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REZUMAT
Virusul imunodefi cienţei umane (HIV) poate induce un spectru larg de tulburări endocrine. Mecanismele 
patologice sunt complexe. Date din literatura de specialitate şi observaţii personale cu privire la modifi cările 
endocrinologice la pacienţii infectaţi HIV/SIDA atrag atenţia asupra modifi cărilor la nivelul subsistemului 
somatotrop – somatomedină (GH – IGF-1). Se poate vorbi de un defi cit statural la copii cu infecţie HIV/SIDA. 
Aceste aspecte au fost observate de-a lungut timpului de către clinicieni. Studiul a fost efectuat în perioada 
1988-2014, pe un lot de 255 copii cu HIV/SIDA din evidenţa Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale 
„Prof. Dr. Victor Babeş“ din Bucureşti, ajunşi în prezent la maturitate – evaluarea auxologică. Defi citul statural 
a fost pus în evidenţă prin raportarea la grafi cele de creştere pentru România, considerate ca referinţă pentru 
creşterea normală. În loturile de copii studiate de noi, media taliei fi nale la copiii cu infecţie cronică HIV/SIDA 
este la fete cu -2,27764 DS mai mică decât cea a populaţiei generale de acelaşi sex, iar la băieţi cu -1,30451 
DS. Defi citul statural mediu este de -2,50678 DS la fete şi cu -1,28307 DS la băieţi. Aceşti copii se dezvoltă 
altfel decât copiii normali, iar cea mai utilă evaluare auxologică este raportarea la normal. Defi citul statural se 
accentueză progresiv, cu evoluţia bolii.

Cuvinte cheie: virusul imunodefi cienţei umane, tulburări endocrine, 
defi cit statural, „failure-to-thrive”, lipodistrofi e, ax somatotrop-somatomedine

ABSTRACT
The human immunodefi ciency virus (HIV) infection may induce a broad spectrum of endocrine disorders. 
Pathological mechanisms are complex. Data from the literature and personal observations on endocrine 
changes in patients infected with HIV / AIDS draw attention to the changes in the somatotropic subsystem – 
somatomedin (GH – IGF -1). Is there a short stature in children with HIV / AIDS. This has been observed by 
clinicians along time. Fot study conducted during 1988-2014, a group of 255 children with HIV / AIDS Hospi-
tal records of Infectious and Tropical Diseases „Prof. Dr. Victor Babes“ in Bucharest now reached maturity – 
auxological evaluation. Stature defi cit was revealed by comparing the growth charts for Rumania, as a refer-
ence for normal growth. In lots of children we studied, the average fi nal waist in children chronically infected 
HIV / AIDS is -2.27764 DS girls less than that of the general population of the same sex, and boys with DS 
-1.30451. Medium stature defi cit is -2.50678 DS in girls and -1.28307 DS in boys. These children develop 
differently than normal children, and the most useful auxological measure is reporting normal. The stature 
defi cit progressivelly increases with the disease. 

Key words: human immunodefi ciency virus, endocrine disorders, 
short stature, “failure-to-thrive”, lipodystrophy, somatotropic-somatomedins axis
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Abrevieri:
HIV = virusul imunodefi cienţei umane
FTT = failure-to-thrive
HAART = highly active antiretroviral therapy 
  (tratament antiretroviral extrem de 
  activ)
GH = somatotrop/hormonul de creştere 
  (growth hormone)
IGF-1  = somatomedina C (Insulin-like growth 
  factor)
GHRH = growth-hormone releasing hormone 
  (hormonul eliberator al hormonului de 
  creştere)
SRIF = somatostatină
5-HT = 5 hidroxitriptamină
AVP = argininasopresină
CRH = corticotropin releasing hormone
Ghs-R = growth hormone secretagogue receptor 
  (receptorul secretagog al hormonului 
  de creştere).

INTRODUCERE

Virusul imunodefi cienţei umane (HIV) poate 
induce un spectru larg de tulburări endocrine (1,2). 
Toate organele endocrine pot fi  afectate de infecţia 
cu HIV. Mecanismele patologice sunt complexe. 
Sistemul endocrin este afectat fi e prin acţiunea 
directă a virusului HIV, fi e din cauza infecţiilor 
opor tu niste, a neoplaziilor sau perturbarea siste-
mului imun. Interacţiunea complexă dintre infecţia 
cu HIV şi sistemul endocrin se poate manifesta prin 
perturbare biochimice, hormonale sau perturbarea 
funcţiei glandulare (3,4).

Terapia antiretrovirală foarte activă (HAART) şi 
alte medicamente esenţiale, de multe ori duce la 
con secinţe negative endocrine. Evaluarea endo cri-
nă este necesară la fel ca în situaţia pacienţilor cu 
suspiciune de disfuncţii endocrine (1,3,4).

Date din literatura de specialitate şi observaţii 
personale cu privire la modifi cările endocrinologice 
la pacienţii infectaţi HIV/SIDA atrag atenţia asupra 
modifi cărilor la nivelul subsistemului somatotrop 
– somatomedină (GH – IGF-1) (3,4,5,6). Mecanis-
mele patogenice sunt complexe şi presupun cu-
noaşterea fi ziologiei şi patologiei corelate cu sub-
sistemul somatotrop somatomedine (Fig.1).

Insufi cienţa de dezvoltare „failure-to-thrive“ 
(FTT), frecvent întâlnită pe perioada creşterii şi 
dezvoltării copiilor cu infecţie HIV/SIDA, este 
caracterizată prin tulburări în creşterea liniară aso-
ciată cu modifi cări endocrinologice şi metabo lice 
(1-4).

În evoluţia cronică a bolii HIV/SIDA se disting 
două importante sindroame: „Wasting sindrom“ 
(sin dromul de emaciere) şi „lipodistrofi a“ (modifi -
care şi redistribuţie a ţesutului adipos) – ce induc 
un răspuns endocrin, inclusiv la nivelul axei so-
matototrop-somatomedină. Un numitor comun al 
acestor tulburări este defi citul statural, iar modifi cări 
survenite la nivelul axului somatotrop – somato-
medină (GH – IGF-1) au fost deja demonstrate (1-
3,5).

Au fost propuse de altfel modele ale răspunsului 
endocrin la nivelul axei GH-IGF-1 în agresiunea 
HIV/SIDA (7).

În lipodistrofi a HIV, nivelurile GH sunt mici, 
secundar creşterii tonusului somatostatinei, scăde-
rea grelinei, a creşterii acizi graşi liberi (AGL) şi 
creş terii rezistenţei la insulină. Totuşi nivelurile 
IGF-1 sunt crescute, probabil datorită alterării 
sen sibilităţii GH sau IGF-1.

La pacienţi HIV/SIDA cu terapie antiretrovirală 
foarte activă (HAART) – complex HIV/SIDA/
HAART, sunt prezente tulburări la nivelul axei 
GHRH – GH – IGF – 1 prin două mecanisme dis-
tinc te, în două situaţii clinice diferite: lipodistrofi e 
HIV şi „Wasting syndrome“ din HIV/SIDA (7).

La pacienţii cu lipodistrofi e mecanismul apare 
ca rezultat al complicaţiilor, cum ar fi  infl amaţia 
cronică, insulinorezistenţa, tulburări metabolice, a 
metabolismului lipidic (Fig. 2). Aşa cum am precizat 
anterior, lipodistrofi a HIV este întâlnită în special 
la pacienţi HIV/SIDA cu terapie antiretrovirală 
foarte activă (HAART). Diferitele procese implicate 
în lipodistrofi e au ca rezultat suprimarea producţiei 
GH pituitare. Scăderea niveluri GH se realizează 
prin creşterea somatostatinei, a acizilor graşi liberi 
(AGL) şi a scăderea grelinei (7,16-21).

„Wasting Sindrom“ este asociat cu niveluri 
crescute GH şi valori scăzute IGF-1, corelate cu 
rezistenţă GH la nivelul hepatocitelor. Nivelurile 
de grelină sunt crescute, ceea ce duce la un nivel 
crescut nivelul de GH. O altă caracteristică în 
Wasting Sindrom este malnutriţia asociată cu dete-
riorarea celulelor insulelor pancreatice şi nivel de 
scăzut al insulinemiei.

Pacienţii cu „wasting syndrome“ din HIV/SIDA 
prezintă niveluri crescute GH şi valori scăzute a 
IGF – 1, sugerând fenomen de rezistenţă la GH 
(22,23).

Se poate vorbi, în aceste condiţii, de un defi cit 
staturoponderal dizarmonic la copii cu infecţie 
HIV/SIDA. Aceste aspecte au fost observate de-a 
lungul timpului de către clinicieni. 

Am abordat acest studiu întrucât severitatea tul-
burărilor de creştere şi dezvoltare la copiii infectaţi 
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FIGURA 1. Mecanismul de reglare al subsistemului somatotrop 
somatomedine (GH-IGF-1)

HIV este o problemă de actualitate, complexă, de-
pinzând de mai mulţi factori: momentul infecţiei, 
tipul de transmitere a infecţiei, momentul diagos-
ticului, posibilitatea de instituţionalizare, monito-
rizare, tipul de terapie şi complianţa şi răspunsul la 
tratament, comorbidităţi etc.

Ignorarea semnifi caţiei clinice a defi citului sta-
turo-ponderal sau neidentifi carea semnelor cli nice 
poate întârzia sau chiar rata un diagnostic corect (1).

Indiferent de opiniile cu privire la problematica 
socială, motivaţia medicală de evaluare a tulbu-
rărilor de creştere şi dezvoltare la copii este pe de-
plin justifi cată, întrucât aceste tulburări pot constitui 
un prim semn al unei probleme de sănătate a copi-
lului (1,2). 

OBIECTIVE

Evaluarea auxologică a unui lot mare de copii 
cu HIV/SIDA, ajunşi la maturitate. 

MATERIAL ŞI METODE

Studiu analitic, longitudinal, retrospectiv, efec-
tuat în perioada 1988-2014, pe un lot de 255 de copii 
cu HIV/SIDA din evidenţa Spitalului Clinic de Boli 
Infecţioase şi Tropicale „Prof. Dr. Victor Babeş“ 
din Bucureşti, ajunşi, în prezent la maturitate. Dintre 
aceştia (142 băieţi – 56%, 113 fete – 44%), proveniţi 
din mediul urban din România (Fig. 3). Majoritatea 
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au fost infectaţi probabil nosocomial în primii ani 
de viaţă (perioada 1988-1990). La o parte dintre 
copii nu s-au putut fi naliza măsurătorile până la 
stadiul de adult şi nu au mai fost incluşi în studiu.

Evaluarea auxologică s-a realizat după o analiză 
prealabilă a criteriilor de evaluare, mai ales în ceea 
ce priveşte standardele de referinţă.

Nu există un protocol standardizat al evaluării 
auxologice a copiilor cu infecţie HIV/SIDA, motiv 
pentru care am adaptat evaluarea auxologică după 
Ghidul pentru tratamentul cu hormon de creştere în 
tulburările de creştere la copil – anexa 16 Ordinul 
Ministerului Sănătăţii nr. 1324/2010 privind 
aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru 
specialitatea endocrinologie (11).

În diferite studii şi publicaţii cu specifi c, pe 
subiecţi din România, observăm utilizarea cu pre-
dilecţie a nomogramelor CDC (14). Acestea sunt 
actualizate (mai 2002), uşor accesibile (http://www.
cdc.gov/growthcharts/cdc_charts.htm) şi avizate de 
OMS. Ghidul de evaluare auxologică recomandă 

utilizarea curbelor de creştere recent elaborate şi 
publicate de OMS. Centrul de Excelenţă de 
Endocrinopediatrie din cadrul Institutului Naţional 
de Endocrinologie foloseşte, şi nu întâmplător, 
nomogramele după Prader et al./1988 (12).

Colectivul de „Igiena Copiilor şi Tinerilor“ 
condus de D-na Conf. Dr. Aurelia Cordeanu – 
Secţia Sănătatea şi Mediu din cadrul Institutului de 
Sănătate Publică Bucureşti – Ministerul Sănătăţii 
– România – realizează în 1999 un studiu amplu pe 
300.405 subiecţi între 0 şi 19 ani, consideraţi normal 
dezvoltaţi şi elaborează tabele de creştere pe grupe 
de vârstă, sex şi mediu de provenienţă, pentru copiii 
din România (13). Pe baza datelor cu privire la 
creşterea liniară în raport cu vârsta, am generat 
nomogramele, folosindu-ne de programul Microsoft 
Excel 2000. Am comparat informaţia cu cea furni-
zată de CDC şi Prader (Fig. 5). Am observat urmă-
toarele aspecte (exemplifi care pentru subiecţii de 
sex masculin): 

FIGURA 2. Axa GHRH-GH-IGF-1 în lipodistrofi a HIV 
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Mediana celor trei nomograme sunt superpo-
zabile aproape pe întreaga perioadă de creştere.

Se constată că media înălţimilor raportată la 
vârstă are valori apropiate în cele trei tipuri de 
analize (diagrame de creştere liniară), cu diferenţe 
de maximum 3,372 cm RO/Prader, 2,7868 RO/
CDC, 2,1995 CDC/Prader şi o medie de 2,19781 
cm, 1,16154 cm, respectiv 1,03627 cm. 

Variabilitatea deviaţiilor standard în raport cu 
vârsta este strâns corelată cu dinamica demografi că 
şi cu numărul subiecţilor luaţi în studiu pe fi ecare 
grupă de vârstă. Comparând cele 3 nomograme se 
constată apropierea dintre modelul Prader cu cel 
românesc (Fig. 8). Îngustarea canalelor sigmale în 
grafi cele CDC este generată de analiza efectuată pe 
grup populaţional mare. 

Datele prezentate, aparţinând unui studiu mai 
amplu, constituie un sufi cient argument pentru care 
putem afi rma că utilizarea nomogramelor CDC este 
inadecvată evaluării auxologice a copiilor din Ro-
mânia. 

FIGURA 3. Axa GHRH-GH-IGF-1 în „Wasting Sindrom“ din infecţia HIV/SIDA 

FIGURA 4. Copiii în studiul auxologic
(192 copii cu HIV/SIDA)
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Am ales ca standard de referinţă nomogramele 
pentru România pentru înălţime (grup de referinţă 
300.405 subiecţi, consideraţi normal dezvoltaţi, din 
anul 1999).

Au fost luate în calcul minimum 5 masurători 
(măsurarea înălţimii) pentru fi ecare persoană în 
parte şi grupate pe sexe, totalizând 1.509 măsurători 
pentru băieţi şi 798 pentru fete.

Măsurătorile au fost încadrate în tabele, cores-
punzător vârstei în luni, exprimate decimal, folo-

sindu-se o metodă rapidă de calcul: Age Calculator 
v2.0 (Fig. 9). În nomogramele pentru România un 
an pre zintă 10 subdiviziuni, asemenea nomo gra-
melor Prader. S-au respectat nomogramele specifi ce 
pen tru sexul masculin, respectiv feminin.

Pentru raportarea înălţimii s-au folosit nomo-
grame specifi ce populaţiei din România.

FIGURA 5. Nomogramele CDC, Prader şi nomogramele pentru România

FIGURA 6. Valorile percentilei 50 la nomogramele CDC, Prader şi la cele româneşti

N
om

og
ra

m
e 

R
om

ân
ia

N
om

og
ra

m
e 

P
ra

de
r

N
om

og
ra

m
e 

C
D

C



REVISTA ROMÂNÅ DE BOLI INFECºIOASE – VOLUMUL XVII, NR. 1, AN 2014 13

RO Prader RO-Prader RO CDC RO-CDC CDC Prader CDC-Prader

2 85,575 88,03 -2,455 85,575 86,4522 -0,8772 86,4522 88,03 -1,5778
3 93,708 97,08 -3,372 93,708 95,27359 -1,56559 95,27359 97,08 -1,80641
4 101,898 104,71 -2,812 101,898 102,5105 -0,6125 102,5105 104,71 -2,1995
5 108,824 111,32 -2,496 108,824 109,1751 -0,3511 109,1751 111,32 -2,1449
6 115,661 117,31 -1,649 115,661 115,6609 0,0001 115,6609 117,31 -1,6491
7 121,116 123,63 -2,514 121,116 122,0305 -0,9145 122,0305 123,63 -1,5995
8 127,03 129,65 -2,62 127,03 128,1237 -1,0937 128,1237 129,65 -1,5263
9 132,585 135,24 -2,655 132,585 133,7345 -1,1495 133,7345 135,24 -1,5055
10 137,856 140,19 -2,334 137,856 138,8234 -0,9674 138,8234 140,19 -1,3666
11 142,645 144,95 -2,305 142,645 143,7304 -1,0854 143,7304 144,95 -1,2196
12 147,412 149,88 -2,468 147,412 149,3088 -1,8968 149,3088 149,88 -0,5712
13 154,744 155,9 -1,156 154,744 156,4099 -1,6659 156,4099 155,9 0,5099
14 161,355 162,87 -1,515 161,355 164,1418 -2,7868 164,1418 162,87 1,2718
15 167,376 169,69 -2,314 167,376 170,1393 -2,7633 170,1393 169,69 0,4493
16 172,459 174,39 -1,931 172,459 173,6101 -1,1511 173,6101 174,39 -0,7799
18 176,481 177,05 -0,569 176,481 176,185 0,296 176,185 177,05 -0,865

-3,372 -2,7868 -2,1995

FIGURA 7. Diferenţele de înălţime între percentila 50 la nomogramele CDC, Prader şi la cele româneşti

FIGURA 8. Valoarea deviaţiilor standard funcţie de vârstă în nomogramele CDC, Prader 
şi în cele româneşti

FIGURA 9. Age Calculator v2.0

REZULTATE, DISCUŢII

Rezultatele globale ale măsurătorilor, raportate 
la vârstă şi sex, au fost prelucrate statistic.

Au fost analizaţi 142 de subiecţi de sex masculin, 
la care s-au efectuat 1.059 măsurători documentate, 
cu o medie de 7,4577 măsurător per pacient, din 
care ultima s-a realizat în jurul vârstei de 19 ani 
(considerate talie fi nală).

Numărul de măsurători a fost necesar şi sufi -
cient pentru prelucrarea statistică a datelor, aco pe-
rind întreaga perioadă de creştere (au fost investigaţi 
şi copii sub vârsta de 2 ani).

ă
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FIGURA 9. Înălţimea în funcţie de vârstă la băieţi cu infecţie HIV/SIDA cronică

„Trendline logaritmic“ reprezintă o linie de fi a-
bi  litate în tendinţa de creştere. Cea mai mare în-
credere apare atunci când valoarea sa R2 calculată 
este la sau aproape de 1. Softul calculează automat 
valoa rea sa R pătrat. 

În cazul de faţă, valorile R2 pentru media arit-
metică a valorilor înălţimilor băieţilor cu infecţie 
HIV/SIDA (R2 = 0,86) este apropiată de R2 al 
medianei grafi celor de creştere pentru România 
(R2 = 0,8899).

Se concluzionează că dinamica creşterii copiilor 
de sex masculin cu infecţie HIV/SIDA din România 
are următoarele particularităţi: se porneşte cu defi -
cit statural din mica copilărie, înălţimile sunt situate 
în medie între 0 şi -3 DS, iar talia fi nală este mai 
mică decât în populaţia generală (0 şi -3 DS). În 
perioada pubertară se evidenţiază o uşoară dece-
lerare a creşterii, viteza de creştere reluându-se nor-
mal, dar pe canale sigmale inferioare. Este difi cil de 
precizat dacă evoluţia cronică a bolii, infecţiile 
opor tuniste sau terapia antiretrovirală sunt respon-
sabile pentru caracteristicile mai sus menţionate.

Raportarea deviaţiilor standard din nomogramele 
pentru băieţii din România cu dezvoltare normală 
la cele din cazul copiilor de sex masculin cu infecţie 
HIV/SIDA din România sunt evidenţiate în fi gurile 
13 şi 14.

Raportând valorile absolute ale deviaţilor stan-
dard obţinem următoarele informaţii: media taliei 
fi nale la băieţii HIV/SIDA este cu -1,30451DS mai 
mică decât cea a populaţiei generale de acelaşi sex.
Defi citul statural mediu este de -1,28307 DS. Li-
mite extreme (2,125404 DS şi -5,04013) DS.

Aceşti copii se dezvoltă altfel decât copiii nor-
mali, iar cea mai utilă evaluare auxologică este ra-
por tarea la normal. Defi citul statural se accen tuează 
progresiv, cu evoluţia bolii.

Grupul de fete: 113 subiecţi de sex feminin, la 
care s-au efectuat 798 de măsurători documetate, 
cu o medie de 7,0619 măsurători per pacient, din 
care ultima s-a realizat în jurul vârstei de 19 ani 
(con  siderate talie fi nală). 

Înălţimea medie în funcţie de vârstă la băieţi 
cu infecţie HIV/SIDA
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FIGURA 10. Înălţimea medie în funcţie de vârstă la băieţi cu infecţie HIV/SIDA 
cronică

Numărul de măsurători au fost necesare şi sufi -
ciente pentru prelucrarea statistică a datelor, aco pe-
rind înteaga perioadă de creştere (au fost investigaţi 
şi copii sub vârsta de 2 ani). 

În cazul de faţă, valorile R2 pentru media arit-
metică a înălţimilor fetelor cu infecţie HIV/SIDA 
(R2 = 0,853) este apropiată de R2 al medianei gra-
fi celor de creştere pentru România (R2 = 0,9177), 
aspect asemănător cu cel din lotul băieţilor.

Se concluzionează că dinamica creşterii copiilor 
de sex feminin cu infecţie HIV/SIDA din România 
are următoarele particularităţi: se porneşte cu defi -
cit statural din mica copilărie, înălţimile sunt situate 
în medie între 0 şi -3 DS, iar talia fi nală este mai 
mică decât în populaţia generală (0 şi -3 DS). Şi în 
această situaţie, în perioada pubertară, se eviden-
ţiază o uşoară decelerare a creşterii, viteza de 
creştere reluându-se normal, dar pe canale sigmale 
inferioare.

Raportarea deviaţiilor standard din nomograme-
le pentru fetele din România cu dezvoltare normală 
la cele din cazul copiilor de sex feminin cu infecţie 
HIV/SIDA din România în Figurile 19 şi 20.

Raportând valorile absolute ale deviaţilor stan-
dard, obţinem următoarele informaţii: media taliei 
fi nale la fetele HIV/SIDA este cu -2,27764 DS mai 
mică decât cea a populaţiei generale de acelaşi sex. 
Defi citul statural mediu este de -2,50678 DS. 
Limite extreme (1,73655 DS şi -9,96864) DS.

CONCLUZII

În loturile de copii studiate de noi, media taliei 
fi nale la copiii cu infecţie cronică HIV/SIDA este la 
fete cu -2,27764 DS mai mică decât cea a populaţiei 
generale de acelaşi sex, iar la băieţi cu -1,30451 
DS.

Înălţimea în funcţie de vârstă la băieţi 
cu infecţie HIV/SIDA
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Defi citul statural mediu este de -2,50678DS la 
fete şi cu -1,28307 DS la băieţi.

Aceşti copii se dezvoltă altfel decât copiii 
normali, iar cea mai utilă evaluare auxologică este 
raportarea la normal. Defi citul statural se accentueză 
progresiv, cu evoluţia bolii.

Dinamica creşterii copiilor cu infecţie HIV/
SIDA din România are următoarele particulariatăţi: 
se porneşte cu defi cit statural din mica copilărie, 
înălţimile sunt situate în medie între 0 şi -3 DS, iar 
talia fi nală este mai mică decât în populaţia generală 
(0 şi -3 DS). În perioada pubertară se evidenţiază o 
uşoară decelerare a creşterii, viteza de creştere 
reluându-se normal, dar pe canale sigmale inferioare 
la ambele sexe. Este difi cil de precizat dacă evoluţia 
cronică a bolii, infecţiile oportuniste sau terapia 
antiretrovirală sunt responsabile pentru caracteristi-
cile mai sus menţionate.

Utilizarea nomogramelor CDC este inadecvată 
evaluării auxologice a copiilor din România. Este 
fi resc a fi  utilizate nomogramele pentru România.

O serie de priorităţi programatice pot constitui 
benefi cii reale în îngrijirea copiilor cu infecţie HIV/
SIDA:

• Monitorizări auxologice în programele de 
îngrijire medicală HIV.

• Testarea HIV la pacienţii cu defi cit statural.
• Dezvoltarea de programe de instruire pentru 

personalul din servicii de sănătate implicate 
în grijă de copiii infectaţi cu HIV.

• Includerea endocrinopediatriei în activităţi 
de educaţie pentru sănătate, pentru persoanele 
care îngrijesc copiii infectaţi HIV sau/şi di-
recţionarea copiilor cu creştere suboptimală 
pentru evaluare şi tratament în serviciile spe-
cializate.

• Adaptarea de algoritmi pentru evaluarea co-
piilor infectaţi HIV/SIDA cu defi cit statural; 
elaborarea unui ghid auxologic pentru acest 
tip de patologie.

FIGURA 11. Înălţimea medie în funcţie de vârstă la băieţi cu infecţie HIV/SIDA 
cronică – trendline logaritmic

Înălţimea medie în funcţie de vârstă la băieţi 
cu infecţie HIV/SIDA (deviaţiile standard pe fi ecare medie 

exprimată în percenti le)
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FIGURA 12. Înălţimea medie în funcţie de vârstă la băieţi cu infecţie HIV/SIDA 
cronică – deviaţie standard pe fi ecare medie exprimată în percentile

FIGURA 13. Media deviaţiilor standard la băieţii HIV/SIDA cu evoluţie cronică raportată la 
DS din nomograma pentru România

Înălţimea medie în funcţie de vârstă la băieţi 
cu infecţie HIV/SIDA – trendline logaritmic
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FIGURA 14. Media deviaţiilor standard la băieţii HIV/SIDA cu evoluţie cronică raportată la 
DS din nomograma pentru România – analiză trendline

FIGURA 15. Înălţimea în funcţie de vârstă la fete cu infecţie HIV/SIDA cronică

–

Înălţimea medie în funcţie de vârstă la fete 
cu infecţie HIV/SIDA
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FIGURA 16. Înălţimea medie în funcţie de vârstă la fete cu infecţie HIV/SIDA cronică

FIGURA 17. Înălţimea medie în funcţie de vârstă la fete cu infecţie HIV/SIDA cronică – trendline logaritmic

Înălţimea medie în funcţie de vârstă la fete 
cu infecţie HIV/SIDA (deviaţiile standard pe fi ecare 

medie exprimată în percenti le)
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FIGURA 18. Înălţimea medie în funcţie de vârstă la fete cu infecţie HIV/SIDA 
cronică – deviaţie standard pe fi ecare medie exprimată în percentile

FIGURA 19. Media deviaţiilor standard la fete HIV/SIDA cu evoluţie cronică raportată la DS 
din nomograma pentru România

Înălţimea medie în funcţie de vârstă la fete 
cu infecţie HIV/SIDA – trendline logaritmic

–
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FIGURA 20. Media deviaţiilor standard la fete HIV/SIDA cu evoluţie cronică raportată la DS 
din nomograma pentru România – analiză trendline
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