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Tuberculoza şi HIV 1

În cazul în care HIV 
a slăbit sistemul 
imunitar, sunteţi 
mult mai vulnerabil 
la infectarea cu 
tuberculoză.

Tuberculoza este o infecţie 
provocată de o bacterie 
cunoscută, de asemenea, 
bacilul tuberculozei. Această 
bacterie se poate răspândi de 
la o persoană la alta prin aer 
şi poate intra în organism prin 
respiraţie.

De obicei, bacteria infectează 
plămânii. Cu toate acestea, 
de asemenea, poate infecta 
alte părţi ale corpului (oase sau 
articulaţii).
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Bacteria nu înbolnăveşte pe toată lumea; va depinde de cât este de puternic sistemul imunitar al 
persoanei.3

În cazul în care 
sistemul imunitar 
este foarte puternic, 
va distruge bacteria.

În cazul în care sistemul 
imunitar este suficient de 
puternic, nu va ucide bacteria, 
dar o va ţine sub control şi nu 
vă veţi simţi bolnav. 
Aceasta se numeşte ’ infecţie 
latentă’.

În cazul în care sistemul 
imunitar este slăbit, nu 
poate controla bacteria şi 
aceasta se multiplică şi vă 
înbolnăveşte. 
Aceasta se numeşte ’ infecţie 
activă’
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Tuberculoza şi HIV 2

A se remarca

l Tuberculoza este cauzată de 
o bacterie  care se transmite 
prin aer.

l Infecţia HIV netratată 
slăbeşte sistemul imunitar 
şi face ca să aveţi mai multe 
şanse de înbolnăvire de 
tuberculoză decât alte 
persoane.

l Tuberculoza este o boală 
gravă, dar se poate vindeca.

Simptomele includ:

O tuse care 
durează mai mult 
de trei săptămâni

Febră

Pierderea 
poftei de 
mâncare

Oboseală

Medicamentele 
antituberculoase pot să 
ucidă bacteria.

Medicamentele contra HIV 
pot să facă sistemul imunitar 
mai puternic.
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greutate
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Anotări
Printre persoanele cu HIV, motivul cel mai comun de a avea sistemul 
imunitar slăbit este din cauza nerespectării tratamentului 
antiretroviral, sau în cazul când terapia nu se face de în mod 
corespunzător. Uneori, sistemul imunitar poate fi afectat de alte 
probleme medicale, sau din cauza unei hrane neadecvate, condiţii de 
locuinţă sărace, din cauza unei sarcini sau de avea o vârstă prea fragedă 
sau prea avansată.
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