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Toate medicamentele antiretrovirale încearcă 
să evite ca HIV-ul să infecteze celule noi, dar 
există anumite clase de medicamente  care 
au tendinţa de a o face prin căi diverse.

Combinaţia a două medicamente de distintă 
clasă poate contribui la obţinerea unui  efect 
potent contra HIV.

Obiectivul tratamentului este de a obţine o” 
încărcătura virală ne detectabilă”, adică, obţinerea  
HIV în sânge la un nivel foarte scăzut.

Tratamentul anti-HIV  ajută să te menţii sănătos şi deasemenea reduce cantitatea viruşilor existenţi în organismul tău.

Aşa deci prin această  formă  HIV-ul infectează celulele organismului. 
Medicamentele de clasă distinctă acţionează asupra diferitelor părţi ale corpului.  

HIV-ul se ascunde în interiorul celulei.

Aşa numiţii “ inhibitori de integrază” 
evită ca aceasta să se întâmple.

HIV –ul se uneşte unor limfociţi CD4. 
Aceste celule sunt componenţii importanţi 
al sistemului imunitar, sunt mecanismul de 
apărare a corpului.

 
Medicamentele aşa numite “ inhibitori 
de la intrare” incearcă să evite ca aceasta 
să se întâmple.

Situat în interiorul celulei, HIV-ul îşi 
schimbă structura.

Medicamentele denumite “nucleoside” 
şi “ne- nucleoside” evită ca aceasta să 
se întâmple.
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Se produce mai mult HIV.

Aşa numiţii “ inhibitori de  
protează” ( IP) încearcă evitarea 
acestuia.
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Noul HIV iese din celula si poate gasi 
alte celule pentru infectare.

5 De remarcat
l Fiecare clasă de medicamente acţionează  asupra HIV-ului de o anumită forma.
l Se foloseşte  o combinaţie de mai multe medicamente pentru obţinerea unui efect mult mai potent 

asupra virusului.
l Obiectivul tratamentului este de a ajunge la deţinerea unei cantităţi de HIV pe cât posibil mai scăzută. 

Notiţe
Inhibitorii de la intrare
l Aici sunt incluşi inhibitori ai coreceptorului CCR5 şi inhibitorii de la fuzionare.

“Nucleoside “ şi “ne-nucleoside”
l Denumirea ştiinţifică pentru “ nucleozidic” este cel de  inhibitori ai reverstranscriptazei analogice nucleozidic 

(ITIN, în siglele sale). Termenul ştinţific pentru a se defini “ ne-nucleozidic” este cel de inhibitori ne.nucleozidici 
de reverstrancriptază  ne-analogice de nucleozidic (ITINN, în siglele sale).
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