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Introducció. L'orofaringe, és un important reservori de bacteries en malalts VIH i no 
VIH, tenint un paper important en la infecció respiratòria (IR), especialment en els que 
pateixen malaltia bronquial crónica. 
Objectiu. Conèixer la colonització bacteriana a nivell orofaringi en pacients VIH amb 
bona resposta inmunológica, per a una millor optimització del tractament antibiòtic, 
davant un episodi de IR. 
Metodología. Estudi prospectiu de 3 mesos evolució, en malalts VIH+ que van acudir 
al Servei d´Urgències Royal Free Hospital, London. Els criteris d'inclusió foren malalts 
tractats amb ART, no haver rebut cap antibiòtic un mes abans i no presentar cap 
infecció aguda en el moment de la consulta. És van recollir les següents variables 
epidemiològiques, clíniques i de laboratori: sexe, edat, hàbit tabàquic, limfòcits CD4, 
càrrega viral vacunació neumocòccica i antigripal, tractament amb corticoids inhalats, 
FEV1. 
Es va recollir un frotis faringi, i la detecció molecular de bacteries es realitzà mitjançant 
una PCR quantitativa en temps real. Totes les anàlisis estadístiques es van calcular 
mitjançant SPSS versió 20.0 (Chicago, IL, USA). 
Resultats. Es van recollir mostres de 48 pacients, dels quals 41 (84%) eren homes, 
edat mitjana, recompte de CD4 i càrrega viral, 50.11 ± 11.85 anys, 628 ± 267.02 
cel•les / ?l i 53.40 ± 62.57 còpies / mm3 respectivament. 
S´obtingué diagnòstic bacterià en 40 pacients (83%), S. pneumoniae en 25 (52%), H. 
influenzae en 13 (27%) i M. catarrhalis en 2 (4%), i en 8 (17%) casos, no s´obtingué 
diagnòstic microbiològic. Cap bacteria atípica fou aïllada. 
L´única variable predictora de colonització bacteriana fou el valor del FEV1, (p=0,02). 
Conclusió. La colonització bacteriana en el pacient VIH fou fonamentalment per S. 
Pneumoniae. Davant una malalt  amb FEV1 baix i IR, és probable que sigui d origen 
bacterià. Això ens ajuda a una millor optimització del tractament empíric. 
 
	


