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Clinical and epidemiological aspects of registered tuberculosis cases
to HIV infected patients in District 5 of Bucharest territory between
2005 to 2011
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REZUMAT
Infecţia cu virusul imunodeficienţei umane (HIV) are un efect profund asupra răspunsului imediat celular al gazdei
faţă de Mycobacterium tuberculosis, rezultând o mare probabilitate ca persoanele coinfectate cu aceşti germeni
patogeni să dezvolte o tuberculoză (Tb) activă.
Scop. Realizarea unui studiu în care să fie analizate cazurile de Tb înregistrate la infectaţi HIV în perioada 20052011 la nivelul sectorului 5 şi evoluţia acestor cazuri sub tratament.
Material şi metodă. În perioada analizată, la nivelul Dispensarului Tb sector 5 al municipiului Bucureşti au fost
luaţi în evidenţă 40 de pacienţi cu Tb activă şi infecţie HIV, practic etichetaţi ca având SIDA. Cele mai multe cazuri
s-au înregistrat la grupa de vârstă 31-40 de ani (45,94%). La luarea în evidenţă, un număr de 34 de persoane au
reprezentat cazurile noi, iar 2 cazuri recidivele. Din acestea, 78,37% (29 de cazuri) au avut localizare pulmonară,
19 cazuri având Bk+ M şi C (51,35%).
Rezultate. Evaluarea rezultatelor tratamentului antibacilar a relevat o rată de succes a cazurilor de 64,86% (13
cazuri vindecate şi 11 cu tratamente complete).
Concluzii. Studiul a evidenţiat că lotul de bolnavi analizat nu prezintă particularităţi semnificative, rezultatele
obţinute fiind asemănătoare statistic celor prezentate în literatura medicală.
Cuvinte cheie: virusul imunodeficienţei umane (HIV), sindromul imunodeficienţei dobândite
(SIDA), tuberculoză (Tb), tratament

ABSTRACT
HIV (human immunodeficiency virus) infection has a profound effect on the host cell-mediated response to
Mycobacteryum tuberculosis, resulting in a high probability that individuals coinfected with these pathogens will
develop active tuberculosis (Tb).
Aim. A study to analyze Tb cases registered in HIV infected patients from District 5 between 2005-2011 and the
under treatment evolution of these cases.
Material and methods. In the analysed period, a number of 40 patients with active Tb and HIV, basically labeled
as having AIDS, were under observation. Most cases – 45,94% – occured in the age group of 31-40 years. When
recording data, a number of 34 persons were new cases and 2 reccurences; 29 cases (78.37%) of these had
pulmonary localization, including 19 cases with BK+ M and C (51.35%).
Results. Evaluation results of antibacilar treatment revealed a success rate of 64.86% (13 cases cured and 11
cases with complete treatment).
Conclusions. The study showed that no group of examined patients presents significant differences; the results
are statistically similar to those described in medical literature.
Key words: human immunodeficiency virus (HIV), acquired immuno-deficiency syndrome
(AIDS), tuberculosis (Tb), treatment.
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INTRODUCERE
Infecţia cu virusul imunodeficienţei umane
(HIV) are un efect profund asupra răspunsului mediat celular al gazdei faţă de Mycobacterium tuberculosis, rezultând o mare probabilitate ca persoanele
coinfectate cu aceşti germeni patogeni să dezvolte
o tuberculoză (Tb) activă. Drept repercusiune, pandemia HIV a subminat serios eforturile de control
al Tb în ţările în curs de dezvoltare şi a determinat
o creştere explozivă a numărului cazurilor de Tb în
ţările dezvoltate.
Impactul epidemiologic al infecţiei HIV/SIDA
asupra Tb a început să fie evaluat în anul 1988 când,
după 33 de ani de declin al endemiei tuberculoase,
incidenţa Tb în SUA a înregistrat o creştere alarmantă. (2)
Persoanele infectate anterior cu M. tuberculosis
care fac o infecţie cu HIV au o rată foarte mare de
reactivare a infecţiei tuberculoase. Spre deosebire
de un risc pe toată durata vieţii de 5-10% la persoanele intacte imunologic, studiile din SUA şi
Africa au arătat că, în fiecare an, 4-8% dintre persoanele coinfectate cu HIV şi bK dezvoltă o Tb
activă. (14,18,19)
Epidemiologia Tb asociată infecţiei HIV
Pe plan mondial există probabilitatea ca o treime
până la o jumătate dintre pacienţii infectaţi HIV să
fie, de asemenea, infectaţi cu M. tuberculosis. Infecţia tuberculoasă are o prevalenţă globală spectaculoasă, de aproape 2 miliarde de persoane infectate.
În lume, aproximativ 30 de milioane de oameni
sunt infectaţi HIV, din care jumătate în ţările în curs
de dezvoltare; WHO şi UNAIDS au estimat în 2005
existenţa a 39,4 de milioane de oameni ce trăiesc cu
HIV/SIDA. (16)
În ansamblu, suprapunerea HIV şi Tb este în
creştere pe măsură ce continuă transmiterea HIV la
utilizatori de droguri intravenoase, populaţii paupere şi rezidenţi urbani, care au o prevalenţă crescută a infecţiei cu M. Tuberculosis (5), dar şi prin
transmiterea, particular nozocomială, a MDR – Tb
la persoane infectate HIV. (7,8,9)
Prevalenţa infecţiei HIV la pacienţii cu Tb variază cu starea clinică şi cu localizarea geografică.
Un procent crescut dintre pacienţii cu Tb sunt coinfectaţi cu HIV. În multe ţări în curs de dezvoltare,
40-70% dintre pacienţii cu Tb erau HIV pozitivi.
(3,19)
Reactivarea Tb este mai frecventă la persoanele
infectate HIV din populaţia cu prevalenţă crescută
a infecţiei cu M. tuberculosis. Aceasta include utilizatorii de droguri intravenoase, rezidenţii urbani,
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membrii minorităţilor rasiale şi etnice, deţinuţii,
contacţii pacienţilor cu Tb şi rezidenţii sau imigranţii
din arii endemice. (10,15)
Creşterea impactului infecţiei HIV asupra Tb a
determinat la Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mai multe revizuiri ale definiţiei
cazului de SIDA. În 1987, CDC introduce Tb extrapulmonară la persoanele HIV seropozitive ca indicator al diagnosticului de SIDA. Din 1993, definiţia cazului de SIDA include şi Tb pulmonară la
persoanele HIV pozitive.
Elemente de imunopatogenie ale coinfecţiei HIV-Tb
Istoria naturală a infecţiei cu M. tuberculosis
este modificată dramatic de prezenţa infecţiei HIV.
Când afecţiunea Tb este prezentă ca primoinfecţie,
în majoritatea cazurilor răspunsul imun de tip
celular al gazdei distruge bacilii şi previne dezvoltarea bolii. La persoanele cu imunitate celulară
intactă, infecţia cu M. tuberculosis rămâne subclinică mai mulţi ani (chiar zeci de ani după infecţia
iniţială) şi majoritatea indivizilor infectaţi nu fac
niciodată boală clinică. Aproape 5% dintre indivizii
sănătoşi vor dezvolta o boală activă, de obicei la
1-3 ani după achiziţionarea infecţiei. Totuşi, indivizii cu imunitatea de tip celular diminuată, cum ar
fi persoanele infectate HIV, pot progresa mult mai
rapid de la infecţie primară la boală. (13)
Cel mai frecvent, infecţia HIV duce la reactivarea
unor infecţii tuberculoase latente, în condiţiile dezvoltării unui deficit imun important, exprimat
biologic printr-o reducere a numărului de limfocite
CD4+ periferice sub 500/mm3. La subiecţii cu
SIDA există o scădere importantă a concentraţiei
limfocitelor T4 circulante, de la 600-1.700/mm3 la
sub 200/mm3.
Este important de precizat faptul că depleţia limfocitelor CD4+ nu reprezintă principalul mecanism
incriminat în imunopatogenia SIDA. (13,15) Perioada asimptomatică lungă (5-10 ani) până la declanşarea elementelor constitutive SIDA, motivată
de capacitatea încă păstrată de reactivitate imună
mediată umoral, existenţa unor anticorpi favorizanţi
ai amplificării replicării HIV, intervenţia IL-6 şi a
factorului de necroză tumorală, care multiplică
celulele CD4+ conţinătoare de virioni, precum şi
intervenţia unor mecanisme autoimune prin reacţia
anticorpilor anti-gp 120 cu anumite antigene de
histocompatibilitate, sunt numai câteva elemente
evidenţiate suplimentar în patogenia bolii.
Această reactivare a Tb după o perioadă variabilă
de latenţă se face prin activarea unor bacili tuberculoşi („persisteri“) aflaţi în stare de activitate
metabolică minimă (sinteză infimă de ARN şi
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proteine), protejaţi astfel de acţiunea medicamentelor antituberculoase, cât şi a mecanismelor imune
de distrugere, prin absenţa peretelui celular şi a
diviziunii celulare. În condiţii imune normale, activarea bacililor persistenţi la forma activă metabolic
atrage imediat acţiunea distructivă a mecanismelor
imune, ceea ce nu se mai întâmplă în cazul infecţiei
HIV, prin distrugerea masivă a limfocitelor CD4,
astfel încât multiplicarea micobacteriilor este favorizată.
Aşadar, depleţia limfocitelor CD4 este rezultatul
atât al multiplicării intracelulare a HIV, prin acţiunea
unor anticorpi facilitanţi şi a unor citokine, cât şi al
unor procese autoimune ce afectează şi celulele
CD4+ încă neinfectate HIV. Rezultă ca fiind necesară administrarea unui tratament profilactic antituberculos la subiecţii infectaţi cu HIV, cât şi a unui
tratament adresat proceselor de instalare a deficitului
imun. (10,11)
Manifestări clinice ale Tb asociate cu HIV
Infecţia HIV, prin alterarea progresivă a capacităţii de răspuns imun a organismului, determină
un risc crescut de îmbolnăvire tuberculoasă la persoanele dublu infectate, apreciat pe baza unor studii
prospective ca fiind de cel puţin 3%, ceea ce înseamnă minimum o triplare a formelor clinice de
Tb în subpopulaţia IDR+HIV+ faţă de cea IDR+HIV
luată ca martor. Aspectul clinic al Tb la pacienţii
infectaţi cu HIV variază de la trăsăturile tipice de
Tb la boala diseminată atipică. Pentru că M. tuberculosis este un agent patogen relativ virulent,
reactivarea infecţiei latente tinde să se producă mai
devreme în cursul imunosupresiei induse de HIV
decât pentru alte infecţii oportuniste. Theuer şi col.
au găsit că pacienţii cu infecţie HIV şi Tb au un
număr mediu de limfocite CD4+ de 326/mm3 comparativ cu 928/mm3 la pacienţii HIV seronegativi.
La pacienţii cu un număr mai mare de limfocite
CD4+, aspectul clinic al Tb este frecvent tipic cu
febră, transpiraţii nocturne, tuse productivă şi scădere ponderală. Radiografia pulmonară arată infiltrate focale şi cavităţi, deşi infiltratele difuze şi adenopatia mediastinală nu sunt neobişnuite.
La cei cu infecţie HIV mai avansată şi numărul
limfocitelor CD4+ mai scăzut, aspectul clinic poate
fi atipic, cu o prevalenţă mai mare a infiltratelor
pulmonare difuze, a bolii miliare şi a diseminărilor
extrapulmonare, incluzând şi prezenţa hemoculturilor pozitive. (15)
Un număr semnificativ de studii au demonstrat
prevalenţa crescută a bolii extrapulmonare la pacienţii cu Tb şi infecţie HIV. Determinările obişnuite
extrapulmonare la pacienţii cu infecţie HIV includ:
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ganglionii limfatici, sistemul nervos central, sângele, măduva hematogenă şi tractul genitourinar.
Diagnosticul de Tb la un pacient cu infecţie HIV
poate fi dificil, iar diagnosticul diferenţial este
foarte ramificat. Aspectul clinic şi atenţia deosebită
la cheile epidemiologice (de ex. încarcerarea sau
spitalizarea recentă, istoricul de reacţie la PPD pozitivă sau imigrarea dintr-o arie endemică) sunt importante pentru diagnostic. Deoarece aspectul clinic
poate fi atipic, medicul poate să nu suspecteze Tb şi
să nu solicite teste corespunzătoare pentru diagnostic.
Tb pulmonară la pacienţii infectaţi HIV se poate
prezenta radiologic cu infiltrate focale, infiltrate
difuze, cavităţi, revărsate pleurale, adenopatii hilare
sau mediastinale. Pot fi pacienţi cu radiografie
pulmonară normală, dar cu o cultură efectuată din
spută, pozitivă.
Testul cutanat la tuberculină rămâne un instrument clinic şi epidemiologic important pentru identificarea persoanelor infectate cu M. tuberculosis.
(1) La pacienţii cu infecţie HIV, absenţa răspunsului
imun mediat celular la antigenele cutanate este
marca precoce a imunosupresiei. (6) Astfel, răspunsul la testul cutanat la PPD poate fi insuficient
la pacienţii cu Tb asociată cu HIV, implicarea limfocitelor T4 în hipersensibilitatea de tip întârziat
determinând o diminuare până la negativare a intradermoreacţiei la tuberculină, proporţională cu scăderea acestora. Clinic, prezenţa unui test cutanat la
tuberculină la un pacient cu semne şi simptome
sugestive este un puternic factor predictiv pentru
Tb. Deoarece sensibilitatea testelor cutanate este
redusă la persoanele infectate HIV, în definiţia unui
test cutanat pozitiv, la acestea, diametrul induraţiei
este de ≥ 5 mm. (20)
Prevalenţa anergiei este de trei ori mai mare la
persoanele HIV seropozitive decât la persoanele
HIV seronegative. (6)
Diagnosticul definitiv de Tb se face prin cultură,
deşi rezultatele pot să nu fie disponibile pentru mai
multe săptămâni sau luni. Utilizarea tehnicilor de
cultură radiometrică a îmbunătăţit considerabil
diagnosticul Tb. Indiferent de sistemul de cultură
utilizat, diagnosticul nu este niciodată confirmat
imediat şi tratamentul prezumptiv pentru Tb este
necesar la pacienţii cu aspect clinic sugestiv de
boală. În timp ce un răspuns clinic la tratamentul
prezumptiv poate ajuta la confirmarea diagnosticului de Tb, eşecul terapiei poate rezulta din rezistenţa
la medicamente (4,12) sau non-aderenţa la tratament
a pacientului, astfel încât acest element nu exclude
diagnosticul.
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Pornind de la aceste date comunicate în literatura
de specialitate şi ţinând cont de nivelul endemiei
prin TB la nivelul sectorului 5 al Capitalei, sector
ce se confruntă cu un mare polimorfism al populaţiei,
aglomeraţie a etniei rrome, populaţie majoritară neasigurată, cu nivel economic şi educaţional redus,
ne-am propus realizarea unui studiu în care să fie
analizate cazurile de Tb înregistrate la infectaţi HIV
în perioada anilor 2005-2011 la nivelul sectorului 5
şi evoluţia acestor cazuri sub tratament.

Structura lotului de bolnavi în funcţie de zona de
reşedinţă:
• zone defavorizate socio-economic: 72,97%
(27 de cazuri) (Ferentari, Amurgului, Zăbrăuţiului, Iacob Andrei, Aleea Livezilor);
• zone cu venit mediu: 21,62% (8 cazuri) (zona
Calea Rahovei);
• zone cu venit peste medie: 5,41% (2 cazuri)
(Şos. Panduri, 13 Septembrie, Piaţa Unirii,
Cotroceni) (Fig. 2).

MATERIAL ŞI METODĂ
În perioada analizată, la nivelul Dispensarului
TB sector 5 al municipiului Bucureşti au fost luaţi
în evidenţă 40 de pacienţi cu Tb activă şi infecţie
HIV, practic etichetaţi ca având SIDA. În primele
trei luni de la începerea tratamentului au fost infirmate 3 dintre cazuri.
Toate datele obţinute au fost raportate la cei 37
de pacienţi rămaşi în studiu şi la care depistarea
tuberculozei a permis-o şi pe cea a unei infecţii
HIV necunoscute (conform Programului Naţional
de Control al Tuberculozei – PNCT, toţi pacienţii
nou diagnosticaţi cu tuberculoză, caz nou/recidivă,
trebuie încurajaţi să accepte testarea HIV).
Analiza studiului s-a făcut pe elementele: categorie de vârstă, sex, domiciliu, status socio-economic, tipul de caz la luarea în evidenţă, localizare şi
forme anatomoclinice, confirmare bacteriologică
bK, tipul de regim antituberculos instituit, durata
tratamentului şi, în final, evaluarea cohortei analizate.

REZULTATE
În ceea ce priveşte criteriul vârstei, cele mai
multe cazuri de tuberculoză la infectaţi HIV s-au
înregistrat la grupa de 30-39 de ani – 46%.
Pe sexe au predominat bărbaţii (23 = 62,16%).
Cele mai numeroase cazuri au fost consemnate,
pentru ambele sexe, la grupa de vârstă 30-39 de ani
(9 bărbaţi, 8 femei) (Fig. 1).

FIGURA 2. Distribuţia cazurilor în funcţie de zona de
reşedinţă

Structura lotului în funcţie de statutul de asigurat este prezentată în Fig. 3.

FIGURA 3. Status socio-economic

Încadrarea cazului de tuberculoză la luarea în
evidenţă a fost dominată de categoria cazurilor noi
de TB (Fig. 4).

FIGURA 4. Tipuri de caz

Figura 1. Structura pe grupe de vârstă şi sex a lotului
(37 de cazuri)

Structura lotului în funcţie de localizarea
bolii tuberculoase:
• pulmonară: 29 de cazuri (78,37%);
• extrapulmonară: 8 cazuri (21,62%) (Fig. 5).
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standard (prevăzute de PNCT), iar în 8 cazuri regimurile au fost individualizate. Numai 2 dintre
cazuri au primit tratament intermitent (3/7) în faza
de consolidare (Fig. 7 şi 8).

FIGURA 5. Localizarea tuberculozei pe criteriile OMS

În structura localizărilor pulmonare cele mai numeroase au fost formele cazeos-ulcerate şi cavitare
(Tabelul 1).
TABELUL 1. Forme anatomo-radiologice
de TB (localizare pulmonară)
TB pulmonară
TB bronşică
TB bronhopneumonică
TB infiltrativă
TB miliară
TB cazeos-ulcerată
TB cavitară

valoare absolută
2
4
5
6
6
6

Frecvenţa formelor extrapulmonare de localizare
a TB este ilustrată în Tabelul 2.
TABELUL 2. Forme extrapulmonare de boală
TB extrapulmonară
Peritonită TB
Meningită TB
TB urogenital
Pleurezie TB
TB ganglionară periferică

Valoare absolută
1
1
1
2
3

FIGURA 7. Regimuri de tratament
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ritm 3/7 în faza
ritm 7/7 pe
întreaga durată de consolidare
a tratamentului

FIGURA 8. Ritmuri de administrare

Nu s-au semnalat reacţii adverse majore care să
necesite întreruperea medicaţiei, ci doar citolize hepatice moderate (2,75% dintre cazuri) ce au necesitat doar reducerea dozelor de PZM, RMP, HIN pe
o perioadă limitată de timp, 5,6% rash cutanat (administrare de antihistaminice), 3,2% greaţă, vărsături, 1,2% parestezii în membre, poliartralgii (Fig. 9).

În 19 cazuri examenul bacteriologic a fost pozitiv (Bk+ M şi C), adică 51,35%, în celelalte rezultatul fiind negativ. Rezultatele antibiogramelor
pentru sputele pozitive în cultură nu au relevat prezenţa chimiorezistenţei la medicamentele atituberculoase testate (Izoniazidă şi Rifampicină) (Fig. 6).
fără reacţii adverse rash cutanat
majore

hepatotoxicitate

parestezi,
poliartralgi

FIGURA 9. Reacţii adverse majore

FIGURA 6. Confirmare bacteriologică

S-a instituit tratament antituberculos pentru
toate cele 37 de cazuri, în medie tratamentul fiind
administrat între 6-12 luni, cu excepţia unui caz. Un
număr de 29 de regimuri de tratament au fost

Toate cazurile cu coinfecţie HIV/TB au fost internate pe secţii de boli infecţioase, unde s-a stabilit
statusul HIV, inclusiv terapia antiretrovirală, iar
prin consult interdisciplinar, cu pneumologul teritorial, s-a instituit tratamentul anti-TB.
În ceea ce priveşte evoluţia sub tratament a cazurilor, 64,86% au constituit succes (13 cazuri vindecate şi 11 tratamente complete), din celalalte categorii de evaluare reţinându-se numărul de 2
eşecuri, respectiv 2 abandonuri (Fig. 10).
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FIGURA 10. Rezultatele tratamentului (categorii de
evaluare)

Întrucât urmărirea pacienţilor s-a făcut doar
până la încheierea tratamentului antiTb, când s-a
evaluat cohorta, date despre evoluţia lor în timp nu
au fost disponibile, pacienţii rămânând strict în evidenţa reţelelor de boli infecţioase.
Faţă de datele raportate în literatura de specialitate, la nivelul sectorului 5 al Municipiului
Bucureşti, cazurile cu coinfecţie HIV/TB, în care
infecţia Tb a evoluat spre boală, nu au prezentat
particularităţi: incidenţa coinfecţiei HIV/TB este
sub valorile comunicate de OMS (1,95%000 faţă de
3%000, iar vârful incidenţei se situează între 30-39
de ani, fiind mai frecventă la sexul masculin. Coinfecţia HIV/TB predomină în aglomeraţiile populaţionale cu nivelul socio-economic şi educaţional
scăzut, majoritatea deţinând-o la înregistrare cazurile noi (91,89%, 34 de cazuri în studiul de faţă).

Aspectele clinice relevă că localizările pulmonare
sunt de 3 ori mai frecvente decât cele extrapulmonare, confirmarea bacteriologică realizându-se în
mai mult de jumătate din cazuri (51,35%), procent
scăzut faţă de media pe ţară, de 64% la populaţia
neinfectată HIV.
În ceea ce priveşte chimioterapia, rata de succes
s-a dovedit a fi mai scăzută cu aproximativ 1/4 faţă
de populaţia neinfectată HIV (64,28%, respectiv
83% rata pe ţară).
Rata de decese la lotul în studiu s-a situat sub
valoarea indicativului pe ţară (5,41% faţă de
6,8%).

CONCLUZIE
Studiul a evidenţiat că lotul analizat nu prezintă
particularităţi semnificative, rezultatele obţinute
fiind asemănătoare statistic celor prezentate în literatură. În acelaşi timp, menţinerea unor sisteme
eficiente de supraveghere a infecţiei HIV/SIDA,
precum şi a grupurilor vulnerabile de îmbolnăvire
TB din rândul infectaţilor HIV, poate permite
direcţionarea rapidă a unor măsuri medico-sociale
cu efect salutar în situaţii care reclamă aceasta (coinfecţii HIV/TB, SIDA, prin apariţia unei tuberculoze la un infectat HIV, infectat HIV cu risc de a
fi infectat TB etc.).
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