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REZUMAT
În ţările cu resurse limitate, continuu restrânse de situaţia actuală de criză economică, ţări care deţin şi cel 
mai mare număr de persoane infectate HIV/SIDA, diagnosticul molecular al infecţiei HIV este limitat. În 
centrele de specialitate, în mod curent monitorizarea bolnavilor infectaţi HIV afl aţi sau nu în terapie se 
realizează prin testarea ARN-HIV1 folosind tehnici de amplifi care genică (PCR şi PCR în timp real). O posibilă 
alternativă a testelor de amplifi care genică este testul ELISA hipersensibil pentru detecţia antigenului p-24 
HIV1 (p24), tehnologie disponibilă în orice laborator de spital şi cu costuri de cel puţin zece ori mai reduse 
faţă de testarea moleculară.
La ora actuală, antigenul p24 este folosit şi recunoscut ca test de diagnostic la copii născuţi din mame HIV 
pozitive şi are şansa de a deveni o alternativă viabilă de monitorizare la pacienţii infectaţi cronic cu HIV/SIDA.

Cuvinte cheie: antigen p24, test de amplifi care genică

ABSTRACT
In countries with limited resources, continuously restricted by the current economic crisis, countries with the 
highest number of people infected with HIV/AIDS, molecular diagnosis of HIV infection is limited. Regularly, 
in speciality centers, monitoring HIV patients under treatment or not, is achieved through ARN-HIV1 testing 
by using gene amplifi cation techniques (PCR and real time PCR). A possible alternative to these gene ampli-
fi cation tests is ELISA testing hypersensitive in detection of p24 HIV1 (p24) antigen, this technique already 
existing in any hospital and implying costs at least ten times lower than molecular testing.
Currently, p24 antigen is used and recognised as diagnosis test in children born from HIV positive mothers 
and it has the chance of becoming a viable alternative in monitoring chronic patients infected with HIV/AIDS.
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INTRODUCERE

Pentru diagnosticul infecţei HIV-1 testele cele 
mai utilizate şi de altfel şi recomandate sunt testele 
serologice de depistare a anticorpilor anti HIV, în 
timp ce testele care pun în evidenţă virusul sau 
com ponentele virale sunt utilizate pentru confi r-
marea infecţiei, stabilirea indicaţiilor de terapie an-
tivirală, monitorizarea terapiei, precum şi pentru 

evaluarea obiectivă a prognosticului bolii. Din ca-
te goria testelor care evidenţiază virusul face parte 
şi testul pentru detecţia şi cuantifi carea antigenului 
p24. 

În mod curent, în centrele specializate, se deter-
mină statusul replicativ şi se urmăreşte evoluţia 
bolnavilor infectaţi HIV/SIDA afl aţi sau nu în te-
rapie prin determinarea încărcăturii plasmatice vira-
le (ARN-HIV) cu truse comerciale de amplifi care 
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genică (PCR şi PCR în timp real). Deoarece pacien-
ţii infectaţi HIV necesită o cât mai corectă şi con-
stantă monitorizare, tehnicile de cuantifi care ARN- 
HIV au suferit o serie de îmbunătăţiri. Faţă de 
teh nica folosită anterior bazată pe RT-PCR end-
point, tehnica real-time PCR(Roche TaqMan şi 
Abbott Real time (1) permite evaluarea probelor de 
plasmă în timp real şi cu o sensibilitate crescută (40 
copii/ml faţă de 400 copii/ml) (2). 

Determinarea cantitativă a antigenului capsidar 
(Agp24) reprezintă o alternativă ca marker indirect 
al concentraţiei virionilor, Ag p24 fi ind mai stabil, 
iar metoda de determinare mai puţin costisitoare, 
fără a fi  nevoie de condiţii de lucru speciale (3). 
Detectarea anticorpilor anti-HIV, detectarea ARN 
viral alături de detectarea antigenului p24 formează 
o strategie de testare completă deoarece perioada 
din momentul infectării şi momentul când diag-
nosticul devine posibil se scurtează cu aproximativ 
două săptămâni. Detecţia antigenului p24 poate fi  
de valoare în screening-ul sângelui, pentru identi-
fi carea infecţiei acute, pentru monitorizarea infec-
ţiei şi criteriu de diagnostic de infecţie HIV la nou-
născut din mamă seropozitivă (4).

Specifi citatea de detecţie a antigenului p24 se 
apropie de 100% în numeroase cazuri investigate, 
indiferent de subtipul viral şi de provenienţa trusei 
utilizate. P24 este o componentă virală structurală 
majoră, a cărei prezenţă se estimează la 1.200 mo-
lecule/virion, fi ind necesare aproximativ 20.000 co-
pii virale pentru a detecta 1 pg de antigen p24 la 
sensibilitatea ELISA standard. Spre deosebire de 
ARN-HIV1, antigenul p24 se găseşte în afara celu-
lelor infectate, sub formă de proteină solubilă în 
plasmă, ca proteină legată în complexe imune sau 
ca o componentă a unor particule subvirale. În con-
secinţă, ARN-HIV-1 şi antigenul p24, în ciuda fap-
tului că sunt strîns legate între ele, pot proveni din 
surse, comune în parte, dar nu identice (5). Deşi 
specifi citatea de detecţie este unanim recunoscută 
ca apropiindu-se de 100% în numeroase cazuri in-
vestigate, indiferent de provenienţa trusei utilizate 
(6,7), parametrul contestat este sensibilitatea. Pragul 
de detecţie se situează la valoarea de aproximativ 
15 pg/ml în condiţii standard de protocol (limite 
8-20 pg/ml, pentru cele mai multe truse comerciale). 

Sensibilitatea de detecţie a Agp24 a fost îmbună-
tăţită de 2-4 ori prin pretratarea eşantioanelor de ser 
sau plasmă în scopul disocierii complexelor imune 
(antigenul p24 se găseşte în ser fi e sub formă liberă, 
fi e în complexe imune legat de anticorpii anti p24) 
şi capturarea mai efi cientă a Ag p24 liber (8,9). 
Disocierea complexelor imune a fost realizată prin 

acidifi care (cu acid clorhidric HCl, glicocol pH 1,8) 
sau prin tratare cu alcalii (6), permiţând eliberarea 
Agp24 din complexele sale cu anticorpi specifi ci 
(anti-p24). Disocierea complexelor imune au con-
dus la mărirea considerabilă a sensibilităţii de de-
celare şi au fost raportate rezultate mult îmbunătăţite 
în diagnosticul precoce la nou născut, precum şi în 
monitorizarea tratamentul antiretroviral. Pretrata-
mentele aplicate au determinat scăderea pragului 
de detecţie, dar ele nu au soluţionat două probleme 
majore. Prima problemă este coagularea eşantioa-
nelor pretratate, în special a celor congelate anali-
zate retrospectiv, în urma stocării îndelungate. 
Acest aspect a fost rezolvat prin punerea la punct a 
unei metode de disociere termică în prezenţa 
detergenţilor (10,11). Cea de-a doua problemă este 
prezenţa în eşantioanele pretratate a anticorpilor 
specifi ci anti-p24 (compromit sensibilitatea de de-
tecţie, sau generează rezultate fals negative) (12,13), 
concomitent cu anticorpi anti-imunoglobuline, ase-
mănători factorului reumatoid. Aceştia din urmă, 
odată eliberaţi din complexele lor specifi ce, pot 
genera rezultate fals pozitive, prin legarea anticor-
pilor trasori (conjugat) la anticorpii de captură fo-
losiţi în test (14).

Rezolvarea problemelor enunţate şi creşterea 
sensibilităţii de detecţie a Agp24, au fost realizate 
de cercetătorii de la Swiss National Center for Re-
troviruses, Universitatea din Zürich, Elveţia, prin 
optimizarea metodei îmbunătăţite (15). În acest 
protocol îmbunătăţit, disocierea complexelor imune 
are loc prin denaturare termică (fi erbere) în prezenţa 
detergentului Triton X-100. Coagularea serului 
(plasmei), inerentă la 100°C, este evitată prin dilua-
rea acestora în proporţie 1:5. La această temperatură, 
structura tridimensională a anticorpilor preexistenţi 
(în stare liberă sau eliberaţi din complexele imune) 
este alterată, ceea ce elimină ireversibil atât riscul 
rezultatelor fals negative, cât şi pe acela al rezul-
tatelor fals pozitive. Pragul de detecţie, ce ar putea 
fi  afectat prin diluarea de 6 ori a probelor analizate, 
a fost mult îmbunătăţit (<0,15 pg/ml: de 100x mai 
sensibil decat media testelor standard) printr-o 
etapă de amplifi care catalizată a semnalului reacţiei 
enzimatice. Această metodă permite cuantifi carea 
Ag p24 în domeniul 0,5-6500 pg/ml (prin extra-
polarea domeniului liniar, limita superioară poate fi  
depăşită). Sensibilitatea şi utilitatea metodei a fost 
demonstrată în mai multe studii, prin comparaţie cu 
determinarea ARN viral la diverse categorii de 
bolnavi infectaţi cu HIV, afl aţi sau nu în tratament 
(16-19).
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OBIECTIVE

În această lucrare s-a urmărit analiza paralelă a 
ARN viral şi a antigenemiei 24 la bolnavii cu infec-
ţie HIV. Testarea antigenemiei s-a realizat cu un 
test ELISA hipersensibil pentru detecţia antige-
nului p-24 HIV1 (p24) ce foloseşte metoda disoci-
erii termice a complexelor imune şi amplifi carea 
semnalului enzimatic (ELAST). Datele obţinute 
de monstrează utilitatea testului, detecţia sensibilă a 
antigenului p24 disociat poate fi  o alternativă sau 
un test complementar la evaluarea şi urmărirea 
evo luţiei pacienţilor.

MATERIALE ŞI METODE

Plasma HIV poziti vă 

Au fost analizate retrospectiv 127 de eşantioane 
de plasma congelată provenite de la 55 de bolnavi 
cu infecţie cu HIV internaţi în secţiile clinice ale 
Spitalului „Dr. Victor Babeş“ Bucureşti, afl aţi în 
terapie antiretrovirală, recoltate conform progra-
mului standard de urmărire a efi cienţei tratamentului. 

Încărcătura virală

ARN-HIV a fost determinat cu trusa COBAS 
AMPLICOR HIV-1 MonitorTM version 1.5 (Roche 
Diagnostic Systems, Inc. Branchburg, NJ), cu limi-
ta de cuantifi care 400 copii/ml, folosind 0,2 ml de 
plasmă. Prelucrarea probelor s-a făcut conform pro-
tocolului de lucru, corespunzător fi ecărui test (20).

Anti genul p24

A fost determinată cu testul ELISA hipersensibil 
pentru detecţia antigenului p-24 HIV1 (p24) ce 
foloseşte metoda disocierii termice a complexelor 
imune şi amplifi carea semnalului enzimatic (ELAST), 
după metoda optimizată de Schupbach (21).

Plasma a fost diluată 1:5 cu Triton X-100 0,5% 
şi încălzită la 100°C timp de 5 minute în baie uscata 
termostatată. Un volum de 0,25 ml de plasma 
tratată a fost transferat în microplacă (HIV-1 p24 
Core Profi le ELISA, NENTM Life Science Products, 
Inc. Boston, MA) şi incubat cu agitare timp de 2 ore 
la temperatura camerei. După perioada de incubare 
s-a efectuat spălarea materialului nereacţionat cu 
TFS suplimentat cu Tween 80 0,2%. Spălările ulte-
rioare s-au efectuat întocmai după fi ecare din eta-
pele prezentate în continuare. S-a adăugat 0,1 ml de 
anticorp detector (biotinilat) care a fost incubat 1 
ora la 37°C. Volumul de pipetare pentru toţi reactivii 
adăugaţi ulterior în microplacă a fost de 0,1 ml. S-a 

adaugat streptavidină-peroxidază pentru 15 minute 
la 37°C, apoi reactivul tyramide-biotinilat (ELAST© 

ELISA Amplifi cation System, NEN® Life Science 
Products, Inc. Boston, MA), pentru alte 15 minute, 
la temperatura camerei. A urmat o etapă de incubare 
la temperatura camerei timp de 15 minute cu o can-
titate suplimentară de streptavidină-peroxidază di-
lu ată în TFS-BSA 1%. 

În etapa fi nală s-a adăugat soluţia de substrat-
cromogen (orto-fenilen diamina), iar microplaca a 
fost introdusă imediat in cititorul ELISA (PR1100, 
Bio-Rad, Hercules, CA) în vederea efectuării citirii 
cinetice a densităţii optice la 650 nm (30 citiri, cu 
agitare, în primele 10 minute de incubare). După 30 
minute reacţia a fost oprită prin pipetarea soluţiei 
de stopare, permiţând o citire end-point la 490 nm.

Controlul citirilor, înregistrarea densităţilor op-
ti ce şi prelucrarea datelor (validare test, curba eta-
lon, calcul cut-off, extrapolări din domeniul liniar, 
calcul rezultate si interpretare) au fost efectuate de 
programul Quanti-Kin ICD Agp24 3-Plus (DL3 
Diagnostica Ligure s.r.l., Genoa, Italy) (22).

REZULTATE

Valoarea cut-off calculată (CO) a fost de 0,01 
pg/ml pentru un set de probe şi de 0,05 pg/ml pentru 
cel de-al doilea. Determinarea cantitativă a fost 
posibilă prin construirea curbei etalon alcătuită din 
10 diluţii de Agp24, cu concentraţii de la 0 la 312,5 
pg/reacţie. Programul compară automat cantitatea 
de Agp24 introdusă în reacţie cu cea calculată în 
urma citirii densităţilor optice obţinute, permiţând 
astfel aprecierea acurateţii de lucru. Sensibilitatea 
de detecţie ce poate fi  obţinută cu acest sistem este 
de < 0,166 pg/ml, iar prin studiul efectuat pe cele 
127 de eşantioane de plasmă s-a obţinut o sensi-
bilitate de 0,1 fg/reacţie.

Curba standard este prezentată în Figura 1 (repre-
zentare LOG-LIN) şi în Figura 2 (reprezentare LIN- 
LIN).

Analiza rezultatelor

Rezultatele obţinute s-au grupat în felul următor:
Grupul 1: 45 de probe cu încărcătură virală 

nedetectabilă <400 copii/ml. Agp24 a fost nedectabil 
la 27 dintre acestea (sensibilitatea de detecţie <0,01 
pg/ml), iar 18 probe au avut antigenemia p24 pozi-
tivă, cu o medie de 0,83 pg/ml (0,05-2,8 pg/ml).

Grupul 2: 13 probe cu încărcătură virală cuprin-
să între 400-5.000 copii/ml (medie 1.500 copii/ml). 
Valoarea medie a Agp24 a fost de 1,42 pg/ml (0,05-
11,3 pg/ml).
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Grupul 3: 12 probe cu încărcătură virală cuprin-
să între 5.000-50.000 copii/ml (medie 29.000 copii/
ml). Valoarea medie a Agp24 a fost de 8,87 pg/ml 
(1,0-23,0 pg/ml).

Grupul 4: 21 de probe cu încărcătură virală cu-
prinsă între 50.000-500.000 copii/ml (medie 175.000 
copii/ml). Valoarea medie a Agp24 a fost de 249,3 
pg/ml (1,7-61,0 pg/ml).

Grupul 5: 16 probe cu încărcătură virală peste 
500.000 copii/ml. Valoarea medie a Agp24 a fost de 
2.751 pg/ml (11,7-6.250 pg/ml).

S-a construit un grafi c de comparaţie a valorilor 
medii ale Agp24 cu valorile medii corespunzătoare 
ale încărcaturii virale (Figura 3). 

FIGURA 1. Curba standard pentru cuantifi carea Agp24 în reprezentare LOG-LIN. 
Concentraţiile celor 10 soluţii standard de Agp24 folosite sunt: 

0,166 – 0,5 – 1,5 – 6,0 – 12,0 – 24,0 – 98,0 – 390 – 1562 şi respectiv 6.250 pg/ml

Figura 2. Curba standard pentru cuantifi carea Agp24 în reprezentare LIN-LIN
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Conform acestui tip de reprezentare, concentraţia 
medie determinată a Agp24 a fost cu atât mai mare 
cu cât încărcătura virală a fost mai mare. Raportând, 
respectiv, mediile ARN-HIV şi Agp24 din grupurile 
2-5, la mediile corespunzătoare primului grup, ob-
servăm că creşterea mediei/grup a ARN-HIV a fost 
de 4x, 70x, 440x si 1500x, faţă de creşterea mediei/
grup a Agp24, care a fost de numai 2x, 10x, 300x si 
350x. 

Rezultate discordante 

Agp24 determinat este mai mare decât valoarea 
calculată. 

Analiza particulelor virale produse în cultura de 
celule neoplazice a permis estimarea a 1.200 de mo-
lecule de Ag p24 per virion HIV, adică echivalentul 
a 5x10-5 pg de Ag p24. ţinând cont de variaţiile de 
sensibilitate ale metodei folosite, Ag p24 asociat 
particulelor virale nu ar putea fi  detectabil sub 3,7-4 
log ARN-HIV (5.000-10.000 copii/ml). Cu toate 
acestea, trusa detectează constant Agp24 echivalent 
a 20-1.000 virioni/ml plasma. Calculând concentraţia 
Agp24 pe baza datelor de mai sus, am observat că 
valoarea calculată a fost în 48% din cazuri mai 
mică decât concentraţia determinată de studiul 
efectuat. Una din explicaţiile plauzibile ale acestei 
observaţii este existenţa virionilor HIV lipsiţi de 
conţinut ARN sau cu ARN alterat ce nu poate fi  
amplifi cat/detectat cu trusa Roche. Într-adevar s-a 
raportat prezenţa virionilor defectivi, neinfecţiosi, 
la nivel plasmatic, la concentraţii semnifi cativ mai 
mari faţă de virionii competenţi, infecţiosi (23). De 
asemenea, Ag p24 este prezent în afara virionilor, 
relativ liber sau în complexe imune (24), sechestrat 
în compartimente celulare diferite de ţintele primare 
virale (25), sau eliberat în mod direct de celulele 
care exprimă HIV. 

Ag p24 nedetectabil la pacienţi cu încărcătura 
virala detectabilă.

În 8,5% din probele analizate, Agp24 a fost ne-
detectabil, în ciuda viremiei plasmatice detecta bile. 
Studiile timpurii au demonstrat că interferenţa anti-
corpilor specifi ci anti-p24 cu Agp24 eliberat prin 
disocierea complexelor imune poate compro mite 
sensibilitatea de detecţie a Agp24 (26). Acest feno-
men negativ este redus în urma tratamentului termic 
denaturant aplicat probelor în metoda hiper sen-
sibilă. Cu toate acestea, mai mulţi autori demon-
strează că titrul anticorpilor anti-p24 afectează in-
vers proporţional valorile antigenemiei p24 (13,18). 

Studiul de evoluţie sub tratament 

Pentru un număr de 20 de bolnavi am avut la 
dis poziţie 2-6 eşantioane de plasmă recoltate sec-
venţial, la intervalele recomandate pentru urmărirea 
evoluţiei sub tratament.

Prin comparaţie cu nivelurile ARN-HIV, valorile 
Agp24 au refl ectat fi del evoluţia individuală a 
acestor bolnavi. În alte câteva cazuri, Agp24 ar fi  
putut servi prognosticului precoce de evoluţie nefa-
vorabilă sub schemele terapeutice aplicate.

CONCLUZII

Detecţia hipersensibilăţii şi cuantifi carea Ag p24 
prin denaturarea termică a complexelor imune şi 
am plifi carea catalizată a semnalului enzimatic îm-
bunătăţit cresc performanţele testului cu 10 ordine 
de mărime la limita de detecţie şi cel puţin 1 ordin 
de mărime la limită de cuantifi care. Aceste perfor-
manţe demonstrează sensibilitatea de detecţie a 
metodei folosite, reducând probabilitatea rezulta-
telor fals negative sau a celor fals pozitive, 

FIGURA 3. Comparaţie între valorile medii pe grup ale ARN-HIV (□) şi ale Agp24 (▲)



REVISTA ROMÂNÅ DE BOLI INFECºIOASE – VOLUMUL XVII, NR. 2, AN 2014 85

interferenţele datorate anticorpilor anti-p24 sau 
anti-imunoglobuline fi ind eliminate prin distrugerea 
termică a structurii tridimensionale a acestora 
(10,11). Sensibilitatea analitică asigurată de etapa 
amplifi cării semnalului enzimatic este sufi cientă 
pentru a detecta antigenemia p24 la marea majo-
ritate a pacienţilor HIV pozitivi. Deoarece unele 
observaţii au sugerat detecţia suboptimă a p24 din 
cauza procedeelor de disociere, s-a introdus un 
reactiv nou (tamponul SNCR, ce conţine un amestec 
de detergenţi), ce permite detecţia p24 cu o rată de 
1,5-3 ori mai mare faţă de procedeele anterioare, la 
o sensibilitate de cel puţin 350 ori mai bună. Noul 
procedeu de disociere cu tampon SNCR s-a dovedit 
efi cient în probe cu încărcătură nedetectabilă (sub 5 
copii/ml), provenite de la pacienţi adulţi trataţi 
HAART pe durată îndelungată, la care s-a exclus o 
posibilă lipsă de specifi citate a testului. Studiile în 
acest sens au demonstrat că 34% dintre cei trataţi 
HAART şi care s-au menţinut nedetectabili în me-
die de 25 luni erau Ag p24 pozitivi. Nivelurile 
antigenemiei p24 determinate la aceşti bolnavi au 
demonstrat recăderile observate ulterior cu ocazia 

întreruperii terapei şi faptul că pozitivitatea nu era 
un artefact, ci o realitate.

Chiar dacă ARN-HIV este considerat un marker 
de prognostic mai bun pentru progresia bolii HIV la 
stadiul clinic de SIDA, totuşi Agp24 rămâne un pa-
rametru mai adecvat de prognostic pentru declinul 
imunologic (CD4) şi durata de supravieţuire (17). 
Rezultatele comparative obţinute cu probele re-
coltate în dinamică şi cercetate în acest studiu susţin 
efi cacitatea testului în detectarea eşecurilor te-
rapeutice de o manieră cel puţin echivalentă cu 
testul de amplifi care genică.

În concluzie, testul ELISA hipersensibil pentru 
detecţia antigenului p-24 HIV1 (p24) reprezintă o 
metodă fi abilă şi accesibilă ca nivel de dotare, 
necesar şi costuri. Tehnologia este disponibilă în 
orice laborator de spital în care se execută tehnica 
Elisa, costurile fi ind de cel puţin zece ori mai reduse 
faţă de testarea moleculară. Toate aceste argumente 
pot recomanda determinarea Agp24 prin detecţia 
hipersensibilă ca o alternativă a testării moleculare 
sau ca un test complementar la evaluarea şi urmă-
rirea evoluţiei pacienţilor infectaţi HIV/SIDA.
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