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TERAPEUTICÅ

AGENºII ANTIVIRALI UTILIZAºI ÎN TERAPIA
INFECºIEI CU VIRUSUL IMUNODEFICIENºEI
UMANE (HIV)
Prof. Dr. Valeriu Popescu
Clinica de Pediatrie, Spitalul Clinic de copii „Dr. Victor Gomoiu“, Bucure¿ti

REZUMAT
Agen¡ii terapeutici utiliza¡i în terapia infec¡iei cu HIV au crescut rapid. În prezent sunt autorizate urmåtoarele grupe/clase de medicamente
în terapia pacien¡ilor cu infec¡ie cu HIV: inhibitori nucleozid ai reverstranscriptazei, inhibitori non-nucleozid ai reverstranscriptazei,
inhibitorii proteazei ¿i, mai recent inhibitorii fuziunii.
Acest articol descrie: utilitatea clinicå, farmacokinetica ¿i efectele adverse ale acestor medicamente în scopul de a informa practicienii
infec¡ioni¿ti pediatri pentru a le utiliza adecvat.
Articolul se încheie cu recomandårile grupului de exper¡i din SUA (2006) în tratamentul infec¡iei cu HIV/SIDA.
Cuvinte cheie: terapia antiviralå, infec¡ia cu HIV, copil

ABSTRACT
Antiviral therapies in children with HIV infection
Therapeutic agents for the treatment of HIV infection in children have incresed rapidly. Four classes of compounds currently are
licensed for administration to patients with HIV infection: nucleoside reverstranscriptase inhibitors (NRTIs), non-nucleoside
reversetranscirptase inhibitors (NNRTIs), protease inhibitors and most recently, fusion inhibitors.
This article describes the clinical utilities, pharmacokinetics and adverse effects of those new drugs to empower practitioners to use
them appropriately. Finaly the author presents the treatment for HIV infection: 2006 recommendations of the International AIDS
Society-USA Panel.
Key words: antiviral therapy, HIV infection, children

Agen¡ii terapeutici utiliza¡i în infec¡ia cu HIV/
SIDA au crescut rapid în ultimul timp. În prezent
sunt autorizate patru clase de medicamente în
terapia pacien¡ilor cu infec¡ie cu HIV: inhibitori
nucleozid ai reverstranscriptazei, inhibitori nonnucleozid ai reverstranscriptazei, inhibitorii proteazei ¿i, mai recent inhibitorii fuziunii virale la
membranele celulelor (Tabelul 1). Profilurile de
securitate ale varia¡ilor agen¡i antivirali variazå de
la medicament la medicament, necesitând o în¡elegere perfectå a fiecårui agent antiviral utilizat. Ca
¿i la adul¡i, reac¡iile adverse la alterarea metabolismul lipidelor, diabetul insulino-refractar ¿i acidoza
metabolicå sunt problematice la copil.
• Inhibitorii nucleozid ai reverstranscriptazei
Inhibitorii nucleozid ai reverstrascriptazei reprezintå piatra fundamentalå a terapiei antivirale cele
mai active; aceastå claså de medicamente este fosforilatå intracelular, cu analogii timidinei (zidovudina sau stavudina) fiind preferen¡ial fosforilate
în celulele activate, în timp ce lamivudina ¿i didanozina sunt preferen¡ial fosforilate în celulele
inactivate (Gao ¿i colab, 1993). Utilizarea optimå a
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inhibitorilor nucleozid ai reverstranscriptazei combinå un analog de tipul timidinei cu lamivudina sau
didanozina, în acest fel fiind incluse ambele tipuri
de celule (activate ¿i inactivate). Zidovudina ¿i
Stavudina nu trebuie sa fie administrate împreunå,
deoarece ele sunt în competi¡ie pentru acelea¿i enzime activate ¿i sunt clinic antagoniste (Havlir ¿i
colab, 2000). Abacavirul este un agent antiviral mai
nou ¿i primul derivat guanozinic al inhibitorilor nucleozid ai reverstranscriptazei. Cu excep¡ia Zidovudinei ¿i abacavirului, inhibitorii nucleozid ai
reverstranscriptazei sunt elimina¡i „primar“ renal ca
medicamente originale, neschimbate. Ca rezultat,
interac¡iunile medicament-medicament sunt mai
pu¡in comune în aceastå claså de agen¡i antivirali.
– Zidovudina (azidotimidinå, AZT, ZDV, Retrovir)
Zidovudina este indicatå în tratamentul infec¡iei
cu HIV ¿i în prevenirea transmiterii perinatale
(mamå-fåt). Zidovudina este primul compus administrat în tratamentul SIDA ¿i råmâne medica¡ia
cheie ca model de tratament, fiind utilizat în combina¡ie cu lamivudina ¿i cu inhibitori non-nucleozid
ai reverstransriptazei (NNRTIs) ¿i inhibitorii
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Tabelul 1
Medicamente anti-HIV repartizate pe clase

proteazei. Nou-nåscu¡ii care sunt incapabili så primeascå medica¡ia pe cale oralå pot fi trata¡i cu zidovudinå pe cale intravenoaså. În mod obi¿nuit, zidovudina este utilizatå cel mai frecvent în combina¡ie
fixå (fixatå) cu lamivudina (Combivir).
– Didanozina (dideoxyinosine, ddI, Videx)
Didanozina este utilizatå în terapia infec¡iei cu
HIV la copii ¿i adul¡i, de obicei în combina¡ie fie
cu zidovudina, fie cu stavudina. La adul¡i, administrarea didanozinei se recomandå cu o orå înainte
sau cu 2 ore dupå mese. Reducerea dozei de didanozinå este necesarå în cazurile de insuficien¡å renalå. Reac¡iile adverse dupå administrarea de didanozinå la copii include pancreatita, neuropatia perifericå, alterarea func¡iei hepatice ¿i mialgia ¿i mai
pu¡in frecvent decât zidovudina leucopenie, anemie
¿i trombocitopenie.
– Stavudina (d4T, Zerit)
Stavudina este adesea utilizatå în combina¡ie cu
lamivudina sau didanozina ¿i fie cu un inhibitor
non-nucleozid al reverstranscriptazei fie cu un inhibitor al proteazei.
– Lamivudina (Epivir, 3TC)
Lamivudina este utilizatå frecvent cu Zidovudina
sub forma de Combivir. Lamivudina este, de asemenea, utilizatå frecvent în tratamentul infec¡iei cu
HIV în combina¡ie cu stavudina, cu un inhibitor
non-nucleozid al reverstranscriptazei sau cu un
inhibitor al proteazei. Rezisten¡a HIV la lamivudinå
apare rapid în monoterapie. Terapia combinatå cu
Zidovudine prelunge¿te timpul de apari¡ie al rezisten¡ei la zidovudinå.
– Abacavir (Ziagen)
Abacavirul este utilizat adesea în combina¡ie cu
lamivudina ¿i zidovudina ¿i fie cu un inhibitor non-

nucleozid al reverstranscriptazei sau cu un inhibotor
al proteazei. Au fost asociate reac¡ii de hipersensibilizare fatale în utilizarea abacavirului. Dezvoltarea
oricårui semn sau simptom de hipersensibilizare,
ce include febra, rash-ul cutanat, oboseala, gre¡urile, vårsåturile, diareea sau durerile abdominale
trebuie så impunå întreruperea imediatå a abacavirului. Abacavirul trebuie så nu fie reinstituit dupå
o reac¡ie de hipersensibilizare deoarece pot så reaparå simptome mult mai severe în decurs de câteva
ore, ce se pot sfâr¿i cu manifeståri amenin¡åtoare
de via¡å cu hipotensiune arterialå ¿i chiar deces.
– Emtricitabin (Emtriva)
Emtricitabin este un analog nucleozid sintetic al
citozinei, care este indicat în combina¡ie cu al¡i
agen¡i antiretrovirali ca didanozine ¿i evafirenz, în
tratamentul adul¡ilor cu infec¡ie cu HIV-1.
• Inhibitori non-nucleozid ai reverstranscriptazei (NNRTIs – non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors)
NNRTIs au un considerabil interes în dezvoltarea
regimului de tratament antiretroviral foarte activ,
deoarece profilurile farmacokinetice ale unora din
aceste medicamente permit administrarea o datå sau
de douå ori pe zi. NNRTIs inhibå, de asemenea,
reverstranscriptaza HIV, dar nu solicitå activarea
intracelularå. Trei din NNRTIs, în mod curent
disponibili, sunt metaboliza¡i la nivel hepatic de
enzimele citocromului P450. Ca rezultat, pot apårea
interac¡iunile semnificative medicament-medicament. Efavirenz ¿i nevirapina induc CYP 3 A4 , în
timp ce delavirdine este unicul NNRTI care inhibå
CYP3 A 4 determinând cre¿terea concentra¡iei drogurilor metabolizate concomitent pe aceea¿i cale.
Deoarece activitatea enzimei hepatice este
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deprimatå în cursul perioadei postnatale, pot apårea
alteråri semnificative în ceea ce prive¿te aceastå
claså de medicamente. Datele privind farmacokinetica NNRTIs la copil sunt limitate. Activitatea enzimaticå imaturå la nou-nåscut este evidentå prin scåderea eliminårii nevirapinei la acest grup de pacien¡i.
– Nevirapina (Viramune)
Nevirapina este o NNRTI care este structural
similarå cu benzodiazepinele. Deoarece apari¡ia rezisten¡ei este invariabilå ¿i rapidå, nevirapina nu
este utilizatå ca monoterapie. Poten¡a nevirapinei
este asiguratå de terapia combinatå. Efectul advers
major al nevirapinei este dezvoltarea rash-ului cutanat. Cea mai severå formå de rash este sindromul
Stevens-Johnson, care impune întreruperea terapiei.
Frecven¡a ¿i severitatea rash-ului poate fi diminuatå
prin terapia de start cu doze mai scåzute [de obicei
50% din doza de între¡inere ¿i ajungerea la terapia
cu doza adecvatå (full therapy) dupå aproximativ
4 såptåmâni].
– Delavirdina (Rescriptor)
Delavirdina este folositå frecvent ca terapie combinatå cu douå droguri din clasa inhibitorilor
nucleozid ai reverstranscriptazei, respectiv zidovudina ¿i didanozina, cu sau fårå un inhibitor de
proteazå.
Dozele recomandate pentru delavirdinå la pacien¡ii pediatrici nu sunt disponibile ¿i nu existå
formule comerciale de tipul solu¡iilor lichidiene.
Delavirdina prezintå o multitudine de interac¡iuni
medicamentoase. Medicamentele care scad
nivelurile delavirdinei includ: antiacidele, fenitoina,
fenobarbitalul, carbamazepina, rifabutin (cu cre¿terea concomitentå a nivelului rifabutinului), rifampicina, clarithromicina (cu cre¿terea concomitentå
a nivelului clarithromicinei), inhibitorii H2 (ex: cimetidina, ranitidina) ¿i nelfinavirul. Delavirdina
cre¿te concentra¡ia saquinavirului, nelfinavirului ¿i
indinavirului când sunt administrate în asociere.
– Efavirenz (Sustiva)
Efavirenz este utilizat frecvent în combina¡ii de
douå sau mai multe medicamente din clasa inhibitorilor nucleozid ai reverstranscriptazei, cu sau fårå
un inhibitor al proteazei. Efavirenz este citat cå a
produs numeroase anomalii la na¿tere pe modelele
animale ¿i este contraindicat în cursul sarcinii.
Aceastå contraindica¡ie are implica¡ii poten¡iale în
utilizarea sa la adolescente, la care folosirea
consecventå de contraceptive poate fi nesigurå.
• Inhibitorii proteazei
Inhibitorii proteazei reprezintå un progres major
în tratamentul infec¡iei cu HIV. Proteaza HIV este
responsabilå de clivajul post-transla¡ional al poliproteinelor în proteine mai mici ¿i mai func¡ionale.
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Inhibitorii proteazei blocheazå enzima, conducând
la produc¡ia de virioni imaturi, noninfec¡io¿i
(Debouk C, 1992; Kohl ¿i colab, 1988). Inhibitorii
proteazei sunt baze organice lipofilice puternice care
sunt, de asemenea, metabolizate de enzimele citocrom P 450 ¿i au ac¡iune poten¡ialå pentru interac¡iunea semnificativå medicament-medicament. De¿i
farmacokinetica inhibitorilor proteazei a fost evaluatå la copilul mare, este imperativ ca så se identifice aceste date ¿i la copilul mic, deoarece activitatea
enzimelor P450 variazå cu vârsta.
– Saquinavir (Fortovase)
Saquinavir este utilizat în combina¡ie cu terapia
cu inhibitorii nonucleozidici ai reverstranscriptazei
(NRTIs) sau cu inhibitorii non-nucleozidici ai
reverstranscriptazei (NNRTIs). Datoritå biodisponibilitå¡ii orale slabe, saquinavir nu este un inhibitor de proteazå de alegere în managementul infec¡iei cu HIV. Utilizarea sa în combina¡ie cu
ritonavirul este totu¿i poten¡ial beneficå. Saquinavirul este metabolizat de sistemul enzimatic al citocromului P 450; ritonavirul ¿i nelfinavirul cresc
nivelurile plasmatice ale saquinavirului, situa¡ie
care face utilå combina¡ia terapiei cu inhibitori ai
proteazei. Deoarece concentra¡ia saquinavirului
este substan¡ial diminuatå de efavirenz, cele douå
medicamente trebuie så nu fie utilizate împreunå.
Dozele de saquinavir nu au fost stabilite (Kimberlin,
2005).
– Ritonavir (Norvir)
Ritonavirul este un inhibitor peptide-like al proteazelor HIV care este utilizat în combina¡ie cu
NRTIs sau cu NNRTIs. Reac¡iile adverse asociate
cu terapia cu ritonavir includ: grea¡a, vårsåturile,
anorexia ¿i pervertirea gustului. Ritonavirul trebuie
så fie utilizat în cursul alimenta¡iei pentru a reduce
efectele neplåcute ce constau din grea¡å ¿i alterarea
gustului. Ritonavirul sub formå de sirop poate fi
amestecat cu o varietate de alimente bogate în special în gråsimi, pentru ameliorarea gustului. Ritonavirul cre¿te nivelul saquinavirului ¿i de aceea
doze mici de ritonavir sunt utilizate uneori în asociere cu saquinavir pentru realizarea de concentra¡ii
mai mari de saquinavir.
– Indinavir (Crixivan)
Indinavirul este administrat cu NRTIs ¿i NNRTIs.
Administrarea indinavirului trebuie asociatå cu un
mic dejun u¿or ¿i nu cu antiacide sau cu didanozin.
Reac¡iile adverse asociate cu terapia cu indinavir
includ nefrolitiaza, hematuria ¿i, ocazional, hiperbilirubinemie.
– Nelfinavir (Viracept)
Nelfinavir este administrat în asociere cu NRTIs
¿i NNRTIs. Reac¡iile adverse asociate cu administrarea
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de nelfinavir includ diareea, rash-ul, leucopenia ¿i
neutropenia.
– Amprenavir (Agenerase)
Amprenavir dezvoltå activitate sinergicå antiHIV-1 in vitro în asociere cu abacavir, zidovudine,
didanozine sau saquinavir ¿i activitate aditivå antiHIV-1 în asociere cu indinavir, nelfinavir ¿i ritonavir. In vivo, corela¡iile acestor asocieri nu au fost
studiate pentru a stabili dacå apar (Kimberlin,
2005). Când se utilizeazå acest inhibitor de proteaze
la copiii cu infec¡ie HIV, cantitatea de propilenglicol în acest produs exclude utilizarea la copiii
sub vârsta de 4 ani (Kimberlin, 2005).
– Lopinavir/Ritonavir (Kaletra)
Combina¡ia lopinavir-ritonavir este un nou
inhibitor al proteazei HIV. Adausul de ritonavir
cre¿te concentra¡ia de lopinavir care poate fi atinså
dupå administrarea oralå. Lopinavirul poate fi administrat în combina¡ie cu NRTIs sau NNRTIs.
Datoritå componentei ritonavir, lopinavir-ritonavir
în solu¡ie prezintå un gust u¿or tolerat.
– Atazanavir (Reyataz)
Atazanavir este un inhibitor azapeptid al proteazei HIV-1 care este utilizat în combina¡ie cu alt
agent antiretroviral, cum ar fi douå medicamente
din NRTIs, pentru terapia infec¡iei cu HIV-1. Lista
interac¡iunilor medicamentoase asociate cu atazanavir este extinså, necesitând o deosebitå grijå ¿i
considera¡ie anterior ini¡ierii terapiei infec¡iei cu
HIV cu acest compus. Coadministrarea atazanavirului este contraindicatå cu medicamente care sunt
cu dependen¡å înaltå de CYP3 A pentru clearance
¿i care determinå concentra¡ii plasmatice crescute
asociate cu evenimente severe sau amenin¡åtoare
de via¡å; aceste medicamente sunt: midazolam, triazolam, cisapride ¿i pimozide. Alte medicamente
care nu trebuie så fie utilizate cu atazanavir includ:
rifampicina, irinotecan, bepridil, lovastatin, simvastatin, indinavir, inhibitorii pompei de protoni ¿i
Hypericum perforatum (St John’s wort).
S-a demonstrat ca atazanavir prelunge¿te intervalul PR pe electrocardiograma la unii pacien¡i,
aceasta fiind dependentå de dozå. Cei mai mul¡i
pacien¡i ce iau atazanavir prezintå cre¿teri asimptomatice ale bilirubinei neconjugate (indirecte) determinate de inhibi¡ia UDP-glucuronil transferazei.
Hiperbilirubinemia este reversibilå la întreruperea
terapiei cu atazanavir. Datoritå riscului de icter
nuclear, atazanavirul nu trebuie administrat la copiii
sub vârsta de 3 luni (Kimberlin, 2005).
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• Inhibitorii fuziunii virale la membranele
celulare
O clasa nouå de agen¡i antivirali care a primit
avizul FDA (Food and Drug Administration) o
constituie inhibitorii fuziunii virale. Aceastå claså de
agen¡i antivirali interferå cu intrarea HIV-1 în interiorul celulelor prin inhibi¡ia fuziunii virale la
membrana celularå. Din aceastå nouå claså de agen¡i
antivirali numai enfuvirtide este disponibil comercial.
– Enfuvirtide (T20, Fuseon)
Enfuvirtide interferå cu intrarea HIV-1 în celulå
prin inhibarea fuziunii virale la membranele celulare. În asociere cu al¡i agen¡i antiretrovirali enfuvirtide
este indicat în tratamentul experimental la pacien¡ii
cu prezen¡å evidentå a replicårii HIV-1, în ciuda
terapiei continue. Efuvirtide manifestå efecte aditive
spre efecte sinergice în experimente pe culturi celulare, când este asociat cu medicamente variate
din clasele antiretroviralelor, incluzând zidovudina,
lamivudina, nelfinavir, indinavir ¿i efavirenz.
• Recomandårile grupului de exper¡i din SUA
(2006) în tratamentul infec¡iei cu HIV/SIDA
Terapia antiretroviralå (TARV) a cunoscut modificåri semnificative în ultimii 2 ani traduse prin:
dezvoltarea de noi combina¡ii medicamentoase în
doze fixe ¿i, pe de altå parte prin pråbu¿irea unor
dogme legate de modul de ini¡iere a TARV (StreinuCercel A, 2006).
Dupå Conferin¡a Interna¡ionalå de la Toronto din
2006, evaluarea pacientului infectat cu HIV/SIDA
din punctul de vedere al testårii ini¡iale a sensibilitå¡ii
virusului la medicamentele antiretrovirale a devenit
obligatorie. Studiile interna¡ionale multicentrice –
inclusiv rezultatele la pacien¡ii inclu¿i din România –
au dus la pråbu¿irea rolului unic al inhibitorilor de
proteazå.
Noile criterii stabilite la ini¡ierea terapiei în
infec¡ia cu HIV/SIDA sunt rezervate combina¡iilor
de NRTIs: zidovudinå + lamivudinå; zidovudina +
lamivudinå + abacavir; lamivudinå + abacavir,
precum ¿i combina¡iilor de NNRTIs: efavirenz +
tenofovir; efavirenz + emtricitabinå (Pahnuphak ¿i
colab, 2006; Gulick ¿i colab, 2006).
De asemenea, noul ghid statueazå combina¡ia
zidovudinå-lamivudinå-abacavir + efavirenz,
precum ¿i combina¡ia zidovudinå-lamivudinå +
efavirenz, la o evaluare ARN-HIV de sub 50 copii/
ml (Gulick ¿i colab, 2006).
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