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REFERATE GENERALE

REZUMAT
Obiective. Descrierea aspectelor particulare ale dermatozelor la pacienţii HIV seropozitivi şi evaluarea core-
laţiilor clinico-terapeutice.
Material şi metode. A fost realizată o analiză sistematică a literaturii medicale, însumând 49 de lucrări, pen-
tru a evalua informaţii cu privire la următoarele patologii dermatologice: sifi lis malign, erupţie papulo-pruritică, 
molluscum contagiosum, infecţii datorate virusului varicelo-zosterian sau human papiloma virus, histo plas-
moză cutanată, sarcom Kaposi, carcinoame cutanate non-melanom, infecţii ale pielii şi ţesutului celular sub-
cutanat, prurit asociat HIV, afecţiuni asociate sindromului de reconstrucţie imună (IRIS), vitiligo, lupus erite-
matos sistemic şi scabie norvegiană. 
Rezultate. Afecţiunile dermatologice se numără printre primele aspecte clinice manifeste ale SIDA, numărul 
pacienţilor cu dermatoze fi ind invers proporţional cu nivelul CD4+ şi direct proporţional cu stadiul bolii. Mani-
festările cutaneomucoase asociate infecţiei HIV-1 sunt clasifi cate în primare şi secundare, însă patogeneza 
acestora nu este complet elucidată, iar complicaţiile secundare asociate HIV au o prevalenţă mai scăzută de 
când HAART a devenit disponibilă.
Concluzii. Majoritatea bolilor dermatologice la pacienţii HIV seropozitivi au un aspect clinic mai sever, o evo-
luţie îndelungată, sunt rezistente la tratament, dau frecvent recurenţe şi se pot exacerba în primele luni de la 
iniţierea HAART ca urmare a sindromului infl amator de reconstrucţie imună.

Cuvinte cheie: HIV, afecţiuni dermatologice, sarcom Kaposi

ABSTRACT
Objectives. To describe particular aspects of dermatoses in HIV-positive patients and assess clinical and 
therapeutical correlations.
Material and methods. A systematic review was performed of the medical literature, totaling 49 works, to 
evaluate information on the following dermatological diseases: syphilis malignant, pruritic papular eruption of 
HIV, molluscum contagiosum, infection due to varicella-zoster virus or human papilloma virus, cutaneous 
histoplasmosis, Kaposi’s sarcoma, non-melanoma skin carcinomas, skin and soft tissue infections, HIV as-
sociated pruritus, HIV immune reconstruction syndrome (IRIS) associated dermatoses, vitiligo, lupus erythe-
matosus, and Norwegian scabies.
Results. Dermatological conditions are among the fi rst clinical manifestations of AIDS, the number of pa-
tients with dermatitis being inversely proportional to the CD4 + count and proportionate to the stage of dis-
ease. Mucocutaneous manifestations associated with HIV-1 infection are classifi ed into primary and second-
ary, but their pathogenesis is not completely elucidated, and secondary complications are associated with a 
lower HIV prevalence since HAART has become available.
Conclusions. The majority of dermatological diseases in HIV positive patients have a clinically more severe 
course, with a prolonged evolution, are more resistant to treatment, tend to recur more frequently and may ex-
acerbate during the fi rst months of initiating HAART, due to immune reconstruction infl ammatory syndrome.

 Keywords: HIV, dermatoses, Kaposi’s sarcoma
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VIRUSUL HIV

HIV este un virus limfotropic, de tip ARN mo-
no catenar, încapsulat, aparţinând genului Lentivirus 
din familia Retroviridae, cu transmitere predo mi-
nant pe cale sexuală; alte modalităţi de transmitere 
a infecţiei HIV includ expunerea la sânge infectat 
(calea hematologică) şi transmiterea verticală de la 
mamă la făt în timpul sarcinii, la naştere sau prin 
alăptare (1). 

De la debutul pandemiei HIV în anii 1980, 
aproxi mativ 70 de milioane de oameni au fost in-
fectaţi cu virusul HIV şi aproximativ 35 de milioane 
au murit de SIDA. La nivel global, în 2013 au fost 
estimate 35 milioane de persoane care trăiesc cu 
infecţia HIV, cu o prevalenţă de 0,8% la categoria 
de vârstă 15-49 ani (2).

Cel mai frecvent întâlnit subtip HIV la nivel glo-
bal este HIV-1, în timp ce subtipul HIV-2 este 
detectat în principal în Africa de Vest. Clinic nu se 
înregistrează diferenţe notabile între cele două sub-
tipuri, însă HIV-2 este corelat cu o progresie mai 
lentă a imunosupresiei, cu infecţiozitate mai scă-
zută, şi prezintă rezistenţă la inhibitorii revers-
trans criptazei non-nucleozidice (2).

Ţinta principală a infecţiei HIV o reprezintă 
limfocitele T CD4+ şi celulele CD4+ din linia mo-
no citară, depleţia celulelor T CD4+ fi ind multi fac-
torială şi necesitând atât exprimarea moleculelor 
CD4 pe suprafaţa celulelor, cât şi prezenţa unor co-
receptori, CCR5 şi CXCR4 (3). La adolescenţi şi 
adulţi, cantitatea normală de celule CD4+ variază 
între 500-1.500 cel/mm3 sânge. Depleţia progresivă 
a celulelor T CD4+ se asociază cu progresia in-
fecţiei HIV şi cu creşterea numărului de infecţii 
opor tuniste sau alte manifestări clinice asociate 
HIV (2,3).

Diagnosticul de laborator al infecţiei HIV-1 se 
face fi e prin identifi carea anticorpilor anti-HIV, fi e 
prin determinarea directă a antigenelor HIV sau a 
acizilor nucleici. Există o perioadă de 3-4 săptămâni, 
numită „fereastră serologică“, ce reprezintă inter-
valul de timp de la momentul infectării cu virusul 
HIV până la dezvoltarea anticorpilor. Antigenul 
p24 poate fi  detectat cu câteva săptămâni anterior 
seroconversiei (1).

Diagnosticul infecţiei HIV la adulţi şi copii 
peste 18 luni se face pe baza anticorpilor anti-HIV 
pozitivi (la testarea rapidă sau ELISA, confi rmat cu 
o a doua testare cu antigene diferite sau caracteristici 
tehnice diferite) şi/sau pe baza testelor virusologice 
pozitive pentru HIV sau componentele sale ARN-
HIV sau AND-HIV sau antigenele HIV p 24, de ase-
 menea, confi rmate cu o a doua testare virusologică 
obţinută dintr-o determinare separată (1,2,3).

STADIILE INFECŢIEI HIV

În funcţie de nivelul celulelor T CD4+ şi as pec-
tele clinice determinate de infecţia HIV (Tabelul 1), 
se stabileşte clasifi carea clinică a infecţiei HIV 
con  fi rmate prin teste de laborator (Tabelul 2).

TABELUL 1. Stadiile infecţiei HIV (1)

Stadiu şi aspecte clinice
Durata 
ti pică

Nivel CD4+ 
(cel/mm3)

Sindrom retroviral acut 
(episod scurt ti p mononucleoză)

1-2 
săptămâni

1000-500

Asimptomati c (fără semne sau 
simptome altele decât limfadenopati e)

> 10 ani 750-500

Simptomati c ti mpuriu (infecţii care nu 
pun viaţa în pericol, infecţii cronice sau 
intermitente)

0-5 ani 500-100

Simptomati c tardiv (sindromul de 
imunodefi cienţă dobândită; simptome 
cu severitate crescută, infecţii care 
pun viaţa în pericol, cancere)

0-3 ani 200-50

Avansat (risc crescut de deces, mai 
puţine infecţii transmisibile)

1-2 ani 50-0

TABELUL 2. Clasifi carea clinică WHO a infecţiei HIV 
confi rmate (2)
Simptome asociate HIV Stadiul clinic WHO
Asimptomati c 1
Simptome uşoare 2
Simptome avansate 3
Simptome severe 4

Aproape toţi pacienţii HIV seropozitivi prezintă 
afecţiuni dermatologice cu spectru larg de-a lungul 
evoluţiei infecţiei HIV, ca urmare a imunodefi cienţei 
dobândite sau a tratamentului. Pacienţii sub trata-
ment antiretroviral (ART) au un parcurs clinic di-
ferit al infecţiei HIV şi implicit al manifestărilor der-
matologice, cu condiţia să se obţină restabilirea 
func ţionalităţii sistemului imun (1).

SIDA, conform defi niţiei CDC, apare la o per-
soană cu infecţie HIV la care nivelul de celule T 
CD4+ este < 200/mm3, procentul de celule T CD4+ 
este < 14, sau pacientul prezintă oricare dintre afec-
ţiunile considerate a fi  markeri ai unui defi cit sever 
în imunitatea mediată celular (4). Afecţiunile defi -
ni torii pentru SIDA la un pacient la care a fost con-
fi rmată infecţia HIV sunt listate în tabelul ataşat 
(Tabelul 3).

Fiecare din stadiile A, B, C este subîmpărţit în 3 
substadii 1, 2, şi 3, în funcţie de numărul limfocitelor 
CD4+/ml (Tabelul 4).

Scăderea rapidă a numărului de CD4 este un 
marker al progresiei infecţiei HIV. Când numărul 
de celule CD4 scade sub 200/mm3, chiar dacă ta-
bloul clinic ar putea fi  încadrat în grupele A sau B, 
se consideră a fi  deja stadiul SIDA (5).
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ASPECTE PARTICULARE ALE 
DERMATOZELOR ÎN INFECŢIA HIV

Bolile cutaneomucoase se numără printre pri-
mele aspecte clinice manifeste ale SIDA. În cadrul 
unui studiu din India, cu durata de 1 an, s-a efectuat 
screeningul bolilor dermatologice la un lot de 352 
de pacienţi cu infecţie HIV, grupaţi în funcţie de 
stadiul bolii conform stadializării clinico-imuno-
logice WHO, şi în funcţie de terapia antiretrovirală 
înalt activă (HAART) (pacienţi care au iniţiat 
HAART şi cei care nu urmează tratament). Diag-
nosticul clinic a fost confi rmat prin probe de la-
borator sau examen histopatologic. În evoluţia in-

fecţiei HIV au fost monitorizate numărul de 
lim  focite T CD4+, încărcătura şi cultura virală.

Rezultatele au evidenţiat un procent de 76,7% 
de manifestări cutaneomucoase, proporţia pacien-
ţilor cu dermatoze fi ind invers proporţională cu ni-
velul CD4+ şi direct proporţională cu stadiul bolii 
(6).

Cele mai frecvente infecţii au fost, în ordinea 
pre valenţei, candidoza (16,2%), mai ales la pacienţii 
în stadiul 3 şi 4, cu CD4+ < 350 cel/mm3, derma to-
fi ţiile (11,9%), infecţiile cu Herpes Simplex 
(10,2%), Herpes Zoster (8%), piodermitele (8%), 
infecţiile HPV (7,5%), scabia (5,1) şi Molluscum 
contagiosum (4%). Numărul de dermatoze infec-
ţioase a fost semnifi cativ mai mare în grupul de pa-
cienţi care nu primeau HAART (6).

Dintre dermatozele non-infecţioase, dermatita 
seboreică a fost cel mai frecvent întâlnită, în special 
la pacienţii în tratament HAART (8,21%); s-au re-
marcat tulburări de pigmentare (6,3%), reacţii ad-
verse la medicamente (6,2%), modifi cări de culoare 

TABELUL 3. Clasifi carea clinică a infecţiei HIV la adulţi (5)
Grupa A: infecţia HIV documentată, fără manifestări din grupa B sau C, cu:
– Primoinfecţie HIV (sindrom retroviral acut)
– Infecţie HIV asimptomati că
– Adenopati e persistentă generalizată
Grupa B: fără manifestări din grupa C, care întruneşte următoarele criterii:
Manifestările clinice sunt datorate infecţiei cu HIV sau scăderii imunităţii celulare sau
Manifestările clinice sunt evoluti ve sau necesită asistenţă medicală

 Angiomatoză bacilară
 Candidoză orofaringiană
 Candidoză vulvovaginală (persistentă sau cu răspuns slab la terapie)
 Displazie cervicală (moderată sau severă)
 Carcinom cervical
 Simptome consti tuţionale (febră 38,5 0C, sau diaree cu durată > 1 lună)
 Leucoplakie păroasă orală
 Herpes zoster (≥ 2 episoade sau ≥ 2 dermatoame)
 Purpură trombocitopenică idiopati că
 Listerioză
 Boli infl amatorii pelvine (în special dacă sunt complicate cu abcese tubo-ovariene)
 Neuropati e periferică

Grupa C – SIDA: simptomatologie severă
Candidoză esofagiană, traheală, bronşică, pulmonară
Micoze diseminate
Reti nită CMV cu pierderea vederii
Cancer cervical invaziv
Pneumonie recurentă
Leucoencefalopati e multi focală progresivă
Infecţii cu HSV: ulceraţii cronice, esofagite, bronşite, pneumonii
Sarcom Kaposi
Limfom Burkitt , limfom primar cerebral, limfom imunoblasti c
TBC pulmonară şi extrapulmonară sau infecţii cu micobacterii ati pice
Pneumonie cu Pneumocysti s carinii
Septi cemie recurentă cu Salmonella
Toxoplasmoză cerebrală
Wasti ng syndrome

TABELUL 4. Clasifi carea infecţiei HIV în funcţie de 
numărul CD4 (5)
CD4/ml A B C 
≥ 500 A1 B1 C1
200-499 A2 B2 C2
≤ 200 A3 B3 C3
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la nivelul unghiilor (5,4%), xeroză (5,1%) şi alo-
pecie difuză (3,4%) (6).

Incidenţa bolilor cu transmitere sexuală a fost de 
22,13%, cel mai frecvent fi ind herpesul genital 
(9,65%), urmat de condilomatoza genitală (5,68%), 
molluscum contagiosum (3,98%) şi candidoza 
vulvo-vaginală (1,2%) (6).

Un alt studiu raportează erupţia papulo-pruritică 
drept cea mai des întâlnită dermatoză la pacienţii cu 
infecţie HIV (28%), fi ind urmată de dermatita sebo-
reică (24%), psoriazis (10%), molluscum conta gio-
sum (10%) şi reacţii postmedicamentoase (8%) (7).

Afecţiunile dermatologice asociate infecţiei 
HIV-1 sunt clasifi cate în primare şi secundare (Ta-
belul 5). Patogeneza complicaţiilor secundare, pre-
cum infecţii oportuniste şi tumori cutanate, este în 
legătură directă cu numărul scăzut de celule T 
CD4+, dar etiologia unor manifestări primare aso-
ciate HIV este încă incomplet elucidată (8).

TABELUL 5. Clasifi carea afecţiunilor cutanate asociate 
HIV (8)

Manifestări 
primare

Manifestări secundare

Infecţioase Neoplazice 
Dermati tă 
seboreică

Herpes simplex Sarcom Kaposi

Xeroză Varicelă – Herpes 
Zoster

Limfom cu celule 
T

Dermati tă atopică Infecţie HPV Epiteliom 
bazocelular

Foliculită 
eozinofi lică

Molluscum 
contagiosum

Carcinom 
spinocelular

Psoriazis Infecţie cu Stafi lococ 
auriu:
– Foliculită 
– Impeti go bulos
– Ecti mă 

Prurit asociat HIV1 Infecţii mycobac-
teriene cutanate

Reacţii postmedi-
camentoase

Angiomatoză bacilară

Infecţie cutanată cu P 
Aeruginosa
Candidoză 
Dermatofi ţii 
Histoplasmoză 
Criptococoză 
Pneumocistoză 

Sifi lisul malign

Infecţia HIV poate modifi ca evoluţia clasică a 
sifi lisului, ducând la o creştere a incidenţei sifi lisului 
malign, un subtip particular de lues secundar (9).

Sifi lisul malign reprezintă o formă rară de sifi lis 
secundar frecvent întâlnită la pacienţii cu infecţie 

HIV. Se manifestă prin leziuni cutanate extinse, 
atipice, diseminate, cu aspect polimorf. Leziunile 
sunt ulcerate şi acoperite de cruste hemoragice, pa-
puloase sau nodulare şi sunt însoţite de simptome 
ge nerale nespecifi ce (febră, artralgii, mialgii, ce-
falee) (10).

Stabilirea diagnosticului de sifi lis malign poate 
constitui o provocare pentru medici datorită carac-
terului de raritate şi prezentării clinice neobişnuite; 
diagnosticul de lues malign ar trebui luat în consi-
derare în contextul unor leziuni cutanate ulcerative, 
acoperite de cruste, la un pacient febril, cu infecţie 
HIV (10,11).

Diagnosticul diferenţial se face cu histoplasmoză 
diseminată, tuberculoză miliară cutanată, herpes 
zos ter diseminat, herpes simplex diseminat, sau 
erupţii polimorfe postmedicamentoase (10).

Din punct de vedere histopatologic se evidenţiază 
infi ltrat perivascular cu celule plasmatice şi formare 
de granulom cu celule epitelioide şi gigante (11).

Diagnosticul de certitudine se stabileşte pe cri-
terii histopatologice, probe serologice pentru sifi lis 
cu titru înalt, manifestări clinice frecvente de reacţii 
Jarisch-Herxheimer la iniţierea tratamentului şi dis-
pariţia rapidă a leziunilor sub tratament adecvat (10).

Luesul malign are o evoluţie mai agresivă în ca-
zul pacienţilor cu infecţie HIV, putând duce în lipsa 
tratamentului la apariţia unor leziuni cutanate se-
vere însoţite de simptome generale (12). Tratamentul 
de elecţie se face cu benzatin penicilina G, cu evo-
luţie favorabilă a leziunilor (10,11,13,14).

Erupţia papulo-pruriti că (PPE)

PPE este o erupţie cronică pruriginoasă, alcătuită 
din papule localizate la nivelul extremităţilor, trun-
chiului şi feţei, frecvent întâlnită la pacienţii cu in-
fecţie HIV, în special în stadii avansate de imuno-
supresie (15). PPE apare în absenţa altor cauze de 
prurit la pacienţii HIV pozitivi şi este caracterizată 
prin distribuţie simetrică a leziunilor (16, 17).

Un studiu menit să stabilească criteriile histo pa-
tologice şi imunohistochimice de diferenţiere a 
celor două entităţi asociate infecţiei HIV, PPE şi 
foliculita eozinofi lică, a indicat diferenţe de ordin 
cantitativ, şi nu calitativ, o diferenţiere clară fi ind 
po sibilă numai în context clinic (18).

Terapia ARV duce la ameliorarea sau chiar vin-
decarea PPE prin restabilirea funcţionalităţii siste-
mului imun. Se recomandă tratament simptomatic 
cu antihistaminice, fototerapie UVB şi topice cu 
der matocorticoizi, pentoxifi lină şi tacrolimus (15). 
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Molluscum Contagiosum

Infecţia virală cu poxvirusuri, al căror repre-
zentant cel mai des întâlnit este Molluscum conta-
giosum (MC), este o infecţie benignă, ce apare în 
principal la copii, adulţi activi sexual şi imuno-
supresaţi. Leziunile au în general caracter auto li-
mitat, însă în caz de imunodepresie severă pot per-
sista timp îndelungat sau pot avea aspect clinic 
ati pic, precum molluscum gigant (19).

Leziunile extensive de MC cu localizare la ni-
velul feţei şi gâtului sunt frecvent raportate la pa-
cienţii cu infecţie HIV-1, fi ind în legătură directă cu 
un nivel scăzut de CD4+. A doua localizare în or-
dinea frecvenţei este cea genitală (19). Creşterea 
lezi unilor de MC nu este întotdeauna exofi tică, pu-
tând exista şi leziuni endofi tice (20). În unele ca-
zuri, leziunile palpebrale de Molluscum conta gio-
sum sunt un important semnal de alarmă deoarece 
pot fi  prima manifestare SIDA (21).

La pacienţii cu SIDA leziunile sunt extinse şi 
ating dimensiuni gigante; şi de aceea, în aceste ca-
zuri diagnosticul trebuie confi rmat histopatologic, 
putând mima infecţii mai severe precum pneumo-
cistoză cutanată, infecţie cu histoplasma sau crypto-
ccocus (19,22,23).

O leziune unică de MC cu diametrul > 1 cm şi 
cu creştere exofi tică la un pacient HIV pozitiv pune 
probleme de diagnostic diferenţial cu kerato acan-
tom, carcinom scuamocelular, carcinom bazocelular 
sau veruci vulgare (20).

Iniţierea HAART conduce la ameliorarea le zi-
unilor de Molluscum contagiosum (24,25), însă 
acestea se pot dezvolta în cadrul sindromului infl a-
mator de reconstrucţie imună (26).

 
Histoplasmoza cutanată

Histoplasmoza este o infecţie granulomatoasă 
determinată de Histoplasma capsulatum var. Ca-
psulatum şi apare cu precădere la pacienţii cu in-
fecţie HIV şi nivel de CD4+ < 50 cel/mm3 (27). 
Afec tarea pulmonară este cea mai frecventă mani-
festare a bolii, iar leziunile cutanate se întâlnesc la 
10-25% dintre pacienţii cu SIDA, cu histoplasmoză 
diseminată (28).

Clinic, histoplasmoza cutanată se caracterizează 
printr-o erupţie maculo-papuloasă, uneori cu aspect 
acneiform sau asemănătoare leziunilor de Mollus-
cum contagiosum, plăci cu sau fără cruste, pustule, 
noduli, leziuni purpurice şi ulcere unice sau grupate. 
Se pot asocia leziuni ale cavităţii orale de tip ero-
ziuni sau ulceraţii (27,28). Uneori pot apărea forme 
localizate sau generalizate de dermatită cu aspect 
vegetant, eritem polimorf, sindroame eritrodermice, 

pyoderma gangrenosum, paniculită, hiperpig men-
tări difuze, abcese şi celulită (28).

Manifestările clinice generale includ febră, he-
pato splenomegalie, afectare pulmonară şi a siste-
mului nervos central, limfadenopatie (27).

Diagnosticul se stabileşte pe criteriile clinice 
menţionate, pe baza examenului histopatologic şi a 
culturii. Din punct de vedere histopatologic se re-
marcă discret infi ltrat perivascular, cu leucocite 
polimorfonucleare, limfocite şi ocazional histiocite. 
Perivascular, în dermul superfi cial se evidenţiază 
leucocitoclazie şi arii de necroză în derm. În ma-
joritatea cazurilor Histoplasma capsulatum este si-
tuat extracelular (29).

Histoplasmoza la debutul SIDA reprezintă în 
general o reactivare a unei infecţii anterioare şi este 
considerată marker de imunosupresie severă. 
Terapia ARV este de obicei amânată până la redu-
cerea încărcăturii fungice, deoarece poate determina 
o agravare paradoxală a infecţiei în cadrul sindro-
mului infl amator de reconstrucţie imună (IRIS) 
(30).

Tratamentul cazurilor severe cu CD4+ < 100 
cel/mm3 sau cu stare generală profund afectată constă 
în administrarea de amfotericină B (1 mg/kg) până 
la remisiunea manifestărilor clinice, şi trata ment ul-
terior cu itraconazol sau fl uconazol 200-300 mg/zi 
până la stabilirea unui nivel CD4+ de 150 cel/mm3 
(27).

Sarcomul Kaposi

Sarcomul Kaposi este o neoplazie vasculară 
întâlnită sub două forme: clasică şi epidemică. For-
ma epidemică a SK este o importantă cauză de 
morbiditate la pacienţii HIV seropozitivi şi repre-
zintă cea mai frecventă malignitate asociată cu 
SIDA (31).

În patogeneza SK epidemic este implicat virusul 
herpetic uman tip 8, care se transmite predominant 
prin salivă, dar şi pe cale sexuală, vertical sau prin 
sânge (32).

Incidenţa actuală a sarcomului Kaposi la pa-
cienţii HIV seropozitivi a scăzut la mai puţin de 
10% din valoarea raportată în urmă cu 20 ani. Ma-
joritatea pacienţilor care dezvoltă sarcom Kaposi 
sub tratament HAART încep tratamentul având un 
număr absolut mic de celule CD4+, iar sarcomul 
Kaposi debutează în primele 6 luni de la iniţiere. Se 
menţine în continuare o incidenţă crescută a sar-
comului Kaposi în rândul MSM (men-sex-men), 
precum şi o incidenţă scăzută la pacienţii cu nivel 
ridicat de CD4+ (33).

Caracteristic, principalele localizări în sarcomul 
Kaposi asociat cu SIDA includ faţa, trunchiul şi 
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mucoasa orală, regiunea peniană fi ind foarte rar 
afectată. La nivelul penisului leziunile apar pe 
gland sub forma unor noduli confl uenţi, de culoare 
violacee, cu suprafaţa netedă şi dimensiuni cuprinse 
între 5-10 mm diametru. Se pot evidenţia multiple 
papule verucoase de culoarea pielii normale, cu 
diametrul între 2-5 mm, situate la nivelul glandului 
şi prepuţului.

În cazul SK recent diagnosticat la pacienţii cu 
infecţie HIV naivi la terapia ARV, tratamentul de 
primă linie este HAART, în cea mai mare parte 
dintre cazuri fi ind sufi cient pentru remisiunea com-
pletă a leziunilor, prin efectul de inhibare a replicării 
virusului HHV8 şi prin restabilirea funcţionalităţii 
sistemului imun.

Tratamentul local este utilizat cu succes, mai 
ales în scop cosmetic, şi include crioterapie cu ni-
trogen lichid, radiaţii şi injecţii intralezionale cu 
sulfat de vinblastină şi interferon-α (32).

Carcinoame cutanate non-melanom

Odată cu creşterea speranţei de viaţă şi cu in-
troducerea terapiei HAART, cancerele cutanate, în 
special carcinomul bazocelular, urmat de car ci no-
mul spinocelular şi melanom, au dobândit o in ci-
denţă crescută comparativ cu sarcomul Kaposi. 
Multiple studii au evidenţiat un risc crescut de car-
cinoame cutanate la pacienţii cu imunosupresie HIV, 
comparativ cu populaţia generală.

Factorii de risc includ expunerea cumulativă la 
radiaţii solare, vârsta avansată, reducerea capacităţii 
de reparare a ADN-ului şi imunosupresia, precum 
şi pielea deschisă la culoare şi istoricul familial po-
zitiv (34).

Au fost raportate cazuri de carcinoame bazo ce-
lulare eruptive la debutul infecţiei HIV, iar creşterea 
semnifi cativă a numărului de leziuni odată cu in-
troducerea HAART poate sugera o legătură între 
sin dromul de reconstrucţie imună şi evoluţia neo-
plaziei (35). 

Virusul varicelo-zosterian (VVZ)

Virusul varicelo-zosterian reprezintă un virus 
neurotropic ubicuitar din clasa α herpesvirusurilor, 
care rămâne cantonat sub formă dormantă în ramura 
posterioară a ganglionului nervos senzitiv, infectat 
în prealabil în urma unei infecţii de tip varicelă, ce 
are loc de obicei în copilărie. Reactivat, virusul pro-
gresează înspre periferie de-a lungul traiectului 
ner  vos aferent unui singur dermatom, determinând 
distribuţia caracteristică zosteriformă a veziculelor 
dureroase, afl ate în tensiune (32).

Incidenţa actuală a herpesului zoster (HZ) în 
rândul pacienţilor HIV seropozitivi este mai mică 
decât în studiile anterioare, însă se menţine de 4-11 
ori mai crescută faţă de populaţia generală. Mai 
mult de 25% dintre pacienţi prezintă complicaţii, 
procent îngrijorător având în vedere că vârsta medie 
de debut a HZ este de 35 de ani. Un important fac-
tor de risc îl reprezintă incapacitatea sistemului 
imun de a face faţă VVZ, ceea ce indică faptul că 
terapia ART poate reduce incidenţa HZ (36).

Conform unui studiu din 2013 efectuat pe un lot 
de 3.757 de pacienţi HIV+ din Germania, principalii 
factori de risc asociaţi debutului unui episod iniţial 
de HZ au fost tratamentul ART care nu conţine 
inhibitori non-nucleozidici ai revers transcriptazei 
(NNRTI) sau inhibitori ai proteazei (IP) şi numărul 
scăzut de celule CD4+. 10,7% din toate cazurile de 
HZ au fost identifi cate la diagnosticarea HIV şi pot 
reprezenta motivul testării HIV, în timp de 25,8% 
din toate cazurile au fost diagnosticate în primele 6 
luni de la depistarea infecţiei HIV; din acestea, un 
procent de 26% s-a încadrat în categoria afecţiunilor 
asociate IRIS (37).

Un studiu retrospectiv din Franţa a evidenţiat ca 
pacienţii sub tratament HAART pentru mai puţin 
de 6 luni au dezvoltat HZ sau infecţii herpetice cu 
herpes simplex mai frecvent decât cei fără tratament 
antiretroviral sau decât pacienţii care erau în tra ta-
ment de peste 6 luni (38).

Episoadele de HZ la pacienţii cu infecţie HIV 
tind să fi e mai severe decât în populaţia generală, 
implică episoade recurente, afectarea a mai mult de 
un dermatom, manifestări sistemice şi complicaţii 
precum nevralgia postherpetică. Pacienţii HIV+ 
care dezvoltă infecţii HZ prezintă risc de progresie 
spre SIDA şi deces (37).

 
Infecţii ale pielii şi ţesutului celular subcutanat 
(Skins and soft  ti ssue infecti ons – SSTI)

Conform unui studiu din 2011, s-a înregistrat o 
incidenţă crescută a infecţiilor pielii şi ţesutului 
celular subcutanat, un procent de 20% dintre pa-
cienţi având cel puţin o astfel de infecţie pe o pe-
rioadă medie de 3,7 ani. Dintre pacienţii HIV se-
ropozitivi care au dezvoltat o primă infecţie a pielii 
şi a ţesutului celular subcutanat, 30% au avut in-
fecţii recurente (39).

Factorii de risc pentru infecţii ale pielii şi ţesu-
tului celular subcutanat includ vârsta tânără, nivelul 
scăzut de celule CD4+, titrul înalt de ARN-HIV şi 
lipsa tratamentului HAART. Rezultatele studiului 
subliniază efectul benefi c al HAART în reducerea 
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riscului de infecţii ale pielii şi ţesutului celular sub-
cutanat, dar şi necesitatea menţinerii unui nivel 
ARN-HIV < 1.000 copii/mm3 (39).

Pruritul

Pruritul cronic, cu caracter continuu, este unul 
dintre cele mai frecvente simptome la pacienţii cu 
infecţie HIV (1 din 3 pacienţi HIV seropozitivi aso-
ciază prurit), însă nu sunt sufi ciente studii care să 
de termine cu exactitate etiologia acestui simptom 
(1).

Un studiu asupra prevalenţei şi cauzelor pruri-
tului la pacienţii cu infecţie HIV, realizat în 2003 pe 
un lot de 303 pacienţi HIV seropozitivi, evidenţiază 
că 31% dintre pacienţi au raportat prurit. Cele mai 
frecvente cauze au fost xeroza cutanată, dermatita 
seboreică şi tinea interdigitală, pacienţii având ti-
truri mari ale încărcăturii virale (40).

Diagnosticul diferenţial al pruritului la pacienţii 
seropozitivi include afecţiuni infl amatorii, boli in-
fecţioase, disfuncţii metabolice şi sistemice, xeroză, 
dermatite (Tabelul 6).

 AFECŢIUNILE ASOCIATE SINDROMULUI DE 
RECONSTRUCŢIE IMUNĂ (IRIS)

Sindromul infl amator de reconstrucţie imună – 
IRIS apare la pacienţii HIV seropozitivi în primele 
3-6 luni de la iniţierea unui tratament efi cient cu 
HAART, ca urmare a restaurării sistemului imunitar, 
şi reprezintă o reacţie infl amatorie paradoxală la in-
fecţiile oportuniste ce apar la pacienţii HIV+.

Factorii de risc asociaţi IRIS includ sexul mas-
culin, un interval de timp scurt între iniţierea trata-
mentului pentru infecţii oportuniste şi iniţierea 
ART, o scădere rapidă a încărcăturii virale după ini-
ţierea ART, un nivel scăzut de CD4+ şi o încărcătură 
virală bazală crescută pe durata tratamentului ART 
(1).

IRIS a fost raportat în asociere cu o diversitate 
de infecţii, boli infl amatorii şi neoplazii (Tabelul 7).

TABELUL 7. Manifestările dermatologice ale 
sindromului infl amator de reconstrucţie imună IRIS (1)
Infecţioase Infl amatorii Neoplazice
Infecţii cu mycobacterii Sarcoidoză Sarcom Kaposi
Cytomegalovirus Artrită reumatoidă Dermatofi brom 
Hepati tă virală Lupus eritematos 

sistemic
Virus varicelo-zosterian Lupus tumidus
Virus Herpes Simplex Eczemă dishidrozică
Human papiloma virus Foliculită 

eozinofi lică
Cryptococoză
Histoplasmoză
Leishmanioză

Human Papiloma Virus

Infecţia cu HPV la pacienţii HIV seropozitivi se 
manifestă în regiunea anogenitală cel mai frecvent 
prin condyloma acuminata benignă, dar şi prin 
leziuni premaligne precum condyloma acuminata 
gigantă (Buschke-Loewnstein), neoplazie intra epi-
telială anală, peniană sau vulvo-vaginală, şi leziuni 
maligne de tipul bolii Bowen şi a carcinomului 
invaziv anal, penian sau vulvar. La nivelul pielii 
infecţia HPV la pacienţii seropozitivi se prezintă 
sub forma verucilor vulgare, a leziunilor de tip epi-
dermodisplazie veruciformă şi a cancerelor cutanate 
non-melanom (41). 

Evoluţia rapidă spre creştere în cadrul condilo-
matozei reprezintă o manifestare cutanată a IRIS, 
în special în primele 6 luni de la iniţierea HAART 
(42).

Viti ligo

Au fost raportate cazuri care susţin ipoteza IRIS 
la pacienţii la care vitiligo a debutat după iniţierea 
tratamentului ART, iar leziunile s-au repigmentat 
pe parcursul tratamentului (43,44,45).

Lupusul eritematos sistemic

Lupusul eritematos sistemic este arareori corelat 
cu infecţia HIV, însă pe o perioadă de 31 de ani au 
fost semnalate 55 astfel de cazuri, la majoritatea 

TABELUL 6. Diagnosticul diferenţial al pruritului la pacienţii HIV seropozitivi (1)

Boli infl amatorii Boli infecţioase
Disfuncţii sistemice şi 
metabolice

Alte cauze

Erupţie papulo-pruriti că din HIV Scabie Boală obstructi vă a fi catului Xeroză
Foliculită eozinofi lică Înţepături de artropode Insufi cienţă renală Ihti oză vulgară
Dermati tă atopică Hepati tă virală Limfom Dermatografi sm 
Psoriazis Dermati tă alergică de contact
Dermati tă seboreică Fotodermati tă

Reacţie adversă post-medicamentoasă
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pacienţilor infecţia HIV fi ind raportată anterior 
debutului lupusului eritematos sistemic.

Conform unui studiu recent, nivelul mediu de 
CD4+ la diagnosticul lupusului eritematos sistemic 
a fost de 361 celule/mm3, iar în 18,2% din cazuri 
ma  nifestările de lupus eritematos sistemic au de-
butat după iniţierea ART, însă progresia infecţiei 
HIV a fost paralelă cu remisiunea lupusului la 
22,5% pacienţi. Studiul demonstrează că bolile 
auto  imune precum lupusul eritematos sistemic pot 
debuta în pofi da imunodefi cienţei datorate infecţiei 
HIV (46).

 
Scabia norvegiană (crustoasă)

Scabia norvegiană, o variantă foarte rară a sca-
biei clasice, este extrem de infecţioasă, pe tegu-
men tul pacienţilor fi ind un număr mult mai mare de 
paraziţi decât în forma clasică (> 10.000 paraziţi/g 
de scuame). Clinic, apar leziuni scuamo-crustoase, 
groase, în special pe extremităţi (scalp, mâini, 
picioare). Leziunile palmo-plantare sunt hiperkera-
tozice şi fi surate, lama unghială putând fi  îngroşată. 
Rar, scabia crustoasă poate induce eritrodermie şi 
se însoţeşte de adenopatie generalizată şi eozinofi lie 
(47).

Deşi scabia crustoasă este des asociată infecţiei 
HIV, aceasta nu a fost inclusă în lista afecţiunilor 
induse de IRIS, însă au fost raportate cazuri în care 
la scurt timp de la iniţierea HAART la pacienţi fără 

leziuni cutanate, s-a dezvoltat o erupţie cutanată 
ex tinsă, intens pruriginoasă, confi rmată de exa me-
nul parazitologic ca fi ind tributară infecţiei cu 
Sarcoptes Scabiei (48,49).

CONCLUZII

Încă de la debutul pandemiei HIV afectarea der-
matologică a pacienţilor seropozitivi a avut un im-
pact negativ semnifi cativ asupra calităţii vieţii pa-
cienţilor, în special datorită stigmatizării.

Patogeneza afecţiunilor asociate HIV nu este 
com plet elucidată, iar complicaţiile secundare aso-
ciate HIV au o prevalenţă mai scăzută de când 
HAART a devenit disponibilă. Majoritatea bolilor 
der matologice la pacienţii HIV seropozitivi au un 
aspect clinic mai sever, o evoluţie îndelungată, sunt 
rezistente la tratament, dau frecvent recurenţe şi se 
pot exacerba în primele luni de la iniţierea HAART 
ca urmare a sindromului infl amator de reconstrucţie 
imună.

Pentru medicul dermatolog sau infecţionist, 
aceste manifestări clinice reprezintă o provocare 
diag nostică şi terapeutică datorită aspectelor par ti-
culare ale dermatozelor la pacienţii HIV sero po-
zitivi, fi ind astfel necesară investigarea continuă a 
aspectelor clinice în bolile dermatologice asociate 
HIV şi realizarea de corelaţii clinico-terapeutice.
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