aspect polimorf (papule, noduli, pustule sau ulcera]ii cutaneo-mucoase) - mimând leziuni de VHS, moluscum contagiosum sau sarcom Kaposi.
Diagnosticul se pune prin examen microscopic direct, culturi sau examen
histopatologic.
Terapia: vezi meningita criptococozic\.

4. Sporotrix
Formele clinice de sporotrichoz\ sunt reprezentate de forme limfocutanate,
cutanate fixe sau diseminate [i forme sistemice.
Leziuni: ulcera]ii, papule, noduli, pl\ci, pustule.
Diagnostic: frotiu, culturi pe mediu Sabouraud.

5. Histoplasma capsulatum
Leziunile cutanate se prezint\ sub form\ de ulcera]ii cutaneo-mucoase, macule, papule [i noduli eritemato[i, pustule sau veruci plane.

6. Alte infec]ii fungice
Pot fi determinate de coccidioides immitis, Blastomyces, Aspergillus, Microsporum Canis.

Afec]iuni cutanate neinfec]ioase
1. Dermatita seboreic\
Este o afec]iune cronic\ de etiologie necunoscut\ care se manifest\ sub
forma unor pl\ci roz-ro[ietice u[or ^ndurate, difuze sau confluente, cu cruste fragile, gr\soase, care afecteaz\ mai ales fa]a [i scalpul, dar care pot s\ apar\ [i
la nivelul toracelui antero-superior, spatelui, regiunilor inghinale [i al extremit\]ilor. Dermatita seboreic\ afecteaz\ 5% din popula]ia normal\, dar apare la 4080% dintre bolnavii cu infec]ie HIV.
Se trateaz\ cu preparate topice cortizonice, adesea combinate cu sulf precipitat, aplicate de dou\ ori pe zi. Preparatele topice cu ketoconazol sau sulfacetamid\
pot s\ fie utile ^n anumite cazuri. Flosirea de ketoconazol oral este controversat\.

2. Psoriazisul
Psoriazisul este o afec]iune cutanat\ inflamatorie cronic\ caracterizat\ prin
leziuni papuloscuamoase localizate sau diseminate.
Psoriazisul poate s\ apar\ la 5% dintre bolnavii cu infec]ie HIV. Aproximativ
10% dintre cei care prezint\ aceast\ afec]iune cutanat\ asociaz\ artrita psoriazic\.
Leziunile pot s\ semene cu cele din psoriazisul clasic [i constau din pl\ci ro[ietice cu cruste superficiale distribuite pe suprafe]ele de extensie, asociate cu modific\ri unghiale de tipul onycholiz\ [i hiperkeratoz\ subunghial\. La acela[i bolnav se
pot g\si forme diferite de psoriazis (gutat, clasic vulgar, eritrodermic [i pustulos) [i
uneori se poate dezvolta o eritrodermie sever\ exfoliativ\.
Alegerea terapiei este determinat\ de extinderea leziunilor [i de caracterul
afec]iunii. ~n afect\rile limitate (10% din suprafa]a corporal\) se pot utiliza agen]ii topici. Aplica]iile cutanate cu creme cu acid salicilic 3-5% sau cu triamcinolon 0,025-0,1% sunt par]ial eficiente. Psoriazisul care afecteaz\ 20% din
suprafa]a corporal\ trebuie tratat cu ultraviolete B (UVB). ~n multe cazuri se
impune terapie sistemic\ cu etretinat (1mg/Kg/zi), eventul ^n asociere cu dapsona: 100-200mg/zi, acitretin, isotretinoin sau se poate recurge la PUVA terapie.
Metotrexatul poate fi folosit cu precau]ii extreme [i monitorizarea atent\ a bolnavului. Au fost semnalate remisiuni ale leziunilor cutanate sub tratament cu
ZDV, de[i rec\derile sunt frecvente.

3. Prurigo nodular
Prurigo nodular este asociat cu multe cauze care determin\ prurit [i se prezint\ sub form\ de papule hiperpigmentare, verucoase, cruste sau noduli [i este
adesea ^nso]it de lichen simplex cronic. Frecarea cronic\ [i gratajul induc apari]ia
acestor leziuni.

119

120

4. Foliculita eozinofilic\
Este una dintre cele mai frecvente dermatoze pruriginoase care apar la bolnavii cu infec]ie HIV [i se prezint\ sub forma unor papule sau pustule foliculare excoriate diseminate, care intereseaz\ mai frecvent trunchiul, extremit\]ile,
capul [i gâtul. Impune excluderea diagnosticului de scabie, care se poate prezenta similar. Terapia cu ultraviolete poate fi benefic\. Se poate asocia itraconazol
(400mg, de dou\ ori/zi), metronizadol (250-500mg, de 2-3 ori/zi), isotretinoin,
antihistaminice (doxepin), lo]iuni topice cu mentol sau fenol (care pot diminua
pruritul).

5. Dermatita atopic\
Se manifest\ prin macule eritematoase [i pl\ci cu papulovezicule fine, ^nso]ite de cruste [i lichen simplex cronic. Asociaz\ adesea rinit\ alergic\ [i astm,
iar bolnavii cu infec]ie HIV pot prezenta forme severe, cu eritrodermie. Afec]iunea poate r\spunde la ^ndep\rtarea iritan]ilor, aplicarea de emoliente [i topice
cortizonice.

6. Dermatita xerotic\
Se caracterizeaz\ prin usc\ciunea difuz\ a tegumentului cu cruste hiperpigmentate focale. Multe leziuni se pot fisura, determinând apari]ia eczemei [i a
suprainfec]iilor bacteriene sau fungice.

7. Dermatita actinic\ cronic\
Se manifest\ prin pl\ci psoriaziforme lichenificate care apar ^n regiunile
cutanate expuse la soare; sunt adesea hiperpigmentate, pruriginoase [i acoperite
cu cruste. Tratamentul const\ ^n interzicerea fotoalergenelor [i a substan]elor fototoxice, precum [i ^n aplicarea de topice cortizonice. Administrarea de hidroxiclorochin\ poate fi benefic\.

8. Erup]ii cutanate postmedicamentoase
Erup]iile cutanate sunt cea mai frecvent\ manifestare a hipersensibilit\]ii la
medicamente.
Erup]ii cutanate postmedicamentoase pot fi: rash cutanat, eritem fix postmedicamentos, erup]ii urticariene, dermite eczematiforme, tulbur\ri de pigmentare determinate de terapia ARV sau de medica]ia asociat\.
Sulfametoxazol/trimetoprim este medicamentul care determin\ cel mai frecvent erup]ii cutanate alergice la bolnavii cu infec]ie HIV. Erup]ia const\ din
macule ro[ii sau papule care intereseaz\ trunchiul [i extremit\]ile [i care apar
la 8-12 zile dup\ ^nceperea terapiei cu acest antibiotic; ^n unele cazuri poate s\
apar\ descuama]ia tegumentar\. Erup]ia dispare ^n general ^n 3-5 zile, chiar dac\

se continu\ tratamentul, iar ^n unele cazuri poate persista zile [i s\pt\mâni dup\
^ntreruperea medica]iei. Dup\ administrarea de sulfametoxazol/trimetroprim poate
s\ apar\ sindrom Stevens-Johnson [i necroliza toxic\ epidermic\.
Uneori Zidovudina determin\ o hiperpigmentare albastru-brun ^nchis a unghiilor. De asemenea, poate induce o hiperpigmentare a mucoaselor [i a tegumentelor, care simuleaz\ aspectul din insuficien]a corticosuprarenal\.

Neoplasme cutanate
Inciden]a neoplasmelor epiteliale este crescut\ la bolnavii cu infec]ie HIV
mai frecvent localizat\ oral, cervical [i anorectal.
Papuloza bowenoid\ [i epidermodisplazia veruciform\ sunt dou\ condi]ii
premaligne asociate cu infec]ia cu PVU.
Carcinomul bazocelular [i spinocelular se prezint\ ca la bolnavii seronegativi, de[i au fost semnalate forme cu noduli primari multipli sau cu metastaze
ganglionare [i pulmonare.
Melanomul apare sporadic la bolnavii cu infec]ie HIV, dar are o agresivitate mare.
Limfomul non-hodgkinian se poate manifesta cu leziuni cutanate de tipul
papule, noduli localiza]i la nivelul capului [i gâtului, trunchiului sau extremit\]ilor.
Limfomul hodgkinian cutanat se prezint\ sub forma unor leziuni nodulare
difuze sau ca o hipodermita.
Sarcomul Kaposi este cea mai frecvent\ form\ de cancer care apare la persoanele cu infec]ie HIV. Riscul de sarcom Kaposi la aceste persoane este de
7.000 mai mare. Dintre persoanele HIV pozitive au risc maxim de apari]ie: homosexualii, utilizatorii de droguri intravenoase, hemofilicii [i cei care au primit
sânge sau derivate de sânge. Leziunile sunt maculopapuloase sau nodulare, violacee, vasculare cu localizare cutanat\ [i/sau mucoas\. Poate exista afectare sistemic\: ganglionar\, pulmonar\, hepatic\, splenic\.
Aspectele clinice [i tratamentul limfoamelor [i sarcomului Kaposi sunt descrise pe larg ^n capitolul Boli neoplazice la copilul HIV pozitiv.
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Boli cu transmitere sexual\
Diagnosticul [i tratamentul bolilor cu transmitere sexual\ ocup\ un loc important ^n managementul bolnavilor cu infec]ie HIV. Depistarea unei boli cu
transmitere sexual\ impune consilierea [i testarea HIV. Bolile cu transmitere sexual\ dobândite dup\ diagnosticarea infec]iei HIV indic\ activitate sexual\ neprotejat\ a adolescentului infectat [i presupune necesitatea consilierii repetate [i interven]ia de specialitate a dermatologului pentru tratarea [i controlul bolilor cu
transmitere sexual\.
Sifilisul la copilul mare [i adolescentul infectat HIV are particularit\]i determinate de prezen]a concomitent\ a infec]iei HIV:
• Persisten]a [ancrului primar;
• Leziuni diseminate de secundarism cu raport\ri rare de sifilis malign;
• Progresie rapid\ c\tre afectarea neurologic\ cu manifest\ri: meningit\ acut\,
afect\ri a nervilor cranieni, (II-VIII), poliradiculonevrit\, sifilis meningo-vascular
(cu semne [i simptome de accident vascular cerebral);
• LCR prezint\ frecvent modific\ri, dar un LCR normal nu exclude posibilitatea neurosifilisului.
• Testele serologice sanguine sunt pozitive. Adesea la titruri mai mari decât
la persoanele seronegative, putând duce la fenomenul de prozon\. Imunosupresia
cauzat\ de infec]ia HIV poate modifica testele serologice. Se ^ntâlnesc cazuri cu
teste RPR sau VDRL negative, dar cu boala secundar\ activ\.
Posibilitatea afect\rii nervoase precoce la bolnavul HIV pozitiv impune obligativitatea examenului LCR.
Tratamentul sifilisului la copilul mare [i adolescent este prezentat ^n tabelul
de mai jos, ^n func]ie de stadiul evolutiv.

Infec]iile gonococice [i chlamydiene
La adolescentul seropozitiv cresc riscul de transmitere si dobindire a infec]iei
HIV. Evolu]ia clinic\ nu este deosebit\ [i r\spunsul la tratamentul specific este
bun. Nu sunt cazuri mai frecvente de e[ec terapeutic pentru infec]ia gonococic\
necomplicat\.
Tratamentul este prezentat ^n tabelul nr. 20.

Boli cu transmitere sexual\ de etiologie viral\
Infec]iile genitale cu
imunodepresiei determin\
petice [i leziuni multiple
Tratament ^n tabelul

HSV [i HPV preced de obicei infec]ia HIV. Asocierea
recurente [i recidive frecvente ^n cazul leziunilor hergigante, recidivante ^n cazul condiloamelor HPV.
nr. 20.

Tabel 20. Tratamentul bolilor cu transmitere sexual\ de etiologie viral\
Sifilis
• Primar [i
secundar
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Benzatin penicilina G 2,4MU x 1 doz\
Doxicilina
100mg x 2/zi, 14 zile

Punc]ia lombar\ se recomand\ ^n evaluarea
bolnavului

• Latent precoce

Benzatin penicilina G 2,4MU x 1 doz\
Doxicilina
100mg x 2/zi, 14 zile

Se recomand\ punc]ie
lombar\ pentru excluderea neurosifilisului

• Latent tardiv

Benzatin penicilina G; 2,4MU/s\pt\mân\ x 3
100mg x 2/zi, 28 zile
Doxicilina

Se recomand\ punc]ie
lombar\

• Tertiar

Benzatin penicilina G 2,4MU/s\pt\mân\

• Neurosifilis

Penicilina G
Ceftriaxona
Procainpenicilina

x 3 Se recomand\ punc]ie
lombar\
18-24MU/zi, 10-14 zile
1-2g/zi,14 zile
2,4MU/zi, 10-14 zile,
cu probenicid 500mg/zi,
14zile

Ceftriaxona
Ofloxacina sau
Ciprofloxacin
Cefixim

250mgx1 doza
400mgx1doza sau
500mg x 1doza
400mgx1doza

Se asociaz\
pentru Ch.
Trachomatis

Ceftriaxona
Ciprofloxacina
Ofloxacina

250mgx1doza
500mg x1doza
400 mg x1doza

Se asociaza tratament
pentru
Ch. Trachomatis

Gonoree
• Cervical\, uretral\, rectal\

• Faringian\

Chlamydia
Trachomatis
(cervicite, uretrite)

sau

Azitromicina sau
Doxicilina sau
Ofloxicina sau
Eritromicina

1g/zi x 1 doza
100mgx2/zi,7zile
300mgx2/zi,7zile
500mgx4/zi,7zile

Limfogranulomatoz\ Doxicilina sau
Venerian\
Eritromicina

100mgx2/zi,21 zile
500mgx4/zi,21 zile

Granulomul
inghinal

100mgx2/zi ,21 zile
2cpx2/zi, 21 zile
500mgx4/zi, 21 zile
750mgx2/zi, 21zile

Doxicilina sau
Cotrimoxazol sau
Eritromicina sau
Ciprofloxacina

tratament

Sancru moale
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Azitromicina sau
Ceftriaxona sau
Ciprofloxacina sau
Eritromicina

1gx 1doza
250mgx 1doza
500mgx2/zi, 3zile
500mgx4/zi, 7zile

Vaginoz\ bacterian\ Metronidazol
Clindamicina

500mgx2/zi, 7zile
300mgx2/zi, 7zile

Infec]ii cu virusul
Herpes simplex
• primar

• recurent

Acyclovir sau
Valcyclovir sau
Famciclovir
Acyclovir sau
Valacyclovir
Famciclovir

400mgx3/zi/7-10 zile
1gx2/zi,7-10 zile
500mgx2/zi,7-10 zile
400mgx3/zi,5zile
800mgx2/zi,5zile
500mgx2/zi,5zile

• rezistent la acyclovir

Foscarmet
Cidofovir

40mg/kg,iv,la8 ore

sau

Infec]ii cu HPV
• condiloame geni- Podofilina 10-25%
tale
Podofilotoxina 0,5%
Imiquimode 5%
Electrocoagulare
Laser terapia

Afec]iuni ORL
Otita medie acut\ (OMA)
Manifest\ri: otalgie, febr\ sau iritabilitate. Otoscopic, hiperemia membranei
timpanice (dar care poate fi alb\ sau galben\) cu sc\derea mobilit\]ii. De asemenea, poate ap\rea otoree purulent\.
Etiologie: Streptococcus pmeumoniae (30-40%), haemophilus influenzae (1520%, din care 30-40% sunt produc\toare de beta-lactamaze), Streptococcus pyogenes (4%), Staphilococcus aureus (2%) [i anaerobi (5-6%). Etiologia este asem\n\toare cu aceea ^ntâlnit\ ^n cazul copiilor seronegativi. Foarte rar pot ap\rea
infec]ii cu germeni oportuni[ti ca Aspergilius Fumigatus, Nocardia Asteroides,
Pneumocystis Carinii, Candida.
Diagnostic:
1. otoscopie;
2. timpanocentez\: utizat\ pentru diagnostic [i tratament. Indica]ii: durere se-

ver\ sau boal\ sever\, r\spuns incomplet la tratamentul cu antibiotice, complica]ii supurative, imunodepresie datorit\ riscului unei infec]ii cu agen]i patogeni 125
neobi[nui]i.
Tratament: trebuie dat timp de 10-14 zile:
1. Amoxicilin\ 40 - 50 mg/kg/zi, împ\r]ite în 3 doze p.o., max. 1.500 mg/zi;
2. Cotrimoxazol (SMX/TMP) 5 mg/kg/zi pentru trimetroprim, împ\r]it în dou\
doze p.o., max. 500 mg. Dac\ nu exist\ nici o îmbun\t\]ire în 48-72 ore, dac\
recuren]ele sunt frecvente sau dac\ secre]ia persist\ mai mult de 2-3 luni:
a. Amoxicilina + acid clavulanic 50mg/kg/zi p.o., împ\r]it în 3 doze,
max. 1.500 mg/zi;
b. Cefuroxim: 30-40 mg/kg/zi, împ\r]it în dou\ prize, max. 1.500 mg;
c. Cefaclor: 40 mg/zi, împ\r]it în 3 doze p.o., max. 1.500 mg/zi;
d. Cefixim: 8 mg/kg/zi, în priz\ unic\ p.o., max. 400 mg/zi;
e. Roxithromicin: 5-8 mg/kg/zi, în dou\ prize p.o., max. 300 mg/zi;
f. Clarithromycin: 15 mg/kg/zi, în dou\ prize p.o., max. 1g/zi;
g. Azithromicin: 10 mg/kg/zi, în prima zi [i 5 mg/kg/zi din ziua a 2a, a 5-a, priz\ unic\, max. 500 mg/zi, în prima zi [i 250 mg/zi, în
zilele urm\toare.
În otita medie recurent\ (mai mult de 3 episoade în 6 luni sau cel pu]in
4 episoade într-un an) [i în prezen]a unei secre]ii persistente este recomandat\
chimioprofilaxie cu Amoxicilin 50 mg/kg seara, timp de cel pu]in un an.
SMX/TMP nu este eficient în profilaxia OMA când este utilizat în regim 3/7
pentru profilaxia PCP. În cazul ineficien]ei chimioprofilaxiei se indic\ miringotomie [i timpanostomie cu cateter. Adenoidectomia nu este eficient\. ~n cazul
otitei cu P. carinii profilaxia pentru pneumonia cu acest germen, eventual administrat\ zilnic dac\ este tolerat\ poate asigura protec]ie impotriva ambelor localiz\ri ale infec]iei.

Otita medie cronic\
Manifest\ri: secre]ie otic\, care persist\ mai mult de 3 luni [i care poate
fi seroas\, mucoasa sau purulenta.
Etiologie: agen]ii otitei medii cronice (OMC) sunt în general Pseudomonas
aeruginosa, staphylococcus aureus. Mai rar: P. carinii, fungi, CMV, neoplazii.
Diagnostic: Otoscopic: membrana timpanic\ poate fi perforat\ sau cicatriceal\, opac\ sau translucid\, cu nivele hidroaerice sau cu secre]ii. Evaluarea
altor complica]ii, cum ar fi: mastoidita, colesteatom, obstruc]ii cauzate de tumori.
Tratament: Tratamentul standard ini]ial pentru OMC, trebuie administrat timp
de 14 zile. În cazul ineficien]ei acestuia: Ciprofloxacin 30 mg/kg/zi în 2 sau 3
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prize p.o. sau i.v. sau Clarithrtomicin 15 mg/kg/zi, în 2 prize p.o., max. 1 g/zi.
Alternative: cefolosporine + aminoglicozid.
Otita cronic\ trebuie îngrijit\ împreun\ cu ORL-istul, pentru a ob]ine culturi, biopsie [i pentru a evalua [i alte cauze în afara imunosupresiei. Medica]ia
antihistaminic\ [i decongestionant\ este controversat\. Sunt importante aspirarea
[i drenajul secre]iilor din urechea medie.

Sinuzitele
Manifest\ri clinice: inflama]ia sinusurilor paranazale, asociat\ cu o tuse persistent\, în special noaptea, rinoree, febr\, halen\ fetid\, secre]ii în cavum [i,
mai pu]in frecvent, cefalee, durere facial\ [i edem paraorbital. Poate ap\rea la
orice vârst\ [i poate fi la originea unei febre prelungite la copiii cu HIV.
Etiologie: Streptococcus pneumoniae (30-40), Haemphilus influenzae (20%)
[i Moraxella catarrhalis (20%). Mai pu]in frecvent: Streptococ grup A [i C,
Peptostreptococcus, Moraxella sp. [i fungi.
Diagnostic: este bazat pe manifest\rile clinice. Confirmarea de laborator
poate fi necesar\:
• examen radiologic: nivel de aer sau lichid (rar la copii), îngro[\ri ale
mucoasei de minimum 4-5 mm, opacifiere difuz\;
• aspirarea sinusurilor pentru cultur\, biopsie [i drenaj.
Indica]ii:
• durere facial\ acut\;
• pacient cu boal\ sever\;
• lips\ de r\spuns la terapia antibiotic\;
• complica]ii orbitale [i intracraniale;
• riscul agen]ilor patogeni neobi[nui]i la pacien]ii seropozitivi.
Tratament: acela[i ca pentru otita medie. Nu exist\ studii sistematice pentru determinarea duratei optime a terapiei antimicrobiene la pacien]ii imunodeprima]i. Pentru cei la care r\spunsul clinic este prompt, 10-14 zile de tratament
sunt suficiente. ~n cazul pacien]ilor care r\spund ^ncet sau incomplet se recomand\ prelungirea tratamentului la cca 7 zile de la remiterea simptomatologiei. Remiterea simptomelor poate necesita, în unele cazuri, 4-8 s\pt\mâni.
Dac\ este o infec]ie fungic\ trebuie început\ terapia cu fluconazol sau amphotericina B (^n doz\ de 1 mg/kg). Utilizarea ketoconazolului [i itraconazolului nu este înc\ bine studiat\. Este important s\ se utilizeze pic\turi saline pentru dezobstructie [i mai pu]in alt tip de decongestionan]i nazali care pot provoca staza ciliar\. Nu exist\ experien]\ în utilizarea corticosteroizilor inhalatori la
copiii seropozitivi.

În caz de sinuzit\ cronic\, alter\rile anatomice determin\ infec]ii paranazale. În aceste situa]ii, printre agen]ii patogeni implica]i, se afl\ Streptococcus sp.,
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, anaerobi.
Manifest\rile clinice sunt similare cu cele ale otitei acute, dar sunt mai severe. Tratamentul este acela[i ca la otita cronic\, dar cu durata de cel pu]in 6
s\pt\mâni.
Chimioprofilaxia nu este foarte bine evaluat\ în cazul sinuzitei cronice.
Interven]ia chirurgical\ trebuie s\ se decid\ împreun\ cu ORL-istul, pentru cazurile care nu r\spund la antibioticoterapie.

Afec]iuni pulmonare
Pneumonii
Infec]iile respiratorii sunt comune copiilor infecta]i cu HIV. Chiar în cazul
imunodepresiei severe, pneumoniile sunt cauzate de patogenii respiratori standard.
Excluzând perioada neonatal\, cel mai frecvent agent cauzal al pneumoniei la
copil este Pneumococul. Terapia ini]ial\, empiric\, trebuie aleas\ ca [i în cazul
unui copil seronegativ.
Etiologie:
• 0-2 luni: germeni Gram-negativi, Streptococcus grup B, S. aureus;
• 2 luni - 5 ani: S. pneumoniae, H. influenzae, S. aureus;
• >5 ani: S. pneumoniae, S. aureus.
Diagnostic:
• Manifest\ri clinice: sugestive prin istoric [i examenul clinic. Febr\ [i tahipneea trebuie evaluate;
• Radiologic: nespecific, putând ap\rea infiltrate difuze, infiltrate, localizate
lobar sau condens\ri lobare. Se pot asocia bron[iectazii sau pleurezii. În aceste
cazuri trebuie f\cute aspiratul [i biopsia pleural\.
• Hemogram\: leucocitoz\ sau leucopenie cu cre[terea num\rului neutrofilelor.
• Hemoculturi: în ciuda sensibilit\]ii sc\zute, când sunt pozitive sunt utile în
stabilirea diagnosticului etiologic.
În anumite situa]ii, aspiratele traheale [i lavajul bronhoalveolar pot fi utile.
Tratamentul ini]ial:
• 0-2 luni: Penicilin\ sau ampicilin\ + aminoglicozide timp de 14 - 21 zile, i.v.
• >2 luni: Alegerea tratamentului oral sau parenteral se realizeaz\ în func]ie
de starea clinic\ a copilului. Dac\ copilul nu are o boal\ sever\, betalactamine
pe cale oral\ (amoxicilin\ sau amoxicilin\ + clavulanatul potasic). Dac\ se sus-
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pecteaz\ o infec]ie stafilococic\, se utilizeaz\ medica]ie specific\.
La sugari, Chlamydia sp. este, de asemenea, frecvent\ [i se trateaz\ cu macrolide.

Pneumonia cu Pneumocystis carinii (PCP)
Reprezint\ o infec]ie oportunist\ frecvent\ la copiii infecta]i cu HIV, cu
evolu]ie rapid\ [i, de obicei, fatal\ la sugari. Vârsta de risc se situeaz\ între 3
[i 6 luni. De obicei, este prima manifestare a infec]iei HIV cu prognostic sever
[i poate ap\rea în orice stadiu al bolii. Este considerat\ una din bolile care
definesc diagnosticul de SIDA. Inciden]a crescut\ a PCP este asociat\ cu testarea
HIV sc\zut\ a femeilor gravide; apare astfel o întârziere în diagnosticul sugarilor expu[i HIV în cursul gesta]iei, consecin]a fiind absen]a profilaxiei PCP în
primul an de via]\. Alt\ diferen]\ la copii este necorelarea între num\rul de CD4
[i riscul apari]iei PCP.
Diagnostic clinic: Debutul bolii este frecvent brusc, cu febr\ (<38°C), tuse
neproductiv\, dispnee [i tahipnee, iar auscultator apar pu]ine modific\ri. Sugarii
pot prezenta apnee. F\r\ tratament boala este fatal\. Caracteristicile clinice nu
sunt specifice pentru PCP, putând coexista [i al]i oportuni[ti (virusuri, fungi, parazi]i, bacterii). Prezen]a tahipneei împreun\ cu satura]ia sc\zut\ în oxigen sugereaz\ diagnosticul de PCP. Diagnosticul pozitiv este pus prin izolarea P. carinii
în secre]iile respiratorii, de[i, de multe ori, afirm\m diagnosticul pe seama examenului clinic sau radiologic asociate cu m\surarea gazelor sanguine sau LDH,
datorit\ riscului întârzierii tratamentului.
Radiologic: Cea mai comun\ imagine este aceea a unui infiltrat intersti]ial,
ini]ial perihilar care evolueaz\ spre infiltrat difuz, bilateral [i poate progresa c\tre
opacific\ri alveolare [i bronhogram\ aerian\. În evolu]ia bolii apare opacifierea
pulmonar\ bilateral\. Rareori pot fi v\zute infiltra]ii asimetrice, aspect de geam
mat, geam înghe]at, pleurezie, condens\ri lobare, pneumotorax [i pneumomediastin. Prezen]a limfadenopatiei hilare sau mediastinale sugereaz\ alte etiologii.
Diagnostic de laborator:
Indirect: Cre[terea LDH (320-2.000 u/l ); hipoxie cu PO 2 <70 mm. Hg [i
un gradient de oxigen alveolo-arterial >30 mm. Hg.
Direct: Secre]iile pot fi ob]inute prin metodele de inducere a sputei (la copiii mari);
Lavajul gastric [i aspiratul traheal, la pacien]ii intuba]i, poate eviden]ia P.
carinii, dar diagnosticul de PCP nu se exclude dac\ acestea sunt negative. Cel
mai sigur [i cu sensibilitatea cea mai înalt\, este lavajul bronhoalveolar prin
bronhoscopie. Biopsia pulmonar\ trebuie rezervat\ cazurilor severe, când diagnosticul diferen]ial este indispensabil [i nu poate fi realizat prin alte metode.

Pneumonia intersti]ial\ limfoid\ (LIP)
Pneumonia intersti]ial\ limfoid\ (LIP) apare mai ales la copiii cu infec]ie
HIV, transmis\ vertical, care au mai mult de 1 an (în celelalte cazuri, apare
dup\ vârsta de 1 an, pân\ la vârsta de 4-5 ani).
Histopatologic în leziunile de LIP nu se eviden]iaz\ fungi, bacterii sau parazi]i. Se pare c\ exist\ o leg\tura între r\spunsul imunologic la antigenii inhala]i
sau circulan]i [i infec]iile pulmonare primare, determinate de HIV, EBV sau
ambele sau de al]i agenti neidentifica]i.
LIP se prezint\ ini]ial ca un infiltrat cronic pulmonar (apare infiltrarea septurilor alveolare cu limfocite mici [i plasmocite), f\r\ semne sau simptome. Frecvent, apare o proliferare limfocitar\ [i hipertrofie ganglionar\ hilar\, bilateral\.
Pacien]ii cu LIP prezint\, în general, limfadenopatie, hepatosplenomegalie [i hipertrofie parotidian\. Infec]iile recurente determin\ progresia leziunilor pulmonare.
De asemenea, pot fi urmate de insuficien]\ cardiac\ dreapt\. Tahipneea, tusea,
wheezingul [i hipoxemia sunt semne ale unui stadiu avansat de LIP. Degetele
hipocratice sunt cel mai specific semn de boal\.
Evolu]ia este spre insuficien]\ respiratorie cronic\. Este inclus\ în categoria
B a clasific\rii CDC (Atlanta, 1994).
Diagnostic: Cre[terea nivelului LDH, dar nu la acalea[i valori ca în PCP.
Radiografia pulmonar\ este sugestiv\ pentru LIP [i const\ în patternul reticulonodular, cu sau f\r\ adenopatie hilar\, care persist\ mai mult de 2 luni [i care
nu r\spunde la antibioticoterapie. Lavajul bronhoalveolar arat\ cre[terea num\rului
de limfocite, în detrimentul neutrofilelor, a[a cum apare în PCP.
Biopsia pulmonar\ trebuie efectuat\ la copiii seropozitivi care prezint\
simptomatologie respiratorie, modific\ri radiologice, în absen]a unei etiologii stabilite asociat\ cu deteriorarea st\rii clinice.
Tratament: utilizarea medica]iei ARV, terapie simptomatic\ respiratorie, administrarea de corticosteroizi, în cazurile mai severe. De[i nu exist\ studii controlate privind eficacitatea corticoterapiei, exist\ un consens privind beneficiul
acesteia la pacien]ii cu LIP, la copii ap\rând frecvent îmbun\t\]irea func]iei respiratorii [i sc\derea hipoxemiei. Se recomand\ utilizarea Prednisonului: 2 mg/kg/
zi timp de 4-12 s\pt\mâni, urmat\ de un tratament de între]inere cu sc\derea
treptat\ a dozei în decurs de câteva luni. Urm\rirea satura]iei în oxigen [i examenul clinic sunt utile în urm\rirea r\spunsului la tratament. Pacien]ii care primesc corticoterapie trebuie s\ primeasc\ [i profilaxie PCP. Unii pacien]i pot deveni cronic dependen]i de oxigen.
De[i la adult se descrie o component\ restrictiv\, la copii predomin\
wheezingul [i se eviden]iaz\ o component\ obstructiv\. În anumite cazuri, bron-
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hodilatatoarele pot fi utile.
Important este c\ ac]iunea intens\ a medicamentelor antiretrovirale, care
men]in înc\rc\tura viral\ nedetectabil\ o lung\ perioad\, determin\, în timp,
sc\derea inciden]ei [i morbidit\]tii LIP.

Tuberculoza
Tuberculoza este a doua infec]ie oportunist\ la adul]ii cu SIDA. Inciden]a
în rândul copiilor nu este bine cunoscut\. Este important de subliniat c\ coabitarea copiilor cu adul]ii infecta]i cu HIV este un factor de risc important pentru ace[tia. De asemenea, o anamnez\ pozitiv\ privind infec]iile respiratorii în
rândul membrilor familiei trebuie s\ alerteze pediatrul referitor la posibilitatea
diagnostic\rii infec]iei tuberculoase la copil. În România, tuberculoza la copiii cu
HIV se încadreaz\ în grupa B. Magnitudinea riscului ca o persoan\ infectat\ cu
HIV s\ dezvolte boala activ\ nu este bine cuantificat\ [i variaz\ cu gradul imunosupresiei. Studiile de seroprevalen]\ ^n ]\rile unde TBC [i infec]ia HIV sunt
r\spândite sugereaz\ c\ riscul relativ de boal\ tuberculoas\ activ\ la copiii cu
infec]ie HIV este de 5 pân\ la 10 ori mai mare fa]\ de copiii seronegativi.
Acest lucru este explicabil prin faptul c\ ^n r\spunsul imun ^mpotriva M. tuberculosis un rol esen]ial revine limfocitelor T CD4. Se poate observa ^n acela[i timp
o progresie accelerat\ a infec]iei HIV la pacien]ii cu boala tuberculoas\ activ\.
Aceasta poate fi rezultatul stimul\rii imune [i cre[terii produc]iei de citokine determinate de TBC, cauzând cre[terea replic\rii virale.
Manifest\rile clinice pot fi cele clasice (febr\, tuse, sc\dere ponderal\, modific\ri radiologice, care nu r\spund la antibioticoterapice) sau pot exista manifest\ri atipice de diseminare extrapulmonar\ cu hepatomegalie, febr\ prelungit\,
limfadenopatie, anemie, sc\dere ponderal\, mai ales în fazele avansate de imunosupresie. Cel mai important pas ^n diagnosticul tuberculozei la pacien]ii seropozitivi ^l reprezint\ luarea ^n considerare a acestuia, respectiv diagnosticul de tuberculoz\, ^ntrucât clinicianul se apleac\ mai curând asupra etiologiei bacteriene sau
cu P. carinii, ceea ce poate duce la neglijarea etiologiei tuberculoase a afec]iunii
pulmonare. ~ntârzierea confirm\rii diagnosticului de tuberculoz\ nu numai c\ ^ntârzie tratamentul adecvat, dar contribuie [i la r\spândirea infec]iei. Testul la tuberculin\ ^n cazul copiilor seropozitivi este adesea negativ datorit\ supresiei imunit\]ii celulare. Studii efectuate ^n Statele Unite au ar\tat c\ reactivitatea la testul cutanat la tuberculin\ este redus\ la copiii seropozitivi cu infec]ie tuberculoas\ (pân\ la 28% din subiec]i). Dar, un test pozitiv aduce informa]ii extrem
de utile, de aceea IDR la 2 sau/[i 10 U PPD trebuie f\cut\ sistematic).
Screeningul tuberculinic este recomandat la to]i copiii seropozitivi la care ancheta

epidemiologic\ eviden]iaz\ o posibil\ surs\ de bK. Consider\m c\ la ace[ti
pacien]i o indura]ie mai mare de 5 mm reprezint\ o reac]ie pozitiv\. Reac]iile
fals pozitive sunt mai rare la pacien]ii seropozitivi datorit\ r\spunsului imunologic
redus.
Diagnostic:
• epidemiologic;
• radiologic;
• izolarea Mycobacterium tuberculosis, ^n cazul localiz\rii pulmonare, din lavajul gastric la sugari [i pre[colari sau din sput\, la copiii mari, care pot expectora sau aspirat bron[ic, sau lavaj bronho-alveolar la orice vârst\. Eviden]ierea
bK ^n culturi sau pe frotiu reprezint\ un element important ^n diagnosticul tuberculozei. ~n cazuri extreme se poate recurge la punc]ie, biopsie pulmonar\ pentru precizarea diagnosticului sau aspirat gastric. ~n cazul altor localiz\ri ale bolii
se caut\ prezen]a bK ^n sânge, m\duv\ osoas\, ganglioni, LCR etc. Datorit\
frecven]ei crescute a infec]iilor mycobacteriene nontuberculoase la copiii seropozitivi un rezultat pozitiv pe frotiu nu este suficient pentru diagnosticul infec]iei
tuberculoase. Cultura trebuie analizat\ ^ntr-un laborator de specialitate pentru
determinarea exact\ a tipului de Mycobacterium. Eforturile ^n ob]inerea culturilor
sunt esen]iale nu numai ^n documentarea infec]iei tuberculoase, ci [i pentru determinarea susceptibilit\]ii la agen]ii tuberculostatici. La copiii seropozitivi cu boal\
tuberculoas\ pulmonar\, ob]inerea a trei probe de aspirat gastric matinal cre[te
[ansa ob]inerii de culturi pozitive.
• Hemoculturi pentru b.K., dac\ se suspecteaz\ o boal\ diseminat\;
• Biopsie (ganglioni limfatici, m\duv\ osoas\, ficat);
• Bronhoscopie (atunci când este posibil).
Diagnosticul diferen]ial trebuie f\cut cu pneumonia bacterian\, pneumonia cu
P. carinii, limfom, micoze, infec]ia cu MAC.
Tratament: în cazul copiilor cu infec]ie HIV, se aplic\ tratamentul conven]ional întrucât s-a constatat c\ dispari]ia b.K. din leziuni se produce în acela[i
timp ca [i la copiii seronegativi.
De[i terapia optimal\ pentru tuberculoza la copiii seropozitivi nu a fost ^nc\
bine stabilit\, Societatea Toracic\ American\, Comitetul pentru Eliminarea Tuberculozei, din cadrul CDC [i Academia American\ de Pediatrie au recomandat
tratament zilnic cu trei antituberculoase (HIN, rifampicin\ [i pirazinamid\) pentru primele 2 luni de terapie, urmate de HIN [i rifampicin\ ^n urm\toarele luni.
Academia American\ de Pediatrie recomand\ o durat\ total\ a tratamentului de
12 luni, ^n timp ce recomandarea CDC este de 6 luni de tratament, dar cu monitorizare atent\ a pacientului [i prelungirea tratamentului ^n cazul r\spunsului
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clinic nesatisf\c\tor.
La noi ^n ]ar\, tratamentul tuberculozei la copiii infecta]i cu HIV este similar cu tratamentul copiilor neinfecta]i cu HIV, conform schemelor prev\zute ^n
Programul Na]ional de Control al Tuberculozei, dar se poate prelungi.
În prima faz\ (de 2 luni), ^n formele cu BK pozitiv (în sput\, lavaj, fecale
etc.) sau grave, extensive, se administreaz\ antituberculoase zilnic:
1. Izoniazid\ (HIN): 5 mg/Kc, max. 300 mg/zi;
2. Rifampicin\ (RMP): 10 mg/Kc, max. 600 mg/zi;
3. Pirazinamid\ (PZM): 30 mg/Kc, max. 2 g/zi;
4. Etambutol (EMB): 25 mg/Kc; la copiii >5 ani: max. 1,5 g/zi; la copiii
<5 ani: max. 1 g/zi sau Streptomicin\ (SM): 20 mg/kc, max. 1 g/zi.
În caz de meningit\ (meningoencefalit\) al patrulea tuberculostatic este Kanamicina (KM): 20 mg/Kc, max. 1 g/zi, ^ntrucât SM [i EMB nu p\trund prin
bariera hematoencefalic\.
În cea de-a doua faz\ (de 4 luni) schema de tratament se reduce: se administreaz\ doar 2 tuberculostatice (HIN + RMP) în acelea[i doze.
În cazul în care BK este ^nc\ prezent la examenul direct (frotiu) dup\ 2 luni
de tratament, faz\ ini]ial\ de 4 tuberculostatice se prelunge[te ^nc\ o lun\ (deci,
pacientul va primi timp de 3 luni 4 tuberculostatice + 3 luni 2 tuberculostatice).
În formele de tuberculoz\ cu frotiu negativ, necomplicate (pulmonare sau
extrapulmonare) schema de tratament cuprinde în faza ini]ial\ (2 luni) 3 tuberculostatice (HIN + RMP + PZM), apoi în faza de continuare (4 luni) 2 tuberculostatice (HIN + RMP) în acelea[i doze men]ionate mai sus.
Se recomand\ în toate cazurile efectuarea culturilor pentru decelarea BK în
produsele recoltate [i efectuarea antibiogramei pentru BK, în toate cazurile în
care cultura BK a fost pozitiv\.
În meningite, miliare, pericardite se asociaz\ la tratamentul antituberculos
prednison ^n doza de 0,5 mg/Kc/zi. La copiii mici, prednisonul se poate administra ^n doze de pân\ la 1-2 mg/Kc/zi. Durata administr\rii: primele 4-6 s\pt\mâni.
În diferite cazuri, în func]ie de evolu]ia bolii, tratamentul tuberculostatic
poate fi prelungit la 8 luni sau chiar mai mult. În faza a doua (de continuare),
de 4 luni, asocierea de medicamente antituberculoase se poate administra de 3
ori pe s\pt\mân\ (luni-miercuri-vineri) în dozele:
• HIN 10 mg/Kc/zi (maxim 600 mg/zi);
• RMP 10 mg/Kc/zi (maxim 600 mg/zi).
Tratamentul cazurilor de tuberculoz\ cu chimiorezisten]\ se efectueaz\ în
func]ie de rezultatul antibiogramei, asociind cel putin 3 medicamente antituberculoase la care tulpina de BK respectiv\ este sensibil\.

Tuberculostaticele de rezerv\ care pot fi administrate în aceste cazuri sunt
urm\toarele:
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• Streptomicina
20 mg/Kc/zi (max. 1 g/zi);
• Kanamicina
20 mg/Kc/zi (max. 1 g/zi);
• Amikacina
15-20 mg/Kc/zi (max. 1. g/zi);
• Etionamida
15 mg/Kc/zi (max. 750 mg/zi);
• Protionamida
15 mg/Kc/zi (max. 750 mg/zi);
• Ofloxacina
15 mg/Kc/zi (max. 800 mg/zi);
• Ciprofloxacina
25 mg/Kc/zi (max. 1.500 mg/zi);
• Cicloserina
15 mg/Kc/zi (max. 750 mg/zi).
Tratamentul individualizat va fi recomandat de c\tre medicul specialist pneumo-ftiziolog, putând ajunge pân\ la o durat\ de 18-24 luni.
Este necesar\ monitorizarea lunar\ a func]iei hepatice [i a tabloului hematologic.
În cazurile în care tratamentul antiretroviral nu este compatibil cu rifampicina, ea se va ^nlocui cu rifabutin (sau alt tuberculostatic de prim\ importan]\).
Chimioprofilaxia antituberculoas\ se poate face în cazurile în care copilul a
fost în contact cu pacien]i tuberculo[i cu BK pozitiv sau în alte situa]ii periculoase. Se poate administra HIN 5 mg/Kc/zi timp de 6 luni sau mai mult.
Chimioprofilaxia se poate face [i cu alte tuberculostatice în cazuri particulare
(intoleran]\, chimiorezisten]a sursei etc.).

NOT|
• fizioterapia în meningita tuberculoas\ trebuie început\ cât mai curând posibil.
• medicii trebuie s\ fie aten]i la interac]iunile medicamentoase. Ketoconazolul

sau fluconazolul scad absorb]ia rifampicinei, iar acest medicament scade concentra]ia medica]iei antifungice. De asemenea, aceasta accelereaz\ metabolismul inhibitorilor de proteaz\ [i le poate cre[te hepato- [i hematotoxicitatea. În general, combina]ia rifampicin\ + AZT este bine tolerat\. DDI [i DDC cresc riscurile
neuropatiei determinate de izoniazid\. La copii, inhibitorii de proteaz\ pot fi suspenda]i în timpul tratamentului tuberculostatic cu rifampicin\ sau se înlocuie[te
rifampicina cu rifabutin, etambutol sau kanamicin\.
• ^n România, nu se cunoa[te înc\ foarte bine chimiorezisten]a; de aceea,
utilizarea claritromicinei sau a quinolonelor nu a devenit de rutin\. În alte ]\ri,
tratamentul copiilor infecta]i de adul]ii cu chimiorezisten]a dovedit\ const\ în
administrarea de rifampicin\, izoniazid\, etambutol [i pirazinamid\, care este
practicat\, de regul\, [i în România.
• exist\ regimuri de chimioprofilaxie care utilizeaz\ pirazinamid\ [i etambutol pentru indivizii infec]ati cu bK chimiorezistent.

Tabel 21. Principalele antituberculoase. Principalele forme
de condi]ionare [i prezentare
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Medicamentul
antituberculos

Forma de
condi]ionare

Dozaj pe unitate

Prezentare

Rifampicina

Capsule

Rifabutin

Capsule
Fiole

150 mg
300 mg
150 mg
10 ml, 5%

Izoniazida

Tablete

100 mg

10 tablete pe folie

Pirazinamida

Tablete

500 mg

Cutie cu 20 tablete

Etambutol

Tablete

250 mg

Cutie cu 50 tablete

Streptomicin

Flacoane de injectat 1 g

Cutie cu 20 de caps.
Cutie cu 30 de caps.
-

-

Vaccinarea BCG
În România, se utilizeaz\ vaccinul BCG intradermic cu ac [i sering\, 0,1
ml în mu[chiul deltoid drept. Vaccinul este preparat de Institutul Cantacuzino.
El trebuie administrat cât mai repede, în timpul primelor luni de via]\, de obicei, în maternitate. BCG poate fi administrat la nou-n\scu]ii care sunt expu[i
infec]iei HIV verticale. El este contraindicat nou-n\scu]ilor sub 2 kg. La copiii
seropozitivi este contraindicat.

Infec]ia cu Mycobacterium Avium Complex (MAC)
Complexul MAC cuprinde: Mycobacterium avium, Mycobacterium intracelulare [i Mycobacterium scrofulaceum. Înainte, aceast\ boal\ era foarte rar\ [i se
manifesta la nivelul pl\mânilor, ganglionilor limfatici, oase [i ]esuturi moi. În
cadrul epidemiei SIDA, infec]iile cauzate de MAC au devenit foarte frecvente
la pacien]ii cu infec]ie HIV [i imunodeficien]\ avansat\. În SUA, 5,7-24% dintre copiii HIV-pozitivi dezvolt\ infec]ie cu MAC [i la 5% dintre ace[tia a fost
prima manifestare de SIDA. Cel mai important factor de risc pentru infec]ia cu
MAC o reprezint\ imunosupresia sever\. Dup\ folosirea terapiei combinate cu
antiretrovirale puternice, în special cu inhibitori de proteaz\, a sc\zut inciden]a
infec]iilor cu germeni oportuni[ti [i a infec]iilor cu MAC. Totu[i, la fel ca [i
la pacien]ii cu supravie]uire lung\, MAC poate fi întâlnit mai frecvent la copiii mari cu imunosupresie avansat\.
Complexul MAC se g\se[te obi[nuit în natur\. Sursa de infec]ie pentru
aceast\ infec]ie este, adesea, direct\ prin inhalare sau prin ingestia de ap\ sau

alimente contaminate, rezultând colonizarea tractului respirator sau digestiv. Infec]ia disemineaz\ pe cale hematogen\ [i, odat\ instalat\, poate persista la infinit. Multe organe [i sisteme pot fi afectate de infec]ia cu MAC, predominând
în sistemul reticuloendotelial, care reprezint\, de asemenea, un rezervor pentru
mycobacterii.
Manifest\ri clinice [i de laborator:
Infec]ia diseminat\, determinat\ de MAC, se caracterizeaz\ prin:
• febr\ prelungit\;
• transpira]ii nocturne;
• sc\derea în greutate sau cre[terea dificil\ în greutate;
• simptome gastro-intestinale (dureri abdominale, diaree cronic\);
• limfoadenopatie;
• hepatosplenomegalie;
• anemie [i leucopenie.
Câteva dintre aceste semne [i simptome pot fi deja prezente la copilul cu
infec]ie HIV în afara infec]iei cu MAC, deci, examenele de laborator sunt necesare pentru confirmarea acestui diagnostic. Anemia sever\ (hematocrit <25%) este
corelat\ cu pronosticul prost. Fosfataza alcalin\ este, de obicei, crescut\, dar nu
[i transaminazele hepatice.
Diagnostic:
Diagnosticul se bazeaz\ pe prezen]a MAC în sânge sau culturi din m\duva
osoas\. Dou\ probe de sânge, recoltate în zile diferite, sunt suficiente de obicei
pentru detectarea majorit\]ii episodelelor de bacteriemie. Mai pot fi utilizate [i
alte probe: aspirat din maduva osoas\, biopsie hepatic\, de mucoas\ intestinal\
[i ganglion limfatic. Aceste probe trebuie cultivate pe medii specifice. Sistemul
automat [i bifazic de culturi (BACTEC TB 460 sau BACTEC 9000) pentru
detectarea MAC poate ar\ta rezultate pozitive ale culturilor dup\ 10 zile pân\
la 3 s\pt\mâni. Liza-centrifugare celular\ cre[te sensibilitatea hemoculturilor, dar
nu este o metod\ tehnic\, utilizat\ de rutin\. Testele biochimice sunt f\cute în
ordinea identific\rii speciei de micobacterie. Boala cauzat\ de MAC trebuie întotdeauna suspectat\ la pacien]ii care nu r\spund la tratamentul antituberculos, diagnostica]i prin prezen]a bacililor acid-alcoolorezisten]i la examen microscopic
direct, deoarece aceast\ metod\ nu diferen]iaz\ tipurile de mycobacterii.
Tratament:
• Claritromicina combinat\ cu etambutol sau rifabutin;
• Azitromicina poate înlocui claritromicina;
• În cazul intoleran]ei sau instal\rii rezisten]ei, reliefat\ prin antibiograma
mycobacteriilor izolate, poate fi utilizat\ combina]ia Amikacin + etambutol +
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rifampicin\ + Ciprofloxacin\;
• Clofazimine nu este recomandat\ deoarece asocierea ei cre[te mortalitatea;
• Tratamentul este de lung\ durat\;
• Criteriile de oprire a tratamentului nu sunt înc\ bine stabilite.
Doze pentru copii:
• Claritromicina:
15 mg/kgc/zi p.o., 2x/zi, max. 500 mg;
• Azitromicina:
20 mg/kgc/zi p.o., 2x/zi, max. 1200 mg;
• Etambutol:
15 mg/kgc/zi p.o., 1x/zi, max. 1000 mg;
• Ciprofloxacina:
20-30 mg/kgc/zi p.o., 2x/zi, max. 1500 mg;
• Rifabutin:
5 mg/kgc/zi p.o., 1x/zi, max. 300 mg;
• Amikacin:
15 mg/kgc/zi p.o., 1 sau 2x/zi, max. 1000 mg.
Efecte adverse:
• Claritromicina: tulbur\ri gastrointestinale, disfunc]ii renale [i interac]iuni cu
AZT;
• Azitromicina: tulbur\ri gastrointestinale, ototoxicitate, disfunc]ii hepatice;
• Etambutol: tulbur\ri gastrointestinale, nevrita retrobulbar\, artralgii, hipersensibilitate;
• Ciprofloxacina: tulbur\ri gastrointestinale, neurotoxicitate, fotosensibilitate;
• Rifabutin: hepatotoxicitate, leucopenie, anemie, trombocitopenie, interactiuni
cu AZT, inhibitori de proteaz\ [i fluconazolul;
• Amikacin: nefrotoxicitate, ototoxicitate [i nevrit\ periferic\.
Pacien]ii care prezentau simptome ale infec]iei MAC înainte de a începe
tratamentul ARV uneori au avut o evolu]ie nea[teptat de bun\ dup\ introducerea acestuia. Acesta se nume[te MAC reversal syndrome [i este datorat amelior\rii func]iei imune prin cre[terea num\rului CD4. A[adar, pacien]ii care beneficiaz\ de tratament ARV pot prezenta [i stabilizarea infec]iei MAC. Totu[i, tratamentul anti-HIV nu opre[te întotdeauna progresia MAC, în special la persoane
care au prezentat manifest\ri precoce ale acestei infec]ii.
Citokinele:
Întrucât bacteriile complexului MAC se localizeaz\ frecvent în macrofage,
noile tratamente au ca ]int\ aceste celule. Macrofagele îndeplinesc o func]ie de
gunoieri, captând [i distrugând bacterii [i virusuri. La pacien]ii cu infec]ie HIV,
macrofagele capteaz\ bacteriile MAC, dar nu le pot distruge. Micobacteriile se
înmul]esc în interiorul macrofagelor [i sunt r\spândite în organism.
Citokinele sunt substan]e chimice eliberate de celulele sistemului imun, care
confer\ acestora abilitatea de a lupta împotriva infec]iilor. În viitorul apropiat,
citokinele vor fi administrate pentru a intensifica efectul tratamentului antibacterian, ajutând macrofagele s\ distrug\ bacteriile complexului MAC. Se afl\ în

studiu tratamentul combinat azitromicina +GM-CSF (factor stimulator al coloniilor de macrofage) +IL-12.
Profilaxia MAC:
Tabel 22. Profilaxia primar\ a infec]iei cu MAC
(Pediatric Infec. Dis. J. 1998)
Vârsta

Nr. limfocite CD4

Tratament

<1 an

< 750

1 - 2 ani

< 500

3 - 5 ani
5 - 13 ani

< 75
< 50

Claritromicin\: 7,5 mg/kgc/zi, 2x/zi, max. 500
mg/zi, sau
Azitromicin\: 20 mg/kgc, max.1200mg, o doz\/
s\pt\mân\

Este important s\ ne asigur\m dac\ pacientul prezint\ infec]ie MAC diseminat\ înainte de a începe terapia preventiv\, deoarece aceasta poate conduce la
dobândirea rezisten]ei medicamentoase. De asemenea, este esen]ial s\ avem controlul radiologic pulmonar [i testarea IDR la tuberculin\. Unele medicamente
folosite în tratamentul MAC se folosesc [i în tratamentul TBC. Dac\ bolnavul
prezint\ infec]ie activ\ necunoscut\ cu BK, utilizarea unui singur medicament
anti-TBC pentru profilaxia MAC poate duce la dobândirea rezisten]ei BK. Acesta
este cazul Rifabutinei, care este strâns legat ca structur\ de Rifampicin\ [i cu
care poate dezvolta rezisten]\ încruci[at\.
Oprirea profilaxiei MAC:
Numeroase studii au ar\tat c\ la pacien]ii afla]i în tratament potent antiHIV se poate opri profilaxia infec]iilor oportuniste, dac\ exist\ dovezi ale reconstructiei imunologice. A[adar, la pacien]ii la care se constat\ cre[terea num\rului
CD4 peste 100 [i un nivel redus al înc\rc\turii virale pentru cel pu]in 3-6 luni,
se poate opri tratamentul profilactic al MAC, acesta urmând a fi reluat dac\
CD4 scade din nou sub valoarea minim admis\ la vârsta pacientului.
Profilaxia secundar\:
Claritromicina sau Azitromicina + Etambutol sau Rifabutin timp îndelungat,
cel pu]in pân\ ce valorile CD4 dep\[esc pragul de risc (pe grupe de vârst\) sau
când procentajul acestuia dep\[este 15%.

137

138

Afec]iuni cardiace
Inciden]a manifest\rilor cardiace în HIV/SIDA la copii nu este înc\ precis
stabilit\. De[i majoritatea statisticilor raporteaz\ prezen]a acestora la aproximativ
20%, multe r\mân clinic oculte (ex. cardiomiopatia premorbid\).

Anomalii cardiovasculare
Cardiomiopatia dilatativ\
Afectarea cardiovascular\ apare ca un proces continuu cu câteva „pattern“uri succesive, de la disfunc]ia ventricular\ stâng\ la cardiomiopatia dilatativ\ [i
insuficien]a cardiac\, asociate cu o mortalitate corespunz\toare de cauz\ cardiac\.
Este de altfel o certitudine cre[terea frecven]ei manifest\rilor cardiovasculare în
raport cu vârsta [i durata de supravie]uire din momentul stabilirii diagnosticului
de infec]ie HIV.

Alte anomalii cardiovasculare
• hipertensiunea arterial\ pulmonar\ (prin infec]ii respiratorii cronice sau

recurente: pneumonia intersti]ial\ limfocitar\, pneumonia cu Pneumocystis carinii);
• tulbur\ri de ritm (tahicardia sinusal\ de repaus afecteaz\ 64% din copiii
infecta]i cu HIV);
• tulbur\ri de conducere;
• hipertrofia ventricular\ stâng\ (HVS);
• hipertrofia septal\;
• miocardita;
• pericardita (bK, S. aureus);
• prolapsul de valv\ mitral\;
• anomalii hemodinamice (instabilitate hemodinamic\ la bolnavii cu neuropatie vegetativ\ sever\);
• anomalii vasculare;
• moartea subit\ de cauz\ cardiac\.
Etiologia afect\rii cardiovasculare este multifactorial\:
• ac]iunea direct\ a HIV;
• infec]ii oportuniste;
• infec]ii virale;
• r\spunsul imun la infec]ia viral\;
• cardiotoxicitatea tratamentului (ARV);
• imunosupresia de lung\ durat\;
• deficien]e nutri]ionale.

Factorii de risc pentru afectarea cardiac\ sever\:
• prezen]a encefalopatiei HIV;
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• reducerea sever\ (<15%) a CD4 (marker controversat pentru disfunc]ia VS);
• infec]ii recurente: bacteriene, virale, fungice.
• „Wasting syndrome“;
• nivele serice sc\zute ale IgG în raport cu vârsta;
• sexul masculin;
• vârsta mic\ la debutul SIDA;
• factori care cresc hiperkinezia miocardic\: anemie, tulbur\ri electrolitice [i
metabolice, hipo- [i hipervolemia, tulbur\ri de nutri]ie.
• protocoale HAART asociate cu o frecven]\ crescut\ a arteriopatiilor periferice sau coronariene.
Histopatologie
Afectarea cardiac\ din SIDA este de regul\ descris\ ca miocardit\ sau cardiomiopatie (CMP) dilatativ\:
• edem intersti]ial;
• infiltrat inflamator de tip mononuclear;
• leziuni distrofice ale fibrelor musculare; vacuaolizare sarcoplasmic\, [tergerea stria]iilor, deple]ie celular\ de glicogen, sarcomere dilacerate, fucsinofilie etc.;
• zone de necroz\ miocardic\ neinflamatorie.
Manifest\ri clinice
În cele mai multe cazuri anomaliile cardio-vasculare la copiii infecta]i HIV
sunt subclinice, putând fi documentate prin investigatii paraclinice neinvazive.
Diagnosticul clinic este sugerat de:
• ritmul de galop, tahipnee, cardiomegalie, hepatomegalie [i edeme (insuficien]\ cardiac\);
• cardiomegalie, aritmii ventriculare severe, insuficien]\ cardiac\ (cardiomiopatie dilatativ\);
• edem pulmonar (în absen]a unei boli pulmonare în evolu]ie);
• apari]ia unui suflu în absen]a anemiei;
• dureri precordiale, frec\tur\ pericardic\, tamponad\.
Investiga]ii paraclinice [i de laborator
• Radiografia cardio-pulmonar\ standard: modific\ri pulmonare, cardiomegalie;
• EKG standard: tulbur\ri de ritm, tulbur\ri de conducere, hipertrofie ventricular\, microvoltaj QRS, tulbur\ri de repolarizare ventricular\, QT lung;
• Examenul ecocardiografic 2D [i Doppler, care presupune:
Evaluare anatomic\:
- dimensiunile cavit\]ilor cardiace;

- grosimea pere]ilor ventriculari;
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- epansament pericardic;
- valvele cardiace;
- regurgit\]ii valvulare;
- arterele coronare;
- prezen]a trombilor [i/sau vegeta]iilor.

Evaluare func]ional\:
- func]ia hiperdinamic\ a VS;
- sc\derea contractilit\]ii VS
- hipertrofia inadecvat\ a VS;
- anomalii ale umplerii diastolice a VS;
- disfunc]ia sistolic\;
- frac]ia de ejec]ie (FE);
- frac]ia de scurtare (FS);
- hipertensiunea arterial\ pulmonar\;
- EKG-HOLTER deceleaz\ posibile tulbur\ri de ritm severe (inaparente pe EKG standard) care ar putea conduce la moarte subit\;
- Evaluarea CD4 [i multiplicarea viral\ (HIV), infec]ii oportuniste.
Tratamentul afect\rii cardiovasculare în HIV/SIDA presupune colabor\ri interdisciplinare în echipe formate din medici infec]ioni[ti, cardiologi, imunologi,
imagi[ti, nutri]ioni[ti etc.
Obiectivele tratamentului:
1. Identificarea [i evitarea factorilor de risc: febra, infec]iile, anemia, deficien]ele nutri]ionale, tulbur\rile electrolitice.
2. Tratamentul complica]iilor cardiovasculare:
A. Insuficien]a cardiac\ congestiv\:
• inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei:
- Captopril: 1-6 mg/kg/zi în 2-3 prize; la adolescen]i: 6,25-50
mg/zi în 2-3 prize;
- Enalapril: 0,08-0,5 mg/kg/zi în 1-2 prize.
• glicozizi digitalici. Digoxin: 0,025-0,05 mg/kg/zi (doza de atac), f\r\
a dep\[i 0,2-0,5 mg/24 ore rep. în 3 prize; 0,005-0,01 mg/kg/zi (doza
de între]inere, posibil în priz\ unic\).
• medicamente inotrop pozitive:
- Dopamina: 2-10 µg/kg/min
- Dobutamina: 2-20 µg/kg/min
• diuretice:
- Furosemid: 1 mg/kg/doza i.v., repetat de 2-3 ori/zi

- Aldactona: 2-3 mg/kg/zi.
B. CMP dilatativ\: digoxin\, diuretice, inhibitori ai enzimei de conversie, agen]i inotropi pozitivi, blocante beta-adrenergice (experien]\ limitat\ la copii!).
C. Tulbur\ri de ritm ventricular (tahicardia ventricular\): bolusuri de Xilin\ i.v. de 1 mg/kg repetate (2) la 5-10 minute, Amiodarona (12,5-15
mg/kg/zi doza de înc\rcare; 5-10 mg/kg/zi doza de între]inere).
D. Miocardit\ acut\: IG. i.v.
E. Pericardit\: drenaj în pericardita purulent\, antibiotice în func]ie de
etiologie, pericardocentez\ (în tamponad\).
3. Medica]ie anticoagulant\ în prezen]a trombilor: heparin\, warfarin\,
antiplachetare (acid acetilsalicilic, dipiridamol).
4. Corectarea tulbur\rilor de nutri]ie [i/sau a altor deficite biologice.

Interrela]ia terapiei ARV cu afectarea cardiac\
Un studiu efectuat în Clinica de Pediatrie a Institutului de Boli Infec]ioase
„Prof. dr. M. Bal[“ care a cuprins 37 copii cu HIV/SIDA a ar\tat c\ afectarea
cardiac\ apare în stadiile avansate ale bolii, date ce corespund celor publicate
de diver[i autori. Diagnosticarea clinic\ este dificil\, simptomatologia fiind mascat\ de infec]iile oportuniste concomitente.
Cardiomiopatia HIV este cea mai frecvent\ afec]iune cardiac\ identificat\ la
pacien]ii studia]i [i se asociaz\ cu afec]iuni oportuniste specifice stadiilor de imunodepresie sever\ (encefalopatie HIV), dar [i cu alte infec]ii oportuniste frecvente,
cum ar fi tuberculoza sau candidoza.
Diagnosticul precoce poate fi sus]inut prin modific\rile morfolgice [i func]ionale caracteristice ale ventriculului stâng [i anume prin disfunc]ia primar\ a
musculaturii cardiace, respectiv sc\derea contractilit\]ii venticulului stâng. Aspectul ecocardiografic al venriculului stâng este caracteristic: dimensiunile ca [i
grosimea perete]ilor lui sunt crescute, iar frac]ia de scurtare [i frac]ia de ejec]ie
sunt sc\zute.
De[i studiul nostru nu a eviden]iat o corela]ie strict\ între durata tratamentului [i leziunile cardiace, totu[i nu putem exclude ac]iunea toxic\ miocardic\ a
medica]iei ARV, precum [i afectarea cardiovascular\ prin dislipidemii secundare.
Pacien]ii studia]i au fost împ\r]i]i în func]ie de aspectul ecocardiografic în
2 loturi: A [i B. Lotul A cuprinde 23 copii care au fost diagnostica]i ecocardiografic cu cardiomiopatie dilatativ\. Lotul B cuprinde 12 copii cu infec]ie
HIV/SIDA cu func]ie cardiac\ normal\. De asemenea, 2 copii au fost diagnostica]i cu pericardit\ TBC.
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Distribu]ia pe grupe de vârst\ la cele dou\ loturi studiate a fost similar\,
marea majoritate a pacien]ilor studia]i având între 11 [i 14 ani.
Comparând nivelul celulelor CD4 la cele dou\ loturi observ\m c\ pacien]ii
cu func]ie cardiac\ normal\ (lot B) au avut atât la momentul diagnostic\rii infec]iei HIV, cât [i la momentul evalu\rii ecocardiografice valoriale CD4 mai mari
fa]\ de cei cu afectare cardiac\ (tabelul nr. 23).
Tabel 23. Nivelul CD4 la loturile studiate
Nivelul CD4
(cel/mm3 )
Peste 500

La momentul dg INF. HIV
Lot A
Lot B
9%

200-500

38,7%

Sub 200

52,3%

0
83,3%
16,7%

La momentul ecografiei
Lot A
Lot
13%

8,1%

30,4%

45,5%

56,5%

36,4%

În momentul efectu\rii ecografiei 56,5% dintre copii cu cardiomiopatie dilatativ\ au avut nivelul CD4 sub 200 celule/mm 3, în timp ce numai 36,4% dintre copii f\r\ afectare cardiac\ au avut imunodepresie sever\. Rezultatele ob]inute
de noi sunt similare celor din literatur\, care arat\ c\ afectarea cardiac\ de tip
cardiomiopatie dilatativ\ se asociaz\ cu stadiile avansate ale infec]iei HIV [i deci
cu valori sc\zute ale CD4.
Corelat cu nivelul CD4 observ\m o freven]\ mai mare a infec]iilor oportuniste
la pacien]ii cu afectare cardiac\, respectiv cei cuprin[i în lotul A (vezi tabel nr. 24).
Din datele noastre rezult\ c\ cea mai frecvent\ infec]ie oportunist\ identificat\ la pacien]ii lotului A este tuberculoza, probabil datorit\ nivelurilor sc\zute
ale CD4 [i a inciden]ei crescute a infec]iei cu bacil Koch în popula]ia general\.
Encefalopatia HIV a fost prezent\ la 21,4% dintre pacien]ii cu afectare cardiac\ în cadrul studiului nostru (tabel nr. 24). De asemenea, observ\m existen]a
unei diferen]e semnificative fa]\ de frecven]a encefalopatiei la lotul B respectiv
0%. Aceste date sunt similare cu cele publicate în literatur\ care arat\ asocierea
frecvent\ între encefalopatia HIV [i cardiomiopatie HIV.
Tabel 24. Infec]iile oportuniste la loturile studiate
Infec]ii oportuniste
TBC

LOT A
34.70%

LOT B
0%

Encefalopatie HIV
Pneumonii recidivante

21.70%
21.70%

0%
16.60%

Dermatita HIV

17.30%

0%

Inf. herpetice recidivante
Candidoza sever\

13%
8.60%

16.60%
25%

Parotidita cronic\

4.40%

8.30%

De asemenea, observ\m ca infec]iile pulmonare recidivante au fost prezente
în propor]ii asem\n\toare la cele dou\ loturi, deci nu am g\sit o corelare direct\
între acestea [i afectarea cardiac\.
Majoritatea pacien]ilor cu cardiomiopatie dilatativ\ au în antecedente cel
pu]in 2 scheme de tratament anteretroviral. Durata medie a terapiei ARV la pacien]ii din lotul B a fost de 36 luni, iar la cei din cadrul lotului A a fost de
15 luni. Pacien]ii din lotul A cu tratament ARV mai mult de 36 de luni au
primit 2 scheme terapeutice: 2INRT, apoi 3INRT sau 2INRT +IP. Cei din lotul
B trata]i peste 36 luni au primit 3 sau 4 scheme terapeutice cu cel pu]in 3ARV
(figura nr. 4).
Din figura al\turat\ observ\m c\ nu exist\ diferen]e semnificative între cele
dou\ loturi studiate în ceeea ce prive[te durata tratamentului la nici una din cele
Fig. 4 Durata tratamentului ARV la loturile studiate

trei clase de medicamente ARV [i nici pentru asocierile dintre ele.
Asfel c\ nu am putut demonstra existen]a unei corela]ii între tipul de medicamente sau durata tratamentului [i afectarea cardiac\ la pacien]ii studia]i.
Urm\rind figura nr. 4 putem observa c\ pacien]ii f\r\ afectare cardiac\ au
primit timp mai îndelungat tratament ARV, mai ales scheme con]inând inhibitori
non-nucleozidici de revers transcriptaz\ [i inhibitori de proteaz\. Acest lucru poate sugera c\ terapia HAART este un factor protector fa]\ de apari]ia cardiomiopatiei HIV, probabil prin cre[terea imunit\]ii pacien]ilor afla]i în tratament.
Desigur nu se poate exclude ac]iunea toxic\ a medica]iei ARV, mai ales a
inhibitorilor nucleozidici de reverstranscriptaz\ [i nici leziunile cardiovasculare
care pot apare secundar tulbur\rilor metabolice, îndeosebi ale lipidelor. Probabil
c\ pe termen scurt, de aproximativ 38 de luni cât au primit tratament pacien]ii
studia]i, ac]iunea de protec]ie a cordului prin cre[terea imunit\]ii este mai important\ decât lezarea cordului prin ac]iune toxic\ sau prin dislipidemie.
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Pentru aprecierea gradului de modificare morfologic\ a cordului la copii studia]i am folosit ca indicator diametrul venriculului stâng la sfâr[itul diastolei
(DDVS). Valorile ob]inute au fost comparate cu valorile medii normale descrise
în literatura de specialitate.
Având în vedere faptul c\ pacien]ii studia]i nu aveau greutatea [i în\l]imea
corespunz\toare vârstei am comparat valorile ob]inute de noi cu cele normale raportate la suprafa]a corporal\ (figurile 4, 5, 6).
Fig. 5 Valorile DDVS la pacien]ii studia]i comparative cu
cele din literatur\

În figura 5 am comparat diamertul diastolic al ventriculului stâng al copiilor studia]i cu valorile medii ale copiilor s\n\to[i publicate în literatura de specialitate (B. Sommmer), precum [i cu valorile medii ale DDVS la 100 copii seronegativi.
Din figurile 5, 6 [i 7 observ\m c\ valorile medii ale DDVS la pacien]ii
HIV pozitivi sunt mai mari decât valorile medii ale copiilor seronegativi. Remarc\m c\ valorile DDVS sunt crescute la to]i pacien]ii cu infec]ie HIV, chiar
[i la cei cu func]ie cardic\ normal\, respectiv cu frac]ia de ejec]ie [i de scurtare
ale VS normale (lot B).
Fig. 6 Valorile DDVS la lotul A comparativ cu cele din literatur\

Acest lucru demonstreaz\ c\ modifc\rile morfologice pot s\ apar\ [i mai
devreme în cursul evolu]iei infec]iei HIV, dar alterarea func]ional\ a cordului,
vizibil\ ecografic, apare în stadiile finale ale SIDA.
Fig. 7 Valorile DDVS la lotul B comparativ cu datele din literatur\

Concluzii:
• Practic riscul afect\rii cordului la ace[ti pacien]i este crescut atât datorit\

ac]iuni directe a virusului imunodeficien]ei umane, a unor afec]iuni oportuniste
cardiace: miocardita cu cytomegalovirus, cu virusul Epstein Bar, toxoplasmoza
(11), precum [i datorit\ reac]iilor adverse ale antiretroviralelor;
• Evaluarea ecocardiografic\ a pacien]ilor cu infec]ie HIV este necesar\ pentru depistarea precoce a leziunilor cardiace, indicator ce poate fi util în aprecierea
prognosticului acestor pacien]i, al\turi de determin\rile imunologice (nivelul CD4)
[i virusologice;
• Introducerea schemelor HAART a determinat modificarea profund\ a evolu]iei infec]iei HIV, prin prelugirea speran]ei de via]\ [i cre[terea calit\]ii vie]ii
acestor pacien]i, dar, în acela[i timp, pune noi probleme legate de afectarea cardiac\ secundar\ terapiei antiretrovirale.
Informa]iile ob]inute cu ajutorul studiilor prospective efectuate la pacien]ii
cu infec]ie HIV/SIDA demonstreaz\ faptul c\ afectarea cardiac\ apare pe parcursul evolu]iei bolii la copii, dar [i la adul]i. Ele apar târziu în evolu]ia bolii,
când valorile CD4 sunt sub 100 cel/mm3 [i se asociaz\ cu rata mic\ de supravie]uire la ace[ti pacien]i.
Un alt studiu publicat în 1998 arat\ c\ perioada medie de supravie]uire la
pacien]ii cu SIDA [i cardiomiopatie dilatativ\ este de 101 zile, iar la cei cu
aspect ecocardiografic normal, la stadii similare ale infectiei HIV este de 472
zile, deci putem spune c\ gradul afect\rii cardiace eviden]iate clinic sau ecocardiografic se poate corela cu prognosticul infec]iei HIV.
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Afec]iuni neurologice
Infec]ia HIV la copii poate cauza numeroase afec]iuni ale sistemului nervos. Frecven]a lor depinde de stadiul infec]iei HIV, de suspiciunea pediatrului [i
de competen]a examenelor neuropsihiatrice din centrul unde este tratat pacientul.
În general, mai mult de 40% din copiii cu SIDA, prezint\ cel pu]in o manifestare neurologic\.
Însu[i HIV determin\ majoritatea semnelor [i simptomelor neurologice la
copil. Tabloul clinic determinat de leziunile encefalitice la copil se nume[te encefalopatie. Leziunile la nivelul sistemului nervos pot determina mielite, neuropatie
periferic\ [i miopatie.
Din cauza imunosupresiei, determinat\ de HIV, apar manifest\ri nervoase
determinate de infec]iile oportuniste, de accidentele vasculare cerebrale, neoplazii
ale sistemului nervos, neuropatie periferic\ [i miopatie, ultimele dou\ putând fi
cauzate [i de tratamentul ARV.

Encefalopatia HIV
Aproximativ 50% dintre copiii [i 30% dintre adul]ii cu SIDA prezint\ disfunc]ii cognitive semnificative.
Nu a fost semnalat\ prezen]a afect\rii cognitive progresive la indivizii HIV
pozitivi asimptomatici.
Patogeneza
• Concentra]ii picomolare ale proteinei de suprafa]\ gp 120 a virusului HIV
sunt neurotoxice. Studii efectuate pe [oricei au ar\tat c\ gp 120, în absen]a
infec]iei virale, a dus la apari]ia leziunilor tipice de distruc]ie neuronal\ [i astrocitoz\ prezente la pacien]ii cu afectare neurologic\;
• Histopatologic, encefalopatia HIV const\ în formarea de noduli microgliali
ce con]in celule gigante multinucleare, respectiv oligodendroglii, astrocite, macrofage ce prolifereaz\ ca r\spuns nespecific fa]\ de o agresiune;
• Encefalopatia HIV poate fi datorat\ unui model distinct de replicare viral\.
Întârzierea supresiei virale la nivelul SNC în timpul tratamentului ARV HAART este asociat\ cu apari]ia encefalopatiei HIV, dar nu [i cu rezisten]a la
tratament.
Unii pacien]i prezint\ o eliminare mai lent\ a HIV-RNA din LCR decât din
compartimentul sanguin. Sc\derea nivelului înc\rc\turii virale în LCR este semnificativ mai lent\ la pacien]ii cu encefalopatie HIV decât la cei f\r\ aceast\
afectare neurologic\. Aceast\ descoperire ar putea reflecta distribu]ia specific\ în
func]ie de compartiment a cvasispeciilor virale, precum [i faptul c\ incompleta
supresie viral\ la nivelul SNC poate facilita dezvoltarea rezisten]ei, în ciuda

prezen]ei supresiei marcate la nivelul sângelui periferic.
Encefalopatia HIV poate ap\rea în stadiile incipiente ale bolii, dar cel mai
frecvent inciden]a ei cre[te odat\ cu progresia bolii. Evolu]ia este variabil\. Poate
fi progresiv\ sau nu. La copiii mai mari, manifest\rile sunt mai discrete decât
la sugari.
Manifest\ri clinice
• encefalopatia neprogresiv\, static\:
- întârziere în dezvoltarea psihomotorie;
- microcefalie;
- semne piramidale (parez\, hipertonie, hiperreflexie);
- deteriorare cognitiv\ (întârzierea vorbirii, retard psihic);
- slabirea controlului asupra activit\]ii motorii;
- manifest\ri de tip Parkinsonian (mask-like facies, instabilitate postural\, rigiditate în „roat] din]at\“).
• encefalopatia progresiv\:
- acelea[i semne clinice descrise anterior, dar mai severe;
- regresie psihomotorie.
• neuropatia periferic\:
- C1 - polineuropatie inflamatorie (în fazele incipiente de boal\) - parez\
distal\ cu areflexie;
- C2 - polineuropatie distal\ senzorial\ (în fazele de boal\ avansate),
putându-se datora [i medicamentelor neurotoxice se manifest\ prin:
 parestezie sau durere, în special în zonele distale ale membrelor
inferioare;
 alterarea reflexului ahilian (hipo sau areflexie) [i sc\derea sensibilit\]ii proprioceptive.
• miopatia (HIV sau AZT):
- pareze proximale [i mialgie;
- CPK crescut\.
• CMV poate determina manifest\ri similare ca în encefalopatia HIV progresiv\:
- dureri;
- hipoestezie sau parestezie;
- areflexie.
• toxoplasmoz\, abcese, accidente vasculo-cerebrale, neoplazii:
- convulsii;
- semne neurologice focale;
- modific\ri de con[tien]\;
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- sindrom de HIC.
• cryptococcus, candida [i infec]iile cu Mycobacterii - manifest\ri similare ca
în cazul abceselor.
- semne meningeale;
- semne de focar.
Diagnostic
Examenul neurologic trebuie efectuat la to]i copiii seropozitivi [i trebuie
completat cu teste neuropsihologice [i examen computer-tomografic. Atrofia cerebral\ [i eventual calcific\rile la nivelul ganglionilor bazali caracterizeaz\ encefalopatia HIV. Evaluarea precoce la copiii asimptomatici [i, la fiecare 6 luni, la
cei simptomatici este recomandat\.
Dac\ apar noi simptome mai ales altele decât cele men]ionate la encefalopatia HIV este recomandat\ evaluarea pacientului [i efectuarea altor investiga]ii:
examenul LCR, CT [i RMN.
Tratament
• simptomatic - anticonvulsivant;
• depletiv;
• antialgic;
• encefalopatia, mielopatia, neuropatia asociat\ cu HIV: antiretrovirale, în special cele care dep\[esc bariera hematoencefalica: AZT, d4T, abacavir, indinavir,
nelfinavir [i efavirenz; doze înalte de AZT s-au dovedit a fi benefice pentru
ameliorarea temporar\ a func]iei cognitive;
• manifest\rile de tip parkinsonian beneficiaz\ de preparate tip L-dopa. Preparatul se nume[te Sinemet a/b, (a - doza în mg carbidopa, b - doza în mg levodopa).
• neuropatia periferic\ - polineuropatia inflamatorie: plasmafereza sau imunoglobuline i.v.;
• neuropatia periferic\ toxic\: întreruperea medica]iei pentru 4-6 s\pt\mâni [i
apoi reintroducerea treptat\;
• toxoplasmoza - sulfadiazin\, pirimetamin\ [i acid folinic plus dexametazon\, dac\ apar efecte de mas\;
• CMV - induc]ie [i între]inere cu ganciclovir;
• Fungi - inducerea terapiei cu amfotericina B sau fluconazol [i între]inerea
cu fluconazol.

Meningita criptococozic\
Meningita criptococozic\ este cea mai frecvent\ infec]ie fungic\ a SNC.
Apare la bolnavii cu infec]ie HIV avansat\, la care CD4 este sub 100 celule/
mm3 . Este mult mai rar\ la copilul infectat HIV (1%) fa]\ de adult (5%).
Etiologie
Cryptococcus neoformans este o ciuperc\ ^ncapsulat\ care se reproduce prin
^nmugurire. Este larg r\spândit\ ^n natur\ [i poate fi izolat de pe p\mânt [i din
excrementele de porumbei sau alte p\s\ri. Fungul p\trunde pe cale respiratorie [i
^n general este men]inut sub control la acest nivel de c\tre imunitatea mediat\ celu
lar. ~n prezen]a unei imunodepresii, disemineaz\ ^n organism ^n special c\tre SNC.
Manifest\ri clinice
Cea mai frecvent\ manifestare a infec]iei criptococozice (70-90%) este meningoencefalita [i mult mai rar\ criptococoza pulmonar\, infec]ia diseminat\ sau
cutanat\. ~n meningita criptococozic\ manifest\rile pot fi nespecifice, pot avea o
evolu]ie subacut\ [i pot persista s\pt\mâni sau luni. Simptomele constau ^n febr\
(inconstant), cefalee, v\rs\turi, astenie, uneori fotofobie, convulsii, sc\derea func]iilor cognitive pân\ la obnubilare. Starea subfebril\, cefaleea [i astenia pot s\
apar\ cu câteva zile sau s\pt\mâni ^nainte de confirmarea diagnosticului. Bolnavii
pot prezenta convulsii cu sau f\r\ semne neurologice de focar. Complica]iile care
pot surveni ^n evolu]ia bolii sunt: hidrocefalia, deficite motorii sau senzitive, disfunc]ie cerebeloas\, convulsii.
Diagnostic
Sângele [i LCR-ul se testeaz\ ^ntotdeauna dac\ se suspecteaz\ o meningit\
criptococozic\. Diagnosticul poate fi stabilit prin examenul microscopic direct al
LCR cu tu[ de China. Colora]ia cu tu[ de China delimiteaz\ capsula polizaharidic\ prin contrast cu fundalul ^ntunecat. Cultura se face pe mediul agar
Sabouraud sau pe alte medii selective pentru fungi. Probele se incubeaz\ pân\
la 14 zile ^n special dac\ bolnavul a primit tratament anterior. Detectarea antigenului criptococal ^n ser sau LCR prin testul de aglutinare latex este o metod\
rapid\ [i are o mare specificitate [i sensibilitate (peste 95%). LCR-ul poate s\
fie normal sau s\ prezinte pleiocitoz\ moderat\ (de la câteva zeci pân\ la 4003
600 celule nucleate/mm ) cu predominan]a mononuclearelor; proteinorahie crescut\ [i sc\derea moderat\ a glicorahiei. Indiferent de modific\rile LCR, antigenul
criptococic este prezent ^n ser [i LCR, iar culturile sunt pozitive pentru Cryptococcus neoformans.
Examenul CT sau RMN cerebral poate eviden]ia edem cerebral (cel mai
adesea), un grad moderat de hidrocefalie sau mult mai rar forma]iune tumoral\
(criptococomul) situat\ ^n regiunea parieto-occipital\.
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Tratament
Amfotericina B (Fungizone) este tratamentul de elec]ie al meningitei criptococozice. Se administrez\ ^n doza de 0,7-1 mg/kg/zi timp de 4-8 s\pt\mâni.
Se ^ncepe cu 0,25-0,30 mg/kg/zi diluat\ ^n 200 ml solu]ie glucozat\ 5%,
administrat\ ^n perfuzie lent\ timp de 4 ore. Dup\ toleran]\, se cre[te doza zilnic\ cu 1-2 mg la copil pân\ când se ajunge la 0,7-1 mg/kg/zi. Ritmul de administrare al perfuziei este zilnic. Pentru sc\derea efectelor adverse imediate se
administrez\ cu o jumatate de or\ ^naintea perfuziei, o premedica]ie cu acetaminofen [i antihistaminice. Datorit\ efectelor adverse (reac]ii alergice, febr\, hipotensiunea arterial\, gre]uri, v\rs\turi, hipokaliemie, nefropatie) terapia cu amfotericina B necesit\ o monitorizare permanent\. S\pt\mânal trebuie efectuate: hemograma, ionograma, ureea [i creatinina serica. Studii la adult au ar\tat c\ asocierea amfotericinei B 0,7 mg/kg/zi cu flucitozina (Ancobon) 100 mg/kg/zi este
superioar\ tratamentului numai cu amfotericina B, datorit\ ac]iunii sinergice dintre cele dou\ medicamente. Datorit\ toxicit\]ii, amfotericina B se poate ^nlocui
(la cei ce nu o tolereaz\) cu o formul\ nou\ cu liposomi. Drogurile liposomale au amfotericina B inserat\ ^n liposomi.
Pentru meningita criptococozic\ aceste medicamente liposomale sunt:
AmBisome, Abelcet, Amphoter.
Controlul eficien]ei terapiei se face prin examenul micologic al LCR. Este
cunoscut\ persisten]a ^n LCR a acestui fung la bolnavii trata]i, care clinic par
vindeca]i. Persisten]a fungului ^n LCR asigur\ apari]ia rec\derilor. Dac\ testul
este pozitiv se continu\ terapia; dac\ este negativ se ^ntrerupe administrarea de
amfotericin\ B [i se continu\ cu fluconazol pentru a preveni rec\derile.
Mult mai bine tolerat\ la copil este terapia cu fluconazol (Diflucan), doza
fiind de 3-6 mg/Kg/zi.
El trece bariera hematoencefalic\, dar este inferior amfotericinei ca terapie
primar\. Efectele adeverse sunt v\rs\turile [i durerile abdominale, mai rar cre[teri
ale transaminazelor.
Ca alternativ\ de tratament itraconazol (Orungal) 2-5 mg/kg/zi.
Multe cazuri de deces asociate cu meningita criptococozic\ apar ^n primele
dou\ s\pt\mâni dup\ diagnosticare [i sunt determinate de cre[terea presiunii intracraniene. O abordare posibil\ const\ ^n drenajul mecanic prin shunt intraventricular, folosirea de corticosteroizi [i Ederen.
Profilaxia secundar\
Pentru prevenirea recurentelor de meningit\ criptococozic\ fluconazolul este
agentul supresiv de ales.
Profilaxia primar\ nu este ^n prezent recomandat\.

Meningite acute bacteriene
Meningita reprezint\ una dintre cele mai grave infec]ii bacteriene care apare
la copiii seropozitivi. Fa]\ de adul]i, la care infec]iile oportuniste ale sistemului
nervos central sunt mai frecvent întâlnite, meningitele ocup\ la copii primele
locuri în patolgia sistemului nervos. În cazul unui singur episod, meningita este
inclus\ în categoria B (simptome moderate), dar, în cazul recuren]elor, se include
în categoria C (simptome severe), conform clasific\rii CDC (1994).
Etiologie
• 0-3 luni - germeni enterici Gram negativi, Streptococcus grup B, H. influenzae, Pneumococcus, Listeria monocytogenes;
• 3-5 ani - H. influenzae, Streptococcus pneumoniae [i Neisseria meningitidis;
• 5 ani - Streptococcus pneumoniae [i Neisseria meningitidis.
Manifest\ri clinice
Sunt similare cu cele ale copiilor seronegativi. Dac\ exist\ o afectare anterioar\, diagnosticul de meningit\ este mai dificil. Mai ales la sugari [i nou-n\scu]i
este prezent un tablou asem\n\tor sepsisului cu semne [i simptome nespecifice.
Debutul poate fi brusc sau insidios cu iritabilitate, letargie, refuzul alimenta]iei, probleme de supt, icter, convulsii, hipo sau hipertonie, hipo sau hipertermie, probleme respiratorii [i/sau apnee, v\rs\turi, distensie abdominal\ [i bombarea fontanelei. Semnele clasice de irita]ie meningeal\ (redoarea cefei, semnele
Kernig [i Brudzinski) sunt rare la sugari. La copiii mai mari apar cefalee, fotofobie, v\rs\turi, anorexie, iritabilitate, alterarea st\rii de con[tien]\, letargie [i
semne meningeale.
Manifest\rile cutanate ca purpura [i pete[iile sunt mai frecvente în meningococemie, dar pot ap\rea [i în cazul oric\rui alt agent sau la orice vârst\. Pot
fi prezente convulsii, semne neurologice de focar, confuzie, stupor, com\ [i [oc.
Sechelele neurologice, cum ar fi pierderea auzului, deficitul motor [i cognitiv
sunt acelea[i ca [i la copiii seronegativi.
Diagnostic
Metoda sigur\ de diagnostic al meningitei este examenul LCR. Astfel, de
câte ori exist\ suspiciunea de meningit\, trebuie practicate punc]ia lombara [i
examenul LCR.
Modific\rile LCR în cazul meningitelor bacteriene:
• celule - pleiocitoz\ cu predominan]a polimorfonuclearelor neutrofile;
• glicorahie sc\zut\ (<40 mg/dl);
• proteinorahie crescut\ (100-500 mg/dl);
• examenul microscopic pe frotiuri preparate cu albastru de metilen [i Gram;
• antigen/cultur\.

151

152

Tratament
În afara tratamentului antimicrobian m\surile terapeutice pentru men]inerea
balan]ei hidroelectrolitice, hemodinamice, controlul convulsiilor, sc\derea tensiunii intracraniene sunt esen]iale în supravie]uirea copilului cu meningit\. Dexametazona este indicat\ în meningitele cauzate de H. influenzae, în doza de 0,15
mg/kg/zi, pentru 2 zile i.v., administrat\ la 6 ore [i, dac\ este posibil, cu 1520 de minute înainte de prima doz\ de antibiotice.
Antibioticoterapia empiric\ în meningite:
• nou-n\scut:
- Cefotaxim (50 mg/kg/doz\ la 12 sau la 8 ore) + Ampicilin\ (50-100
mg/kg/doz\ la 12 ore);
- Ampicilin\ + amikacin\ (15-20 mg/kg/zi în doz\ unic\ i.v.) sau Gentamicin\ (5-7.5 mg/kg/zi în doz\ unic\ sau la 12 ore).
• 1-3 luni:
- Ceftriaxona (100 mg/kg/zi ^n 2 prize);
- Cefotaxime (75-100 mg/kg la fiecare 8 ore) + Ampicilin\ (200-400
mg/kg/zi).
• 3 luni-5 ani: Ceftriaxon\ sau ampicilin\ + cloramfenicol (75-100 mg/kg/zi
în 4 prize).
• 5 ani: Ceftriaxon\ sau penicilin\ G (400.000 UI/kg/zi la 4 ore) sau ampicilin\.
Terapia specific\ în meningite
• Neisseria meningitidis - penicilina G, 7 zile;
• Streptococcus pneumoniae - penicilina G, 10-14 zile;
• S. pneumoniae rezistent - vancomicin\ + ceftriaxon\/cefotaxim, 10-14 zile;
• H. influenzae - ceftriaxon\ sau cefotaxime, 7-10 zile;
• Streptococcus grup B - penicilina G, 14 zile;
• Listeria monocytogenes - ampicilin\, 14 zile;
• Salmonella sp. - ceftriaxon\, 14 zile.
Profilaxie
Imunizare activ\: copiii infecta]i cu HIV trebuie vaccinati împotriva H.
influenzae [i a S. pneumoniae. Vaccinarea împotriva N. meningitidis se face
numai în cazul epidemiilor.
Imunizare pasiv\: utilizarea imunoglobulinelor i.v., lunar, la copiii cu infec]ii
bacteriene recurente.
Chimioprofilaxie dup\ expunere
H. influenzae: Rifampicina: 20 mg/kg/doz\ (max. 600 mg/zi), o dat\ pe zi,
timp de 4 zile, pentru to]i membrii familiei dac\ în familie exist\ un copil mai
mic de 5 ani.

N. meningitidis: Rifampicina: 20mg/kg în dou\ doze (max. 600 mg), timp
de 2 zile, pentru to]i contac]ii. Pentru femeile gravide: ceftriaxona 250 mg - o
singur\ doz\.

Miopatia [i Neuropatia HIV
Introducere
Afectarea neuromuscular\ poate apare pe tot parcursul evolu]iei infec]iei
HIV, poate coexista cu alte manifest\ri ale SIDA sau nervoase. Ele pot apare
în perioada de seroconversie, ca prim\ manifestare clinic\ a SIDA sau pot complica tabloul fazei terminale a infec]iei HIV.
Inciden]a miopatiei este apreciat\ la 30%, iar a neuropatiei la 35%, dar
examin\rile anatomopatologice arat\ prezen]a lor la practic to]i pacien]ii.
Aceste afec]iuni pot sc\pa diagnosticului, mai ales în cadrul unui tablou
complex de afectare multisistemic\. Aceast\ afirma]ie este [i mai sus]inut\ în
ceea ce prive[te infec]ia HIV pediatric\, fiind mai pu]in studiat\.
Examenul neurologic am\nun]it este esen]ial pentru diagnosticarea corect\ a
acestor dou\ afect\ri poten]ial tratabile.
Introducerea în terapia HIV a inhibitorilor nucleozidici a atras aten]ia asupra
existen]ei afect\rii neuromusculare în SIDA.
Miopatia mitocondrial\ poate apare ca reac]ie advers\ în cadrul terapiei cu
AZT, atât la copii cât [i la adul]i.
Neuropatia periferic\ poate apare în cadrul terapiei cu ddI sau ddC [i la
copii [i la adul]i.
Afectarea neromuscular\ HIV nu are risc vital, dar poate determina invaliditate.
Etiologie
Miopatia
Seroconversia HIV poate fi înso]it\ de mialgie asociat\ sau nu cu mioglobinurie.
Mialgia [i mioglobinuria pot apare pe tot parcursul evolu]iei infec]iei HIV
ca infec]ii oportuniste afectând musculatura sau uneori legate de terapia cu AZT,
ddI sau IP.
Miopatia HIV se caracterizeaz\ din punct de vedere histologic prin inflama]ie, necroza fibrelor musculare [i prezen]a de corpusculi hialini. Ea apoate
apare în orice stadiu al infec]iei HIV [i se manifesta clinic [i histologic ca o
polimiozit\ seronegtiv\.
Miastenia gravis poate apare în cursul evolu]iei infec]iei HIV având forme
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clinice tipice sau atipice, dar cu prezen]a anticorpilor antireceptor cholinesterazic. Pacien]ii r\spund favorabil la terapie anticolinesterazic\.
Piomiozita, infec]ia bacterian\ focal\ a mu[chilor, poate fi determinat\ de
Staphylococcus aureus sau bacili gram negativi. Este foarte frecvent\ la copii.
Rar poate fi determinat\ de diseminarea unor infec]ii cu germeni oportuni[ti:
Criptococ, toxoplasma, bacilul Koch, MAC.
Afectarea muscular\ mitocondrial\ toxic\ apare la adul]i trata]i cu doze mari
de AZT peste 12 luni. Se manifest\ clinic prin mialgii [i cre[terea enzimelor
musculare. Au fost citate cazuri [i la copii.
La copiii poate apare miopatie caracterizat\ de atrofia fibrelor musculare tip
II prin malnutri]ie [i imobilizare.
Neuropatia
Neuropatia periferic\ are o evolu]ie stadial\ la adult. În perioada de primoinfec]ie HIV apare sindromul Guillain Barre [i polineuropatia demielinizant\
cronic\ inflamatorie. Ambele sunt boli demielinizante cu mecanism imun. În acest
stadiu rar mai pot apare: ganglionevrita [i mononevrita multiplex, ultima putând
apare în orice stadiu al SIDA.
În stadiul de SIDA cea nai frecvent\ afectare neurologic\ este neuropatia
axonal\ senzorial\. Ea poate apare [i secundar tratamentului cu ddI sau ddC.
De[i nu este afectat\ componenta motorie a nervilor, aceast\ afec]iune este invalidant\. Alte afec]iuni eviden]iate la copii sunt: neuropatia senzitiv\ distal\ sau
senzitivomotorie, sindromul de canal carpian, poliradiculopatie lombosacrat\.
Poliradiculoneuropatia lombosacrat\ care apare în stadiul final al SIDA afecteaz\ r\d\cinile nervoase [i ganglionii senzitivi. Ea este determinat\ de infec]ia
CMV. Clinic se manifest\ prin astenie muscular\ dureroas\, areflexie, atrofia
extremit\]ilor inferioare [i disfunc]ie sfincterian\, asem\n\tor sindromului de
coad\ de cal. Poate apare în cadrul Herpesului Zoster localizat la nivelul membrelor inferioare sau bazinului. Aceasta r\spunde la tratamentul cu acyclovir. Imunoglobulinele administrate în prima s\pt\mân\ de boal\ nu a dat rezultate.
Prevalen]a afect\rii neuromusculare la copilul cu infec]ie HIV
Aparent exist\ o sc\dere a inciden]ei afect\rii neuromusculare la copii. De
obicei, nu sunt observate la pacien]ii cu boli severe cronice, mai ales dac\ exist\
[i afectarea SNC.
Neurotoxicitatea periferic\ a ddI [i ddC frecvent\ la adult este rar\ la copil,
chiar dac\ se folosesc doze mai mari. Mielopatia HIV este mult mai frecvent\
la adult decât la copil probabil datorit\ ad\ug\rii toxicit\]ii alcoolului [i a
drogurilor.

Patogenie [i istorie natural\
Posibilele mecanisme ale afect\rii neuromusculare în SIDA sunt:
• Ac]iunea direct\ a unor virusuri;
• Modific\ri immune ini]iate de infec]ii virale;
• Reac]ie advers\ la ARV;
• Sechelele unor boli cornice.
1. Infec]ii virale
De[i retrovirusurile sunt cunoscute cu poten]ial de afectare muscular\, studii
electronooptice seriate, de imunohistochimie, de genetic\ molecular\ nu au reu[it
s\ pun\ în eviden]\ prezen]a HIV în fibrele musculare.
HIV a putut fi cultivat din nervii periferici, probabil provenind din celule
sanguine. S-a putut eviden]ia ADN HIV la nivelul ganglionilor senzitivi.
2. Anomalii imune
Studiile imunohistochimice efectuate pe preparate bioptice prelevate de la
pacien]i cu polimiozit\ seronegativ\ a ar\tat predominen]a limfocitelor CD8 [i a
macrofagelor în cadrul infiltratului inflamator din jurul fibrelor musculare care
exprim\ pe suprafa]a lor antigenul major de histocompatibilitate MHC-1. Aceasta
arat\ c\ polimiozita seronegativ\ HIV este mediat\ de celulele T, iar procesul
citotoxic este restrictionat de MCH-1, trigger-ul fiind infec]ia HIV. Acest
fenomen poate ap\rea [i în stadiile avansate cu imunodepresie sever\. Infec]ia
viral\ sistemic\ sau rarele celule limfoide infectate cu HIV endoneuronale s\
declan[eze eliberarea de cytokine [i limfokine expunând antigenele neuronale care
nu sunt recunoscute ca self [i fa]\ de care se declan[eaz\ o reac]ie autoimun\
specific\. Se pare c\ exist\ o similitudine la nivel molecular a antigenelor HIV
[i a celor musculare capabile s\ declan[eze aceste reac]ii autoimune.
Depresia imun\ din stadiile terminale ale infec]iei HIV favorizeaz\ apari]ia
infec]iilor oportuniste cu ac]iune direct\ asupra musculaturii. Au fost descrise la
examenul anatomopatologic infec]ii localizate la nivelul musculaturii determinate
de MAC, toxoplasm\ [i criptococ în cadrul unor infec]ii sistemice cu ace[ti germeni. De asemenea, au fost descrise cazuri de infec]ii tuberculoase simptomatice
ale musculaturii cu aspect localizat sau difuz.
Piomiozita din cadrul infec]iei HIV are o patogenie mai pu]in în]eleas\. Se
pare c\ sunt implica]i o serie de factori: traumatism al musculaturii în antecedente, bacteriemie, colonizarea cu stafilococ auriu, cea mai frecvent\ etiologie în
aceste cazuri. Copii sunt în mod particular la risc deoarece ei nu posed\ anticorpi fa]\ de germenii uzuali [i sunt mai vulnerabili la infec]iile bacteriene.
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Leziunile histologice ale acestei afec]iuni sunt similare cu cele din miopatia HIV, dar prezint\ un aspect particular de „fibre ro[ii zdren]uite“. Examenul
electronomicroscopic în aceste cazuri arat\ modific\ri mitocondriale caracterizate
prin varia]ii ale formei [i dimensiunilor, vacuoliz\ri, crite modificate, incluzii paracristaline. Investiga]iile imunohiszochimice arat\ deple]ia ADN-ului mitochondrial la nivelul fibrelor musculare. Aceasta se datoreaz\ capacit\]ii AYT de a
inhiba polimeraza ADN mitocondrial\. Afectarea muscular\ secundar\ AYT apare
[i la animalele de laborator s\n\toase, în afara infec]iei HIV. Spectroscopia prin
rezonan]\ magnetic\ eviden]iaz\ anomalii de metabolism mitochondrial la nivelul
mu[chilor: deple]ia creatinfosfochinazei [i refacere lent\ secundar\ disfunc]iei mitocondriale. ddC nu inhib\ polimeraza ADN mitocondrial\, motiv pentru care nu
determin\ miopatie secundar\.
4. Neuropatia nucleozidic\ (ddI, ddC)
ddC determin\ neuropatie senzitiv\ axonal\ care este dependent\ de doz\ [i
care este reversibil\. ddC afecteaz\ teaca Schwann, fiind toxic\ mitocondrial\.
Diferen]ierea de neuropatia senzitiv\ HIV se face prin modul de evolu]ie. În
timp ce neuropatia HIV are tendin]\ de progresie, cea secundar\ ddI [i ddC este
reversibil\ la oprirea terapiei. Ameliorea dup\ întreruperea tratamentului apare
dup\ o ini]ial\ agravare clinic\, de asemeni, caracteristica neuropatiei nucleozidice. AZT nu determin\ afectare neurologic\, dar lamivudina poate exacerba o
miopatie subclinic\.
5. Sechelele bolilor cronice [i sindromul de sl\bire
Examenele histologice efectuate la pacien]ii cu infec]ie HIV arat\ atrofia fibrelor musculare tip II asociate sau nu cu alte aspecte patologice cum ar fi infiltratul inflamator redus endomial. Atrofia fibrelor musculare de tip II nu este
caracteristic\ HIV, ea apare [i în malnutri]ie [i imobilizare, complica]ii frecvent
în stadiile terminale SIDA.
Afectarea nervilor periferici se datoreaz\ ac]iunii toxinelor: antibiotice, chimioterapice, tuberculostatice. Acest aspect apare mai frecvent la adult, la copil
fiind probabil subdiagnosticat.
Tablou clinic
Miopatia
Miopatia HIV este similar\ clinic
test de diagnostic specific cum ar fi
rezonan]\ magnetic\ nuclear\, singura
determinat\ de AZT de miopatia HIV

cu miopatia determinat\ de AZT. F\r\ un
biopsia muscular\ sau spectroscopie prin
modalitate clinic\ de a deosebi miopatia
este întreruperea tratamentului cu AZT [i

monitorizarea evolu]iei clinice. În situa]ia etiologiei medicamentoase se constat\
cre[terea for]ei musculare, reducerea mialgiilor, sc\derea nivelului seric al crea- 157
tinkinazei.
Aceste miopatii debuteaz\ subacut cu sc\derea simetric\ a for]ei musculare
proximale, cu sl\biciune [i mialgii care se dezvolt\ în s\pt\mâni sau luni [i se
înso]esc deseori de cre[terea nivelului CK serice. La pacien]ii afla]i în tratament
cu AZT, durata terapiei poate deseori s\ ajute la deosebirea dintre miopatia HIV
[i miopatia dat\ de AZT, cea din urm\ dezvoltându-se tipic dup\ cel pu]in 12
luni de terapie.
Electromiografia poate eviden]ia apari]ia de unde mici, scurte, polifazice, fibrila]ii, desc\rc\ri repetitive cu mare frecven]\, modific\ri comune ambelor situa]ii. Biopsia muscular\ este singura metod\ de laborator care poate stabili etiologia afec]iunii.
În miopatia HIV, biopsia arat\ inflama]ie primar\ cu limfocite [i macrofage
care invadeaz\ fibrele musculare integre, degenerarea fibrelor musculare, necroza
[i cre[terea ]esutului conjunctiv. În miopatia determinat\ de AZT apar fibre ro[ii
„zdren]uite“ indicând mitocondrii anormale, acumul\ri de gr\simi neutre, grade
variabile de inflama]ie miofibrilar\, [i, de asemenea, se ^nregistreaz\ deple]ia
ADN mitocondrial muscular. La copiii cu sl\biciune muscular\ proximal\ [i nivele crescute ale CK serice, diagnosticul de miopatie este facil dac\ se pot exclude diverse traumatisme (inclusiv electromiograma recent\), injec]ii intramusculare, medica]ie miotoxic\ (ex.: agen]ii hipolipemian]i) [i cauze sistemice ca
hipokaliemia sau disfunc]ii tiroidiene.
Pacientul HIV pozitiv ce se prezint\ cu mioglobinurie ca un eveniment clinic izolat, trebuie s\ fie investigat pentru posibile defecte enzimatice sau metabolice cu necroz\ muscular\ asociat\, chiar dac\ mioglobinuria indus\ viral este
o cauz\ mai probabil\. La copilul seropozitiv, mioglobinuria este deseori manifest\ la cei care primesc diverse combina]ii de medicamente, cum ar fi cea dintre pentamidin\, ddI [i inhibitorii de proteaz\. Rabdomioliza a fost raportat\ în
infec]ii parazitare cu toxoplasm\ [i în infec]ii cu Staf. aureus.
De[i copiii cu sl\biciune muscular\ [i CK seric\ normal\ pot avea miopatie,
alte afec]iuni neurologice trebuie excluse. Afectarea neuronului motor central
poate fi o cauz\ de sl\biciune muscular\, dar este frecvent înso]it\ de alte simptome [i semne ca: întârzierea dezvolt\rii limbajului în encefalopatie, tulbur\ri ale
sensibilit\]ii [i sfincteriene în mielopatie, spasticitate [i semnul Babinski în ambele. În neuropatie, sc\derea for]ei musculare este mai frecvent distal\ decât proximal\ [i se înso]e[te de pierderea precoce a reflexelor. Deoarece afectarea neurologic\ poate fi prezent\ la multiple nivele ale nevraxului, la pacien]ii infecta]i

HIV, consultul neurologic este necesar pentru localizarea procesului patologic.
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Piomiozita
Se prezint\ cu febr\, durere muscular\ localizat\ [i tumefac]ie muscular\ care
se dezvolt\ în 1-2 s\pt\mâni. Un istoric de traumatism local se identific\ deseori,
[i o surs\ de bacteriemie poate fi eviden]iat\ prin anamnez\ sau examinare clinic\. Aria afectat\ este de obicei indurat\, f\r\ prezen]a fluctuentei tipice. Leucocitoza periferic\ nu este constant prezent\. Hemocultura poate fi pozitiv\. CK
seric\ este frecvent normal\. Ecografia, CT sau RMN a extremit\]ii afectate sunt
metode de diagnostic care pot documenta prezen]a abcesului muscular [i care pot
face diagnosticul diferen]ial cu alte condi]ii clinice similare cauzate de contuzii
musculare, hematoame, tromboz\ venoas\, osteomielit\, celulite sau neoplazii.
Tabel 25. Principalele afec]iuni neuromusculare în HIV
SGB

PDIC

Poliradiculit\

NSP

Stadiul HIV Precoce

Precoce

Tardiv

Tardiv

Debut

Acut

Subacut

Subacut

Subacut

Evolu]ie

Rezolu]ie
(spontan\ sau
cu tratament)

Cu rec\deri

Progresiv

Progresiv

Durere

Rar\

Rar\

Ocazional

Marcat\

Sl\biciune

Marcat\

Moderat\ sau
marcat\

Marcat\

U[oar\ sau
absent\
Normal\ au
Proteinorahie Crescut\ marcat Crescut\ marcat U[or crescut\
crescut\
Polimorfonucle- U[oar\ sau
Pleiocitoz\
Limfocitar\
Limfocitar\
are
absent\
EMG

Afectare
demielinizant\

Afectare
demielinizant\

PoliradiculoneAfectare axonal\
uropatie

Altele

Afectare respiratorie

Tratament

Plasmaferez\,
Plasmaferez\,
Imunoglobuline Imunoglobuline Ganciclovir
i.v., steroizi
i.v., steroizi

SGB, sindrom Guillain-Barré;
PDIC, polineuropatie demielinizant\ inflamatorie cronic\;
NSP, neuropatie senzitiv\ dureroas\.

Unii pacien]i au
Afectare sfincvasculit\ necroterian\
zant\
Prednison, dac\
NSP este cauzat\ de vasculit\

Neuropatii
Copiii mai mari cu neuropatie pot acuza dureri, parestezii [i sl\biciune muscular\ distal\. Modalitatea de diagnostic este similar\ cu cea din miopatie, [i
trebuie început cu un istoric atent pentru a exclude expunerea la neurotoxine periferice. Expuneri neurotoxice comune în cazul infec]iei HIV includ izoniazida,
piridoxina, etambutolul, metronidazolul, vincristina, în asociere cu ddI, ddC sau
3TC. Concentra]ia seric\ a vitaminei B12 trebuie verificat\. Electromiograma cu
studiul conducerii nervoase care include r\spunsuri întârziate este esen]ial\ în
determinarea tipului de neuropatie, demielinizant\ sau axonal\, în func]ie de care
se va adapta terapia.
Neuropatia demielinizant\ poate r\spunde la agen]ii imunomodulatori ca imunoglobulinele i.v. sau plasmaferez\. Examenul LCR ajut\ la evaluarea neuropatiei.
În cea axonal\, dureroas\, LCR arat\ modific\ri nespecifice, pe când în neuropatia demielinizant\ nivelul proteinelor din LCR este semnificativ crescut [i deseori este înso]it de pleiocitoz\ limfocitar\.
Aspectul clasic de disocia]ie albuminocitologic\ asociat cu neuropatia
demielinizant\ acut\ nu se aplic\ la sindromul Guillain Barré legat de infec]ia
HIV. Pleiocitoza cu polimorfonucleare la pacien]ii afla]i în stadii avansate de
boal\, cu neuropatie axonal\ cu progresie rapid\ ce afecteaz\ membrele inferioare, poate sugera infec]ia cu CMV. Din acest motiv, apare necesitatea izol\rii
virusului prin culturi virale. Sifilisul poate fi, de asemenea, luat în considerare
în situa]ii clinice asem\n\toare.
Când evaluarea clinic\ [i electrodiagnosticul nu elucideaz\ tipul neuropatiei,
este indicat\ biopsia nervoas\. În neuropatia senzitiv\ dureroas\, biopsia nervoas\
arat\ degenerescen]a axonal\ [i poate eviden]ia prezen]a vasculitei, legat\ de depunerea complexelor imune în vasele intraneurale. Deoarece la unii pacien]i HIV
pozitivi cu neuropatie senzitiv\ durerea cauzat\ de vasculit\ r\spunde la prednison, neuropatia vasculitic\ este considerat\ o cauz\ tratabil\ de neuropatie la pacien]ii cu SIDA. În neuropatia demielinizant\ biopsia nervoas\ arat\ demielinizare
segmentar\ cu posibile modific\ri secundare axonale. Inflama]ie perivascular\ difuz\ poate ap\rea în ambele.
Tratament:
Miopatia
Pacien]ii cu semne [i simptome u[oare care nu au o limitare func]ional\
pot fi monotoriza]i prin examene clinice repetate [i prin determin\ri ale creatinkinazei serice. AINS pot ameliora mialgia.
Dac\ biopsia muscular\ eviden]iaz\ miozita, iar pacientul este în tratament
cu AZT, se poate administra prednison, 1 mg/kg/zi, dup\ care se scade treptat
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doza. În aceste cazuri este indicat tratamentul cu doze mari de imunoglobuline
i.v., 2 mg/kg timp de 2 pân\ la 4 zile, utilizat cu succes ^n miopatiile inflamatorii seronegative. De[i nu a fost suficient studiat efectul acestei terapii în miopatia HIV, administrarea de Ig este preferat\ deoarece sunt evitate efectele adverse
ale steroizilor [i altor imunosupresoare.
Miopatia secundar\ AZT poate fi ameliorat\ dac\ doza de AZT se scade.
Efectele apar dup\ 1-2 luni, dar pot fi incomplete, chiar dac\ drogul este înterupt
complet. O alternativ\ la terapia antiretroviral\ poate fi administrarea de ddI sau
ddC. Experimentele pe culturi celulare au demonstrat c\ administrarea de L-carnitin\ poate fi util\ în protec]ia mitocondriilor prin mobilizarea depozitelor de acizi
gra[i. Testarea L-carnitinei (3g/zi) pe un lot de pacien]i a eviden]iat o ameliorare a simptomatologiei, dar paraclinic nu s-au semnalat modific\ri semnificative
statistic.
La pacien]ii care urmeaz\ terapia cu AZT, dar nu au efectuat biopsia muscular\, este indicat\ administrarea unui AINS, cu sau f\r\ ajustarea dozei de
AZT. Dac\ simptomele miopatiei persist\, se va întrerupe tratamentul cu AZT.
Dac\ boala persist\ timp de 4-8 s\pt\mâni dup\ întreruperea AZT, probabil este
o miopatie inflamatorie primar\ care poate fi tratat\ cu o cur\ scurt\ de prednison sau cu Ig i.v.
Pacien]ii cu aspecte histologice de atrofie muscular\ tip II pot primi terapie su
portiv\, cu accent pe terapia fizical\ [i pe mobilizare. Este esen]ial ca în orice boa
l\ cu afectare muscular\ s\ se monitorizeze tratamentul prin determinarea CK serice.
Piomiozita
To]i pacien]ii trebuie s\ primeasc\ tratament intravenos cu antibiotice active
împotriva S. aureus (peniciline antistafilococice sau vancomicina), în func]ie de
testele de laborator din sânge [i culturile bacteriene de la nivelul abceselor. În
stadiile avansate ale infec]iei pot fi indicate, pe lâng\ tratamentul antibiotic,
incizia [i drenajul chirurgical. Terapia intravenoas\ este indicat\ timp de 1-2 s\pt\mâni, apoi poate fi urmat\ de administrarea orala a antibioticului pentru 1-8
s\pt\mâni.
Neuropatia
Neuropatia cu demielinizare poate fi ameliorat\ cu imunomodulatoare precum IgIV sau plasmaferez\. Steroizii sunt indica]i în PDIC. IgIV reprezint\ tratamentul de elec]ie, deoarece mai degrab\ stimuleaz\ decât inhib\ sistemul imun,
fiind eficace în tratarea SGB [i PDIC la copii [i adul]i. În SGB, func]ia respiratorie trebuie monitorizat\, iar la o capacitate vital\ sub 20 ml/kg se instituie
suport prin ventila]ie mecanic\.

În poliradiculonevrita CMV se poate administra ganciclovir sau foscarnet.
Durerea din neuropatia senzitiv\ poate fi ameliorat\ prin terapia cu antidepresive
triciclice, AINS, anticonvulsivante (carbamazepin\, fenitoin\), analgezice narcotice
[i prin administrarea local\ de capsaicin\.
Profilaxia miopatiei [i neuropatiei
Nu exist\ nici o metod\ care ar putea preveni complica]iile neuromusculare
ale infec]iei cu HIV. S-a observat totu[i c\ schemele de tratament cu doze mici
de AZT au risc mai sc\zut de a produce miopatie. Înaintea începerii terapiei cu
AZT trebuie determinat\ CK, care trebuie urm\rit\ de 2-3 ori pe an la pacien]ii
asimptomatici [i mai des la copiii cu simptome neuromusculare.
Similar cu atitudinea din miopatia AZT s-a urm\rit [i neuropatia produs\
de ddI, ddC [i 3TC, în aceste cazuri fiind necesar\ determinarea reflexelor osteotendinoase [i examinarea senzorial\ înainte de tratament.
Pentru a evita toxicitatea neuromuscular\, care este dependent\ de doz\, trebuie utilizat\ cea mai mic\ doz\ posibil\ din aceste droguri, dar [i administrarea
lor în combina]ii.
Cercet\ri viitoare
Frecven]a complica]iilor neuromusculare la adul]i [i copii infecta]i cu HIV
nu este înc\ bine cunoscut\. Se pare c\ odat\ cu cre[terea duratei de via]\ a
pacien]ilor, va spori [i num\rul celor cu afectare neuromuscular\, mai ales cea
secundar\ tratamentului ARV. Este necesar\ ob]inerea unor informa]ii care s\
sublinieze corelarea dintre lezarea nervoas\ [i muscular\ [i înc\rc\tura viral\,
pentru a eviden]ia rolul cauzal al HIV.
În]elegerea imunopatogenezei inflama]iei musculare [i a demieliniz\rii nervoase asociate virusului poate face posibil\ descoperirea unor tratamente mai eficiente [i cu mai pu]ine reac]ii adverse. Descrierea modific\rilor mitocondriale la
nivel molecular determinate de terapia cu AZT poate permite identificarea pacien]ilor cu risc înalt de complica]ii [i poate indica terapia profilactic\ pentru prevenirea afect\rii musculare.

Toxoplasmoza
Defini]ie
Toxoplasmoza este o infec]ie dat\ de Toxoplasma gondii, un parazit care poate
infecta câteva animale [i p\s\ri, dar se înmul]e[te numai la nivelul intestinului pisicii,
de unde este eliminat sub forma de ooci[ti, odat\ cu materiile fecale ale acesteia.
Mod de transmitere
• Ingestie de carne insuficient preparat\;
• Transfuzii de sânge;
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• Transplante de organe;
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• Transmitere vertical\, unde transmiterea este important\ în al treilea trimes-

tru de sarcin\, dar infec]ia este mai sever\ dac\ se produce în primul trimestru.
Manifest\ri clinice
1. Toxoplasmoza congenital\
Toxoplasmoza la începutul sarcinii duce la severe leziuni oftalmice [i neurologice. Dac\ infec]ia survine în al doilea trimestru de sarcin\, rezult\ forme subclinice de boal\. Majoritatea pacien]ilor sunt asimptomatici la na[tere, dar, mai
târziu, dezvolt\ sechele: dificult\]i în vorbire, retard psihic [i tulbur\ri de vedere
secundare retinitei, acestea putând duce la orbire. Când manifest\rile apar dup\
na[tere, la copiii HIV-pozitivi, evolu]ia toxoplasmozei congenitale poate fi mai
sever\, cu hepatosplenomegalie, icter, trombocitopenie, calcific\ri intracraniene,
rash [i microcefalie; poate evolua c\tre deces.
2. Toxoplasmoza dobândit\
Se poate prezenta cu manifest\ri clinice ca ale unei gazde imunocompetente,
cu febr\, limfadenopatie, hepatosplenomegalie [i rash, dar poate fi [i mai sever\, cu corioretinit\. În imunosupresiile severe ale pacien]ilor cu infec]ie HIV, toxoplasmoza se poate manifesta ca o encefalit\ extins\ cu sau f\r\ retinit\, care
este mai obi[nuit\. Manifest\rile encefalitei includ: cefalee, febra [i alterarea st\rii
mentale, v\rs\turi, convulsii [i semne de focar. La copil, toxoplasmoza dobândit\ poate fi direct o infec]ie acut\ sau o reactivare a unei infec]ii latente.
Diagnostic
Diagnosticul serologic al toxoplasmozei se bazeaz\ pe prezen]a anticorpilor
de tip IgM sau pe cre[terea în dinamic\ de 4 ori a titrului anticorpilor de tip
IgG. La pacien]ii cu imunosupresie testele serologice nu sunt suficiente pentru
confirmarea diagnosticului. Mult timp anticorpii Ig M sunt negativi sau foarte
sc\zu]i, iar stabilirea diagnosticului se face cu foarte mult\ dificultate prin diferen]ierea infec]iei acute de cea cronic\.
Teste serologice recomandate
• ELISA;
• Aglutinare direct\;
• Hemaglutinare indirect\;
• ISAGA;
• IgA - diagnosticul infec]iei congenitale la nou-n\scut;
• PCR:
- din lichidul amniotic - diagnosticul infec]iei fetale;
- din ser - este mai pu]in utilizat\.

Alte investiga]ii
• examen fund de ochi;
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• hemogram\ complet\;
• LCR;
• Rg.craniu - pentru eviden]ierea calcific\rilor în toxoplasmoza congenital\;
• CT - în special pentru toxoplasmoza cerebral\;
• RMN.
Tratament
Tratamentul la pacien]ii imunodeprima]i este o urgen]\. Se trateaz\ [i formele care au doar semne pe TC sau RMN. Se utilizeaz\ asocia]ia:
• Pirimetamin\ 1 mg/kgc/zi, max. 25 mg/zi, p.o. cu doz\ dubl\ în primele 2 zile;
• Sulfadiazin\ 85-100 mg/kgc/zi, 2 - 4x/zi, p.o., max. 3 g/zi;
• Acid folinic 5 mg/zi, p.o., 3 zile/s\pt\mân\.
Acest tratament trebuie urmat la to]i copiii HIV-pozitivi cu toxoplasmoz\,
pe o perioada de 4-6 s\pt\mâni sau pân\ la dispari]ia simptomelor. În infec]ia
congenital\, acest regim este alternat cu spiramicin\ (100 mg/kgc/zi, în 3-4 doze,
4 s\pt\mâni) [i dureaz\ un an.
• Clindamicina este o alternativ\ la sulfadiazin\, în caz de alergie la sulfamide, asociat\ cu Pirimetamina.
• Prednison 1 mg/kgc/zi - în caz de retinit\ cu leziuni maculare, asociat la
tratamentul de mai sus pe o perioad\ de o lun\. ~n caz de e[ec la schemele
precedente se adaug\ Minociclin\, noile macrolide (Claritromicina, Azitromicina),
Dapsona sau Atovaquone.
Profilaxia primar\
• Prepararea corespunz\toare a c\rnii;
• Sp\larea fructelor [i legumelor;
• Sp\larea suprafe]elor de manipulare a vegetalelor [i preparatelor din carne;
• Evitarea contactului cu materii fecale de pisic\;
• Prevenirea contamin\rii alimentelor de c\tre insecte;
• Gr\din\ritul se va face cu m\nu[i.
Profilaxia primar\ recomand\ pentru to]i pacien]ii cu infec]ie HIV [i cu CD4
<100 cel/mmc, aceea[i schem\ folosit\ pentru profilaxia infec]iei cu Pneumocistis
carinii. Spiramicina s-a dovedit ineficient\ ^n tratamentul profilactic sau curativ
al encefalitei toxoplasmice la pacien]ii cu SIDA.
Profilaxia secundar\ dup\ tratamentul complet
• Acelea[i medicamente, dar în doze mai mici sau de 3 x/s\pt\mân\;
• La pacien]ii care primesc HAART [i au CD4 >200 celule/mmc, se recomand\ suprimarea profilaxiei secundare pentru toxoplasmoz\.
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Afec]iuni oftalmologice
Patologia oftalmologic\ asociat\ cu infec]ia HIV/SIDA are o morbiditate deosebit de mare, ap\rând la aproximativ 75% din pacien]ii HIV/SIDA.
În func]ie de topografia ocular\ se descriu afec]iuni de pol anterior [i afec]iuni de pol posterior.
Cele mai frecvente afec]iuni ale polului anterior sunt:
• Blefarite, orjelete;
• Conjunctivite, keratite, keratoconjuctivite;
• Sarcom Kaposi interesând pleoapele [i conjunctiva;
• Sclerite, episclerite;
• Irite, iridociclite.
Leziunile de pol posterior sunt:
• microangiopatia retiniana;
• retinita cu citomegalovirus (CMV);
• coroidita cu Pneumocistis carinii;
• corioretinita toxoplasmozic\;
• coroidita criptococic\, retinita varicelo-zosterian\;
• corioretinita sifilitic\;
• leziuni tuberculoase (coroidite, vasculite).
Patologia polului anterior
• Blefaritele cronice reprezint\ inflama]ia marginii libere palpebrale datorat\
hipersecretiei [i stagn\rii produselor glandelor Meibomius, ceea ce duce la suprainfectare, cel mai frecvent cu pitirosporum, stafilococi (epidermidis [i aureus).
Evolu]ia este trenant\, cu recidive frecvente. Tratamentul cuprinde m\suri igienice (toaleta riguroas\ cu [ampon/s\pun copii [i ap\), masarea marginii palpebrale
(pentru evacuarea secre]iilor) cu pulpa indexului, pe care se aplica unguent cu
antibiotic [i un preparat cortizonic, solu]ii astringente (rezorcin 1%).
• Orjeletul reprezint\ o infec]ie stafilococic\ a glandelor sebacee de la nivelul
pleoapei (Zeiss - orjelet extern, Meibomius - intern). Se descrie ini]ial apari]ia
unei zone indurate dureroase, urmat\ de tumefierea progresiv\ eritematoas\ a
pleoapei, uneori se poate produce abcedarea, care poate fistuliza [i evacua spontan. Copiii imunodeprima]i pot prezenta 2 sau mai multe orjelete concomitent
(hordeoloza). Tratamentul în faza initial\, cogestiv\, este reprezentat de comprese
locale antiflogistice, care pot duce la regresie, iar în fazele mai avansate c\ldura
uscat\ 15 minute de 4 ori pe zi (pentru facilitarea colect\rii puroiului). Odat\
format abcesul, acesta poate fistuliza spontan sau poate fi ajutat prin epilarea
prin smulgere a cilului central al abcesului, eventual incizie. Se face concomitent tratament antibiotic, atât local (colir cu oxacilin\ 1%, ciprofloxacin\, gen-

tamicin\ etc), cât [i sistemic cu antibiotice cu activitate antistafilococic\.
• Sarcomul Kaposi este o tumor\ conjunctivo-vascular\ cu diametru de câ]iva 165
milimetri, surpadenivelat\, de consisten]\ ferm\, culoare roz, ro[u-violet sau maro
(func]ie de vârst\), care se poate ulcera [i deveni hemoragice. Se face diagnostic diferen]ial cu leziuni purpurice, hematoame sau nevi palpebrali. Radioterapia
în doze joase poate fi eficace.
• Conjunctivitele constituie cele mai frecvente afec]iuni ale conjunctivei. Ca
agen]i etiologici întâlnim bacterii (inclusiv intracelulare - Chlamidii), virusuri, fungi,
reac]ii alergice, sau factori plurietiologici. Pot fi acute, subacute sau cronice.
Pe primul plan sunt simptomele subiective: senza]ie de corp str\in, în]ep\turi,
jen\, uneori secre]ii abundente. La examenul obiectiv se descriu hiperemie, secre]ii conjunctivale în cantit\]i variabile, lacrimare abunden]\, foliculi, membrane,
pseudomembrane, chemozis, bride. Pot prezenta adenopatii satelite (preauricular).
Diagnosticul se face pe baza datelor subiective [i obiective, iar diagnosticul etiologic prin recoltarea secre]iilor pentru examen bacteriologic, virusologic sau citologic sau chiar prin biopsie conjuntival\.
Ca atitudine terapeutic\, în primul rând nu se panseaz\, se realizeaz\ toaleta local\ prin sp\l\ri frecvente cu solu]ii antiseptice sau apa [i sapun (nu cu
ceai de mu[e]el), aplicare local\ de coliruri antiseptice [i antibiotice (alese eventual conform antibiogramei). Nu este obligatorie antibioterapia cu administrare
sistemic\. Este necesar\ p\strarea strict\ a regulilor de igien\ individuale (unele
forme etiologice sunt foarte contagioase).
• Keratitele sunt afec]iuni inflamatorii ale corneei. Cele mai frecvente sunt
datorate infec]iei cu virusuri herpetice: herpes simplex tip I (mai rar tip II, prin
contaminare cu secre]ii vaginale infectate în cursul na[terii), virus varicelo-zosterian (herpes Zoster sau zon\). Keratitele se pot datora [i infec]iilor cu adenovirusuri sau pot fi bacteriene, fungice, în cadrul luesului sau a unei tuberculoze.
Keratita din herpsul simplex, în cazul infec]iei primare, apare sub forma
unei ulcera]ii corneene dendritice, înso]it\ frecvent de conjunctivit\ [i adonopatie
satelit\ preauricular\. Recidiva îmbrac\ 3 forme clinice distincte: dendritic\, disciform\, intersti]ial\ necrozant\ (se descriu [i alte forme clinice particulare: keratitele marginale, punctate superficiale, subepiteliale). Leziunile se asociaz\ cu congestie perikeratic\ [i hipoestezie cornean\.
Herpesul Zoster oftalmic se înso]e[te de keratit\, atunci când este prins
ramul nazo-ciliar al nervului oftalmic. Semnul caracteristic al prinderii acestui
ram este semnul Hutchinson: vezicule pe marginea vârfului nasului. Se înso]e[te
de ptoz\ palpebral\, hiperemie conjunctival\, erup]ie dendritic\ sau în harta
geografic\ homolateral\ erup]iei. Uneori poate apare keratita punctat\ superficial\,
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uveita anterioar\, hipertonie secundar\, iar în 5% din cazuri o ulcera]ie neuroparalitic\, care poate duce la sub]ierea [i perforarea corneii dup\ 3-4 s\pt\mâni
de evolu]ie.
Tratamentul acestor keratite este în principal etiologic. Se aplic\ local acyclovir unguent 3% de 4 ori pe zi sau, mai rar, trifluorotimidin\ (colir 1% la
fiecare 2 ore timp de 2 s\pt\mâni), adenin arabinozid (colir 0,1%, unguent 3%
- de rezerv\, în caz de rezisten]\ la aciclovir), idoxuridin (colir 0,1%, unguent
0,5% utilizat rar), bromovinyldeoxiviridin, asociat cu cicloplegie (midriatice), iar
sistemic se administreaz\ acyclovir.
Alte keratite virale se întâlnesc în varicel\, rujeol\, parotidit\ epidemic\,
mononucleoz\ infec]ioas\, molusculum contagiosum, adenoviroze (keratoconjunctivita epidemic\). Tratamentul este al bolii de baz\, asociat cu coliruri cu antibiotice pentru a preveni suprainfec]iile.
Keratitele bacteriene cele mai frecvente sunt date de stafilococ, streptococ,
piocianic, Proteus, E. coli, Neisseria gonoree, haemophillus, micobacterii. Se manifest\ sub forma unor ulcere corneene, înso]ite de secre]ii conjunctivale, congestie perikeratic\, durere, cu senza]ie de corp str\in, lacrimare, fotofobie, uneori sc\derea vederii. Se pot complica cu uveit\ anterioar\ cu hipopion sau pot
evolua c\tre descemetocel [i perfora]ia corneii. Tratamentul sistemic [i local (coliruri [i unguente oftalmice) se face cu antibiotice conform antibiogramei (culturi
din secre]ia conjuctival\). În cazurile severe se prefer\ injec]ii subconjunctivale
cu antibiotice. În majoritatea cazurilor este necesar pansamentul ocular. Complica]iile uveale sunt prevenite sau tratate cu cicloplegice [i antiinflamatoare nesteroidiene (generale sau coliruri). În caz de perfora]ie corneean\ se poate practica blefarorafia, acoperirea conjunctival\ sau keratoplastia la cald.
Keratitele fungice sunt cel mai frecvent determinate de fungi saprofiti ca
Fusarium, Aspergillus, Candida, Actinomices. Se caracterizeaz\ prin infiltrate
necrotice alb dens, cu aspect de pan\, înso]ite de hipopion masiv, cu evolu]ie
c\tre ulcerare [i perfora]ie corneean\. Tratamentul const\ în antifungice sistemice
[i coliruri.
• Iritele [i iridociclitele reprezint\ inflama]ia irisului, respectiv a irisului [i
p\r]ii anterioare a corpului ciliar. Determin\ simptome ca fotofobia, dureri, lacrimare, ochi ro[u, sc\derea acuit\]ii vizuale (în caz de exudat inflamator în
camera anterioar\ sau de edem cornean). Obiectiv, se descriu hiperemie perikeratic\ violacee, precipitate corneene endoteliale, noduli Köppe [i Busacca (în
inflama]ii granulomatoase), Tyndall pozitiv în camera anterioar\, sinechii posterioare iridocristaliniene, mioza. Tratamentul sistemic const\ în antiinflamatoare
nesteroidiene în formele u[oare [i medii, iar în formele grave rezistente la trata-

mentul nesteroidian se utilizeaz\ preparate cortizonice. Local, se aplic\ medica]ie
midriatic\ (atropin\, midrium, ciclogir) [i colire cu steroizi [i antibiotic, în ca- 167
zurile severe injec]ii subconjuntivale cortizonice (dexametazon\) În mod particular, frecvent la copiii cu SIDA apare ochiul alb, f\r\ hiperemie conjunctival\,
fapt ce determin\ examinarea biomicroscopic\ a polului anterior periodic\.
Afec]iunile de pol posterior cele mai întâlnite sunt
• Microangiopatia retinian\ caracterizat\ de prezen]a nodulilor vato[i retinieni,
+/- hemoragii [i microanevrisme. Num\rul de noduli este variabil, cu caracter
fugace [i migrator [i se rezorb spontan în 4-6 s\pt\mâni, f\r\ a l\sa cicatrici.
Ace[ti noduli pot favoriza infec]ia cu CMV, datorit\ ruperii barierei hemato-retiniene. Apar prin tumefac]ia localizat\ axonilor straturilor interne ale retinei, legat
de oprirea transpotului axoplasmic anterograd [i retrograd de origine ischemic\.
• Infec]ia cu citomegalovirus (CMV). Atingerea oftalmologic\ apare de obicei la copiii ce prezint\ o infec]ie sistemic\ clinic aparent\. Chorioretinita cu
atrofie optic\ este prezent\ la 22% din copiii cu SIDA.
Retinita CMV este infec]ia ocular\ oportunist\ cea mai frecvent\, reprezentând 90% din retinitele infec]ioase, iar 25-30% din pacien]ii cu SIDA vor dezvolta retinit\ CMV. De obicei, apar în stadiile tardive ale bolii (aproximativ la 18
luni dup\ debutul clinic declarat), la pacien]i cu nivelul CD4 inferior de 50/mm3.
Retinita CMV este bilateral\ în 35-50% din cazuri, iar dac\ la diagnosticare este unilateral\, se bilateralizeaz\ în 60% din cazuri.
Formele clinice sunt tipic\ (edematoas\) [i atipice (indolen]\, perivascular\
sau neuropatie optic\).
• Forma edematoas\ - la examenul de fund de ochi se descrie o plaj\ edematoas\ de necroz\ retinian\ confluat\, localizat\ de-a lungul vaselor, fiind asociat\ cu hemoragii,
• Forma indolent\ care apare în cazul recidivelor sub tratament de între]inere
- se descrie plaja de retin\ sub]iat\ cu remanieri pigmentare difuze, prin care
se poate vedea coroida. Marginea leziunii este granulomatoas\, cu mici infiltrate
punctiforme, f\r\ hemoragii. Este dificil de diagnosticat pentru c\ poate avea un
aspect cicatricial, dar continu\ s\ progreseze lent.
• Forma perivascular\ „frosted branch angiitis“ care asociaz\ o retinita edematoas\ cu hemoragii [i o atingere perivascular\. Pot ap\rea periflebite extinse
ca expresie a unei retinite de-a lungul vaselor (nu sunt inflama]ii ale vaselor).
• Neuropatia optic\ apare în 4% din cazurile de retinit\ CMV. Prognosticul
este prost, cu pierderea frecvent\ a percep]iei luminoase, în ciuda tratamentului
antiviral conven]ional.
La mai mult de jum\tate din pacien]i retinita CMV este asimptomatic\
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(54%), fiind descoperit\ prin screenig sistemetic de fund de ochi.
Atunci când este prezent\, simptomatologia cuprinde sc\derea acuit\]ii
vizuale, miodezopsie (mu[te volante) care traduc o retinita evoluat\ sau o atingere precoce a maculei sau papilei.
Diagnosticul este clinic, rar fiind necesare examene suplimentare (angiofluorografie AGF, izolarea CMV din sânge, urin\, saliv\).
Evolu]ia natural\ este c\tre distrugerea retinei în 2-3 luni. Cele mai frecvente
complica]ii sunt: afectarea macular\, neuropatia optic\, atrofia optic\, dezlipirea
de retin\.
Sub tratament de atac antiviral retinita va evolua c\tre cicatrizare în 2-3
s\pt\mâni, dar pacientul va necesita tratament de între]inere tot restul vie]ii.
Tratamentul antiviral const\ în administrarea de ganciclovir sau foscarnet,
intravenos (ganciclovir se poate administra [i oral) [i local, fie prin injec]ii intravitreene fie prin dispozitive intravitreene care s\ elibereze ganciclovir sau foscarnet.
Tratamentul cu foscarnet - de atac: 3 s\pt\mâni 90 mg/kgc la 12 ore în
perfuzie pân\ la cicatrizarea leziunilor, ulterior de între]inere 90 mg/kgc/zi. Se
injecteaz\ [i intraocular. Având toxicitate renal\, tratamentul cu foscarnet necesit\ o bun\ hidratare.
Tratamentul cu ganciclovir - de atac 2 perfuzii pe zi de 5 mg/kgc pân\ la
cicatrizarea leziunilor, iar de între]inere, 5 mg/kgc în perfuzie unic\ toata via]a.
Ganciclovirul are ca reac]ie advers\ major\ supresia medular\. Ganciclovirul se
poate administra oral 3.000 mg/zi.
În caz de suspiciune de rezisten]\ la monoterapie, este necesar\ asocierea
de 2 antivirale.
În ciuda tratamentului de între]inere pot apare recidive dup\ 2-3 s\pt\mâni,
iar 17% pot dezvolta retinit\ la celalalt ochi.
În caz de contraindica]ie de tratament sistemic (intravenos sau oral), ganciclovirul se pot injecta intravitreean (ceea ce nu previne bilateralizarea retinitei).
În faza de atac se fac 2 injec]ii (200-400 micrograme dizolvate în 0,05 cm 3 ser
fiziologic, injectabil în pars plan\ cu un ac de 30 G, dup\ anestezie local\ [i
administrare de 250 mg acetazolamida prealabil) pe s\pt\mân\, timp de 3 s\pt\mâni, iar de între]inere o injec]ie hebdominar\. Toleran]a este bun\, dar pot
apare complica]ii: dezlipire de retin\, atrofie optic\.
Foscarnet se inoculeaz\ intraocular în cantitate de 2.400 micrograme [i este
folosit mult mai rar decât ganciclovirul.
Medicamente recente utilizate pentru tratamentul general/injectabil (inclusiv
intravitreean) sunt cidofovir [i ISIS 2922.

Dispozitivele intravitreene cu ganciclovir elibereaz\ 1 microgram pe or\ timp
de 7-8 luni. Se men]ine riscul apari]iei retinitei la cel\lalt ochi, dar este, de 169
asemenea, lipsit de efect asupra manifest\rilor extraoculare ale infec]iei cu CMV,
a c\ror inciden]\ este de 11%. Dintre reac]iile adverse cit\m hemoragiile intravitreene, dezlipire de retin\, endoftalmit\.
• Coroidita cu Pneumocistis carinni - este un semn de diseminare extrapulmonar\ sistemic\.
La examenul de fund de ochi se descriu focare coroidine g\lbui, rotunde
cu diametrul ^ntre 0,3 [i 3 mm, bilaterale în 75% din cazuri. Nu se asociaz\
cu inflama]ii intraoculare.
Tratamentul se face cu trimetoprim - sulfametoxazol sau parenteral pentamidin
I.V (vezi tratament al Pneumocistozei). Leziunile involueaz\ în câteva s\pt\mâni.
• Corioretinita toxoplasmozic\ în 85% din cazuri are evolu]ie diferit\ fa]\ de
forma pe care o fac persoanele imunocompetente, putând necesita tratament pentru tot restul vie]ii. Este mai sever\ aceast\ form\, prezint\ focare multiple de
dimesiuni variate, cu margini [terse. Se asociaz\ cu inflama]ie vitreean\.
Tratament vezi cap. Toxoplasmoza.
• Coroidita criptocococic\ se asociaz\ frecvent cu meningita [i se caracterizeaz\ prin leziuni corioretiniene cremoase asimptomatice, f\r\ vitrit\. Se poate
complica cu afectarea nervului optic (NORB). Vezi tratamentul criptococoz\.
• Retinita varicelo-zosterian\ determin\ rapid necroza retinian\ la pacien]ii cu
leziuni cutanate coexistente. R\spunde slab la tratamentul antiviral [i majoritatea
pacien]ilor orbesc în câteva s\pt\mâni. Nu se asociaz\ cu inflama]ie vitreean\.
Vezi tratamentul Herpes-Zoster.
• Sifilisul polului posterior ocular Afectarea apare în stadiile secundare [i
ter]iare ale infec]iei luetice sub urm\toarele forme:
- corioretinita multifocal\;
- coroidita unifocal\;
- neuroretinita.
Este necesar\ efectuarea unei punc]ii lombare pentru excluderea neurosifilisului
Tratament vezi cap. Sifilis
• Tuberculoza polului posterior se prezint\ sub urm\toarele forme:
- coroidita focal\ sau multifocal\;
- vasculita retinian\ caracterizat\ prin moderata vitrita, periflebita
ischemic\ sever\ [i obstruc]ii capilare periferice ce duc la neovascularizatie.
Tratamentul vezi cap. Tuberculoz\
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Concluzii
La copiii infecta]i HIV/SIDA multe infec]ii intraoculare evolueaz\ cu ochi
alb, nu scad la debut acuitatea vizual\, de aceea se impune control periodic
oftalmologic, pentru a depista [i trata precoce eventualele leziuni.

Afec]iuni stomatologice
Cavitatea bucal\ reprezint\ unul din segmentele cele mai precoce [i frecvent
afectate ^n cursul infec]iei cu HIV. Prezentam o clasificare etiologic\ a manifest\rilor stomatologice ^n infec]ia cu HIV.

Infec]ii fungice
1. Candidoze orale
a) Candidoza congestiv\ - se prezint\ ca leziune extins\, ro[iatic\, cea mai
frecvent\ localizare fiind pe fa]a dorsal\ a limbii, unde poate determina mici
zone depapilate [i atrofierea papilelor filiforme.
b) Candidoza pseudomembranoas\ - se caracterizeaz\ prin prezen]a unor
pl\ci albicioase sau alb-g\lbui, care se ^ndep\rteaz\ cu greu prin raclare, l\sând
^n urm\ o mucoas\ bucal\ cu aspect intens congestiv, sângerând\ pe alocuri.
c) cheilita angular\ - se manifest\ prin fisuri sau ulcera]ii la nivelul
comisurilor bucale, izolate sau ^nso]ite [i de alte tipuri de leziuni. Sunt posibile
suprainfec]iile, care determin\ inflama]ie local\ [i formarea de cruste.
Toate aceste manifest\ri clinice pot ^nso]i [i alte st\ri morbide determinate
de diverse cauze de imunodepresie, tratamentul cu corticosteroizi, citostatice, antibiotice, diabet, xerostomia.
Diagnostic diferen]ial
Leucoplazia p\roas\ a limbii, lichenul plan, leziuni congestive [i ulcerative
produse de factori chimici [i fizici.

2. Histoplasmoza oral\
Boala este endemic\ ^n unele zone ale SUA, Americii Centrale [i de Sud.
Leziunile orale ^nso]esc manifest\rile sistemice de boal\: febr\ persistent\, sc\dere
ponderal\, afectare pulmonar\ etc.
Aspect
Leziuni diseminate pe plan[eul bucal, pe limb\, sub form\ de indura]ii, ulcera]ii, ^nso]ite de durere local\.
Diagnosticul sugerat epidemiologic [i clinic este confirmat de examenul
histopatologic [i de imunofluorescen]\ cu anti-ser specific.

3. Criptococoza oral\
Se manifest\ prin leziuni ulcerative persistente, cu margini indurate, localizate lingual, palatin, dureroase.
Diagnostic
Biopsie, culturi, examen microscopic direct.

4. Geotrichoza oral\
Afecteaz\ ^n special gingiile; este ^nso]it\ de congestie, sângerare [i durere.
Durata
Câteva s\pt\mâni.
Tratamentul infec]iilor fungice orale respect\ principiile tratamentului antifungic ^n infec]ia cu HIV, necesitând anti-fungice cu ac]iune sistemic\ [i ^ngrijiri locale.

Infec]ii virale
1. Infec]ia oral\ cu virusul Herpes Simplex (VHS)
Localizarea este atât intraoral\, cât [i labial\. Evolu]ia natural\ este adesea
cronic\, recurent\, uneori cu tendin]\ de diseminare.
Leziuni
Vezicule, ulcera]ii, situate pe mucoasa palatului dur, a gingiilor, pe fa]a dorsal\ a limbii. Evolu]ia poate fi sever\, cu hemoragii locale, necrozant\.

2. Infec]ia oral\ cu CMV
CMV este mai rar incriminat ^n leziunile cavit\]ii bucale, aspectul acestora
fiind de ulcera]ii dureroase.

3. Infec]ia oral\ cu EBV
Leucoplazia p\roas\ a limbii este o entitate clinic\ asociat\ imunodeficien]ei
prin infec]ia cu HIV. A fost descris\ pentru prima dat\ de Greenspan [i colaboratorii, ^n 1984.
Leziunile au aspect neregulat, striat, deosebit de ^ncre]it, cu aspect p\ros,
moale, de culoare alb\/alb-g\lbuie, dispuse ^n special pe marginile limbii. Pot fi
afectate [i plan[eul, palatul [i mucoasa jugal\.
Diagnostic histologic
Relevand hipercheratoza marcat\, hiperplazie, prezen]a celulelor „muflate“,
inflama]ie sub-epitelial\ redus\. Suprafa]a epitelial\ este acoperit\ de un strat
paracherazotic, cu tendin]a de deta[are ^n lambouri.
Diagnostic diferen]ial
• lichenul plan: localizat cel mai frecvent la nivelul mucoasei jugale, intere-
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sând foarte rar marginile limbii;
• leucoplazia tabagic\: situat\ pe marginile limbii, bine delimitat\, caracteristic\ fum\torilor;
• candidoza hiperplazic\: greu de diferen]iat;
• limba geografic\: are caracter genetic.

4. Infec]ia oral\ cu virusul varicelo-zosterian
~n cazul varicelei, leziunile ulcerative pot ap\rea ^n num\r mare la nivelul
mucoasei bucale, provocând manifest\ri severe.
~n cazul zonei zoster, leziunile intra-orale, reprezentate de vezicule [i ulcera]ii
sunt distribuite de-a lungul ramurilor nervului trigemen, de obicei, unilateral. Pot fi
precedate [i ^nso]ite de dureri dentare, chiar [i ^n absen]a afec]iunilor dentare.

5. Infec]ia oral\ cu virusul Papilloma
Virusurile umane Pappiloma produc, pe lâng\ leziunile cutanate [i anogenitale caracteristice, [i leziuni orale, incluzând verucile vulgare, condiloamele acuminate [i hiperplazia epitelial\ focal\.

Infec]ii bacteriene
1. Boala parodontal\ asociat\ HIV
Se datoreaz\ exacerb\rii florei bacteriene parodontale, ^n condi]iile imunodepresiei. Se asociaz\ adesea cu adenite satelite dureroase, care trebuie s\ fie diferen]iate de adenomegaliile regionale cronice, determinate de infec]ia HIV ^n sine.
Manifest\ri
Gingivita, parodontita evolutiv\ agresiv\ - localizate ^n special la nivelul
incisivilor inferiori, al premolarilor [i molarilor, cât [i la nivelul regiunii retromolare mandibulare.
Tipuri de leziuni
Eritemul gingival linear, parodontita marginal\ ulcero-necrotic\ rapid progresiv\, cu distruc]ie alveolar\ [i osoas\.

2. Infec]ia cu MAC
Este o infec]ie sistemic\, ce poate produce [i leziuni tisulare orale: abcese,
granuloame, leziuni ulcero-necrotice ale mucoasei extinse, uneori pân\ la nivelul
osului subiacent.

3. Infec]ia cu M. Tuberculosis
Leziunile bucale sunt reprezentate de ulcera]ii persistente, localizate ^n special la nivelul vârfului limbii.

Neoplasme
1. Sarcomul Kaposi
Leziunile bucale ini]iale sunt asimptomatice [i au un aspect de macule sau
noduli de culoare ro[ie, brun\, alb\strui-violacee, unice sau multiple. Evolu]ia ulterioar\ poate fi tumoral\, dureroas\, cu localiz\ri la orice nivel al cavit\]ii bucale.
Examenul anatomo-histologic poate face diferen]ierea ^ntre: angioame, angiosarcoame, limfom non-hodgkinian, carcinomul cu celule scuamoase, granulomul
inflamator, hiperpigmenta]ii maculare, echimoze. Este rar la copil.

2. Limfomul non-hodgkinian
Se dezvolt\ oriunde ^n cavitatea bucal\, cu punct de plecare ganglionar. Aspectul este de noduli, ulcera]ii trenante, severe, interesând ^n special gingia. Rar
la copil.

3. Carcinomul cu celule scuamoase
~ntâlnit extrem de rar, este de obicei dispus pe marginile laterale ale limbii.

Manifest\ri de etiologie neprecizat\
1. Ulcera]ia aftoas\ recurent\, ulcera]ia necrotic\ progresiv\,
ulcera]ii aftoase nespecifice, ulcera]ii de origine iatrogen\.
2. Trombocitopenia idiopatic\
Se poate manifesta [i prin leziuni primare, la nivel oral, sub form\ de micropete[ii sau echimoze de diverse dimensiuni.

3. Xerostomia
Const\ ^n senza]ia de gur\ uscat\. Poate fi determinat\ de afectarea glandelor salivare, de administrarea unor medicamente ARV (ddI, ddC) antidepresive etc.

4. Hiperpigmenta]ia mucoasei bucale prin depozitare de melanin\
Poate ap\rea spontan sau dup\ administrarea unor medicamente.

Distrofii, displazii [i carii dentare
S-a observat c\ la copilul cu infec]ie HIV apar mai frecvent distrofii [i displazii dentare. Forma, aspectul [i num\rul din]ilor sunt adesea afectate. S-a observat, de asemenea, [i o frecven]\ mai mare a cariilor dentare, ^n special la denti]ia
temporar\. Exist\ ^ns\ [i opinii, conform c\rora denti]ia nu este afectat\ de
infec]ia cu HIV, ci de al]i factori (genetici, igien\, condi]ii socio-economice etc.)
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Tratamentul afec]iunilor stomatologice ap\rute ^n cadrul infec]iei cu HIV
respect\ principiul terapiei specifice, atunci când etiologia poate fi precizat\ sau
b\nuit\, asociat terapiei locale. Terapia antiretroviral\ - ini]iat\ conform ghidurilor
na]ionale, poate preveni alterarea sever\ a statusului imun [i, astfel, apari]ia multor manifest\ri patologice la nivelul cavit\]ii bucale.

Afec]iuni digestive
Candidoza oral\ [i esofagian\
Infec]ia determinat\ de Candida este cea mai frecvent\ infec]ie oportunist\
la copiii seropozitivi. Cel mai frecvent agent etiologic pentru toate formele de
candidoze cutaneomucoase este candida albicans. Mult mai rar, boala poate fi
dat\ de C. glabrata, C. tropicalis, C. Krusei. 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 infecta]i cu HIV. Inciden]a infec]iilor
cu Candida variaz\ la copiii seropozitivi ^n func]ie de gradul de imunodeficien]\,
^ntre 7% pân\ la 90% (la cei la care CD4 scade sub 200 celule/mm3). Tulpinile
cu Candida care afecteaz\ pe cei cu infec]ie HIV nu sunt mai virulente decât
cele izolate de la cei f\r\ infec]ie HIV. Cele mai frecvente manifest\ri clinice
determinate de Candida la copilul seropozitiv sunt candidoza orofaringian\ [i
esofagian\, mult mai rar\ cea vaginal\ sau invaziv\ (cu afectare pulmonar\, hepatic\, renal\, [i/sau meningian\).

Candidoza oral\
Frecvent poate fi asimptomatic\, dar se poate manifesta clinic prin modificarea gustului, durere cu caracter de arsur\, dificultate la ^nghi]irea alimentelor
(lichide sau solide). Exist\ patru forme de candidoz\ orofaringian\:
• forma pseudomembranoas\ - apare ca depozite albe, pu]in dureroase, care
se deta[eaz\ [i acoper\ o parte sau ^ntreaga mucoas\ orofaringian\;
• forma atrofic\ - mucoasa oral\ este intens hiperemiat\ [i prezint\ atrofia
papilelor linguale;
• cheilita angular\ - se manifest\ ca fisuri albe sau ro[ii, dureroase, la nivelul
comisurilor bucale;
• forma cronic\ hipertrofic\ - prezint\ leziuni discrete care variaz\ ca m\rime
[i aspect; nu pot fi ^ndep\rtate u[or.
Diagnosticul de candidoz\ oral\ se stabile[te pe baza aspectului clinic, dar
poate fi confirmat prin teste simple ca: testul cu hidroxid de potasiu (examen
direct ^ntre lam\ [i lamel\ a unui preparat proaspat de la nivelul leziunilor active,

care eviden]iaz\ pseudohife [i levuri ^n curs de ^nmugurire cu aspect caracteristic), colora]ia PAS sau Gram a frotiurilor ob]inute din leziuni. Cultura nu este
necesar\ decât dac\ leziunile evolueaz\ nefavorabil sub tratament.
Tratament
Formele u[oare de candidoz\ oral\ se trateaz\ cu terapie topic\; formele
medii [i severe, ca [i esofagita, necesit\ ^ntotdeauna terapie sistemic\.
• Nistatin (Stamicin) - 500.000 ui la 6 ore timp de 7-14 zile; pot s\ apar\
efecte adverse gastrointestinale;
• Ketoconazol (Nizoral; Sostatin) - 7-10 mg/kg/zi per os ^n doz\ unic\ timp
de 7-14 zile; poate determina tulbur\ri gastrointestinale sau citoliz\ hepatic\;
• Fluconazol (Diflucan) - are eficien]\ mare ^n tratamentul candidozei orale
[i esofagiene. Este indicat pentru cazurile care nu r\spund la administrarea de
Ketoconazol. Doza este de 3-6 mg/kg/zi per os, doz\ unic\ timp de 7-14 zile;
efecte adverse posibile, tulbur\ri gastrointestinale sau citoliz\ hepatic\.

Candidoza esofagian\
Candidoza esofagian\ este una din infec]iile oportuniste asociate cu o diminuare sever\ a func]iei imune (când CD4 scade sub 200 celule/mm 3)
Apare de regul\ ^n asocire cu candidoza orofaringian\. Diagnosticul prezumtiv de esofagit\ candidozic\ se stabile[te la un bolnav cu disfagie, durere restrosternal\ [i care prezint\ candidoz\ oral\.
Examenul endoscopic este recomandat doar la cei la care simptomele esofagiene nu se rezolv\ odat\ cu vindecarea leziunilor orale sub tratamentul antifungic.
Endoscopia este cea mai sensibil\ metod\ de diagnostic (sunt patognomonice pl\cile alb-g\lbui cu aspect brânzos). Diagnosticul de certitudine se bazeaz\
pe identificarea fungului ^n biopsia mucoasei (deoarece leziuni asem\n\toare pot
da [i CMV sau HSV).
Infec]ia cu Candida este o cauz\ mai rar\ de enterocolit\, boal\ hepatic\,
pancreatit\ acut\, colecistit\, abcese intraperitoneale.
Tratament
• Fluconazol 3-6 mg/kg/zi IV apoi per os timp de 14-21 zile;
• Ketoconazol 7-10 mg/kg/zi per os timp de 14-21 zile;
• Amfotericina B parenteral\ 0,5-1 mg/kg/zi ^n doz\ unic\, ^n perfuzie cu
solu]ie de glucoz\ 5% pe o durat\ de 4-6 ore; Durata tratamentului este de 1421 de zile. Datorit\ efectelor adverse (insuficien]\ renal\, tulbur\ri electrolitice,
febr\, frisoane, transpira]ii) este rezervat cazurilor severe de candidoz\ esofagian\.
Uneori candidoza oral\ [i esofagian\ este rezistent\ la terapia antifungic\
administrat\ ^n doze adecvate pe o perioad\ de 14 zile. Acestea apar de obicei
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la cei cu boala HIV avansat\ (CD4 sub 50 celule/mm 3) ce au primit terapie antifungic\ prelungit\. ~n general bolnavii cu candidoz\ orofaringian\ care nu r\spund la administrarea de Nistatin sau Ketoconazol vor r\spunde la Fluconazol. La
cei rezisten]i la Fluconazol op]iunea terapeutic\ este Amfotericina B parenteral\.
Durata tratamentului este dependent\ de r\spunsul terapeutic, dar sunt necesare
7-14 zile pentru localizarea orofaringian\ [i de pân\ la 21 zile pentru esofagit\.
Profilaxia candidozelor
Metoda cea mai important\ pentru prevenirea candidozelor cutaneomucoase
este amelioarea deficitului imun prin terapie antiretroviral\ eficient\.
Alte metode: igiena corespunz\toare a cavit\]ii bucale, evitarea utiliz\rii f\r\
indica]ii precise a antibioticoterapiei [i corticoterapiei.
Terapia antifungic\ profilactic\ secundar\ se recomand\ doar la cei cu esofagit\ candidozic\ recurent\ sau complicat\.

Diareea acut\ [i cronic\
Diareea acut\ (durata sub 15 zile): este foarte frecvent\ la copiii cu infec]ie
HIV. Este determinat\ de agen]ii întâlni]i în mod obi[nuit la copil [i se trateaz\
la fel. Este important s\ se previn\ [i s\ se trateze deshidratarea.
Diareea cronic\ (durata mai mare de 30 zile) este o manifestare clinic\
important\ a SIDA [i contribuie la malnutri]ie [i la agravarea imunodepresiei.
Se poate înso]i cu febr\, v\rs\turi, dureri abdominale, sc\dere în greutate. Dup\
începerea tratamentului ARV, scade frecven]a episoadelor diareice.

Etiologie/patogenie:
1. Patogeni digestivi
• Sunt identifica]i la 50% din adul]ii HIV pozitivi cu diaree;
• Orice agent enteric poate determina diaree cronic\;
• Pot fi implica]i mai mul]i agen]i patogeni;
• Bacterii: Campylobacter sp., Salmonella sp., Shigella sp., MAC, C. difficile, E. coli, Yersinia enterocolitica, Aeromonas Hydrophilia;
• virusuri: CMV, Adenovirusuri, Rotavirusuri, Astrovirusuri, Calicivirusuri;
• paraziti: Cryptosporidium parvum, Microsporidia, Isospora belli, Giardia
lamblia, Entamoeba histolitica, Cyclospora sp., Strongiloides stercoralis;
• fungi: Histoplasma sp.
2. Enteropatia determinat\ de HIV produce atrofia vilozit\]ilor [i hiperplazia
criptelor/diaree mediat\ prin IgE.
3. Alte mecanisme
• deficit de lactaz\: intoleran]\ la lactoz\;

• suprapopularea microbian\ la nivelul intestinului sub]ire;
• malabsorb]ie.

Diagnostic
Prima etap\
a) caracterizarea diareei [i evaluarea statusului nutri]ional;
b) coprocultura stabile[te etiologia. Metode speciale de detectare a E. coli,
Aeromonas, MAC, Campylobacter [i Yersinia;
c) ELISA pentru Rotavirusuri, Adenovirusuri, toxinele C. difficile, Giardia
[i Amoeba;
d) examenul microscopic al scaunului poate eviden]ia:
- leucocite [i hematii (colit\);
- ou\ [i parazi]i (metode speciale pentru Cryptosporidium, Isospora,
Microsporidia);
- bacili acid-alcoolorezisten]i (b.K., MAC).
e) hemoculturi pentru bacterii [i MAC, în caz de febr\.
A doua etap\
Pentru pacien]ii f\r\ diagnostic [i f\r\ r\spuns la tratament simptomatic:
a) esofago-duodenoscopie cu:
- biopsie pentru MAC, Cryptosporidium, Isospora etc.;
- aspirat duodenal pentru Cryptosporidium, Isospora, Giardia, larve de
S. Stercoralis.
b) colonoscopie: cu biopsie pentru CMV;
c) altele: investigarea deficitului de lactaz\ [i evaluarea altor func]ii digestive.
Tratament
1. Corectarea [i men]inerea balan]ei hidroelectrolitice;
2. Antidiareice (loperamid, trimebutin);
3. Tratament nutri]ional. Ar putea fi necesar\ o diet\ f\r\ lactoz\, formule
elementare sau nutri]ie parenteral\ în diareea sever\ sau intratabil\;
4. Tratament etiologic:
- Campylobacter jejuni - eritromicin\, claritromicin\ sau ciprofloxacin\
7-10 zile;
- C. difficile - metronidazol sau vancomicin\ 7-10 zile;
- Shigella sp. - TMP/SMZ, ac nalidixic, ciprofloxacin\ 5- 7zile;
- Salmonella sp. - TMP/SMZ, ceftriaxon\, ciprofloxacin\;
- Aeromonas sp. - TMP/SMZ;
- E. coli - TMP/SMZ, Colistin, acid malidixic, ciprofloxacin\, ceftriaxon;
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- CMV: ganciclovir;
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- Giardia lamblia - metronidazol, albendazol;
- Cryptosporidium - paromomicin\, azytromicin\, rifaximin\. Este po-

sibil ca nici unul s\ nu fie eficient;
- Isospora - TMP/SMZ, iar la alergici: metronidazol, pyrimetamin\,
rifaximin\;
- Microsporidia - în unele cazuri pot exista beneficii sub tratamentul
cu metronidazol sau albendazol.
Dac\ nu se identific\ nici un agent patogen, se va lua în considerare un
tratament empiric cu TMP/SMZ [i/sau metronidazol, în cazul în care exist\ resurse sc\zute.

Infec]ia cu virusurile hepatitice B, D [i C la pacien]ii
cu infec]ie HIV
Introducere
Virusurile hepatitice B, D [i C au c\i de transmitere similare cu HIV motiv
pentru care inciden]a coinfec]iilor este mare.
Pâna la introducerea HAART în tratamentul infec]iei HIV speran]a de via]\
a acestor pacien]i era sc\zuta, astfel c\ o serie de infec]ii cronice precum cele
cu virusurile hepatitice B, D [i C nu au putut fi studiate. Aceast\ situa]ie s-a
modificat ^n ultimii ani deoarece HAART a modificat modul de evolu]ie a infec]iei HIV prin sc\derea morbidit\]ii [i mortalit\]ii prin infec]ii oportuniste Prelungirea vie]ii acestor pacien]i a f\cut posibil\ evaluarea influen]elor reciproce ale
celor dou\ virusuri hepatitice [i HIV.
Epidemiologie
Studii efectuate în diverse ]\ri au ar\tat inciden]a crescut\ a coinfec]iei HIV
cu virusurile hepatitice B, D [i C.
Un studiu efectuat la Universitatea de Medicin\ din New York pe un lot
de 374 de pacien]i homosexuali cu infec]ie HIV a ar\tat prezen]a VHB la 9%
din cazuri, iar a VHC la 12% dintre bolnavi. Un alt studiu efectuat la utilizatorii de droguri intravenoase a ar\tat prezen]a coinfec]ei HIV/VHB la 10%
pacien]i, iar HIV/VHC de aproximativ 46%.
De asemenea, riscul transmiterii infec]iilor cu VHB [i VHC pe cale sexual\ este mai mare la pacien]ii cu infec]ie HIV fa]\ de cei seronegativi HIV. Un
studiu efectuat la partenerii sexuali ai 106 b\rba]i cu infec]ie HIV comparativ
cu 106 b\rba]i HIV negativ care aveau aceea[i vârst\ [i aceea[i factori de risc
pentru transmiterea VHC a ar\tat diferen]e semnificative, [i anume: prevalen]a
infec]iei VHC a fost de 15,1% la pacien]ii HIV pozitivi fa]\ de 1,2% la cei

HIV negativi (p< 0,005).
Anatomopatologie
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Examinarea histologic\ a preleva]elor ob]inute prin biopsie hepatic\ la pacien]ii cu coinfec]ie HIV/VHC a ar\tat o serie de diferen]e a c\ror semnifica]ie
va fi stabilit\ prin urm\rirea pe o perioad\ mai îndelungat\ a acestor pacien]i.
Principalele diferen]e observate într-un studiu efectuat la 100 pacien]i cu coinfec]ie HIV/VHC au fost: inciden]a redus\ a siderozei - 6% [i a steatozei 55%,
precum [i prezen]a de infiltrate portale necaracteristice la majoritatea pacien]ilor,
respectiv lipsa infiltratelor limfocitare, a plasmocitelor [i eozinofilelor specifice
infec]iei cronice VHC. În acela[i timp leziunile necroinflamatorii severe sunt mai
frecvente (37%) la pacien]ii cu coinfec]ie HIV/VHC fa]\ de cei numai cu VHC
(8%).
La pacien]ii cu coinfec]ie HIV/VHB se observ\, de asemenea, activitate necroinflamatorie slab\ cu infiltrate periportale [i portale reduse, precum [i un grad
sc\zut de necroz\.
Influen]a infec]iei HIV asupra infec]iei cu VHB, VHD [i VHC
Studiile efectuate pân\ în prezent au ar\tat c\ HIV influen]eaz\ negativ
infec]ia cu VHB [i VHC sub toate aspectele.
1. Nivele crescute ale replic\rii viru[ilor hepatici dovedite de studii efectuate atât pt VHB, cât [i pt VHC. Acest fapt se explic\ prin deprimarea reac]iei
imune caracteristic\ HIV. Clearance-ul VHB se produce prin mecanism citotoxic mediat de limfocitele CD8, iar eradicarea prin apari]ia anticorpilor HBs
(r\spuns imun umoral). Krosgaard [i colaboratoii au ar\tat c\ sc\derea ADN
VHB cu 20% care apare la imunocompeten]i este mult mai mic\: 4%.
În cazul infec]iei VHC r\spunsul imun care duce la eliminarea virusului se
bazeaz\ atât pe activarea CD4, cât [i pe cea a CD8. Cre[terea nivelelor ARN
VHC a fost demonstrat\ de aproape 10 ani prin studii comparative pe loturi de
pacien]i hemofilici cu hepatit\ cronic\ C asociat\ sau nu cu infec]ia HIV. Nivelul
ARN VHC este corelat direct cu nivelul CD4 [i ARN HIV.
2. Favorizarea transmiterii VHB si VHC la partenerii sexuali ai pacien]ilor
cu coinfec]ie HIV - VHC/VHB a[a cum este subliniat de un studiu efectuat pe
dou\ loturi de pacien]i hemofilici. Rata transmiterii pe cale sexual\ a VHC a fost
apreciat\ la 3% la hemoifilicii HIV/VHC fa]\ de 0% la cei numai cu VHC.
De asemenea, este favorizat\ [i transmiterea de la mam\ la copil, inciden]a
infec]iei VHC este de 3% la copiii din mame numai cu infec]ie cu virusuri
hepatitice versus 10% din copiii din mame cu dubl\ infec]ie VHC/HIV.
Riscul crescut de transmitere a virusurilor hepatitice se datoreaz\ probabil
nivelurilor crescute ale viremiei VHB/VHC la bolnavii cu infec]ie HIV/ SIDA.
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3. Modificarea r\spunsului imun la infec]ia cu virusurile hepatitice indus\
de prezen]a HIV prin sc\derea r\spunsului limfoproliferativ [i activarea limfocitelor CD8, [i sc\dera CD4, care se coreleaz\ cu nivele sc\zute ale transaminazelor serice. La pacien]ii cu infec]ie VHB + VHD replicarea VHB este
supresat\ pentru a forma particulele virale D. La pacien]ii cu infec]ie HIV
r\spunsul imun insufficient favorizeaz\ replicarea ambelor virusuri.
4. Agravarea evolu]iei hepatitei B sau C c\tre ciroza eviden]iate de o serie
de studii publicate în ultimii ani. O serie de factori favorizeaz\ evolu]ia infec]iilor
B, D, C c\tre ciroz\: consumul de alcool, nivelul limfocitelor CD4.
5. Cre[terea riscului de deces prin insuficien]\ hepatic\ datorat\ evolu]iei
clinice nefavorabile a infec]iilor cronice B [i C c\tre stadii finale. Studiile au
ar\tat inciden]a de dou\ ori mai mare a mortalit\]ii prin boala hepatic\ terminal\, respectiv 13,5% la pacien]ii cu coinfec]ie HIV/VHC versus 6,5% la cei
numai cu infec]ie cu VHC.
Influen]a infec]iei cu VHB, VHD, VHC asupra infec]iei HIV
În ultimii ani a fost acceptat\ idea c\ infec]ia cu virusurile hepatitice B [i
C nu influen]eaz\ evolu]ia infec]iei HIV deoarece nu a fost observat\ o asociere
a coinfec]iei HIV/VHB sau HIV/VHC cu sc\derea limfocitelor CD4 sau cu
cre[terea riscului de infec]ii oportuniste. Al]i autori au ar\tat c\ o cre[tere a
nivelului ARN VHC de 10 ori se asociaz\ cu o cre[tere a riscului de evolu]ie
c\tre SIDA de 1,6 ori mai mare.
Dup\ 1996 când mortalitaea [i morbiditatea prin infec]ii oportuniste ^n SIDA
a sc\zut datorit\ HAART, a cresut morbiditatea [i mortalitatea prin hepatit\ cronic\ B, D, C, dep\[ind-o pe cea prin infec]ii oportuniste.
A ap\rut astfel o nou\ problem\, [i anume necesitatea tratamentului acestor afec]iuni [i la pacien]ii cu infec]ie HIV/SIDA.
O serie de studii au dovedit c\ riscul apari]iei hepatotoxicit\]ii ca reac]ie
advers\ la tratamentul antiretroviral este mai mare la pacien]ii cu coinfec]ie
HIV/VHC sau HIV/VHB.
De asemenea, trebuie avut în vedere c\ dup\ ini]ierea HAART apare fenomenul de reconstruc]ie imun\ care se poate manifesta [i prin cre[terea transaminazelor, putînd fi confundat cu hepatotoxicitatea terapiei.
Unii autori recomand\ ca ini]ial s\ se fac\ tratamentul infec]ilor cronice B
sau C [i apoi s\ se ^nceap\ HAART, pentru a sc\dea cât mai mult riscul hepatotoxicit\]ii.

Evaluarea pacientului
Având în vedere prognosticul sever al pacien]ilor cu coinfec]ii HIV/VHB/
VHD/VHC Societatea American\ de Boli Infec]ioase (IDSA) recomand\:
• Testarea tuturor pacientilor cu infec]ie HIV pentru anticorpii HBc. Aceasta
are drept scop depistarea celor negativi [i vaccinarea VHB a acestora, precum
[i depistrea coinfec]iei în scopul stabilirii conduitei terapeutice adecvate. (MMWR
1999; 48 RR - 10:41)
• Testarea anticorpilor VHC prin test ELISA. Testul pozitiv trebuie confirmat prin imunoblot (RIBA) sau prin PCR calitativ sau cantitativ. În cazul în
3
care CD4 este sub 100 cel/mm testul ELISA poate fi fals negativ. (MMWR
1999; 48 RR - 10:33). De asemenea, este util\ genotiparea VHC pentru aprecierea prognosticului [i a r\spunsului la tratament. Genotipul 1 se asociaz\ cu
prognostic sever.
• Recoltarea alaninaminotransferazei (ALT) la depistare [i ulterior periodic.
Cre[terea nivelului transaminazelor pe parcursul HAART este dificil de interpretat. Se poate datora suprainfec]iei VHB cu VHD sau alte viruri cu tropism hepatic (CMV etc.) sau se poate datora reactiv\rii infec]iilor VHB, VHD, VHC, apari]ia rezisten]ei VHB la Lamivudina, apari]ia sidromului de reconversie imun\ sau
hepatotoxicit\]ii antiretroviralelor.
• Evaluarea pentru tratament cu interferon + ribavirin\ - pt VHC.
• Se va recomanda pacien]ilor cu infec]ii cu virusuri hepatitice evitarea consumului de alcool.
• Testarea ELISA pentru eviden]ierea anticorpilor VHA [i vaccinarea pacien]ilor susceptibili.
• Biopsia hepatic\ este obligatorie la pacien]ii la care se vizeaz\ ini]ierea
terapiei cu IFN, Lamivudin\, respectiv Ribavirin\.
Tratamentul infec]iei VHB la pacien]ii HIV pozitivi
Obiectivele tratamentului sunt:
• Oprirea sau vindecarea leziunilor hepatice;
• Eradicarea infec]iei cu VHB.
Criteriile de ini]iere a terapiei VHB la imunocompeten]i, respectiv de prognostic favorabil la tratament) sunt:
• Nivele detectabile ale ADN VHB timp de 6 luni - r\spund favorabil pacien]ii cu nivele relative mici ale ADN VHB, sub 200 pg/ml.
• Nivele crecute ale ALT;
• Eviden]ierea infiltratelor inflamatorii cornice la biopsia hepatic\.
La pacien]ii imunodeprima]i tratamentul infec]iei cornice VHB este înc\ discutat. Ace[tia de obicei nu îndeplinesc criteriile de mai sus: nivele sc\zute ale
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ALT, nivele foarte ridicate ale ADN VHB, activitate inflamatorie sc\zut\ la biopsie hepatic\. De aceea pacien]ii cu infec]ie HIV/ SIDA vor avea un r\spuns
nesatisf\c\tor la tratament.
1. Interferonul alfa (IFN) 10 MU la 3 zile pe s\pt\mân\ subcutanat este
terapia standard. La pacien]ii cu coinfec]ie HIV/VHB este greu tolerat, iar rata
r\spunsurilor favorabile este sub 10%. Interferonul Pegylat (PEGIntron) este o
nou\ formulare pentru IFN cu administrare o dat\ pe s\pt\mân\ a 150 mg sc
[i cu eficacitate mai bun\.
2. Lamivudina este aprobat\ pentru tratamentul infec]iei VHB din 1998 în
SUA. Ea este folosit\ în tratamentul asociat cu IFN sau în monoterapie la
pacien]ii care nu se încadreaz\ în criteriile de tratament cu IFN (vezi mai sus)
sau care nu tolereaz\ IFN. Lamivudina realizeaz\ inhibarea ADN polimerazei [i
suprim\ replicarea VHB. Doza recomandat\ este de 100 mg/zi. Spre deosebire
de IFN rata r\spunsurilor favorabile este similar\ la imunocompeten]i [i imunodeprima]i. Peste 90% realizeaz\ negativarea ADN VHB, precum [i sc\derea
ALT [i ameliorarea histologic\ în 12 luni. La oprirea lamivudinei numai 20%
pacien]i au r\spuns sus]inut, respectiv men]in ADNVHB la nivele nedetectabile,
[i 15% men]in Ag HBe negativ.
Tratamentul infec]iei VHD la pacien]ii HIV pozitivi
La ora actual\ exist\ pu]ine date privind tratamentul pacien]ilor
HIV/VHB/VHD, iar acestea sunt descurajante. Se folosesc doze crescute de IFN
care au un grad mare de toxicitate, iar r\spusul este nesatisf\c\tor. Administrarea
de Lamivudina la ace[ti pacien]i realizeaz\ supresia VHB, dar nu [i pe cea
VHD. Studiile efectute nu au ar\tat sc\derea semnificativ\ a viremiei VHD, a
ALT [i nici ameliore histologic\. Prognosticul este rezervat la ace[ti pacien]i
datorit\ efectului citopatic direct al VHD.
Tratamentul infec]iei VHC la pacien]ii HIV pozitivi
Obiectivele terapiei sunt:
• Eradicarea infec]iei VHC;
• Ameliorarea histologic\ cu oprirea evolu]ei c\tre ciroz\ [i cancer hepatic.
Se consider\ vindecat pacientul care la 24 de s\pt\mâni de la oprirea terapiei are ARN VHC nedetectabil.
S-a demonstrat c\ IFN [i Ribavirina au activitate antiviral\, antifibrotic\ [i
imunomodulatoare, astfel c\ pacien]ii pot avea ameliorare histiologic\ [i f\r\
ob]inerea negativ\rii ARN VHC.
La pacien]ii imunodeprima]i este de a[teptat ca r\spunsul la tratament s\ fie
mai sc\zut fa]\ de cei imunocompeten]i.
Terapia standard la pacien]ii cu hepatit\ cronic\ C imunocompeten]i este

IFN alfa + Ribavirin\.
Criteriile de prognostic favorabil la pacien]ii HIV pozitivi sunt: nivelul CD4
peste 500 cel/mm3 , ARN HIV sub 7 log copii/ml. Pentru a începe terapia
hepatitei cornice C trebuie ca infec]ia HIV s\ fie stabilizat\, practic pacien]ii
trebuie s\ aib\ r\spuns bun [i s\ tolereze bine HAART. Totu[i înc\ nu exist\
suficiente studii care s\ stabileasc\ clar criteriile de ini]iere a tratamentului cu
IFN + ribavirin\, respectiv criteriile de excludere. Un criteriu clar de excludere
de la terapie este consumul de alcool [i droguri i.v. Tratamentul concomitent cu
metadon\ nu este contraindicatie.
1. Interferonul alfa: doza uzual\ este 3 megaunit\]i de 3 ori pe s\pt\mân\
sau IFN Pegylat 150 mg/s\ptamân\ sc.
2. Ribavirina: doza uzual\ este de 1.000 mg/zi sub 75 kg [i 1.200 mg/zi
peste 75 kg. Este teratogen\ [i embriocid\, se acumuleaz\ în tesutul gonadic [i
poate persista 6 luni de la oprirea terapiei, deci este contraindicat\ la gravide.
Nu se cunoa[te durata optim\ de tratament. Având în vedere studiile efectuate la imunocompeten]i este indicat ca tratamentul IFN + Ribavirin\ s\ dureze
24 s\pt\mâni cu oprirea lui dac\ nu s-a ob]inut negativarea ARN VHC, sau
continuarea lui pân\ la 48 s\pt\mâni dac\ ARN VHC este dedetectabil. Totu[i
unele studii au ar\tat la biopsia hepatic\ la 24 de s\pt\mâni o ameliorare histologic\ la o treime din pacien]i, chiar în absen]a r\spunsului virusologic (29).
Tratamentul cu IFN este în general dificil de tolerat de pacien]ii imunodeprima]i, principala reac]ie advers\ fiind sindromul pseudogripal, mai ales în
primele 4 s\pt\mâni de tratament [i reac]iile adverse neuropsihiatrice: iritabilitae,
anxietate, tulbur\ri de personalitate, chiar modific\ri psihotice.
Tratamentul ARV nu influen]eaz\ evolu]ia hepatitei cornice B sau C, dar
cre[te [ansele de r\spuns favorabil prin refacerea imunit\]ii.
Dac\ pacientul nu întrune[te criteriile de includere în HAART poate primi
numai tratament pentru infec]iile B, D, C.
Tratamentul concomitent Ribavirin\-AZT trebuie evitat datorit\ riscului crescut de apari]ie a anemiei, hemolizei [i toxicit\]ii medulare.

Afec]iuni determinate de virusurile herpetice
Infec]ii cu virusurile Herpes simplex
Infec]iile cu virusurile herpes simplex tip 1 (HSV1) [i tip 2 (HSV 2) apar
frecvent la copiii seropozitivi. HSV1 afecteaz\ de obicei regiunea orofacial\,
trunchiul [i membrele superioare, pe când HSV2 este implicat ^n determin\rile
genitale, localiz\rile perianale, fesiere, de la nivelul membrelor inferioare [i ^n
infec]iile herpetice ale nou-n\scutului.
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Manifest\rile clinice principale ale infec]iei cu HSV sunt reprezentate de
herpesul peribucal, gingivostomatit\ herpetic\, angin\ herpetic\, keratoconjunctivit\ herpetic\, esofagit\ herpetic\, vulvovaginit\, encefalit\, herpesul diseminat.
Leziunile cutanate apar sub forma unor papule eritematoase transformate
rapid ^n vezicule care se ulcereaz\ formând cruste; sunt ^nso]ite de durere, limfadenopatie regional\ [i febr\ ^n special ^n primoinfec]ie. Extensia leziunilor,
durata evolu]iei [i frecven]a recurentelor sunt determinate de gradul de imunodepresie.
Gingivostomatita herpetic\ debuteaz\ frecvent cu febr\, afectarea st\rii generale, disfagie [i grea]\. La examenul obiectiv se observ\ eritem [i edem al mucoasei orofaringiene, cu vezicule la acest nivel ce se ulcereaz\ rapid transformându-se ^n ulcera]ii cu halou hiperemic acoperite de un depozit cenu[iu; leziunile
sunt foarte dureroase, ^nso]ite de halen\ fetid\, sialoree [i adenopatii sensibile sub
mentoniere [i submandibulare. Se extind deseori la buze, menton [i perioronazal.
Vulvovaginita herpetic\ se manifest\ cu mici vezicule ce se ulcereaz\ [i conflueaz\ ^n leziuni buloase sau ulcerative extinse, foarte dureroase, la nivelul vulvei, vaginului, perineului, cu adenopatii inghinale bilaterale sensibile. Poate asocia
cervicita, cu leucoree abundent\ alb-g\lbui sau uretrit\, cu tulbura\ri mic]ionale.
Esofagita herpetic\ apare la copii cu CD4 <100 c/mmc, acuzele principale
fiind odinofagia [i durerile retrosternale cu caracter de arsur\. Afectarea esofagului se situeaz\ ^n treimea distal\ a acestuia.
Frecvent apar leziuni concomitente orolabiale.
Encefalita herpetic\ se manifest\ prin febr\, afectarea st\rii generale, cefalee,
semne de afectare a cortexului orbito-fronto-temporal cu tulbur\ri de comportament, halucina]ii olfactive [i gustative, anosmie, defecte de vorbire, amnezie retrograda, hemiparez\, convulsii, com\. Afectarea cutanat\ concomitent\ apare ^n
10-20% din cazuri. Punc]ia lombar\ eviden]iaz\ pleiocitoza limfocitar\ moderat\
(500 cel/mmc), hematii >100/mmc, glicorahie normal\ sau sc\zut\, proteinorahie
moderat crescut\ (<1g/l), cu un procent crescut de gamaglobuline (>10%).CT
cerebral obiectiveaz\ zone hipodense bitemporale, eventual [i orbito-frontale, cu
edem perilezional important, corespunz\toare necrozelor. Este foarte sever\, având
o letalitate crescut\ [i sechele neurologice importante.
Herpesul diseminat apare la copiii cu un grad avansat de imunodepresie [i
evolueaz\ cu erup]ie veziculoas\ extins\, cu caracter necrotico-hemoragic, trenant\, cu tendin]\ la cronicizare [i determin\ri pluriviscerale, frecvent hepatice, encefalitice, esofagiene, suprarenale, pulmonare, având un prognostic rezervat [i posibil\ rezisten]\ la tratamentul cu aciclovir.
Herpesul neonatal se poate manifesta cu tablou clinic de afectare a tegumen-

telor, ochilor [i gurii, când apare din zilele 2-7 de via]\ cu vezicule dispuse ^n
buchete pe un fond eritematos la nivelul prezenta]iei [i a zonelor cutanate traumatizate ^n timpul na[terii, care se ulcereaz\ rapid. ~n formele severe pot ap\rea
bule, pustule, leziuni necrotico-hemoragice diseminate. Asociaz\ kerato-conjunctivita [i gingivostomatita. Frecvent disemineaz\, cu afect\ri multiple viscerale.
Forma clinic\ cu afectarea SNC apare dup\ a 11-a zi de via]\ sau chiar dup\
4-6 s\pt\mâni cu tablou de meningoencefalit\ sever\. Uneori leziunile cutaneomucoase pot lipsi, dianosticul fiind dificil ^n aceast\ situa]ie. Herpesul diseminat
neonatal apare ^n prima s\pt\mân\ de via]\ [i debuteaz\ cu febr\, refuzul sânului, icter, hepatosplenomegalie, petesii, erup]ie eritematoveziculoas\ cu evolu]ie
necrotico-hemoragic\ [i afectare ulterioar\ a SNC, afectare hepatic\, pneumonie
intersti]iala sever\, hemoragii cutaneomucoase, miocardit\, enterocolit\ necrozant\,
keratit\, CIVD.
Diagnostic de laborator
Diagnostic virusologic
Eviden]ierea HSV ^n culturi celulare (din secre]iile de la nivelul veziculelor)
prin apari]ia efectului citopatogen caracteristic. Pozitivarea culturii apare ^n 1-14
zile. Permite tiparea HSV [i testarea sensibilit\]ii la antivirale.
Eviden]ierea particulelor virale prin microscopie electronic\ (ME) sau imunoelectronomicroscopie (IEM) nu este de uz curent, nu poate diferen]ia HSV1 de
HSV2 [i de VZV, tehnic\ laborioas\.
Eviden]ierea antigenelor virale prin imunofluorescen]\ direct\ (IFD), imunoenzimatic (EIA) sau radioimunologic (RIA).
Eviden]ierea ADN-HSV prin hibridare molecular\ sau PCR. Se poate efectua din LCR, secre]ii genitale, biopsii tisulare, lichid amniotic.
Diagnosticul serologic are o importan]\ diagnostic\ redus\, titrurile de anticorpi nefiind corelate cu clinica. Poate fi util ^n diagnosticul encefalitei herpetice prin eviden]ierea secre]iei intratecale de anticorpi [i ^n diagnosticul primoinfec]iei prin eviden]ierea IgM specifice.
Diagnosticul histopatologic (citodiagnosticul Tzanck) eviden]iaz\ modific\rile
histologice caracteristice pe frotiuri colorate cu hematoxilin-eozin\ a produsului
ob]inut prin abraziunea ulcera]iei: celule gigante multinucleate, cu nuclei multiloba]i [i cu incluziuni eozinofilice intranucleare.
Tratament
Herpes orolabial: acyclovir 5-10 mg/kg/doz\ i.v. la 8 ore sau 250 mg/m2/doz\
i.v. la 8 ore sau 1.200 mg/m2/zi p.o. ^mp\r]ite ^n 3 doze pentru 5-7 zile.
Infec]ie diseminat\: acyclovir 1.500 mg/m2 /zi i.v., divizat ^n 3 doze, timp
de 10-14 zile
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Infec]ie recurent\ cutaneo-mucoas\: acyclovir 1.200/m2/zi p.o. ^mp\r]it ^n 4
doze, timp de 5-7 zile. ~n caz de recuren]e frecvente (peste 3 episoade ^n 6
luni), terapia supresiv\ cronic\ poate fi necesar\: acyclovir 200-400 mg/zi, ^mp\r]it ^n 2 doze, pe o perioad\ variabil\, care se poate ^ntinde pân\ la o lun\.
Herpes neonatal: acyclovir 10-15 mg/kg/doz\ i.v., la 8 ore, timp de 14-21 zile.

Infec]ii cu virusul Varicelo-Zosterian
Varicela
Varicela este infec]ia primar\ determinat\ de virusul varicelo-zosterian (VZV)
[i este caracterizat\ de erup]ie generalizat\, polimorf\, constituit\ din elemente
cu evolu]ie ciclic\ ce parcurg mai multe stadii: macul\, papul\, vezicul\ cu lichid
clar, pustul\, crust\, ce apar ^n mai multe valuri eruptive [i care asociaz\ prurit, febr\ [i semne de afectare sistemic\. La copiii cu SIDA boala poate avea
o evolu]ie sever\ [i complica]ii frecvente, care se coreleaz\ cu gradul de imunodepresie, dar inciden]a bolii nu difer\ de cea a copiilor s\n\to[i. Principalele
complica]ii ce pot ap\rea la ace[ti copii sunt: evolu]ia prelungit\ [i/sau recurent\; suprainfec]iile bacteriene cutanate (foliculite, impetiginizare, erizipel, celulite,
abcese cutanate, flegmoane), oculare (conjunctivit\, blefaro-conjunctivit\), respiratorii (angine, pneumonii), infec]ii bacteriene sistemice; leziunile cutanate atipice:
hiperkeratozice, verucoase sau de tip ectimatos diseminate, cu evolu]ie cronic\,
care persist\ luni sau ani; complica]iile respiratorii (crupul sau pneumonia variceloas\), neurologice (cerebelit\, encefalit\, mielit\, mieloradiculit\, paralizii de
nervi cranieni), hepatita variceloas\, complica]iile oculare (retinita), diseminarea
visceral\.
Diagnostic de laborator
Diagnostic virusologic
Eviden]ierea VZV ^n culturi celulare prin apari]ia efectului citopatogen specific (pozitivarea culturii se realizeaz\ ^n 7 zile);
Eviden]ierea antigenelor virale ^n prelevatul ob]inut prin raclajul bazei leziunii cutaneo-mucoase prin IF sau EIA;
Eviden]ierea ADN-VZV prin PCR. Se pote efectua din umoarea apoas\,
LCR.
Diagnostic serologic
Util ^n diagnostic numai pentru confirmarea primoinfec]iei prin eviden]ierea
IgM anti-VZV sau a cre[terii de 4 ori a titrului de anticorpi IgG anti-VZV.
Diagnostic prin tehnici nespecifice
Citodiagnosticul Tzanck, vizualizarea particulelor virale ^n lichidul din vezicule ^n microscopie electronic\, dozarea interferonului alfa ^n LCR, sânge sau

lichid amniotic.
Tratament
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Sugari: acyclovir - 10 mg/kg/doza i.v. la 8 ore, diluat ^n 100 ml de glucoz\ 5%, ^n perfuzie de 1 or\, timp de 7-10 zile;
Copii peste 1 an: 500 mg/m2 /doza i.v. la 8 ore, diluat ^n 100 ml glucoz\
5%, ^n perfuzie de 1 or\, 7-10 zile.
Profilaxie
Dup\ expunerea la virus, la copiii cu SIDA seronegativi-VZV se recomand\
imunoglobuline anti-VZV (VZIG) ^n doza de 125 unit\]i la 10 kg (1,25 ml),
maxim 625 unit\]i, i.m., o singur\ doz\. Pentru a fi eficiente, VZIG trebuie
administrate ^n primele 48-96 de ore de la contact.
Chiar dac\ nu vor putea preveni infec]ia la persoanele susceptibile, vor
^ntârzia debutul varicelei [i vor reduce severitatea bolii. Administrarea de acyclovir poate preveni varicela dac\ se administreaz\ timp de 7-9 zile dup\ expunere,
^n doza de 40-50 mg/kg/zi, când VZIG nu sunt disponibile sau au trecut mai mult
de 96 de ore de la contact.
Copiii seropozitivi asimptomatici ^ncadra]i ^n categoria 1 imunologic\ pot
primi vaccin cu virus viu atenuat ^ncepând de la 12-15 luni de via]\.

Herpes zoster
Afec]iunea este determinat\ de reactivarea VZV latent din ganglionii nervo[i
senzitivi spinali sau omologi ai nervilor cranieni. Se manifest\ clinic cu nevralgie intens\ localizat\ pe 1 sau 2 dermatoame aflate pe traiectul nervului senzitiv dependent de ganglionul afectat [i erup]ie veziculoas\ ^n buchete cu distribu]ie radicular\ la acest nivel, unilateral\. La copiii cu SIDA inciden]a bolii este
semnificativ mai mare.
Majoritatea cazurilor sunt similare cu cele ^ntâlnite la imunocompeten]i, dar
la copiii cu imunodepresie marcat\ se pot ^ntâlni forme severe cu extensie multimetamerica a leziunilor, evolutie necrotico-hemoragica a acestora, diseminare
variceliform\, afectare visceral\ (pneumonie, hepatit\), complica]ii neurologice,
recidive frecvente, evolu]ie cronic\ prin apari]ia continu\ de noi leziuni de herpes zoster f\r\ vindecarea celor anterioare, care pot ^mbr\ca forme atipice crustoase [i ulcerate, hiperkeratozice sau verucoase.
Uneori, reactivarea VZV ^n stadii avansate de infec]ie HIV nu se ^nso]e[te
de leziuni cutanate, dar poate determina necroz\ acut\ de retin\ (care evolueaz\
rapid c\tre dezlipire de retin\ [i cecitate), nevrit\ optic\, meningo-encefalit\,
mielit\, afect\ri viscerale.
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Tratament
Acyclovir: 20 mg/kg/doz\ p.o. la 6 ore (maxim 800 mg/doz\), 5-7 zile. ~n
herpesul oftalmic sau diseminat acyclovirul trebuie administrat i.v. Valacyclovirul
[i famciclovirul sunt prodroguri ale acyclovirului [i respectiv ale penciclovirului,
dar eficacitatea [i siguran]a lor sunt pu]in studiate la copii.

Infec]ii cu virusul Citomegalic
Infec]ia cu virusul citomegalic (CMV) este cea mai frecvent\ infec]ie oportunist\ viral\ ^ntâlnit\ la pacien]ii infecta]i HIV, având o inciden]\ crescut\ când
CD4 scade sub 100 cel/mmc. Primoinfec]ia CMV este rareori recunoscut\ la
copiii seropozitivi, manifest\rile clinice datorându-se ^n cele mai multe cazuri
reactiv\rii CMV ^n condi]iile imunodepresiei severe.
Manifest\ri clinice
Retinita CMV este cea mai frecvent\ manifestare clinic\ a infec]iei cu CMV;
ea apare ^n stadiile tardive ale infec]iei HIV, de obicei când CD4 scade sub 50
cel/mmc. Const\ ^ntr-o necroz\ retinian\ progresiv\ care poate evolua cu dezlipire
de retin\ [i cecitate ^n 4-6 luni ^n absen]a terapiei specifice. Este mai frecvent
unilateral\, dar netratat\, se bilateralizeaz\ ^n multe cazuri. Poate fi asimptomatic\
(^n peste 50% din cazuri) sau se poate exprima clinic cu tulbur\ri de vedere:
sc\derea acuit\]ii vizuale, scotoame, reducerea câmpului vizual [i nu se ^nso]e[te
de durere ocular\. Diagnosticul afec]iunii este stabilit pe baza aspectului g\sit la
examenul fundului de ochi: infiltrat retinian perivascular alb-g\lbui v\tos, adesea
asociat cu hemoragie retinian\, f\r\ reac]ie inflamatorie asociat\, f\r\ afectarea
segmentului anterior al ochiului. Angiografia retinian\ poate fi utilizat\ pentru
diagnosticarea formelor atipice de boal\ [i pentru diagnosticul diferen]ial. De
asemenea, se poate determina prezen]a ADN-ului viral ^n ]esutul retinian sau
umoarea apoas\ prin hibridizare in situ sau PCR, dar nu se face de rutin\. Nu
exist\ o corela]ie ^ntre titrurile serologice pentru CMV [i afectarea ocular\.
Diagnosticul diferen]ial se face cu toxoplasmoza retino-coroidian\, necroza acut\
retinian\ din infec]ia cu VZV sau HSV1, sifilis secundar sau ter]iar, neoplazii
oculare.
Manifest\rile digestive ^ntâlnite la copiii seropozitivi sunt: esofagita, colita,
pancreatita, hepatita, colecistita. Pentru diagnostic sunt necesare investiga]ii endoscopice [i confirmare virusologic\ [i histopatologic\. Esofagita CMV este o cauz\
important\ de odino-disfagie la copiii cu SIDA, dar este mai pu]in frecvent\
decât esofagita candidozic\. Endoscopia deceleaz\ inflama]ia mucoasei [i ulcera]ii
hemoragice ^n treimea distal\ a esofagului [i permite efectuarea examenului bioptic al zonei afectate, care arat\ incluzii intranucleare tipice. Culturile virale sau

detec]ia Ag specific pot confirma diagnosticul. Colita CMV se manifest\ clinic
cu diaree apoas\ exploziv\, uneori sanguinolent\, ^nso]it\ de dureri abdominale,
febr\, inapeten]\, sc\dere ponderal\, alterarea st\rii generale. Se poate complica
cu hemoragii masive [i perfora]ii. Colonoscopia cu biopsia de mucoas\ [i examenul histopatologic sunt esen]iale pentru diagnostic.
Pneumonia CMV apare ca infiltrat difuz intersti]ial caracterizat de tuse neproductiv\, dispnee [i hipoxemie. Diagnosticul este dificil deoarece CMV este
frecvent prezent ^n lavajul bronho-alveolar [i nu se coreleaz\ cu afectarea pulmonar\ tisular\. CMV poate fi considerat ca agent etiologic ^n pneumoniile intersti]iale difuze ^n prezen]a hipoxemiei [i a eviden]ierii leziunilor citopatologice caracteristice, ^n absen]a eviden]ierii unui alt agent infec]ios. Diagnosticul diferen]ial include: pneumocistoz\, LIP, TBC, pneumonii cu alte virusuri respiratorii,
Chlamydia, Mycobacterii atipice.
Afectarea neurologic\ se ^ntâlne[te mai rar [i reprezint\ ^ntotdeauna un factor de prognostic nefavorabil. La copiii seropozitivi se pot ^ntâlni tablouri clinice de encefalit\/ventriculo-encefalit\, mielit\/mieloradiculit\, neuropatie periferic\.
Poliradiculopatia este cea mai frecvent\ manifestare neurologic\ [i se caracterizeaz\ prin deficit motor/senzorial la nivelul membrelor inferioare, parestezii, areflexie osteotendinoas\, urmate de instalarea tulbur\rilor sfincteriene. Confirmarea
etiologic\ este dat\ de eviden]ierea ^n LCR a CMV prin culturi celulare sau a
ADN-CMV prin PCR. LCR arat\ pleiocitoz\ cu polimorfonucleare, hipoglicorahie
[i cre[terea proteinorahiei. Ventriculoencefalita apare la bolnavii cu infec]ie HIV
avansat\ la care s-a diagnosticat anterior o alt\ infec]ie cu CMV [i se prezint\
cu febr\, cefalee, alterarea statusului mental, deficit motor, paralizii de nervi
cranieni, convulsii. ~n LCR se deceleaz\ o pleiocitoz\ limfocitar\ moderat\.
Examenul RMN arat\ semnal crescut periventricular [i l\rgirea ventriculilor, iar
prezen]a ADN-CMV ^n LCR prin PCR completeaz\ diagnosticul.
Diagnostic de laborator
Diagnostic histopatologic:
Eviden]ierea la nivelul ]esutului biopsiat a unor modific\ri caracteristice
reprezentate de apari]ia de celule gigante cu incluzii intranucleare mari,
asem\n\toare „ochilor de bufni]\“.
Diagnostic virusologic
Izolarea CMV ^n culturi celulare din sânge, urin\, LCR, lavaj bronho-alveolar, exsudat faringian, secre]ii genitale, lichid amniotic, biopsii tisulare.
Decelarea de antigene CMV intracelulare solubile prin imunofluorescen]\ sau
ELISA cu ajutorul anticorpilor monoclonali.
Eviden]ierea ADN-CMV prin PCR.
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Diagnosticul serologic
Util numai pentru confirmarea primoinfec]iei prin decelarea IgM anti-CMV.
Prezen]a IgG anti-CMV nu are valoare ^n diagnosticul unei infec]ii active CMV,
de[i unii autori sus]in c\ ^n cursul reactiv\rilor se ^nregistreaz\ cre[teri ale titrului de IgG anti-CMV.
Tratament
Cele dou\ antivirale cu eficacitate similar\ ^n tratamentul infec]iei cu CMV sunt
ganciclovirul [i foscarnetul. Ini]ial se administreaz\ doze de induc]ie pentru 14-21 de
zile, dup\ care se continu\ indefinit cu doze de ^ntre]inere pentru prevenirea recurentelor. Ganciclovir-pentru induc]ie: 5 mg/kg/doz\ i.v. la 12 ore (maxim 250
mg/doz\). Pentru tratamentul retinitei se poate utiliza ganciclovir ^n injec]ii intravitre
ene, ^n dou\ administr\ri s\pt\mânale. ~n retinit\, examenul fund de ochi se va re
peta dup\ 14 zile de tratament, când se va lua decizia privind continuarea terapiei
de induc]ie sau schimbarea pe tratament de ^ntre]inere. Doza de ^ntre]inere pentru
ganciclovir este de 5 mg/kg/zi i.v., 3 zile pe s\pt\mân\ sau o administrare s\pt\mânal\ de ganciclovir ^n injec]ie intravitrean\ pentru afectarea retinian\. ~n retinit\ tra
tamentul de ^ntre]inere se poate face [i cu ganciclovir dispozitiv intravitrean (Vitra
sert). Administrarea local\ nu protejeaz\ pentru infec]iile cu CMV cu alte localiz\ri.
~n formele refractare, induc]ia se poate face cu 7,5 mg/kg/doz\ i.v. la 12 ore, cu
un regim de intre]inere de 10 mg/kg/zi. Ganciclovirul se va administra i.v., diluat ^n
solu]ie salin\ sau glucoz\ 5% ^ntr-o or\. Principalele efecte adverse sunt reprezentate
de neutropenie, trombocitopenie, grea]\, v\rs\turi, anorexie, diaree, cre[terea transami
nazelor, a ureei, creatininei, hipoglicemie, tulbur\ri neurologice (confuzie, depresie,
parestezii, convulsii, com\). La pacien]ii cu antecedente de leucopenie la ganciclovir
sau la cei cu neutrofilie sub 1.000 cel/mmc se va face frotiul de sânge zilnic. Dac\
neutrofilele scad sub 500 cel/mmc se opre[te tratamentul pân\ la refacerea m\duvei
hematogene. Dup\ aceast\ pauz\, se vor administra doze crescânde progresiv. ~n neu
tropeniile severe se pot utiliza factori de stimulare a granulocitelor (GM-CSF): 5
mg/kg o dat\ pe zi s.c. sau i.v. Asocierea cu AZT cre[te riscul neutropeniilor severe.
Foscarnet - pentru induc]ie: 60 mg/kg/doz\ i.v. la 8 ore, iar pentru ^ntre]inere:
90-120 mg/kg/zi i.v. ^ntr-o or\. Medicamentul este nefrotoxic, poate determina grea]\,
v\rs\turi, anorexie, convulsii, hipoglicemie, hipokaliemie, hipomagnezemie. ~n retinita
CMV un alt antiviral activ este Cidofovirul-pentru induc]ie: 5 mg/kg i.v., o singur\
administrare s\pt\mânal\, timp de dou\ s\pt\mâni, iar pentru ^ntre]inere: 5 mg/kg i.v.
la dou\ s\pt\mâni. Poate fi activ asupra CMV rezistent la ganciclovir sau foscarnet.
Efectele adverse principale sunt toxicitatea renal\ (pentru care se recomand\ o bun\
hidratare [i asociere de probenecid ^nainte de fiecare administrare), neutropenia, neu
ropatia periferic\.

Infec]ii cu virusul EbsteinBarr
Virusul Epstein Barr, agentul etiologic al mononucleozei infec]ioase este asociat la pacien]ii seropozitivi cu leucoplazia p\roas\ a limbii, limfomul primar cerebral [i alte limfoame non-hodgkiniene sau hodgkiniene, cu pneumonia intersti]ial\ limfoida la copil [i cu granulomatoz\ limfoid\ pulmonar\ la adult.
Manifest\ri clinice
Mononucleoza infec]ioas\ este ^n general subclinic\ la copiii seropozitivi sau
poate exprima tabloul clasic cu febr\, disfagie, adenohepatosplenomegalie.
Leucoplazia p\roas\ a limbii este observat\ aproape exclusiv la pacien]ii
infecta]i HIV [i constituie un factor de prognostic nefavorabil deoarece se coreleaz\ cu sc\derea valorii CD4. Se caracterizeaz\ prin apari]ia unor stria]iuni albe,
verticale, paralele, foarte aderente, pe marginile laterale ale limbii, bilateral. Este
determinat\ de replicarea EBV ^n celulele keratinizate de pe suprafa]a limbii [i
a mucoasei bucale. Este de regul\ asimptomatic\, dar leziunile extinse pot afecta gustul [i pot da arsuri, dureri, senza]ie de corp str\in pe limb\.
Pneumonia intersti]ial\ limfoid\ este mai frecvent\ la copiii infecta]i HIV
pe cale vertical\. Implicarea EBV ^n etiopatogenia bolii este ^nc\ controversat\.
Apare de obicei ^n al doilea an de via]\, pân\ la vârsta de 4-5 ani. Const\ ^n
apari]ia de infiltrate limfocitare ^n septurile interalveolare, cu hipertrofie ganglionar\ hilar\, bilateral\. Poate fi asimptomatic\ sau se poate manifesta prin tuse,
tahipnee, bronhospasm, hipoxie, insuficien]\ cardiac\, apnee ^n somn sau sindrom
de hipervascozitate. Copiii prezint\ ^n general limfadenopatie, hepatosplenomegalie [i hipertrofie parotidian\. Evolu]ia este spre insuficien]\ respiratorie cronic\.
Diagnostic
Radiografia pulmonar\ eviden]iaz\ reticulo-nodulatie difuz\ cu sau f\r\
adenopatie hilar\, care persist\ mai mult de 2 luni [i care nu r\spunde la antibioterapie. Lavajul bronhoalveolar arat\ cre[terea num\rului de limfocite, ^n detrimentul neutrofilelor, a[a cum apare [i ^n PCP. Nivelul LDH poate cre[te, dar
nu la acelea[i valori ca ^n PCP. Este necesar\ efectuarea biopsiei pulmonare.
Limfomul primar cerebral apare cu o inciden]\ de 1.000 de ori mai mare
la persoanele seropozitive decât ^n popula]ia general\, ^n stadii avansate ale infec]iei HIV, de regul\ la un nivel al CD4 <50 cel/mmc. Alte limfoprolifer\ri maligne ap\rute la copiii infecta]i HIV sunt limfoamele maligne non-Hodgkiniene
[i boala Hodgkin.
Diagnostic de laborator
Diagnostic hematologic [i biochimic
~n primoinfec]ia EBV se deceleaz\ leucocitoza cu limfomonocitoz\, prezen]a
limfocitelor atipice ^n periferie, cre[teri ale valorilor transaminazelor serice [i ale
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LDH, uneori cre[teri ale fosfatazei alcaline [i ale bilirubinei. Crioglobulinele se
pot determina ^n 90-95% din cazuri.
Dignostic virusologic
Izolarea EBV ^n culturi celulare se poate face ^n 2-12 s\pt\mâni [i este
foarte rar utilizat\ ^n clinic\.
Eviden]ierea antigenelor virale ^n ]esuturile biopsiate prin imunofluorescen]\
sau imunohistochimie
Eviden]ierea ADN-EBV prin PCR
Diagnosticul serologic
Este esen]ial ^n primoinfectie, dar are valoare diagnostic\ redus\ pentru
infec]ia cronic\ [i bolile maligne asociate EBV. ~n infec]ia acut\ anticorpii heterofili pot fi evidentia]i prin pozitivarea reac]iei Paul Bunnel Davidson sau MNItest [i se poate decela prezen]a anticorpilor specifici anti-EBV: IgM anti-VCA
prin imunofluorescen]\ sau ELISA.
Tratamentul antiviral pentru EBV a fost utilizat ^n leucoplazia p\roas\ a
limbii, iar profilaxia poate fi considerat\ adecvat\ pentru pacien]ii seropozitivi cu
durat\ lung\ de supravie]uire [i risc mare de a dezvolta boli maligne. Se consider\ de prim\ alegere acyclovirul, dar sunt active in vivo [i desciclovirul, foscarnetul, ganciclovirul, penciclovirul. La copil sunt pu]in studiate.

Afec]iuni hematologice
Manifest\rile hematologice sunt foarte frecvente la pacien]ii cu infec]ie HIV,
90% pot dezvolta citopenii, ^n special cei cu nivel sc\zut de CD4. Patogenia
este de obicei multifactorial\ datorat\ cauzelor iatrogene [i infec]iilor cu germeni
oportuni[ti. Optimizarea terapiei antiretrovirale poate duce la sc\derea mult a
acestor citopenii [i disfunc]ii de coagulare. Atunci când evalu\m [i trat\m aceste manifest\ri este recomandat s\ ne consult\m cu un hematolog deoarece, de
obicei, sunt necesare evalu\ri [i interven]ii speciale.

Leucopenia [i neutropenia
Leucopenia (leucocite <3.000 celule/mmc) este prezent\ în propor]ie de 2638% la copii HIV pozitivi care nu primesc terapie antiretroviral\. Poate fi o manifestare izolat\ sau asociat\ cu anemie [i/sau trombocitopenie. Neutropenia este
definit\ atunci când pacientul are <1.500 neutrofile/mmc [i este prezent\ la 43%
dintre cazurile de copii HIV pozitivi netrata]i. Este un fapt cunoscut hipo-segmentarea neutrofilelor (Perger Huet „like“) [i devierea la stânga a formulei leucocitare cu apari]ia formelor tinere [i promielocitelor. Monocitopenia poate fi

prezent\ cu alter\ri nucleare [i intracitoplasmatice. Limfopenia este prezent\ la
70% dintre pacien]ii cu SIDA cu apari]ia de limfocite atipice.
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Etiologia
• Supresia m\duvei osoase de c\tre infec]ia HIV, infec]ia cu germeni oportuni[ti sau invadarea cu celule neoplazice;
• Toxicitatea iatrogen\ a m\duvei osoase este dat\ de medicamente ca: AZT,
TMP/SMZ, ACYCLOVIR, GANCYCLOVIR, CEFALOSPORINE etc. [i este cea
mai frecvent\ cauz\ de granulocitopenie;
• Imun\: produc]ie de autoanticorpi antigranulocitari.
Investiga]ii
• Hemograma cu numaratoarea trombocitelor si reticulocitelor,frotiu de singe
periferic
• Aspirat din m\duva osoas\;
• Cultura din aspirat de m\duv\ osoas\ pentru fungi [i MAC.
Tratament
• Leucopenie [i neutropenie f\r\ eviden]ierea distruc]iei [i m\duv\ osoas\
hipoplazic\:
- Terapia adecvat\ antiretroviral\ cu sc\derea dozei de AZT sau
schimbarea acestuia cu alt antiretroviral;
- Oprirea, dac\ este posibil, a medicamentului toxic pentru m\duva
osoas\;
- Tratarea infec]iilor: CMV, MAC etc.;
- Dac\ num\rul neutrofile <500/mmc înso]it de febr\: se începe tratamen
tul empiric cu antibiotice [i G-CSF 5 mg/kg SC, dac\ este posibil;
- Dac\ num\rul neutrofile <500/mmc f\r\ febr\: se începe tratamentul cu G-CSF 5 mg/kg SC, dac\ este posibil [i se urm\re[te vindecarea infec]iilor;
- Dac\ num\rul de neutrofile >500/mmc, urm\rire clinic\ periodic\ [i
evaluare de laborator pentru identificarea semnelor de infec]ie;
• Leucopenia [i neutropenia cu eviden]ierea cre[terii distruc]iei [i prezen]a de
anticorpi antineutrofili sau a altor modific\ri autoimune (test Coombs pozitiv etc.)
[i m\duv\ osoas\ hiperplazic\:
- Al\turi de m\surile anterior descrise, evaluarea utiliz\rii imunoglobulinelor i.v. [i a corticoizilor;
- Tratamentul infec]iilor: sepsis, MAC.
• Daca maduva osoasa are celularitate normala si semne de disfunctie ca si
scaderea opsonizarii si chemotactismului:
- Tratamentul deficien]elor nutri]ionale (zinc);
- Administrare G-CSF [i imunoglobuline i.v.
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Anemia
Anemia este una dintre cele mai frecvente afec]iuni hematologice la copilul
cu infec]ie HIV. Ea este prezent\ în propor]ie de 16-94% la copiii HIV pozitivi, fiind corelat\ cu severitatea bolii [i utilizarea terapiei antiretrivirale. Anemia
poate fi normocrom\, microcitar\ determinate de infec]ia cronic\ cu HIV sau
poate fi hipocrom\, microcitar\, probabil asociat\ unui deficit de fier. De obicei, macrocitoza este asociat\ cu utilizarea de AZT. Organizarea hematiilor în
„rulouri“ [i cre[terea VSH sunt frecvent întâlnite.
Testul Coombs pozitiv este prezent la 18-100% dintre copii [i nu este întotdeauna asociat cu hemoliza, dar poate fi determinat de prezen]a anticorpilor antifosfolipid sau crioglobuline cu specificitate anti-I. Ace[ti anticorpi pot pune în dificultate
posibilitatea determin\rii grupei sanguine [i efectu\rii transfuziei de sânge.
Etiologie
• Sc\derea produc]iei: medicamente toxice (AZT, sulfonamide, acyclovir, gancyclovir), supresie viral\ (HIV, parvovirus B19), infiltra]ia m\duvei osoase cauzat\ de infec]ia cu MAC sau neoplasme, deficien]e nutri]ionale (fier, folat, vitamina B12), intoxica]ia cu plumb;
• Cre[terea distruc]iei: asociat\ cu anemie hemolitic\, congenital\ (siclemie,
microsferocitoz\, talasemie), deficit de G6PD cu utilizare de sulfonamide, procese autoimune, anemie microangiopatic\ (sindrom hemolitic uremic), infec]ii,
coagulare intravascular\, diseminat\ cu sepsis;
• Pierderi de sânge: hemoragii oculte în tractul gastrointestinal, sindrom de
malabsorb]ie, enterocolite date de CMV, ulcer gastric sau duodenal.
Investiga]ii
• Ini]ial:
- Hemograma cu indici eritrocitari, fro]iu de sânge periferic;
- Numararea trombocitelor [i reticulocitelor.
• Examene care ne orienteaz\ spre etiologia probabil\:
- Determinarea de G6PD;
- Testul Coombs direct [i indirect;
- Aglutinine la rece;
- LDH, Haptoglobin\, bilirubin\ indirect\
- Hemoragii oculte intestinale;
- Feritin\ seric\;
- Sideremie;
- Indicele de satura]ie al transferinei;
- Capacitatea total\ de legare a transferinei;
- Deficitul de vitamin\ B12;
- Electroforeza hemoglobinei cu determinarea hemoglobinei A2 [i a

hemoglobinei fetale;
- Aspirat de m\duv\ osoas\ cu culturi pentru fungi [i micobacterii.
Tratament
• Anemia cu indici normali, reticulocite sc\zute, LDH normal, iar m\duva
osoas\ arat\ sc\derea sau absen]a celulelor stem eritropoetice:
- Dac\ Hb <8 g/dl: transfuzie de mas\ eritrocitar\ 10ml/kg;
- Dac\ nivelul eritropoietinei este sc\zut, se utilizeaz\ eritropoietina:
150-600 U/kg SC, de 3 ori pe s\pt\mân\, dac\ este posibil; se suplimenteaz\ cu administrare de fier 5mg/kg/zi.
- Terapie antiretroviral\ adecvat\;
- În caz de aplazie eritrocitar\ cauzat\ de Parvovirusul B19 se utilizeaz\ imunoglobuline i.v.: 400 mg/kg la fiecare 2-4 s\pt\mâni, corticoizi.
• Anemia cu macrocitoz\, reticulopenie, LDH normal, neutrofile hipersegmentate [i m\duva osoas\ arat\ matura]ie megaloblastic\:
- Se reduce doza de AZT sau se schimb\ cu un alt antiretroviral, se
poate administra [i eritropoietin\ ^n dozele de mai sus, dac\ nivelul
de erirtopoietin\ este sc\zut;
- Tratamentul deficitului de folat, dac\ este prezent, cu 5 mg/zi;
- Tratamentul deficitului de vitamin\ B12, dac\ este prezent, cu 1.000
ui/s\pt\mân\.
• Anemia cu microcitoza [i hipocromie, reticulopenie, feritin\ [i siderimie
sc\zut\, capacitatea total\ de legare a fierului crescut\, sc\derea satura]iei fierului [i m\duva osoas\ cu hemosiderin\ sc\zut\ sau absent\ [i hiperplazie eritroid\
- Tratament cu fier PO: 5mg/kg/zi plus vitamina C, care cre[te
absorb]ia intestinal\, pe o perioad\ de pân\ la 3 luni;
- Evaluarea cauzelor de sângerare ocult\ în scaun.
• Anemia cu indici normali, reticulocitoz\, cre[terea LDH [i a bilirubinei indirecte, descre[terea haptoglubinei, test Coombs direct pozitiv, cu m\duva osoas\
normal\ [i, ocasional, semne de hemofagocitoz\:
- Terapie antiretroviral\ adecvat\;
- Dac\ hemoliza este sever\ se administreaz\ imunoglobuline i.v.,
corticosteroizi, plasmaferez\;
- Investigarea altor cauze de hemoliz\ (de ex.: hemoglobinopatii,
modific\ri enzimatice etc.). Dac\ hemoliza este cronic\ (la pacien]ii
cu infec]ie HIV ce au asociat\ [i o talasemie minor) se adaug\ acid
folic 5 mg/zi, 20 zile pe lun\;
- Oprirea medicamentelor care produc hemoliza, când este cunoscut
sau suspectat deficitul de G6PD.
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Trombocitopenia
Trombocitopenia se define[te prin sc\derea sub 100.000/mm3 a num\rului de
trombocite din sângele periferic. Reprezint\ cea mai frecvent\ tulburare hemostatic\ a bolnavilor infecta]i cu HIV. Este raportat\ la 19% dintre copii HIV
pozitivi, adeseori precedând instalarea simptomatologiei definitorii pentru SIDA.
Mecanisme de producere
1. produc]ie medular\ sc\zut\ prin:
• supresie viral\ (CMV, HIV) - prin deficit de citokine sau infectare a celulelor precursoare;
• deficit de matura]ie - secundar deficien]ei nutri]ionale;
• toxicitate prin medicamente (Ganciclovir, Trimetoprin, Pirimetamina, Interferon etc.);
• infiltra]ia m\duvei cu celule maligne [i cu mycobacterium avium complex
(MAC).
2. distruc]ie crescut\ de trombocite în special splenic\ [i în mai mic\ m\sur\
hepatic\:
• proces autoimun;
• anticorpi antitrombocitari în sângele periferic;
• anticorpi diver[i (inclusiv anticoagulanti lupus-like);
• IgG anti GP III a (CD6) cu reac]ie încruci[at\ cu anticorpi anti-HIV gp 120;
• CID;
• Purpur\ trombocitopenic\ trombotic\ (PTT) prin internalizarea Agp24 în celulele endoteliale cu apoptoza lor secundar\;
• Hipersplenism;
• Consumul exagerat cauzat de infec]ii severe, ori în stadiile avansate de SIDA.
Investigatii
• sânge periferic:
3 hemogram\ complet\:
3 num\r reticulocite;
3 num\r trombocite;
3 studiul func]iei plachetare:
- test de adezivitate;
- test de agregabilitate etc.
3 morfologia trombocitelor (diametru etc.);
3 studiul func]iei de coagulare:
- timp de protrombin\;
- timp de sângerare etc.
3 studii imunologice:
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Danazol 500-1.200 mg/zi
+
Urm\rire clinicobiologic\

Prednison:
- Atac 1-2 mg/kgc/zi apoi
sevrare cu 5-10
mg/s\pt\mân\
- ~ntre]inere 5-10 mg/zi

DA

R\spuns

SIDA
Splenectomie

F\r\ SIDA
3
CD4 >500 cells/mm

Prednison

Prednison
+ / Splenectomie

NU

CD4 <500 cells mm3

Trombocite <25.000/mm

3

F\r\ sindrom hemoragipar

CD4 >500 cells mm3

Interferon α−2a 3 MUI x
3/s\pt\mân\, 4 s\pt\mâni
apoi 4 s\pt\mâni pauz\
~n total 12 s\pt\mâni de tratament

DA

R\spuns

Danazol 500-1.200 mg/zi

NU

Transfuzii cu mas\ trombocitar\ 2-4 U-m l a 6 8 h
+
1 g/kgc - 2 zile
Ig. i.v.
0,5 g/kgc -5 zile
sau
Ig. anti D 40-50 γg/kgc/zi (la RH negativ)

Sindrom hemoragipar prezent
3
sau trombocite <10.000/mm
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Fig. 9 Conduita de tratament a trombocitopeniei asociat\ infec]iei cu HIV
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- anticorpi antitrombocitari;
- test Coombs direct.
• m\duv\ osoas\:
3 medulogram\;
3 megakariogram\.
Trombocitopenia din infec]ia cu HIV, izolat\ sau asociat\ anemiei [i granulocitopeniei, se caracterizeaz\ printr-un volum mediu trombocitar sc\zut - parametru acceptat ca expresie a supresiei medulare.
Tabel 26. Medicamente utilizate în terapia trombocitopeniei
asociat\ infec]iei cu HIV
Tratament

1.

2.

Ig. I.V.

Steroizi
- Prednison

Posologie

Comentarii

- r\spuns rapid de scurt\
durat\
1g/kgc/zi - 2 zile consecutiv
- în asociere cu Prednison
sau
0,5g/kgc/zi - 5 zile consecutiv 0,1 mg/kgc/zi pentru restabilirea integrit\]ii vasculare
- frecvent corticodependen]\
- atac 2mg/kgc/zi - 14-21 zile - asocieri:
- candidoze grave
- sevrare s\pt\mânal\ cu 5-10
- herpes mucocutanat
mg
- progresia sarcomului
- între]inere 5-10mg/zi
Kaposi

- Pulsterapie
- 30mg/kgc/zi - 3-4 zile
(Metilprednisolon)

- r\spuns comparativ cu Ig.
I.V.

3.

Ig. Anti D

- 25-40 µg/kgc

- infec]ie HIV la persoane
Rh negativ

4.

Danazol

- 500-1200 mg/zi

- experien]\ redus\ la copil

5.

Vincristin

- 2 mg/s\pt\mân\ I.V.

- toxicitate neurologic\

6.

Interferon α 2a

7.

Splenectomia

- 3 MU sc x 3/s\pt\mân\, 4 s\pt\mâni;
- efecte bune în formele
- pauz\ 4 s\pt\mâni;
refractare
- durata tratamentului 12 s\pt\mâni.
- CD4 > 500 cells/mm3
- precedat\ de vaccinare antipneumococic\ [i antimeningococic\

Dac\ are semne de CID cu cre[terea ureii [i a creatininei - se suspecteaz\
PTT [i se administreaz\ plasm\ proasp\t\, congelat\ sau se practic\ plasmafereza. 199

Anomaliile de coagulare ale bolnavului cu infec]ie cu HIV
Infec]ia cu HIV, în special forma simptomatic\, poate prezenta anomalii hemostatice diverse, frecven]a lor fiind estimat\ la 70-94% din cazuri. Aceste anomalii sunt determinate de insuficien]a multiorganic\ - pe primul plan situânduse suferin]a hepatic\, urmat\ de sindrom de malabsorb]ie, maldigestie etc.
Prezen]a Anticoagulantului lupic (AL) [i ai anticorpilor cardiolipinici (ACA)
- este o constatare frecvent\ în infec]ia cu HIV, iar biologic se manifest\ prin
prelungirea APTT (timp de tromboplastin\ par]ial activat\).
Deficitul de protein\ S - concur\ la declan[area evenimentelor trombotice,
cu sediul predominant cerebral.

Boli neoplazice
Sindromul de imunodepresie sever se asociaz\ cu un risc crescut de neoplasme, limfoamele non-Hodgkin, fiind cele mai frecvent întâlnite. Fiecare tip de
neoplasm este specific pentru fiecare tip de imunodeficien]\; de exemplu, cancerul de piele este mai frecvent dup\ transplant, iar adenocarcinomul gastric este
asociat cu deficitul de Ig A.
În infec]ia HIV, imunodeficien]a umoral\ [i celular\ sunt factorii r\spunz\tori
de dezvoltarea malignit\]ilor. Poten]ial carcinogen are [i expunerea cronic\ la
infec]ia cu virusul Epstein Barr (EBV) [i virusul hepatitic B (HBV), ca [i tratamentul îndelungat cu multiple medicamente, mai ales în perioada neo-natal\.
Exist\ diferen]e între neoplasmele ap\rute la adult [i cele ap\rute la copilul
HIV-pozitiv. De exemplu, sarcomul Kaposi este rar la copil în ]\rile industrializate, dar foarte frecvent în Africa. În primii ani ai epidemiei SIDA din România,
au fost semnalate relativ numeroase cazuri de sarcom Kaposi la copii de vârste
foarte diferite. Exist\, de asemenea, o inciden]\ crescut\ a cancerelor scheletice,
mai ales leiomioame [i leiosarcoame la copii fa]\ de adul]i.
Epidemiologie
Riscul ca un copil cu infec]ie HIV s\ dezvolte un neoplasm este invers
propor]ional cu num\rul celulelor CD4. La o serie de copii cu infec]ie HIV au
fost diagnostica]i cu diverse tumori; 65% au fost limfoame non-Hodgkin. Pe locul
doi ca frecven]\, au fost tumorile musculaturii netede (15%). Uurmeaz\ leucemia
acut\ limfoblastic\ (6%), sarcomul Kaposi (5%), limfomul Hodgkin (3%), leucemia acut\ mieloblastic\ [i carcinomul „in situ“ (câte 2%).
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Riscul ca un copil cu infec]ie HIV s\ dezvolte un neoplasm este de 1.200
de ori mai mare decât la un copil normal de aceea[i vârst\, iar pentru un
leiomiom acest risc este de 10.000 ori mai mare.
Diverse studii arat\ c\ aproximativ 10% dintre copii cu infec]ie HIV [i cu
tumori asociate au num\rul celulelor CD4 foarte sc\zut, iar în 50% dintre cazurile cu limfoame non-Hodgkin asociate, copiii au prezentat imunodepresie moderata sau minim\.

Limfomul Non-Hodgkin (LNH)
Atunci când un copil cu infec]ie HIV dezvolt\ un limfom, acesta are o
agresivitate mare, cu predominan]a celuleor B [i are localizare primar\ la nivelul
tractului digestiv, SNC, maduvei osoase sau ficatului. 10% dintre LNH descrise
la copilul HIV-pozitiv se asociaz\ cu prolifer\ri ale ]esuturilor mucoase - (monoclonal associated lymphoid tissue - MALT). Sunt localizate la nivelul pl\mânilor, stomacului intestinului [i glandelor salivare. Leziunile benigne ale ]esutului limfatic, comparativ cu LIP [i hiperplazia limfoid\ pulmonar\, pot evolua
uneori spre MALT.
Manifest\ri clinice
Localizarea tumorii, vârsta [i num\rul limfocitelor CD4 sunt variabile importante. Ele sunt frecvent localizate la nivelul pl\mânilor, ficatului, oaselor [i
meningelui, rezultând vagi simptome: refuzul mersului, durere pleuritic\ [i hepatomegalie. La peste 80% din pacien]i apar semnele B de boal\ ca: febra,transpira]iile
profuse, sc\derea ^n greutate [i trebuie f\cut diagnosticul diferen]ial cu: infec]ii cu
germeni oportuni[ti, bacteriemia cu MAC, TBC [i infec]ia HIV, ca atare.
Stadializarea corespunz\toare trebuie s\ includ\ o tomografie coputerizat\
(CT) sau o rezonan]\ magnetic\, nuclear\ (RMN), scintigrafie osoas\, biopsie de
m\duv\ osoas\ [i punc]ie lombar\. Sunt importante de cunoscut func]iile: renal\,
hepatic\ [i cardiac\, a nervilor periferici [i rezervele m\duvei osoase, în vederea instituirii tratamentului citotoxic chimioterapic.

Limfomul non-Hodgkin primar cu localizare SNC
Urm\toarele simptome: cefalee, semne neurologice de focar, letargie, confuzie, sc\derea memoriei, convulsii, hemipareze, sunt descrise adesea cu câteva
s\pt\mâni înaintea diagnosticului. CT cerebral arat\ leziuni hipodense sau isodense, de obicei, singulare. Uneori pot exista leziuni multiple. RMN are sensibilitate egal\ în stabilirea diagnosticului.
Diagnosticul diferen]ial
• tumori intracraniene;

• toxoplasmoza cerebral\;
• hemoragia cerebral\.

Examenul LCR poate ar\ta
• cre[tere u[oar\ a num\rului de celule;
• proteinorahie crescut\;
• glicorahie scazut\;
• celulele maligne prezente (25% din cazuri).
Tratament
Chiar [i cu tratament, prognosticul este rezervat. Majoritatea schemelor terapeutice asigur\ o supravie]uire de 5-6 luni. Decesul survine, de obicei, datorit\
unei infec]ii cu germeni oportuni[ti. Factorii de prognostic nefavorabil sunt: statusul de performan]\ al pacientului <70%, prinderea m\duvei osoase, num\rul
sc\zut al limfocitelor CD4 sub 100/mmc, nivelul crescut al LDH.
De obicei, pentru sc\derea infec]iilor cu germeni oportuni[ti, se folosesc
doze sc\zute de medicamente cititoxice: m - BACOD (metotrexat, bleomicin\,
adriamicin\, ciclofosfamid\, vincristin [i dexametazon\) combinate cu profilaxia
SNC cu metotrexat sau citozinarabinozid intratecal. De asemenea, se face [i profilaxia PCP [i tratament antiretroviral. Alt\ schem\ utiliazat\ la copil cu citoxan, metotrexat, vincristin [i prednison, a avut o bun\ toleran]\ [i a asigurat o
supravie]uire de aproximativ 2 ani. Alt protocol sub control are 3 serii de ciclofosfamid\, metotrexat [i citozinarabinozid intratecal, împreun\ cu GM-CSF în
func]ie de nivelul neuropeniei, în combina]ie cu terapia antiretroviral\. La limfoamele cu determinare cerebral\ radioterapia transcranian\ are indica]ie de elec]ie.
La pacien]ii cu limfom [i HIV trebuie evitat AZT ca terapie antiretroviral\ datorit\
efectului mielosupresor. ~n terapie un rol important ^l au factorii de cre[tere hematopoe
tici (GM-CSF [i G-CSF) ce amelioreaz\ mielosupresia determinate de chimioterapie. ~n
ultimii ani se ^ncearc\ folosirea de anticorpi monoclonali anti-CD20 având ^n vedere
folosirea lor ^n tratamentul limfoamelor refractare CD20+ la pacien]ii HIV-.

Limfomul Hodgkin
Este rar la copilul mai mic de 15 ani. Datorit\ terapiei antiretrovirale care pre
lunge[te supravie]uirea copilului cu infec]ie HIV, inciden]a limfoamelor hodgkiniene
poate cre[te. În 78 % dintre cazuri se asociaz\ cu infec]ie cu EBV tip 2.

Leiomiosarcomul [i leiomiomul
Chiar dac\ prevalen]a leiomioamelor [i leiomiosarcoamelor este în cre[tere
la copilul cu infec]ie HIV, aceste tumori nu sunt incluse în lista bolilor de grup
B, din clasificarea revizuit\ a infec]iei HIV la copil. La adul]i nu este cunos-
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cut\ o cre[tere similara. La copilul HIV-pozitiv [i, de asemenea, la copilul dup\
transplant, leiomiosarcomul arat\ pozitivarea serologiei pentru EBV, în compara]ie
cu popula]ia general\.
La pacien]ii neinfecta]i cu HIV ele pot fi localizate retroperitoneal sau
cuprind tractul digestiv, în schimb la copilul HIV-pozitiv, sunt localizate la
niveluri mai pu]in obi[nuite: splin\, pleur\, glande suprarenale [i pl\mâni.
Progresia clinic\ a bolii este variabil\. La examenul radiologic sau autopsie
se poate eviden]ia o diseminare întins\ a leziunilor.
În general, aceste tumori nu r\spund la tratament. La copilul f\r\ infec]ie
HIV se efectueaz\ excizia chirurgical\ plus chimioterapie cu sau f\r\ radioterapie. Oricum, la copilul HIV-pozitiv aceste tumori pot fi chiar mai agresive [i
tratamentul este adesea inutilizabil.

Sarcomul Kaposi
Sarcomul Kaposi este rar la copil, cu excep]ia infec]iei verticale întâlnit\ în
]\rile africane. Inciden]a acestei boli dat\ în defini]ia SIDA în SUA este <1%
la copiii, <13 ani, 3% la adolescen]i (13-19 ani) [i mare la adul]i.
Dintre persoanele HIV-pozitive, sarcomul Kaposi este mai frecvent întâlnit
la homosexuali [i bisexuali, în compara]ie cu barba]ii [i femeile heterosexuale,
utilizatorii de droguri i.v. sau cei care au primit transfuzii de sânge. Exist\ o
serie de studii care arat\ o inciden]\ semnificativ crescut\ a sarcomului Kaposi
la copiii de origine african\. Din punct de vedere al patogeniei, exist\ discu]ii
în leg\tur\ cu rolul oncogenetic al virusului herpetic uman 8 (HHV-8) [i contribu]ia acestuia la dezvoltarea sarcomului Kaposi, dar sunt implica]i [i al]i factori: genetici (subtipul HLA), citokine (TNF-a, IL 1b, IL 6, IL 8, factorul de
cre[tere al fibroblastului bazal, factorul de cre[tere al celulelor endoteliale vasculare), HIV (prin afectarea func]iei imune implicat\ în recunoa[terea tumoral\ [i
prin perturbarea produc]iei de citokine), obiceiuri sexuale.
Manifest\ri clinice
Sunt descrise dou\ forme clinice de sarcom Kaposi: una cutaneo-mucoas\
[i alta ganglionar\. Distinc]ia dintre ele nu este absolut\, prima poate fi stadiul
ini]ial al celei de-a doua. Leziunile cutanate se prezint\ sub forma unor maculo-papule sau noduli de culoare ro[ie sau violacee, cu orice localizare la nivelul
mâinilor, picioarelor, trunchiului, scalpului [i urechilor. Leziunile mucoase pot fi
localizare la nivelul cavit\]ii bucale, înso]it\ de dificultate în alimenta]ie sau la
nivelul tractul digestiv, descoperite prin endoscopie, în formele asimptomatice sau
înso]ite de v\rs\turi, diaree, inapeten]\, dureri, obstruc]ie în formele simptomatice.
Mai sunt posibile [i localiz\ri la nivelul mucoaselor: conjunctival\, nazal\ [i a

organelor genitale externe. Forma ganglionar\ este predominant\ în Africa. Prin
obstruc]ia limfatic\ se produce limfedem al extremit\]ilor, al fe]ei sau al organelor genitale. Mai pot fi întâlnite [i alte localiz\ri mai rare ale sarcomului
Kaposi: pulmonar\ (manifestat\ prin tuse, dispnee [i hemoptizie), ficat, splin\,
glande suprarenale, pancreas, os [i creier.
Diagnostic
• Clinic - identificarea leziunilor cutaneo-mucoase ro[ii sau violacee, maculo-papuloase, plane reliefate sau chiar tumorale la persoanele din grupele de risc
men]ionate mai sus;
• Biopsia [i examenul histopatologic al leziunilor;
• Endoscopia digestiv;
• Radiografia toracic\ [i CT;
• Bronhoscopia.
Tratament
Regresia leziunilor sarcomului Kaposi poate fi observat\ dup\ terapia
HAART. Exist\ pu]ine informa]ii despre tratamentul sarcomului Kaposi la copil.
Totu[i exist\ [i tratament cu beneficiu temporar, care nu duce la vindecare complet\.
• Tratament local - recomandat în cazul leziunilor mai pu]in întinse.
• Crioterapie cu azot lichid;
• Vinblastina - intralezional;
• Acid retinoic - aplicatii locale;
• Excizie chirurgical\ în cazul tumorilor mari;
• Radioterapie - pentru leziunile cutanate [i orale;
2
• Interferon α 2a în doza de 30 MU/m , de 3 ori pe s\pt\mân\. Dozele se
reduc în cazul asocierii cu terapie antiretroviral\;
• Alte medicamente în curs de investigare: thalidomid\, retinoizi de sintez\,
inhibitori de metaloproteinaze, antivirale (ganciclovir, foscarnet, cidofovir).
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11. Febra la copilul HIV-pozitiv

Febra, definit\ ca temperatur\ mai mare decât cea normal\ (considerat\ ca
fiind de 98°F, 37°C ) este cauzat\ de cre[terea producerii de c\ldur\ mediat\
de nucleul preoptic din hipotalamusul anterior.
Este bine de [tiut c\ temperatura normal\ variaz\ ^n func]ie de o serie de
parametrii cum ar fi temperatura ambientului, perioada din zi, vârsta, efortul fizic, alimenta]ie.
Febra este cel mai frecvent semn de infec]ie, dar ea poate ap\rea ca febr\
prelungit\ cu durat\ mai mare de 3 s\pt\mâni [i ^n boli de colagen, neoplasme
sau diferite afec]iuni r\mase pân\ ^n final nediagnosticate.
~n infec]ia HIV, febra reprezint\ un simptom foarte frecvent; ea poate ap\rea
^n cadrul sindromului acut retroviral cu o frecven]\ care variaz\ ^n diferite studii
clinice ^ntre 80-95% din cazuri, având deci o valoare predictiv\ foarte important\.
Când se evalueaz\ un copil HIV-pozitiv cu febr\ este bine s\ se cunoasc\:
• paternul [i progresia infec]iei HIV;
• complica]iile posibile ale infec]iei HIV;
• studiul clinic [i imunologic;
• debutul [i istoricul infec]iei;
• provenien]a pacientului (familie, colectivitate sau spital);
• dac\ pacientul are istoric recent de expunere la orice fel de agen]i infec]io[i;
Pe parcursul evolu]iei infec]iei HIV, febra poate c\p\ta diferite aspecte [i
semnifica]ii:
a) poate deveni persistent\ sau cronic\ odat\ cu progresia bolii, cu valori
^ntre 99-101°F, constituind o povar\ ^n plus pentru bolnav;
b) poate deveni prelungit\ având o durat\ mai mare de 7 zile, fiind determinat\ de cauze infec]ioase sau neinfec]ioase [i având leg\tur\ [i cu severiatatea
imunodeficien]ei (vezi tabel 27);
Virtual, orice boal\ infec]ioas\ cronic\, capabil\ s\ produc\ febr\ prelungit\
poate reprezent\ o cauz\ a febrei de origine necunoscut\ (FUO), definit\ ca o
febr\ ce dureaz\ 3 s\pt\mâni, cu temperatura de 101°F (38,3°C) sau mai mare
[i care r\mâne nediagnosticat\ dup\ o s\pt\mân\ de investiga]ii.
Deoarece patogenii la pacien]ii infecta]i HIV cu FUO sunt diferi]i de cei
din popula]ia neinfectat\ HIV, este util s\ se considere separat acest subgrup
(vezi tabel 27).
c) pot ap\rea pusee noi de febr\, care de obicei este mai mare de 101°F

(38,3°C) [i care pot fi ^n leg\tur\ cu o infec]ie acut\, comun\, intercurent\ [i
care necesit\ reevaluare [i tratament cu antibiotice.
Persoanele infectate HIV sunt mai predispuse la infec]ii deoarece sistemul
lor imunitar nu poate s\ le ofere protec]ie.
Virusul imunodeficien]ei umane atac\ [i distruge sistemul imunitar. Când num\rul CD4 este 200 sau mai mic, persoana este foarte susceptibil\ la infec]ii
bacteriene (^n special Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influentzae, Staphilococcus aureus, Salmonella spp, Escherichia Coli, Pseudomonas aeruginos\
etc), virale, parazitare sau fungice. Localiz\rile pot fi foarte variate [i multiple:
aparat respirator, sfera ORL, aparat digestiv, tract urinar, SNC, endocard, oase
[i articula]ii, ]esut subcutanat [i piele, sânge.
Simptomele care indic\ o urgen]\ ^n cazul unui copil infectat HIV cu febr\
[i care necesit\ prezentarea imediat\ la medic sunt:
• o temperatur\ care este cu 2 grade mai mare decât temperatura normal\
a persoanei;
• o febr\ noua care se ^nso]e[te de oricare din urm\toarele simptome:
cefalee, redoare de ceaf\, dispnee, tuse, durere abdominal\, durere lombar\, grea]\/v\rs\turi/diaree, modific\ri mentale sau confuzie, ame]eli, rash sau orice alt\
erup]ie pe tegumente sau mucoase, disurie [i polakiurie sau anurie timp de 24
de ore, frisoane severe, deshidratare.
• modific\ri de tegument ap\rute ^n vecinatatea unei abord\ri venoase sau la
nivelul unei pl\gi deschise la tegument;
• orice modificare ^n paternul menstrual;
• prurit, irita]ie sau secre]ie vaginal\.
Esen]iale ^n evaluarea unui copil HIV-pozitiv cu febr\ de cauza necunoscut\ sunt datele anamnestice inso]ite de un examen clinic complet [i coroborate
cu testele de laborator (vezi tabel 29).
De[i [i ^n prezent febra este considerat\ ca un semn cheie ^n diagnostic [i
ca un mecanism esen]ial de stimulare a ap\r\rii gazdei ^mpotriva infec]iilor (favorizeaz\ chemotaxisul, activitatea complementului, fagocitoza, liza lizozomal\,
ac]iunea multor antibiotice, chiar inhibarea multor microorganisme cum ar fi gonococii [i spirochetele sifilitice pe care le distruge, bacilii gram-negativi sau virusurile), ea trebuie comb\tut\ rapid la copil, mai ales când dep\[e[te 38,5°C
deoarece temperatura la vârst\ mic\ cre[te foarte rapid [i se poate ^nso]i de convulsii febrile [i de afectarea sistemului nervos central.
Sc\derea febrei se poate realiza:
• prin antipiretice;
• prin aplicarea de comprese reci pe frunte, realizându-se r\cirea sângelui
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Tabel 27. Febra de origine cunoscut\ ^n infec]ia HIV
• Cauze infec]ioase:
3 Frecvente:
- Mycobacterium turberculosis
- Mycobacterium avium intracellulare
- Cytomegalvirus
- Pneumocystis carinii
- Cryptoccocus neoformans
- Virus Epstein-Barr
- Treponema pallidum
- Endocardita (mai ales la toxicomani i.v.)
- Leishmanioza (la pacien]ii din zone endemice)
- Histoplasmoza (la pacien]ii din zone endemice)
3 Mai rare:
- Sinuzite, otite sau infec]ii respiratorii (germenii deseori incrimina]i: piocianic [i pneumococ)
- Toxoplasm\:
- Mycobacterii (altele decât M tuberculosis [i MAC)
- Salmonella spp
- Infec]ii de cateter venos central
• Cauze neinfec]ioase:
3 Limfom malign
3 Febr\ medicamentoas\

Tabel 28. Cauze de febr\ prelungit\ ^n func]ie de CD4
• 400-300/mm 3:
- tuberculoz\;
- limfom malign;
- salmoneloz\;
- infec]ii cu piogeni.
3
• 200-100/mm :
- pneumocistoz\;
- toxoplasmoz\;
- criptococoz\.
3
• sub 100/mm :
- micobacterioz\ atipic\;
- infec]ii cu CMV;
- infec]ii de cateter.

Tabel 29. Conduita ^n febra prelungit\ inexplicat\
la un copil infectat HIV
Febra prelungit\ inexplicat\
Bilan] de prim\ inten]ie:
- hemoleucogram\
- VSH
- hemoculturi
- examen citobacteriologic al urinii
- radiografie pulmonar\
- radiografie sinusuri
- radiografii dentare
- gaze sanguine
- fund de ochi
- IDR la PPD, c\utarea BK (tubaj gastric [i urin\)
- antigen criptococic
- serologii de sifilis - VDRL, TPHA
- viremie CMV
- coproculturi [i examen coproparazitologic (dac\ exist\ diaree)
- CT cerebral [i punctie lombar\ (dac\ exist\ tulbur\ri neurologice)

Se elimin\ o cauz\ medicamentoas\

Dac\ sunt pozitive => se face tratament corespunz\tor

Dac\ sunt negative
Bilan] de a doua inten]ie:
Se discut\ ^n func]ie de elementele clinice, de gradul de imunodepresie [i de originea geografic\
- echografie abdominal\
- fibroscopie eso-gastro-duodenal\
- CT toraco-abdominal +/- RMN abdominal
- lavaj bronho-alveolar
- echografie cardiac\
- mielogram\ + culturi (pentru bacterii, fungi [i BK)
- biopsie medular\ + culturi (pentru bacterii, fungi [i BK)
Dac\ sunt negative
Bilan] de a treia inten]ie:
~n func]ie de rezultatele precedente:
- biopsie ganglion superficial
- punctie-biopsie hepatic\+culturi (pentru bacterii, fungi, MAC)
- punc]ie ghidat\ sub control tomodensitometric abdominal

Dac\ sunt pozitive => se
face tratament specific
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care irig\ capul foarte aproape de suprafa]a pielii, sau ^mpachet\ri reci
• prin cre[terea aportului de lichide pentru a le i^nlocui pe cele pierdute ^n
febr\ prin piele [i prin pl\mâni.
Concomitent, se vor trata cauzele (dac\ acestea sunt cunoscute) care au dus
la apari]ia st\rii febrile: antibiotice, antiinflamatorii, chirurgical dac\ este cazul.
~n febra determinat\ de infec]ii la copilul HIV-pozitiv tratamentul antibiotic
trebuie ini]iat precoce, având ^n vedere deficitul imunitar care poate duce rapid
la agravare sau diseminare.
Se ^ncepe un tratament empiric, bazat pe o supozi]ie clinic\ de diagnostic
(care rezult\ din anamneza, experien]a medicului, examenul fizic [i primele rezultate de laborator) [i care ulterior va fi modificat sau completat odat\ cu rezultatele microbiologice [i/sau cu evolu]ia bolii.
De men]ionat c\ ^n cazul bolnavilor cu infec]ie HIV care au febr\ [i care
3
prezint\ neutropenie (sub 500/mm ) au eficacitate crescut\ antibioticele de tip
meropenem, imipenem+cilastatin, ceftazidime sau cefepime.
O m\sur\ important\ ^n cazul copiilor infecta]i HIV o constituie prevenirea
infec]iilor prin urm\toarele reguli generale:
• evitarea contactului cu persoane bolnave;
• men]inerea unei bune igiene personale; sp\larea pe mâini este cea mai bun\
metod\ de limitare a r\spândirii germenilor;
• evitarea utiliz\rii ^n comun a obiectelor personale mai ales a celor utilizate
oral (ex termometru, periu]a de din]i);
• sp\larea [i preg\tirea corespunz\toare a alimentelor deoarece acestea pot
con]ine multe bacterii [i parazi]i;
• aport crescut de lichide pentru evitarea infec]iilor urinare;
• imuniz\ri corespunz\toare vârstei, gradului de imunodeficien]\ [i bolilor
asociate;
• imuniz\ri [i antibiotice ^n caz de c\l\torie ^n alte regiuni, dac\ este necesar;
• ^nc\l]\minte corespunz\toare pentru a evita t\ieturile sau ros\turile la picioare;
• utilizarea lo]iunilor sau cremelor emoliente pentru piele pentru a preveni
uscarea [i fisurarea acesteia, ceea ce ar favoriza p\trunderea bacteriilor;
• purtarea de m\nu[i atunci când se umbl\ cu p\mânt;
• evitarea ^ngrijirii animalelor [i p\s\rilor deoarece materiile fecale ale acestora pot con]ine bacterii [i fungi care la persoane cu deficit imunitar pot provoca infec]ii severe.

12. Sindromul de reconstruire imun\
la copiii cu infec]ie HIV-1

Supravie]uirea pacien]ilor cu infec]ie HIV/SIDA, cancer, imunodeficien]\ congenital\ a fost ameliorat\ prin apari]ia noilor tratamente antiretrovirale, citostatice sau prin transplant medular. Cu toate acestea, prognosticul pe termen lung al
acestor pacien]i este legat ^n mod direct de refacerea sistemului imun.
R\spunsul inflamator local [i sistemic, declan[at ^n cursul procesului de
refacere a sistemului imun anterior deprimat, poate determina o deteriorare clinic\ paradoxal\.
Nivelul r\spunsului inflamator la nivel tisular pare ar fi legat de prexisten]a
unei infec]ii subclinice la acel nivel precum [i de rapiditatea restaur\rii sistemului
imun.

Defini]ia sindromului de reconstituire imun\ -IRISSindromul inflamator de reconstituire imun\ sau boala/sindromul de reconstituire imun\, este definit ca un sindrom inflamator indus de o infec]ie latent\
sau subclinic\ ^n contextul refacerii sistemului imun prin instituire de tratament
etiologic cu efect de reconstituire imun\ sau prin sistarea unui tratament cu efect
imun-supresor.
~n cazul infec]iei HIV, sindromul a fost descris la pacien]i cu imunodepresie sever\ la care s-a instituit tratament antiretroviral ^nalt activ (HAART) [i
care ^n medie dup\ 1-2 luni dezvolt\ ^n mod paradoxal un sindrom inflamator
cu manifest\ri diferite ^n func]ie de agentul etiologic.
Reac]ia paradoxal\ inflamatorie poate ^nr\ut\]i evolu]ia clinic\ [i ca urmare
poate fi considerat\ ini]ial ca e[ec al tratamentului antiretroviral sau antimicrobian. La ora actual\ nu sunt elucidate o serie de aspecte legate de mecanismul
etio-patogenic, criteriile de diagnostic [i abordarea terapeutic\.
Cu toate acestea, con[tientizarea existen]ei acestei entit\]i clinice are o
importan]\ deosebit\ din punct de vedere practic ^n abordarea pacientului cu
imunodepresie sever\.
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Date generale
R\spunsul inflamator reflect\ abilitatea sistemului imun de a r\spunde la un
agent non-self. ~n cazul bolilor infec]ioase, r\spunsul inflamator apare dup\ o
perioad\ de incuba]ie ^n care, ^n mod uzual, agentul patogen disemineaz\ [i
organismul gazd\ declan[eaz\ r\spunsuri adaptative specifice primare [i secundare. Ulterior, limitarea r\spunsului inflamator este legat\ direct de cre[terea controlului imunologic asupra agentului patogen. ~n absen]a unui sistem imun competent, reac]ia inflamatorie va fi mai redus\ sau chiar inexistent\, ^n pofida persistentei agentului patogen sub forma unei infec]ii latente. ~n condi]iile restaur\rii
imunologice poate ap\rea o reac]ie inflamatorie exacerbat\, paradoxal\, cu r\sunet
clinic, care sugereaz\ o infec]ie intercurent\ recent\ (1). ~n aceste condi]ii se
ridic\ dou\ probleme esen]iale pentru conduita practic\: fie este vorba de diseminarea unei infec]ii care a sc\pat sistemului de supraveghere imun\, fie inflama]ia reprezint\ un semn al amelior\rii controlului asupra unei infec]ii latente.
De[i recent, IRIS a fost asociat ^n mod frecvent cu administrarea terapiei
antiretrovirale ^nalt active (HAART), la pacien]ii cu infec]ie HIV; exist\ dovezi
ale apari]iei acestuia [i ^n leg\tur\ cu alte condi]ii medicale ce determin\ imunodepresie.
Astfel o serie de infec]ii pot determina sc\derea r\spunsului imun al gazdei,
chiar [i ^n situa]ia ^n care nu exist\ o alt\ cauz\ aparent\ de imunodepresie.
Un exemplu este reprezentat de controlul reac]iei de reversie dup\ tratamentul
leprei lepromatoase, ^n care se recomand\ asocierea tratamentului antiinflamator
sau chiar imunosupresiv. Un alt exemplu ^n acest sens ^l constituie apari]ia unui
tuberculom cerebral sub tratament antituberculos, descris\ ^n 1970. Alte situa]ii
cu risc poten]ial pentru apari]ia IRIS sunt reprezentate de: ^ntreruperea unui tratament imunosupresor pe termen lung (ex. corticoterapie), reconstitu]ia granulocitar\ dup\ chimioterapie citostatic\, restaurarea imunodeficien]ei dup\ chimioterapie cu transplant de celule stem.
Ini]ierea HAART este corelat\ cu un risc crescut de apari]ie a IRIS ^n urm\toarele situa]ii: imunodeficien]a avansat\, infec]ii oportuniste preexistente (eviden]iate clinic sau latente/subclinice), anumite pattern-uri ale restaur\rii imune,
factori de risc genetici: haplotipuri de HLA [i genotipuri de interferon-gama (1).
Mecanismul apari]iei IRIS la pacien]ii cu infec]ie HIV [i HAART, este ^nc\
neclarificat. S-au definit ^ns\ o serie de aspecte, cum ar fi: redistribu]ia celulelor
T cu memorie ^n sângele periferic, reducerea activ\rii markerilor CD4 [i CD8,
eliberarea celulelor T re]inute din ]esuturile limfoide, secre]ie crescut\ de citokine
sau chemokine, r\spuns limfoproliferativ crescut la recall antigens [i sc\derea
brusc\ a ARN HIV 1 din plasm\ (2-13).

Rela]ia temporal\ ^ntre momentul instituirii HAART [i
apari]ia IRIS
Apari]ia IRIS presupune existen]a unei rela]ii temporale ^ntre refacerea sistemului imun anterior deprimat [i apari]ia semnelor inflamatorii. La pacien]ii cu
infec]ie HIV intervalul de timp ^ntre instituirea HAART [i apari]ia IRIS este ^n
medie de 42 zile ^n cazul infec]iilor virale preexistente (CMV, HVB, HVC) [i
de 11 zile ^n cazul infec]iilor cu Mycobacterium, Cryptococcus spp. Prin compara]ie, la pacien]ii HIV-negativ (14) cu alte condi]ii medicale imunosupresoare,
timpul pân\a la apari]ia IRIS este pentru cei cu infec]ii virale preexistente (ex.
cu virus hepatitic B, virus sincitial respirator etc.) intervalul de timp ^ntre sistarea
agentului imunosupresiv [i debutul clinic al IRIS (^n medie 10-14 zile), pentru
infec]ii fungice preexistente (ex. Aspergillus, Candida) intervalul de timp ^ntre
atingerea num\rului de neutrofile de 500/mmc [i debutul clinic al IRIS (^n medie
8 zile), iar pentru cei cu transplant, intervalul de timp ^ntre ziua transplantului
sau atingerea nivelului de neutrofile de 500/mmc [i debutul clinic al IRIS.

Prevalen]a
~n condi]iile ^n care IRIS este de multe ori subevaluat, este dificil de stabilit prevalen]a acestuia. ~ntr-un studiu (14), autorii au revizuit cazurile de IRIS
publicate ^n literatura de limb\ englez\ [i au raportat c\ sursa imunodepresiei
la pacien]ii HIV-negativi a fost terapia citostatic\ (55.8%), terapia citostatic\ asociat\ cu corticoterapia (29.5%), transplantul medular (13.1%), corticoterapia
(1.6%), iar infec]iile preexistente au fost cu Aspergillus spp. (37.7%), Candida
spp (13.1%), HBV (39.3%), virus parainfluenza (8.2%), virus sincitial respirator
(1.7%). ~n cazul pacien]ilor cu infec]ie HIV, toate episoadele de IRIS au fost
raportate ^n leg\tur\ cu instituirea HAART, iar agen]ii patogeni responsabili de
manifest\ri au fost Mycobacterium tuberculosis (35.4%), MAC (18.7%), M.
xenopi (2.1%), Cryptococcus (8.4%), CMV (29.1%), HCV (4.2%) [i HBV
(2.1%),

Manifest\ri clinice
O caracteristic\ esen]ial\ a IRIS este apari]ia paradoxal\ a unei reac]ii
inflamatorii sau a unei infec]ii oportuniste ^n pofida amelior\rii imunit\]ii. La
pacien]ii cu imunodepresie sever\ determinat\ de infec]ia HIV, infec]iile oportuniste nu sunt ^ntotdeauna evidente. De aceea, cu atât mai mult, este dificil de
f\cut diagnosticul diferen]ial ^ntre o infec]ie oportunist\ ap\rut\ ^n contextul
imunodepresiei [i IRIS. Acest fapt a f\cut ca unii autori (15) s\ pun\ la ^ndoial\
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existen]a acestei entit\]i clinice, apari]ia inflama]iei fiind considerat\ ca rezultat
al e[ecului HAART [i ^ntârzierii restaur\rii imune. Consider\m c\ inciden]a din
ce ^n ce mai crescut\ a IRIS, la pacien]ii cu infec]ie HIV avansat\, asociat\ cu
semne clinice specifice, justific\ separarea IRIS, ca entitate clinic\ independent\,
de infec]iile oportuniste.
Infec]iile oportuniste ^n condi]ii de imunodepresie se caracterizeaz\ prin
^nc\rc\tura tisular\ mare de agen]i patogeni [i diseminare sistemic\, ^n timp ce
IRIS se manifest\ prin inflama]ie sever\ [i r\spuns tipic al gazdei la agen]i patogeni preexisten]i.
Diagnosticul IRIS este dificil [i din cauza absen]ei testelor paraclinice specifice. De[i fenomenele inflamatorii sunt evidente clinic ^n majoritatea cazurilor,
markerii paraclinici ai inflama]iei sunt nespecifici.
~n cele ce urmeaz\ vom trece ^n revist\ cele mai importante aspecte clinice ale IRIS.

Tuberculoza
IRIS legat de tuberculoz\ apare mai frecvent ca rec\dere sau agravare paradoxal\ a unei infec]ii cu M. tuberculosis diagnosticate anterior (16,17), de[i se
descriu [i cazuri ^n care o infec]ie tuberculoas\ latent\, devine manifest\ clinic
dup\ ini]ierea HAART. Argumentele ^n favoarea diagnosticului de IRIS sunt corela]ia temporal\ ^ntre ini]ierea HAART [i apari]ia simptomatologiei clinice [i
pozitivarea reac]iilor cutanate specifice. Rata reac]iilor „paradoxale“, raportate la
pacien]ii cu co-infec]ie HIV/TBC dup\ ini]ierea HAART a fost de pân\ la 36%
(16, 18). Aceste reac]ii apar de cele mai multe ori ^n prima lun\ de tratament.
Clinic, cele mai frecvente manifest\ri sunt: febr\, limfadenopatie mediastinal\ [i
cervical\ [i infiltrate pulmonare, dar au fost descrise [i manifest\ri extrapulmonare (19, 20). R\spunsul inflamator care apare ^n timpul restaur\rii imune atât
la nivel pulmonar, cât [i extra-pulmonar, se manifest\ clinic prin agravarea leziunilor pulmonare [i hiperplazia ]esuturilor reticuloendoteliale (ficat, splin\, noduli
limfatici) [i se caracterizeaz\ histologic prin leziuni inflamatorii granulomatoase,
iar bacteriologic prin prezen]a bacililor acid-alcoolo-rezisten]i (BAAR) la examenul microscopic [i culturi negative. Aceste aspecte histologice [i bacteriologice
reprezint\ argumente ^n favoarea diagnosticului de IRIS-TBC produs prin r\spuns
inflamator f\r\ replicare bacterian\.
Conduita practic\ impune efectuarea unui screening pentru diagnosticul unei
posibile tuberculoze ^naintea ini]ierii HAART, iar pentru pacien]ii cu diagnostic
pozitiv de tuberculoz\, amânarea HAART cu cel pu]in dou\ s\pt\mâni fa]\ de
momentul ^nceperii terapiei specifice anti-tuberculoase. Tratamentul IRIS-TBC se
efectueaz\ cu antiinflamatoare nesteroidiene sau steroidiene ^n cazurile cu infla-

ma]ie sever\ sau obstruc]ie bron[ic\. S-a utilizat pentoxifilina (antagonist de TNF)
ca alternativ\ la corticoterapie, cu rezultate controversate (21). Se recomand\ continuarea tratamentului specific anti-tuberculos [i antiretroviral.

Mycobacterii non-tuberculoase
Mycobacteriile atipice, cum ar fi Mycobacterium avium intracellulare (MAI),
determin\, ^n mod obi[nuit afect\ri sistemice. ~n contrast cu acestea, pacien]ii cu
HAART pot dezvolta fenomene de adenit\ focal\ sau forma]iuni tumorale granulomatoase, mai ales la nivel abdominal (22, 23, 24). Au fost descrise, mai rar,
afect\ri osoase, cutanate, digestive sau pulmonare (14). Tabloul clinic, la pacien]i
cu CD4 <100 lf/mmc, la câteva s\pt\mâni de la ini]ierea HAART, este reprezentat de febra asociat\ cu limfadenopatie (frecvent mediastinal\ sau intraabdominal\), eventual cu hepatita. Inflama]ia poate cuprinde [i regiunile adiacente nodulilor limfatici afecta]i, determinând leziuni cutanate, endobronsice, infiltrate pulmonare (25). Marea majoritate a acestor pacien]i nu au avut MAI diagnosticat\
anterior HAART, fiind vorba de o reactivare a unei infec]ii subclinice. De asemenea, cre[terea CD4 sub HAART este modest\. Spre deosebire de infec]ia cu
MAI clasic\, ^n cazul IRIS-MAI, mycobacteriile atipice se pun ^n eviden]\ cu
dificultate, de obicei de la nivelul leziunilor granulomatoase sau necrozante.
Rareori apare conversia reac]iei cutanate la tuberculin\. Aceste aspecte particulare, precum [i lipsa confirm\rii bacteriologice, fac dificil diagnosticul [i tratamentul IRIS-MAI. Terapia se efectueaz\ cu antituberculoase [i medica]ie antiinflamatoare; se continu\ HAART.

Cytomegalovirus (CMV)
La pacien]ii cu infec]ie HIV [i retinit\ CMV, cu profilaxie secundar\ antiCMV, rata rec\derilor dup\ ^nceperea HAART este de pân\ la 50% (26,27). De
asemenea, s-a descris apari]ia retinitei CMV dup\ ini]ierea HAART, concomitent
cu cre[terea CD4+, probabil ca rezultat al inflama]iei generate de r\spunsul
celulelor T fa]\ de o infec]ie CMV subclinic\. ~n ciuda remisiei retinitei, unii
pacien]i prezint\ vitrit\, uveit\, edem papilar [i cataract\ (28). Uneori poate
ap\rea [i dezlipire de retin\. Au mai fost descrise manifest\ri atipice (f\r\
afectare ocular\) determinate de CMV IRIS: pneumonie, colit\ pseudotumoral\,
adenit\ (Lancet 1998 351; 228). ~n majoritatea cazurilor, IRIS CMV apare la
aproximativ 3 luni de la ini]ierea HAART. Determin\ri cantitative repetate ale
titrului anticorpilor anti-CMV IgG pot releva cre[terea titrurilor ^n decurs de un
an de la ini]ierea HAART. Aceste determin\ri pot fi predictive pentru CMV
IRIS (28), de[i markerii serologici par a reac]iona prea ^ncet pentru a fi capabili s\ previn\ manifest\rile clinice. Cre[terea ^nc\rc\turii virale CMV poate lipsi.
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~n prezent, nu exist\ factori predictivi pentru detectarea pacien]ilor cu risc pentru manifestarea ocular\ a IRIS-CMV.
Ca [i conduita practic\ se recomand\, ^naintea ini]ierii HAART, monitorizarea atent\ a tuturor pacien]ilor cu CD4 <100 limfocite/mmc sau cu retinit\
CMV ^n antecedente.

Hepatite virale cu virus hepatitic B (VHB) sau C (VHC)
Au fost descrise rec\deri ale hepatitei virale la pacien]i cu HIV [i co-infec]ie
cu VHB (29) sau VHC (22, 26, 30), legate de ini]ierea HAART. Cre[terea enzimelor hepatice de pân\ la 5 ori [i progresia rapid\ spre insuficien]a hepatic\
sau ciroz\ are loc fie ^n contextul unei infec]ii preexistente, fie ca inidcator al
unei infec]ii subclinice cu HCV (31, 32). Biopsia hepatic\ ^n aceste cazuri a
demonstrat predominen]a modific\rilor legate de infec]ia cu HCV ^n compara]ie
cu cele consecutive toxicit\]ii hepatice a antiretroviralelor (33), demonstrând cre[terea replic\rii HCV. O serie de observa]ii legate de schimbarea r\spunsurilor
anticorpilor anti-HVB [i anti-HCV dup\ HAART, sugereaz\ restaurarea unor
r\spunsuri imune specifice (31, 34, 35).
Tabloul clinic ^n co-infec]ia HIV/HVB sau HIV/HCV, la 2-3 luni de la
ini]ierea HAART, cuprinde grea]\, v\rs\turi, dureri abdominale, icter [i/sau decompensare hepatic\. Uneori pacien]ii sunt asimptomatici, dar prezint\ cre[teri
ale transaminazelor serice. Diagnosticarea IRIS ^n contextul co-infec]iei cu
virusuri hepatitice este dificil\ mai ales ^n absen]a markerilor serologici. De
aceea, la ace[ti pacien]i ar fi util\ determinarea ^nc\rc\turi virale, mai ales pentru HCV ^nainte de ^nceperea HAART.
Modific\rile enzimelor hepatice sau chiar hepatita simptomatic\ pot disp\rea
uneori ^n câteva luni, ^n condi]iile ^n care se continu\ HAART (36). ~n formele
severe de hepatit\ este necesar\ ^ntreruperea HAART, cu reintroducerea aceluia[i
regim dup\ normalizarea enzimelor hepatice.

Alte virusuri herpetice
De[i ^n mod clasic, majoritatea infec]iilor herpetice se remit odat\ cu ini]ierea HAART, exist\ posibilitatea reactiv\rii acestora asociate cu IRIS.

Virusul varicelo-zosterian (VVZ)
Au fost descrise reactiv\ri ale VVZ la 6 luni de la ini]ierea HAART (26).
Aceste episoade apar ca forme localizate, inclusicv ca „zoster sine materia“.
Pacien]ii cu IRIS-VVZ au de obicei valori crescute ale CD4 ^n primele s\pt\mâni
de la ^nceperea HAART [i num\r mai crescut al CD8 (37).

Herpes simplex (HSV)
Reactivarea HSV, cu leziuni genitale, a fost raportat\ la 3 pacien]i, legat\
de ini]ierea HAART [i de HLA clasa I [i II (1).

Virusul Epstein-Baar (EBV)
Reactivarea tranzitorie a infec]iei cu EBV apare dup\ ini]ierea HAART la
pacien]i cu r\spuns imun bun, dar f\r\ control complet al replic\rii HIV (38).
Reactivarea poate fi pus\ ^n eviden]\ prin cre[terea nivelului imunoglobulinelor
serice. ~n acela[i context s-a emis ipoteza c] stimularea celulelor B de tip policlonal ar fi responsabil\ de apari]ia limfoamelor non-Hodgkiniene, ^n ciuda
HAART (39). S-au descris valori crescute ale factorului de cre[tere IL6 pentru
herpes-virusul 8 la pacien]ii cu IRIS asociat cu sarcom Kaposi.

Infec]ii fungice
La pacien]ii cu neutropenie prelungit\ [i cu infec]ii diseminate cu
Aspergillus, Candida spp, febra este manifestarea ini]ial\; ulterior apare diseminarea la nivelul tegumentului, sistemului nervos central [i altor organe concomitent cu apari]ia socului. La pacien]ii cu aspergiloz\ pulmonar\, ^n cursul
IRIS, apar leziuni cavitare cu necroz\ central\ [i hemoptizie masiv\ clinic. ~n
cazul determin\rii hepatice a infec]iei cu Candida, prin restaurare imun\ pot
ap\rea grea]\, v\rs\turi, dureri abdominale, cre[teri ale fosfatazei alcaline, iar histologic abcese granulomatoase cu hife (40).

Afec]iuni ale sistemului nervos central (SNC)
Cryptococcus neoformans (CN)
Au fost descrise cazuri de meningit\ cu CN la pacien]i cu imunodepresie
sever\, la 6 s\pt\mâni de la ^nceperea HAART (41). Particularitatea acestor
pacien]i este prezen]a pleiocitozei la nivelul LCR (inflama]ie steril\). De asemenea, se remarc\ o cre[tere important\ a num\rului CD4. Culturile din LCR pentru CN sunt sterile, ^n schimb se poate eviden]ia prezen]a antigenelor specifice
prin reac]ia de aglutinare pentru CN. Uneori poate fi vorba [i de rec\dere, ^n
cazul pacien]ilor cu infec]ie cu CN diagnosticat\ anterior HAART cu aderen]\
slab\ la tratamentul antifungic (42).

Leucoencefalopatie multifocal\ progresiv\ (PML)
Au fost raportate cazuri de agravare sau apari]ie a leziunilor de PML asociate cu ini]ierea HAART (26, 43). Tipic ^n aceste cazuri, se descrie o captare
periferic\ a contrastului la rezonan]a magnetic\ nuclear\ (AIDS 1999, 13;1426)
[i existen]a unei componente inflamatorii (44). Din p\cate ^n aceste situa]ii prognosticul este nefavorabil, chiar [i ^n condi]iile opririi HAART [i asocierii corti-
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Alte leziuni cerebrale
~n urma restaur\rii imune determinate de HAART, ^n cazul tuberculozei subclinice pot ap\rea procese inlocuitoare de spa]iu intracraniene, tuberculoame (45)
sau encefalit\ (26), care r\spund la corticoterapie. Encefalita a fost asociat\ cu
cre[terea CD4+ [i viraj tuberculinic.
Au fost descrise o serie de afect\ri ale SNC (encefalite, mielite), ap\rute
dup\ ini]ierea HAART cu un r\spuns imunologic [i virusologic favorabil, la care
^ns\ agentul care a determinat IRIS nu a putut fi izolat (46). Au fost raportate
o serie de cazuri de IRIS asociate cu toxoplasmoza cerebral\ (47), MAI (48).
Conduita practic\ ^n aceste situa]ii ar fi administrarea terapiei antiinflamatorii asociate celei antiinfec]ioase.

Alte afect\ri
S-au descris cazuri de IRIS asociat cu pneumonia cu Pneumocystis carinii
(49), precum [i cu boli autoimune (50).

Factori de risc pentru dezvoltarea IRIS la pacien]i cu
infec]ie HIV
Infec]iile oportuniste preexistente, asimptomatice sau cu simptomatologie
minor\, documentate serologic bacteriologic sau virusologic stau la baza dezvolt\rii IRIS. Pare surprinz\tor c\ o serie de infec]ii oportuniste care au mecanisme diferite de control imun, sunt asociate cu r\spuns inflamator dup\ ini]ierea
HAART. Prin urmare, este necesar\ definirea unor factori de risc ^n aceste situatii. Riscul dezvolt\rii IRIS cre[te odat\ cu rapiditatea [i eficien]a restaur\rii
imune. Un factor de risc semnificativ este valoarea sc\zut\ a CD4 nadir (26).
Cre[terea CD4 este semnificativ\ ^n cazul IRIS asociat infec]iilor virale (HSV,
VVZ), ^n timp ce ^n cazul infec]iilor cu Mycobacterii, cre[terea CD4 este redus\
(23). De asemenea, existen]a unui r\spuns imunologic ^n periferie la anumi]i patogeni nu reflect\ ^n mod obligatoriu fenomenele locale ca ^n cazurile descrise
la retinit\ CMV, hepatit\ cu HCV sau la nivelul sistemului nervos central.
Interleukina 6 (IL6) ca [i receptorii pentru IL6 au fost crescu]i la pacien]ii
cu IRIS comparativ cu cei cu HAART care nu au dezvoltat IRIS (51). Persisten]a
stimul\rii imune ar putea fi un alt factor asociat cu IRIS. Au fost defini]i patru
markeri care determin\ risc crescut pentru apari]ia IRIS (52): CD4 nadir,
amploarea restaur\rii imune, stimularea imun\ [i nivelul imunodepresiei la ini]ierea HAART.
Factorii de risc determina]i genetic ar putea avea un rol important ^n dez-

voltarea IRIS, fapt demonstrat de asocierea cu anumite antigene de histocompatibilitate: HLA A2, HLA B44 sau HLA DR4 (53, 54) [i cu gene ale diferitelor
citokine IL6 [i TNF (51).

Criterii de diagnostic
Nu exist\ un consens ^n ceea ce prive[te criteriiile de diagnostic. O propunere ^n acest sens ar fi urm\toarea (52):
• Criterii clinice de diagnostic:
- deteriorare clinic\ paradoxal\;
- instalare rapid\ corelat\ cu restaurarea sistemului imun;
- demonstrarea agentului patogen.
• Criterii imunologice majore:
- reconstituire imun\ nespecific\;
- reconstituire imun\ specific\.
• Criterii imunologice minore:
- factori predispozan]i genetici HLA;
- polimorfism al citokinelor.

Tratament
Nu exist\ ghiduri care s\ stabileasc\ conduita terapeutic\ ^n IRIS asociat
HAART. Cu toate acestea conduita general\ include: tratamentul infec]iei oportuniste, tratament antiinflamator nesteroidian sau, ^n cazuri mai severe, steroidian [i continuarea HAART (cu câteva excep]ii). Oprirea HAART nu este o
op]iune decât ^n cazuri speciale, cum ar fi hepatita sever\ determinat\ de HCV
sau apari]ia PML. Probleme majore apar atunci când agentul patogen responsabil nu poate fi pus ^n eviden]\.

Strategii de prevenire
Strategiile de prevenire ale IRIS nu sunt clar definite ^n prezent. Utilizarea
antibioterapiei profilactice necesit\ evaluare ^n cadrul unor studii clinice. Având
^n vedere ^ns\ demonstrarea leg\turii dintre IRIS [i unele infec]ii preexistente,
clinice sau subclinice (cu mycobacterii, CMV, HBV, HCV), determinarea r\spunsurilor imune specifice (dozarea anticorpilor) este o op]iune, de[i nu [i-a demonstrat utilitatea ^n toate cazurile. Determinarea r\spunsului cutant de tip ^ntârziat
ca [i a r\spunsurilor limfoproliferative sanguine la antigenele MAC (26) sau
CMV (7) poate fi de folos ^n precizarea diagnosticului.
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Concluzii
De[i criteriile de diagnostic [i tratament nu au fost stabilite ^n totalitate,
IRIS reprezint\ o realitate care trebuie avut\ ^n vedere ^n cazul pacien]ilor la
care se ini]iaz\ HAART. IRIS apare ^n special la pacien]ii cu imunodepresie
sever\ [i infec]ii oportuniste preexistente asimptomatice. Cel mai frecvent IRIS
a fost descris ^n asociere cu infec]ia cu Mycobacterii, CMV, virusuri hepatitice
[i Cryptococcus neoforamns. ~n aceste condi]ii se impune efectuarea unui screening am\nun]it pentru diagnosticul infec]iilor oportuniste ^n stare latent\.
Dezvoltarea paradoxal\ a unui sindrom inflamator dup\ ini]ierea HAART,
^n condi]ii de supresie viral\ [i cre[tere a imunit\]ii celulare, pune pe primul
plan diagnosticul de IRIS. Conduita terapeutic\ const\ ^n continuarea tratamentului antiretroviral (^n majoritatea cazurilor), a celui etiologic pentru infec]ii oportuniste [i asocierea tratamentului antiinflamator care trebuie evaluat individual
(nesteroidian sau steroidian).

13. Mitocondriopatiile [i infec]ia HIV

Generalit\]i
Mitocondriile sunt organite citoplasmatice comune tuturor celulelor eukariote. Rolurile mitocondriilor în organism sunt multiple, dintre care cele mai importante sunt:
1) rol în procesul oxidativ de fosforilare generator de energie;
2) rol de sistem transportor pentru proteine, ioni, metaboli]i;
3) rol major în metabolismul celular;
4) rol în controlul apoptozei celulare.
Numeroase patologii neurodegenerative sunt asociate cu alterarea mitocondriilor: boala Wilson, paraparez\ spastic\ familial\, coreea Huntington, scleroz\
lateral\ amiotrofic\, boal\ Parkinson, degenerescen]a Altzheimer. Afectarea mitocondriilor este implicat\ [i în fiziopatologia altor diferite boli, precum: ischemia
cardiac\, cancer, steatoza hepatic\, miozita [i diferite miopatii, diferite disfunc]ii
ale tubului digestiv, diabet, mielodisplazii, afec]iuni renale diverse etc.

Mitocondriopatiile [i infec]ia HIV
HIV, ca retrovirus, con]ine reverstranscriptaz\, care este o ADN-polimeraz\
ARN-dependent\. ~n celulele infectate de c\tre HIV, sunt active [ase tipuri de
ADN-polimeraz\. Dintre acestea, ADN-polimeraza γ mitocondrial\ poate fi inhibat\ de catre inhibitorii nucleosidici de reverstranscriptaz\ (INRT) dup\ ce au fost
trifosforila]i intracelular. Capacitatea de a inhiba aceast\ enzim\ este diferit\ în
func]ie de molecula antiretroviral\ (ddC > ddI > d4T >> AZT > 3TC > ABC).
Ea are drept efect diminuarea ADN-ului mitocondrial, afectarea ciclului respirator
celular Krebs, orientarea metabolismului celular c\tre calea anaeroba [i deci
cre[terea produc]iei de lactat (prin transformarea piruvatului în lactat), iar când
acest mecanism este epuizat, consecin]a va fi moartea celular\ (apoptoz\).
Totodat\, alterarea lan]ului respirator celular va duce la sc\derea produc]iei
de ATP [i deci o diminuare a activit\]ii func]ionale a celulei respective. Astfel
se explic\ efectele toxice datorate acestor molecule care sunt nespecifice [i care
r\mân subestimate: neuropatie periferic\ (ddC, d4T, ddI), miopatie (AZT), cardiomiopatie (AZT, ddI, ddC), pancreatit\ (ddI, d4T), acidoz\ lactic\ (d4T, ddI, AZT),
anemie [i leucopenie (AZT), nefrotoxicitate (TNF), hipersensibilitate (ABC),
lipodistrofie (d4T).
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{i inhibitorii de proteaz\ (IP) prezint\ o toxicitate mitocondrial\ direct\, îns\
aceste mecanisme nu sunt înc\ elucidate pe deplin.
Inciden]a cre[terii acidului lactic la pacientii infectati HIV este estimata la
circa 1/100 pacienti pe an tratati cu INRT pentru un dozaj de acid lactic de doua
ori mai mare decât valoarea normala. Aceasta incidenta se ridica la 10/100 daca
se ia în considerare orice valoare crescuta a acidului lactic (9).

Manifest\ri clinice
Manifest\rile clinice datorate afect\rii mitocondriilor sunt numeroase. Ele pot
debuta acut (cazul acidozei lactice, care pune în joc prognosticul vital al pacientului) sau, cazul cel mai frecvent, cronic. ~n cele mai multe cazuri aceste manifest\ri apar dup\ 8-10 luni de tratament cu INRT.
Cele mai frecvente manifest\ri sunt simptomele musculare: mialgii (spontane
sau provocate la palpare), oboseal\ muscular\, amiotrofie, intoleran]\ la efortul
fizic, având drept expresie biologic\ cre[terea enzimelor musculare în sângele
periferic (CPK). Astenia este prezent\ în circa 70% de cazuri.
Lipodistrofia reprezint\ distribu]ia eronat\ a tesutului gras subcutanat
(pierderea ]esutului adipos la nivelul obrajilor [i membrelor, acumulare de ]esut
adipos la nivelul cefei sau la nivelul sânilor) [i/sau perivisceral (cre[terea volumului abdominal). Lipoatrofia (pierderea de ]esut adipos) este explicat\ prin toxicitatea mitocondrial\ care va determina apoptoza ]esutului adipos periferic.
Alte manifest\ri clinice sunt: neuropatie periferic\ axonal\, senzitivo-motorie, ascendent\ [i adeseori simetric\ (parestezii), sindromul Guillain - Barre, afectarea hepatic\ (cre[terea transaminazelor, colestaz\ moderat\, aspect de steatoz\
hepatic\ [i hepatomegalie la echografie), anorexie, manifest\ri digestive de tip
grea]\ [i durere abdominal\, pierdere ponderal\ (de obicei rapid\, de câteva kilograme în câteva s\pt\mâni [i neexplicat\ de o diaree sau o infec]ie oportunist\
asociat\), diabet zaharat, tubulopatie renal\, polipnee [i dispnee, rar pancreatit\,
cardiomiopatie, encefalopatie, pancitopenie, tulbur\ri sexuale (sc\derea libidoului
[i a performan]elor sexuale), îmb\trânire precoce.
Riscul de a prezenta aceste manifest\ri clinice este legat de tratamenutl antiretroviral (ARV) administrat (în special în func]ie de molecula de INRT aleas\:
ddC > ddI > d4T > AZT > 3TC > ABC) (8), de num\rul de molecule de
INRT asociate, de durata expunerii la tratamentul ARV, de durata expunerii la
HIV, de statutul imunologic [i virologic al pacientului, de vârsta avansat\ a pacientului, de sexul pacientului (sexul feminin este mai expus la acest risc), de
greutatea corporal\ a pacientultui (persoanale obeze au un risc crescut), de natura tratamentului asociat (hidroxiurea [i ribavirina asociate tratamentului ARV
cresc riscul apari]iei acidozei lactice).

Femeile gravide, în special pe perioada celui de-al treilea trimestru, prezint\
un risc important de acidoz\ lactic\.
Evolu]ia acestor manifest\ri clinice poate fi progresiv\ dac\ nu se iau m\suri
adaptate. Acidoza lactic\ sever\ [i insuficien]a multiorganic\ ireversibil\ conduc
la decesul pacientului. De aceea prognosticul lor depinde de precocitatea diagnosticului precum [i de precocitatea m\surilor luate. Riscul de deces este de
50% în ciuda tuturor m\surilor de reanimare.

Manifest\ri clinice la copil
Diferitele manifest\ri clinice prezentate de c\tre copiii n\scu]i din mame seropozitive HIV [i expu[i la tratamentul preventiv cu ARV, se pot explica tot
printr-o toxicitate mitocondrial\ datorat\ moleculei de INRT. Astfel se explic\
anemia macrocitar\ prezent\ la numero[i nou-n\scu]i din mame seropozitive care
au fost tratate pe perioada sarcinii cu AZT. Aceast\ reac]ie secundar\ este tranzitorie [i, rar, este de intensitate sever\.
Exist\ cazuri de acidoz\ lactic\ sever\ descrise la nou n\scu]ii ale caror
mame au primit tratament profilactic pentru transmiterea infec]iei HIV maternofetale cu AZT în monoterapie sau biterapie AZT/3TC [i care s-au soldat cu deces. Astfel, primul care a descris tabloul clinic de mitocondriopatie la copil a
fost profesorul Blanche. Acesta a raportat în 1999 o anchet\ desf\[urat\ în Fran]a
privind 1.754 mame HIV pozitive tratate cu AZT sau AZT/3TC. Opt copii n\scu]i [i care nu au fost infecta]i HIV au prezentat manifest\ri clinice legate de
disfunc]ie mitocondrial\.
Dintre ace[tia, doi au murit datorit\ acidozei lactice severe fiind expu[i la
biterapie AZT/3TC.
Ceilal]i [ase au prezentat diferite manifest\ri clinice ce pot fi explicate
printr-o afectare mitocondrial\: cinci au prezentat afectare neurologic\ (un caz
de boala Leigh, ceilalti patru - convulsii, dintre care doi au prezentat necroz\
cerebral\ sever\ responsabil\ de tetraplegie [i deficit cognitiv sever). Patru din
cei cinci au prezentat modific\ri imagistice în rezonan]a magnetic\ la nivelul
subsatan]ei albe [i a trunchiului cerebral.
Al [aselea copil a prezentat la vârsta de 4 luni o criz\ de hipotonie [i
apnee, care nu au lasat sechele dup\ resuscitare. Cinci dintre cei opt au prezentat acidoz\ lactic\ persistent\ înso]it\ sau nu de un nivel crescut al enzimelor
hepatice, pancreatice [i/sau musculare. Toate aceste simptome [i anomalii biologice au fost observate [i analizate la copiii expu[i la antiretrovirale (între 7
luni [i 4 ani postexpunere).
Patru dintre ace[ti copii au fost expu[i la biterapie antiretroviral\ AZT/3TC,
iar ceilal]i patru la monoterapie AZT. Disfunc]ia mitocondrial\ a fost studiat\ la
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nivelul ciclului respirator celular pe biopsie tisular\ (mu[chi [i ficat) prin spectrofotometrie [i polarografie. To]i cei opt copii au prezentat niveluri sc\zute de
activitate ale complexelor I [i/sau II ale lan]ului respirator. Numai unul din cei
[ase copii continu\ s\ prezinte un deficit cognitiv asociat cu crize convulsive
repetitive [i anomalii ale substan]ei albe cerebrale vizibile în rezonan]a magnetic\.
Aceste date pot fi controversate mai ales c\ exist\ alte studii publicate care
nu au eviden]iat nici o manifestare clinic\ care poate fi asociat\ expunerii la
antiretrovirale a nou-n\scu]ilor (este cazul studiilor efectuate în SUA de c\tre
Culnane, în Suedia sau Tailanda).
~n schimb a fost demonstrat c\ administrarea de AZT la maimu]e pe perioada de gesta]ie are drept urmare ^ncorporarea de AZT în ADN-ul mitocondrial
al nou-n\scu]ilor, asociat\ cu disfunc]ia enzimelor mitocondriale sau alterarea mitocondriilor din substan]a cerebral\, mu[chiul scheletic [i cardiac. Administrarea
de AZT la [oarece pe perioada de gesta]ie produce tulbur\ri neuro-comportamentale la nou-n\scu]i.
Diferite alte studii au prezentat cre[terea tranzitorie a nivelului seric de acid
lactic la majoritetea nou-n\scu]ilor expu[i la tratament ARV, f\r\ nici o expresie clinic\.
Pentru a defini corect impactul expunerii la antiretrovirale a copiilor n\scu]i
din mame seropozitive HIV, numeroase alte studii sunt necesare. Este important
totu[i a explica mamelor infectate c\ exist\ un risc toxic poten]ial pentru copil
ca urmare a tratamentului profilactic pentru transmiterea materno-fetal\ a infec]iei
HIV (în special un risc crescut de convulsii febrile), dar c\ nu trebuie neglijat
raportul beneficiu-risc.

Diagnostic
Diagnosticul mitocondriopatiilor este clinic [i trebuie suspectat în fa]a oric\rui pacient infectat cu virusul HIV, mai ales dac\ este sub tratament antiretroviral [i mai ales sub INRT [i care prezint\ una sau mai multe din manifest\rile clinice mai sus men]ionate.
Diagnosticul alter\rii mitocondriale se face pe baza urm\toarelor criterii:
cre[terea acidului lactic în sângele periferic, alterarea morfologic\ a mitocondriilor [i alterarea ciclului respirator celular, ultimele dou\ realizate la nivelul unei
biopsii musculare în laboratoare de strict\ specialitate (exprimate prin raportul
ADN mitocondrial/ADN nuclear).
~n multe cazuri nu exist\ o corelare între nivelul acidului lactic în sângele
periferic [i severitatea manifest\rilor clinice, dar un nivel sanguin de lactat de
peste 5 mmol/l, cu bicarbona]i sub 20 meq/l [i un pH sub 7,3 sunt indicatori

importan]i de acidoz\ lactic\. ~n tot cazul, în marea majoritate a cazurilor, acidul
lactic este superior valorii de 2 mmol/l.
Aceast\ valoare trebuie confirmat\ printr-un control f\cut în condi]ii „ideale“ (analiza f\cut\ la minimum [ase ore dup\ un aport alimentar [i un efort
fizic, din sânge venos recoltat de preferin]\ f\r\ garou, p\strat dup\ recoltare la
o temperatur\ de 4°C [i analizat la laborator în primele 30 minute).
~n orice caz, dozajul de rutin\ al acidului lactic nu ar trebui recomandat
pentru pacien]ii infecta]i HIV afla]i sub tratament ARV deoarece nu exist\ nici
o valoare negativ\ sau pozitiv\ predictiv\ pentru apari]ia unei hiperlactatemii
simptomatice sau a acidozei lactice.
~n schimb, acest dozaj ar trebui efectuat în caz de manifest\ri clinice ce
pot orienta c\tre aceast\ patologie. Raportul lactat/piruvat reflect\ mai bine decât
lactatemia poten]ialul redox celular (normal acest raport este <20).
Citoliza hepatic\ este inconstant\.
Biopsia muscular\ f\cut\ în caz de miopatie va pune în eviden]\ prezen]a
fibrelor ro[ii (ragged red fibers), precum [i proliferarea mitocondriilor anormale.
Electromiograma va confirma neuropatia periferic\.
Ecografia abdominal\ [i/sau biopsia hepatic\ vor confirma steatoza hepatic\.

Tratament
~n func]ie de severitatea acestor reac]ii adverse, singura m\sur\ care poate
fi luat\ este de a opri administrarea medicamentului antiretroviral implicat. Se
poate încerca reducerea dozei de medicament cu riscul de a ob]ine un nivel
sc\zut de drog intracelular, dar nu trebuie neglijat în acest caz poten]ialul crescut de rezisten]\ viral\ la INRT.
O alt\ alternativ\ este de a schimba molecula implicat\ cu o alta din aceia[i
clas\ terapeutic\, dar care prezint\ un poten]ial mai redus de toxicitate (de exemplu 3TC [i ABC sunt mai pu]in incriminate în acidoza lactic\, ca [i inhibitorul
nucleotidic al reverstranscriptazei Tenofovir).
~n faza acut\ de acidoz\ lactic\, pe lâng\ oprirea tratamentului ARV, un
tratament suportiv poate fi încercat: riboflavina (vitamina B2 care este o component\ a complexelor I [i II ale lan]ului respirator), L-carnitina (50mg/kg/zi I.V.
permite intrarea acizilor gra[i în mitocondrie), vitamina E (antioxidant), vitamina C (antioxidant), seleniu (antioxidant), tiamina (vitamina B1 favorizeaz\ metabolismul intermediar al hidra]ilor de carbon), acid folic, coenzima Q10 etc.
Din p\cate, în caz de acidoz\ lactic\ sever\, în ciuda opririi tratamentului
antiretroviral [i a tratamentului suportiv, evolu]ia este fatal\ de cele mai multe
ori.
~n consecin]\, problema toxicit\]ii mitocondriale datorate tratamentului anti-
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retroviral ce con]ine inhibitori nucleozidici ai reverstranscriptazei este cunoscut\
[i recunoascut\ de c\tre clinicieni. Manifest\rile clinice sunt extrem de variate
[i adeseori dificil de recunoscut, iar m\surile terapeutice r\mân înc\ o mare necunoscut\.

14. Lipodistrofia asociat\ terapiei antiretrovirale

Sindromul de lipodistrofie la pacien]ii infecta]i cu HIV afla]i sub tratament
antiretroviral (ARV) cu inhibitori de proteaz\ (IP) a fost definit, pentru prima
dat\, în 1998.
Modific\rile compozi]iei corporale observate la pacien]ii infecta]i cu HIV
difer\ ast\zi, în era terapiei HAART, fa]\ de cele observate în trecut. Acum
predomin\ modific\rile în distribu]ia gr\similor asociate cu hipertrigliceridemie [i
hipercolesterolemie [i cu rezisten]a la insulin\, cu stare general\ bun\ [i r\spuns
favorabil terapeutic fa]\ de pierderea greut\]ii înso]it\ de o stare precar\ a
s\n\t\]ii [i r\spuns redus la terapia cu ARV în trecut.
În sindromul de lipodistrofie apar urm\toarele tulbur\ri metabolice:
• hipercolesterolemie, prin cre[terea colesterolului total;
• cre[terea VLDL [i a LDL-colesterolului aterogen (fenotip de hiperlidemie
mixt\) [i cre[terea apoproteinei B;
• sc\derea HDL-colesterolului („bun“) [i a apoproteinei A1;
• hipertrigliceridemie;
• rezisten]\ la insulin\, cre[terea insulinemiei [i a peptidului C;
• intoleran]\ la glucoz\.
Aceste anomalii biologice sunt adeseori asociate între ele la acela[i pacient
[i sunt mai accentuate când exist\ [i o lipodistrofie clinic\.
Clinic, sindromul este caracterizat prin pierderea în periferie a gr\similor
(pierderea ]esutului adipos subcutanat) [i/sau depunerea lor central\ (acumulare
de ]esut adipos intravisceral).
Sindromul clinic este diferit la femei fa]\ de b\rb\]i, iar complica]iile metabolice [i modific\rile corporale nu coexist\ uniform la to]i cei clasifica]i ca având
lipodistrofie.
La b\rba]i se observ\ mai des o depletie a gr\similor subcutanat, fa]\ de
femei (57% b\rba]i, fa]\ de 22% femei) în special la nivelul bra]elor, coapselor,
fe]ei [i feselor.
La femei sunt mai frecvente depunerile de lipide, mai ales la nivelul sânilor
[i la nivelul abdomenului - depuneri de tip android.
Depunerea gr\similor sub forma „bosei de bizon“ [i cre[terea ]esutului adipos
perivisceral s-au observat în propor]ie relativ egal\ la femei [i la b\rba]i. B\rba]ii
au mai frecvent hipertrigliceridemie (63% fa]\ de 26%), hipercolesterolemie (50%
fa]\ de 26%) [i hiperglicemie (14% fa]\ de 0%) în compara]ie cu femeile.
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Fiziopatologia acestor anomalii este complex\. Inhibitorii de proteaz\ sunt
responsabili privind insulino-rezisten]a, hipercolesterolemia [i hipertrigliceridemia
(mai ales IDV).
Sc\derea HDL-colesterolului este regasit\ în absen]a unui tratament cu ARV
(probabil prin inhibarea mediat\ de c\tre TNF a lipoproteinlipazei serice). Carr [i
Cooper au explicat ac]iunea IP prin interferarea c\ii acidului retinoic. Retinoizii
fiind deriva]i de vitamina A [i demonstrându-se faptul c\ Indinavirul (IP) cre[te
toxicitatea retinoizilor, este contraindicat\ asocierea IDV cu vitamina A deoarece
aceasta are efecte toxice atunci când se afl\ în exces ca în cazul lipodistrofiilor.
Totodata, IP inhib\ receptorul pentru lipoproteinlipaz\ de la nivelul chilomicronilor hepatici prin analogie structural\, împiedicând clivajul trigliceridelor
circulante [i explicând acumularea lor secundar\ la nivelul ]esutului adipos intravisceral, favorizând deci lipohipertrofia-teorie care nu este unanim acceptat\.
Miller a ar\tat c\ exist\ anomalii de repartizare a gr\similor [i la cca 5% din
infecta]ii cu HIV naivi de orice tratament ARV.
Disfunc]ia mitocondrial\ indus\ de inhibitorii nucleozidici de reverstranscriptaz\ (INRT) poate juca un rol în fiziopatologia lipodistrofiilor. Au fost descrise
sindroame similare la pacien]i care nu au primit decât INRT ([i în special d4T
sau asociere d4T+ddI): sindroame lipoatrofice sau chiar forme mixte, asociate cu
anomalii hepatice [i acidoza lactic\, ceea ce a ridicat suspiciunea unei toxicit\]i
mitocondriale, corelat\ cu durat\ total\ a tratamentului cu ARV, care ar antrena apoptoza adipocitar\. INRT inhib\ ADN-polineraz\, care este implicat\ ^n
replicarea ADN mitocondrial.
Alte ipoteze, bazate pe posibilele efecte indirecte ale HIV [i terapiei ARV:
• alter\rile endocrine;
• alterarea activit\]ii complementului seric;
• alterarea diferen]ierii adipocitelor. Amprenavirul [i Indinavirul nu au nici
un efect asupra matur\rii celulelor adipoase, în schimb au efect inhibitor
Nelfinavirul, Ritonavirul [i Saquinavirul;
• ac]iunea factorilor autoimuni sau persisten]a reac]iilor inflamatorii.
Au fost men]iona]i mai mul]i factori care pot influen]a expresia tulbur\rilor
metabolice:
• genetici;
• dietetici;
• vârsta >40 ani;
• sex;
• greutatea corporal\ (diminuarea indexului masei corporale cu peste 1Kg/mp
sau peste 2Kg/mp a acestui indice);

• afec]iuni pancreatice [i/sau hepatice concomitente (transaminaze [i γGTcrescute);
• testosteron crescut;
• hemofilia;
• prezen]a de factori de risc cardio-vasculari (fumat, stress, hipertensiune,
istoric familial);
• medicamente diabetogene (corticosteroizi, anabolizante);
• durata infec]iei cu HIV (superioar\ a [apte ani);
• durata de când pacientul a fost diagnosticat în stadiul de SIDA (mai mult
de doi ani);
• valoarea cea mai mic\ a limfocitelor CD4 (sub 100/mmc sau sub 15%) [i
perioada de timp trecut\ de la acest moment (peste trei ani);
• durata tratamentului cu ARV anterior cu IP (minimum 23 luni) [i/sau analogi nucleozidici (minimum 60 luni);
• înc\rc\tura viral\ [i nivelul limfocitelor CD4 la ini]ierea terapiei.
Influen]a combinat\ a acestor factori poate fi mai important\ în dezvoltarea
lipodistrofiei decât tipul ARV.

Agen]i antiretrovirali implica]i în apari]ia acestor anomalii
• IDV este legat de apari]ia adipozit\]ii tronculare prin stimularea lipogenezei
[i a hiperinsulinismului;
• RTV cre[te acizii gra[i liberi [i trigliceridemia;
• RTV, SQV [i NFV scad lipogeneza [i întârzie, chiar inhib\ adipogeneza,
antrenând secundar o apoptoz\; ddI poate duce la apari]ia unui diabet zaharat;
• d4T determina lipoatrofie izolat\, cu cre[terea trigliceridelor, a acizilor
gra[i, lacta]ilor [i piruva]ilor, f\r\ hiperinsulinism;
• EFV cre[te colesterolul total;
• APV pare s\ nu aib\ nici un impact asupra metabolismului ]esutului adipos;
• dintre inhibitorii nonnucleozidici de reverstranscriptaz\ (INNRT), Nevirapina
(NVP) nu a fost demonstrat\ a avea toxicitate pe termen lung (lipodistrofie, tulbur\ri metabolie).
S-au urm\rit timp de 9 luni pacien]i cu lipodistrofie, la care s-a întrerupt
d4T [i s-a observat cre[terea ]esutului adipos subcutanat, r\mânând nemodificat
]esutul adipos visceral (Saint-Marc [i colaboratorii). Rezultatele sus]in ipoteza
existen]ei unei rela]ii între d4T [i pierderea gr\simii subcutanate [i faptul c\ redistribuirea gr\similor, odat\ început\, nu este ireversibil\.
Apari]ia manifest\rilor clinice ale lipodistrofiilor se face cu p\strarea greut\]ii
corporale stabile.
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Tulbur\rile metabolice [i sindromul lipodistrofic sunt cel mai frecvent semnalate sub triterapie ARV care con]ine IP. Astfel, lipodistrofiile sunt raportate la
24-89% din cazuri, dislipidemiile la 25-55% cazuri, insulinorezisten]a la 25-65%
din cazuri, iar apari]ia unui diabet zaharat a fost observat\ la 0,7-6,7% din cazuri.
Aceste efecte secundare au fost mult mai rar descrise la administrarea inhibitorilor de reverstranscriptaz\. Dintre INNRT, EFV se pare c\ d\ mai des dislipidemii, mai ales cei pretrata]i cu IP. Au fost propuse variate strategii terapeutice
pentru prevenirea lipodistrofiilor, unele au sus]inut p\strarea IP pentru stadiile
avansate ale infec]iei HIV [i prescrierea de scheme terapeutice ini]iale, cuprinzând
3INRT sau 2INRT+1INNRT. Pentru pacien]ii cu lipodistrofie sau la care apar
primele semne ale acesteia, op]iunile sunt complexe [i depind de istoricul [i factorii de risc ai fiec\rui pacient.
Se poate propune schimbarea regimului care con]ine IP cu altul care con]ine
INNRT, precum Nevirapina. Acest regim, de[i poate men]ine la majoritatea pacien]ilor înc\rc\tura viral\ în limite nedetectabile [i poate reduce tulbur\rile biologice, are rezeve privind modific\rile clinice. Al]i autori recomand\ înlocuirea regimului terapeutic care con]ine IP, cu urm\toarele: Abacavir, Adefovir sau Hidroxiuree. Este necesar\ o urm\rire pe termen lung a acestor pacien]i.
Anomaliile metabolice precum dislipidemia [i diabetul zaharat sunt responsabile de apari]ia bolilor cardiovasculare.

Forme clinice ale lipodistrofiilor
• forma atrofic\, cu pierderea izolat\ de ]esut adipos, f\r\ insulinorezisten]\,
observat\ sub bi- sau triterapie (frecvent incriminat d4T);
• forma de acumulare de ]esut adipos izolat\ (cervicoscapular\, la torace,
abdomen sau [olduri) sau intravisceral\ (obezitate troncular\);
• forme mixte, cu sindrom de redistribuire insidios, cu pierdere periferic\ de
]esut adipos asociat\ ulterior cu o acumulare intravisceral\ (au fost incrimina]i IP).
Tablouri clinice secundare ale acestor forme
• bosa de bizon, similar\ celei din sindromul Cushing, dar neînso]it\ de
anomaliile metabolismului cortizonic, glucidic sau lipidic;
• lipomatoza abdominal\, prin acumulare de gr\simi viscerale [i retroperitoneale, pus\ în eviden]\ prin examen clinic (cre[terea paniculului adipos la nivelul
centurii abdominale);
• hipertrofia mamar\;
• lipodistrofii periferice, cu dispari]ia bulei Bichat de la nivelul obrajilor [i
a ]esutului adipos subcutanat de la nivelul feselor [i membrelor.

Lipodistrofia la copii
Miller a descris pentru prima oar\ acest sindrom la copilul infectat HIV în
2000. Astfel, ]inând cont de vârsta copilului, tratamentul cu IP se pare c\ are
un efect asupra greut\]ii, taliei [i asupra raportului greutate/talie. Printre moleculele de IP implicate în apari]ia lipodistrofiei la copil, au fost implicate: ritonavir, nelfinavir [i indinavir.
Semne clinice [i simptome
• alopecie, xerodermie si unghii încarnate (asociate administrarii de IDV sau
APV);
• osteopenie, osteoporoza (prin reducerea densit\]ii minerale osoase [i necroza
avascular\ de cap femural) toate consecutive tratamentului prelungit cu IP;
• grea]\, v\rs\turi, astenie (asociate RTV).
Xerodermia [i unghiile încarnate par a fi legate tot de tulburarea metabolismului acidului retinoic.
Thuret [i colaboratorii au descris cre[terea trigliceridelor la 33% din copiii
trata]i cu Ritonavir de cel pu]in 12 luni, precum [i cre[terea colesterolului la
61% dintre ace[tia, f\r\ ca semnele clinice de lipodistrofie sa fie prezente.
Aproximativ 50% din copiii trata]i cu Nelfinavir prezint\ o cre[tere tranzitorie sau persistent\ a trigliceridelor [i 30% prezint\ o cre[tere a colesterolului,
f\r\ semne clinice de lipodistrofie.
Recent a fost prezentat\ prevalen]a lipodistrofiei la copilul [i adolescentul
infectat HIV: aproximativ 25% dintre ace[tia prezint\ semne de lipodistrofie asociate sau nu cu modific\ri metabolice (26% prezint\ m\car o modificare în redistributia ]esutului adipos, 8,81% prezint\ acumulare central\ de ]esut gras, 7,55%
lipoatrofie periferic\). Drept factori de risc au fost descri[i, ca [i pentru adul]i:
sexul feminin, utilizarea IP [i a stavudinei, stadiul avansat al infec]iei HIV
(SIDA), durata terapiei ARV. ~n ceea ce prive[te modific\rile de metabolism,
27% din copii prezint\ hipercolesterolemie [i 21% hipertrigliceridemie.
Modific\rile privind compozi]ia corporal\ se m\soar\ folosind: pliul cutanat
tricipital [i suprailiac; circumferin]a taliei [i a [oldului; indicele median al greut\]ii corporale (median body mass index, BMI); RMN, TC (cu sec]iune la L4
pentru ]esutul visceral [i o sec]iune la coaps\ pentru gr\simea subcutanat\);
absorb]iometria razelor X (dual-energy X-ray absortiomery, DEXA).
Ca [i alternativa la tratamentul cu IP, se pare c\ utilizarea inhibitorilor nonnucleozidici de reverstranscriptaz\ (INNRT), [i în special Nevirapina în locul
moleculei de IP, ar avea drept efect limitarea modific\rilor metabolice.
Grace [i colaboratorii au descris evolu]ia modific\rilor metabolice la 70 copii
care erau sub tratament ARV ce includea [i IP de circa 21 luni [i la care a
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fost înlocuit IPul cu Efavirenz. Astfel, nivelul trigliceridelor, al colesterolului total
[i al HDL-colesterolului a sc\zut semnificativ dup\ 24 [i respectiv 48 s\pt\mâni
de modificare a terapiei. ~n schimb, nivelul peptidului C precum [i m\sur\torile
antropometrice au r\mas neschimbate.
Înainte de a ini]ia un tratament medicamentos trebuie începute tratamentul
dietetic [i exerci]iul fizic. Când trigliceridele din ser au o valoare peste 4g/l sunt
necesare m\suri dietetice de suprimare a glucidelor concentrate [i a gr\similor
saturate. Vitamina E [i L-carnitina par s\ fie utile pacien]ilor cu hiperlipidemie.
Utilizarea hipolipemiantelor trebuie s\ fie prudent\, având în vedere interac]iunile dintre unele statine [i medicamentele metabolizate de citocromul P450
(inihibitorii de proteaze).
Fibra]ii permit diminuarea nivelului de colesterol [i de trigliceride. Statinele
sunt mai eficace decât fibra]ii pentru a reduce colesterolemia, dar majoritatea lor
ac]ioneaz\ slab sau deloc asupra nivelului sanguin al trigliceridelor. Frecven]a
efectelor secundare poate cre[te prin interactiunea lor cu ARV.
Statinele sunt metabolizate de citocromul P450 3A care este inhibat de c\tre
IP [i, deci, utilizarea lor concomitent\ cre[te riscul de miozit\ sau hepatit\. Nivelul sanguin al ARV [i în special al IP risc\ s\ fie modificat la cei ce primesc
statine.
Efectele secundare ale fibra]ilor [i statinelor sunt rare, dar pot fi grave. Este
indispensabil\ supravegherea st\rii ficatului (transaminaze) [i a mu[chiilor (CPK).
Diabetul zaharat trebuie tratat cu antidiabetice orale sau cu insulin\, al\turi
de diet\.
O alt\ alternativ\ în curs de evaluare la adult este utilizarea hormonului de
cre[tere, care este deficitar la pacien]ii infecta]i HIV ce prezint\ o acumulare
excesiv\ de ]esut gras la nivel abdominal).
Pentru rezolvarea aspectului estetic al unor pacien]i s-au g\sit solu]ii în
chirurgia plastic\.

15. Alimenta]ia copilului HIV pozitiv

Alimenta]ia ocup\ o pozi]ie central\ în îngrijirea copilului infectat cu HIV,
dat\ fiind inciden]a mare a tulbur\rilor nutri]ionale la ace[ti copii - cu tot cortegiul de consecin]e negative. Interven]ia nutri]ional\ trebuie s\ se fac\ cât mai
timpuriu dup\ depistarea infec]iei - [tiut fiind c\ aceasta nu vindec\ boala, dar
ofer\ mijloace suplimentare de prelungire [i ameliorare a calit\]ii vie]ii. Unul
dintre avantajele terapiei ARV combinat\ pentru infec]ia HIV, introdus\ în 1997
este îmbun\t\]irea st\rii nutri]ionale a pacien]ilor cu SIDA. Obiectivul urm\ririi
nutri]iei copiilor HIV-pozitivi în ambulator este de a garanta recuperarea nutri]ional\, men]inerea unei bune nutri]ii, cre[terea [i o dezvoltare cât mai normal\.
La un copil HIV-pozitiv se recomand\:
1. Evaluare nutritionala secventiala;
2. Corectarea deficitelor nutritionale;
3. Evitarea interactiunii medicamentelor cu alimentele;
4. Utilizarea suplimentelor si a tuburilor de alimentare atunci când este cazul;
5. Suport afectiv;
6. Suport din partea institutiilor private si de stat.

Evaluarea nutri]ional\ secven]ial\
Imediat dup\ depistare se va proceda la un bilan] nutri]ional ce va cuprinde:
a) Anamneza aportului alimentar [i hidric
b) Depistarea unor condi]ii care pot influen]a starea de nutri]ie: anorexie,
gre]uri, v\rs\turi, diaree, disfagie, probleme ale denti]iei etc.
c) Date antropometrice:
• În\l]ime [i greutate - pe baza c\rora se calculeaz\:
- indicele masei corporale (IMC) =

Greutate (kg)
Talie (m2)
Greutatea actual\

• pentru sugari: - indicele ponderal (IP)=
- indicele de nutri]ie (IN) =

- indicele statural (IS) =

Greutatea ideal\ pentru vârst\

Greutatea actual\
Greutatea ideal\ a corpului
Talia actual\
Talia ideal\ pentru vârst\
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4 G + 7

Suprafa]a corporal\ (calculat\ dup\ formula:
exprimat\ ^n m2
G + 90
unde G = greutatea ^n kilograme)
• circumferin]a capului (pân\ la vârsta de 6 ani), a bra]ului (CMB), a toracelui, a abdomenului.
• Pliu cutanat tricipital (PCT)
Pe baza CMB [i PCT se poate calcula circumferin]a medie a musculaturii
bra]ului (CMMB) - indicator indirect al masei musculare.
CMMB = CMB (cm) - 3,14 x PCT (cm)
• În absen]a unor mijloace mai sofisticate de investigare (ex. Bioimpedan]a
electric\), masa celular\ activ\ (MCA) optim\ poate fi estimat\ dup\ formul\:
MCA = Greutatea (kg) x 0,42 (la femei 0,32)
d) Examenului fizic amanun]it, cu eviden]ierea:
• modific\rilor tegumentelor, denti]iei, a mucoaselor [i a unghiilor - ce pot
fi cauzate de deficitele nutri]ionale;
• a organomegaliilor (hepato, spleno, adenomegaliilor).
Se va evalua for]a muscular\ - respectiv for]a de strângere a mâinii - evaluat\ cu ajutorul dinamometrului (atunci când este posibil).
e) Analizele biochimice vor completa evaluarea nutri]ional\:
• proteine totale, albumine [i prealbumin\ - reflect\ statusul proteic visceral
• sideremia, transferina, glicemia, lipidele, colesterolul, trigliceride
• func]ia hepatic\
• calcemia, zinc, fosfataz\ alcalin\
Programul de consulta]ii nutri]ionale al copiilor depinde de statusul lor clinic. Poate fi s\pt\mânal, în cazuri severe, dar poate fi [i o dat\ la 3 luni pentru cazurile cu evolu]ie clinic\ favorabil\.
La fiecare vizit\ datele trebuie reactualizate. Medicul va utiliza un chestionar ce va avea obiective:
• evaluarea unei diete corespunz\toare;
• ob]inerea de date despre pierderea apetitului;
• eviden]ierea problemelor legate de alimenta]ie;
• propuneri de schimbare a dietei.
La analiza chestionarului trebuie utilizate tabele cu compozitia alimentelor.
Este foarte bine s\ se fac\ o bun\ estimare a caloriilor, a proteinelor, a mineralelor [i a micronutrien]ilor consuma]i. Este important\ o evaluare a condi]iilor
socio-economice [i familiale ale pacientului.
Se vor evita examenele de laborator frecvente, exagerate.

Corectarea deficitelor nutri]ionale [i de alimenta]ie
La bolnavii cu infec]ie cu HIV orice deficit nutri]ional trebuie tratat energic. Se vor trata toate condi]iile care limiteaz\ aportul alimentar (stomatite, esofagite, afec]iuni neurologice, probleme ale denti]iei, tulbur\ri psihice etc.)
Pentru fiecare caz se recomand\ întocmirea unui plan nutri]ional adecvat [i
realist (]inând cont de posibilit\]ile materiale ale familiei). Apetitul poate fi stimulat cu Megestrol acetat (800 mg/zi), Dronabinol (analog sintetic al unui compus activ al marijuanei, care poate ameliora apetitul [i starea psihic\), - dar câ[tigul ponderal se face preponderent pe seama masei corporale adipoase.
Pentru recuperarea deficitului ponderal s-au încercat rezultate variabile supresori de citokine (talidomida, pentoxifilina, ketotifen), molecule anabolizante (hormonul de cre[tere recombinat - rhGH, testosteronul [i deriva]ii s\i).
Urm\rind evaluarea nutri]ional\ este posibil\ astfel corectarea dietei cu privire la lipsa factorilor nutri]ionali. Prescrierea dietei folosind tabele cu compozi]ia
alimentelor [i bazat\ pe fructele [i legumele disponibile în func]ie de anotimp,
este suficient\ pentru a suplini deficitul nutri]ional al pacientului cu un status
nutritional relativ bun. Utilizarea suplimentelor nutritive este necesar\ în situa]iile
de recuperare nutri]ional\ a copiilor convalescen]i dup\ infec]ii.
Perturbarea aportului alimentar este datorat\ adesea anorexiei [i ofertei limitate de meniuri în raport cu preferin]ele copilului, în afara cauzelor de boal\.
Este cunoscut faptul c\ pacien]ii refuz\ carnea ca [i în alte condi]ii hipermetabolice. Oferta unei alimenta]ii atractive cu diverse feluri de mâncare [i prezentare
apetisant\ poate contribui la o mai bun\ acceptare a acesteia. Strategia de a oferi
cu regularitate mese [i gust\ri, este un important element pentru buna educa]ie
[i poate facilita corectarea tulbur\rilor. Este important s\ se poarte discu]ii cu
adul]ii responsabili de îngrijirea copilului [i cu copilul despre valoarea nutri]ional\ a mânc\rii. De asemenea, este bine ca ace[tia s\ aib\ posibilitatea s\ aleag\
„meniul“ [i s\ participe la crearea acestuia. Medicul trebuie s\ aib\ responsabilitatea de a propune op]iuni alimentare în concordan]\ cu obiceiurile, cultura [i
resursele financiare ale familiei.
Este frecvent întâlnit\ situa]ia în care copiii a[teapt\ ore în sir s\ fie consulta]i [i s\ li se recolteze analize, ducând astfel la pierderea meselor. P\rin]ii trebuie s\ previn\ aceast\ situa]ie prin provizii anticipate cu aceast\ ocazie. Este
important s\ se [tie c\ alimenta]ia s\n\toas\ este o prioritate pentru men]inerea
s\n\t\]ii copilului.
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Interac]iunea medicamentelor cu alimentele
Majoritatea medicamentelor antiretrovirale administrate copilului HIV-pozitiv
induc grea]\ [i v\rs\turi. Administrarea acestora la ore regulate pot întârzia micul
dejun, devenind o problem\ pentru copiii care merg la [coal\ diminea]a. În
aceast\ situa]ie trebuie avut\ în vedere posibilitatea unei compensa]ii alimentare
suplimentare. Anumite medicamente pot avea un impact negativ în absorb]ia alimentelor [i, de aceea, este necesar\ suplimentarea adecvat\ în func]ie de regimul
medicamentos.

Utilizarea suplimentelor [i a tuburilor de alimentare
atunci când este cazul
Preparatele medicamentoase care con]^n fier se vor administra numai atunci
când copilul nu prezint\ infec]ii acute. Pentru o mai bun\ absorb]ie este necesar ca pacientul s\ fie într-o stare anabolic\, evitând astfel poten]ialul oxidant
crescut al acestuia.
În perioada de recuperare nutri]ional\ sau convalescen]\ se pot administra
suplimente de multivitamine, utilizând doze duble, în func]ie de vârst\. Zincul
este un mineral a c\rui cerere este crescut\ în infec]iile acute [i în perioada de
convalescen]\ a acestora. În aceste situa]ii se recomand\ cre[terea dozelor. Nu
se recomand\ administrarea cronic\ a polivitaminelor.
Sonda nazogastric\ (tub de hranire) [i gastrostomia sunt obligatorii atunci
când pacientul nu se poate alimenta sau când hr\nirea se face cu dificultate.
Atunci când copilul nu în]elege aceast\ procedur\, exista riscul s\ intre în panic\. Este important s\ se discute cu copilul [i el s\ în]eleag\ importan]a utiliz\rii
acestor metode de alimenta]ie.
Fiecare situa]ie trebuie evaluat\ individual dup\ criterii stabilite cu grij\. Este
recomandat ca aceast\ metod\ de alimenta]ie s\ se fac\ de c\tre medicul specialist
deoarece tuburile [i gastrostomia modific\ procesele de vorbire [i degluti]ie.
Copilul [i p\rin]ii trebuie informa]i despre localizarea tubului atunci când este
folosit, igiena (cur\]irea) [i controlul acestuia. Vizitele la medic trebuie programate s\pt\mânal pentru a avea o evaluare adecvat\ a manipul\rii acestei proteze. Este
necesar\ colaborarea infec]ionistului, pediatrului, chirurgului, nutri]ionistului.
Este necesar\ colaborarea familiei cu psihologul [i cu asisten]ii sociali pentru a putea crea o atmosfer\ cât mai destins\ prin explicarea oricarei atitudini
medicale [i pentru a oferi suport afectiv, psihologic [i, atunci când este cazul,
suport social.
Copiii au adesea nevoie de un aport mai mare de energie [i pentru proteine: boli, în special boli infec]ioase, febrile, eforturi fizice sus]inute, sportivi etc.
Nevoile calorice se estimeaz\ a fi crescute cu 12% pentru fiecare grad în
plus, în cadrul febrei, 25% în diareea acuta, 60% în sepsis.

Ghid de nutri]ie la copilul [i adolescentul cu HIV
Principiile de baza pentru o nutritie buna sunt:
• alimentatie variata ce permite evitarea carentelor sau exceselor nutritionale
• mentinerea unei greutati ideale, echilibrând aportul si cheltuielile energetice. Pentru mentinerea unei greutati convenabile si a unei compozitii satisfacatoare este necesara promovarea activitatii fizice si un regim sarac în grasimi saturate si în colesterol.
• consum de fructe, legume, cereale întregi, care permit sa se mentina densitatea nutritionala a regimului, sa se evite alimentele bogate în grasimi, sa asigure un tranzit intestinal normal.
Tabel 30. Aportul zilnic de energie [i proteine recomandat copilului normal
[i adolescentului (dup\ Academia Na]ionalã de {tiin]e, SUA, 1989)
Vârst\ (ani)

Kcal/Kgc

Proteine grame/Kgc

0 - 0,5

108

2,2

0,5 - 1

98

1,6

1 - 3

102

1,2

4 - 6

90

1,2

7 - 10

70

1,2

11 - 14 (b\ie]i)

55

1

11 - 14 (fete)

47

1

15 - 18 (b\ie]i)

45

0,8

15 - 18 (fete)

40

0,8

Cauze de malnutri]ie
La copilul cu infec]ie HIV, malnutri]ia se poate datora unui aport sc\zut,
necesar nutritiv crescut, pierderii importante, malabsorb]iei etc. De obicei, este
multifunc]ional\.

1. Aport oral sc\zut:
• Leziuni ale tractului digestiv;
3 Leziuni orofaringiene: gingivite, leziuni aftoase, stomatite, abcese
dentare, faringite, glosite. Necesit\ tratament etiologic specific HSV,
CMV, Candida, antialgic, igien\ oral\;
3 Esofagit\ (infec]ioas\, prin reflux); necesit\ tratament antiacid, etio-
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logic (HSV, CMV, Candida), diet\ lichid\, alimenta]ie parenteral\ sau
gastrostomia;
3 Gastrit\, duodenit\. Tratamentul infec]iilor, antiacide, blocan]i H2.
• Anorexie. Tratament suportiv, cre[terea valorii calorice [i proteice a dietei,
mese mici [i frecvente, alimenta]ia pe sonda (la nevoie). Stimularea medicamentoas\ a apetitului. Meniuri apetisante.
• Deficit nutri]ional. Se trateaz\ deficitele: carnitin\, vit A, B6, zinc.
• Depresie/disperare/durere. Se trateaz\ durerea acut\ [i cronic\ cu droguri
adecvate. Tratamentul suportiv psihologic, antidepresive.
• Indus de medicamente. Se încearc\ înlocuirea medicamentelor incriminate.
• Alterarea gustului (disgensie) prin disfunc]ii neurologice, indus\ de citokine,
de medicamente, deficien]e de zinc. Se suplimenteaz\ zincul, se înlocuiesc medicamentele incriminate.
• Deficien]ele de îngrijire prin caren]e în preg\tire a familiei. Necesit\ suportul asistentului social [i educa]ie din partea personalului medical.
• Acces limitat prin lipsuri materiale (bani), dificult\]i de transport [i de integrare. Necesit\ suport social.
• Refuzul alimenta]iei (grea]\, v\rs\turi, dureri abdominale, diaree, anorexie)
indus de infec]ii, medicamente, comportamental. Tratamentul infec]iilor, înlocuirea
medicamentelor incriminate, psihoterapie.
• Afec]iuni neurologice (retard psihic si/sau motor, disgensie, disfagie).
Necesita îngrijiri speciale.

2. Pierderi importante
• V\rs\turi (gastrit\, pancreatit\, induse de medicamente ca ddI,ddC, d4T,
RTV, pentamidin etc., infec]ii cu CMV, MAC). Necesit\ simptomatice, înlocuirea
medicamentelor, tratament etiologic.
• Diaree (de etiologie infec]ioas\, medicamentoas\). Necesit\ tratament etiologic, înlocuirea medicamentelor incriminate.
• Malabsorb]ie. Necesit\ diet\ special\, uneori, antibiotice.

3. Nevoi nutritive crescute
• Febr\. Tratamentul febrei [i al cauzei acesteia.
• Infec]ii asociate. Tratament etiologic.
• Tumor necrosis factor, interleukinele 1 [i 6. Terapie.
• Endocrinopatii (tiroida, suprarenale, factor de cre[tere). Tratament endocrinologic.
Odat\ cu cre[terea accesului la terapia antiretroviral\, infec]ia HIV a devenit
o boal\ cronic\ cu o supravie]uire din ce în ce mai îndelungat\. Aportul nutri-

]ional necesit\ un control [i o îndrumare cât mai atent\, pentru a men]ine calitatea supravie]uirii acestor copii. Pe de alt\ parte, o alimenta]ie adecvat\ este un
factor esen]ial în asigurarea unei supravie]uiri de calitate.
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16. Profilaxie

Vaccinarea anti-HIV
C\utarea unui vaccin a ^nceput ^nc\ de la descoperirea HIV, dar cercet\rile
pentru ob]inerea unor vaccinuri specifice au ^nceput în 1996 odat\ cu crearea
unor comitete interna]ionale [i a unor institute de cercetare, în care sunt implicate personalit\]i ca David Baltimore, laureat al premiului Nobel. Se sper\ c\
pân\ în anul 2007, sa se poat\ realiza acest deziderat. Câteva obstacole trebuie
dep\[ite, cum ar fi marea variabilitate genetic\ a HIV, necunoa[terea tipului de
imunitate care ar proteja fa]\ de infec]ia cu HIV sau chiar de boal\, ca [i lipsa
unui model animal ideal pentru testare. S-a ^ncercat infectarea cimpanzeilor, dar
boala se dezvolt\ numai la unele exemplare. La primatele non-umane, se poate
produce infec]ie cu un retrovirus asem\n\tor (SIV), care produce o boal\ asem\n\toare cu SIDA. Diferen]ele de structur\ genetic\ ^ntre cele 2 virusuri fac
ca rezultatele experimentale s\ nu poat\ fi superpozabile omului.
În prezent nu exist\ nici modele umane pentru cercet\torii în domeniul vaccinurilor HIV [i nu este cunoscut\ nici o protec]ie natural\ fa]\ de acest virus.
Totu[i, exist\ supravie]uitori pe termen ^ndelungat, de cel pu]in 10 ani, care
r\m^n asimptomatici [i ^[i men]in nivelul CD4 peste valoarea de 200, ceea ce
confirm\ posibilitatea rezisten]ei fa]\ de progresia infec]iei cu HIV. Ace[ti
supravie]uitori sunt grupa]i în 2 categorii: supravie]uitori pe termen ^ndelungat
f\r\ semne de progresie a bolii, care au niveluri de CD4 satisf\c\toare [i dup\
mai mul]i ani de infec]ie, [i persoane infectate cu HIV, care de[i prezint\ sc\deri
ale nivelului CD4, se men]in aparent s\n\to[i. Exist\, de asemenea, o categorie
de persoane expuse repetat la infec]ia cu HIV f\r\ a fi infectat\, probabil datorit\
unei imunit\]i active natural protectoare [i care ar putea eventual constitui organisme pe care s\ se testeze vaccinurile.
Aceast\ „rezisten]\“ fa]\ de infec]ia cu HIV este legat\ de existen]a a 2
copii de gene mutante, mo[tenite, care codific\ unul dintre coreceptorii CCR5,
CXCR4 etc., ceea ce sugereaz\ c\ o singur\ ac]iune asupra ]intelor ar putea preveni infec]ia cu HIV. Studiul acestui mod de r\spuns al organismului fa]\ de
infec]ia cu HIV necesit\ studii aprofundate de genetic\ [i virusologice, privind
variante virale [i sunt strâns corelate cu posibilitatea ob]inerii de vaccinuri.
Imunitatea umoral\ este mediat\ prin anticorpi secreta]i de limfocitele B, ca

r\spuns la stimulul antigenic, stimul care poate fi [i un vaccin sau un virus de
tip HIV. Anticorpii, care se fixeaz\ pe HIV, r\mân f\r\ efect antiviral, în timp
ce anticorpii neutralizan]i sunt capabili s\ previn\ infec]ia celulelor [i s\ inactiveze HIV. Anticorpii neutralizan]i sunt stimula]i de anvelopa extern\ a HIV [i
în special de o glicoproteina gp120 care se afl\ la acest nivel [i care ^[i are
originea ^ntr-o glicoprotein\ parental\ gp160. Aceste 2 glicoproteine pot constitui subunit\]i ale vaccinurilor recombinante, fiecare con]inând o mic\ parte din
HIV. Anticorpii neutralizan]i ai HIV-1 au epitopi multiplii la nivelul glicoproteinelor de suprafa]\ (gp120,pg 41), dar [i ai proteinelor interne virale (p15, p17,
p 66).
Unele celule efectoare au receptori pentru imunoglobuline [i pentru complexe antigen-anticorp virale, fiind astfel capabile s\ distrug\ celulele infectate (sau
care au astfel de complexe pe suprafa]\), mecanismul fiind denumit ADCC (citoxicitate celular\ dependent\ de anticorpi). Activarea acestui mecanism este dependent\ de epitopii gp120 [i gp 41 [i confirm\ eliminarea celulelor infectate
de HIV.
Imunitatea celular\ este mediat\ de limfocitele T activate, din grupul c\rora
limfocitele citotoxice (CTL sau limfocite T killer) pot distruge celulele infectate
cu HIV. Subsetul CD8, care mediaz\ activitatea CTL, poart\ pe suprafa]a lor
receptori [i sunt capabile s\ distrug\ celulele în care se multiplic\ HIV. Ac]iunea
CTL se exercit\ fa]\ de proteinele HIV-glicoproteine de suprafa]\ [i proteine
interne (p15, p17, p24), influen]ând [i producerea de gene reglatoare. Celulele
T helper au rol important reglator al r\spunsului imun celular, fiind comparate
cu un dirijor de orchestr\. Subsetul de celule T de memorie sunt activate cu
ocazia primei expuneri la un agent infec]ios [i sunt capabile s\ activeze ulterior sistemul imun, dac\ HIV intr\ în celule-gazd\. Memoria limfocitelor T poate
fi apreciat\ printr-un test de proliferare. Ambele categorii de celule constituie
„]inte“ principale ale HIV, care (ca [i alte retrovirusuri) posed\ peptide transmembranare de anvelop\ (gp 41) cu ac]iune supresiv\ asupra r\spunsului imun
stimulat de limfocitele T helper. Fixarea HIV pe suprafa]a celular\ se face la
nivelul unui receptor CD4, aceste limfocite T fiind cunoscute [i sub denumirea
de limfocite CD4. Celulele imune din mucoase (genitale, respiratorii, digestive),
ca [i din ganglionii limfatici, au o contribu]ie major\ în ap\rarea antiinfec]ioas\.
Eficien]a vaccinului ar consta [i în stimularea imunit\]ii locale a mucoaselor din
tractul genital sau din alte locuri de p\trundere a HIV, dar r\spunsurile celulelor
de la aceste niveluri nu sunt ^nc\ cunoscute.
Problema cea mai important\ care condi]ioneaz\ posibilitatea ob]inerii unui
vaccin anti-HIV, este marea variabilitate genetic\ a HIV, rezultând din muta]ii
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genetice [i recombin\ri. Infec]ia se produce de obicei cu o singur\ variant\ de
HIV, dar replic\rile pe care acesta le sufer\ ulterior în celule pot da na[tere la
mai multe variante la o singur\ persoan\ infectat\. Variantele de HIV pot s\
apar\ nu numai la un singur individ, dar [i la grupuri popula]ionale. Una dintre aceste variante poate s\ devin\ dominant\, având o multiplicare mai rapid\
decât a celorlalte, dar toate pot asigura HIV posibilitatea de a nu fi detectat de
sistemul imun. Medicamentele anti-HIV sau mecanismele imune antivirale distrug
numai variantele sensibile ale virusului. Se presupune c\ un vaccin eficient nu
poate proteja decât fa]\ de unul sau în orice caz fa]\ de un num\r limitat de
tulpini virale. R\spunsul imun generat de vaccin trebuie s\ confere protec]ie fa]\
de toate tulpinile, care ar putea infecta un organism uman. Acest deziderat presupune o compozi]ie heterolog\ a vaccinului, cuprinzând mai multe peptide ale mai
multor tulpini de HIV (M, N, O), deci un vaccin „cockteil“.
O alt\ caracteristic\, de care trebuie ]inut seama pentru ob]inerea vaccinurilor, este existen]a HIV sub form\ liber\ sau sub forma integrat\ în celule infectate ale organismului uman. Astfel, vaccinul trebuie s\ asigure stimularea imunit\]ii umorale cu anticorpi, care s\ neutralizeze formele libere de HIV, [i imunitatea celular\ care s\ distrug\ celulele infectate cu HIV. Ar trebui s\ se cunoasc\
care dintre cele 2 sisteme imunitare este cel mai important sau eficient pentru
protec]ia anti-HIV. R\spunsul ar putea fi dat numai prin studii pe modele animale sau prin cercetarea persoanelor infectate cu HIV cu supravie]uire ^ndelungat\.
În mecanismul patogenic al bolii HIV, prima etap\ este integrarea materialului genetic viral în cel al celulei-gazd\. În aceast\ stare, materialul genetic viral
poate persista ca ^ntr-un fel de rezervor, care poate fi oricând activat pentru replicarea viral\. În aceast\ etap\, HIV nu poate fi detectat [i nici atacat de sistemul imun al gazdei. Exist\ ipoteze, conform c\rora aceast\ perioad\ de laten]\ nu
ar exista, HIV r\spândindu-se în ganglionii limfatici [i în organele-]int\, unde prin
replicare s-ar acumula în cantit\]i mari. De[i sistemul limfatic filtrez\ re]inând
microorganismele patogene [i stimuland r\spunsul imun, în infec]ia cu HIV, acesta infecteaz\ celulele T-CD4 circulante, care sunt atrase în organele limfatice ca
r\spuns la ac]iunea virusului. Acesta este un r\spuns paradoxal, caracteristic
infec]iei cu HIV [i constituie ^nc\ o piedic\ ^n ob]inerea unui vaccin specific.
Cu toate aceste greut\]i, care par de netrecut pentru ob]inerea unui vaccin,
exist\ mai multe variante care candideaz\ pentru aceast\ calitate. În 1982, au
ap\rut primele comunic\ri experimentale cu un vaccin SIV atenuat, care confer\
protec]ie durabil\ la animale (maimu]e), fa]\ de injectarea intravenoas\ a unor
doze letale de virus. SIV fiind un retrovirus asem\n\tor cu HIV, s-a n\scut ideea
unui vaccin viu atenuat, care s\ poat\ fi utilizat la om.

Vaccinurile cu virus integral - omorât sau viu atenuat con]in un num\r mare
de antigene pe care le prezint\ ca [i în infec]ia natural\, stimulând o imunitate
de durat\, ca [i o imunitate local\ a mucoaselor, atât la prima administrare, cât
[i la rapeluri. Nu se pot folosi la om asemenea tipuri de vaccin, existând pericolul infec]iei cu HIV prin vaccin, de[i tehnicile folosite la preparare inactiveaz\
infec]iozitatea acizilor nucleici. Mutantele virale atenuate din vaccin au, de asemenea, efect imunogen. Insuficienta cunoa[tere a patologiei afec]iunilor asociate
cu HIV [i lipsa unui model animal experimental limiteaz\ folosirea la om a
acestor vaccinuri.
„Imunogen“ este singurul vaccin con]inând HIV total inactivat, folosit ca
imunoterapie la persoane infectate cu HIV. Unii cercet\tori consider\ totu[i c\
acest tip de vaccin poate fi poten]ial valabil pentru studiile urm\toare. Studii
preclinice cu vaccinuri con]inând HIV omorât sunt efectuate de companii farmaceutice din Austria, Italia, Anglia, inclusiv de funda]ia Salk. Vaccinul Salk con]ine HIV ^ntreg, inactivat prin iradiere cu raze gamma [i beta-propiolacton\.
Aceste tipuri de vaccinuri sunt utilizate pentru imunoterapia pesoanelor infectate
cu HIV, în scopul stimul\rii imunit\]ii celulare, în special fa]\ de proteinele
interne virale. Astfel, s-ar inhiba replicarea [i r\spândirea HIV.
Vaccinurile cu virus SIV viu atenuat, confer\ o protec]ie foarte bun\ fa]\
de SIDA simian\. Maimu]ele injectate cu acest tip de vaccin prezint\ niveluri
sc\zute de SIV, f\r\ s\ dezvolte boala, chiar dac\ ulterior li se vor administra
doze masive de virus. În ceea ce prive[te omul, cercet\torii consider\ c\ SIV
atenuat ar putea deveni patogen dup\ administrare, ceea ce contraindic\ experimentele la om cu asemenea tipuri de vaccinuri. Noile genera]ii de vaccinuri con]in numai anumite particule din SIV.
Vaccinurile cu subunit\]i virale sunt preparate prin inginerie genetic\, con]in
glicoproteine din anvelop\ viral\, de tipul gp160 [i gp120, [i activeaz\ CTL [i
CD4. Prin tehnici de recombinare AND, este posibil\ ob]inerea unor cantit\]i
mari de proteine virale de anvelop\. Ele au fost testate în dou\ din cele trei
etape necesare pentru aprobarea vaccinului. Vaccinurile care par cele mai eficiente sunt administrate în faza a treia de studii, la un num\r mai mare de persoane neinfectate cu HIV, dar cu risc crescut de expunere la HIV. Vaccinul este
apoi testat la cateva mii de voluntari, ceea ce face ca aceast\ faz\ s\ dureze
cel pu]in 4 ani.
Vaccinurile cu subunit\]ile gp120 au ajuns în 1994 pân\ la faza a treia de
studiu, dar s-a observat c\ nu produc anticorpi neutralizan]i eficien]i fa]\ de
tulpinile virale ob]inute de la persoane infectate cu HIV [i, de asemenea, nu
dau un r\spuns celular imun care s\ previn\ infec]ia cu HIV, de[i au conferit
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protec]ie pentru cimpanzei în condi]ii experimentale. Marile companii produc\toare de vaccinuri (Chiron Corp., VaxGen) continu\ studiul unor componente noi
gp120 ob]inute din tulpini proaspete de HIV.
Vaccinurile cu proteine stimuleaz\ activitatea celulelor T citotoxice [i producerea de anticorpi specifici neutralizan]i.
Vaccinurile recombinate cu vectori virali sau bacterieni asigur\ transportul
unei gene în organismul uman, pentru a ob]ine un r\spuns imun specific fa]\
de aceast\ gen\. „Vectorul“ transportor poate fi reprezentat de virusuri negative
sau bacterii, care s\ creasc\ stimulul imun. Vaccinurile din clasa „ALVAC“
(Pasteur-Merieux Connaught) con]in gene de HIV incorporate în poxvirusuri vii
ale p\s\rilor (Canarypox vector ALVAC) [i a fost administrat ^mpreuna cu vaccinul gp120 ca prim\ doz\ vaccinal\. Aceast\ asociere vaccinal\ a determinat r\spunsuri celulare imunitare la 25-50% dintre cei studia]i, [i se afl\ la sfâr[itul
fazei a doua de testare. Tot cu rol de vectori au fost folosite: virusul vaccinei
(utilizat pân\ acum în vaccinul antivariolic), BCG, poliovirusuri, virusul encefalitei ecvine, adenovirusuri, fungi sau bacterii (Salmonella). Virusul vaccinei a fost
cultivat pe celule Vero (tulpina LAI [i MN). Tulpinile de fungi SF-2 au fost
cuplate cu gp120, generat\ de celule de ovar de hamster. Virusul vaccinei transporta gena „env“ HIV, inserat\ în locusurile timidinkinazei din genomul ei, pe
care organismul o percepe ca fiind str\in\, stimulându-se producerea de anticorpi protectori dup\ aceast\ prim\ administrare. Rapelurile ulterioare vor con]ine
alte vaccinuri cu aceea[i protein\ HIV. Vaccinul cu virusul vaccinei [i gp160
stimuleaz\ celulele T [i mai pu]in CD8 [i T killer, prima administrare determinând [i anticorpi neutraliza]i. Exist\ riscul ca un asemenea vaccin s\ produc\ la
infecta]ii cu HIV o infec]ie sever\ cu virusul vaccinei, ca [i boli produse de
al]i „vectori“, din cauza deficien]elor sistemului imun la acesti bolnavi. Un
poxvirus (baculovirus) al p\s\rilor (tulpina LAI) pare s\ fie mai sigur din acest
punct de vedere, deoarece nu se replic\ în celulele umane.
Vaccinul cu virusul recombinant asociat cu o protein\ con]ine 2 vectori (studiat în Franta [i SUA), induce efecte asupra limfocitelor T killer [i producerea
de anticorpi neutralizan]i. R\spunsurile sunt cantitativ insuficiente, anticorpii neutralizan]i sunt în titru moderat [i nu ac]ioneaz\ decât asupra tulpinii vaccinate
sau câtorva variante apropiate, fiind ineficiente asupra tulpinilor s\lbatice. Numai
20% din subiec]i r\spund favorabil la acest tip de vaccin, a carei capacitate de
imunizare pare mediocr\. Cercet\rile vizeaz\ posibilitatea cre[terii memoriei
imune - calitativ [i ca r\spuns imun, folosind virusuri recombinante, lipo- sau
pseudopeptide, pseudovirioni, fragmente ADN sau glicoproteine oligometrice
asem\n\toare celor din virus.

Vaccinurile ADN sunt utilizate nu numai pentru infec]ia cu HIV, dar [i în
grip\, tuberculoz\ sau malarie. Acest tip de vaccinuri cunoscute [i sub denumirea de „vaccinuri cu acid nucleic“ sau „vaccinuri nude ADN“, introduc în organism gene selectate din agentul patogen, gene care sunt preluate de celule producând proteine selectate HIV (gp 160). Efectul ar fi similar ca reac]ie imun\ celui
realizat de un vaccin viu. În experimente pe animale, vaccinurile ADN [i-au demonstrat anumite calit\]i: producerea unui r\spuns imun celular semnificativ [i
necostisitor ca pre]. Vaccinul ADN-HIV este studiat de companiile Merck, PMC,
Chiron, Apollon, ultima aflându-se [i în stadiul de cercetare pe om. Vaccinul
ADN-HIV este utilizat ca imunoterapie la pacien]i infecta]i cu HIV [i este considerat sigur [i suficient de imunogen. Programul de studiu al acestor vaccinuri
anti-HIV se afla în faza I, dar este în continu\ desf\[urare.
Vaccinurile cu particule virus-like (VLPs) con]in particule asem\n\toare cu
cele virale, neinfec]ioase, care con]in una sau mai multe dintre proteinele HIV.
Se construie[te o nou\ particul\ viral\ neinfec]ioas\, suficient de imunogen\ prin
con]inutul de proteine structurale virale. Compania Pasteur-Merieux Connaught a
produs un vaccin pseudovirion HIV care con]ine gp160, gp120, p55 [i p24, f\r\
alte gene esen]iale HIV. Acest tip de vaccin a intrat în faza I de studiu.
Vaccinurile peptidice con]in piese de proteine HIV (peptide) sintetizate chimic, epitopi ai proteinelor de suprafa]\, nu [i gp120, care stimuleaz\ mai slab
imunitatea anti-HIV, motiv pentru care se studiaz\ cuplarea lor cu transportori
proteici adjuvan]i. Vaccinurile peptidice au dat rezultate bune în studiile pe om,
studii care nu sunt ^nc\ finalizate.
Vaccinurile cu preparate recombinante solubile din CD4 umane ar induce
anticorpi fa]\ de locusurile de fixare HIV pe celulele CD4.
Vaccinurile cu anticorpi anti-gp120 ^mpiedic\ fixarea acesteia pe limfocitele
CD4.
Aceste ultime vaccinuri au avantajul c\ nu con]in componente virale, dar
exist\ riscul dezechilibr\rii func]iei receptorilor CD4.
Adjuvan]i. Pentru ob]inerea unui r\spuns imun mai puternic, ca [i la alte
vaccinuri, sunt utiliza]i adjuvan]i, care stimuleaz\ nespecific sistemul imunitar,
inclusiv imunitatea mucoaselor. Aluminiul - utilizat din 1926 ca adjuvant în vaccinuri (aluminiu fosfat sau hidroxidul de aluminiu) cre[te r\spunsul la anticorpi,
având o activitate limitat]. Au fost propu[i ca adjuvan]i vaccinali [i: liposomi
absorban]i cu aluminiu, saponina din arborele Qiullaja, saponaria sau analogi de
muranil-dipeptid.
Cercet\rile în vederea ob]inerii vaccinului anti-HIV trebuie s\ clarifice [i
alte probleme necunoscute, cum ar fi lentoarea r\spunsului imun (imunosupresie
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indus\ de virus? r\spuns imunitar deviat?), posibilitatea inducerii imunit\]ii locale
a mucoaselor, care s\ limiteze riscul infec]iilor, ca [i riscurile infec]iilor cu HIV
prin vaccinuri.
Rezultatele studiilor efectuate pân\ acum în vederea elabor\rii vaccinurilor
candidate anti-HIV reflect\ progrese modeste, necesitând verificarea la un num\r
mare de subiec]i umani sau reorientarea în alte direc]ii de cercetare.

Imuniz\rile la copilul HIV pozitiv
Vulnerabilitatea accentuat\ a copilului infectat cu HIV fa]\ de numeroase
infec]ii severe impune protejarea acestuia prin vaccinare.
A[adar, copilul infectat cu HIV trebuie s\ ^[i primeasc\ vaccin\rile de rutin\,
pentru a i se asigura protec]ia fa]\ de bolile prevenibile.
În general, r\spunsul postvaccinal la persoanele cu infec]ie HIV veche este
suboptimal. De aceea, se recomand\ ca toate vaccinurile s\ se efectueze cât mai
precoce în cursul evolu]iei infec]iei cu HIV.
Vaccinarea cu tulpini vii este ^n principiu contraindicat\ la persoanele bolnave de SIDA deoarece aceasta ar putea produce ^mboln\virea unui organism cu
imunitatea pr\bu[it\. S-a observat c\ unele vaccin\ri sunt urmate de o cre[tere
tranzitorie a viremiei HIV, ceea ce ini]ial a produs ^ngrijor\ri privind progresia
imunodeficien]ei. O terapie antiretroviral\ eficace ^mpiedic\ în general acest fenomen.
Programul na]ional de imuniz\ri are în vedere persoanele cu imunocompeten]\ alterat\, contraindicând administrarea de vaccinuri vii, cu excep]ia unor circumstan]e. Vaccinul anti-polio oral nu se administreaz\ nici la contac]ii de familie ai persoanelor sever imunocompromise. La ace[tia, ca [i la persoanele cu
imunodepresie sever\ se recomand\ vaccinarea anti-polio cu virus inactivat (VPI).
În fiecare an, exper]ii Ministerului S\n\t\]ii stabilesc strategia imuniz\rii popula]iei, având grij\ s\ prevad\ specifica]ii pentru persoanele cu imunitate afectat\.
Prezent\m în continuare calendarul vaccin\rilor prev\zut în Programul Na]ional de Imuniz\ri, f\când câteva comentarii privind particularit\]ile vaccin\ii persoanelor [i în special a copiilor infecta]i cu HIV.

Tabel 31. Calendarul vaccin\rilor prev\zut în
Programul Na]ional de Imuniz\ri
Vârsta
Vaccinarea
recomandat\ recomandat\

Comentarii

0-7 zile

BCG
Hep. B (I)

Vaccinarea BCG este recomandat\ în ]\rile cu endemicitate
crescut\ a tuberculozei. Vaccinul se administreaz\ imediat
dup\ na[tere la nou-n\scutul asimptomatic, în maternitate.
Nou-n\scu]ii din mame infectate cu HIV sunt adesea prematuri sau cu greutate mai mic\ fa]\ de vârsta gesta]iei. În
asemenea situa]ii vaccinarea BCG se poate amâna.
A doua doz\ de vaccin Hep B se administreaz\ dup\ o lun\,
atunci când mama este infectat\ [i cu HBV.
Ambele vaccinuri se pot administra simultan, dar în locuri
anatomice diferite.

2 luni

DTP (I)
Hep B (II)
VPI (I)
Hi.b (I)

• Vaccinarea DTP (diftero-tetano-pertusis) se recomand\ s\
^nceap\ la 2 luni. Se administrez\ 3 doze la interval de 1-2
luni. A patra doz\ se administreaz\ la vârsta de 15-18 luni,
iar a cincea, la 4-6 ani, dar f\r\ componenta pertusis, care
este permis\ pân\ la vârsta de 3 ani.
• Vaccinarea VPI (anti-polio inactivat) se administreaz\ injectabil. Membrii famiei unui copil cu infec]ie HIV se vac cineaz\ tot cu VPI.
• Vaccinarea Hib (anti-Haemophilus influenzae tip b) este ^nc\
facultativ\, dar este puternic recomandat\ la to]i copiii cu vârsta sub 5 ani [i în special sub 2 ani. Prin vaccinarea Hib se
poate reduce enorm morbiditatea [i mortabilitatea prin infec]iile
cu Hib.
Se administreaz\ 3 doze, la interval de 1-2 luni. Rapelul se
efectueaz\ la vârsta de 1 an. (12-15 luni)

4 luni

DTP (II)
Hib(II)
VPI(II)

• Se administreaz\ simultan, în locuri anatomice diferite, dar
se prefer\ administrarea printr-o singur\ injectare.

6 luni

• Se administreaz\ simultan, în locuri anatomice diferite. Se
DTP (III)
prefer\ minimum de injec]ii.
Hib (III)
VPI (III)
Hep B (III)
Ruj
• Vaccinarea Ruj (anti-rujeolic\). Pentru prevenirea/ controlul

9-15 luni

focarelor de rujeol\ din colectivit\]ile de copii poate fi administrat ^ncepând cu vârsta de 9 luni, cu obiga]ia relu\rii la
^mplinirea vârstei de 15 luni.
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În cazul copiilor cu HIV se prefer\ administrarea dup\ vârsta de 1 an [i doar dac\ au valori ale limfocitelor CD4 peste
200/mmc.
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12-15 luni

DTP, VPI,
Hib, Ruj,
Rub, Oreion

• DTP, VPI [i Hib la 6 luni, ca rapel, dup\ completarea celor
3 doze succesive.
• Vaccinarea antirujeolic\ (R), antirubeolic\ (R), [i antiurlian\
(O) se ^ncepe dup\ vârsta de 1 an. Se administreaz\ în special în colectivit\]i [i are în vedere valoarea limfocitelor CD4
la copiii seropozitivi.

12-18 luni

Var

• Vaccinarea anti-varicel\ (Var), ^ntâlne[te ^nc\ re]ineri în
administrarea la copilul infectat cu HIV, în special dac\
prezint\ imunodepresie sever\. Recomandat [i în colectivit\]ile de copii pentru a controla focarele epidemice ce pot
afecta copiii cu diverse tipuri de imunodepresie din colectivitatea respectiv\. Con]ine virus atenuat.
La copiii cu vârsta de 1-12 ani se administreaz\ o doza
s.c. sau i.m. La copiii cu vârsta peste 12 ani, dar neafecta]i clinic [i imunologic de infec]ia cu HIV, se administreaz\ 2 doze, la interval de minimum 6 s\pt\mâni.
Pot fi necesare doze suplimentare la pacien]ii cu risc crescut.

24 luni
(2 ani)

Pneumo

• Vaccinarea antipneumococic\ este facultativ\ la copilul
imuno-competent, dar este indicat\ la copilul cu infec]ie
HIV. Dup\ vârsta de 2 ani se administreaz\ o doz\ i.m.
Revaccinarea se repet\ la interval de aproximativ 5 ani.

30-35 luni

DTP

A nu se dep\[i vârsta de 3 ani (pentru componenta pertusis)

4-6 ani

ROR

Recomandabil (^nainte de intrarea la [coal\)

7 ani (clasa DT, Ruj
I)

Campanie [colar\. Simultan, în locuri anatomice diferite. Ruj
- dac\ nu a fost vaccinat ROR la 6 ani

9 ani (clasa VPI, HepB
a-III-a)

Campanie [colar\. Simultan, în locuri anatomice diferite.
VPI - dac\ copilul a devenit seronegativ pentru HIV (serore verter) se poate administra VPOT în lips\ de VPI

14 ani
(clasa a
VIII)

DT

Campanie [colar\.
ATEN}IE!
Nu se face BCG la copilul infectat cu HIV la aceast\
vârsta.

24 ani

dT

Se repet\ la fiecare 10 ani

Vaccinarea antigripal\
Se efectueaz\ peste vârsta de 6 luni (1 an) [i se repet\ anual. La prima
vaccinare se administreaz\ 2 doze de vaccin la interval de o lun\, dac\ copilul
nu a trecut niciodat\ prin grip\. Este recomandat\. Pân\ la vârsta de 3 ani se
administreaz\ doar 0,25 ml din doz\.

Vaccinarea anti-Hepatita B
La 1-6 luni dup\ o serie complet\ de vaccinare se recomand\ determinarea
anticorpilor HBs. Dac\ valorile AcHBs sunt sub 10 Mui se recomand\ revaccinarea cu una sau mai multe doze sau se revaccineaz\ dup\ fiecare 5 ani.

Vaccinarea anti-Hepatita A
Este facultativ\, dar este recomandat\. Schema de administrare: 2 doze la interval de 6 -12 luni, ^ncepând cu vârsta de 1 an. Revaccinarea la interval de 10 ani.

Vaccinarea anti-Hepatita A [i B
Aceasta combina]ie este facultativ\, dar recomandat\. Schema de adiministare
const\ în 3 doze: prima administare la data aleas\, a doua la o lun\ de la administarea primei doze, iar a treia la 6 luni de la administarea primei doze (0,
1, 6). Nivelurile de anticorpi anti A [i B la copiii cu imunodepresie pot fi evaluate la intervale regulate, iar dac\ titrurile scad sub nivelul minim, se pot administra doze adecvate de vaccin sau se revaccineaz\.

Vaccinarea anti-meningococica
Vaccinul con]ine tipurile A [i C. Se recomand\ dup\ vârsta de 18 luni. Se
poate repeta la interval de 3 ani. Se indic\ utilizarea sa în perioadele epidemice.
Se recomand\ ca la copiii n\scu]i din mame infectate cu HIV [i la copiii
cu infec]ie HIV diagnosticat\, schemele de vaccinare s\ se stabileasc\ [i s\ fie
urm\rite în colaborare interdisciplinar\: medic de familie, neo-natolog, infec]ionist [i, desigur, epidemiolog. Astfel se evit\ posibilele accidente [i se asigur\ o
imunizare optim\ fa]\ de ^mboln\virile ce pot fi prevenite prin vaccinare.

Utilizarea imunoglobulinelor i.v.
Utilizarea imunoglobulinelor i.v. în profilaxia infec]iilor bacteriene la copilul
cu infec]ie HIV/SIDA a fost ini]ial propus\, deoarece tipul [i frecven]a infec]iilor
bacteriene prezentate de copilul cu infec]ie HIV au fost similare cu cele prezentate de copiii cu deficien]\ umoral\ imun\ primar\, la care s-a dovedit eficien]a
profilaxiei cu imunoglobuline i.v.
De asemenea, administrarea acestora aduce anticorpi [i trateaz\ purpura
trombocitopenic\ imun\ asociat\ infec]iei HIV, printr-un efect imunomodulator.
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Indica]iile utiliz\rii imunoglobulinelor i.v. la copilul cu HIV:
• Profilaxia infec]iilor bacteriene. De[i studii care con]in date bogate nu au
definit criteriile optime de administrare a imunoglobulinelor i.v., Pizzo [i Wilfert
sugereaz\ c\ la copiii cu infec]ie HIV [i cu eviden]a deficitului umoral incluzând
hipogamaglobulinemia sau hipergamaglobulinemia, cu deficit func]ional al sintezei
de anticorpi (la vaccinare de exemplu) [i/sau infec]ii bacteriene recurente trebuie
s\ primeasc\ de rutin\ Ig. i.v., în doza 400 mg/kgc la fiecare 28 de zile. Infec]iile bacteriene recurente sunt definite ca dou\ sau mai multe infec]ii severe
într-o perioad\ de un an.
• În tratamentul infec]iilor bacteriene grave, cum ar fi sepsis, meningita, pneumonia - care nu r\spund la tratamentul corespunz\tor, se vor utiliza imunoglobuline i.v. în doza de 400 - 600 mg/kgc/zi
• De asemenea, autorii mai sus]in c\ în zonele cu prevalen]a crescut\ a rujeolei, ace[ti copii nu r\spund dup\ dou\ doze de vaccin rujeolic [i, de aceea,
trebuie s\ primeasc\ Ig.i.v.
• Acestea mai sunt indicate, de asemenea, [i la copiii cu bronsiectazii, în
doze de 600 mg/kgc/lun\, dar nu aplicat\ în mod abuziv. Profilaxia cu cotrimoxazol rezolv\ în general situa]ia.
• Imunoglobulinele i.v. sunt utilizate în tratamentul purpurei trombocitopenice
imune asociate infec]iei HIV, în diverse scheme:
- Igiv
1 g/kgc/zi - dou\ zile consecutiv sau,
- Igiv
400 mg/kgc/zi - cinci zile consecutiv sau,
- Igiv
1 g/kgc/zi - zilele 1, 2 [i 3 cu repetare
Imunoglobulinele i.v. - în trombocitopenia din infec]ia cu HIV - se pot
asocia cu doze mici de Prednison 0,1 mg/kgc/zi - pentru restabilirea integrit\]ii
vasculare.

Efecte adverse al imunoglobulinelor
Imunoglobulinele i.v. sunt, în general, bine tolerate, dar pot s\ apar\ [i efecte adverse dup\ administrarea lor, cu o frecven]\ de 1-15%.
Majoritatea acestor reac]ii adverse sunt moderate [i autolimitate. Reac]iile
anafilactice severe sunt rare.
Reac]iile adverse mai importante sunt:
• sindrom febril;
• reac]ie sistemic\ minor\ cu: cefalee, febr\, mialgii, ame]eli, grea]\ [i
v\rs\turi;
• manifest\ri cardiovasculare: tahicardie, cre[terea TA;
• meningit\ aseptic\;
• reac]ii de hipersensibilitate.

Frecven]a reac]iilor adverse poate fi legat\ de volumul [i viteza perfuziei.
Pacien]ii sever compromi[i, cu afec]iuni cardiace, pot avea un risc crescut de
complica]ii vasomotorii [i cardiace. În caz de reac]ie advers\ u[oar\ sau moderat\, viteza perfuziei trebuie sc\zut\ sau oprit\ pentru 15-30 minute, pân\ la dispari]ia simptomelor. Administrarea poate fi reluat\, dar cu o vitez\ mai mic\.
În caz de reac]ie advers\ sever\, administrarea Ig. i.v. trebuie întrerupt\ [i se
instituie tratamentul simptomatic. Apari]ia reac]iei anafilactice contraindic\ utilizarea Ig. i.v. pe viitor.

Aspecte practice ale administrarii Ig i.v.
Exist\ o mul]ime de preparate comerciale de Ig. i.v. care se folosesc.
Conform cu OMS, solu]iile de Ig. i.v. trebuie s\ aib\ urm\toarele caracteristici:
• 90% din solu]ie trebuie s\ con]in\ molecule de Ig G [i, respectiv, polimerii
[i fragmentele s\ nu dep\]easc\ 5-10%.
• Activitatea anticorpilor ar trebui s\ includ\ neutralizarea virusurilor, toxinelor bacteriene, opsoninelor [i inductorilor patogenici.
• Toate subclasele de Ig G trebuie s\ fie prezente;
• Frac]iunea FC [i capacitatea de legare trebuie s\ fie în func]ie;
• Timp de înjum\t\]ire biologic corespunz\tor;
Administrarea Ig. i.v. trebuie f\cut\ sub supravegherea medicului pe o perioad\ de 2-3 ore. Viteza perfuziei trebuie s\ fie 0,5 ml/kgc/h [i poate cre[te
de 2 ori la intervale de 15 sau 30 minute, pân\ la un maxim de 4 ml/kg/h,
dac\ nu apar efecte adverse.
În România se utilizeaz\ produsul Octagam, con]inând gamaglobulin\ de
administrare i.v. de ultim\ genera]ie. Se prezint\ sub form\ de flacoane perfuzabile de 2,5 g, 5 g [i 10 g.

249

Chimioprofilaxii la copilul HIV pozitiv
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Tabel 32. Chimioprofilaxia primar\
Agent patogen Indica]ie

Prima inten]ie

A doua inten]ie

Pneumocystis
carinii

SMZ/TMP:
750/150 mg/mp/zi,
^ntr-o singur\ doz\
sau ^n dou\ doze,
7/7 sau 3/7

Pentamidin\:
- aerosoli: 300 mg/ administrare, lunar, pentru copiii
>5 ani
- i.v.: 4 mg/kgc,
la fiecare 2 s\pt\mâni
Dapson\:
2 mg/kgc/zi
(max. 50 mg/zi)
Clindamicin\:
600 mg x 3/zi, i.v/po+
primaquin:
30 mg/zi

n\scut din mam\
HIV+
<1 an (de la 4 6 s\pt\mâni)
1-12 ani, CD4
<500, 15% orice
pacient cu febr\
neexplicat\ sau
candidoz\ oral\

M. tuberculosis IDR la PPD >5
mm sau contact
cu TBC activ\
sau istoric recent
de PPD >5 mm
netratat
MAC

HIN:
5 mg/kgc/zi (max.
400 mg/zi), doz\
unic\, 6 luni, 7/7

-

<1 an, CD4 <750 Claritromicin\:
Rifabutin:
1-2 ani, CD4<500 7,5 mg/kgc/zi
>6 ani: 300 mg/zi
2-6 ani, CD4
(max. 500 mg/zi)
<6 ani: 5 mg/kgc/zi sau
<75
Azitromicin\:
Azitromicina:
>6 ani, CD4 <50 20 mg/kgc/zi, o dat\ 5 mg/kgc/zi sau
pe s\pt\mân\ (max. rifabutin + azitromicina
1,2 g/administrare)

Varicel\/zoster contact varicel\
Ig VZ:
^n afara istoricului 1,25 ml/10 kg, im,
de varicel\
^n primele 4 zile de
la contact

Aciclovir:
40 mg/kgc / zi, 7 zile, ^n
primele 7-9 zile de la
contact

Toxoplasma
gondii

Dapson\:
2 mg/kgc/zi + pirimetamin\: 1 mg/kgc/zi + acid
folinic: 5 mg/zi, 3/7

Ig G pozitive la
toxoplasm\, cu
imunodepresie
sever\

SMZ/TMP:
750/150mg/mp/zi, ^n
1-2 doze/zi, 7/7 sau
3/7

Salmonella sp. Bacteriemie

SMZ/TMP:
2
750/150 mg/m /zi,
2 doze/zi,
mai multe luni.

Alte antibiotice active
(ciprofloxacin\)

V. Herpes
simplex

Infec]ii recurente Aciclovir:
frecvente severe 50-80 mg/kgc/zi,
3-4x/zi, p.o.

Candida sp.

Infec]ii recurente Fluconazol:
Caspofungin
frecvente severe 3-6 mg/kgc/zi, p.o.
sau ketoconazol
5-10 mg/kgc/zi, p.o.

Infec]ii bacteriene invazive

Infec]ii recurente SMZ/TMP:
frecvente severe 750/150 mg/m2/zi,
2x/zi sau Ig i.v.
400 mg/kg/lun\

-

Alte antibiotice active
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Tabel 33. Chimioprofilaxia secundar\
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Agent patogen

Indica]ie

Prima inten]ie

A doua inten]ie

Pneumocystis Istoric recent de SMZ/TMP:
750/150 mg/m2/zi,
carinii
PCP
2 doze/zi,
3 zile/s\pt\mân\

Pentamidin\:
- Aerosoli: 300mg, pentru
>5 ani sau
- i.v. 4 mg/kgc la fiecare
2/4 s\pt\mâni
Dapsona:
2mg/kgc/zi (max. 50 mg/zi)

T o x o p l a s m a Istoric recent de Sulfadiazin\:
gondii
toxoplasmoza ce- 85-100 mg/kgc/zi,
rebral\ sau retinit\ 2-4x/zi +
Pirimetamin\:
1 mg/kgc/zi +
ac. folinic 5 mg/zi,
3 zile/s\pt\mân\

Clindamicin\:
20-30 mg/kgc/zi, 2-4x/zi +
Pirimetamin\:
1 mg/ kgc/zi + ac. folinic
5 mg/zi, 3 zile/s\pt\mân\

Mycobacterium Istoric recent de Claritromicin\:
Amikacin\ + Etambutol +
avium complex boal\
7.5 mg/ kgc/zi, 2x/zi, Rifampicin\ + Ciprofloxa(max. 500 mg/zi) +cin\ (vezi dozele la capi(MAC)
etambutol 15 mg/kgc tolul MAC)
/zi, (max 1g/zi) [i/sau
Rifabutin:
5 mg/kg/zi, (max.300
mg/zi)
C r y p t o c o c u s Istoric recent de Fluconazol:
3-6 mg/kgc/zi, p.o.
neoformans
boal\

Amfotericin\:
B 0.5 - 1.5 mg/kgc i.v., 13x/s\pt\mân\
sau
Itraconazol:
2-5 mg/kg /zi, p.o.

Hystoplasma Istoric recent de Itraconazol:
2-5 mg/kg/zi, p.o.,
capsulatum
boal\
12-48 ore

Amfotericin\:
B 0.5 - 1.5 mg/kgc i.v., 13x/s\pt\mân\ sau
Fluconazol:
3-6 mg/kgc/zi, p.o.

CMV

Istoric recent de Ganciclovir:
--------boal\
5 mg/kgc/zi, i.v. sau
Foscarnet: 90-120mg
/kgc/zi, i.v. o doz\/zi

17. Profilaxia post-expunere profesional\
cu risc de infec]ie

Expunerea cu risc de infec]ie HIV ca accident de munc\ a fost definit\ de
Serviciul de S\n\tate Public\ al SUA astfel: producerea unei leziuni transcutanatate (ex: în]ep\tura cu ac, t\ietur\ cu bisturiu), contactul mucoaselor sau al pielii
(în special cînd aceasta prezint\ leziuni) cu sânge, produse biologice (sperm\,
secre]ii vaginale etc.) ]esuturi, orice produs care con]ine sânge vizibil - pentru
c\ toate acestea au fost incriminate în transmiterea HIV.

Riscul de infec]ie cu HIV:
• sânge pe leziuni transcutanate: 0,3%;
• sânge pe mucoase: 0,9%;
• sânge sau alte produse pe tegumente: 0,04%

Factorii care influen]eaz\ riscul de infec]ie cu HIV:
• volumul de sânge sau de alte produse;
• înc\rc\tura viral\;
• profunzimea contactului;
• suprafa]a de contact;
• natura suprafe]ei de contact (piele, mucoase);
• integritatea suprafe]ei de contact;
• durata contactului.

Atitudinea post expunere:
• raportarea evenimentului;
• evaluarea gravit\]ii situa]iei;
• acordarea îngrijirilor primare [i consiliere;
• evaluare clinic\ [i serologic\ pentru HIV, HBV [i HCV;
• stabilirea unei scheme de profilaxie antiHIV, antiHBV [i antiHCV;
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Pasul 1: Determinarea codului expunerii
Este sursa de infec]ie reprezentat\ de sânge sau
alte produse poten]ial infec]ioase?
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DA

NU

Nu necesit\ PPE

CE FEL DE EXPUNERE A AVUT LOC?

Membrana mucoasei sau
integritatea tegumentului
compromis\

Tegument intact
Nu este necesar\ PPE

Expunere
percutan\

SEVERITATEA

VOLUMUL

MIC (pu]ine
pic\turi, durata
scurt\ de
contact)

MARE (mai
mutle pic\turi,
^mpro[care cu
sânge [i/sau contact de lung\
durat\ - mai
multe minute

Mai pu]in sever:
ac solid,
zgârietur\
superficial\

Foarte sever: ac cu
lumen mare,
^n]ep\tur\profund\,
sânge vizibil, ace
folosite la punc]ie
venoas\ sau
arterial\

EC1

EC2

EC3

EC4

OBSERVA}II:
Material poten]ial infec]ios: secre]ie vaginal\ sau seminal\, LCR, lichid
sinovial, lichid pleural, peritoneal sau amniotic. Expunerea la aceste substan]e
este considerat\ cu risc sc\zut de transmitere a infec]iei HIV, dar în caz de
accident în interiorul unui laborator, trebuie efectuat\ profilaxia postexpunere
(PEP).

Pasul 2: Determinarea codului statusului HIV (SC-HIV)
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HIV negativ
nu necesit\ PPE

HIV pozitiv

Expunere cu risc
sc\zut (asimptomatic
sau cu CD4 mare)

Expunere cu risc
crescut (SIDA constituit,
cu ^nc\rc\tur\ viral\ mare,
CD4 sc\zut)

HIV-SC1

HIV-SC2

Status necunoscut

HIV-SC-N

Pasul 3: Tabelul 23. Recomand\ri pentru PEP
EC

HIV - SC

1

1

1

2

2

1

2
3

2
1 sau 2

Recomandarea PEP
Expunere cu risc sc\zut. Evaluarea riscului [i beneficiului
medicamentelor folosite la PEP.
Se utilizeaz\ regimul standard [i se evalueaz\ riscul [i beneficiul medicamentelor folosite la PEP.
Se recomand\ regimul standard. PEP este necesar\.
Se recomand\ regimul extins. Risc crescut de transmitere.
Se recomand\ regimul extins. Risc crescut de transmitere.

1,2,3 necunoscut Dac\ exist\
La sursa de infec]ie se vor
cite CD4, ^nc\rc\tura viral\ [i
ARV cu [ansele cele mai mari

posibilitatea riscului, se utilizeaz\ regimul standard.
avea ^n vedere: schema ARV, num\rul de limforezisten]a viral\, pentru a putea stabili regimul
de eficacitate.

Chimioprofilaxia ARV
Regimul standard - pentru 4 s\pt\mâni:
• AZT - 200 mg la 8 ore sau 300 mg la 12 ore;
• 3TC - 150 mg la 12 ore.
Regimul extins - pentru 4 s\pt\mâni:
• AZT - 200 mg la 8 ore sau 300 mg la 12 ore;
• 3TC - 150 mg la 12 ore;
• inhibitor de proteaz\ sau inhibitor non-nucleozidic de revers-transcriptaz\.
Dac\ persoana expus\ nu este vaccinat\ antihepatita B [i dac\ sursa de expunere este Ag HBs pozitiv\, atunci se administreaz\ imunoglobuline antihepatita B, dac\ acestea exist\ [i se începe vaccinarea antihepatit\ B. Datele de care
dispunem arat\ c\ nivelurile de anticorpi indu[i de vaccinul anti-hepatit\ B scad
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^n timp. Oricum, memoria imunitar\ se p\streaza cel pu]in 10 ani de la vaccinarea anti-hepatit\ B. Hepatita cronic\ cu virus B a fost raportat\ extrem de rar
la cei care au dezvoltat anticorpi protectori dup\ vaccinare. Rapelurile nu sunt
recomandate, ^n principiu, nici la adul]i, dar nici la copii, dac\ ace[tia au un
sistem imunitar integru. Se recomand\ ^ns\, vaccinarea anti-hepatit\ B atunci când
datele de laborator arat\ niveluri neprotectoare de anticorpi. A[adar, ^n cazul ^n
care persoana expus\ a fost vaccinat\ anti-hepatit\ B va primi un rapel. ~n cazul
^n care persoana expus\ nu a fost vaccinat\ se va efectua vaccinare complet\
anti-hepatit\ B.
De[i nu exist\ recomand\ri oficiale de profilaxie post-expunere a hepatitei
cu virus C, este de [tiut c\ exist\ protocoale ^n studiu, care prev\d - ^n cazul
unei expuneri cu risc crescut - urm\toarele:
• evaluarea gravit\]ii;
• ^ngrijiri primare;
• evaluare clinic\ [i serologic\;
• supraveghere serologic\;
• stabilirea unei scheme de chimioprofilaxie anti-virus C.
Se pot administra:
• interferon: 3 - 5 mega unit\]i/zi, timp de 42 zile;
• ribavirina: 1.200 mg/zi, timp de 42 zile.
Se poate recurge [i numai la monitorizarea clinic\ [i de laborator, tratamentul urmând a fi ini]iat doar ^n cazul ^n care se constat\ seroconversia pentru
virusul C, al\turi de cre[terea transaminazelor.
Este important de cunoscut istoricul vaccin\rii antitetanice, [i dac\ aceasta
nu exist\ sau este incomplet\ se va efectua un rapel antitetanic (ATPA), dac\
se justific\.
Urm\rirea PEP const\ în efectuarea urm\toarelor teste: hemograma, glicemia,
amilazemia, ureea [i creatinina sanguin\, transaminaze hepatice, persoanei expuse
[i tratate la 15 zile de la începerea profilaxiei. Testul HIV trebuie efectuat la
6, 12 s\pt\mâni [i 6 luni de la accident.
Expunerea profesional\ accidental\ trebuie s\ se declare ca accident de
munc\, ^n primele 24 de ore de la producere [i s\ se aplice protocolul de profilaxie prezentat.

NOT|!
Este absolut necesar ca toate unit\]ile sanitare (de stat sau particulare) s\
cunoasc\ riscul de infec]ie [i ce trebuie f\cut în caz de expunere.

Fi[a de înregistrare a expunerii accidentale cu risc de infec]ie HIV
1. Persoana expus\
Numele ………………….…… Prenumele …………………………… vârst\ ……............... ANI
LOCUL DE MUNC| ………………………………………………………………………........……
PROFESIA …………………………….………………..……… VECHIMEA ……………..…. ani
Data expunerii …………….…../…………………….../………..……; ora …………………….…...
ZZ
LL
AA
Locul expunerii: ……………………………..…………………………………………………............
Tipul expunerii:
Transcutan;
Mucoase;
Cutan
Produsul biologic incriminat:
Sânge
alte umori …………………………………………..
produse bilogice continînd sânge vizibil:
………………………………………………………..
Testare post expunere: …………….…....…../…………......…..……….../………….............…..……
ZZ
LL
AA
HIV …………………………………………….…….
AgHBs ………………………………………..………
AcHCV …………………………………………….…
Test\ri ulterioare la:

Data

HIV

AgHBs

AcHCV

6 s\pt\mâni
3 luni
6 luni
CONSILIERE POST-EXPUNERE: ………….……./………..……….../………..… ora …...………
ZZ
LL
AA
CONSILIERE POST-TESTARE: ……….………./………………….../………..… ora …………..
ZZ
LL
AA
PROFILAXIE ANTIRETROVIRAL| (anti HIV):
Data ini]ierii: …………..……...…./…………....……..../……………................…… ora ……......…
Schema [i dozele: …………………………………………………………...........................................
…………………………………………………………..........................................
…………………………………………………………..........................................
Durata: ……………………………………………………………………..............................................
Reac]ii adverse ap\rute [i rezolvarea lor:
…………………………………………………………..……………………………...........................…
Profilaxie Antihepatita B:
Imunoglobine specifice:
DA/NU
DATA:
Vaccin anti-Hepatita B:
DA/NU
DATA:
1…………....…..…
2…………......……
3……………......…
Alte tratamente: …………………………………………………………………...........…………........
2. Pacient (SURSA POTEN}IAL| DE INFEC}IE)
NUMELE ………………….…… PRENUMELE …………………………… FO ……….....…….
TEST HIV: ………….........…………… DATA …………….…../…………………….../………..…
ZZ
LL
AA
CD4 …………………......…………… STADIUL CLINIC ………………………………. AgHBs
……………………………….........………. AcHCV ………………………………………...……….
TRATAMENT ARV
Data ini]ierii: ……………...........…../……….............…………….../……….......................……
ZZ
LL
AA
Schema în momentul accidentului: ………………………………………....………………………..
………………………………….………………………….…………………………..................….……
………………….………………………….………………………….…………………...................…..
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Este absolut necesar ca spitalele de boli infec]ioase jude]ene s\ poat\ asigura asisten]\ de specialitate în caz de expunere în orice moment.
Este absolut necesar s\ se [tie c\ doar profilaxia instituit\ precoce (îngrijiri primare în primele minute, chimioprofilaxie [i vaccinare în primele 24 de ore)
este eficace.
Este absolut necesar s\ se prevad\ riscul de expunere, pentru a fi prevenit
[i pentru a se aplica în orice situa]ie precau]iile universale.

18. Particularit\]i ale infec]iei cu HIV la adolescen]i

Infec]ia cu HIV afecteaz\ diferite categorii de popula]ie, inclusiv adolescen]ii.
Conform raport\rilor CDC, adolescen]ii reprezint\ mai pu]in de 1% din persoanele cu SIDA, în schimb, tinerii cu vârste cuprinse între 20 - 29 ani reprezint\
18% din totalul cazurilor de SIDA ^n lume. Întrucât au trecut peste 10 ani de
la momentul apari]iei infec]iei pân\ la prima defini]ie de caz/clasificare SIDA,
se presupune c\ majoritatea adul]ilor tineri au fost cu siguran]\ infecta]i în perioada adolescen]ei. Estim\rile sugereaz\ c\ una din patru noi infect\ri s-a produs la persoanele sub 22 ani. Infec]ia cu HIV la adolescen]i reprezint\ o secvent\
central\ a pandemiei HIV.

Epidemiologie
În]elegerea modalit\]ilor de transmitere a infec]iei cu HIV la adolescen]i,
permite un cadru de interven]ie, [i anume reducerea num\rului de noi infect\ri
[i tratarea pacien]ilor infecta]i. În SUA, pentru b\rba]ii diagnostica]i cu SIDA în
1996, transmiterea pe cale homosexual\ reprezenta 50% din cazuri. Urm\toarea
surs\ de infectare, ca pondere, o reprezint\ utilizatorii de droguri, respectiv 23%.
Pentru persoanele cu vârste între 13 - 19 ani, 33% din cazurile raportate erau
b\rba]ii care ^ntre]inuser\ rela]ii sexuale cu al]i b\rba]i (MSM). Acest procentaj
cre[te la 63% pentru grupa de vârst\ 20 - 24 ani. Deci, în cazul b\rba]ilor
tineri, transmiterea infec]iei cu HIV prin rela]ii homosexuale reprezint\ o cale
principal\ de transmitere, c\reia ar trebui s\ i se acorde o aten]ie special\, în
sensul sc\derii ratei.
În plus, s-a înregistrat o cre[tere abrupt\ a cazurilor de infec]ie cu HIV în
rândul femeilor. Din 1985 pân\ în 1996, propor]ia cazurilor de SIDA la femei,
raportate anual în Statele Unite a crescut de la 7% la 20%. Pentru femeile tinere,
principala cale de transmitere este calea heterosexual\, atât pentru grupa de vârst\
13 - 19 ani (54%), cât [i pentru 20 - 24 ani (53%).
Rata seroprevalen]ei HIV la adolescen]i variaz\ semnificativ, în func]ie de
zona testat\. De exemplu, în ad\posturile pentru persoane f\r\ locuin]\, seroprevalen]a HIV poate ajunge pân\ la 16 - 17% în cazul MSM [i are valori între
0 - 3,5% pentru bolile cu transmitere sexual\ (STD). De asemenea, [i alte categorii popula]ionale sunt dispropor]ionat afectate. În 1996, afro-americanii reprezentau 40% din cazurile de SIDA raportate la CDC. Aceste statistici demonstrea-
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z\ impactul epidemiei în comunit\]ile de culoare, cât [i în cazul femeilor tinere,
prin transmitere heterosexual\.
În România nu se cunoa[te ponderea rela]iilor homosexuale în rândul adolescen]ilor, dar se poate afirma c\ dac\ ^n urm\ cu ceva timp România era considerat\ o ]ar\ de tranzit, ^n prezent vorbim despre consumul de droguri. Conform unor studii calitative [i cantitative, efectuate de UNAIDS/CNLAS [i RHRN,
ponderea drogurilor consumate ^n România o reprezint\ drogurile injectabile, iar
din aceast\ categorie, heroina administrat\ injectabil este principalul drog folosit.
Dac\ acest comportament este specific vârstei adolescen]ei (prin implicarea ^n
experien]e noi, teribiliste, de tip „ga[c\“ etc.) utilizarea drogurilor injectabile a
devenit o practic\ [i pentru grupe de vârst\ mai coborâte (10-12 ani). De asemenea, fenomenul prostitu]iei nu este înc\ controlat, urmând ca noile prevederi legislative s\ intre în vigoare [i s\ devin\ aplicabile.
Specific ^nsa pentru România, referitor la infec]ia cu HIV/SIDA r\mâne
num\rul mare de cazuri pediatrice, cu an de na[tere 1987 - 1990, cre[terea cazurilor cu transmitere vertical\, cât [i o cre[tere progresiv\ a num\rului de noi
cazuri ^n rândul adul]ilor, cu transmitere heterosexual\.

Stadiile dezvolt\rii la adolescen]i
Îngrijirea eficace a adolescen]ilor infecta]i cu HIV necesit\ o în]elegere a
acestui stadiu de vârst\ - unic din punct de vedere fizic, psihologic [i social.
Adolescen]a se caracterizeaz\ pe 3 paliere: intelectual, social [i emo]ional [i cuprinde 3 etape: adolescen]a timpurie, de mijloc [i adolescen]a târzie.
Tabel 34. Stadiile dezvolt\rii psiho-sociale la adolescen]i
Adolescen]a
timpurie

Adolescen]a de
mijloc

Adolescen]a
târzie

Vârst\

12 - 14 ani

Orientare
social\

orientare c\tre fami- cre[te gradul de inderela]ii cu adul]ii
lie
penden]\

Rela]ii de
grup/anturaj

lupta pentru câ[tiga- alian]a cu cei din
rea autonomiei
grup

Procese
cognitive

nivel concret al
gândirii

Dezvoltare
psihosexual\

îngrijor\ri cu privire
experiment\ri în plan rela]ii romantice, de
la dezvoltarea fizic\/
sexual
iubire
imaginea corporal\

15 - 17 ani

gândire abstract\,
gândirea concret\ în
situa]ii de stres

18 - 19 ani

intimitate în rela]iile
de prietenie/dragoste
gândire abstract\,
orientare catre viitor

Tot în adolescen]\ se face trecerea de la dependen]\ - interdependen]\ - independen]\, [i anume:
Tabel 35. Aria schimb\rilor în adolescen]\
Plan individual:

identitate, stimã de sine, control

Plan fizic:

modificarea schemei corporale, pubertate

Plan sexual:

intimitate, sexualitate

Plan emo]ional:

ambivalen]\, asumarea riscurilor, libertate, op]iuni

Socializare:

presiunea grupului, responsabilit\]i familiale

Eforturile de a face fa]\ la o boal\ cronic\ [i la tratamentul pe care îl presupune reprezint\ o povar\ suplimentar\ pentru aceast\ etap\ de vârst\. În plus,
mai exist\ incertitudinea cu privire la acurate]ea achizi]iilor în plan cognitiv [i
afectiv, influen]ate de evolu]ia bolii.
Pentru pre-adolescen]i, numirea diagnosticului de infec]ie cu HIV reprezint\
numai o parte din procesul dezv\luirii. Studiile comparative au ar\tat c\ adolescen]ii infecta]i primesc mai greu informa]iile despre diagnosticul de HIV/SIDA,
decât cei diagnostica]i cu cancer, deoarece infec]ia cu HIV/SIDA induce o modelare socio-cultural\ a bolii, devenind a[adar [i un sindrom cu determinare sociocultural\.
De exemplu, studii efectuate în SUA arat\ c\ 25% din adolescen]ii infecta]i cu HIV nu-[i cunosc diagnosticul, pe când în Europa, 75% sunt neinforma]i
despre diagnosticul real. În Anglia, de exemplu, 26% din tinerii monitoriza]i la
Clinica Saint Mary's au primit toate informa]iile despre diagnostic, 30% sunt în
etapa explica]iilor intermediare, în timp ce 20% [tiu foarte pu]in sau nimic despre
propriul diagnostic. Oricum, lipsa comunic\rii deschise cu privire la diagnostic
conduce la neîn]elegeri.
Un studiu efectuat pe popula]ia pediatric\ din Paris [i Londra, având acelea[i caracteristici etnice [i culturale, a demonstrat c\ nu exist\ diferen]e în reac]ia psihologic\ pentru tinerii la care dezv\luirea s-a finalizat [i cei c\rora li sau dat informa]ii par]iale, în schimb s-a constatat o reac]ie slab adaptat\ la tinerii care au fost p\c\li]i în privin]a st\rii lor de s\n\tate. Acest lucru sugereaz\
c\ explica]iile oferite trebuie s\ fie oneste, chiar dac\ nu sunt complete!
Referitor la maturizarea în plan sexual, Tanner men]ioneaza 5 stadii ale adolescen]ei.
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Tabel 36. Stadiile dezvolt\rii sexuale la adolescen]i, dup\ Tanner
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Stadiu

Caracteristici

Baie]i
I

Pre-pubertate

II

Se modific\ m\rimea testiculelor, are loc îngro[area scrotului, apare
pilozitatea pubian\

III

Cre[te dimensiunea penisului [i se accentueaz\ pilozitatea pubian\

IV

Cre[te dimensiunea penisului, se pigmenteaz\ scrotul, se
accentueaz\ pilozitatea corporal\ (mai pu]in pe coapse)

V

Se extinde pilozitatea corporal\, inclusiv pe coapse

Fete
I

Pre-pubertate

II

Începe s\ apar\ pilozitatea pubian\

III

Se extinde pilozitatea pubian\ [i se îngroa[\ labiile

IV

Se extinde pilozitatea corporal\, mai pu]in pe coapse

V

Se extinde pilozitatea corporal\, inclusiv pe coapse

Riscul transmiterii HIV pe cale sexual\ este crescut în adolescen]\ datorit\
experien]elor în plan sexual. A[a cum este men]ionat în Studiul Comportamentelor cu Risc la Adolescen]i, 70,2% dintre b\ie]ii [i 66,3% dintre fetele din clasa
a XII-a au declarat implicarea în rela]ii sexuale, ceea ce înseamn\ c\ o mare
parte din adolescen]i sunt expu[i la infectarea pe cale sexual\.
Întrucât transmiterea HIV în rândul homosexualilor tineri reprezint\ un risc
crescut, este esen]ial pentru personalul medical s\ în]eleag\ c\ formarea identit\]ii sexuale este un proces stadializat. În prima etap\ (I), de senzitivitate, adolescentul începe s\ se simt\ diferit fa]\ de ceilal]i din grup [i simte prima atrac]ie
pentru peroanele de acela[i sex. În urm\toarea etap\ (II), identitatea sexual\ devine confuz\, nu neap\rat fa]\ de atrac]ia pe care o simte, ci în leg\tur\ cu reconcilierea propriilor sentimente, în raport cu stereotipurile sociale, cu conota]ii
negative referitoare la homosexualitate. În stadiul de asumare a identit\]ii sexuale (III), adolescentul î[i exploreaz\ propria orientare c\tre persoanele de acela[i

sex, [i consider\ op]iunea homosexualit\]ii un mod de via]\. Aceast\ etap\ dureaz\ de obicei câ]iva ani [i se poate prelungi pân\ la adolescen]\ târzie. În stadiul final (IV) identitatea sexual\ de orientare homosexual\ se transform\ într-o
acceptare pozitiv\. Pe parcursul acestui ultim stadiu, adolescen]ii sunt gata nu
numai s\-[i accepte homosexualitatea, dar sunt gata s\ o discute [i cu al]ii. Unii
nu ajung niciodat\ în acest stadiu, iar al]ii îl ating doar în perioada adult\. Cunoa[terea acestei stadializ\ri a form\rii identit\]ii sexuale, permite personalului
medical s\ în]eleag\ un adolescent care parcurge acest proces.

Consilerea [i testarea HIV
Datele epidemiologice arat\ c\ numai un mic procent din adolescen]ii infecta]i cu HIV sunt diagnostica]i [i inclu[i în supravegherea clinic\, acest lucru datorându-se într-o anumit\ m\sur\ [i faptului c\ nu to]i adolescen]ii cu comportamente la risc sunt testa]i pentru HIV. Studiile efectuate arat\ c\ mul]i dintre
adolescen]ii seropozitivi nu apar]in în mod special unei categorii cu risc crescut
de infectare. D'Angelo [i colaboratorii s\i au stabilit c\ dintr-un grup de adolescen]i cu comportamente la risc, numai 38% sunt infecta]i. Într-un alt studiu,
efectuat în Atlanta, pentru femeile gravide tinere, 59% din cele infectate cu HIV
raportaser\ c\ nu avuseser\ comportamente la risc. ~n majoritatea statelor din
SUA adolescen]ii sunt constant consilia]i [i testa]i HIV.
Elementele cheie pe care trebuie s\ le includ\ consilierea sunt:
1. Ce este HIV/SIDA?
2. Cum se transmite HIV?
3. Cum se diagnosticheaz\ HIV/SIDA?
4. Ce reprezint\ un test pozitiv, negativ sau incert.
5. Ce presupune un rezultat pozitiv.
6. Identificarea persoanelor de suport cu care adolescen]ii pot s\ discute
despre seropozitivitatea HIV.
7. Ce conduit\ va alege adolescentul testat.
Profesioni[tii care efectueaz\ consilierea [i testarea adolescen]ilor trebuie s\[i dea seama c\ este important ca ace[tia s\ fie îndruma]i c\tre servicii de specialitate: suport psiho-social, grupuri de suport, informa]ii despre managementul
de caz.
Consilierea se centreaz\ pe:
• rezolvarea unor probleme specifice;
• adaptarea la schimb\rile ^n stilul de via]\, provocate de diagnosticul de
HIV/SIDA.
Dac\ scopul consilierii copiilor/adolescen]ilor seropozitivi este aceast\ adap-
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tare superioar\ la situa]ia de via]\ tr\it\, atunci consilierea - privit\ ca un proces, trebuie s\ fie structurat\, planificat\ [i limitat\ ^n timp, cu componente de
interven]ie strategic\, dar [i cu componente de evaluare. Pentru a-[i atinge scopul, este nevoie [i de stabilirea unei rela]ii autentice ^ntre consilier [i tân\r, care
s\ permit\ schimburi reciproce.
Consilierea ^n infec]ia cu HIV/SIDA are ca repere urm\toarele principii:
• identificarea [i activarea resurselor clientului, care s\-i permit\ restructurarea modului de percepere al realit\]ii;
• oferirea unui mediu de acceptare necondi]ionat\, suport [i ascultare;
• con[tientizarea de c\tre consilier a dificult\]ilor legate de explorarea unor
subiecte cu mare ^nc\rc\tura afectiv\ (perspectiva mor]ii, lipsa de siguran]\ legat\
de viitor, vinov\]ie etc.), ^n special la o vârst\ caracterizat\ prin confuzie, fragilitate, anxiet\]i;
• cunoa[terea stadiilor durerii [i a individualiz\rii comportamentelor clientului ^n cadrul acestor stadii;
• evitarea tendin]ei de minimalizare a durerii, instalat\ la mul]i dintre copiii infecta]i;
• respectarea nevoilor acestora, ^n ideea c\ nu consilierul cunoa[te ceea ce
este prioritar pentru copil/adolescent;
• ajutarea clien]ilor pentru a se implica activ ^n rezolvarea problemelor identificate;
• evitarea unei ancor\ri prelungite [i inutile ^n trecut, cu accent pe prezent
[i viitor.
Orice plan de interven]ie psihologic\ trebuie s\ satisfac\ mai multe criterii,
printre care:
• s\ fie clar ^n specificarea problemelor [i a interven]iilor, având ^n vedere
ierarhizarea problemelor, selectarea celei care urmeaz\ a fi luat\ ^n discu]ie ^n
cadrul [edin]elor de consiliere [i definirea acesteia ^n termeni comportamentali;
• s\ fie individualizat nevoilor [i scopurilor clientului (formularea scopului
sub forma unui rezultat pozitiv, ca urmare a consilierii);
• s\ permit\ evaluarea progresului clientului (rezolvare, ameliorare etc.) ^n
indicatori m\surabili, ceea ce permite analiza ^n patru planuri: comportamental,
cognitiv, afectiv [i interpersonal.

Prevenirea transmiterii infec]iei cu HIV
Prevenirea transmiterii infec]iei cu HIV reprezint\ o prioritate în cazul adolescen]ilor, în special pentru cei activi sexual, consumatori de droguri injectabile,
persoane care se tatueaz\. În aceea[i m\sur\, prevenirea transmiterii este la fel

de important\ [i pentru adolescen]ii infecta]i, deoarece infectarea cu noi tulpini
virale HIV genereaz\ probleme de rezisten]\. Apoi, prevenirea altor boli cu transmitere sexual\ este important\ pentru o poten]ial\ imuno-supresie. În al treilea
rând, o sarcin\ neplanificat\ în cazul unei tinere infectate cu HIV, poate avea
consecin]e negative în plan terapeutic, pentru tratarea infec]iei cu HIV [i a infec]iilor oportuniste [i exist\ riscul transmiterii virusului la copil.
Informarea [i consilierea pentru prevenirea transmiterii HIV la adolescen]i
trebuie s\ se realizeze într-o manier\ suportiv\ [i nicidecum autoritar\. Înaintea
începerii consilierii propriu-zise, o evaluare a situa]iilor de via]\ este de ajutor.
Evaluarea SHADSSS este u[oar\, rapid\ [i eficace:
S - [coala
H - cas\/familie
A - activit\]i
D - depresie, stim\ de sine
S - abuz de substan]e
S - sexualitate
S - siguran]\.
Evaluarea SHADSSS ofer\ un cadru larg de discu]ie, acoperind toate ariile
vie]ii unui adolescent, ceea ce-i permite clinicianului accesul în universul adolescentului. În plus, poate identifica situa]iile problematice din via]a acestuia [i sal refere c\tre servicii de specialitate (de exemplu în cazul abuzului de substan]e,
dependen]\ de alcool sau droguri, situa]iile de abuz [i maltratare, stim\ de sine
sc\zut\, e[ec [colar).
Deseori, tinerii care locuiesc pe strad\ (copiii str\zii) ^[i ofer\ serviciile sexuale pentru hran\, adapost, [i/sau protec]ie. Aceasta „supravie]uire“ reprezint\
un mod de via]\ pentru unii adolescen]i. De cele mai multe ori, ei nu pot negocia cu partenerul actul sexual protejat, de team\ ca ar fi refuza]i. În cazul tinerilor homosexuali, ace[tia trebuie s\-[i asume [i s\-[i accepte orientarea sexual\,
înaintea începerii vie]ii sexuale. Este cunoscut faptul c\ tinerii homosexuali sunt
implica]i în rela]ii cu parteneri mai în vârst\, tocmai pentru c\ cei tineri accept\
rela]iile sexuale neprotejate, solicitate de partenerii mai în vârsta.
Protejarea prin abstinen]\ reprezint\ un aspect care trebuie adus în discu]ie
cu to]i adolescen]ii, chiar [i cu cei activi sexual. O parte din adolescen]ii activi
sexual pot ulterior s\ decid\ ab]inerea pân\ în momentul în care se vor sim]i
confortabil s\ discute cu partenerul despre sexul protejat. Cu ace[ti tineri este
util s\ se discute despre alte gesturi cu conota]ie sexual\, cum ar fi: s\rutul,
atingerile, care nu prezint\ risc de transmitere. Chiar [i în cazul adolescen]ilor,
consilierea ambilor parteneri ajut\ la o mai bun\ comunicare între cei doi [i-i
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determin\ la o atitudine mult mai matur\ [i ra]ional\.
Peer consilierii (consilierii forma]i din rândul aceleia[i categorii de beneficiari) pot ajuta [i ei în cazul unei consilieri referitoare la sexul protejat [i cum
se poate negocia acest lucru. În general, pentru consilier este important s\ discute [i aspectele practice, ca de exemplu: utilizarea corect\ a prezervativului pentru rela]iile orale, vaginale sau anale, a prezervativului pentru femei, bolile cu
transmitere sexual\ [i simptomatologia aferent\, strategiile de negociere a utiliz\rii prezervativului [i consecin]ele sexului neprotejat.
Orice consiliere trebuie efectuat\ într-o manier\ suportiv\ [i, în nici un caz,
judecând lucrurile. De asemenea, este important\ diferen]ierea dintre sexualitate
[i comportament sexual. Consilierea privind sexualitatea trebuie s\ ia în considerare atât aspectele emo]ionale, cât [i cele fizice. Totodat\, trebuie s\ includ\
aspecte despre normele sociale cu privire la sexualitate, dar [i r\spunsul adolescen]ilor ca fiin]e înc\rcate cu sexualitate. Acest tip de consiliere poate s\ nu
acopere probleme ca: homofobia, sentimentele de neîmplinire, abstinen]a, stima
de sine. Aceste dialoguri dintre consilier [i adolescent pot s\ reprezinte un punct
de plecare în rela]ia cu psihologul sau sexologul. Pentru mul]i tineri, prima discu]ie cu consilierul poate s\ fie primit\ cu oarecare re]inere [i, de aceea, acesta trebuie s\-i explice de ce este necesar s\ discute aceste aspecte (pentru a-i
înl\tura stresul), în condi]ii de confiden]ialitate. Repetarea strategiilor de negociere
a sexului protejat este important\.

~ngrijirea adolescen]ilor infecta]i cu HIV
Îngrijirea adolescen]ilor infecta]i cu HIV trebuie s\ urmeze acelea[i principii
terapeutice ca pentru copii sau adul]i. O bun\ [i eficient\ îngrijire a infec]iei cu
HIV include nu numai administrarea terapiei ARV, dar [i alte elemente cheie:
îngrijirea s\n\t\]ii, în general, tratarea altor boli cu transmitere sexual\, probleme
de ordin ginecologic, planificare familiala [i un continuu suport psiho-social.

Diagnostic
Pentru tratarea oric\rui adolescent (cu un prim rezultat pozitiv la testul HIV)
este esen]ial\ confirmarea infec]iei cu HIV. Retestarea pentru HIV este o oportunitate pentru adâncirea discu]iilor despre infec]ia cu HIV [i SIDA, [i nevoile
pe care le presupune tratarea HIV/SIDA. Dup\ confirmarea infec]iei, urmeaz\
anamneza [i consultul clinic. Anamneza trebuie s\ includ\: istoria psiho-social\
a pacientului, utilizând evaluarea SHADSSS, istoria familial\ [i în special elemente despre s\n\tatea p\rin]ilor. Copiii infecta]i perinatal sunt rar diagnostica]i
în perioada adolescen]ei, ei fiind depista]i dup\ na[tere sau în primii ani de

via]\. Copiii infecta]i dup\ na[tere, deci pe alt\ cale decât cea vertical\ pot
deveni simptomatici abia la vârsta adolescen]ei.
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Unii adolescen]i pot prezenta o seroconversie acut\ [i, de aceea, este foarte
important ca diagnosticarea lor s\ se produc\ cât mai devreme, deoarece ini]ierea
timpurie a terapiei ARV poate s\ scad\ înc\rc\tura viral\ [i s\ aib\ efecte
benefice asupra sistemului imunitar. Într-o form\ de infec]ie acut\, ELISA [i
Western Blot pot sa aib\ rezultate incerte, întrucât poate dura mai mult de 6
luni din momentul infect\rii, pân\ la producerea anticorpilor anti-HIV.
În aceast\ situa]ie, un test direct pentru HIV, cum ar fi cultura viral\ sau
evaluarea RNA, ar fi mai performante pentru diagnosticarea pacientului. Adolescen]ii sunt evalua]i conform acelora[i criterii aplicate copilului sau adultului, [i
anume pe baza valorilor CD4 [i a înc\rc\turii virale. Valorile normale pentru
CD4 la adolescen]i sunt apropiate de valorile adultului, nefiind înc\ standardizate.
Îngrijirea [i tratarea altor boli cu transmitere sexual\ sunt esen]iale pentru
s\n\tatea adolescentului. Clinicienii vor trebui s\ ia în considerare [i istoria sexual\ a tân\rului, inclusiv întreb\ri despre rela]iile orale, vaginale [i anale între]inute, readucând în discu]ie sexul anal, în cazul homosexualilor. Via]a sexual\ a
tân\rului reprezint\ un ghidaj important în screening-ul bolilor cu transmitere sexual\. Screening-ul pentru gonoree [i chlamydia (zona uretral\ [i cervical\) se
poate realiza utilizând noi tehnologii, ca de exemplu PCR, în aceea[i m\sur\ cu
tehnica culturii de rutin\. În prezent, aceast\ tehnologie de ultim\ or\ nu este
acceptat\ pentru bolile sexuale cu transmitere anal\ [i faringian\. Astfel, pentru
screening-ul acestor infec]ii se recomand\ cultura de rutin\.

Medica]ie
Asigurarea aderen]ei pentru un tratament medicamentos dificil reprezint\ una
din cele mai importante provoc\ri în îngrijirea [i tratarea adolescen]ilor. Nu exist\
interven]ii specifice publicate pân\ în prezent, despre modele de succes pentru
a m\ri aderen]a. Înainte ca aceste studii s\ fie publicate, existau câteva principii
terapeutice ce se aplicau în tratarea adolescen]ilor. Mai întâi, adolescen]ii trebuie
s\ în]eleag\ ce înseamn\ [i ce presupune infec]ia cu HIV, cum medica]ia ARV
poate influen]a progresia bolii, care sunt consecin]ele unei terapii subdozate sau
intermitente. În al doilea rând, clinicianul trebuie s\ discute cu adolescentul cum
s\-[i potriveasc\ programul, corelat cu luarea medicamentelor ARV [i vor stabili împreun\ strategiile de a dep\[i barierele create de administrarea acestora. În
al treilea rând, clinicianul trebuie s\ p\streze o schem\ terapeutic\ cât mai
simpl\, de exemplu prescrierea medicamentelor care se administreaz\ 1 - 2 ori/zi,
în locul celor care trebuie luate de 3 sau mai multe ori pe zi. În al patrulea
rând, este necesar s\ discute [i despre efectele adverse provocate de medica-
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mentele ARV, ponderea efectelor pozitive, comparativ ce cele negative [i ce
înseamn\ întreruperea terapiei. Deseori, adolescen]ii nu ]in cont de sfaturile clinicianului. În acest sens, consilierul (psiholog sau asistent social) poate avea un
rol esen]ial. Clinicienii care trateaz\ adolescen]i infecta]i cu HIV trebuie permanent s\-[i consilieze pacien]ii despre boala lor [i tratamentul specific.
În prescrierea terapiei ARV, dozarea corect\ a medicamentelor este foarte
important\. Pentru adolescen]ii care, conform scalei Tanner se afl\ în stadiul I
sau II trebuie urmat\ dozarea pediatric\. Pentru cei din stadiul III sau IV, ace[tia
trebuie mult mai îndeaproape monitoriza]i, iar dozarea se va efectua conform
principiilor terapeutice pediatrice sau adulte. Prescrierea medica]iei ARV trebuie
s\ urmeze cele mai recente principii terapeutice (conform ghidurilor terapeutice),
s\ se utilizeze medicamentele ARV în dozele potrivite [i s\ se respecte programul recomandat. În plus, este important ca, acolo unde este cazul, s\ se
urmeze principiile pentru adul]i, pentru a preveni infec]iile oportuniste.

Tratamentul ginecologic
Adolescentele infectate cu HIV au o problematic\ ginecologic\ specific\. Ca
[i în cazul femeilor adulte infectate cu HIV, adolescentele trebuie s\ primeasc\
o bun\ [i eficace îngrijire ginecologic\. Este cunoscut faptul c\ femeile seropozitive sunt la risc crescut în dezvoltarea cancerului cervical, comparativ cu cele
neinfectate. Se recomand\ efectuarea testului Papanicolau la fiecare 6 luni, în
cazul adolescentelor infectate cu HIV. Aceasta permite identificarea timpurie a
unei posibile displazii, prin colposcopie [i biopsie. De tratamentul ginecologic
este de dorit s\ beneficieze toate femeile seropozitive.
Planingul familial este un aspect important al îngrijirii tinerilor infectati cu
HIV. Cei care decid s\-[i continue activitatea sexual\ trebuie s\ fie consilia]i
asupra barierelor ce intervin în negocierea sexului protejat. Contracep]ia reprezint\, de asemenea, o m\sur\ de protec]ie contra unei sarcini nedorite. Cele mai
uzitate metode sunt contraceptivele orale [i injec]iile intramusculare cu medroxiprogesteron-acetat. Dispozitivele intrauterine (steriletul de exemplu) nu sunt recomandate femeilor seropozitive, datorit\ riscurilor suplimentare de infec]ie. Prezervativul r\mâne deci singurul mijloc de protec]ie care asigur\ atât prevenirea unei
sarcini nedorite, cât [i prevenirea transmiterii (în ambele sensuri) a bolilor cu
transmitere sexual\. Igiena local\ este, de asemenea, de mare importan]\.

Consilierea
Consilierea continu\ [i suportul psihologic sunt parte integrant\ din îngrijirea adolescentului infectat cu HIV; îngrijirea acestor tineri este complex\ [i necesit\ o echip\ de profesioni[ti, cu competen]e medicale, psihologice sau sociale.

Trebuie pornit de la premiza c\ fiecare tân\r are propriile sale temeri [i trece
printr-o situa]ie unic\. De aceea, consilierea trebuie s\ fie individualizat\; numai
câteva din problemele generale se aplic\ la to]i adolescen]ii.
Foarte mul]i tineri seropozitivi au serioase temeri cu privire la posibilitatea
de a avea copii. De obicei, adolescen]ii seropozitivi doresc sa aiba copii imediat ce au fost depista]i, întrucât se gândesc c\ în momentul declan[\rii bolii
nu vor mai putea avea copii. Orice adolescent\ seropozitiv\ trebuie s\ cunoasc\
[i s\ în]eleag\ riscurile pe care le presupune sarcina asupra propriei s\n\t\]i, cât
[i riscul transmiterii HIV la copil. Chiar [i în cazul adolescentelor infectate cu
HIV sentimentul de invulnerabilitate, atât de specific pentru aceast\ vârst\, poate
s\-i induc\ gânduri nerealiste despre sarcin\. Tinerele femei trebuie s\ cunoasc\
[i s\ urmeze chimioprofilaxia [i medica]ia ARV pe perioada sarcinii, dar, de
asemenea, s\ în]eleag\ c\ pot tr\i ani multi [i s\n\to[i, printr-un bun management de caz [i c\ nu trebuie s\ ia o asemenea decizie presate de timp. Este
important ca ele s\ în]eleag\ riscul transmiterii infec]iei cu HIV la parteneri [i,
de aceea, este de dorit ca în consiliere s\ fie inclu[i ambii parteneri.

Dezv\luirea diagnosticului
Dezv\luirea statusului de seropozitivitate HIV al unuia dintre parteneri este
deseori unul din cele mai dificile momente în via]a unui cuplu. Frecvent, partenerul sexual este singura persoan\ în m\sur\ s\ ofere dragoste [i suport adolescentului infectat, de[i, ulterior, teama de respingere este destul de mare. Unii
tineri sunt foarte îngrijora]i despre evolu]ia fizic\ [i emo]ional\ asociat\ infec]iei
cu HIV [i, de aceea, este bine de discutat aceste aspecte, pentru a-i ajuta s\
fac\ fa]\ experien]elor cu care se vor confrunta. Este bine ca profesioni[tii care
îi îngrijesc s\ fie percepu]i într-o manier\ suportiv\ [i nicidecum autoritar\, în
momentul comunic\rii diagnosticului. Sunt adolescen]i care doresc s\-[i aduc\
partenerul pentru a cunoa[te echipa de îngrijire [i pentru a-i r\spunde acestuia
la întreb\ri despre infec]ie, transmitere etc. Al]ii prefer\ s\-i spun\ partenerului
despre statusul de seropozitivitate în prezen]a clinicianului sau a altui membru
din echipa de îngrijire. Aceasta op]iune îi ofer\ adolescentului oarecare protec]ie,
în sensul c\ îl protejeaz\ de o posibil\ reactie agresiv\ (fizic\ sau verbal\) a
partenerului de cuplu [i, de asemenea, este o bun\ ocazie de consiliere a cuplului. În plus, ca parteneri sexuali, devin con[tien]i de necesitatea test\rii HIV.
În multe cazuri, infec]ia cu HIV este perceput\ de adolescen]i ca o boal\
incurabil\. De aceea, este esen]ial s\ în]eleag\ ca un bun management, conducerea adecvat\ a tratamentului [i suportul psiho-social le permit s\ tr\iasc\ decent,
din punct de vedere al s\n\t\]ii. Asisten]a oferit\ tinerilor infecta]i cu HIV trebuie s\ induc\ [i s\ determine o atitudine suportiv\ [i optimist\ a acestora cu
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privire la problema de s\n\tate pe care o au, iar clinicienii trebuie s\ transmit\
acest mesaj, nu numai ^n scop suportiv, ci [i curativ.

Particularit\]i ale dezv\luirii diagnosticului în pre-adolescen]\
Tân\rul, aflat la vârsta pre-adolescen]ei, este considerat din punct de vedere
juridic copil. În aceast\ situa]ie, p\rin]ii sunt persoanele cu putere de decizie
privind orice aspect referitor la via]a acestuia. Deci, implicit, [i în cazul celor
infecta]i cu HIV, p\rin]ii hot\r\sc dezv\luirea diagnosticului real, care de cele
mai multe ori nu este cunoscut de copil. Dar, în mod firesc, copilul este inclus
în demersul clinic aferent bolii; [i atunci, pentru a conta pe cooperarea lui în
tot ce presupune tratarea infec]iei cu HIV este nevoie ca el s\ în]eleag\ ce se
petrece cu el: de ce este important pentru s\n\tatea lui s\-[i ia corect medica]ia
ARV, care sunt efectele pozitive comparativ cu efectele secundare, ce înseamn\
întreruperea tratamentului ARV, cum s\ se protejeze [i la rândul lui, cum s\-i
protejeze pe ceilal]i. Astfel, se preîntâmpin\ reac]iile negative, care se pot acutiza [i conduce la tulbur\ri de comportament, [i se evit\ suprapunea reac]iilor
declan[ate de dezv\luirea seropozitivit\]ii HIV cu modific\rile (deseori furtunoase)
ale altei etape de vârst\, adolescen]a.
Deci:
• dispare bariera p\rinte - copil, determinat\ de secretul bolii;
• din punct de vedere psihologic, copilul este preg\tit s\ afle diagnosticul
real în cel mai potrivit moment [i în condi]iile cele mai securizante pentru el;
Adolescen]a este o etap\ a incertitudinilor, a noilor sentimente [i anxiet\]i,
o nou\ percep]ie asupra propriei persoane, dar [i asupra altora, reprezentând în
fapt un impuls c\tre perioada adult\, simultan cu renun]area la siguran]a [i
dependen]a copilariei.
Erickson prive[te adolescen]a ca un timp al dezvolt\rii crizelor cu sarcini
specifice în formarea identit\]ii - în rela]ie cu sine, cu familia [i cu societatea.
Este cunoscut faptul c\ în adolescen]\ se face trecerea de la cei de acela[i sex
(grup format în timpul copil\riei) la grupul mixt.
Scopul activ al adolescen]ilor este maturizarea social\, facilitat\ de cre[terea
experien]elor sociale [i de o implicare mai mare în rela]iile cu ceilal]i. Identificarea la un grup este un element important în dezvoltarea adolescentului, deoarece:
• ajut\ în procesul emancip\rii (ini]iat\ în preadolescen]\ [i continuat\ pe tot
parcursul adolescen]ei);
• orienteaz\ c\tre competi]ie (anumite grade de competitivitate fiind esen]iale
în procesul dezvolt\rii);
• dezvolt\ deprinderile interpersonale (grupurile împart nu numai comportamente, ci [i idei, probleme, similarit\]i, diferen]ieri, rela]ii empatice etc.).

Indiferen]a, agresivitatea [i ostilitatea social\ sunt asociate de ei cu respingerea. Dac\ la acest lucru se adaug\ [i stigma social\ determinat\ de statutul de 271
„bolnav“, mergând mai departe la statutul de „seropozitiv HIV“, respingerea este
„acceptat\“ ca fiind parte din schimburile sociale ale adolescentului. Acest lucru
va determina o mai mare dependen]\ de familie, cautând la ace[tia suportul
social. Deci, adolescentul nu are loc s\ creasc\, s\ se dezvolte. În multe situa]ii,
adolescen]ii infecta]i cu HIV relateaz\ c\ se simt mai bine (mai confortabil) în
compania persoanelor mai mari ca vârst\ decât ei, aceste persoane fiind învestite [i asociate cu siguran]a afectiv\. Este adevarat c\, trecerea de la dependen]a
infantil\ la autonomia social\ [i afectiv\ se negociaz\ în primul rând în cadrul
familial, dar, dup\ aceea, negocierea se face în contextul social.
„Criza adolescen]ei“ aduce cu ea perturb\ri [i inadapt\ri ale adolescentului,
rezultate dintr-un conflict între un „altul“, relativ puternic [i un „eu“, relativ
slab, perturb\ri care sunt normale [i chiar necesare pentru o dezvoltare ulterioar\
echilibrat\. Ie[irea din criz\ este semnalat\ de abandonarea vechilor identific\ri
parentale, de elaborarea noilor mecanisme de ap\rare [i de înt\rirea activit\]ilor
autonome, care duc [i la diversificarea schimburilor psihologice cu ceilal]i. În
consecin]\, conduita p\rintilor trebuie s\ ]in\ cont [i s\ se modifice atât din
punct de vedere al expresiei afectelor, cât [i în privin]a rolului lor de agen]i de
socializare. Desigur c\ aceast\ tranzitie nu se face f\r\ dezacorduri, confrunt\ri [i
chiar conflicte, dar nici nu trebuie dramatizate [i astfel, înt\rite de c\tre parin]i.
Rela]iile interpersonale ale adolescentului se pot identifica pe dou\ direc]ii:
• vertical\ - reac]iile fa]\ de persoanele cu putere social\;
• orizontal\ - rela]iile cu persoanele de acela[i nivel (reciprocitate [i expecta]ii egalitare).
Caracteristicile personalit\]ii adolescentului [i comportamentele sale sociale afec
teaz\ modul în care el este acceptat de c\tre ceilal]i. Adolescen]ii considera]i flexibili, toleran]i, cu sim]ul umorului au un nivel rezonabil al respectului de sine [i o
anxietate joas\; cei lipsi]i de încredere în for]ele proprii, care ac]ioneaz\ cu timiditate, iritabilitate sau retragere sunt în general neglija]i, izola]i sau respin[i de grup.
În aceea[i m\sur\, cei care reac]ioneaz\ prin supra-agresivitate (compensatorie),
îngâmfare sau dorin]\ acut\ de acordare a aten]iei sunt [i ei respin[i.
La aceast\ vârst\, grupul de prieteni func]ioneaz\ ca un puternic factor de
socializare, având func]ii complementare [i nu opuse celor din grupul familial.
Cloutier (1996) a stabilit trei tipuri de prietenie formate în perioada adolescen]ei:
1. prietenie - activitate (11 - 13 ani)
2. prietenie - solidaritate (14 - 16 ani)
3. prietenie - reciprocitate (17 - 18 ani).
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Energia emo]ional\ mare este un puternic stimulent pentru multe din comportamentele adolescen]ilor, suprasolicitate emo]ional din cauza lipsei de deprindere în a ac]iona în anumite situa]ii. Frecvent, la adolescen]i, func]ioneaz\ o anumit\ raportare emo]ional\ fa]\ de autorit\]i, care se poate transforma în comportamente a[a zis rebele, de r\zvratire sau sfidarea p\rin]ilor. Sigur c\ emo]iile
pozitive [i procesele care le genereaz\ au un efect favorabil asupra dezvolt\rii
adolescentului, el fiind tratat cu c\ldur\, siguran]\, încredere în sine, expansivitate social\. Dar, emo]iile - chiar negative, nu împiedic\, ci dimpotriv\ pot facilita performan]a. De exemplu, vinov\]ia (presupune un conflict intern între valorile adolescentului [i comportamentul acestuia) sau ru[inea (teama de respingere
[i izolare social\) sunt probabil relevante pentru performan]\, individul dorind
astfel s\ demonstreze c\ poate fi ca ceilal]i sau chiar mai bun, statut care-i va
permite accesul în grup. Este un mecanism deseori întâlnit la adolescen]ii seropzitivi! Profilul psihologic al adolescen]ilor infecta]i cu HIV se prezint\ în termeni
de acceptare [i interac]iune cu colegii, chiar dac\ ei se percep mai inhiba]i, mai
introverti]i, mai pu]in adapta]i social. Atributele care definesc „starea lor de
s\n\tate“ reprezint\ un factor de risc în rela]iile cu colegii „obi[nui]i“, iar echilibrarea acestor rela]ii este condi]ionat\ de consonan]a normelor psihosociale de
interac]iune.
Un alt mod de raportare la dezvoltarea adolescentului îl reprezint\ teoria
ata[amentului, prin rolul p\rin]ilor în dezvoltarea copilului, J. Bowlby.
Schema de ata[ament pe care un individ o dezvolt\ în copilarie, preadolescen]\ [i adolescen]\ este profund influen]at\ de maniera prin care p\rin]ii sau
alte figuri de tip parental îl trateaz\. John Bowlby identific\ trei scheme principale de ata[ament, cât [i condi]iile familiale care le favorizeaz\.
Schema de ata[ament sigur ([i stabil): individul are încredere în faptul c\
p\rintele (sau figura parental\) va fi disponibil, îi va r\spunde [i îl va ajuta în
cazul în care ar fi confruntat cu situa]ii care s\-l sperie.
Cu aceast\ asigurare, el se simte încurajat pentru a explora lumea. Aceast\
schem\ de ata[ament este favorizat\ în primii ani de via]\ de c\tre un p\rinte, de
obicei mama care este disponibil\ cu u[urin]\, sensibil\ la semnalele copilului, sau
care va reac]iona cu dragoste atunci când copilul c\uta protec]ie [i mângâiere.
Ata[amentul angoasat ambivalent (sau nesigur ambivalent): copilul nu este
sigur c\ p\rintele îi va r\spunde sau îl va ajuta dac\ apeleaz\ la el. Datorit\
acestei incertitudini, el este supus în permanen]\ angoasei de separare (teama
subiectului c\ va fi p\r\sit, c\ va pierde „obiectul“ iubirii), tinde s\ se aga]e [i
se arat\ angoasat fa]\ de posibilitatea de a explora lumea. Aceast\ schem\ este
favorizat\ de p\rintele care uneori este disponibil [i gata s\ intervin\ la solici-

t\rile copilului, s\-l încurajeze [i s\-l sprijine, iar alteori nu. De asemenea, mai
este favorizat\ [i de separ\rile suferite de copil [i, în mod special, de amenin- 273
]\rile cu p\r\sirea - ca metod\ disciplinar\.
Ata[amentul angoasat evitant (nesigur evitant): copilul nu are deloc încredere
c\ dac\ solicit\ îngrijiri, i se va r\spunde în mod adecvat, ci se a[teapt\ ca,
dimpotriv\, s\ fie respins. El încearc\ s\ tr\iasc\ f\r\ iubire [i f\r\ suport din
partea celorlal]i. Încearc\ s\-[i fie suficient lui însu[i în plan afectiv [i poate fi
diagnosticat ca fiind narcisic sau având un fals „eu“, numit [i „eu-l artificial“
- o construc]ie, o diferen]iere prea timpurie a eu-lui copilului, determinat\ sau
mai bine zis for]at\ de „defectele“ mediului în care tr\ieste, în special de calitatea îngrijirilor, de rela]ia cu figura matern\ care îl „oblig\“ pe copil s\ accead\
la o autonomie afectiv\ înainte de a avea suficiente mijloace de a face fa]\
mediului intern (propria persoan\) [i extern. Aceast\ schem\ este [i consecin]a
faptului c\ mama îl respinge atunci când se apropie de ea pentru a cauta protec]ie [i alinare.
Studiile prospective au ar\tat c\ aceste scheme de ata[ament, o dat\ puse
la punct, au tendin]a s\ persiste. Aceasta se datoreaz\ faptului c\ maniera în
care un p\rinte î[i trateaz\ copilul, fie ea bun\ sau nu, tinde s\ se perpetueze.
Astfel, un copil care se simte singur este un copil mai gratifiant pentru cel care
îl îngrije[te; este mai pu]in preten]ios decât un copil angoasat. Copilul angoasat
ambivalent are tendin]a de a plânge cu u[urin]\ [i de a se ag\]a, în timp ce
copilul angoasat evitant p\streaz\ distan]a [i are tendin]a s\ brutalizeze ceilal]i
copii. În fiecare din aceste cazuri, comportamentul copilului poate suscita o
reac]ie defavorabil\ din partea p\rin]ilor [i atunci se nasc cercuri vicioase. Schema de ata[ament caracteristic\ diadei mama - copil, a[a cum este evaluat\ când
copilul are 1 an, este înalt predictiv\ pentru comportamentul copilului la gr\dini]\
(trei ani [i jumatate [i mai târziu). Astfel, copiii care dovedesc o schema de
ata[ament sigur\ cu mama lor la 12 luni, vor fi descri[i ca fiind cooperan]i,
iubi]i de ceilal]i copii, plini de energie [i resurse. Cei care dovedesc o schem\
angoasant-evitant\ vor fi, dup\ toate probabilit\]ile, descri[i ca izola]i afectiv,
ostili sau antisociali [i cautând prea multa aten]ie. Cei care dovedesc o schem\
angoasat\, ambivalent\, vor fi descri[i în general, ca fiind tensiona]i, încorda]i,
c\utând, de asemenea, prea mult\ aten]ie, impulsivi, u[or de frustrat sau pasivi,
cu sentimente de neputin]\.
Teoria ata[amentului face apel la conceptul de modele, de reprezent\ri de
sine (imagine de sine) ale copilului, preluate în adolescen]\ [i ale p\rin]ilor, deja
descrise. Copilul, în cursul primilor s\i ani de via]\, construie[te modelul mental care o reprezint\ pe mam\ [i modul ei de a se purta cu el, ca [i modelul
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analog pentru tat\; formele pe care aceste modele le iau se bazeaz\ pe experien]a copilului cu p\rintele, a[a cum o tr\ie[te în mod real. În mod analog,
modelul despre el însu[i (imaginea de sine) pe care îl construie[te reflect\ în
mare parte imaginile pe care p\rintii lui le au despre el, a[a cum îi sunt indicate prin maniera în care vorbesc despre el sau îl trateaz\. Aceste modele determin\ ulterior, modul în care adolescentul se simte în fa]a fiec\ruia dintre p\rin]ii
s\i [i în care se simte fa]\ de el însu[i. Maniera în care se a[teapt\ s\ fie tratat
de c\tre p\rin]ii s\i îi va organiza comportamentul fa]\ de ei.
Deci, teoria ata[amentului accentueaza statutul primar al leg\turilor importante în plan afectiv între indivizi [i puternica influen]\ asupra dezvolt\rii copilului (adultul în formare) a manierei în care este tratat de p\rintii s\i [i în special de figura matern\.
Interven]ia terapeutic\ în cazul tinerilor afecta]i de HIV/SIDA variaz\ de la
o situa]ie la alta, în func]ie de dinamica cazului. De obicei, problemele cu care
se confrunt\ adolescen]ii infecta]i cu HIV sunt dezv\luite progresiv [i în func]ie
de rela]ia stabilit\ cu clinicianul, fie el medic, psiholog sau asistent social.
Problema pe care ei o dezv\luie ini]ial poate fi un mod prin care testeaz\
în]elegerea [i atitudinea profesionistului, înainte de a dezv\lui problemele cu adev\rat îngrijoratoare.
Evaluarea interven]iilor întreprinse este o necesitate absolut\, întrucât permite un feedback în raport cu eficien]a interven]iei, dar permite [i o clarificare
a posibilit\]ilor de ac]iune. Pe termen scurt, permite constatarea realist\ a dificult\]ilor problemelor identificate, dar ofer\ [i posibilitatea modific\rii interven]iei
în curs. Evaluarea pe termen mediu permite aprecierea demersului terapeutic (în
m\sura în care acesta [i-a atins obiectivele), iar evaluarea pe termen lung permite urm\rirea în timp a evolu]iei adolescentului, raportat la problemele identificate, modul s\u de adaptare [i de a face fa]\ la experien]e similare.

Programe de ^ngrijire pentru adolescen]ii infecta]i cu HIV
~ngrijirea adolescen]ilor infecta]i cu HIV necesit\ abilit\]i ale muncii în
echip\: expertiza medical\, psihologic\ [i social\ privind dezvoltarea adolecen]ilor. Ideal ar fi ca profesioni[tii care acord\ servicii medicale [i psiho-sociale s\
aib\ un minimum de formare privind aspectele ginecologice sau s\ aib\ leg\turi
cu speciali[tii în ginecologie. Practicienii trebuie s\ accentueze educa]ia pentru
s\n\tate [i, în special, sexul protejat între parteneri. Consilierii, educatorii pe
probleme de s\n\tate pot s\ ajute la eliminarea barierelor generate de utilizarea
prezervativului. De asemenea, pot s\ sublinieze importan]a aderen]ei terapeutice
[i s\-i ajute în corectarea unei imagini de sine degradate. Peer-educatorii
accentueaz\ informa]iile primite de la echipa psiho-medical\, discutând în ter-

meni de egalitate cu adolescen]ii (aceea[i vârst\, acelea[i percep]ii etc.). Referirea
[i c\tre alte servicii este deseori necesar\.
Problemele de s\n\tate mintal\ cu care se confrunt\ ace[ti tineri sunt: depresia, abuzul de substan]e sau alte probleme psihice severe. Deseori, adolescen]ii
seropozitivi sunt exclu[i din [coal\ sau de la locul de munc\. Cursurile de formare profesional\ pot s\-i ajute în p\strarea locului de munc\.
Lucr\torii în outreach (cei care lucreaz\ în comunit\]ile de beneficiari, de
obicei în programe stradale) trebuie s\ fie con[tien]i asupra propriului risc de
infectare [i s\ [tie c\ se pot adresa pentru profilaxia post-expunere, care, cu cât
este mai rapid\ [i mai prompt\, cu atât este mai eficient\. Îngrijirea adolescen]ilor infecta]i cu HIV necesit\ nu numai experien]a în domeniu, ci [i o
în]elegere a problemelor de ordin fiziologic, psihologic [i social cu care ace[tia
se confrunt\. Printr-un ajutor specializat, vor înv\]a s\ traiasc\ cu HIV!
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19. ~ngrijirile paliative ^n infec]ia HIV/SIDA

Red\m ^n continuare, principiile UNAIDS privind ^ngrijirile paliative ^n
SIDA, particularizând acest tip de ^ngrijire la experien]a româneasc\.

Ce este ^ngrijirea paliativ\?
~ngrijirea paliativ\ este un concept de ^ngrijire, care combin\ o serie de terapii, ^n scopul de a asigura o via]\ cât mai bun\ pentru bolnavii a c\ror via]\ este
pus\ ^n pericol din cauza unor boli incurabile [i, totodata, pentru familiile acestora.
Esen]ial\ ^n aceast\ filozofie este convingerea c\ oricine are dreptul de a
fi tratat [i de a muri cu demnitate, si c\ eliberarea de durere fizic\, emo]ional\, spiritual\, social\ reprezint\ un drept omenesc, de baz\ ^n acest proces.
Coneptul de ^ngrijire paliativ\ s-a dezvoltat din tratarea bolnavilor care mor
^n spitale, de obicei, de cancer. Astfel s-a ajuns la extinderea mi[c\rii de hospitalizare [i, ^n prezent, ^ngrijirea paliativ\ este sus]inut\ pentru pacien]ii cu boli
incurabile, inclusiv HIV/SIDA.
~ngrijirea paliativ\ combin\ ^ntr-un mod ideal profesionalismul unei echipe
interdisciplinare, ce include atât pacientul, cât [i familia acestuia. Acest tip de
^ngrijire trebuie s\ fie disponibil ^n spitale [i institu]ii specializate (hospice),
inclusiv pentru pacien]ii care sunt ^ngriji]i la domiciliu.
Acest tip de ^ngrijire trebuie oferit de-a lungul bolii [i al suferin]ei pricinuite de dezv\luirea diagnosticului. ~ngrijitorii trebuie s\ fie [i ei sus]inu]i [i
ajuta]i s\ lucreze, apelând la propriile emo]ii [i necazuri, care se nasc, inevitabil,
din munca pe care o fac.
~ngrijitorii se str\duiesc s\ r\mân\ sensibili la valorile personale, culturale
[i religioase ale pacien]ilor, la ^ndeletnicirile, ideile [i gândurile acestora [i s\
asigure comunicare efectiv\ cu ace[tia, cu familiile lor [i cu restul personalului
implicat ^n ^ngrijire.

Aspecte specifice ^n ^ngrijirea paliativ\ a persoanelor cu
SIDA
Experien]a a ar\tat c\ ^ngrijirea paliativ\ ^i poate elibera pe cei ce sufer\
de SIDA de intensa lor durere. Cunoa[terea stadiilor durerii [i a individualiz\rii
comportamentelor pacien]ilor ^n cadrul acestor stadii, evitarea tendin]ei de minimalizare a durerii [i respectarea nevoilor acestora sunt câteva principii pe care

^ngrijirea paliativ\ le aplic\ pacien]ilor cu SIDA. Oricum, prin specificitatea sa,
SIDA reprezint\ o provocare pentru ceea ce ^nseamn\ ^ngrijire paliativ\:

Complexitatea bolii
Evolu]ia HIV/SIDA este variabil\ [i imposibil de prev\zut, cu un nivel ridicat de posibile complica]ii, [i care nu las\ s\ se prevad\ rata de progres a bolii
sau rata de supravie]uire.
Unii pacien]i nu manifest\ simptome serioase pentru intervale mari de timp
iar altii trec prin perioade alternative de boal\ cronic\, cu episoade de boal\
acut\ sau sufer\ frecvente complica]ii de-a lungul bolii. Astfel, ^ngrijirea paliativ\ ^n infec]ia cu HIV este - spre deosebire de alte boli -, o balan]\ ^ntre tratamentul acut [i grija de a controla simptomele cronice. Pacien]ii variaz\ [i ei,
prin modul ^n care reac]ioneaz\ fa]\ de infec]ie; acest fapt complic\ planificarea
^ngrijirii paliative.

Complexitatea tratamentului
Dispunem ^n prezent de tratamente variate ^n ^ngrijirea infec]iei cu HIV/SIDA
.
Un num\r mare de tratamente pentru HIV/SIDA este acum disponibil.
Medicamentele anti-retrovirale (ARV) s-au dovedit a fi foarte eficiente ^n
controlul bolii, dar, datorit\ costurilor extrem de mari, acestea nu sunt ^nc\
disponibile pentru pacien]ii din ]\rile slab dezvoltate. Pacien]ii cu HIV/SIDA pot
prezenta diverse infec]ii, ^n special infec]ii oportuniste, pentru care exist\ tratament specific. Atât medica]ia ARV, cât [i medica]ia administrat\ pentru bolile
asociate pot produce efecte secundare diverse, unele dintre acestea putând provoca o alterare ^n plus a st\rii de s\n\tate a pacien]ilor. De aceea, este absolut
necesar\ monitorizarea tratamentului ARV [i a bolilor asociate infec]iei HIV. Se
ajunge chiar ^n situa]ia ^n care pacien]ii ^[i doresc a[a numitele „vacan]e terapeutice“.
Cu cât bolnavii de HIV/SIDA tr\iesc mai mult, ace[tia devin din ce ^n ce
mai dependen]i de ^ngrijitori, ceea ce poate duce la apari]ia unor probleme de
ordin psihologic, de ambele p\r]i.

Stigmatizare [i discriminare
Bolnavii de HIV/SIDA se confrunt\ cu o gam\ specific\ de probleme psihosociale. Mul]i dintre ei sunt obliga]i s\ tr\iasc\ sub semnul discrimin\rii [i al
stigmatiz\rii, chiar [i ^n ]\rile ^n care virusul afecteaz\ aproape fiecare membru
al societa]ii. Oamenii evit\ s\ fie deschi[i fa]\ de boala lor, ceea ce le spore[te
sentimentul de izolare, iar ^ngrijitorii trebuie s\ fie precau]i referitor la dezv\luirea diagnosticului unei rude. ~n comunit\]ile ^n care HIV este mai pu]in
comun, cei infecta]i provin adesea din grupuri marginalizate sau minoritare, cum
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ar fi consumatorii de droguri, homosexualii sau practican]ii prostitu]iei. Ace[tia
pot avea re]ele de sprijin mai pu]in organizate [i se confrunta cu un nivel mult
mai ridicat de discriminare, ^n cazul ^n care se afl\ c\ sunt seropozitivi.

Probleme familiale
Infec]ia cu HIV/SIDA are un efect major asupra familiilor, mai ales ^n zonele cu mare r\spândire [i unde majoritatea pacien]ilor sunt activi din punct de
vedere socio-economic.
Ambii parteneri ai unei rela]ii pot fi infecta]i. Uneori, ^n rela]iile de cuplu
^n care unul dintre parteneri este infectat, ^n mintea celuilalt se nasc ^ngrijor\ri
^n privin]a propriului diagnostic, ceea ce poate duce la furie fa]\ de cel infectat [i chiar la destr\marea cuplului.
Dac\ un copil este infectat, mama, fra]ii [i chiar tat\l, pot fi infecta]i. Rudele pot fi [i ele infectate, de asemenea. Problemele financiare cresc cu atât mai
mult cu cât persoana care asigur\ traiul se ^mboln\ve[te, iar copiii nu sunt capabili s\ continue sau s\ ^nceap\ [coala.

Inversarea rolurilor ^n familie
Grija revine de obicei celor ^n vârst\, care vegheaz\ asupra tinerilor, f\r\
a avea sprijin financiar din partea lor. Acest fapt poate avea dure consecin]e
economice [i sociale. Când boala se agraveaz\ [i oamenii nu-[i pot continua
munca pentru ^ntre]inerea familiei, se pot refugia lâng\ p\rin]i, pentru ca ace[tia
s\ ^i ^ngrijeasc\ pe parcursul ultimelor stadii ale bolii. B\trânii sunt pu[i ^n situa]ia de a-[i ^ngriji copiii sau nepo]ii, chiar dac\ ei la rândul lor au nevoie de
suport financiar. ~n alte familii ^ns\, copiii au devenit principalii ^ngrijitori ai
p\rin]ilor sau ai rudelor bolnave.
Copiii ^ngrijitori au mare nevoie de sprijin emo]ional.

Povara ^ngrijitorilor
~ngrijitorii celor bolnavi de HIV/SIDA se confrunt\ cu un stres deosebit,
specific acestei condi]ii. Mul]i pacien]i sunt tineri, iar ^ngrijitorii celor afla]i ^n
ultimul stadiu se confrunt\ adesea cu decesul acestora. Exist\ eventualitatea ca
^ngrijitorii s\ fie dep\[i]i [i obosi]i de multiplele pierderi [i de ^ngrijirea complex\ necesar\ pacien]ilor.
~n ]\rile ^n curs de dezvoltare, acest stres este exacerbat de lipsa resurselor,
cu atât mai mult cu cât se dezvolt\ sentimentul de dezn\dejde, ^ngrijitorii sim]ind
c\ au foarte pu]ine de oferit pacien]ilor ^n ceea ce prive[te tratamentul. ~n ^ngrijirea paliativ\, s\n\tatea mental\ a ^ngrijitorilor este vital\, mai ales c\ trebuie
s\ r\mân\ eficien]i ^n acordarea ^ngrijirilor.

Gama de ^ngrijiri necesare pacientului cu SIDA
Tratatamentul simptomelor
Managementul medical al persoanelor cu SIDA este o balan]\ ^ntre tratamentul acut [i ^ncercarea de a controla simptomele. Multe persoane bolnave de
SIDA prezint\ multe simptome, inclusiv durere. Acestea pot ap\rea ^n acela[i
timp, pot afecta unul sau mai multe organe/func]ii ale organismului, [i pot conduce la apari]ia altora, inclusiv la anxietate [i depresie.
Când ajung ^n stadiul final al bolii, continuarea investiga]iilor [i a tratamentului poate fi inoportun\, mai ales c\ acestea nu pot aduce beneficii pe termen
lung ci, dimpotriv\, sunt o surs\ de disconfort.
Totu[i, unele infec]ii asociate infec]iei cu HIV sunt u[or de tratat - de exemplu: candidoza, tuberculoza - [i trebuie tratate.
Diagnosticarea timpurie [i corect\ a bolilor asociate este important\, ^n orice
stadiu al infec]iei HIV. Persoana infectat\ trebuie s\ fie informat\ ^n privin]a
tratamentului cu privire la toate op]iunile posibile. Educarea pacientului este esen]ial\ ^n ^ngrijirea paliativ\. Acesta trebuie ajutat s\ ^n]eleag\ limitele oric\rui
tratament [i rezultatele ce se a[teapt\ de la acesta.
Tabel 37. Frecven]a simptomelor ap\rute ^n SIDA
SIMPTOME

FRECVEN}A

Durere
Oboseal\

52%
50%

Anxietate

40%

Tulbur\ri ale somnului
Disfagie

37%
33%

Triste]e
Pierderi ^n greutate

32%
31%

Grea]\
Febr\

28%
27%

Tuse
Depresii

27%
24%

Diaree
Probleme ale pielii

24%
24%

Prurit

23%

Probleme respiratorii

22%

V\rs\turi

20%
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Durerea
Eliberarea de suferin]\ este scopul suprem [i pentru bolnavii de HIV/SIDA,
nu numai pentru cei oncologici. Suferin]a reprezint\ ceea ce pacien]ii numesc
„durere“. Aceasta este ^n mare parte subiectiv\ [i nu totdeauna ceea ce ^ngrijitorii [i oamenii din jur cred a fi. Fiecare pacient trebuie ajutat s\ duc\ o via]a
lini[tit\, lipsit\ de durere.
~ngrijitorii nu au dreptul de a se opune ^nl\tur\rii durerii, motivând temerea
c\ pacien]ii devin dependen]i de calmante. Este necesar\ monitorizarea schemelor
terapeutice, pentru care, periodic s\ se ajusteze dozele, ^n func]ie de nevoia pacientului. Durerea trebuie controlat\ astfel ^ncât pacientul s\ fie men]inut cât mai
activ posibil.
Procesul de ^nl\turare a durerii trebuie s\ ^nceapa cu o evaluare a cauzei,
localizarii si intensitatii acesteia. De cele mai multe ori, durerea se trateaz\ cel
mai bine cu ajutorul unei combina]ii de terapii atât medicamentoase, cât [i nemedicamentoase.
Spre deosebire de cancer, durerile provocate de SIDA nu sunt permanente,
ci temporare [i asociate cu infec]ii. Astfel c\, tratat\ ^n mod con[tiincios, durerea diminueaz\. De cele mai multe ori, durerea are mai multe cauze [i fiecare
dintre acestea trebuie diagnosticat\ [i tratat\ corespunz\tor.
Evaluarea [i tratarea durerii la bolnavii de SIDA care dezvolt\ cancere se
face având ^n vedere ambele afec]iuni.
Prezent\m ^n continuare o astfel de scal\ de evaluare a durerii, cu aplicare
atât pentru copilul, cât [i pentru adultul cu SIDA:

CHESTIONAR DE EVALUARE A DURERII
281
(Traducere [i adaptare dup\ Universitatea Wisconsin - Madison
Departamentul de Neurologie)

Data: _______________
Nume [i prenume: ____________________________________________________________
Sex:

F

M

Data na[terii: ____________________
1. Educa]ie:

Vârst\: ______________________

[colarizat - nr. ani de [coal\ absolvi]i: ______________
ne[colarizat

2. Ocupa]ie/profesie (dac\ este cazul): ___________________________________________
3. Care dintre urm\toarele situa]ii descrie cel mai bine statutul profesional prezent (dac\
se aplic\ ^ntrebarea 2):
angajat
munc\ la domiciliu
pensionar
neangajat
altele, care? ______________________________________________
4. Cât timp a trecut de când ^]i cuno[ti diagnosticul? _____________________________
5. Ai avut vreodat\ dureri datorate boliii?
da
nu
nu sunt sigur
6. ~n momentul ^n care ai aflat diagnosticul, durerea a fost unul din simptomele resim]ite?
da
nu
nu sunt sigur
7. Ai suferit vreo interven]ie chirurgical\ ^n ultima lun\?
da
nu
8. De-a lungul vie]ii, fiecare dintre noi am avut fel de fel de dureri (ca de ex. dureri
de cap minore, dureri dentare, luxa]ii, entorse etc.). Ai avut vreodat\ altfel de dureri
decât cele de zi cu zi din ultima s\pt\mân\?*
da
nu
*Daca ai r\spuns „da“ la ultima ^ntrebare mergi mai departe cu ^ntreb\rile din ches-

tionar. Dac\ ai r\spuns „nu“, ^nseamn\ c\ ai terminat chestionarul. Multumesc!
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9. ~n figura de mai jos, ha[ureaz\ zonele ^n care sim]i durere. Noteaz\ cu „x“ zona
care te doare cel mai mult:

10. Te rog apreciaz\-]i durerea, ^ncercuind num\rul care corespunde cel mai bine st\rii
de r\u pe care ai avut-o ^n ultima s\pt\mân\:
0
1
f\r\ dureri

2

3

4

5

6

7

8
9
10
durere > mi-am imaginat

11. Starea de r\u pe care ai avut-o ^n ultima s\pt\mân a fost:
 continu\
 intermitent\
12. Te rog s\ ^ncercuie[ti num\rul care corespunde cel mai bine durerii pe care o
sim]i acum:
0
1
f\r\ dureri

2

3

4

5

6

7

8
9
10
durere > mi-am imaginat

13. Enumer\ lucrurile care te fac s\ te sim]i mai bine, care ^]i diminueaz\ durerea (ex:
medicamente, odihn\ etc.):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
14. Enumer\ lucrurile care ^]i accentueaz\ durerea (ex: mersul pe jos, ridicarea anumitor
obiecte, o anumit\ pozi]ie a corpului etc.):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
15. Ce medicamente prime[ti pentru durerile pe care le ai?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

16. ~n ultima s\pt\mân\, ^n ce m\sur\ ]i s-au ameliorat durerile datorit\ medica]iei
primite
0%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
nici o ameliorare
ameliorare complet\
17. ~n cazul ^n care
se reinstaleaz\?









iei medicamente contra durerilor, cât timp trece pân\ când durerea
medica]ia pentru durere nu m\ ajut\ deloc
1 or\
2 ore
3 ore
4 ore
5 ore - 12 ore
peste 12 ore
nu iau medica]ie contra durerilor

18. Bifeaz\ cel mai potrivit r\spuns pentru fiecare afirma]ie:
„Cred c\ durerile mele se datoreaz\“:

• tratamentului pe care il urmez (ex: ARV, post-operator, chimio- cobalto-terapie etc.)
 da
 nu
• diagnosticului de baz\/monitoriz\rii clinice a bolii curente:
 da
 nu

• unei cauze medicale f\r\ leg\tur\ cu diagnosticul de baz\ (ex: artrit\):
 da
 nu
19. Pentru urm\toarele cuvinte, bifeaz\ cu „da“ sau „nu“ dac\ acestea se potrivesc cu
durerea ta:
• nevralgie
 da
 nu

• palpita]ii
• junghiuri
• te macin\
• intens, ascu]it
• delicat
• arsur\
• epuizant
• obositor
• p\trunz\tor
• deranjant/sâcâitor
• amor]it

 da
 da

 nu
 nu

 da

 nu

 da

 nu

 da

 nu

 da

 nu

 da
 da

 nu
 nu

 da

 nu

 da

 nu

 da

 nu
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• ^ngrozitor
• insuportabil

 da

 nu

 da

 nu

20. Bifeaz\ num\rul care descrie ^n ce m\sur\ durerea te-a afectat ^n ultima s\pt\mân\
referitor la:

• activitatea, ^n general
0
1
2
nu m-a afectat deloc

3

4

5

6

7

8

9
10
m-a afectat total

3

4

5

6

7

8

9
10
m-a afectat total

3

4

5

6

7

8

9
10
m-a afectat total

• starea generala\
0
1
2
nu m-a afectat deloc

• capacitatea de mi[care
0
1
2
nu m-a afectat deloc

• activit\]ile curente (la [coal\, serviciu, acas\ etc.)
0
1
2
nu m-a afectat deloc

3

4

5

6

7

8

9
10
m-a afectat total

3

4

5

6

7

8

9
10
m-a afectat total

3

4

5

6

7

8

9
10
m-a afectat total

3

4

5

6

7

8

9
10
m-a afectat total

• rela]iile cu ceilal]i
0
1
2
nu m-a afectat deloc

• somnul
0
1
2
nu m-a afectat deloc

• interesul pentru via]\
0
1
2
nu m-a afectat deloc

Este important de re]inut c\ durerea emo]ional\, teama de moarte - de exemplu sau durerea pricinuit\ de sentimentul de vinov\]ie, lipsa ]elului de a tr\i,
pot fi tot atât de reale [i de dureroase c\ [i durerea fiziologic\.
Suferin]a psihologic\ [i spiritual\ provocat\ de SIDA poate fi neobi[nuit de
sever\.

Durerea fizic\ poate duce la anxietate [i/sau depresie care, ^n schimb, pot
diminua intensitatea durerii. Dac\ ^n familie domne[te t\cerea, conspirat\ ^n ceea
ce prive[te boala copilului, acesta se poate izola, iar teama c\ boala se va ^nr\ut\]i va deveni mai mare. De aceea, este bine ca dezv\luirea diagnosticului de
infec]ie HIV sau SIDA s\ aib\ loc cât mai aproape de momentul depist\rii.
Problema durerii necontrolate poate da na[tere furiei copilului [i familiei afectate [i, bine^n]eles, are loc afectarea interrela]iei cu ^ngrijitorii.
Pacien]ii anxio[i [i depresivi necesit\ un medicament psihotrop pe lâng\
analgezice; ^n caz contrar, durerea este imposibil de alungat. Medicamentele psihotrope nu sunt analgezice [i nu trebuie folosite ca atare.

Principii de terapie a durerii
Calea oral\
Dac\ este posibil, analgezicele ar trebui ^nghi]it [i nu injectate.

Administrarea dup\ ceas
Analgezicele trebuie luate la intervale exacte de timp. Doza trebuie stabilit\
astfel ^ncât s\ ac]ioneze ^mpotriva durerii, iar doza urm\toare se administreaz\
^nainte ca prima s\-[i fi terminat efectul, ceea ce permite ^nl\turarea permanent\
a durerii.

Scara durerii
Folosirea secven]ial\ a analgezicelor este indicat\ ^n tabelul al\turat.
Tabel 38. Treptele durerii [i modul de abordare terapeutic\
TREAPTA 1

TREAPTA 2

TREAPTA 3

ASPIRIN| [i
CODEINA sau
MORFINA
PARACETAMOL
DIHIDROCODEINA
Cu sau f\r\ analgezice; cu sau
(cele mai r\spândite Cu sau f\r\ antiinflama- f\r\ antiinflamatorii non-steroide.
analgezice). Dac\ nu torii non-steroide precum Alte sedative puternice includ
calmeaz\ durerea, se ibuprofen sau indometa- petidina sintetic\ [i fentanil.
trece la treapata a cin. Dac\ nu calmeaz\ Dac\ durerea persist\, se apedoua.
durerea, se trece la treap- leaz\ la un specialist ^n terapia
ta a treia.
durerii.

~n func]ie de individ
Alegerea analgezicelor [i dozele ^n care acestea se administreaz\ variaz\ ^n
func]ie de fiecare bolnav. }inerea unei eviden]e a durerii este folositoare pentru
a ajusta dozele medicamentelor contra durerii.
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Durerea bolnavilor de SIDA este asem\n\toare cu cea a bolnavilor de cancer. Din acest motiv, ^ngrijitorii ar trebui s\ recurg\ rapid la medicamente din
treapta a treia. Dup\ administrarea sedativelor apar gre]uri [i constipa]ie; tratarea
acestora este, de asemenea, necesar\.

Diareea
Managementul ini]ial trebuie s\ includ\ diagnosticarea [i tratamentul etiologic al infec]iilor respective. Dac\ nu pot fi determinate cauzele [i scaunul nu
con]ine sânge, iar pacientul nu prezint\ febr\ constant\, diareea trebuie tratat\
cu agen]i orali, cu ac]iune antidiareic\, precum: loperamid sau codein\. Bolnavii
cu diaree trebuie s\ consume multe lichide sau s\ folosesc\ solu]ii de rehidratare
oral\ pentru a evita deshidratarea. Dac\ pacien]ii au diaree imediat dup\ mas\,
cauza poate fi intoleran]a fa]\ de lactoz\ sau insuficien]a pancreatic\. Se indic\
o revedere a dietei [i ^ncercarea elimin\rii temporare a produselor lactate [i
bogate ^n gr\simi. Un scaun cu consisten]a unei supe groase poate fi cauzat de
o tumoare [i poate fi tratat cu o clism\.

Constipa]ia
Constipa]ia poate fi cauzat\ de lipsa de odihn\ pe termen lung, sl\biciune
ca urmare a pierderilor considerabile ^n greutate, un regim s\rac sau utilizarea
de sedative, codein\. Tratamentul const\ ^n cre[terea cantit\]ii de lichide [i
folosirea de laxative. Interven]ia dieteticianului este necesar\.

Grea]a, v\rs\turile, anorexia [i pierderile ^n greutate
Gre]urile [i v\rs\turile pot fi cauzate de infec]ii ale sistemului nervos central sau de leziuni profunde, infec]ii gastro-intestinale, obstruc]ie gastric\ sau duodenual\, prin tumori intra-abdominale.
Proclorperazina este util\ pentru gre]uri u[oare.
Metoclopramidul sau ghimbirul sunt utile pentru gre]urile provocate de afec]iuni gastro-intestinale, nu ^ns\ [i ^n cazul obstruc]iei intestinale. Când gre]urile
sunt cauzate de dezordini ale sistemului nervos central, pot fi folosite cantit\]i
mici de medicamente antidopaminergice.
~n cazul infec]iilor orale [i ale esofagului, tratarea etiologic\ (candidoz\, herpes etc.) este benefic\, diminuând durerile din momentul degluti]iei.
Suportul nutri]ional cu micronutrien]i poate fi folositor, mai ales dac\
urmeaz\ sfatul unui dietetician. Gust\ri mici, dar apetisante [i frecvente ^mbun\t\]esc dieta.

Pacien]ii cu infec]ie HIV avansat\ pot suferi grave pierderi ^n greutate,
^nso]ite de sc\derea masei musculare. ~n aceste cazuri, orice diet\ are pu]ine
[anse de remediere. Se poate ^ncerca tratamentul cu anabolizan]i.

Tusea sau respira]ia dificil\
~n ]\rile ^n curs de dezvoltare [i s\race, tuberculoza este adesea asociat\ cu
infec]ia HIV. Pentru c\ aceasta poate ap\rea indiferent de stadiul HIV, este necesar\ tratarea corespunz\toare. Orice „r\ceala“ care persista mai mult de trei s\pt\mâni dup\ ce a fost tratat\ cu antibiotice, trebuie investigat\ pentru TBC, inclusiv prin examene radiologice pulmonare, dac\ acestea au fost deja efectuate. Alte
cauze ale tusei care ar trebui luate ^n considerare sunt pneumonia cu Pneumocystis carinii (PCP), pneumoniile bacteriene [i fungice.
~n tratarea acestor tipuri de infec]ii este necesar\ [i folosirea agen]ilor antitusivi.
Morfina [i codeina ajut\ la u[urarea respira]iei. Pacien]ii cu dispnee trebuie
s\ beneficieze, pe lâng\ medica]ia necesar\, [i de o pozi]ie adecvat\, de obicei,
mai ridicat\. Fizioterapia este folositoare de obicei pentru eliminarea secre]iilor,
[i u[urarea inspirului. Benzodiazepinele ar trebui folosite pentru a elimina anxietatea asociat\. ~n ultimele zile de via]\ ale bolnavului, când acesta este prea
sl\bit pentru a tu[i, este folosit\ scopolamina (0,3- 0,6 mg), subcutanat, la fiecare
4-8 ore sau glicopirolat (0,1-0,4 mg), intramuscular, la fiecare 4-6 ore, pentru
reducerea secre]iilor.
Oxigenul poate prelungi momentul mor]ii (^ndep\rteaz\ de fapt momentul
decesului) mai degrab\ decât s\ ^mbun\t\]easc\ calitatea supravie]uirii pacientului.
~n astfel de cazuri, este important\ informarea permanent\ [i asigurarea sprijinului necesar, mai ales dac\ respira]ia afecteaz\ pacientul din punct de vedere
psihologic.

Disconfortul, sl\biciunea [i oboseala
Oboseala, disconfortul [i lipsa de energie sunt simptome raportate ^n mod
curent de c\tre bolnavii de SIDA. Oboseala este sup\r\toare la 40-50% dintre
ace[tia. Oboseala poate avea diverse motive [i poate fi asociat\ cu:
• anemie;
• efecte directe ale HIV asupra sistemului nervos central [i neuromuscular;
• subnutri]ie;
• infec]ii secundare [i tumori;
• efecte adverse ale medicamentelor ARV;
• durere cronic\;
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• insomnie;
• depresie.
Dac\ este posibil, orice infec]ie asociat\ infec]iei HIV trebuie tratat\, chiar
dac\ adesea, nu se poate determina cauza exact\. Fizioterapia [i exerci]iile de
reabilitare pot fi folositoare, al\turi de tratamentul empiric.

Febra
Febra este, de obicei, semnul apari]iei infec]iilor secundare [i orice efort
pentru a determina cauza acestora este absolut necesar. Pentru tratamentul simptomatic, paracetamolul sau aspirina (administrat\ la 4 ore) sunt ^n general eficiente.
Dac\ este cazul, acestea pot fi alternate la fiecare 2 ore. Asigurarea unui aport
suficient de lichide, precum [i ^mpachet\rile ^n prosoape ude pot determina amelior\ri.

Afec]iuni cutanate
Aproximativ 90% dintre bolnavii infecta]i cu HIV au probleme dermatologice. Este important de cunoscut cauza acestora, ^ntrucât unele sunt tratabile cu
medicamente simple [i ieftine. Tratamentul de succes poate ^mbun\t\]i calitatea
vie]ii pacientului, pentru c\ problemele pielii cauzeaz\ stres emo]ional [i evitarea
interac]iunii cu oamenii. Unii dintre cei ce prezint\ astfel de probleme se tem
de stigmatizare sau de respingere [i pot necesita consiliere. Scabia este de obicei atipic\. Este important s\ fie luat ^n considerare diagnosticul de scabie, cu
atât mai mult cu cât este prezent pruritul, indiferent de natura erup]iei. Aceasta
va necesita tratament antiprurit (antihistaminice) [i steroizi topici, la ^ncheierea
tratamentului.
Pot fi folosite [i sedativele, pentru a diminua pruritul.

Afec]iuni neurologice
Comun\ infec]iei HIV este afectarea creierului, adesea manifestat\ ca demen]\ ^n ultimele stadii ale infec]iei HIV. ~n jur de 15% dintre pacien]ii cu infec]ie
HIV avansat\ dezvolt\ un anumit grad de demen]\, iar ^n jur de 15-20% pot
manifesta oarecare grad de afectare motorie sau cognitiv\. La copil afectarea
SNC este cunoscut\ ca encefalopatie HIV progresiv\ sau static\.
Pentru demen]a asociat\ infec]iei HIV sunt caracteristice disfunc]iile motorii
[i cognitive, constând ^n retardarea psihomotorie cu tulbur\ri de comportament.
Primele simptome includ apatie, lipsa de concentrare, tulbur\ri de memorie.
Simptomele avansate pot include agita]ie [i somn s\rac. Demen]a global\ [i pa-

reza pot ap\rea ^n ultimele stadii ale bolii. Este important s\ se diferen]ieze
demen]a u[oara de o boala depresiv\, pentru c\ cea din urm\ poate fi tratat\
cu antidepresive.
Tratamentele antiretrovirale sunt de ajutor ^n tratarea demen]ei cauzate de
HIV. ~n stadiile primare, consilierea poate fi folositoare. Cel mai important este
ca membrii familiei [i prietenii s\ primeasc\ sprijin [i consiliere la rândul lor,
pentru ca ei s\ poat\ ^n]elege boala. Delirul [i agita]ia demen]ei ^n ultimul stadiu ar putea r\spunde la medicamentele neuroleptice (haloperidol, chlorpromazin).
Ini]ial se folosesc doze mici, din cauza riscului crescut de efecte secundare
extrapiramidale. ~n cazul pacien]ilor al caror creier a fost afectat [i care tr\iesc
pe cont propriu, activit\]ile zilnice pot reprezenta o mare problem\, cu atât mai
mult cu cât unii pot manifesta simptome fizice [i necesit\ supraveghere permanent\. Unit\]ile de ^ngrijire specializat\, dac\ sunt disponibile, sunt foarte utile.
Dac\ nu, supravegherea unei echipe de ^ngrijire la domiciliu este foarte important\ pentru a sus]ine atât pe pacient, cât [i pe ^ngrijitor.

Consiliere psihologic\ [i suport social
Probleme psihologice
Persoanele infectate cu HIV/SIDA trec frecvent prin probleme de ordin emo]ional [i, uneori, chiar de ordin psihiatric. ~n acest context, calitatea vie]ii lor
poate fi considerabil ^mbun\t\]it\ atunci când personalul medical, psiho-social,
membrii familiei sau al]i ^ngrijitori ^n]eleg aceste probleme [i ajut\ pacien]ii s\
le dep\[easc\.
Depresia reprezint\ ^n multe situa]ii o problem\ comuna persoanelor cu SIDA.
Dac\ experien]ele persoanei ^n cauz\ o impun, atunci consilierea se va efectua
individual. Dac\ r\spunsul la suportul psihologic nu este rapid sau daca simptomele sunt severe, atunci interven]ia psihoterapeutic\ trebuie acompaniat\ de tratament specific cu antidepresive. Antidepresivele ca amitriptilina, imipramina sau
trimipramina sunt de obicei folosite ca prim\ linie de terapie. ~n cazul durerii,
tratamentul antidepresiv va fi ini]iat [i administrat cu pruden]\, pentru a minimaliza efectele adverse (uscarea gurii, sedare, hipotensiune). Odata cu ameliorarea
st\rilor depresive, tratamentul specific trebuie continuat pe o perioad\ de 4 - 6
luni, pentru a evita rec\derile. Stoparea antidepresivelor se va face prin reducerea
gradual\ a dozelor, monitorizând posibilele semne de rec\dere.
Poate exista un moment cand persoanele cu HIV/SIDA s\ ia ^n considerare suicidul. Aceast\ situa]ie este determinat\ de un episod depresiv sau poate fi
o decizie ra]ional\. ~ntr-un astfel de context, persoanele ^n cauza pot fi ajutate,
sus]inute prin suport emo]ional din partea profesioni[tilor din sistemul medical,
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reasigurând pacientul c\ astfel de sentimente de dezn\dejde, pierderea speran]ei
[i a interesului pentru via]\ sunt comune oricarei boli cronice, care ridic\ serioase
probleme de s\n\tate sau celor care au asistat ^n propria familie la moartea cuiva
cu HIV/SIDA. Familia, reg\sirea spiritual\ [i consilierea au un rol determinant
^n aceste situa]ii.
Anxietatea este, de asemenea, un simptom comun persoanelor cu infec]ie
HIV avansat\ [i se exprim\ prin simptome fizice [i psihologice: tahicardie, palpita]ii, insuficien]\ respiratorie, atacuri de panic\. Sprijinul emo]ional [i psihoterapia comportamental\ reprezint\ prima linie de interven]ie terapeutic\. Pe termen scurt se recomand\ Benzodiazepinele (de ex. diazepam), iar pentru palpita]ii, beta-blocan]ii (de ex. propanolol).

Forme de suport psihologic
1. Testarea [i consilierea voluntar\
~n multe ]\ri dezvoltate, diagnosticul de infec]ie cu HIV sau SIDA este pus
de c\tre un lucr\tor medical, atunci când pacientul este deja ^ntr-un stadiu avansat al infec]iei HIV. Persoanele afectate (^ngrijitori, membrii familiei) consider\
c\ este mai bine s\-l protejezi pe cel infectat, prin a nu discuta despre diagnosticul de infec]ie HIV, deoarece, acest fapt ar conduce la agravarea depresiei.
Oricum, majoritatea persoanelor cu infec]ie HIV simptomatic\ ajung cumva s\[i organizeze via]a ^n jurul bolii [i, de aceea, prin consiliere ei se pot elibera
de ^ngrijor\ri, temeri legate de evolu]ia bolii. De asemenea, resimt nevoia de a
fi ^ndruma]i ^n demersul de dezv\luire a statusului lor serologic, celorlalti membri ai familiei, prietenilor, altor persoene c\rora doresc s\ le comunice diagnosticul. Cei care ^ngrijesc pacien]i cu SIDA vor fi buni ascult\tori, nu vor judeca situa]iile luate ^n discu]ie, vor oferi srijin, ^n]elegere [i afec]iune, ^n special
pacien]ilor izola]i, respin[i, marginaliza]i.

2. Suport spiritual
{i ^n situa]iile ^n care persoanele seropozitive nu sunt implicate sau nu
apar]in unui cult religios, se [tie c\ pentru foare mul]i oameni religia ^nseamn\
refugiu, reculegere, iar rolul preotului sau al altei persoane investite ca mentor
spiritual ^n bolile cronice, severe este benefic celor ^n cauz\. Sunt ^ns\ [i persoane care se simt presate ^n momentul ^n care sunt orientate catre spiritualitate,
divinitate. Cei care ofer\ ^ngrijiri persoanelor seropozitive trebuie s\ cunoasc\
nevoile spirituale ale celor pe care ^i ^ngrijesc [i f\r\ s\ treac\ peste concep]iile
sau credin]a acestora, s\ intermedieze apropierea de biseric\, eventual prin vizita
la domiciliu a unui preot/pastor, atunci când este potrivit\ aceast\ interven]ie.

3. Preg\tirea pentru moarte

~n cultura multor ]\ri este statuat faptul c\ nu este potrivit s\ vorbe[ti despre 291
moarte, cu cineva care se afl\ ^ntr-un stadiu terminal, considerându-se c\ ^n acest
fel ^i gr\be[ti moartea. Dar, pentru cei care sunt dispu[i s\ vorbeasc\ despre
moarte, ideal ar fi s\ ini]iezi discu]ia nu la foarte mult timp dup\ diagnosticare,
deoarece ^l po]i ajuta pe cel care moare s\ simt\ c\ ^ngrijor\rile i-au fost ascultate, c\ a avut timp s\-[i ^ndeplineasc\ dorin]ele [i c\ ^n tot acest r\stimp nu a
fost singur. De multe ori, este mai u[or pentru cei ^n cauz\ s\-[i exprime sentimentele, temerile ^n fa]a consilierului, decât ^n fa]a familiei (p\rin]i, fra]i, alte
rude, partener etc.). Grupurile de suport pot fi un loc ^n care ei s\ se simt\
confortabil ^n a-[i ^mp\rt\[i din experien]ele personale; func]ioneaz\ chiar un sentiment de ^ntrajutorare ^ntre pacien]ii terminali, de „apartenen]\“ la ceea ce va
urma ^n viitor. Mul]i oameni ^[i doresc s\ [tie c\ vor exista ^n amintirile celorlal]i, ca o confirmare a faptului c\ au fost iubi]i de cei din jurul lor. ~n acest
sens, este de dorit s\ ^ncuraja]i prietenii, membrii familiei s\ ^mp\rt\[easc\ din
amintirile, povestirile pe care le au cu cel care urmeaz\ s\ moar\.
Persoanele care sunt pe moarte se tem deseori c\ vor muri ^n dureri foarte
mari. De aceea, cei care ^i ^ngrijesc trebuie s\-i linisteasc\ asupra faptului c\
durerea va fi alinat\ pân\ la momentul când va surveni decesul. O alt\ problem\/^ngrijorare pe care pacien]ii terminali o aduc ^n discu]ie este ce se va ^ntâmpla cu cei dragi, dup\ moartea lor. Acolo unde este posibil, planurile trebuie
f\cute numai pentru cei foarte apropia]i lor [i pentru parteneri; aceste demersuri
par s\ reduc\ din anxietate [i stres. Aceste proiec]ii ^n viitor, chiar dac\ nu-i
mai includ [i pe ei, ^i ajut\ s\ [tie c\ nu vor exista conflicte ^n familia l\rgit\,
iar partenera/partenerul [i copiii nu vor r\mâne pe drumuri.
Aspectele de ordin practic care trebuie discutate ^nainte de moarte sunt:
• custodia copiilor;
• suportul familial;
• testament/mo[tenitori;
• costuri funerale;
• alte taxe, angajamente financiare care trebuie finalizate.
Aspectele de ordin emo]ional care trebuie aduse ^n discu]ie ^naintea mor]ii sunt:
• rezolvarea vechilor ne^n]elegeri;
• exprimarea sentimentelor fa]\ de cei dragi din via]a celui care moare;
• ^mp\rt\[irea viselor, speran]elor referitor la viitorul copiilor;
• a-]i lua „la revedere“ de la cei pe care ^i la[i ^n urm\.
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Suport pentru familie [i personalul de ^ngrjire
Pentru membrii familiei, pareneri sau prieteni, a ^ngriji pe cineva cu infec]ie
HIV poate fi destul de ^nfrico[\tor. ~n zonele cu prevalen]a HIV/SIDA crescut,
personalul de ^ngrijire trebuie s\ acorde ^ngrijiri mai multor persoane din aceea[i
familie, care sunt bolnavi. De aceea, cei care ^ngrijesc ace[ti pacien]i trebuie s\
beneficieze de asisten]\, privind controlul infec]iei, nursing [i sprijin emo]ional.
Trebuie ^ns\ s\ ^n]eleag\ care sunt limitele [i rezultatele tratamentului, s\ fie
sf\tui]i [i sprijini]i pentru a evita consumul psihic.

1. Nursing
Nursing-ul pentru pacien]ii terminali presupune timp [i efort depus. ~n cazul
^n care pacientul nu se mai poate deplasa sau deplasarea este greoaie, atunci va
necesita ^n mod constant aten]ie privind:
• ^ntoarcerea de pe o parte pe alta pentru a preveni escarele;
• ajutorul pentru nevoile fiziologice sau folosirea plosc\i;
• sp\larea [i men]inerea igienei;
• prepararea alimentelor [i ajutorarea pacientului pentru a putea mânca;
• a petrece timp ^mpreun\ cu bolnavul, ^n special atunci când se simte singur, speriat, anxios;
• ajutor ^n administrarea medica]iei specifice.
Multe dintre aceste persoane de ^ngrijire (nurse) sunt de curând confruntate
cu acest tip de ^ngrijire [i, de aceea, au nevoie s\ fie formate fie de c\tre o
asistent\ medical\ sau de c\tre cineva cu solide cuno[tin]e medicale [i care s\i poat\ explica cum [i dup\ ce propgram se administreaz\ medicamentele sau
alte tehnici necesare (ca de exemplu cum s\ ^ngrije[ti escarele). Aceast\ preg\tire
le confer\ ^ncredere c\ vor face fa]\ [i nici nu se vor sim]i izolate. Materialele
scrise sau ilustrate cu privire la administrarea tratamentului, despre efectele adverse sau diferite interac]iuni, pot s\ fie de mare ajutor ^n preg\tirea personalului de ^ngrijire.
A face fa]\ afect\rilor neurologice la pacien]ii terminali, reprezint\ deseori,
o problem\ major\ [i un motiv de suferin]\ ^n plus pentru prietenii sau rudele
pacientului, ^n special atunci când se modific\ comportamentul, pacientul devenind foarte agresiv sau ^[i pierde controlul inhibitor. Profesioni[tii trebuie s\
explice aceste modific\ri care intervin [i s\ sprijine persoanele de ^ngrijire.

2. Controlul infec]iei
Func]ioneaza foarte multe mituri cu privire la transmiterea HIV. Cei care
^ngrijesc persoane infectate cu HIV se ^ngrijoreaz\ de posibilitatea de a se infecta ei ^n[i[i. Profesioni[tii din domeniul medical trebuie s\ ajute personalul de

^ngrijire pentru a-[i exprima aceste temeri [i s\ le transmit\ informa]ii/no]iuni
corecte despre prevenirea transmiterii HIV [i despre riscurile de infectare ^n ^ngrijirea unui pacient seropozitiv.
Persoanele de ^ngrijire trebuie s\ fie con[tiente [i s\ ^n]eleag\ urm\toarele:
• riscul de infectare la ^ngrijitori [i la celelalte persoane din gospodarie este
extrem de redus (dac\ se respect\ Precau]iile Universale);
• pentru alte persoane care locuiesc ^n aceea[i cas\, nu exist\ risc de infectare cu HIV, dac\ utilizeaz\ ^n comun vesel\ [i nici nu este necesar s\ foloseasc\
m\nu[i când ating/^mbr\]i[eaz\ persoana seropozitiv\;
• m\nu[ile de unic\ folosin]\ trebuie utilizate pentru cur\]irea suprafe]elor
sau a ^mbr\c\min]ii p\tate cu sânge ori alte fluide ale corpului. ~n situa]ia ^n
care nu sunt la dispozitie m\nu[i de unic\ folosin]\, mâinile trebuie ^nf\[urate,
pentru protec]ie, ^n pungi de plastic;
• pentru dezinfectare (sânge, fecale, urin\, vom\) se va folosi cloramina sau
alte produse pe baz\ de clor;
• tacâmurile, lenjeriile de pat se vor sp\la cu produse obi[nuite, dac\ nu
con]in sânge, dar se vor clorina obligatoriu dac\ con]in sânge.

3. Suport psihologic
~n situa]ia ^n care partenerul/partenera, copiii sau alte persoane afectate au
incertitudini cu privire la statusul lor serologic, personalul medical trebuie s\-i
^ndrume c\tre consilier.
Schimb\rile ^n dinamica familial\, atunci când un p\rinte mai ^n vârst\ sau
un copil devin ^ngrijitori pot conduce la izolarea celui care ofer\ ^ngrijire. Ei
[ov\ie ^n a discuta despre aceste st\ri/tr\iri de teama de a fi judeca]i ^ntr-un
anumit fel sau de a fi considera]i nepotrivi]i. Consilierii trebuie s\-i sus]in\ permanent ^n tot acest demers [i s\-i reasigure c\ aceste sentimente sunt absolut
fire[ti [i, dac\ este cazul, s\-i ^ndrume sau s\-i includ\ ^n grupuri de suport.
Nevoia de consiliere pentru membrii familiei, ulterior decesului, scap\ uneori din aten]ia celor care ofer\ acest sprijin. Consilierea durerii ap\rute dup\
pierderea cuiva drag poate s\ ajute persoana distrus\ de pierderea suferit\, reflectând la schimb\rile survenite, ^n]elegând c\ e bine s\-[i jeleasc\ persoana disp\ruta [i s\ poat\ ^ndr\zni s\ priveasc\ ^n viitor, explorând propriile posibilit\]i de
a face fa]\ mor]ii [i procesului de doliu.
Doliul [i suferin]a pot s\ dureze uneori luni [i chiar ani. Uneori este nevoie
de o singur\ [edin]\ de consiliere pentru clarificarea gândurilor [i tr\irilor induse
de evenimentul mor]ii [i explorarea resurselor de a face fa]\ pierderii, ^ns\, de
cele mai multe ori, se recomand\ acces la suport psihoterapeutic de lung\ durat\.
Sunt ^ns\ [i persoane care nu vor accepta niciodat\ (complet) pierderea suferit\,
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fiind vorba ^n special de moartea unui copil.
~n ]\rile cu prevalen]a crescut\ a infec]iei HIV, suferin]a se poate accentua
datorit\ pierderilor multiple (prieteni, colegi, rude). Persoanele care au tot suferit astfel de pierderi afective se tem pentru s\n\tatea lor mintal\ [i pentru echilibrul emo]ional. Reasigurarea normalit\]ii acestor tr\iri face parte din consilierea
de doliu. De asemenea, se poate apela [i la diferite tradi]ii, ritualuri sau ceremonii cu valen]\ psihoterapeutic\.

4. Sus]inerea ^ngrijirorilor ^n procesul de ^ngrijire
Persoanele care ^ngrijesc de mult\ vreme un pacient terminal ajung la un
anumit grad de epuizare fizic\ [i psihic\, ceea ce diminueaz\ capacitatea lor de
a oferi ^ngrijiri. „Respite care“ (degrevarea pentru o perioad\ de timp a persoanei care ^ngrije[te un pacient cu HIV/SIDA de responsabilit\]ile [i atribu]iile
obi[nuite) poate fi o alternativ\ ^n situa]iile ^n care se acumuleaz\ oboseal\ [i
stres. Dac\ acest lucru nu este posibil, atunci al]i membri ai familiei sau voluntari vor prelua atribu]iile parsoanei de ^ngrijire. Personalul medical, consilierii
trebuie s\ explice celor care ^ngrijesc pacien]i cu HIV/SIDA c\ ei sunt oarecum
meni]i s\ ajung\ la un anumit grad de expuizare [i tocmai de aceea, din când
^n când au nevoie „s\-[i ia o pauz\“, benefic\ de altfel [i pacientului.
Centrele de zi pentru copiii cu infec]ie HIV simptomatic\ reprezint\ atât
pentru ei, cât [i pentru p\rin]ii lor un r\gaz [i un mod pl\cut de a-[i petrece
o anumit\ perioad\ de timp (activit\]i educa]ionale, terapie ocupa]ional\ etc.).
Programele de ^ngrijire la domiciliu vin at ât ^n sprijinul celor care ofer\ ^ngrijirea, cât [i ^n sprijinul pacien]ilor. ~mp\rt\[irea poverilor induse de boal\, sfaturile [i sprijinul referitor la tratament alung\ spaimele [i stigmatizarea.
Exist\ [i practici [i terapii complementare medicinei alopate, care ofer\ tratament homeopat persoanelor cu HIV/SIDA. Personalul medical trebuie ^ns\ s\
explice c\ aceste tratamente pot fi benefice, nu sunt foarte eficace ^n controlul
infec]iei [i c\ pot cel mult s\ acompanieze tratamentul specific (dac\ nu interfer\ [i nu exist\ contraindica]ii severe), f\r\ ca acesta s\ fie ^ntrerupt f\r\ indica]ie medical\.

Provoc\ri
Perceperea [i recunoa[terea ^ngrijirii paliative
~ngrijirea paliativ\ s-a dezvoltat considerabil de timpuriu, când majoritatea
pacien]ilor trata]i se aflau ^n faze terminale ale bolii sau aproape de a muri.
Mul]i pacien]i cu HIV/SIDA se tem de no]iunea de ^ngrijire paliativ\, deoarece
o asociaz\ cu moartea [i mul]i dintre ei nu admit c\ sunt pe moarte. Cei care

elaboreaz\ politici de s\n\tate, strategii sau lucr\torii din sistemul de s\n\tate
trebuie s\ ia ^n discu]ie percep]ia conceptului de ^ngrijire paliativ\ (de cele mai
multe ori negativ\) cu scopul de a se asigura c\ pacien]ii cu HIV/SIDA pot beneficia de servicii medicale utile stadiului ^n care se afl\.
Multe ]\ri ^n curs de dezvoltare [i cu venituri mijlocii au limitat resursele
alocate sistemului de s\n\tate, inclusiv bugetul pentru medicamente [i ^ngrijire
paliativ\, ^n special medicamentele folosite ^n asisten]a simptomatic\ nefiind v\zute ^ntotdeauna ca o prioritate. Guvernele trebuie s\ ia ^n considerare faptul c\,
cel pu]in din motive umanitare, reducerea durerii [i a suferin]ei celor bolnavi
cronic sau pe moarte ar trebui s\ fie o prioritate.
Dac\ resursele adi]ionale nu sunt capabile s\ asigure ^ngrijiri num\rului ^n
cre[tere al persoanelor cu infec]ie HIV, s\ instruiasc\ ^ngrijitorii [i lucr\torii din
s\n\tate, mul]i oameni vor muri ^n durere, izolare [i chinuri, iar cei care ^i ^ngrijesc (inclusiv mul]i copii) se vor sim]i nesprijini]i [i neajutora]i.
~n unele ]\ri unde boala are o frecven]\ sc\zut\, persoanele cu HIV/SIDA
sunt mult mai izolate, deoarece HIV e perceput ca o problem\ a grupurilor marginalizate, cum ar fi: utilizatorii de droguri injectabile, refugia]i, homosexuali (^n
special b\rba]i). Serviciile de s\n\tate trebuie s\-[i structureze interven]iile astfel
^ncât s\ vin\ ^n ^ntâmpinarea nevoilor acestor grupuri de oameni, incluzând [i
abordarea aspectelor referitoare la izolare [i stigmatizare.
Exist\ unele ecouri care motiveaz\ dezvoltarea ideii conform c\reia oamenii
bolnavi de HIV/SIDA beneficiaz\ de tratamentul necesar unei calit\]i decente a
vie]ii. Mul]i pacien]i cu infec]ie HIV au o afectare intermitent\ a st\rii de s\n\tate [i au acces la medicamente adecvate, astfel ^nc ât s\ aib\ o contribu]ie
important\ ^n familia lor [i ^n comunitate. ~ntrucat persoanele cu infec]ie HIV
sunt deseori persoane adulte, tinere, au deja copii mici, care au nevoie ca p\rin]ii
lor s\ fie cu ei pentru cât mai mult timp posibil. ~n scopul de a oferi o ^ngrijire paliativ\ de calitate, cei care gestioneaz\ sistemul de s\n\tate trebuie s\
creeze re]ele de ^ngrijire paliativ\, care s\ acopere o gam\ cât mai mare de
afec]iuni [i s\ asigure resursele materiale [i medicamentele necesare.

Organizarea training-urilor
Chiar [i ^n structuri unde HIV este o problem\ major\ de s\n\tate, cele
mai multe comunic\ri/sesiuni despre infec]ia cu HIV trateaz\ modul de transmitere [i prevenirea HIV [i nu dezbat ^ndeajuns modul ^n care trebuie ^ngrijite
persoanele seropozitive HIV. Probabil c\ nici majoritatea profesioni[tilor din medicina nu [tiu cum s\ abordeze [i s\ controleze durerea.
Educa]ia despre HIV ^n comunitate trebuie s\ fie benefic\, s\ ajute ^n schimbarea atitudinii negative fa]\ de persoanele cu HIV/SIDA [i familiile acestora,
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la reducerea stigmatiz\rii [i s\ ofere informa]ii concrete despre ^ngrijirea persoanelor cu HIV/SIDA.

Realizarea unor servicii disponibile de ^ngrijire paliativ\
~n zonele cu prevalen]a crescut\ HIV, bolile asociate care necesit\ ^ngrijiri
medicale [i psihologice cresc. De exemplu, ^n Zambia, care are aproape o popula]ie de 8,5 milioane de locuitori, unul din cinci adul]i e infectat [i se esimeaz\
c\ 90.000 de indivizi se ^mboln\vesc ^n fiecare an. ~n unele spitale din Africa
sub-sahariana, 50%-70% din paturile de spital pentru adul]i sunt ocupate de
oameni cu boli aflate ^n strâns\ leg\tur\ cu HIV. Aceasta pune o povar\ imposibil\ pentru ni[te servicii sanitare deja sub-finantate [i foarte restrânse. Camerele
de gard\ [i clinicile cu serviciile ambulatorii au devenit deja supraaglomerate,
iar cadrele medicale se simt demoralizate [i neputincioase din cauza tratamentelor
minime pe care le pot oferi. Ca solu]ie [i r\spuns la aceast\ criz\, s-au luat ^n
considera]ie dou\ abord\ri principale ^n ]\rile ^n curs de dezvoltare. Mai ^nt âi
au fost c\utate alternative la serviciile tradi]ionale intra- [i extra-spitalice[ti. ~n
al doilea rând s-au extins serviciile, inclusiv serviciile de ^ngrijire la domiciliu,
oferite de organiza]iile nonguvernamentale.

~ngrijirea la domiciliu
Multe metode folosite cu succes ^n ^ngrijirea la domiciliu s-au dezvoltat ^n
mai multe a[ez\ri. Cele dezvoltate pe baz\ comunitar\, mai degrab\ decât cele
dezvoltate ca aripi ale spitalelor, tind s\ fie mai ieftin de coordonat [i au o
acoperire mai mare. Folosirea voluntarilor, nu numai c\ a fost un succes ^n ceea
ce prive[te costurile, dar a implicat comunitatea pentru a lucra ^mpreun\ cu ei,
sprijinindu-se unii pe al]ii, aducând oamenilor la cunostin]\ informa]ii despre
HIV/SIDA [i promovând toleran]a [i acceptarea.

~ngrijirea de tip Hospice
Defini]ie: Hospice-ul este o form\ comprehensiv\ de ^ngrijire, oferit\ persoanelor cu boli grave [i progresive (^n general celor incurabili) [i familiilor
acestora.
Scopul ^ngrijirii tip hospice este de a da posibilitatea pacien]ilor de a tr\i
cât mai decent [i confortabil posibil, ^n general la domiciliu. ~ngrijirea tip hospice are ca scop oferirea serviciilor medicale [i paramedicale ^ntr-un mediu cât
mai adecvat pacientului terminal. Programele cele mai reu[ite sunt cele care
creeaz\ condi]ii care s\ ofere pacientului incurabil, aflat la sfâr[itul vie]ii, o
ambian]\ adecvat\ nevoilor sale.
Aceasta ^nseamn\ c\ un pacient cu SIDA, care prime[te ^ngrijiri medicale din
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tinu\rii terapiei specifice sau ^nceperea ^ngrijirilor paliative, mai ales când pacientul cu SIDA este copil. ~n general, p\rin]ii nu se resemneaz\ [i nu accept\ s\
cedeze ^n fa]a iminen]ei mor]ii, iar medicul pediatru este pus ^n situa]ia de a
^mbina ^ncerc\ri medicale curative, ra]ional - nejustificate, cu metode de ^ngrijire tip hospice.
Nici un model de ^ngrijire tip hospice nu este valabil pentru toate situa]iile,
motiv pentru care, ^n special ^n pediatrie, trebuie dat dovad\ de mult\ flexibilitate.
Spitalul nu este locul potrivit pentru a acorda ^ngrijiri de tip hospice pentru pacien]i afla]i la sfâr[itul vie]ii, ^n cadrul unei boli incurabile. Ritmul trepidant al activit\]tii de spital, ^n care lupta se d\ pentru a salva vie]i poate afecta profund ultimele zile ale unui pacient incurabil. Pentru astfel de pacien]i, atmosfera trebuie adaptat\ reculegerii, ^mp\c\rii de sine, bilan]urilor pozitive, ^ngrijirilor elementare, ^mplinirea ultimelor dorin]e. Atenuarea suferin]ei, terapia durerii, sedarea, confortul sunt ceea ce pare s\ se recomande pacientului terminal.
Pentru a fi cât mai utili, atât pentru cei care ofer\ ^ngrijirile, cât [i pentru
pacientul terminal [i familia sa trebuie asigurate condi]ii de cât mai bun\ calitate. Acest deziderat a determinat crearea unor standarde de ^ngrijire paliativ\ [i
suportiv\. ~n unele cazuri, familia constituie unitatea de decizie [i implenentare
a programului pe care ^l dezvolt\ [i desf\[oar\ echipa multidisciplinar\.
Asigurarea confortului pacientului terminal, eliberat de durere, suferin]\,
diverse simptome constituie scopul ^ngrijirii de tip hospice. Hospice-ul nu este,
a[adar, un loc anume o cl\dire, ci un concept filozofic!
Preocup\rile principale ale ^ngrijirilor de tip hospice sunt de a asigura controlul durerii [i al simptomelor, incluzând suportul psihologic, emo]ional, social,
dar [i alte servicii.
Principiile programelor de ^ngrijire tip hospice vizeaz\ urm\toarele:
• hospice-ul ^nseamn\ via]\;
• hospice-ul este creat pentru a oferi ^ngrijiri [i suport persoanelor aflate ^n
faza terminal a bolilor incurabile, astfel ^ncât acestea s\ poat\ beneficia de un
sfâr[it cât mai demn [i confortabil;
• hospice-ul consider\ moartea ca pe un proces normal, care poate decurge
sau nu dintr-o boal\;
• prin activitatea de tip hospice, se dore[te ca nevoile pacien]ilor [i ale familiilor acestora s\ poat\ fi rezolvate ^ntr-o m\sur\ cât mai mare, a[a ^ncât
ace[tia s\ poat\ atinge un grad cât mai ^nalt de ^n]elegere mental\ [i spiritual\
^n preg\tirea pentru moarte;
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• principiile hospice-ului sunt similare pentru adult [i copil, cu unele particularit\]i pentru pacien]ii tineri, adolescen]i. Deoarece ^n România predomin\ ^nc\
infec]ia HIV la copil, consider\m c\ trebuie s\ se acorde o aten]ie suplimentar\
^ngrijirilor pediatrice. ~ngrijirea copilului urmeaz\ conceptul interdisciplinarit\]ii
pediatrice, psihologice, sociale, educationale, spirituale (religioase). Aceste aspecte
complementare se adreseaz\ nevoilor [i problemelor de ^ngrijire ale copilului [i
adolescentului, afla]i ^ntr-o stare de echilibru total afectat ^n privin]a via]\-moarte;
• hospice-ul pediatric, ca [i cel al adultului, ^n forma sa comprehensiv\ de
servicii multidisciplinare ofer\ ^ngrijire coordonat\ la domiciliu, ^n spital [i ^n
regim ambulator, ^n func]ie de starea pacientului, nevoile acestuia, posibilit\]ile
sale [i ale familiei;
• factorul spiritual trebuie s\ se reg\seasc\ ^n toate celelalte tipuri de servicii: strict medical, mici ^ngrijiri, tratamente asigurate de asistentele medicale,
fizioterapeut, psihoterapeut, asistent social, pentru a nu compromite interven]ia.
Principiul ^ngrijirilor de tip hospice presupune realizarea unui plan de asigurare a confortului, incluzând deci, o echip\ de ^ngrijiri. Fa]\ de spitalul de pediatrie, hospice-ul pediatric ofer\ - pe langa ^ngrijirile pediatrice medicale -, [i un
alt scop, [i anume: ^ngrijirile, [i nu vindecarea. ~n hospice-ul pediatric, decizia
de ^nlocuire a terapiei active cu ^ngrijirile paliative, o ia adultul, p\rintele de
obicei, care ac]ioneaz\ ^n numele [i ^n interesul copilului.
Hospice-ul aplic\ programe care se adreseaz\ mai ales nevoilor psiho-sociale
ale pacientului, care, ^n general sunt neglijate ^ntr-un spital obi[nuit. ~n plus,
personalul hospice-ului are o preg\tire special\ ^n ^ngrijirea paliativ\, preg\tirea
pentru moarte [i activit\]ile specifice ulterioare.
Asistarea copilului ^n hospice are ^n vedere nevoile acestuia ^n func]ie de
vârsta, gradul de dezvoltare, boal\ [i inter-rela]ia familie-profesioni[ti.
Ideea mor]ii la copil este ^n principiu ^n contradic]ie cu ideea de via]\,
copilul simbolizând continuitatea vie]ii. Anii copil\riei constituie perioada de via]\
cea mai curat\, inocent\, plin\ de speran]\ [i a[tept\ri, joac\, ^nv\]are, acumulare de experien]\, preg\tire pentru asumarea responsabilit\]ilor viitoare.
Odat\ cu apari]ia epidemiei de SIDA din anii '80, s-au conturat dou\ specte
majore:
1. boala este ^nc\ incurabil\, motiv pentru care pacien]ii sunt bombarda]i cu
noi [i tot mai active medicamente, care confer\ o prelungire substan]ial\ a supravie]uirii. De aceea, SIDA, respectiv infec]ia HIV (boala HIV) este considerat\
^n prezent o boal\ cronic\, ^n condi]iile ^n care pacien]ii pot avea acces la tratament. ~n acest fel, infec]ia HIV este privit\ mult mai optimist decât la ^nceput;
2. managementul infec]iei HIV, care se dezvolt\ ^n fiecare ]ar\ este ^n rela]ie

direct\ cu puterea economic\.
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stituie modalitatea cea mai potrivit\ de a oferi copilului bolnav [i familiei sale suportul necesar. Este de avut ^n vedere c\ succesul terapeutic antiretroviral, depinde ^n mare m\sur\ de echipa de ^ngrijire a pacientului. ~n]elegerea mecanismului
de ac]iune al medicamentelor, necesit\]tii de a respecta modul de administrare, riscul
de instalare al rezisten]ei virale, rolul monitoriz\rii sunt aspecte capitale ^n activitatea fiec\rui membru al echipei multidisciplinare. E[ecul terapeutic, care are cauze
multiple, trebuie abordat diversificat de c\tre echipa care lucreaz\ cu ace[ti pacien]i.
Sunt situa]ii care pot fi rezolvate, g\sindu-se noi solu]ii terapeutice, dar sunt [i
situa]ii ^n care medica]ia specific\ anti-HIV nu se mai justific\.
~ngrijirile paliative sunt cele care trebuie s\ suplineasc\ terapia specific\,
totul ^ns\ ^n contextul ^ngrijirilor de tip hospice.

~ngrjire spitaliceasc\ reziden]ial\
Hospice-urile reziden]iale au fost infiin]ate ^n multe ]\ri industrializate, pentru a ajuta la ^ngrijirea persoanelor cu HIV ^n faza terminal\. ~ngrijirea tip hospice ajut\ ^n special persoanele ce tr\iesc singure, care au o slab\ monitorizare
a simptomelor sau ale c\ror simptome sunt dificil de monitorizat, cum ar fi cele
asociate cu leziuni severe ale creierului. ~ngrijirea ^n hospice este util\ [i ^n
oferirea ^ngrijirilor pe timp de vacan]\, atunci când ^ngrijitorii au nevoie de pauze, sau când pacien]ii sunt stabilizati, plus un nou tratament medicamentos. ~n
]\rile dezvoltate, func]ioneaza astfel de hospice-uri, deseori conduse de grupuri
religioase. ~n ]\rile dezvoltate, cu mare prevalen]\ HIV, ^ngrijirea ^n hospice-uri
este prea costisitoare, ^ntrucât presupune a avea grij\ de un num\r mare de persoane ce au nevoie de ^ngrijire paliativ\ sau de cei din faze terminale.

Centre de zi
~n unele ]\ri, poate fi disponibil\ ^ngrijirea de zi ^n centre pentru persoane
cu HIV/SIDA. Acest lucru permite pacien]ilor s\ r\mân\ acas\ [i, ^n acela[i
timp, permite ^ngrijitorilor s\ aibe [i timp liber pe parcursul zilei. Astfel, pacien]ii
beneficiaz\ de ^ngrijiri paliative ^n centrele de zi, consiliere [i sprijin psihologic, mese calde, servicii pentru copiii lor [i ^n unele cazuri, solu]ii pentru unele
venituri proprii.

Accesul la analgezice [i medicamente de ^ngrijire paliativ\.
Exist\ deseori controale legale asupra administr\rii analgezicelor, cum ar fi
codein\ [i altele pe baz\ de opiu. Din cauza temerii unei administr\ri gre[ite,
^n multe ]\ri ele sunt administrate doar cu prescrip]ie medical\. ~n comunit\]ile
^n care majoritatea ^ngrijirilor paliative sunt oferite de asisten]i medicali sau ^ngri-
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jitori comunitari, doctorii fiind ^n num\r mic, accesul la analgezice poate fi problematic. O cre[tere echilibrat\ a accesului la analgezice pentru persoanele cu
HIV, trebuie s\ fie dublat\ de o supraveghere atent\, prin ^nregistr\ri riguroase,
a prescrip]iilor de analgezice pe baz\ de opiu.
~n unele locuri, canabisul s-a dovedit a fi de ajutor ^n controlul simptomelor
(^n special ^n prevenirea gre]urilor [i cre[terea apetitului) pentru persoanele cu
HIV. Oricum, folosirea canabisului este ^n marea majoritate a cazurilor restric]ionat\ de o legisla]ie strict\. Exist\ p\reri care sus]in c\ folosirea acestor droguri
trebuie s\ fie utilizat\ pe o scar\ mai larg\.

Sprijin pentru ^ngrijitori, consilieri [i asisten]i medicali
Seviciile medicale trebuie s\ aduc\ ^n aten]ie cauzele specifice ale stresului
persoanelor ce au grij\ de pacien]i cu HIV/SIDA. Grupurile de sprijin pentru
^ngrijitori ^i ajut\ pe ace[tia s\-[i ^mp\rt\[easc\ ^ngrijor\rile [i anxiet\]ile personale, cum ar fi dep\[irea depresiilor generate de desele des ^ntâlnite sau discu]iile cu pacien]ii despre orientarea sexual\ a acestora. ~ngrijirea persoanelor cu
HIV spre sfâr[itul vie]ii lor este intens emo]ional\ [i poate fi chiar depresiv\.
~n multe culturi, p\rin]ii g\sesc c\ fiind dificile discu]iile dureroase cu copiii lor. Drept urmare, copiii sunt nepreg\ti]i pentru moartea p\rin]ilor lor, dar [i
incapabili s\ se protejeze de infec]ia HIV pe viitor [i nu vor avea ^ncredere ^n
adul]i. Copiii cu infec]ie HIV sau cei ai c\ror p\rin]i sau rude au boala HIV,
au nevoie de consiliere psihologic\ adaptat\ vârstei lor, iar p\rin]ii sau ^ngrijitorii acestora au nevoie de sprijin sau ^ndrumare ^n modul cum trebuie s\ discute cu copiii aceste probleme sensibile [i dureroase.

Nevoile speciale ale copiilor cu HIV
Majoritatea copiilor cu HIV din ]\rile ^n curs de dezvoltare au acces limitat la ^ngrijire medical\, iar ^ngrijirea paliativ\ [i reabilitarea sunt rareori oferite.
Afirma]ii precum „dac\ un copil nu vorbe[te despre problema lui, ^nseamn\ c\
nu are nici o problem\“ sau „discu]iile despre moarte ^i vor face mai mult r\u
decât bine“ sunt acum motiv de disput\. Importan]a comunic\rii cu copiii [i
implicarea acestora ^n luarea deciziilor este acum recunoscut\ atât de c\tre
p\rin]i, cât [i de lucr\torii din s\n\tate. Este ^ns\ nevoie de tehnic\, rabdare [i
mult bun sim] profesional ^n comunicarea cu copiii.

20. Sindromul de Burn-out

Ce presupune sindromul de burn-out?
Termenul de burn-out sau consum descrie efortul (oboseal\ acumulat\) ^n
plan fizic [i emo]ional de cei care profeseaz\ ^n domeniul ^ngrijirilor medicale,
psihologice, sociale. Este un r\spuns al organismului la solicit\ri emo]ionale cronice, care pot ap\rea ^n activit\]ile intensive [i de lung\ durat\ ^n rela]ionarea
cu alte persoane, ^n special când acestea au probleme grave de s\n\tate. ~ngrijirile ^n domeniul HIV/SIDA predispun ^n mod deosebit la acumul\ri emo]ionale
extrem de intense [i generatoare de consum psihic, dat fiind c\ se lucreaz\ cu
o boal\ terminal\.
Consumul se poate manifesta prin:
• grad crescut de absenteism al membrilor echipei;
• grad mai ridicat de ^mboln\vire;
• randament sc\zut al echipei;
• insatisfac]ie profesional\;
• conflicte repetate ^n cadrul echipei [i care perturb\ serios activitatea echipei;
• alterarea calit\]ii serviciilor oferite clien]ilor.
Cei care sufer\ datorit\ consumului acumulat se simt de cele mai multe ori
obosi]i, lipsi]i de energie [i cu resurse emo]ionale limitate. Lucr\torul simte c\
activitatea sa profesional\ este perturbat\, iar performan]a scade, ceea ce poate
conduce la sc\derea stimei de sine [i, ^n final, la st\ri depresive.
Consumul poate fi caracterizat printr-o pierdere progresiv\ a idealismului, a
energiei [i a scopului, ^n general. Acest lucru se identific\ ^n urm\toarele patru
planuri:
• entuziasm: ini]ial o perioad\ de mari speran]e, energie debordant\ [i a[tept\ri nerealiste, de[i nu ^n]elege ^nc\ scopul general al activit\]ii sale, dispune de
un nivel ^nalt de expecta]ii;
• stagnare: ^[i continu\ munca, de[i nu o mai g\se[te motivant\ [i stimulatoare, iar problemele legate de bani, orele suplimentare lucrate devin mult mai
importante;
• frustrare: ^ncep ^ntreb\rile legate de productivitate [i performan]\; problemele de natur\ fizic\, emo]ional\ [i comportamental\ ^ncep s\ se manifeste la
acest nivel;
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• apatie:
minimum de
la schimb\ri
rindu-i altor

apare când o persoan\ se simte ^n mod constant frustrat\, lucreaz\
timp pentru activit\]ile pe care le are de ^ndeplinit, este rezistent\
[i se distan]eaz\ de clien]i, evitând contactul cu ace[tia sau refelucr\tori.

Simptomele consumului sunt:
• fizice: repetate dureri de cap, de spate, r\celi frecvente, epuizare, ^mboln\viri de durat\, tulbur\ri de somn, tulbur\ri gastro-intestinale;
• emo]ionale: iritabilitate, frustrare, furie, abordare rigid\ [i lips\ de flexibilitate ^n munc\, cre[te consumul de medicamente/alcool/]ig\ri etc., modific\ri
alimentare (bulimie sau inapeten]\), conflicte ^n rela]ia marital\, dar [i ^n rela]ionarea cu ceilal]i, depresie [i pierderea interesului.

Care sunt principalele surse ale consumului [i stresului acumulat de personalul care lucreaz\ cu persoane infectate HIV/SIDA?
• pentru lucr\torii din aceast\ arie de activitate profesional\ poate fi prima
situa]ie ^n care lucreaz\ pentru o perioad\ lung\ de timp, ^ntr-o activitate structurata, ceea ce necesit\ adaptarea [i schimbarea poate a ritmului de via]\;
• pentru cei implica]i ^n acest domeniu este o confruntare permanent\ cu un
mod de via]\ care semnaleaz\ undeva stadiul terminal, ceea ce poate conduce
la stres [i consum;
• sentimentul de inutilitate al muncii desf\[urate (finalizarea ac]iunilor intreprinse = ?! vs. decesul copilulul cu SIDA), generând la rândul s\u frustrare;
• bariere de ordin emo]ional;
• dac\ lucr\torul (la rândul s\u) este infectat cu HIV, prin natura muncii
sale i se reaminte[te permanent statusul de seropozitivitate HIV [i aspectele pe
care le implic\;
• sentimentul durerii [i al pierderii, ^n momentul când moare un pacient;
• ^n mod constant, sunt reamintite (chiar contorizate) stereotipuri legate de
percep]ia diagnosticului de HIV/SIDA;
• profesioni[tii care lucreaz\ cu persoane infectate cu HIV au de sus]inut
adev\rate „b\t\lii“ pentru clien]ii lor (apar sentimente de inutilitate [i frustrare);
• asumarea unui sentiment de solidaritate cu beneficiarii, care poate la un
moment dat s\ se trasnforme ^n compasiune;
• sentimentul de ne^n]elegere creat de al]i profesioni[ti, care nu lucreaz\ ^n
domeniu [i care minimalizeaz\ munca cu aceast\ categorie de beneficiari;
• expunerea personalului la situa]ii cu risc de infectare.
Ex.: „sunt momente când te sim]i obosit [i cople[it de munca pe care o
faci. Nu e simplu s\ r\spunzi la toate solicit\rile adresate sau s\ treci peste ne-

mul]umirile clien]ilor care ^n]eleg mai mult sau mai pu]in scopul activit\]ilor tale.
}i se ^ntâmpl\ uneori, ca atunci când prive[ti amploarea fenomenului s\ te sim]i
neputincios, planând asupra muncii tale sentimentul de inutilitate; [i-apoi, pe câ]i
dintre ei ^i po]ti ajuta?! Ceilal]i colegi, din alte specializ\ri ajung s\ te ^ntrebe
f\]i[: ce-]i pierzi timpul cu ei? oricum nu se vindeca... sunt pierdu]i, de nerecuperat. La fiecare dintre noi intervin nop]i nedormite, gânduri legate de suferin]a sau moartea unora dintre ei. {i totu[i lucr\m ^n domeniu, chiar dac\ este
dificil, ^ncerc\m s\ fim al\turi de ei! Pe zi ce trece, devenim mai profesionali
^n raportarea la clien]ii no[tri, suntem mai maturi [i reu[im s\ dep\[im experien]ele care ne demobilizeaz\.“

Cum poate fi evitat consumul?
Este foarte important ca organiza]iile [i institu]iile care desf\[oar\ programe
adresate persoanelor afectate de HIV/SIDA s\ g\seasc\ mecanismele prin care
s\-[i ajute personalul, pentru a evita [i dep\[i consumul [i stresul.
Consumul este deseori rezultatul furiei acumulate, a frustr\rilor [i a durerii
care nu se poate exprima. {i atunci, este nevoie de consiliere psihologic\ specific\, prin care s\ se asiste individual personalul implicat ^n domeniu. Pe de
alt\ parte ^ns\, [i psihologul/psihoterapeutul are nevoie de suport terapeutic.

Strategii de evitare a consumului:
Supervizarea personalului (psihoterapie individual\)
Organizarea, ^n mod constant a ^ntâlnirilor de desc\rcare (individual\), aproximativ o dat\ pe lun\. Este bine s\ fie discutate problemele care apar, modalitatea - din punctul lor de vedere - de a rezolva situa]iile dificile. Trebuie foarte
clar delimitate responsabilit\]ile ce revin membrilor echipei [i l\murite a[tept\rile
referitoare la munca fiec\ruia.

Supervizarea activit\]ii
Se adun\ ^ntreaga echip\, pentru a discuta cazurile care ridic\ anumite probleme, se expun p\rerile membrilor echipei referitor la diverse situa]ii, nemul]umiri, tensiuni acumulate etc.

Training
Formarea [i preg\tirea continu\ a personalului r\spunde nevoilor de formare
identificate [i men]ine calitatea serviciilor oferite persoanelor infectate cu
HIV/SIDA.
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Recrutarea de noi angaja]i
304

Criteriile de selec]ie s\ fie ^n concordan]\ cu specificul muncii desf\[urate
[i profesia noulului angajat (pot fi vizate cu prec\dere anumite deprinderi [i
abilit\]i profesionale [i umane) [i s\ permit\ o bun\ [i rapid\ integrare a noilor
angaja]i ^n echipa deja format\.

Evaluare
Implic\ evaluarea activit\]tii, dar [i a comportamentului ^n cadrul echipei,
raportarea la anumi]i indicatori (calitativi [i cantitativi) [i obiective de performan]\, motivare [i satisfac]ie profesional\.

Protocoale [i ghiduri de activitate pentru
Regulamente, proceduri, strategii de dep\[ire a situa]iilor de criz\ ^n rela]ionarea cu clien]ii, atitudine ^n caz de expunere profesional\.
A[adar, trebuie ]inut cont de faptul c\ pentru personalul care lucreaz\ ^n
programe adresate copiilor/adul]ilor infecta]i cu HIV/SIDA sindromul de burn-out
se manifest\ de multe ori prin acumul\ri de stres profesional, implicare emo]ional\, presiune, determinând consumul psihic al celor men]iona]i [i interferen]e ^n
problemele personale.

21. Drepturile [i responsabilit\]ile persoanei HIV
pozitive [i ale familiei acesteia

Persoanele infectate HIV sunt protejate de legile comune ale societ\]ii [i asta
pentru c\ ^n fa]a legii [i a medicinei, SIDA este o afec]iune ca oricare alta, ^n
consecin]\ ^ngrijirea persoanelor cu virusul HIV trebuie acceptat\ f\r\ rezerve.
~n ^ntreaga lume, copiii infecta]i cu HIV beneficiaz\ de facilit\]i sociale,
care ^n func]ie de legisla]ia ^n vigoare difer\ de la ]ar\ la ]ar\.
~n România, persoanele seropozitive sunt incluse ^n categoria persoanelor cu
handicap, ca un grup dezavantajat care necesit\ o protec]ie special\. Dac\ pân\
^n 2002, ^n Romania, nu se putea vorbi de o lege special\ pentru aceast\ categorie, ci doar de legi care asigurau protec]ia diferitelor grupuri de popula]ie cu
nevoi speciale, legi de care beneficiau [i persoanele seropozitive, ^ncepând din
octombrie 2002 putem vorbi de o lege special\ privind m\surile de prevenire a
r\spândirii maladiei SIDA ^n România [i de protec]ie a persoanelor infectate cu
HIV sau bolnave de SIDA (legea 584/29 oct. 2002).

Protec]ia special\ a copiilor seropozitivi HIV
Persoanele seropozitive beneficiaz\ de Ordonan]a de Urgen]\ nr. 102/29 iunie
1999 privind protec]ia special\ [i ^ncadrarea ^n munc\ a persoanelor cu handicap, ordonan]\ modificat\ [i completat\ prin Ordonan]a de Urgen]\ nr. 40/25
aprilie 2000 [i aprobat\ prin Legea 519/29 iulie 2002.
~n aceast\ ordonan]\ persoana cu handicap este definit\ ca o persoan\ cu un
dezavantaj cauzat de ni[te deficien]e fizice, senzoriale, psihice sau mentale, care
o ^mpiedic\ sau ^i limiteaz\ accesul ^n condi]ii de egalitate la via]a social\. Ca
urmare, ^n func]ie de vârst\, sex, factori sociali, materiali [i culturali persoanele
cu handicap necesit\ m\suri de protec]ie special\ pentru integrarea lor social\.
Astfel, copiii cu handicap, deci [i cei infecta]i HIV/SIDA, conform O.U. nr.
40/2000 beneficiaz\ de urm\toarele drepturi:
• acces liber [i egal ^n orice institu]ie de ^nv\]\mânt obi[nuit;
• preg\tire [colar\ la domiciliu a copiilor cu handicap, nedeplasabili, pe durata ^nv\]\mântului obligatoriu prev\zut de lege;
• aloca]ie de stat dubl\;
• locuri de odihn\ gratuite ^n tabere;
• un asistent personal pentru copiii cu handicap grav;
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• bilete de intare la spectacole, muzee, manifest\ri artistice [i sportive ^n
acelea[i condi]ii ca pentru elevi, studen]i sau militari ^n termen;
• gratuitatea transportului urban pentru mijloacele de transport ^n comun pentru copiii cu handicap accentuat [i grav [i pentru asisten]ii personali ai acestora;
• gratuitatea transportului interurban cu trenul de persoane clasa a doua, ^n
limita a 12 c\l\torii dus-^ntors, pe an, pentru copiii cu handicap grav [i pentru
asisten]ii personali ai acestora;
• prioritate la instalarea postului telefonic, scutirea de la plata taxelor de instalare [i abonament telefonic gratuit, precum [i gratuitate pentru 100 de impulsuri;
• prioritate la ^nchirierea, construirea [i cump\rarea locuin]elor din fondul de
stat ^n condi]iile legii;
• stabilirea chiriei la tariful minim prev\zut de lege ^n cazul ^n care suprafe]ele locative cu destina]ie de locuin]e sunt de]inute de stat sau de unit\]ile
administrative ale acestuia;
• dreptul la aloca]ie lunar\ de hran\ calculat\ pe baza aloca]iei zilnice de
hran\ stabilit\ pe baza consumurilor colective din unit\]ile sanitare publice.
~ncepând cu februarie 2004 prin Ordinul nr. 73, persoanele seropozitive HIV
mai beneficiaz\ de o indemniza]ie de hran\, alta decât cea amintit\ mai sus, [i
care se pl\te[te prin Direc]iile de Munc\ [i Solidaritate Social\.
Asistentul personal al unei persoane cu handicap este persoana care acord\
asisten]\ [i ^ngrijire copilului cu handicap grav.
Asistentul personal ^[i desf\[oar\ activitatea pe baza contractului individual
de munc\ ^ncheiat cu autorit\]ile administra]iei publice locale ^n a c\ror raz\
teritorial\ domiciliaz\ persoana cu handicap; p\rin]ii sau reprezentan]ii legali ai
copilului cu handicap grav pot opta pentru primirea unei indemniza]ii echivalent\ cu salariul net al asistentului social debutant din unit\]ile bugetare sau pentru asistent personal; modalitatea de plat\ a indemniza]iei se va stabili prin ordin
comun al ministrului s\n\t\]ii [i familiei [i al ministrului administra]iei publice.
Poate fi ^ncadrat\ ^n func]ia de asistent personal persoana care ^ndepline[te
urm\toarele condi]ii:
• are vârsta minim\ de 18 ani;
• nu a fost condamnat\ pentru s\vâr[irea unei infrac]iuni care ar face-o incompatibil\ cu exercitarea func]iei de asistent personal;
• are capacitate deplin\ de exerci]iu;
• are o stare de s\n\tate corespunz\toare, atestat\ de medicul de familie sau
pe baza unui examen medical de specialitate;
• a absolvit cel pu]in cursurile ^nv\]\mântului general obligatoriu, cu excep]ia rudelor [i afinilor pân\ la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handi-

cap grav, precum [i a so]ului sau so]iei, dup\ caz.
Conform articolului 3 din HG 427/ aprilie 2001, asistentul personal are dreptul la un salariu lunar stabilit potrivit dispozi]iilor legale privind salarizarea asistentului social debutant cu studii medii din unit\]ile de asisten]\ social\ din sectorul bugetar, altele decât cele clinice, precum [i la transport gratuit, potrivit
legii. Asistentul personal are dreptul la un program de lucru care s\ nu dep\[easc\ 8 ore pe zi; el beneficiaz\ de concediu anual de odihn\ pl\tit, de asigur\ri sociale de stat [i de s\n\tate, potrivit dispozi]iilor legale aplicabile personalului ^ncadrat cu contract individual de munc\.
Conform articolului 4 din HG nr.427/apr. 2001, asistentul personal are urm\toarele obliga]ii:
• s\ participle la instructajul anual privind asisten]a specific\, organizat de
primaria ^n a c\rei raz\ teritorial\ ^[i are domiciliul sau re[edin]a persoana cu
handicap grav;
• s\ presteze pentru persoana cu handicap grav toate activit\]ile [i serviciile
prev\zute ^n contractul individual de munc\, ^n fi[a postului [i ^n programul
individual de recuperare [i integrare social\;
• s\ trateze cu respect, bun\-credin]\ [i ^n]elegere persoana cu handicap grav
[i s\ nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea ei de incapacitate;
• s\ sesizeze angajatorul [i Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Persoane
cu Handicap de orice modificare survenit\ ^n starea fizic\, psihic\ sau social\ a
persoanei cu handicap grav, de natur\ s\ modifice acordarea drepturilor prev\zute
de lege;
• s\ ^ntocmeasc\ semestrial un raport de activitate care s\ cuprind\ date
privind evolu]ia persoanei cu handicap grav ^n raport cu obiectivele programului individual de recuperare [i integrare social\.

Dreptul la confiden]ialitate [i tratament
Ordinul M.S. nr. 1201/16.10.1990 vine ^n sprijinul persoanelor seropozitive,
ap\rând drepturile acestora cu privire la confiden]ialitatea diagnosticului. Se subliniaz\ faptul c\ ^n toate unit\]ile sanitare se vor institui m\surile necesare respect\rii stricte a secretului profesional [i de confiden]ilitate a diagnosticului care se
comunic\ numai bolnavului, iar ^n cazul copiilor bolnavi, numai p\rin]ilor sau
apar]in\torilor legali.
Conform ordinul MS nr. 665/4.10.1999 persoanele infectate HIV/SIDA beneficiaz\ de tratament antiretroviral gratuit, tratament care se elibereaz\ prin sec]iile
de spitalizare de zi HIV/SIDA, prin farmaciile cu circuit ^nchis din cadrul spitalelor de boli infec]ioase aferente sau prin sec]iile de boli infec]ioase ^n baza
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schemelor stabilite ^n centrele regionale universitare din: Bucure[ti, Bra[ov, Craiova, Constan]a, Ia[i, Timi[oara, Târgu Mure[.
~n 2002, Legea 584 a preluat cele prev\zute de ordinele anterioare [i le-a
completat cu urm\toarele:
• pacientul este obligat s\ informeze medicul curant, inclusiv medicul stomatolog, cu privire la statusul sau HIV atunci când ^l cunoa[te;
• persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA care ^[i cunosc statusul
de HIV pozitiv râspund conform legii, pentru transmiterea voluntar\ a infec]iei,
dac\ aceasta s-a produs din motive imputabile lor;
• persoanele infectate cu HIV care nu-[i cunosc statusul de HIV pozitiv nu
r\spund pentru eventuala transmitere a infec]iei HIV.
Codul Penal ap\r\ drepturile persoanelor seropozitive prin sanc]ionarea acelora care, prin comportamentul lor, aduc prejudicii persoanelor infectate.
Astfel, art. 196 precizeaz\ c\ divulgarea f\r\ drept a unor date de c\tre cel
c\ruia i-au fost incredin]ate sau de care a luat cuno[tin]\ ^n virtutea profesiei,
ori func]iei, dac\ fapta este de natur\ s\ aduc\ prejudicii unei persoane, se pedepse[te cu ^nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend\.
Art. 205 prevede c\ atingerea onoarei ori reputa]iei unei persoane prin cuvinte, prin gesturi sau prin orice alte mijloace, ori prin expunere la batjocur\,
se pedepse[te cu ^nchisoare de la o lun\ la 3 luni sau cu amend\. Aceea[i pedeaps\ se aplic\ [i ^n cazul ^n care se atribuie unei persoane un defect, o boal\
sau o infirmitate chiar dac\ acestea sunt reale.
Atr. 309 aduce ^n discutie infectarea veneric\, subliniind c\ transmitarea unei
boli venerice prin raport sexual, prin rela]ii sexuale ^ntre persoane de acela[i
sex, de c\tre o persoan\ care [tie c\ sufer\ de o astfel de boal\, se pedepse[te
cu ^nchisoare de la 6 luni la 3 ani. Transmiterea SIDA de c\tre o persoan\ care
[tia c\ sufer\ de aceast\ boal\ se pedepse[te cu ^nchisoare de la 5 la 15 ani.

Dreptul la ^nv\]\mânt
Atât Legea ^nv\]\mântului nr. 84/1995, cât [i Ordinul Ministrului ~nvatamântului nr. 37100/ 30.08. 1996, exclud discriminarea ^ntre persoanele seropozitive
[i cele care prezint\ diverse alte boli, f\r\ a face referire direct\ la persoanele
infectate HIV/SIDA.
Legea 584 din 29.10.2002, ^n capitolul cu privire la m\surile de protec]ie
social\ a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, subliniaz\ ^n atr.
7 aliniatul c respectarea dreptului la ^nv\]\mânt ^n cazul copiilor [i tinerilor infecta]i cu HIV sau bolnavi de SIDA [i integrarea acestora ^n formele de ^nv\]\mânt. ~n func]ie de stadiul infec]iei, persoanele infectate HIV beneficiaz\ de

orientare sau reorientare profesional\, ori de pensionare, stabilit\ prin expertiz\
medical\ de specialitate, dup\ caz.

Actele necesare [i demersurile care
ob]inerea drepturilor prev\zute de lege

trebuie

f\cute

pentru

Primul pas pentru ob]inerea drepturilor prev\zute de lege este ob]inerea unui
certificat medical. Acesta se elibereaz\ de c\tre medicul curant al copilului.
Pe baza acestuia Serviciul de Evaluare Complex\ a Copilului din cadrul Direc]iei pentru Protec]ia Copilului, ^n a c\rei raz\ teritorial\ ^[i are domiciliul copilul, elibereaz\ certificatul cu gradul de handicap.
• Acte necesare pentru angajarea ca asistent personal:
- certificat de persoan\ cu handicap;
- copie B.I. sau certificat de na[tere pentru persoana cu handicap;
- copie B.I., acte de na[tere [i de c\s\torie pentru angajat;
- talon de control completat de policlinica de care apar]ine angajatul;
- adeverin]a de la Oficiul for]elor de munc\;
- copie decizie de pensie, talon de pensie pentru angajatul pensionar;
- adeverin]a de venituri de le Circa financiar\;
- carte de munc\;
- declara]ie de la notariat care specific\ c\ nu lucreaz\ [i nu are somaj;
- cazier judiciar;
- cerere de angajare.
Aceste acte se depun la Serviciul de Asisten]\ Social\ din cadrul Consiliului
Local ^n a c\rei raz\ teritorial\ ^[i are domiciliul angajatul.
• Actele necesare pentru ob]inerea aloca]iei duble:
- cerere tip de la ISTH;
- anex\ aloca]ii;
- certificat pentru persoana cu handicap (^n original [i trei copii);
- B.I. sau certificat de na[tere pentru persoana cu handicap [i pentru
apar]in\tori;
- adeverin]\ de la [coal\ c\ nu prime[te aloca]ie.
Aceste acte se depun la Inspectoratul de Stat pentru Persoane cu Handicap.
Pe baza acelora[i acte se ob]in celelalte facilit\]i prev\zute ^n lege, [i anume;
- gratuitate telefon;
- gratuitate CFR;
- gratuitate radio/tv;
- gratuitate metrou [i alte regii de transport locale.
• Acte necesare pentru ob]inerea indemniza]iei de hran\:
- cerere de acordare a indemniza]iei;
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- certificat de handicap;
- copie B.I. sau certificat de na[tere pentru copil;
- anchet\ social\.
Dosarul se depune la direc]ia de specialitate din primarie. Indemniza]ia se
pl\te[te de la bugetul local.
• Actele necesare pentru ob]inerea aloca]iei de hran\:
- cerere de acordare a aloca]iei;
- certificat medical;
- copie B.I. sau certificat de na[tere pentru copil;
- copie B.I. apar]in\tor.
Dosarul se depune la Direc]ia Teritorial\ de Munc\ [i Solidaritate Social\.
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