
Inhibitorii de intrare
l Aceştia includ inhibitorii CCR5 şi inhibitorii de fuziune.

‘Nucleozide’ şi ‘non-nucleozide’
l Numele corect ştiinţific pentru ‘nucleozide’ este inhibitori nucleozidici de 
 revers-transcriptază (INRT, pe scurt). Numele ştiinţific pentru ‘non-nucleozide’  
 este inhibitori ne-nucleozidici de  revers-transcriptază (INNRT).
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În fiecare an NAM oferă absolut 
gratuit resurse informative pentru 
mii de persoane. Dacă doriţi să faceţi 
o donaţie, vă rugăm să accesaţi 
www.aidsmap.com/donate.

Mulţumiri Asociaţiei SENS 
POZITIV şi Grantwriting.ro pentru 
traducerea acestui pliant. 

www.senspozitiv.blogspot.com

NAM este o organizaţie a comunităţii HIV, localizată în Marea Britanie. Lucrăm 
îndeaproape cu experţi din domeniul medical, cercetare şi asistenţă socială, şi cu 
persoane direct afectate de HIV. Producem materiale informative despre HIV, 
tipărite şi publicate online, în limba engleză, inclusiv resurse pentru persoanele 
care trăiesc cu HIV şi pentru specialiştii care lucrează în sectorul HIV.

Acest material are la bază o publicaţie pentru care NAM deţine drepturile de 
autor. NAM nu poate fi făcută responsabilă pentru acurateţea traducerii sau 
relevanţa locală.

Regretăm, dar ca  organizaţie de vorbitori nativi de limbă engleză, nu putem 
coresponda în limba română. Totuşi, site-ul aidsmap.com include o bază de date 
cu motor de căutare a serviciilor disponibile în întreaga lume. O poţi folosi pentru a 
găsi o organizaţie sau un serviciu medical local. 

Poţi de asemenea să vizitezi aidsmap.com, pentru a citi sau descărca celelalte 
resurse traduse în limba română.



De reţinut l Fiecare tip de medicamente blochează 
HIV într-un mod diferit. 

l Luăm o combinaţie de mai multe 
medicamente pentru a ataca puternic 
HIV. 

l Scopul tratamentului este să ai cât 
mai puţin HIV cu putinţă. 

Este produs mai mult HIV.

Medicamentele ‘inhibitori 
de proteazăă’ (IP) încearcă să 
prevină acest proces.

HIV se ascunde adânc înăuntrul 
celulei.

‘Inhibitorii de integrază’ 
împiedică să se întâmple asta.

HIV se ataşează de o celulă CD4. 
Celulele CD4 sunt o parte importantă 
a sistemului tău imunitar, sistemul 
de apărare al corpului.

Medicamente denumite ‘inhibitori 
de intrare’ încearcă să oprească 
acest proces.

HIV îşi schimbă structura în 
interiorul celulelor. 

Medicamentele numite ‘nucleozide’ 
şi ‘non-nucleozide’ acţționează ca 
să nu aibă loc această schimbare.

Noul virus HIV părăseşte celula 
şi pleacă în căutarea de noi 
celule pe care să le infecteze.
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Iată cum infectează HIV celulele. Diferite medicamente acţionează în diferite momente ale procesului de replicare a virusului.
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Toate medicamentele anti-HIV încearcă 
să prevină HIV să infecteze noi celule. 
Dar diferite tipuri de medicamente fac 
asta în moduri diferite.

O combinaţie de două medicamente 
diferite oferă un atac puternic împotriva 
HIV. 

Scopul tratamentului este o încărcătură 
virală “nedetectabilă” – nivel foarte 
scăzut de HIV în sânge. 

Tratamentul HIV te ajută să te menţii sănătos, reducând cantitatea de HIV din corp.
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