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2 STUDII ORIGINALE
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PARENTERAL
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REZUMAT
Modelarea matematicå este un instrument de lucru din ce în ce mai frecvent utilizat, inclusiv în domeniul medical; existå multiple
modele matematice aplicabile infec¡iei HIV/SIDA, mai cunoscute fiind cele ale lui Anderson, respectiv Ho ¿i Shaw.
Obiective: studiul î¿i propune så aplice ¿i så compare modelul evolutiv descris de Anderson ¿i colab. (modificat) utilizând datele
referitoare la infec¡ia pediatricå HIV/SIDA disponibile la nivelul Centrului Regional pentru Supravegherea ¿i Monitorizarea Infec¡iei
HIV/SIDA – Craiova.
Material ¿i metodå: au fost analizate retrospectiv fi¿ele a 91 de pacien¡i seropozitivi, nåscu¡i între 1987 ¿i 1989 ¿i infecta¡i probabil
pe cale parenteralå în primii 3 ani de via¡å. Perioada de studiu luatå în considerare a fost ianuarie 1990–decembrie 2005. Pentru
fiecare pacient au fost consemnate data depistårii infec¡iei retrovirale, data diagnosticului stadiului de SIDA ¿i data decesului,
alcåtuindu-se astfel mul¡imile H ¿i S ¿i observându-se evolu¡ia acestora în timp. Datele observa¡ionale au fost comparate cu cele
ob¡inute teoretic prin aplicarea ecua¡iei deduse de Anderson.
Rezultate: pe baza simulårilor efectuate, coeficientul dedus are valoarea de 0,0285, nivelul de corela¡ie între datele teoretice ¿i
cele observa¡ionale, determinat pe baza ecua¡iei f(a)=r2, fiind de 0,965 (ideal=1); analiza comparativå a vitezelor de evolu¡ie
(teoreticå vs. observatå) este slabå (r2=0,361).
Concluzii: modelul matematic al lui Anderson (modificat) poate fi aplicat cazurilor de infec¡ie pediatricå cu HIV-1 transmis pe cale
parenteralå, dar se coreleazå într-o måsurå micå, comparativ cu studiul american, cu datele reale.
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ABSTRACT
Mathematical modelling is a useful tool inclusive for the medical field of activity; there are many models applicable to HIV/AIDS
infection (e.g. Anderson, respectively, Ho/Shaw models).
Objectives: to apply Anderson mathematical model and to compare theoretical and observational data with reference to HIV/AIDS
pediatric infection using available information from Craiova Regional Center for Surveillance and Monitoring HIV/AIDS Infection.
Methods: retrospective study (january 1990-december 2005); it was analysed files of 91 seropositive patients born between
1987-1989 and parenterally infected with HIV during their first three years of life. Diagnosis of HIV infection, AIDS stage detection
and deadliness were marked down for every patient. H (HIV infected) and S (patients having AIDS) cohorts were composed and
their evolution in time has been observed. Observational and theoretical data (deduced from Anderson’s equation) have been
compared.
Results: based on mathematical simulation value of a (0.0285) coefficient has been deduced with good correlation between
observational and theoretical data (r2=0.965); concerning the cohort’s speed of evolution poor correlation between detected and
predicted data has been noted (r2=0.361).
Conclusion: Anderson’s mathematical model (modified) applicable to pediatric HIV/AIDS infection generates a weak correlation
between theoretical and observational data.
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INTRODUCERE

Modelarea matematicå este un instrument de
lucru din ce în mai frecvent utilizat, situat, în cazul
de fa¡å, la intersec¡ia dintre douå ¿tiin¡e: matematica
¿i biologia.

În domeniul infec¡iei HIV/SIDA primul model
matematic a fost descris în 1986 de Anderson ¿i

colab. (1, 11), înså cel mai cunoscut este modelul
Ho/Shaw (Perelson) – 1995 (3, 6, 14) ce a stat la
baza strategiei „hit early, hit hard“. Pânå în prezent
au fost propuse multiple modele matematice ce
acoperå domenii diverse referitoare la infec¡ia
retroviralå: epidemiologie, patogenie, evolu¡ie, tra-
tament, preven¡ie (2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16).
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Datå fiind marea variabilitate a perioadei de
timp dintre depistare ¿i apari¡ia stadiului de SIDA,
Anderson, utilizând douå mul¡imi (seropozitivi vs.
SIDA), ¿i-a propus så studieze mi¿carea relativå a
pacien¡ilor din prima cåtre a doua mul¡ime ¿i så
determine raportul vitezå/timp. Pentru aceasta a
luat în considerare o popula¡ie infectatå cu HIV
cu douå componente: seropozitivii ce nu se aflå
în stadiul de SIDA (x, exprima¡i procentual fa¡å
de popula¡ia ini¡ialå; x(0) = 1; x(t) → 0) ¿i, res-
pectiv, pacien¡ii diagnostica¡i cu SIDA (y, expri-
ma¡i tot procentual fa¡å de popula¡ia ini¡ialå; y(0)
= 0; y(t) → 1).

Conform modelului teoretic al lui Anderson,
vitezele relative ale celor douå mul¡imi sunt: v(x)
= dx/dt ¿i v(y) = dy/dt. Presupunând o dependen¡å
liniarå vitezå–timp (v = at), varia¡ia lui x, respectiv
y sunt descrise de ecua¡iile:

x(t) = exp (-at2/2) ¿i y(t) = 1 – exp(-at2/2)

Utilizând datele prezentate de Peterman ¿i colab.
(1, 11, 13) ce au analizat un numår de 194 de
cazuri de infec¡ie retroviralå, s-a dedus valoarea
coeficientului a = 0,237 (best-fit); totodatå s-a
demonstrat o bunå corela¡ie între datele teoretice
¿i cele observa¡ionale.

OBIECTIVE

Studiul î¿i propune så aplice ¿i så compare mo-
delul evolutiv descris de Anderson ¿i colab. (modi-
ficat) utilizând datele referitoare la infec¡ia pedia-
tricå HIV/SIDA disponibile la nivelul Centrului
Regional pentru Supravegherea ¿i Monitorizarea
Infec¡iei HIV/SIDA – Craiova.

MATERIAL ªI METODÅ

Au fost analizate retrospectiv fi¿ele a 91 de pa-
cien¡i (Px) seropozitivi (61,53% M vs 38,46% F),
nåscu¡i între 1987 ¿i 1989, cu vârsta medianå – la
data decesului – de 11 ani (min. 5, max. 18), afla¡i
în baza de date a centrului. Perioada de studiu
luatå în considerare a fost ianuarie 1990 – decem-
brie 2005. Momentul exact al infectårii cu HIV
nu poate fi precizat, dar, cel mai probabil, se si-
tueazå la nivelul primului an de via¡å. Având în
vedere faptul cå pårin¡ii pacien¡ilor sunt serone-
gativi ¿i cå în antecedentele bolnavilor (primii 3
ani de via¡å) au fost depistate multiple internåri,
tratamente injectabile ¿i/sau transfuzii de sânge ¿i
derivate se apreciazå cå inocularea virusului a sur-
venit, cel mai probabil, pe cale parenteralå. Pentru
fiecare pacient au fost consemnate data depistårii

infec¡iei retrovirale (vârsta medianå = 7 ani, limite
1-17 ani), data diagnosticului stadiului de SIDA
¿i data decesului, alcåtuindu-se astfel mul¡imile H
¿i S ¿i observându-se evolu¡ia acestora în timp.

Modelul de evolu¡ie este reprezentat în Fig. 1,
mi¿carea relativå a persoanelor din mul¡imea H
cåtre mul¡imea S fiind caracterizatå de o vitezå
relativå v ¿i de o constantå a dependente de timp.

S-au folosit urmåtoarele nota¡ii: H – mul¡imea
pacien¡ilor seropozitivi care nu sunt în stadiul de
SIDA; h – mul¡imea Px seropozitivi non-SIDA nou
depista¡i anual; Dh – mul¡imea seropozitivilor non-
SIDA deceda¡i anual; hs – mul¡imea seropozitivilor
ce trec în stadiul de SIDA; s – numårul de persoane
nou depistate anual ¿i încadrate direct în stadiul
de SIDA; S – lotul Px diagnostica¡i cu sindrom de
imunodeficien¡å; Ds – numårul anual de deceda¡i
diagnostica¡i cu SIDA.

Datele observa¡ionale au fost comparate cu cele
ob¡inute teoretic prin aplicarea ecua¡iei deduse de
Anderson.

Modelarea matematicå a fost efectuatå utili-
zând programul TableCurve 2D 5.1.

REZULTATE

În tabelul 1 sunt redate datele culese ce au stat
la baza prezentei analize.

Pentru calcularea vitezei relative se considerå
numårul total de cazuri rezultat din însumarea H
¿i S; se considerå procentul de varia¡ie x al mul¡imii
H relativ la numårul total de cazuri H + S considerat
pentru un anumit an ¿i, respectiv, y, desemnând
procentul de varia¡ie al mul¡imii S raportat la nu-
mårul total de cazuri anuale H + S. Pentru oricare
an, conform modelului Anderson, suma x + y = 1.
Se define¿te viteza relativå punctualå drept di-
feren¡a procentualå a numårului de cazuri con-
siderat pentru doi ani consecutivi. Datele sunt pre-
zentate în tabelul 2.

Figura 1
Modelul general de evolu¡ie al mul¡imilor H ¿i S
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În Fig. 2 au fost simulate modurile de evolu¡ie
ale variabilei x func¡ie de diferitele valori ale coe-
ficientului a.

Pentru determinarea valorii coeficientului a
(best fit) adaptat datelor prezentate în tabelul 2 se
reprezintå grafic func¡ia f(a) = r2 (r2 – coeficientul
de corelare ecua¡ie/date observa¡ionale = 1 – ideal –
sau 0 pentru lipsa oricårei corelåri).

Tabelul 1
Datele generale considerate pentru analizå

Tabelul 2
Evolu¡ia în timp a vitezelor relative punctuale

Figura 2
Simularea evolu¡iei variabilei x func¡ie de valorile
coeficientului a; x = date observa¡ionale; a = datele lui
Anderson; a1 – a9 = simulåri matematice

Figura 3
Reprezentarea graficå a func¡iei f(a) = r2,
(r2 – coeficientul corela¡iei)
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Corela¡ia best fit genereazå urmåtoarele re-
zultate: r2 = 0,965, a = 0,0285.

Compara¡ia vitezelor de evolu¡ie (pentru y)
teoretic deduse ¿i, respectiv, observate în practicå
este reprezentatå în Fig. 4.

mul¡imea H spre S (1,5-2 ani – Anderson; 3,5-4
ani – prezentul studiu). Durata perioadei de declin
diferå, fiind dublå în cazul de fa¡å (4 ani – An-
derson vs. 8 ani). Aceste diferen¡e nu par sur-
prinzåtoare dacå se iau în considera¡ie perioadele
de timp ce au furnizat datele necesare efectuårii
celor douå studii. Cercetarea lui Anderson se ba-
zeazå pe informa¡ii culese în primii ani dupå
declan¿area pandemiei HIV/SIDA, când pacien¡ii
nu aveau acces la terapia antiretroviralå, iar infor-
ma¡iile medicale despre infec¡ia retrolentiviralå
abia începeau så se acumuleze. În schimb, copiii
seropozitivi lua¡i în considerare în cadrul pre-
zentului studiu au urmat to¡i diferite scheme de
tratament antiretroviral ¿i au beneficiat de îngrijire
medicalå din partea unor medici familiariza¡i cu
problemele ridicate de infec¡ia HIV/SIDA.

Diferen¡e între cele douå modele se înregis-
treazå în ceea ce prive¿te predic¡ia vitezei maxime
(0,15 preziså/0,17-0,18 real – Anderson vs. 0,10
preziså/0,20 real – studiul prezent), dar ¿i în apre-
cierea constantei a (0,237 – Anderson vs. 0,0285).
De¿i durata de observa¡ie a cazurilor diferå (7 ani –
Anderson vs. 13 ani – prezentul studiu), diferen-
¡ele denotå o corela¡ie mai slabå între modelul
teoretic ¿i datele reale în cazul studiului nostru,
probabil prin acceptarea modelului deschis de evo-
lu¡ie, diferit de cel considerat de cåtre Anderson.

CONCLUZII

Modelul matematic al lui Anderson (modificat)
poate fi aplicat cazurilor de infec¡ie pediatricå cu
HIV-1 transmis pe cale parenteralå, dar se core-
leazå într-o måsurå micå, comparativ cu studiul
american, cu datele reale.

Figura 4
Evolu¡ia vy

DISCUºII

Studiul reprezintå prima încercare de modelare
matematicå în domeniul HIV/SIDA efectuatå în
Centrul Regional Craiova.

Fa¡å de modelul închis al lui Anderson (fårå
intråri/ie¿iri la nivelul popula¡iei ini¡ial considerate),
în studiul prezent se preferå un model deschis,
acceptându-se varia¡ii anuale ale mul¡imilor H ¿i,
respectiv, S cauzate de decelarea a noi cazuri, res-
pectiv decesul unor pacien¡i.

Ambele modele detecteazå cu suficientå exacti-
tate momentul maxim al evolu¡iei cazurilor dinspre
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