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Geneti ca în patologia infecţioasă
Prof. Dr. Carmen DOROBĂŢ 
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva“, Iași
Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa“, Iași

Ca factor determinant individual, geneti ca are rol în ma-
nifestarea și evoluţia bolilor infecţioase. În confl ictul dintre 
agentul infecţios și sistemul de apărare al organismului, pre-
dispoziţia geneti că are rol important. La acestea, se adaugă 
rolul factorilor de mediu și socio-economici. 

S-a constatat că rolul terenului geneti c este prezent nu 
numai în infl uenţarea evoluţiei infecţiei cu HIV, dar și în răs-
punsul la tratament. Exemplele implicării geneti ce în bolile 
infecţioase pot conti nua: răspunsul la terapia pentru VHC, 
evo luţia infecţiei cu M.  tuberculosis, infecţia pneumococică, 
en cefalita hepati că. 

Afectarea geneti că în patologia infecţioasă poate avea 
urmări favorabile în ceea ce privește metodele de diagnosti c, 
de apreciere a progesului bolii, mijloacele terapeuti ce și de 
prevenţie.
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 • Geneti cs and infecti ous pathology
Carmen DOROBAT

As a decisive individual factor, geneti cs plays an important 
role in the manifestati on and evoluti on of infecti ous diseases. 
In the confl ict between the infecti ous agent and the human 
body defence system, geneti c predispositi on will ti p the ba-
lance in favour or against the pati ent. Besides this, the role 
of environmental and socio-economic factors is to be taken 
into considerati on.  

It has been proved that geneti c background infl uences 
not only the evoluti on of HIV infecti on, but also treatment 
compliance. The implicati ons of geneti cs in the management 
of infecti ous diseases may as well be exemplifi ed by pati ent 
response to anti -VHC therapy, the evoluti on of the infecti on 
with M. tuberculosis, pneumococcal infecti on, and hepati c 
encephaliti s. 

Geneti c factors in infecti ous pathology may determine 
favourable outcomes in what concerns methods of diagnosis, 
assessment of disease progression, as well as therapeuti c and 
preventi on means. 
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Infecţia cu virusul hepati ti c E
Prof. Dr. Dumitru CÂRSTINA
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase, Cluj-Napoca

Hepati ta E a fost defi nită ca o infecţie virală acută achi zi-
ţionată pe cale orală (transmisie fecal-orală), cu tablou clinic 
asemănător hepati tei virale A, evoluţie autolimitată (dar cu 
mortalitate crescută la gravide) și fără cronicizare. 

Ca urmare a acumulărilor de date recente, au survenit 
modifi cări în toate comparti mentele enunţate mai sus.

Virusul hepati ti c E este un  RNA-virus – familia Hepeviride, 
cu 4 genoti puri. 

Genoti pul 1 și 2 cauzează infecţii în principal la om, iar 
ge noti pul 3 și 4 cauzează infecţii în principal la animale.

Infecţia cu virus hepati ti c E este diagnosti cată în prezent 
tot mai frecvent în diferitele părţi ale lumii și evoluează diferit 
(clasic în ţările cu sanitaţie precară și prin consum de alimente 
provenite de la animale infectate cu virus hepati ti c E).

Important este faptul că virusul uman este foarte apropiat 
– în unele cazuri identi c – cu cel izolat la animal (porc domesti c 
și sălbati c), căprioară, aceste animale dovedindu-se un real 
rezervor.

De asemenea, virusul a fost identi fi cat în produsele pro-
venite de la aceleași animale (în special din fi cat) păstrate 
(depozitate în instalaţii frigorifi ce) și puse în consum (inclusiv 
la mare distanţă faţă de sursa iniţială).

În cadrul infecţiei virusul se cantonează în principal în 
fi  cat, mușchi (și alte organe) și se elimină pe cale fecală, sali-
vară, narinară.

Din aceste moti ve modalităţile de transmitere sunt cel 
puţin două:

– Digesti vă – clasică, fecal-orală;
– Prin consumul preparatelor provenite în special de la 

porcul domesti c sau sălbati c, căprioare etc.
Tabloul clinic poate fi  simptomati c  – asemănător hepati tei 

A, cu evoluţie favorabilă (dar și cazuri severe în anumite 
circumstaţe – la gravide).

În multe cazuri infecţia evoluează asimptomati c.
De asemenea, infecţia se poate croniciza la persoanele 

imu nosupresate (cazul celor cu transplante de organe solide, 
transplant de măduvă, boli neoplazice sub chimioterapie).

Virusul este sensibil la ribavirină (rezultate foarte bune în 
cazul infecţiei cronice).

Există deja un vaccin efi cace pentru profi laxie.
Este foarte important ca produsele animaliere să fi e bine 

preparate termic înainte de a se consuma, întrucât s-a dovedit 
persistenţa virusului în preparatele de carne congelate.

Sindromul erupti v în patologia infecţioasă
Prof. Dr. Sorin RUGINĂ
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase, Constanţa

Patologia infecţioasă actuală frapează prin diversitate și 
complexitate. Sindroamele erupti ve se menţin în actualitate 
prin faptul că imensa lor majoritate ajung în procesul difi cil 
al diagnosti cării eti ologice în serviciile de boli infecţioase.
Aproximati v 5-7% dintre pacienţii consultaţi în serviciul de 
boli infecţioase (ambulatoriu, camera de gardă) au erupţii 
diverse, aproximati v 25% dintre ei necesitand internarea. Din 
acesti a, doar 50%, sunt confi rmaţi cu boli infecţioase. Cursul 
își propune să sinteti zeze principalele ti puri de erupţii și 
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cauzele lor posibile, pentru a ușura procesul de diagnosti c, 
în vederea asigurării accesului nemijlocit al pacientului la 
ser viciul de specialitate necesar.   

 • Erupti ve syndrome in infecti ous pathology
Sorin RUGINA

Infecti ous pathology striking by diversity and complexity.
Erupti ve syndromes are maintained in the current erupti on 
in that vast majority end up in the diffi  cult process of eti olo-
gical diagnosis in infecti ous diseases services. About 5-7% of 
pati ents consulted in infecti ous diseases service (outpati ent, 
emergency room) have various erupti ons, about 25% of them 
requiring hospital assistance. Only 50% of this are confi rmed 
with the infecti ous disease. This course aims to summarize 
the main types of erupti ons and their possible causes, to ease 
the process of diagnosis, to ensure direct access of pati ents 
to necessary specialist.

Procesul de ageing din infecţia cu HIV
Prof. Dr. Lucian NEGRUŢIU
Universitatea de Medicină și Farmacie, Timișoara

HAART a produs o creștere remarcabilă a duratei de viaţă 
la pacienti i cu infecti e HIV care cunosc azi, chiar sub tratament, 
un proces de îmbătrânire/ageing și care prezintă riscul de a 
dezvolta boli cronice asociate cu vârsta avansată. Similarităţile 
dintre ageing, evoluţia infecţiei cu HIV și AIDS sugerează că 
infecţia cu HIV comprimă procesul de îmbătrânire, prin acce-
lerarea probabilă a comorbidităţilor și fragilităţii pacien ţilor. 
Ageing-ul infl uenţează evoluţia infecţiei cu HIV. Probabil că 
sero conversia faţă de HIV descrește odată cu vârsta, dar media 
nivelului celulelor TCD4+ se reduce, clar, cu vârsta, iar ti mpul 
de progresie de la starea de infecţie cu HIV și până la AIDS se 
scurtează. Chiar și în era HAART, ti mpul de la contractarea 
infecţiei cu HIV și până la consti tuirea AIDS sau până  la deces 
este mai scurt la pacienţii vârstnici. Ageing-ul persoanelor cu 
HIV evoluează că un complex de boli cronice sau de multi ple 
comorbidităţi. Patologia accelerată și determinată de îmbă-
trânire include mai frecvent: ciroza hepati că, bolile cardio-
vasculare, nefropati ile și cancerul.

 • Ageing and HIV infecti on
Lucian NEGRUTIU

HAART has resulted in dramati cally increased life expec-
tancy among pati ents with HIV infecti on who are now ageing 
while receiving treatment and are at risk of developing chro-
nic diseases associated with advanced age. Similarities 
between ageing and the courses of human immunodefi cien-
cy virus (HIV) and acquired immunodefi ciency syndrome 
suggest that HIV infecti on compresses the ageing process, 
perhaps accelerati ng comorbiditi es and frailty. Age infl uences 
the course of HIV infecti on. The likelihood of seroconversion 

to HIV decreases with age, but mean CD4+ T cell counts de-
crease with age, and the ti me from HIV infecti on to the de-
velopment of AIDS is shorter. Even in the HAART era, the ti me 
from acquisiti on of HIV infecti on to AIDS or death is shorter 
in older pati ents. Ageing individuals with HIV infecti on expe-
rience HIV infecti on as a complex chronic disease, oft en with 
multi ple comorbiditi es. Accelerated age-related conditi ons, 
including cirrhosis, cardiovascular disease (CVD), renal dise-
ase, and cancer, have been noted.

Leishmaniaza viscerală
Emanoil CEAUȘU, Simin-Aysel FLORESCU
Clinica de Boli Infecţioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș“,
UMF „Carol Davila“, București 

Leishmaniaza este o reti culoendotelioză parazitară, co-
mună omului și animalelor, produsă de protozoare din genul 
Leishmania, transmise prin intermediul unor insecte din genul 
Phlebotomus. La om sunt descrise trei forme de leishmaniază: 
cutanată, cutaneomucoasă și viscerală. 

Leishmaniazele sunt prezente în 88 de ţări situate în zonele 
tropicale din  Africa, Asia, America, dar și în regiuni tem perate 
din Asia, America și Europa de Sud. Limitele exti nderii lor sunt 
lati tudinile 450 nordică și 320 sudică. Distribuţia geografi că 
este legată de cea a speciilor de fl ebotomi care îndeplinesc 
rolul de vectori. Numărul de cazuri de leishmaniază este esti -
mat în prezent la 12 milioane de persoane (cu manifestări 
cli nice sau asimptomati ce) și este în conti nuă creștere. În 
funcţie de rezervorul de paraziţi, se diferenţiază două ti puri: 
zoonoti că, în care rezervorul de leishmanii este repezentat 
de animale, în special de câine (bazinul mediteranean, Ame-
rica Lati nă) și antroponoti că, în care omul este singurul re-
zervor și sursă de infecţie (Asia, Africa de Est). Fenomenul de 
încălzire globală determină migrarea vectorilor cu rol în trans-
miterea acestei parazitoze dincolo de limitele geografi ce 
cu noscute până în prezent, ceea ce duce la riscul apariţiei 
acestei afecţiuni în zone in prealabil neinfectate. Diagnosti cul 
se stabilește pe baza datelor epidemiologice (bolnav originar 
din zonele endemice sau care a călătorit în aceste zone, în 
special în regiunile rurale), clinice (febră neregulată, persis-
tentă, astenie, hepato-splenomegalie, scădere ponderală, 
le ziune cutanată caracteristi că, cu aspect ulcerati v și evoluţie 
cronica) și de laborator. Evidenţierea și/sau izolarea paraziţilor 
certi fi că diagnosti cul de leishmaniază. Tratamentul este toxic 
și destul de restricti v ca durată și cost, iar la alternati vele te-
ra peuti ce clasice (săruri de anti moniu, pentamidina, amfo-
tericină) s-a adăugat recent Miltefosina, cu rezultate pro-
miţătoare.
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