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RECENZII

MANIFESTÅRI NEUROPSIHICE
ALE INFECºIEI HIV/SIDA LA COPIL
Dr. Mihaela Alexandra Duminecå
Lucrarea de diplomå Manifeståri neuro-psihice ale
infec¡iei HIV/SIDA la copil, este consacratå unei teme
de mare importan¡å – Sindromul imunodeficien¡ei
umane câ¿tigate (SIDA) – care constituie cea mai mare
¿i gravå epidemie cunoscutå pânå în prezent, ce a
cuprins întreg mapamondul, fapt care a determinat
cercetårile cele mai vaste din istoria omenirii (în anul
2003 au fost raportate între 2,5-3,5 milioane de decese,
din care 2,2-2,4 în Africa Subsaharianå).
De la începutul epidemiei, pe plan mondial, au fost
infectate peste 54 de milioane de persoane, dintre care
au decedat peste 14 milioane (Petrea Sorin, 2004).
Majoritatea datelor privitoare la afectarea SNC în
infec¡ia HIV la copil, existente în literatura de specialitate, se referå la cazurile de infec¡ie HIV realizate pe
linie verticalå (materno-fetalå), caracteristicå în majoritatea ¡årilor, mai ales al ¡årilor din vestul Europei,
Africa, America de Nord.
În condi¡iile specifice ¡årii noastre, în care infec¡ia
HIV a avut o modalitate particularå de transmitere la
copil, pe linie orizontalå, datele privind prevalen¡a,
debutul, tabloul clinic ¿i evolu¡ia manifestårilor neuropsihice în infec¡ia HIV la copil sunt diferite.
Lucrarea de diplomå prezintå douå pår¡i: partea
generalå (ce cuprinde 10 capitole) ¿i partea specialå
(studiul personal).

PARTEA GENERALÅ
În Partea generalå sunt prezentate datele teoretice
asupra problemei.
Capitolul I. Se trece în revistå: Importan¡a problemei – se subliniazå cå infec¡ia cu virusul HIV
este cea mai mare ¿i gravå epidemie cunoscutå pânå
în prezent; în acela¿i capitol se prezintå istoria naturalå a infec¡iei HIV.
Capitolul II. Se discutå epidemiologia infec¡iei
HIV, cu particularitå¡ile infec¡iei HIV în România; se
eviden¡iazå cå majoritatea copiilor cu infec¡ie HIV au
fost infecta¡i pe cale orizontalå – prin transfuzii de
sânge sau derivate de sânge infectat, prin folosirea de
seringi, ace sau alte materiale sau instrumente medicale, chirurgicale sau stomatologice insuficient sterilizate.
Aceasta situeazå ¡ara noastrå pe primul loc în Europa,
ca inciden¡å a infec¡iei HIV în rândul popula¡iei
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infantile, constituind o problemå majorå de sånåtate
publicå în România. În prezent, numårul total al pacien¡ilor copii în eviden¡å activå HIV+SIDA este de
7.771 de cazuri (Petrea Sorin, 2004). În continuare
sunt prezentate sursele de infec¡ie, cåile de transmitere
(sexualå, parenteralå, materno-fetalå), factorii ce inuen¡eazå transmiterea HIV de la mamå la copil.
Capitolul III. Este prezentatå etiologia infec¡iei
HIV: clasificarea retrovirusurilor, morfologia particulei
virale, genomul viral al HIV.
Capitolul IV. Se prezintå patogenia infec¡iei HIV:
contaminarea, ciclul celular al virusului, imunopatogeneza infec¡iei HIV.
Capitolul V. Capitolul V prezintå: defini¡ia, clasificarea ¿i stadializarea infec¡iei HIV (clasele P-0, P-1,
P-2; subclasele A, B, C, D, E, F), categoriile imunologice ale copiilor infecta¡i, în raport cu vârsta ¿i gradul
de supresie imunå.
Capitolul VI. Capitolul VI trece în revistå manifestårile clinice ale infec¡iei HIV la copil (primoinfec¡ia
HIV, perioada de laten¡å clinicå, perioada de infec¡ie
simptomaticå cu manifestårile sale, care afecteazå
întreg organismul).
Capitolul VII beneficiazå de un spa¡iu larg (29
de pagini) ¿i se referå la:
• Patogenia afectårii cerebrale în SIDA
• Aspecte histopatologice în determinårile neurologice din infec¡ia HIV la copil
• Clasificarea manifestårilor neurologice în infec¡ia
HIV
• Afec¡iuni cerebrale:
– infec¡ia primarå cu HIV a SNC: encefalopatia
SIDA (forma progresivå, forma staticå, forma
oligosimptomaticå);
– infec¡ii oportuniste meningocerebrale: encefalita
toxoplasmozicå, meningoencefalita cu Cryptococcus neoformans, encefalita cu CMV, leucoencefalopatia progresivå multifocalå, infec¡ia
cu virusul herpes simplex, infec¡ia cu virusul
varicelo-zosterian, meningita sau encefalita
candidozicå; aspergiloza cerebralå, meningita
tuberculoaså;
– meningite acute bacteriene;
– boli maligne cerebrale (limfomul malign cerebral primitiv, sarcomul Kaposi);
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– complica¡iile cerebrovasculare (hemoragia
intracranianå, infarctul cerebral);
• Afec¡iunile medulare, neuromusculare, oculare
în SIDA.
Capitolul VIII. Se trec în revistå:
• Diagnosticul manifestårilor de laborator în SIDA:
– diagnosticul de laborator [teste serologice:
ELISA, Western Blot, determinare IgM ¿i IgA
pentru HIV, determinarea Ac pentru HIV in
vitro (IVAP; ELISPOT); teste virusologice:
culturi virale, PCR-ADN HIV, PCR-ARN HIV;
Ag p24];
– modificårile LCR în infec¡ia HIV/SIDA
• Investiga¡iile neuroimagistice ale SNC: CT-scan,
MRI, PET, SPECT
Capitolul IX. În acest capitol se prezintå tratamentul
infec¡iei HIV la copil (profilaxie, tratamentul medicamentos antiretroviral, cu principalele scheme de terapie
– dubla terapie), precum ¿i tratamentul afec¡iunilor
cerebrale în SIDA.
Capitolul X. Partea generalå a lucrårii se încheie
cu evolu¡ia ¿i prognosticul infec¡iei HIV/SIDA.

PARTEA SPECIALÅ (STUDIUL PERSONAL)
Studiul a fost efectuat pe un lot de 380 de copii cu
SIDA, nåscu¡i în perioada 1988-1990, interna¡i pe o
perioadå de 3 ani (2001-2004), în Clinica de Boli
Infec¡ioase „Prof. Dr. Matei Bal¿“.
Din studiul efectuat se desprind o serie de concluzii
interesante:
• Se confirmå specificul epidemiei HIV la copil
în România, unde o serie de condi¡ii au favorizat
transmiterea pe linie orizontalå a infec¡iei.
• Complica¡iile neuropsihice apårute la copiii infecta¡i HIV reprezintå 29% (110 copii din cei 380
copii lua¡i în studiu), fiind determinate cu predominan¡å de ac¡iunea directå a virusului asupra SNC
¿i în propor¡ie mai micå de infec¡iile oportuniste.
• Cei mai mul¡i dintre copiii cu manifeståri neuropsihice sunt nåscu¡i în 1989 (52%), urma¡i de cei
nåscu¡i în 1988 (34%), urma¡i de cei nåscu¡i în
1990 (14%).
• 56% dintre cazurile cu manifeståri neuropsihice
sunt båie¡i, 44% sunt fete, 55,4% din cazuri provin
din mediul rural, 44,55% din mediul urban; 76%
provin din mediul familial, iar 24% provin din centre de plasament.
• Calea de transmitere a infec¡iei HIV este dominant
orizontalå, deoarece numai la 3 cazuri s-a depistat
prezen¡a de serologie pozitivå anti-HIV la mamele
acestor copii, iar la 75 de copii s-au eviden¡iat
circumstan¡e favorabile pentru transmiterea infec¡iei pe cale orizontalå (transfuzii de sânge, internåri
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repetate în spital, tratamente injectabile ¿i vaccinåri
ambulatoriu).
• Momentul precis al debutului manifestårilor neuropsihice este dificil de precizat, deoarece în momentul realizårii studiului, în cele mai multe cazuri,
manifestårile neuropsihice erau intricate cu alte
manifeståri sistemice.
• Principalele manifeståri clinice neuropsihice au fost:
retardul psihomotor, sindromul spastic, tulburårile
de vedere, convulsiile tonico-clonice, miocloniile,
tulburårile de comportament, semnele extrapiramidale, sindromul meningeal, paraliziile de nervi cranieni.
• Investiga¡iile imunologice ale LCR, EEG, investiga¡iile neuroimagistice (CT-scan) au adus un aport
deosebit în stabilirea diagnosticului de afectare
cerebralå; un rol dominant l-a avut investiga¡ia neuroimagisticå.
• Frecven¡a manifestårilor neuropsihice în lotul de
copii cu infec¡ie HIV/SIDA în studiul efectuat este
de 29% (110 copii din cei 380 studia¡i), deci mult
mai mic decât în studiile efectuate în SUA ¿i alte
¡åri dezvoltate, în care frecven¡a manifestårilor
neuropsihice este mult mai mare (între 50 ¿i 80%).
Diferen¡a este legatå de modalitatea de transmitere
a infec¡iei: frecven¡a foarte mare în transmiterea
verticalå (materno-fetalå) ¿i mai reduså în studiul
efectuat de autoare în România, în care transmiterea
infec¡iei este orizontalå.
În timp ce în transmiterea verticalå inoculul viral
este masiv (încårcåtura viralå crescutå) ¿i efectuatå
pe un creier imatur, în perioada fetalå, în transmiterea
orizontalå, expunerea viralå este mai micå ¿i se face
mai tardiv, postnatal, pe un creier mai matur structural
¿i func¡ional.
• În studiul efectuat, cea mai frecventå manifestare
neuropsihicå la copiii infecta¡i HIV a fost encefalopatia progresivå (58%); encefalopatia staticå a fost
înregistratå la 26% din cazuri.
• Infec¡iile oportuniste ale SN, în ordinea descrescåtoare, sunt: herpes-zoster (22,72%), abcesele
cerebrale toxoplasmozice (10%), meningita cu
Cryptococcus neoformans (4,54%), meningita tuberculoaså (2,72%), leucoencefalopatia progresivå
multifocalå (0,90%); din cele 110 cazuri de infec¡ie
HIV/SIDA cu manifeståri neurologice, infec¡iile
oportuniste au o pondere de 40,88%.
• Afec¡iunile medulare, neuromusculare, oculare,
au o pondere de 12,72% în lotul studiat.
• Evolu¡ia ¿i prognosticul copiilor infecta¡i cu HIV/
SIDA, care prezintå manifeståri neuropsihice, sunt
corelate cu precocitatea diagnosticului etiologic
¿i a programului terapeutic aplicat, precum ¿i cu
råspunsul ¿i complian¡a la tratamentul instituit.
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La finele studiului personal sunt prezentate 9 cazuri
reprezentative ale infec¡iei HIV/SIDA asociate cu
diverse manifeståri neuropsihice.
În concluzie, lucrarea constituie o reu¿itå prin:
• Abordarea unei teme actuale, de mare importan¡å pe plan na¡ional ¿i mondial
• Nivelul ¿tiin¡ific ¿i didactic al prezentårii datelor
• Stilul clar, concis
• Redactarea modernå
• Ilustra¡ia (12 tabele ¿i 47 de figuri) de foarte
bunå calitate
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• Bibliografie (41 de referin¡e bibliografice) upto-date.
Parcurgerea lucrårii eviden¡iazå pregåtirea profesionalå de excep¡ie a autoarei ¿i calitå¡ile sale de viitor cercetåtor.
În ansamblu, lucrarea de diplomå a absolventei
Duminecå Alexandra constituie o mini-monografie
dublatå de o importantå contribu¡ie originalå privind
studiul manifestårilor neuropsihice ale infec¡iei HIV/
SIDA cu particularitå¡ile legate de modul de transmitere (vertical sau orizontal) la copiii din România.
Prof. Dr. V. Popescu

