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INFECŢIA HIV/SIDA

DEFINIŢII

1. Infecţia cu virusurile imunodeficienţei umane (HIV

= human immunodeficiency virus) este caracterizată

printr-o evoluţie de lungă durată în care se produce

degradarea progresivă a imunităţii, în special celulară.

2. Sindromul de imunodeficienţă dobândită (SIDA -

syndrome de l'immunodeficience aquise sau AIDS -

aquired immune deficiency syndrome) reprezintă stadiul

final al infecţiei HIV caracterizat prin imunodepresie

accentuată şi manifestările clinice ale acesteia, respectiv

infecţiile oportuniste şi neoplaziile.



Scurt istoric

• 1959: o persoană decedează în Congo fiind considerat, acum

considerat ca primul deces dovedit prin SIDA.

• 1978-1982 sunt diagnosticate tot mai multe cazuri de deficit

imunologic dobândit sever, sindromul fiind denumit AIDS,

presupus a fi produs de un agent infecţios transmis pe cale

sexuală, sangvină şi vertical.

• 1981: primele cazuri de SIDA au fost descrise în SUA fiind

asociate cu infecţiile severe cu oportunişti, şi anume

pneumonia cu Pneumocystis carinii (PCP) şi sarcom Kaposi

(SK), infecţii care indicau alterarea profundă a imunităţii

celulare în absenţa altor cauze.

• Cînd sindromul a fost asociat cu virusul imunodeficienţei

umane (HIV: Human Immunodeficiency Virus) a devenit clar

că infecţiile severe cu oportunişti şi neoplasmele rare reprezintă

stadii terminale ale bolii.



Scurt istoric

• 1983: agentul cauzal al AIDS este izolat de către Luc
Montagnier de la Institutul Pasteur (Franţa). Este un
retrovirus denumit iniţial LAV (Lymphadenopathy
Associated Virus), apoi numit HIV (în 1986).

• 1984: Gallo (în SUA) – descrie HTLV 3 (Human T cell
lymphotrophic virus) primele cazuri raportate în iunie
1981 în Los Angeles la bărbaţii homosexuali cu PCP şi SK

• 1985: devin disponibile testele serologice.

• 1986: apare Zidovudina (AZT), primul antiretroviral.

• 1987: OMS elaborează primul program mondial de
combatere a infecţiei HIV

• 1996: se introduce HAART (highly active antiretroviral
therapy) – terapie ARV combinată ce a produs un
important impact în evoluţia infecţiei HIV.



Pandemia HIV/SIDA

Către anul 2014 se înregistrau în lume:

 35, 3 milioane de persoane în viaţă infectate
cu HIV, dintre care 3,3 milioane sunt copii sub
15 ani;

 2,3 milioane de cazuri noi de infecţie cu HIV
dintre care 260 mii sunt copii sub 15 ani;

 1,6 milioane decese prin SIDA dintre care 210
mii erau copii sub 15 ani;

 9,7 milioane în TARV dintre care 647 mii sunt
copii sub 15 ani.



În REPUBLICA MOLDOVA la sfârșitul 

anului 2014

• Numărul total de cazuri HIV înregistrate cumulativ

constituie 9389 persoane (3932 femei şi 5457

bărbaţi).

• SIDA a fost stabilită la 2789 persoane HIV pozitive.

• Total au decedat 2054 persoane.

• Tratament aniretroviral (TARV) administrează

2493 persoane, dintre care 82 sunt copii sub 15 ani.

• Cazuri noi de infecţie cu HIV în anul 2014 au fost

831, dintre care 19 cazuri au fost copii sub 15 ani.



Dinamica numărului de cazuri noi înregistrate în 

perioada 1987-2013 (www.aids.md)



Rezistenţa şi sensibilitatea HIV

• Rezistenţa în mediul exterior este slabă

• Suspensii > 10 5 unităţi infectante HIV, după 10
minute, sunt imediat distruse de:

- Etanol 50%

- Isopropanol 30%

- Lizol 0.5%

- Peroxid de hidrogen 0.3%

- Hipoclorit de sodiu 0.5%

• Poate fi inactivat în 30 min la 56º C, căldură
umeda, chiar în prezenţa serului uman (10%).

• Este protejat de materialul proteic uscat.



Tipuri antigenice

HIV prezintă 2 tipuri distincte antigenic implicate în

patologia umană: denumite HIV-1 şi HIV-2.

HIV-1 este cel mai răspândit, fiind responsabil de

majoritatea infecţiilor cu HIV.

HIV-2 este întâlnit în special în Africa, fiind mai puţin

patogen decât HIV-1.

 fiecare tip de HIV prezintă subtipuri cu distribuţie

geografică predilectă.



Diferenţe între HIV1 şi HIV2:

• epidemiologic: HIV1 este răspîndit în toată lumea,
iar HIV2 doar în Africa de Vest; HIV2 are risc de
transmitere mai scăzut decît HIV1

• originea: HIV2 derivă de la mangabeu (sooty
mangabey), iar HIV1 de la cimpanzeu

• Genomul HIV2 nu are gena vpu ci vpx.

• patogenetic: HIV1 este mai virulent, inducînd SIDA
într-un interval de timp de aproximativ doua ori mai
scurt;

• terapeutic: HIV2 este natural rezistent la inhibitorii
non-nucleozidici de RT-ază; necesită teste speciale
de laborator pentru diagnostic.



Clasificarea retrovirusurilor

 După implicaţii clinice:

• Oncovirinae (grupează virusuri oncogene dar şi
neoncogene); HTLV I şi HTLV II; mai fac parte:
Bovine Lukemia Viruses (BLV) şi Simian T
cells leukemia viruses (STLV);

• Lentivirinae: grupează agenţi ai unor afecţiuni
lent degenerative ale SNC (aici este inclus
HIV1 şi HIV2 dar şi SIV – simian
immunodeficiency virus);

• Spumavirinae: produc infecţii persistente
asimptomatice;

• Virusul endogen uman: HERV-K.



HIV la microscopia electronică



HIV la microscopia electronică 

(detaliu)



Taxonomie

• Familia: retrovirus - datorită replicării sale prin
activitatea unei enzime RT (revers transcriptaza) -
transcrie ARN-ul viral în ADNdc.

• Subfamilia: lentivirusuri - produce o infecție
cronică persistentă, efectul patogenic se dezvoltă lent.

• Retrovirusurile sunt virusuri ARN cu polaritate
pozitivă, învelite, care prezintă o reverstranscriptază
(sintetizează ADN pe matriţă ARN).

• Revestranscripţia este un fenomen unic în biologie
(ADN este de regulă decriptat prin transcriere
enzimatică în ARN).



Structura HIV
• Miezul central este format din 2 molecule ARNmc şi

proteine:
 proteina majoră internă (p 24);
 proteina internă asociată ARN-ului (p15) care este

disociată în cele două subunităţi: p9 şi p7, care au rol în
reglarea expresiei genelor.

• Miezul mai conţine şi enzimele virale necesare
replicării şi integrării: reverstranscriptaza, integraza şi
proteaza.

• Mantaua nucleocapsidei este formată:

 în cea mai mare parte din polipeptidul fosforilat p24
(proteina internă majoră);

 proteina internă p17 (matrix) este asociată cu suprafaţa
internă a stratului bilipidic, servind la stabilizarea
componentelor externe şi interne a miezului.
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HIV - schematic
HIV este alcătuit din anvelopă,

matrice proteică şi capsidă

virală.

 anvelopa, reprezintă stratul

extern este alcătuită dintr-un strat

lipidic dublu de care sunt ataşate

două glicoproteine (gp120 şi

gp41) cu rol de receptori.

 matricea proteică înveleşte

capsida virală şi conţine proteaza

virală.

 capsida virală conţine

genomul viral şi unele enzime

(revers - transcriptaza, integraza).



Genomul şi funcţiile 

genelor structurale şi nestructurale 

• HIV conţine un genom diploid alcătuit

din 2 molecule de ARN identice cu

polaritate (+), asamblate printr-o legătură

de hidrogen.

• Genomul este flancat de 2 secvenţe

repetitive LTR (Long Terminal Repeats)

cu rol în integrarea HIV şi transcripţie.



HIV 1 genomul schematic



Organizarea genomului

• Genomul conţine gene care codifică:

1. Proteinele structurale (gag, pol şi env în acestă
ordine dinspre capătul 5’) comune pentru toate
retrovirusurile.

• gag (grup antigenic) codifică sinteza proteinelor de
miez (capsidei virale) (p24, p17, p7).

• pol (polimeraza): sinteza enzimelor (p66/51, p32,
p11); codifică în mod special pentru revers
transcriptază (NB! gag şi pol împreună pot fi
exprimate într-un singur lanţ lung denumit
"gag-pol").

• env (envelope) codifică sinteza proteinelor de
învelis (anvelopei) (precursorul gp120 şi gp41 este
gp160).



Organizarea genomului
2. Genele reglatorii:

• tat = trans-activator al transcripţiei – accelerează producerea de mai mult virus

• rev = “regulator of expression of virion protein” (regulator al expresiei genelor structurale

→deci activator al producţiei de virus) – facilitează transferul extranuclear a mARN-ului HIV

în vederea creşterii sintezei de proteine HIV

• nef = “negative replication factor ” (factor de reglare negativă a producţiei de virus) –

codifică o proteină ce întârzie replicarea HIV

3. Genele de maturare (neesenţiale în vitro în culturi de celule, dar importante în vivo):

• vif = "virion infectivity factor“ – o proteină ce creşte infectivitatea HIV

• vpr = “viral protein R" – accelerează producţia de proteine HIV (slab activator

transcripţional)

• vpu (NB! nu există la HIV-2) “viral protein U" – ajută la asamblarea noilor particule virale

precum şi la eliberarea lor din celule gazdă, creşte proporţia particulelor virale extracelulare

• vpx (NB! nu există la HIV-1) “viral protein X” – implicată în special în replicarea virală din

macrofage

• Genomul HIV are şi o unitate LTR “Long Terminal Repeat” la fiecare capăt al genomului.

– LTR – nu este strict o unitate genică ci mai degrabă o secvenţă ARN/ADN identică la

fiecare unitate terminală şi care deserveşte o serie de funcţiuni structurale şi reglatorii.



HIV1 şi HIV2 genom (comparativ)



Clasificare:

• HIV1 este împărţit în trei grupuri:

M (major) cu 10 subtipuri (de la A la J); în
Moldova tipul A; în Romania predomină tipul F
(probabil importat din Brazilia); în Europa de Vest
şi SUA, tipul B, iar în Asia tipul E.

O (outlier - deviat) – doar 300 de pacienţi în
lume; iniţial izolat în Camerun.

N (non-M- non-O).



HIV – interacţiune la nivel celular
• Pentru a pătrunde în celulă HIV utilizează interacţiunea

dintre gp120 cu receptorul celular CD4 şi un receptor de

chemokină CCR5:

– Mecanism valabil pentru variantele cu tropism

macofagic care nu sunt formatoare de sinciţii

– => absenţa receptorului CCR5 este asociată cu

rezistenţa la transmiterea HIV pe cale sexuală

• Variantele fără tropism macrofagic = inductoare de

sinciţii – SI, folosesc un coreceptor pentru chemokina

CXCR4.



Tropismul HIV
 HIV are tropism pentru celulele care exprima la suprafata lor
molecula CD4 şi o alta molecula cu functie de Co-R (Co-receptori)

•Molecula CD4 - proteina membranara de 55 Kda care se gaseste pe:

• Limfocite T CD4+ ( helper)

• Monocite/macrofage

• Promielocite

• Celule stem

• Celule foliculare dendritice circulante

• Celule Langerhans epidermale

• Celule microgliale din creier

• Celule timice epiteliale

• alte limfocite B, M, NK



CELULE INFECTATE CU HIV



Tropismul celular variază în funcţie de 

tipul infecţiei - primară sau tardivă

 În infecţia primară:

• predomină tulpinile cu tropism pentru M
(macrofagotrope sau M-trope) şi nesinciţizante;

• ele utilizează pentru ataşare coreceptorul pentru
beta-chemochine (CCR5)

 În infecţia tardivă:

• tulpinile au tropism pentru limfocite T (T-trope)
şi sunt sinciţizante;

• nu sunt influenţate de beta-chemochine;

• utilizează drept coreceptor fuzina (CXCR4).



 expunerea la HIV pe 

suprafaţa mucoasei 

(sex)

 virusul este colectat 

de

celulele dendritice şi 

transportat spre nodulii 

limfatici
 HIV se replică în 

CD4, şi este 

diseminat în sânge

 virusul invadează 

alte organe

 ziua 0

 ziua 0-2 

 ziua 4-11

 ziua >11 



Patogeneză

Etapele replicării virale

1) Ataşarea HIV de celula gazdă - implică existenţa pe suprafaţa celulei a moleculei de

CD4, care reprezintă receptorul pentru HIV.

 CD4 se află în cantităţile cele mai mari pe suprafaţa:

 limfocitelor T helper (numite şi limfocite T CD4)

 celulelor monocitare (monocitele sangvine şi macrofagele tisulare).

 acestea sunt celulele ţintă principale ale HIV.

 alte celule ţintă pentru HIV (care exprimă cantităţi mai mici de CD4) sunt:

 limfocitele B  celulele natural killer

 celulele dendritice din ţesutul limfatic  astrocitele

 celulele endoteliale din capilarele SNC  celulele retiniene

 celulele tubilor renali  celulele tumorale, etc.

 HIV se ataşează de CD4 prin gp.120 de pe anvelopa virală.



Etapele replicării virale

2) Fuziunea HIV şi pătrunderea în celula gazdă

 legarea gp 120 de CD4 determină o modificare conformaţională a gp 41 



 permite fuziunea virusului cu membrana celulei gazdă

 anvelopa virală rămâne la nivelul membranei celulare

 restul structurii virale pătrunde în celulă

3) Revers-transcrierea

 necesară pentru ca materialul genetic viral (ARN) să devină compatibil cu cel al celulei 

gazdă (ADN)

 prin intermediul revers-transcriptazei virale 

 revers-transcrierea se realizează fără corectarea erorilor de transcriere 

 o mare varietate de mutaţii  sursa rezistenţei virale la tratament



Etapele replicării virale

4) Integrarea

ADN-ul viral rezultat este integrat în ADN-ul cromozomial

 prin intermediul integrazei virale.

5) Transcripţia şi sinteza proteinelor virale

 transcripţia ADN proviral se realizează de către ARN polimeraza II

a celulei gazdă gradul replicării virale depinde de starea

metabolică a celulei gazdă.

 proteinele virale se sintetizează sub forma iniţială a unui singur

lanţ proteic, nefuncţional

 proteaza virală scindează lanţul proteic rezultând proteinele virale

funcţionale.

6) Asamblarea tuturor componentelor virale

 în vecinătatea membranei celulare

 particulele virale înmuguresc la suprafaţa celulei gazdă,

acoperindu-se cu o membrană lipidică preluată de la celula gazdă.



HIV - ataşare



HIV - ataşare



HIV - invazie 



Celule care au reprodus HIV



HIV - replicare



Epidemiologie
a) Răspândirea infecţiei HIV: Infecţia HIV = pandemie,

fiind raportată în toate ţările lumii.



• Moldova - subtip A, dar mai sunt necesare studii

• Romania - subtip F predominant

• Europa, SUA, America latina - subtip B

• Africa S, Asia S, Ethiopia - subtip C

• Asia - subtip E, C, B

• Africa de E - subtip D

Distributia geografica a subtipurilor HIV-1



Epidemiologie
b) Sursa de infecţie = exclusiv umană

 bolnavii cu infecţie HIV în orice stadiu.

contagiozitatea unui infectat HIV - direct proporţională cu încărcătura virală
HIV = numărul de cópii virale/mm3 plasmă

c) Modalităţi de transmitere

Transmiterea HIV necesită contact cu fluidele corporale care conţin
celule infectate sau cu plasmă. 

HIV poate fi prezent în orice fluid sau exudat care conţine plasmă sau 
limfocite, în special sânge, spermă, secreţii vaginale, lapte matern, 
salivă şi exudatele din plăgi.

•Ponderea actuală a modalităţilor de transmitere:

 heterosexuală: 71 %

 homosexuală/bisexuală: 10-15 %

 droguri injectabile: 7 %

 sânge şi derivate: 5 %

 necunoscută: 2 %



Căile de transmitere a infectiei HIV

1. Calea sexuala: homosexuala, heterosexuala - cofactori: ulcere 

genitale, ITS

2. Calea parenterala – sânge, produse din sânge, droguri i/v

3. Calea materno-fetala – (sarcina, travaliu, postpartum)

4. Transmitere ocupationala



Epidemiologie
1. Transmiterea sexuală

• Pe plan mondial 75-85% din infecţiile HIV au fost
dobândite prin raporturi sexuale neprotejate.

• Peste 70% din cazuri sunt imputabile unei transmiteri
heterosexuale şi 5-10% unei transmiteri homosexuale.

• Transmiterea sexuală se face prin intermediul mucoaselor
bucale, vaginale sau anale care vin în contact cu secreţii
sexuale sau cu sânge care conţine virus.

• Deci orice tip de relaţie sexuală este potenţial
contaminantă.



• Mucoasele prezintă o anumită permeabilitate vis-a-vis

de HIV; se pot găsi celule dendritice infectate în

submucoasă după o expunere netraumatică a epiteliului

vaginal la HIV.

• Mucoasa rectală (epiteliu monocelular) este şi mai

sensibilă la HIV.

• Raporturile ano-genitale prezintă un risc major de

contaminare:

- risc estimat de 0,5-3% pentru un raport anal receptiv

- risc de 0,01-0,18% pentru un raport anal penetrant.

- risc pentru un raport buco-genital receptiv cu o

persoană seropozitivă sau cu status HIV neprecizat este

estimat la 0,03% (în cazul homosexualilor).



• Riscul de transmitere a HIV în cursul unui

singur raport vaginal este în medie de 0,1% ,

fiind de 0,15% în sensul bărbat-femeie şi de

0,09% în sensul femeie-bărbat.

• Riscul de transmitere pentru un partener

sexual (nu pentru un raport sexual) este de 10-

30% de la bărbat la femeie şi de 12% de la

femeie la bărbat.



Epidemiologie

2. Transmiterea percutană

• răspunzătoare de 10-15 % din infecţiile HIV actuale

• se realizează prin expunerea la sânge sau produse de sânge

infectat, cel mai frecvent prin următoarele modalităţi:

•  utilizarea voluntară / accidentală a acelor contaminate de

seringă: utilizatorii de droguri i/v sau personal sanitar;

•  transfuzii de sânge / produse de sânge infectat;

•  transplante de organe / ţesuturi provenite de la un

seropozitiv;

•  utilizarea unor instrumente contaminate în intervenţii

chirurgicale, stomatologice, efectuarea de tatuaje, manichiură,

etc.

•  contactul accidental a unor mucoase sau plăgi cu secreţii

contaminate cu HIV.



Riscul transmiterii
• Droguri i/v – riscul prin utilizarea în comun a seringilor

= 6,7 /1000

• Transfuzii (sânge integral, plasmă, concentrate)

 infectate: risc 70-90 % / unitate transfuzată

verificate: risc: 1/450.000-660.000 unităţi

transfuzate

• Riscul profesional

 înţepare cu ac contaminat=3-9/1000

 expunerea tegumentelor / mucoaselor intacte la

sânge infectat < 1/1000



Epidemiologie
3. Transmiterea verticală (de la mamă la făt) = transmiterea perinatală

 global = 12-30%:  prenatală (transplacentară) = 10 %;

 intrapartum 60 %;

 postpartum (alăptare);

•  Rata de transmitere cea mai mare este realizată intrapartum în condiţiile unei

naşteri fiziologice, prin contactul fătului cu sângele şi secreţiile genitale

materne contaminate.

•  Postpartum, transmiterea HIV se realizează cel mai frecvent prin alăptare,

atât prin consumul laptelui contaminat, cât şi prin contactul nou-născutului cu

mici soluţii de continuitate mamelonare.

• În absenţa alăptării la sân, nivelul trasmiterii materno-fetale este de 20-25%
pentru HIV1 şi de circa 1% pentru HIV2. În aceste condiţii se apreciază că între
35-45% dintre cópii sunt infectaţi înainte de naştere şi aproximativ 55-65% în
timpul naşterii.

• În zonele unde se practică alăptarea la sân, ratele de trasmitere materno-
fetală sunt mai mari (35-45%), cu 20-25% transmitere ante-partum, 60-70%
intra-partum şi 10-15% post-partum.



Transmiterea materno-fetală a infecţiei HIV

ANTEPARTUM INTRAPARTUM POSTPARTUM

În absenţa alăptării la sân (20-25% rata TMF):

- 25-40% antepartum

- 60-75% intrapartum

În zonele unde se practică alăptarea la sân (35-45% rata TMF):

- 20-25% antepartum

- 60-70% intrapartum

- 10-15% postpartum



Prevenirea TMF a infecţiei HIV

ANTEPARTUM INTRAPARTUM POSTPARTUM

1. Reducerea încărcăturii virale materne plasmatice şi 

genitale până la valori nedetectabile

ARV

2. Reducerea 

expunerii fătului

CEZARIANĂ PROGRAMATĂ

3. Profilaxia post-expunere (prin pasajul 

transplacentar al ARV materne şi iniţierea TARV)

ARV

4. Suprimarea 

expunerii postnatale

ALIMENTAŢIE ARTIFICIALĂ

GRAVIDĂ

NOU-NĂSCUT



Transmiterea materno-fetală

• Momentul transmiterii:
tardiv în cursul sarcinii 1/3,

la naştere 2/3,

prin lapte (risc adiţional 5-7%).

• Stadiul bolii la mamă:

Risc (%) Nr CD4/mm³

15 600

20 400-600

25 200-400

40 <200

Cu tratament ARV riscul de transmitere poate fi <5%



Diagnosticul de laborator al infectiei HIV

metode indirecte (diagnosticul serologic)

•Teste de depistare - detectarea Ac anti HIV prin metode

imunoenzimatice ELISA

 teste ELISA (screening) – reacţie Ag-Ac între Ac serici ai

subiectului infectat şi Ag virale produse în laborator

- Sensibilitate şi Specificitate de > 98%

- nu detecteaza subtipurile “O” şi “N”

- rezultate fals negative - în “ fereastra imunologica” –

perioada dintre momentul infectării cu HIV şi apariţia Ac anti HIV şi

durează 4 - 12 săptămâni  repetarea testelor la 1,3,6 luni

- teste de generatia I, II – pun în evidenţă doar Ac de tip Ig G

- teste de generatia lll – evidentiaza Ac de tip Ig G şi Ig M

- teste de generatia IV – permit detectarea combinata a Ag

p24 şi a Ac de tip IgM şi IgG anti HIV-1 şi HIV-2



Diagnosticul de laborator al infectiei 

HIV

 teste rapide - Ora Quick, Uni-gold Recombigen HIV test

- rezultatele se obţin în 20 min

 test din saliva (OraSure) - Sensibilitate şi Specificitate

asemănătoare cu testele din ser

 test din urina - Calypte HIV-1 Urine EIA - testele pozitive

verificate prin teste serologice standard

 test din secreţiile vaginale – se recomandă în cazul persoanelor

violate deoarece Ac IgG anti-HIV se găsesc în spermă





Diagnosticul de laborator al infectiei HIV

(diagnostic serologic)
• Teste de confirmare - Western-blot (înalt specific)

 pune în evidentă prezenta Ac faţă de anumite proteine

specifice HIV

• proteinele virale separate prin electroforeza după transferul printr-o membrana

de nitroceluloza, se incubează cu serul pacientului. Ac din ser se leagă specific

de proteinele virale şi sunt identificați cu controale standard

• prezenta Ac împotriva unei proteine virale este evidențiată printr-o reacție

imunoenzimatică care arata poziția proteinei prin apariția unei benzi colorate

• componentele antigenice sunt proteinele din core (p17, p24, p 55), polimeraza

(p31, p51, p66) şi anvelopa ( gp 41, gp 120, gp 160)

Interpretarea rezultatelor: 

• test negativ: absenta tuturor benzilor

• test pozitiv: prezenţa a cel puțin 2 benzi corespunzătoare gp 120/160 şi p 24 sau gp 41

• test indeterminat - prezenţa a 2 benzi dar nu cele corespunzătoare testului pozitiv



54

Tehnica WB



Diagnosticul de laborator al infecţiei HIV

metode directe (diagnostic virusologic)

• Detectarea Ag p 24

• prin metoda standard şi a disocierii complexelor imune (prin acidifierea

plasmei) pentru creșterea Sensibilităţii testului

• indicat în suspiciunea de primo-infectie HIV – permite diagnosticul

precoce în faza premergătoare seroconversiei

•Detectarea ADN sau ARN viral - PCR

• permite detectarea: ADN proviral integrat în ADN celular

ARN genomic din particula virala

• PCR-ADN proviral - util pentru diagnosticul infecției neonatale HIV

• PCR-ARN - HIV plasmatic = “ incarcătura virala” - util în

diagnosticarea infecției acute HIV, monitorizarea tratamentului ARV, rol

predictiv pentru aprecierea ratei de progresie şi a probabilității de

transmitere HIV.



HIV - PCR



• Două teste ELISA repetat pozitive constituie

criteriu pentru testerea Western blot.

• Testul de confirmare Western blot pune în

evidenţă prezenţa anticorpilor faţă de anumite

proteine specifice ale HIV, separate prin

electroforeză şi apoi transferate pe o membrană

de nitroceluloză.

Diagnosticul pozitiv al infectiei HIV



Indicatii pentru testarea HIV
• Suspiciunea infecţiei HIV - se ridică în general în următoarele circumstanţe:

 apartenenţa pacientului la o categorie populaţională cu risc crescut:

– homosexuali bărbaţi

– parteneri sexuali multipli, sex neprotejat

– hemofilici

– nou-născuţi din mame seropozitive

– utilizatori de droguri iv.

 manifestări clinice sugestive

 infecţii oportuniste: 

 micoze diseminate  infecţii herpetice diseminate

 herpes zoster recidivant  simptomele constituţionale

 pneumonia cu pneumocystis carinii, etc;

 infecţii bacteriene recidivante şi/sau cu evoluţie gravă;

 retard staturo-ponderal important la cópii, sindrom caşectic fără explicaţie la adult;

 tuberculoză, mai ales extrapulmonară;

 sarcom Kaposi la persoane sub 60 ani, etc.



Diagnosticul infectiei HIV la copil

 Se face în funcție de vârsta copilului:

• copil  18 luni – teste ELISA

• copil  18 luni:

1. PCR ADN- HIV, PCR ARN- HIV la 0, 1, 3, 6 luni ( Sensibilitate > 99% la 3
– 6 luni)

copil neinfectat - 2 determinări negative după vârsta de 1 lună în absenta ARV

2. Culturi virale

 Seroreverter ( SR ) :

•copil născut din mamă cu infecție HIV cu 2 teste ELISA negative (la un
interval de > 6 luni) sau 1 test la > 18 luni şi care nu are semne indicatoare de
boala.

 Expus perinatal infecției HIV ( E ):

•copil < 18 luni seropozitiv prin teste ELISA

• copil din mama cu infecție HIV la care nu s-a efectuat testarea.



Dinamica Ac faţă de HIV la 

copil: proprii şi materni


