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ÎN CE MÅSURÅ NOILE ANTIRETROVIRALE
VIZEAZÅ SANCTUARELE?
În ce måsurå noile antiretrovirale vizeazå sanctuarele?
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REZUMAT
Sanctuarele reprezentate în principal de sistemul nervos central şi tracturile genitale sunt deseori subestimate/
trecute cu vedere atât pentru alegerea unei scheme terapeutice cât şi în monitorizarea clinică a pacientului
cu infecţie HIV. Articolul isi propune sa prezinte date recente referitoare la penetrabilitatea antiretroviralelor
la nivelul lichidului cefalorahidian şi a lichidelor tracturilor genitale. Deşi antiretroviralele noi par a se concentra
eficient la nivelul sanctuarelor, alegerea regimurilor terapeutice optime în vederea scăderii transmiterii HIV şi
controlului afectării neurocognitive rămâne o provocare.
Cuvinte cheie: HIV, tratament antiretroviral, sanctuare, LCR, lichid cervicovaginal, lichid
seminal

ABSTRACT
The sanctuaries, represented mainly by the central nervous system and the genital tract are often overlooked
when choosing an antiretroviral regimen or during clinical monitoring of the HIV-infected patient. The article
rewies the recent data about antiretroviral penetrability în the cerebrospinal fluid and the genital tract fluids.
Although the new antiretrovirals appear to concentrate adequately în sanctuaries, choosing an optimal
therapeutical combination of antiretrovirals în a HAART regimen that aimes to reduce HIV transmission or to
control neurocognitive impairment remains a challenge.
Key words: HIV, antiretroviral treatment, sanctuaries, CSF, cervicovaginal fluid, seminal
fluid

INTRODUCERE
Abordarea complexă a pacientului cu infecţie
HIV impune necesitatea personalizării regimurilor
terapeutice în concordanţă cu vârsta, sexul, comorbidităţile, stilul de viaţă. Alegerea schemei de
tratament antiretroviral (ARV) combinat ar trebui
să ţină cont de factorii de risc individuali. Aceştia
se referă la riscul de transmitere a infecţiei HIV
partenerilor sexuali sau produsului de concepţie,
dar şi la riscul de afectare neurocognitivă. S-a demonstrat că HIV se poate cantona şi poate evolua
independent în sanctuarele reprezentate de sistemului nervos central (SNC) şi tractul genital (1).

Întrebarea este dacă din punct de vedere practic,
medicul infecţionist are în vedere aceste sanctuare
în momentul alegerii unei scheme ARV sau în
momentul în care evaluează un pacient cu ARN
HIV plasmatic nedetectabil?
Ne propunem o trecere în revistă a concentraţiilor
antiretroviralelor din două sanctuare cu impact
major din punct de vedere clinic şi epidemiologic:
SNC şi tractul genital. Vom lua în discuţie factorii
implicaţi în penetrabilitatea ARV la aceste nivele.
În final vom trece în revistă date recente legate de
penetrabilitatea în aceste sanctuare a noilor medicamente ARV. Aceste medicamente, care reprezintă
o opţiune în regimurile de salvare pentru pacienţii
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multiexperimentaţi, tind, datorită efectelor adverse
reduse şi a eficienţei bune, să devină componente
ale regimurilor de primă linie (2-4), fiind recomandate de ghidurile DHHS (5) şi European AIDS
Clinical Society (6).
Care sunt sanctuarele pe care trebuie să le avem în
vedere în alegerea unui regim antiretroviral
combinat şi de ce?
Noţiuni cum ar fi compartiment, rezervor, sanctuar, sunt desori utilizate pentru a defini acelaşi
lucru şi considerăm că necesită clarificări. Un
compartiment viral este locul anatomic la nivelul
căruia virusul evoluează distinct faţă de alte zone
anatomice la pacienţii netrataţi (7). Rezervorul viral
este un tip de celule sau un loc anatomic unde virusul
persistă pe o perioada prelungită de timp şi este
capabil să menţină pool-ul de celule infectate, cum
ar fi de exemplu cel al celulelor CD4 cu infecţie
latentă, în cazul HIV (8). Un sanctuar viral este locul
care este într-o mare măsură impermeabil sau slab
permeabil pentru (anumite) antiretrovirale, la nivelul
căruia replicarea virală continuă pe parcursul
tratamentului, permiţând dezvoltarea sau selecţia
tulpinilor rezistente (9, 10). Clasic, sanctuarele sunt
reprezentate de sistemul limfatic, ochi, tractul genital
şi sistemul nervos central. HIV pătrunde la nivelul
sanctuarelor încă din fazele iniţiale ale infecţiei şi
poate determina o infecţie autonomă (11-13). Mai
mult, din cauza penetrabilităţii diferite a
antiretroviralelor la aceste nivele, se pot selecta
tulpini virale cu mutaţii de rezistenţă, diferite de cele
circulante în plasmă (14). Există situaţii în care s-au
găsit niveluri detectabile ale ARN HIV în lichidului
cefalorahidian (LCR) şi respectiv în fluidele tractului
genital, în condiţiile în care nivelurile plasmatice ale
ARN HIV erau sub limita de detecţie (15, 16). Din
punct de vedere clinic, compartimentalizarea infecţiei
cu HIV la nivelul sistemului nervos central (SNC)
poate determina deficite neurocognitive care interferă
cu
funcţionalitatea
pacientului
(17).
Compartimentalizarea infecţiei HIV la nivelul
organelor genitale poate influenţa transmiterea HIV
(18). Concentrarea ARV la nivelul lichidului amniotic
şi a cordonului ombilical poate influenţa transmiterea
materno-fetală a HIV (19).
Factori implicaţi în penetrabilitatea antiretroviralelor
în sanctuare
Factorii de care depinde pătrunderea ARV la
nivelul sanctuarelor ţin de proprietăţile fizicochimice ale medicamentului, respectiv greutate
moleculară, liposolubilitate, de legarea pe proteinele
plasmatice (esenţială pentru activitate este frac-

ţiunea liberă), de metabolismul acestora (de
exemplu procesele de ionizare în cazul Tenofovirului şi Fuzeonului, de fosforilare în cazul Zidovudinei şi Didanozinei), de mecanismele locale de eflux
(dintre care un rol important îl are glicoproteina P
– PGP, genele de multidrogrezistenţă – MRP),
existenţa unor comorbidităţi (boli cu transmitere
sexuală cu rol facilitator pentru transmiterea HIV,
sau afecţiuni inflamatorii care afectează permeabilitatea membranei hemato-encefalice în cazul
afectării neurologice) şi nu în ultimul rând de
interacţiunile medicamentoase (20, 21). Deşi există
o serie întreagă de factori ce influenţează penetrabilitatea antiretroviralelor în sanctuare, măsurarea nivelurilor de antiretrovirale din lichidul cervicovaginal, seminal şi respectiv lichidul cefalorahidian
(LCR) este folosită ca sistem de raportare în ceea
ce priveşte penetrabilitatea medicaţiei.
În tabelul 1 sunt ilustraţi cei mai importanţi
factori implicaţi în pătrunderea medicamentelor în
diferitele sanctuare (greutatea moleculară, legarea
de proteinele plasmatice, concentraţiile plasmatice,
raportul dintre concentraţiile din LCR, lichid cervicovaginal şi respectiv seminal şi plasmă).
În general, nivelurile ARV din LCR sunt mult
mai mici decât cele plasmatice, sistemul nervos
central fiind de departe sanctuarul care prin proprietăţile speciale ale barierei hematoencefalice
(BHE) şi prin mecanismele complexe de eflux,
reuşeşte să limiteze drastic accesul substanţelor
străine. La nivelul fluidelor genitale, unele medicamente antiretrovirale reuşesc să atingă concentraţii
mult mai mari decât cele plasmatice (ZDV, 3TC,
FTC, TDF, NVP, IDV). O altă observaţie este legată
de faptul că există diferenţe între permeabilitatea
ARV la nivelul lichidului seminal şi al lichidului
cervico-vaginal, cu concentrare mai bună a ddI, d4T,
ABC şi dintre IP a ATV la nivelul lichidului seminal.
Pe de altă parte, se pare că APV se concentrează mai
bine la nivelul fluidului cervico-vaginal.
Cele mai multe componente ale clasei INNRT
penetrează bine atât la nivelul fluidelor tractului
genital, cât şi LCR. Interesant este faptul că din
grupul INNRT, NVP care are greutate moleculară
mai mică şi legare mai redusă de proteine plasmatice,
pare să aibă avantaje în ceea ce priveşte penetrabilitatea la nivelul SNC cât şi la nivelul gonadelor.
În rândul inhibitorilor de protează, aceleaşi caracteristici diferenţiază IDV de restul antiretroviralelor.
Analizând penetrabilitatea ARV în sanctuare, se
pune problema în ce măsură proprietăţile fizicochimice ale medicamentului respectiv influenţează
concentraţia din lichidele tractului genital. Este
evident că legarea de proteinele plasmatice influenţează pasajul prin limitarea cantităţii de medi-
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TABELUL 1. Medicamente antiretrovirale aprobate, unele dintre proprietăţile lor, concentraţiile plasmatice şi raportul
dintre concentraţiile medicamentelor la nivelul LCR, lichidului seminal şi a celui cervicovaginal (20-36)
Nume aprobat
Zidovudine (ZDV)
Lamivudine (3TC)
Stavudine (d4T)
Didanosine (ddI)
Abacavir (ABC)
Emtricitabine (FTC)
Tenofovir disoproxil
(TDF) (precursorul TDF:
PMPA)
Nevirapine (NVP)
Efavirenz (EFV)
Etravirine (ETV)
Indinavir (IDV)
Ritonavir (RTV)
Nelfinavir (NFV)
Saquinavir (SQV)
Amprenavir (APV)
Lopinavir (LPV)
Atazanavir (ATV)
Fosamprenavir (FPV)
(convertit rapid la
Amprenavir)

Greutate
moleculară
măsurată
în ce?
267.2
229.3
224.2
236.2
286.3
248.2
519.4
289.2
(PMPA)
266.3
315.7
435
613.8
721
567.8
670.9
505.6
628.8
704.9

Legare de
proteine

Concentraţie în
plasmă

Raport LCRplasmă

34-38
<36
Neglijabilă
<5
49
-

4.5-6.7 μmol/ml
4.3-8.7 μmol/ml
3.3-6.4 μmol/ml
2.12-11 μmol/ml
5.2-10.9 μmol/ml

2,67-6,12%
1,16-13,1%
5,63-6,06%
4,64-8.02%
9,62-36%

200-235%
400%
4-5%
21-100%
8-40%
375-450%

Raport lichid
cervicovaginalplasmă
200-235%
400-660%
2-5%
21%
8%
375%

296 ± 90 ng/mL

5%

110-400%

110-330%

7.5-16.9 μmol/ml
9.2-16.6 μmol/ml
0,6 μmol/ml
12.2-13.0 μmol/ml
10.5-26 μmol/ml
5.6-8.45 μmol/ml
1.84-3.23 μmol/ml
10.6-19.2 μmol/ml
67945 ± 4215 μg/l
128–6200 ng/ml

29-63%%
0,26-0,99%

60-100%
0,6%

0,25-6 %
0-1,23%
0-0,14%
0-0,25%
0,88-3 %
0,02-0,23%
0-0,65%

40-200%
20%
0-5%
20%
3-30%
30%

70-130%
0,4-3%
130%
70-200%
3-26%
5%
0-3%
20-50%
5-12%
18%

0,88-1,64%

8,2-17%

150%

-(PMPA)
60
99.5
99.9
60
98-99
>99
98
90
98-99
++(+)

585.6

+++

Darunavir (DRV)

548

95

Enfuvirtide (T20)

446.2

+++

514
444

76
83

Maraviroc (MVC)
Raltegravir (RGV)
*Voluntari fără infecţie HIV

Mediană 3930
(1800–12900)
ng/ml
3.69 (SD 1.828)
μg/mL
21.4–478.0 ng/ml
37–5180 ng/ml

cament liber, inhibitorii de protează care se leagă
intens de proteinele plasmatice realizând concentraţii mai mici comparativ cu inhibitorii nucleozidici
de revers-transcriptază cu legare redusă de proteinele plasmatice (25). Cu toate acestea, d4T, ABC
şi ddI par a fi excepţii de la aceste reguli, posibil
prin intervenţia altor mecanisme.
Date recente referitoare la penetrabilitatea noilor
antiretrovirale la nivelul LCR şi lichidelor tracturilor
genitale
Etravirina (37), un nou INNRT are o greutate
moleculară medie de 435 Da şi se leagă în proporţie
de 99,9% de proteinele plasmatice (37). Concentraţiile de etravirină din tractul genital feminin sunt
de 1,3 ori mai mari comparativ cu cele plasmatice
(30). În ceea ce priveşte penetrabilitatea la nivelul
LCR, deşi are legare mare de proteine plasmatice şi
în clasificarea recentă a lui Letendre are un scor de

Raport lichid
seminal –
plasmă

0%
2,55-8,55%
2,43-5,41%

ND
323%*

230%

penetrabilitate de 2, există date care indică eficienţa
clinică pentru pacienţii multiexperimentaţi cu
patologie nervoasă determinată de HIV (38).
Darunavir (DRV) este un inhibitor de protează
(39), cu greutate de 548 Da şi proporţie mare de
legare de proteine plasmatice. Atinge concentraţii
mai mari decât cele plasmatice la nivelul tractului
genital feminin (150%) (30). De asemenea,
Darunavir se concentrează în lichidul seminal la
valori ce depăşesc cu 50% concentraţia eficientă
(EC50) pentru virusul sălbatic (31). Mai mult, un
studiu cu DRV în monoterapie a găsit o concentraţie
mediană în lichidul seminal care era apropiată de
concentraţia plasmatică liberă de DRV şi de
aproximativ 6 ori mai mare decât EC50, ceea ce
demonstrează o bună penetrabilitate la nivelul tractului
genital masculin (32). În ceea ce priveşte penetrabilitatea
DRV în LCR, atât grupul de la San Diego condus de
Letendre(40), cât şi cel de la Gothenburg-San Francisco
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(41), au găsit niveluri detectabile de la nivelul LCR la
toţi pacienţi studiaţi. Cele mai multe niveluri din LCR
depăşeau IC50, ceea ce semnifică un nivel suficient
pentru a inhiba replicarea tipului sălbatic al HIV. Aceste
observaţii indică faptul că DRV poate fi folosit cu succes
în schemele care vizează controlul replicării HIV la
nivelul SNC.
Raltegravir (RGV), singurul inhibitor de integrază aprobat, are o serie de avantaje în ceea ce
priveşte penetrabilitatea în sanctuare şi anume greutatea moleculară de 444 Da şi legarea de proteinele
plasmatice de doar 83% (42). Studii recente indică
un raport de 2,3 între concentraţia RGV din fluidul
cervico-vaginal şi plasmă şi o concentraţie de 16
ori mai mare decât IC95 în tractul genital feminin
(33). La voluntari sănătoşi, nivelurile de RGV din
lichidul seminal au fost de 3,23 ori mai mari decât
cele plasmatice.(43). La un grup mic de pacienţi,
Barau şi colaboratorii au găsit un raport mediu de
145% între concentraţiile RGV din lichidul seminal
şi cele plasmatice (44). Mai mult, acest raport a fost
mai mare la sfârşitul intervalului de dozare, sugerând acumularea medicamentului şi persistenţa
lui la nivelul compartimentului genital masculin,
fie prin întârzierea transferului, fie printr-un
clearance mai redus (34). Aceste atribute pot
recomanda RGV în combinaţie cu alte ARV pentru
scăderea transmiterii şi compartimentalizării infecţiei HIV la nivelul tractului genital.
Într-un studiu publicat în 2009, Yilmaz şi
colaboratorii au găsit că în aproximativ 50% dintre
probele de LCR, concentraţiile RGV depăşesc
IC95, acesta având concentraţii inhibitorii în LCR
la majoritatea pacienţilor (45). Într-un studiu similar, Letendre (46) a detectat niveluri ale RGV
peste IC50 în toate probele de LCR de la cei 21
pacienţi luaţi în studiu şi a găsit o mediană a
concentraţiei RGV în LCR de 14,5 ng/mL (IQR 9,3
- 26,1, limite 6,0 - 94,2). Concentraţiile plasmatice
mediane au fost de 260,9 ng/mL (IQR 72,0 - 640,4,
limite 17,8 - 4870). Raportul LCR-plasmă a fost
5,8% (IQR 2,1%- 17,8%, limite 1,0%- 53,5%). Ca
urmare a acestor date RGV poate fi recomandat ca
şi component al regimurilor cu bună penetrabilitate
la nivelul LCR (47).
S-au constatat diferenţe în ceea ce priveşte
tropismul populaţiei virale prezente în LCR şi
respectiv tractul genital şi plasmă, în sensul prezenţei în mare măsură a tulpinilor HIV cu tropism
CCR5 în LCR (48-50).
Studiile legate de tropismul HIV şi de utilizarea
co-receptorilor la nivelul creierului sunt limitate.
Având în vedere că macrofagele derivate din
monocite reprezintă celule de suport pentru infecţia
HIV productivă la nivelul SNC şi că, cel mai probabil

joacă un rol major în dezvoltarea demenţei legate de
HIV, o serie de studii s-au axat pe co-receptorii
utilizaţi de către aceste celule. CCR5 a fost găsit a fi
principalul coreceptor utilizat de către izolatele HIV1 din creier (51-53). Pacienţii cu boală HIV în stadiu
avansat (52) şi în special cei cu demenţă şi afectare
neurocognitivă asociate HIV au avut tropism crescut
pentru macrofage şi au utilizat co-receptorii CCR5
(54, 55). Cu toate acestea, la unii indivizi, au fost
identificate tulpini care utilizează atât CCR5 cât şi
CXCR4 pentru intrare (56, 57), deşi utilizarea CCR5
pare a fi preferată (57).
În baza acestor observaţii prin care receptorii de
CCR5 sunt frecvenţi la nivelul creierului persoanelor
infectate cu HIV, ca şi pe baza studiilor care
demonstrează că Maravirocul atinge concentraţii
adecvate în LCR (peste IC50) (36, 58), se poate
concluziona că Maravirocul poate fi util pacienţilor
cu afectare neurologică asociată HIV şi în special
celor cu deficit neurocognitiv. Cu toate acestea, sunt
necesare studii suplimentare care să demonstreze
eficienţa Maravirocului la nivelul creierului şi să
răspundă la întrebarea dacă creierul poate fi considerat
un potenţial rezervor pentru co-receptori CXCR4
după expunere la inhibitori de CCR5.
În ceea ce priveşte tracturile genitale, studiile susţin
compartimentalizarea infecţiei la nivelul tractului
genital, cu diferenţe între utilizarea co-receptorilor
între HIV plasmatic şi cel din tracturile genitale (18,
59, 60). Inflamaţia la nivelul tracturilor genitale poate
determina creşterea expresiei receptorilor R5, astfel
încât HIV cu tropism CCR5 se poate transmite
preferenţial la femeile cu boli cu transmitere sexuală
(61). Rolul potenţial al blocanţilor receptorilor R5 la
nivelul tractului genital masculin în prevenirea
transmiterii HIV se bazează pe o serie de date legate
de slaba reprezentare a coreceptorul CXCR4 la acest
nivel (60) şi pe faptul că spermatozoizii exprimă pe
suprafaţă CCR5 (62, 63).
Explorarea concentrării MVC în tractul genital
feminin indică la voluntarii sănătoşi o concentraţie
de 4,1 ori mai mare decât cea plasmatică (aceasta
fiind una din cele mai bune rate raportată până în
prezent pentru antiretrovirale)(35). Maraviroc are o
legare mai redusă de proteine, comparativ cu cea
plasmatică şi niveluri de 10 ori mai mari decât
IC90. Mai mult, acelaşi studiu arată persistenţa în
timp, până la 72 de ore, a concentraţiilor crescute la
nivelul lichidului cervico-vaginal.
Un studiu recent (36) arată ca Maraviroc (MVC)
depăşeşte IC50 din lichidul seminal la toţi pacienţii
evaluaţi. Cu toate acestea, în cadrul studiului au
fost găsite valori detectabile ale ARN HIV în
lichidul seminal, indicând compartimentalizarea
HIV la acest nivel.
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La voluntarii sănătoşi de sex masculin
concentraţiile de MVC din lichidul seminal au fost
cu 38% mai mici comparativ cu cele plasmatice.
Cu toate acestea la nivelul ţesutului rectal concentraţiile MVC au fost foarte mari, posibil prin
eliminarea prin fecale a MVC, date ce susţin posibilitatea ca MVC să reducă transmiterea HIV la
nivelul tractului gastrointestinal (64).
Concluzii şi probleme de perspectivă
Datele privind penetrabilitatea în sanctuare a
noilor molecule de antiretrovirale le recomandă atât
la pacienţii cu afectare neurologică asociată HIV cât
şi pentru reducerea concentraţiei la nivelul fluidelor
tractului genital, care ar putea avea un impact asupra
scăderii transmiterii sexuale a HIV. Cu toate acestea
rămân o serie de probleme/întrebări la care vor
răspunde studiile ulterioare. De ce unele ARV ating
în lichidele tractului genital concentraţii mai mari
decât cele plasmatice? Compartimentalizarea HIV la
nivelul tractului genital este reală sau mucoasa
genitală prin structura ei nu poate să susţină evoluţia
unei populaţii HIV independente (65, 66)?
Concentraţiile HIV din lichidul seminal pot fi
corelate cu ratele de transmitere (67). Din cauza
penetrabilitiăţii diferite a antiretroviralelor în tractul
genital, un nivel nedetectabil al ARN HIV în plasmă nu
garantează niveluri nedetectabile în lichidele tractului
genital (68). Mai mult, ADN HIV poate fi detectat în
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celulele seminale la unii pacienţi aflaţi în tratament
ARV (69). Date de farmacocinetică au pus în evidenţă
diferenţe între concentraţiile extra şi intracelulare de
ARV, ceea ce face raportul dintre lichidul genital şi cel
plasmatic un marker surogat suboptimal (70). HIV din
lichidul cervicovaginal poate fi redus, dar nu eliminat
de terapia antiretrovirală (71).
SNC reprezintă un sanctuar în care pe de o parte
HIV poate pătrunde încă din fazele iniţiale ale
infecţiei şi poate suferi procese de neuroadaptare,
iar pe de altă parte structura specială a BHE ca şi
existenţa unui sistem eficient de transportori de
eflux împiedică sau limitează accesul medicamentelor. Abordarea acestui sanctuar se poate face
printr-o medicaţie care să aibă proprietăţi fizicochimice care să permită pasajul prin BHE (liposolubilitate, greutate moleculară mică) şi pe de altă
parte să nu poată fi accesată de transportorii de
eflux (fie prin evitarea, fie prin blocarea acestora).
Dincolo de cunoaşterea penetrabilităţii şi mutaţiilor de rezistenţă ale antiretroviralelor la nivelul
sanctuarelor, evaluarea eficienţei unui anumit regim
cART trebuie să mai ţină seama de sex, de factori
inflamatori locali, de interacţiunile medicamentoase
şi de comorbidităţi. Cu toate acestea, problema controlului transmiterii HIV ca şi ce a prevenirii sau
ameliorării deficitului neurocognitiv, rămân subiecte pentru studii ulterioare.
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