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Rezistenţă la medicamente

Acest material este bazat pe o publicaţie cu copyright original al NAM, organizaţie non-profit asupra HIV, cu sediul în Regatul Unit al Marii Britanii. Publicaţia originală este 
disponibilă în www.aidsmap.com. Traducerea acestui material a fost realizat cu autorizaţia NAM.

Când HIV prezintă ’rezistenţă la medicamente’ înseamnă că unele medicamente 
antiretrovirale nu funcţionează de maneră corespunzătoare contra virusului.

!

În fiecare zi, HIV-ul încearcă să 
infecteze celulele şi să producă 
mai multe copii din el însuşi.

1 Medicamentele antiretrovirale 
evită producerea copiilor. Dacă luaţi 
medicamentele întotdeauna  la 
momentul potrivit şi în cantităţile 
potrivite, cantitatea HIV în corpul 
dumneavoastră  va fi foarte mic. 

2 Dacă, uneori, uitaţi să luaţi medicamentele, 
sau se iau cu întârziere, se va produce mai 
multă cantitate de HIV. 
l HIV este capabil să producă celule noi şi să 

elaboreze mai multe copii din el însuşi.
l HIV-ul poate să producă `rezistenţă la 

medicamente`
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Repere
l Este important să se ia  

medicamentele mereu în 
cantităţile indicate şi în 
momentul potrivit.

l În caz contrar, HIV 
poate deveni rezistent 
la medicamente. Acest 
lucru înseamnă,  că 
unele medicamente 
antiretrovirale nu îşi vor 
face funcţiunea de maneră 
corectă.

l Dacă virusul prezintă 
rezistenţă la medicamente, 
ar putea fi necesar 
schimbarea tratamentului 
antiretroviral ce se ia.

Dacă HIV devine rezistent la medicamente, 
înseamnă că medicamentele antiretrovirale ce se 
iau în acel moment nu îşi vor face funcţia de maneră 
corectă.
l În cazul acesta,chiar dacă se iau medicamentele, HIV-

ul are capacitatea de a infecta celule şi de a produce 
mai mulţi viruşi.
l De fiecare dată, va fi mai multă cantitatea de HIV în 

organism. 

4 În cazul în care se întâmplă 
acest lucru, va fi nevoie de 
schimbarea tratamentului.

Există posibilitatea ca 
următorul regim de 
medicamente să nu fie 
atât de uşor de luat şi ar 
putea presenta mai multe 
efecte adverse.
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Notiţe
Este probabil ca HIV să prezinte rezistenţă la tratament chiar dacă anterior nu aţi luat niciodată antiretrovirale. 
Pentru faptul că viruşii rezistenţi la medicamente pot  fi transmişi de la o persoană la alta, de exemplu  în timpul 
actului sexual fără prezervativ.
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