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1.INTRODUCERE

Cursul infecției cu virusul imunodeficienței umane (HIV) a fost transformat în mod
dramatic prin succesul terapiei antiretrovirale de la o infecție universal fatală până la o boală
cronică
gestionabilă.(1) . Efectele toxice cumulate de la expunerea la medicamente
antiretrovirale de zeci de ani pot provoca tulburări metabolice relevante clinic și leziuni de
organ.(2) Terapia antiretrovirală extrem de activă (HAART) a prelungit supravietuirea
persoanelor infectate cu HIV și a îmbunatațit calitatea vietii acestora.(3) La nivel mondial,
România ocupă o pozitie unică prin modul si vârsta de infectare cu HIV în perioada 19851990, supravietuitorii din această categorie constituie astăzi cea mai mare parte a bazinului
național de infecție.(4) Această cohortă a experimentat infecția cu HIV în perioada copilăriei,
adolescenței și se află actual la vârsta adultă(5). Adolescenții seropozitivi HIV, infectați
orizontal în copilărie, sunt multiexperimentați, cu efecte secundare pe termen lung ale
tratament antiretroviral (TARV): dislipidemie, alterarea metabolismului glucozei,
lipodistrofie.(6) Prin urmare , determinarea relațiilor de cauzalitate este extrem de
provocatoare datorită interacțiunii complexe dintre infecția virală, TARV și mulți factori de
mediu.(7)
În demersul științific mi-am propus : descrierea relației dintre medicația antiretrovirală pe
termen lung, la pacienții infectați cu HIV-1, parenteral în copilăria mică, aflați in evidența
Centrului Regional de Monitorizare și Evaluare a Infecției HIV/SIDA din Craiova(CRC),
perioada 1987-2016, corelată cu vârsta și o serie de efecte medicale negative (efecte adverse)
pozitive (prelungirea duratei de viață, reducerea complicațiilor și co-morbiditățiilor clasice) ;
evaluarea aderenței , identificarea factorilor ce se corelează pozitiv sau negativ cu aderența la
tratament antiretroviral și factori psihologici: non-aderența, tulburări de dispozitie, depresie,
anxietate și evaluarea în condițiile medicațiilor complexe, a impactului tratamentului
antiretrovital asupra calității vieții, nivelului educațional, condiții socio-economice, serviciu,
interferențe familiale a pacienților infectați cu HIV în copilăria mică.

STADIUL ACTUAL AL CUNOAȘTERII

Stadiul actual al cunoașterii cuprinde notiuni despre etiologia infecției HIV, morfologia
virusului HIV, heterogenitatea moleculară HIV, despre patogenie, mecanisme
imunopatologice, epidemiologia infecției HIV la nivel mondial și național, procesul
epidemiologic ( sursa de infecție, diagnosticul infecției cu HIV, aspecte clinice în infecția
HIV/SIDA (infecția acută HIV, stadiul asimptomatic, stadiul timpuriu/mediu de infecție,
stadiul tardiv) clasificarea infecției cu HIV la adult/ adolescenți, clasificarea infecției cu HIV
pediatrice, arsenalul și strategiile terapeutice în infecția HIV/SIDA, dintre reacțiile adverse
asociate tratamentului antiretroviral , am detaliat reacțiile adverse pe termen lung și anume
sindromul metabolic, ce cuprinde toxicitatea mitocondrială, acidoza lactică, lipodistrofia,
dislipidemia, rezistența la insulină. Aderența: definiție, descrierea factorilor ce favorizează
nonaderența, strategii pentru îmbunătățirea aderenței, și depresia.

3. CONTRIBUȚII PROPRII
În anul 1989, în România s-a evidențiat o epidemie dramatică: epidemia copiilor infectați
HIV. În perioada iulie 1989-decembrie 1990 s-au raportat 1.094 de cazuri pediatrice de
infecție HIV, reprezentând jumătate din cazurile de infecție HIV ale copiilor din Europa.
Copiii cu vârsta sub 3 ani reprezentau 97% din cazuri, cei instituționalizați 62%. Studiile
epidemiologice au arătat că marea majoritate a copiilor s-au infectat cu HIV prin transmitere
orizontală/nosocomial, prin intermediul echipamentelor medicale nesterilizate sau prin
transfuzii de sânge netestat în prealabil, ca accident epidemiologic. S-a constituit așa numita “
cohortă românească” de copii infectați cu HIV prin transmitere parenterală. %(8,9,10).
Tranziția adolescentului HIV pozitiv , de la serviciile de îngrijire pediatrică spre serviciile de
îngrijire de tip adult, trebuie sa fie un proces atent planificat, care să ia în calcul toții factorii
medicali și psihosociali. Există mai multe modele de tranziție, cheia unei tranziții de succes
fiind o abordare flexibilă, adaptată nevoilor individuale ale adolescentului. (11).

Studiul urmărește evaluarea ponderii reacțiilor adverse tardive la TARV, datele fiind
culese din dosarele pacienților și foi de observație, baza de date electronică a Centrului
Regional de Monitorizare și Evaluare a Infecției HIV/SIDA din Craiova, și prin aplicarea
unor chestionare, unui număr de pacienți, ce-și propun să evalueze aderența la TARV,
identificarea factorilor ce se corelează pozitiv sau negativ cu aderența la tratament și

impactul acestora asupra stării de sănătate. Pentru prelucrarea datelor s-au folosit pachetele
software MICROSOFT EXCEL EP, modulul Data Analysis Descriptive Statistics.
Înregistrarea cu ajutorul programului EXCEL a datelor despre pacienți a produs baza de date
iniţială, din care s-au extras aspectele semnificative ale acestui studiu. Lotul principal
cuprinde 729 pacienți, (cumulat:pacienți în viață, pierduti din evidență și decese) din care au
fost extrase subloturile în funcție de temele abordate.
3.1 Substudiu I efectuat , pe un sublot de 131 PIH infectați parenteral în copilăria mică,
sublot extras din lotul cumulativ prezentat anterior. Am analizat un număr de 228 pacienți
infectați cu HIV (PIH) aflați în TARV din județul Dolj, aflați în evidența Centrului Regional
de Monitorizare si Evaluare a infecției HIV/SIDA din Craiova, comparând efectele adverse la
PIH infectate parenteral cu cele întâlnite la PIH infectați pe alte căi.
Rezultate
Din analiza datelor, am constatat că 64% din PIH aflate în TARV aparțin grupei de vârstă 2529 ani, distribuție aproximativ egală pe sexe, ca 54,8% dintre PIH aflați in TARV provin din
mediul urban si 45,2% PIH aflați in TARV provin din mediul rural, repartiția după
modalitatea de infectare cu HIV a evidențiat un procent ridicat de 57,45% de PIH cu
transmitere pe cale parenterală în copilăria mică și un procent de 37,72% pe cale sexuală. Cei
mai mulți PIH (73,25%) erau multiexperimentați la TARV, cu o durată medie a terapiei de 10
ani, repartiția în funcție de nivelul Ly CD4+ la momentul studiului arată că cca 50% dintre
PIH aveau CD4+ >500 celule/mm3 , evaluarea virusologică a lotului de studiu a arătat o
mediană a VL- HIV de 1500 copii/ ml, un număr de 138 PIH (60,5%) având viremia
nedetectabilă , s-a inițiat TARV la 21 PIH și au fost schimbate regimurile ARV la 33 PIH,
163 PIH (71,4%) având cel puțin o modificare de laborator compatibilă cu dislipidemia.

3.2 Substudiu II –în acest substudiu mi-am propus evaluarea aderenţei la TARV la pacienţii
cu infecţie HIV/SIDA, evidenţierea unor factori ce se corelează pozitiv sau negativ cu
aderenţa la tratament, identificarea unor relaţii între statusul clinic şi imuno-virusologic al
pacientului infectat cu HIV şi nivelul aderenţei la TARV, inventarierea principalelor motive
de non-aderenţă la TARV, comparând pacienți infectați parenteral cu, cei infectați pe cale
sexuală.
Material și metodă:
aderență.

studiu retrospectiv, și prospectiv prin aplicarea chestionarului de

Rezultate : distribuția pe sexe aproximativ egală, dar PIH neaderenţi, în număr mai mare de
sex feminin, calea probabilă de infectare cu HIV a fost parenterală, în copilăria mică, pentru
cca 60 % dintre pacienţii lotului studiat, suferinţele clinice asociate infecţiei cu HIV sunt
întâlnite în proporţii variabile la această categorie de pacienţi, putând influenţa nivelul de
aderență la TARV, s-a constatat că 54,8% din PIH aveau o aderență bună (≥95%) , 22,2%
dintre PIH aveau o aderență medie (80-95%), 23% din PIH erau neaderenţi la TARV (˂80%),
un număr mai mare de pacienţi infectaţi pe cale sexuală aveau aderență bună comparativ cu

cei infectaţi parenteral, în timp ce în cadrul pacienţilor infectaţi parenteral era mai mare
proporţia pacienţilor non-aderenţi la TARV, PIH cu şcolarizare ≥8 clase având o aderență
mai bună comparativ cu cei cu şcolarizare <8 clase, 59,3% dintre PIH erau consumatori de
alcool, iar 41,7% au declarat că nu consumă alcool sau consumă rar, că numărul mare de
comprimate are un impact negativ asupra aderență la TARV, 11 PIH au fost diagnosticaţi cu
depresie, 38 de PIH au avut suferinţe severe (boli oportuniste, boli maligne) care au necesitat
spitalizare, corelaţie înalt semnificativ statistică între nivelul aderenței la TARV şi VL-HIV.
Discuții
Primul studiu- în opinia experților : dislipidemia este o problemă comună în PIH.(12)
Persoanele infectate cu HIV au un risc excesiv de boală cardiovasculară (BCV) în comparație
cu populația generală(13). Scopul acestui studiu a fost identificarea reacțiilor adverse tardive
întâlnite la lotul studiat, acestea fiind predominate de dislipidemie . O mare parte a riscului
de evenimente cardiovasculare pare să fie rezultatul anomaliilor lipidice ce caracterizează
persoanele seropozitive. Anomaliile lipidice pot fi legate fie de infecția virală, fie de
HAART, fie de ambele. Pacienții tratați cu HAART prezintă un profil lipidic aterogen
compus din niveluri scăzute de colesterol HDL, hipertrigliceridemie și niveluri crescute de
colesterol LDL (14), în studiul prezentat se observă , că la pacienți în TARV ≥2 linie TARV,
colesterol LDL 120 mg/dl(52,5%). La pacienți în TARV de primă linie, dintre parametri
metabolici valoarea colesterol HDL<40 mg/dl a fost 47,5% comparativ cu PIH în TARV > 2
linie TARV 25,9%.(p=0,03)
În privința studiului cu numarul doi, am întâlnit o corelație între mediul de domiciliu al PIH
şi nivelul aderenței, PIH din mediul rural fiind mai frecvent non-aderenței comparativ cu cei
din mediul urban, fapt explicabil probabil prin dificultatea celor din mediul rural de a
parcurge distanţe mai mari de la domiciliu la Centrul Regional (timp, costuri financiare),
acest factor fiind identificat şi în alte studii.(15) Nivelul educaţional al PIH poate avea impact
asupra AD la TARV, PIH cu şcolarizare medie şi superioară având o mai bună comunicare cu
medicii şi personalul care îi îngrijesc, înţeleg mai bine informaţiile referitoare la boală şi la
importanţa AD. (16)PIH care erau căsătoriţi sau erau într-o relaţie stabilă erau într-o proporţie
mai mare cu AD bună comparativ cu PIH care nu aveau întemeiată o familie. Schema de
tratament, numărul de comprimate şi durata TARV sunt factori importanţi care pot influenţa
AD. Am găsit corelaţii între numărul de comprimate şi nivelul AD, PIH cu număr mai mic de
comprimate în schema ARV fiind mai aderenţi, similar cu datele din alte studii.(17,18)
Aderența optimă la terapia antiretrovirală (ART) este esențială pentru obținerea supresiei
virale și a rezultatelor pozitive aupra sănătății persoanelor infectate cu HIV.(19)

Concluzii substudii
1. Pacienții infectați cu HIV, aflați în tratament antiretroviral atât de primă linie cât și cu 2
sau mai multe scheme ARV prezintă niveluri crescute de LDL colesterol.
2.Dislipidemia a fost întâlnită la tineri în procente similare cu adulţii HIV pozitivi, la aceasta
contribuind probabil şi durata infecţiei cu HIV, durata şi tipul schemelor ARV utilizate.
3. Pentru monitorizarea infecției cu HIV și a tratamentului antiretroviral, este necesar ca
examenul cardiologic sa facă parte din evaluarea periodică a tinerilor infectați cu HIV în
copilăria mică.
4. Pacienţii infectaţi sexual cu HIV au avut un nivel mai bun al AD comparativ cu cei
infectaţi parenteral, în copilăria mică
5 .Non-aderenţa s-a corelat cu imunodepresia avansată şi viremie HIV detectabilă
6. Din punct de vedere al statusului marital, pacienţii neaderenţi au fost mai frecvent cei
necăsătoriţi , iar ca și mediu de proveniență cei din mediul rural sunt mai neaderenți
7. Durata de tratament antiretroviral, peste 10 ani s-a corelat cu nivelul scăzut de aderenţă.
8. Motivele exprimate de pacienți infectați cu HIV ce au condus la non-AD au fost uitarea şi
oboseala terapeutică.

Cuvinte cheie: tratament antiretroviral, reacții adverse, aderență
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