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REZUMAT
În România, la sfârşitul secolului XX, au fost depistaţi HIV pozitiv peste 4.000 de copii, toţi infectaţi orizontal. 
Aceşti copii au primit tratament antiretroviral şi, în prezent, au propriii lor copii. Se ştie că medicaţia antiretrovirală 
are frecvent efecte secundare.  Scopul studiului este de a stabili dacă copiii născuţi din mame infectate cu HIV 
şi afl ate de peste 20 de ani sub tratament sunt mai dispuşi spre anomalii cardiace mai mult decât ceilalţi copii. 
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 ABSTRACT
In the end of XX-th century, Romania had over 4000 orizontally HIV infected children. They have received anti-
retroviral treatment, and now have children of their own. It is common knowledge that anti-retroviral treatments 
lead to side effects. The aim of the study is to determine if the children born from mothers that are under medication 
for about 20 years already are more prone to cardiac abnormalities than other children. 
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OBIECTIVE

În România, la sfârşitul secolului XX, au fost 
depistaţi HIV pozitiv peste 4.000 de copii, toţi in fectaţi 
orizontal. Aceşti copii au primit tratament antiretro-
viral sistematic şi au supravieţuit bolii mai mult de 
douăzeci de ani. În prezent, aceşti pacienţi au ajuns la 
vârsta adultă, au o viaţa activă şi au propriii lor copii. 

Se cunoaşte că infecţia HIV afectează sistemul 
cardiovascular (1), chiar dacă miocitul nu reprezintă 
celula ţintă pentru acest virus. De asemenea, folo-
sirea medicaţiei antiretrovirale duce frecvent la 
efecte secundare cardiovasculare (2,3). În acest 
context, posibilitatea afectării produsului de con-
cepţie este mult mai mare, mai ales dacă mama a 
primit acest tratament mai mult de 10 ani sau dacă 

ea a dezvoltat deja unele dintre efectele secundare 
ale terapiei antiretrovirale (4).

Raportarea efectelor secundare ale terapiei 
antiretrovirale s-a constituit într-un registru inter-
naţional de posibile efecte teratogene şi malformaţii 
secundare terapiei antiretrovirale primite de gravide, 
APRegistry (5), care este în continuă modifi care şi 
completare şi care până în acest moment con-
cluzionează că medicamentele antiretrovirale au 
avantajul de a reduce transmiterea materno-fetală a 
infecţiei HIV de la un procent de 15-35% la sub 
1-2% (6), fără creşterea riscului de efecte teratogene 
faţă de populaţia generală (7). Totuşi, în România, 
situaţia este unică prin faptul că o parte dintre ma-
mele HIV pozitive primesc tratament antiretroviral 
de la vârsta copilăriei.



REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOLUMUL LVIII, NR. 2, An 2011 103

METODĂ

Pentru a observa incidenţa malformaţiilor car-
diace la copiii ai căror mame au primit tratament 
antiretroviral timp de mai mulţi ani, s-au studiat 
135 de copii internaţi pentru evaluare şi tratament 
în cadrul Institutului Naţional de Boli Infecţioase 
„M. Balş“ din Bucureşti, în perioada 2008-2010. 
Toţi aceşti copii provin din mame HIV pozitive, dar 
momentul diagnosticului infecţiei HIV a fost diferit, 
unele femei fi ind depistate cu infecţia virală la 
naştere, altele în timpul sarcinii, iar altele fi ind cu-
noscute cu infecţie HIV şi primeau tratament anti-
retroviral de minimum 3 ani şi maximum 14 ani. 
Pornind de la acest fapt am împărţit lotul de copii în 
trei loturi, în funcţie de momentul depistării infecţiei 
HIV la mame. În lotul A au fost încadraţi 59 de 
copiii, dintre care 43 de fete şi 16 băieţi, ale căror 
mame erau cunoscute de mai mulţi ani cu infecţie 
HIV şi care au primit tratament antiretroviral de 
mai mulţi ani, inclusiv în timpul sarcinii şi în 
momentul naşterii. Din lotul B fac parte 39 de copii 
(13 fete şi 26 de băieţi) proveniţi din mame care au 
fost depistate cu infecţie HIV în timpul sarcinii. 26 
de femei din acest lot (7 mame de fete şi 19 mame 
de băieţi) au primit tratament antiretroviral în tim-
pul sarcinii, iar 37 de copii (12 fete şi 25 de băieţi) 
au primit profi laxie antiretrovirală la naştere. Lotul 
C a fost alcătuit din 37 de copii (12 fete şi 25 de 
băieţi) ai căror mame au fost depistate HIV pozitiv 
la naştere, iar dintre ei, 28 (10 fete şi 18 băieţi) au 
primit profi laxie antiretrovirală în momentul naşterii.

Pentru copiii incluşi în studiu s-au urmărit modul 
naşterii (cezariană sau naştere naturală), greutatea 
la naştere, scorul Apgar, tipul alimentaţiei postnatale 
(8). 

REZULTATE

În lotul A al copiilor proveniţi din mame HIV 
pozitive depistate anterior sarcinii, 7 naşteri s-au 
făcut natural (6 fete şi 1 băiat), iar 5 copii au fost 
alimentaţi natural (4 fete şi 1 băiat). Dintre copiii 
de sex feminin care au fost născuţi natural, au fost 
2 fete infectate HIV, 3 seroreverter şi o fată expusă. 
Băiatul din acest lot care a fost născut natural şi 
alăptat a fost infectat HIV.

Dintre copiii din lotul B născuţi din mame 
depistate HIV pozitiv în timpul sarcinii, la sexul 
feminin s-au înregistrat 3 naşteri naturale, copiii au 
fost alăptaţi şi au fost declaraţi seroreverteri; iar la 
sexul masculin au fost 8 naşteri naturale, 4 copii au 
fost alăptaţi şi dintre ei 2 au fost seroreverteri şi 6 
expuşi infecţiei HIV perinatale.

Pentru lotul C al copiilor proveniţi din mame 
care au fost depistate în momentul naşterii ca fi ind 
HIV pozitive, la sexul feminin au fost 8 naşteri 
naturale, 2 copii alăptaţi şi 2 copii infectaţi, iar la 
sexul masculin s-au înregistrat 15 naşteri naturale, 
7 copii fi ind alăptaţi, iar dintre ei 3 au fost infectaţi, 
5 au fost expuşi şi 7 au fost seroreverteri. 

Restul copiilor incluşi în studiu au fost născuţi 
prin cezariană şi nu au fost alăptaţi.

Stadializarea infecţiei HIV la mame este repre-
zentată în grafi cul 1.

GRAFIC 1. Stadializarea infecţiei HIV la mame

Pe lângă incidenţa malformaţiilor cardiace la 
copiii din cele trei loturi s-a studiat, de asemenea, şi 
prezenţa altor malformaţii (9,10) sau afecţiuni con-
genitale asociate şi s-au identifi cat, în lotul A al su-
garilor proveniţi din mame HIV pozitive care pri-
meau tratament de mai mulţi ani, 7 copii (4 fete şi 3 
băieţi) care au asociat diverse malformaţii astfel: 
un caz de ambiguitate sexuală, un caz de hipo-
tiroidism congenital, 4 cazuri de retard psihomotor 
sever şi un caz de vasculopatie lenticulostriată (11). 
În acest lot a fost şi un caz de sifi lis congenital 
precoce asociat cu encefalopatie HIV. În lotul B al 
sugarilor proveniţi din mame HIV pozitive care au 
fost depistate în timpul sarcinii s-au găsit 2 copii (o 
fată şi un băiat) cu sindrom Down, alţi 2 copii (o 
fată şi un băiat) au avut sifi lis congenital precoce şi 
un băiat a prezentat retard psihomotor sever. În 
lotul C al copiilor proveniţi din mame care au fost 
depistate HIV pozitiv la naştere nici o fată nu a avut 
malformaţii asociate. Dintre cei 25 de băieţi, 8 au 
avut diverse malformaţii asociate: un caz cu calci-
fi cări talamice, 3 cazuri cu malformaţie renală, un 
caz cu malformaţie renovezicală, un caz cu mal-
formaţie de pavilion ureche, un caz cu palato schizis 
şi un copil cu retard psihomotor sever.

Evaluarea ecocardiografi că pentru depistarea 
eventualelor malformaţii cardiace prezente la copiii 
incluşi în studiu a fost facută în Clinica de Pediatrie 
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a Institutului de Ocrotire a Mamei şi Copilului 
„Alfred Rusescu“, Bucureşti. Toţi aceşti copii au 
fost examinaţi în prima lună de la naştere şi acolo 
unde a fost cazul (s-au decelat malformaţii cardiace) 
s-a repetat această investigaţie. Numărul total al 
malformaţiilor de cord diagnosticate ecografi c la 
cei 135 de copii a fost de 33 (24%). Dintre acestea, 
în lotul A al copiilor proveniţi din mame HIV 
pozitive care primeau tratament de mai mulţi ani, 
malformaţiile congenitale de cord au fost în număr 
de 16, reprezentând un procent de 25,42%, un pro-
cent mult mai mare faţă de datele publicate în 
literatură. În lotul B al copiilor proveniţi din mame 
depistate HIV pozitiv în timpul sarcinii s-a identi-
fi cat un număr de 12 malformaţii congenitale de 
cord, reprezentând 30,76%, iar în lotul C al copiilor 
care provin din mame HIV pozitive depistate la 
naştere procentul de malformaţii de cord a fost de 
19,35% (dintre cei 37 de copii, 12 au avut mal-
formaţii cardiace), după cum se poate observa şi în 
grafi cul 2. 

Folosind testul Pearson Chi-Square pentru a testa 
dacă grupurile analizate diferă între ele din punct de 
vedere al distribuirii lor în categoriile va   riabilelor 
analizate (prezenţă/absenţă malforma ţiilor, categoriile 
greutăţii la naştere şi categoriile scorului Apgar la 
naştere) nu s-au găsit diferenţe semnifi cativ statistice 
între loturile studiate. S-au făcut comparaţii între cele 
trei loturi de copii A, B şi C şi valoarea p a fost mai 

mare de 0,5 atunci când s-au comparat prezenţa mal-
formaţiilor car diace, scorul Apgar la naştere şi gre-
utatea la naştere.

Corelaţia cu greutatea la naştere (12) a fost una 
negativă deoarece din lotul studiat foarte puţini 
copii au avut greutate mică la naştere, aşa cum se 
observă din tabelul de mai jos:

TABELUL 1. Greutatea la naştere
Greutate la naștere lot A lot B lot C

<2000 g  4  2   1
2000 g-2500 g  12  28   11

>2500 g  43  28   25

lot A: copii născuţi din mame HIV pozi  ve anterior naşterii; 
lot B: copii născuţi din mame HIV pozi  ve în  mpul sar cinii; 
lot C: copii născuţi din mame HIV pozi  ve depistate la naş-

tere

Scorul Apgar al copiilor din acest lot a părut a fi  
puţin infl uenţat de tratamentele primite de mame în 
timpul sarcinii, aşa cum reiese din Tabelul 2.

TABELUL 2. Scorul Apgar
Scorul Apgar Lot A Lot B Lot C

<7  4  1  1
7-9  27  24  23
>9  28  14  13

lot A: copii născuţi din mame HIV pozi  ve anterior nașterii; 
lot B: copii născuţi din mame HIV pozi  ve în  mpul sarcinii;
lot C: copii născuţi din mame HIV pozi  ve depistate la naștere
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GRAFICUL 2: Tipul malformaţiilor de cord 
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DISCUŢII

Lotul de studiu a cuprins un număr relativ mare 
de cazuri. Deşi cunoscute cu infecţie HIV de mai 
mulţi ani, un număr destul de mare de mame care ar 
fi  trebuit să fi e informate despre riscurile naşterii 
normale au născut copiii pe cale naturală (7 femei 
reprezentând 11,86% din lotul A). O parte dintre 
aceştia au fost HIV pozitivi. Deşi între efectele 
adverse citate în literatura de specialitate se numără 
şi greutatea mică la naştere şi scorul Apgar scăzut, 
în lotul copiilor studiaţi, aceste modifi cări nu au 
fost regăsite, majoritatea copiilor având greutate la 
naş tere şi scoruri Apgar apropiate de normal (14,15). 

Se cunoaşte că dintre afectările cardiace, cardio-
miopatia dilatativă este una dintre cele mai frecvente 
afecţiuni asociate la persoanele HIV pozitive, atât 
la adulţi, cât şi la copii. Din lotul de studiu s-au 
diagnosticat doar două cazuri cu cardiomiopatie 
dilatativă. Majoritatea malformaţiilor car diace au 
fost DSA şi DSV, malformaţii care totuşi au 
reprezentat un procent semnifi cativ. Rezultatele 
studiului evocă faptul că în lotul copiilor care 
proveneau din mame HIV tratate de mai mulţi ani, 
malformaţiile de cord au fost frecvente (16 cazuri 
din 59 de pacienţi; i.e. 25,42%), dar mai multe 
afectări cardiace (12 cazuri din 39 de pacienţi; i.e. 
30,76%) au apărut în cazul copiilor proveniţi din 
mame care au fost depistate şi au primit tratament 
în timpul sarcinii, inclusiv în primul trimestru de 
sar cină, deşi nu este o corelaţie statistic semnifi ca-
tivă. Făcând o corelaţie cu lotul copiilor proveniţi 

din mame HIV+ depistate în timpul naşterii, în care 
in cidenţa malformaţiilor cardiace este aproape 
jumătate faţă de celelalte loturi (6 copii), putem lua 
în discuţie posibilul efect teratogen al terapiei 
antiretrovirale primite de mamă asupra aparatului 
cardiovascular al fătului (16,17), deşi nici aici 
testele statistice nu au găsit corelaţie pozitivă (p = 
0.288 la compararea grupurilor A şi C şi p = 0,674 
atunci când s-au comparat grupurile B şi C din 
punct de vedere al malformaţiilor).

Alte malformaţii  (18) (cele renale au fost cele 
mai numeroase) au apărut cu o frecvenţă mai mare 
la copiii proveniţi din mame depistate HIV la naş-
tere.

În concluzie, riscul afectării (19) cardiace la 
copiii proveniţi din mame HIV pozitive nu este de 
neglijat, fi ind necesară o strategie de urmărire mai 
riguroasă a femeilor HIV pozitive şi eventual modi-
fi carea schemelor terapeutice pentru scăderea ris-
cului de apariţie de malformaţii la produsul de con-
cepţie (20), asociată cu informarea acestor femei 
despre riscul de a avea copii cu diverse malformaţii 
şi cu promovarea metodelor contraceptive. Studii 
viitoare sunt necesare pentru a determina efectele 
pe termen lung şi posibilele toxicităţi ale trata-
mentului profi lactic antiretroviral la copiii născuţi 
din mame HIV pozitive. Aceste studii trebuie efec-
tuate folosind şi un lot martor de copii proveniţi din 
mame HIV neinfectate, pentru a verifi ca riguros din 
punct de vedere statistic aceste afi rmaţii.
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