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REZUMAT
Obiective. Evaluarea nivelului aderenței la terapia antiretrovirală combinată (TARVc) a gravidelor infectate 
cu HIV-1 în copilăria mică, aflate în evidența Centrului Regional de Monitorizare și Evaluare a Infecției HIV/
SIDA din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș“ Craiova (CRC) și identifica-
rea principalilor factori asociați cu nonaderența.
Material și metodă. Studiu retrospectiv, în perioada 01 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2019, analizând datele 
consemnate în documentele medicale ale gravidelor HIV pozitive aflate în evidența CRC. 
Nivelul aderenței la TARVc a fost apreciat după aplicarea unui chestionar de aderență: 18-22 puncte 
(aderență ≥ 80%) și sub 18 puncte (nonaderență < 80%).
Rezultate. Grupul studiat a cuprins 71 de paciente și a fost divizat în două loturi, în funcție de calea de infec-
tare cu HIV: lotul A, ce a cuprins 48 de gravide infectate cu HIV pe cale parenterală, în copilăria mică, și lotul 
B, ce a cuprins 23 de gravide infectate cu HIV pe cale sexuală. 
Am constatat că proporția de paciente nonaderente la TARVc a fost mai mare în cadrul pacientelor infec-
tate cu HIV pe cale sexuală (77,7%), comparativ cu cele infectate parenteral, în copilăria mică (14,8%), cu 
diferențe semnificative statistic (p = 0,001). A existat o corelație înalt semnificativă statistic între nivelul vire-
miei HIV și nivelul aderenței la TARVc (p = 0,005). 
Concluzii. Gravidele infectate cu HIV-1 în copilăria mică au avut un nivel crescut al aderenței, comparativ cu 
cele infectate pe cale sexuală, direct corelat cu viremia HIV.
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INTRODUCERE

La nivel global, la sfârșitul anului 2019, numărul 
femeilor infectate cu virusul imunodeficienței umane 
(HIV) era de 19,6 milioane. Dintre acestea, aproxima-
tiv 1,4 milioane nasc anual, iar 82% primesc terapie 
antiretrovirală combinată (TARVc) (1).

TARVc la gravida infectată cu HIV trebuie să se 
axeze pe reducerea transmiterii perinatale a infecției 
și pe împiedicarea evoluției bolii materne (2). 

TARVc poate reduce transmiterea perinatală a 
infecției cu HIV prin scăderea încărcăturii virale  

materne antepartum și profilaxia preexpunere a nou-
născutului (3). 

În țările cu venituri ridicate, implementarea 
TARVc a redus rata transmiterii materno-fetale la mai 
puțin de 1-2%, fiind raportate rate extrem de mici în 
rândul femeilor aflate sub TARVc în momentul 
concepției (de exemplu, 0,2% în Franța din 2000 până 
în 2010). În țările cu venituri medii și mici, studiile 
clinice au evidențiat rate de transmitere materno-feta-
lă mai mici de 5% (4-6).

Ca parte a efortului de a elimina transmiterea ver-
ticală a infecției cu HIV, Organizația Mondială a 
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Sănătății (OMS) a introdus în 2010 două strategii de 
prevenire a transmiterii materno-fetale, opțiunea A și 
opțiunea B. În cadrul opțiunii A, au fost prescrise 
două regimuri antiretrovirale, distincte, pentru femeile 
însărcinate sau care alăptează, în funcție de statusul 
clinico-imunologic, în timp ce, în cadrul opțiunii B, 
tripla terapie antiretrovirală este prescrisă tuturor gra-
videlor HIV pozitive sau celor care alăptează (7).

Pentru selectarea terapiei, se iau în considerare: 
profilul de siguranță, efectele adverse posibile, 
frecvența în administrare, lipsa teratogenității, vire-
mia HIV la inițiere, pragul genotipic de rezistență, 
comorbiditățile mamei, prezența HLA B 5701 (8). 
Modificările fiziologice apărute în timpul sarcinii (ex-
pansiunea volemică, modificările gastro-intestinale, 
enzimatice și hormonale) pot afecta, de asemenea, 
proprietățile farmacocinetice ale antiretroviralelor și 
pot duce la alterarea absorbției, reducerea legării de 
proteinele plasmatice și eliminare crescută (9).

Pacientele aflate în TARVc anterior sarcinii trebuie 
să continue aceeași terapie dacă aceasta este eficientă, 
menține supresia virală susținută și nu cuprinde medi-
camente contraindicate în sarcină (8).

În timp ce TARVc a îmbunătățit tot mai mult starea 
clinică a gravidelor HIV pozitive, atenția este concen-
trată tot mai mult pe rolul aderenței la acest tratament. 
Dovezile arată că aderența scăzută la TARVc are 
consecințe grave asupra sănătății mamei și nou-năs-
cutului. S-a estimat că, dacă gravidele HIV pozitive 
au o aderență la TARVc de cel puțin 95%, beneficiile 
terapiei sunt sporite, cu îmbunătățirea rezultatelor  
virusologice, imunologice și clinice (10).

Aderența pacienților la tratament presupune o co-
laborare între aceștia și cadrele medicale și reprezintă 
angajarea și participarea corectă a pacientului la pla-
nul de tratament. Cu toate acestea, aderența la TARVc 
continuă să reprezinte o problemă majoră de sănătate 
publică. Diferite studii au arătat că o aderență bună la 
TARVc este elementul esențial pentru obținerea și 
menținerea supresiei virale. O aderență scăzută la 
TARVc determină dezvoltarea rezistenței la medica-
mente a virusului (11). 

Aderența crescută la TARVc în rândul gravidelor 
este asociată direct cu scăderea riscului de transmitere 
materno-fetală a infecției cu HIV, cu supresia încărcă-
turii virale HIV (ÎV-HIV) și cu speranța de viață cres-
cută a mamei. În schimb, aderența scăzută la TARVc 
este asociată cu rezultate slabe ale tratamentului, 
apariția rezistenței, creșterea cheltuielilor de asistență 
medicală și decese ce ar putea fi evitate (12).

Principalii factori care pot influența negativ 
aderența la TARVc sunt: efectele adverse ale terapiei, 
stigmatizarea socială, depresia, nedivulgarea statutu-
lui de persoană HIV pozitivă, șomajul, abuzul de  
alcool/substanțe, forme alternative de terapie, epuiza-
rea stocurilor de medicamente, distanța față de clinici 
(13,14). Factorii asociați cu non-aderența variază, de 
asemenea, contextual (de exemplu lipsa educației, 
vârsta mai tânără, mediul rural, lipsa spijinului finan-
ciar și emoțional din partea familei) (15).

Un factor important ce influențează aderența la 
TARVc este cunoașterea de către gravidă a statului 
HIV înainte de obținerea sarcinii.

Deși există posibilitatea unui risc mai crescut de 
naștere prematură în cazul gravidelor care primesc 
TARVc, beneficiile acestui tratament, atât pentru 
mamă, cât și pentru prevenirea transmiterii perinatale, 
justifică inițierea și continuarea tratamentului în  
cursul sarcinii (16).

Obiectivele acestui studiu sunt evaluarea nivelului 
aderenței la TARVc a gravidelor infectate cu HIV-1 în 
copilăria mică, aflate în evidența Centrului Regional 
de Monitorizare și Evaluare a Infecției HIV/SIDA din 
cadrul Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftizio-
logie „Victor Babeș“ Craiova (CRC) și identificarea 
principalilor factori asociați cu nonaderența.

MATERIAL ȘI METODE

Am realizat un studiu retrospectiv, în perioada 01 
ianuarie 2014 – 31 decembrie 2019, analizând datele 
consemnate în documentele medicale ale gravidelor 
HIV pozitive aflate în evidența CRC. 

Am evaluat datele demografice, datele epidemio-
logice, datele privind tratamentul antiretroviral (dura-
ta administrării, numărul și tipul de scheme utilizate), 
date furnizate de rezultatele chestionarului de aderență 
la TARVc și date referitoare la factorii ce au influențat 
aderența la TARVc.

Nivelul aderenței a fost apreciat după aplicarea 
unui chestionar de aderență: 18-22 puncte (aderență  
≥ 80%) și sub 18 puncte (nonaderență < 80%) (17).

Pentru corelațiile statistice am utilizat testul Fisher, 
pragul de semnificație fiind considerat p< 0,05, iar pen-
tru sintetizarea rezultatelor am utilizat tabele și figuri.

REzULTATE

Grupul studiat a cuprins 71 de paciente și a fost divi-
zat în două loturi, în funcție de calea de infectare cu 
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HIV: lotul A, ce a cuprins 48 de gravide infectate cu 
HIV pe cale parenterală, în copilăria mică și lotul B, ce 
a cuprins 23 de gravide infectate cu HIV pe cale sexuală. 

Caracteristicile loturilor sunt prezentate în tabelul 1. 

TABEL 1. Caracteristicile pacientelor din loturile studiate

Caracteristicile 
loturilor

Lot A Lot B

Mediana Media ± 
DS Mediana Media ± 

DS
Vârsta la 

momentul 
diagnos�ării 

infecției cu HIV 
(ani)

13 [3:30] 13,1±5,5 23 
[14:32] 23,5±5

Vârsta la 
momentul 

sarcinii (ani)

28 
[23:33] 27,6±2,2 24 

[14:34] 25,9±5

Durata de la 
momentul 

diagnos����
până la 

momentul 
sarcinii (ani)

15 [0:25] 14,1±5,2 1 [0:9] 2,39±2,87

Mediana vârstei pacientelor la momentul diagnos-
ticării infecției cu HIV a fost de 16 ani, cu diferențe 
statistic semnificative între cele două loturi  
(p = 0,003).

Mediana duratei tratamentului a fost 12 ani [0:24], 
iar mediana numărului de regimuri terapeutice a fost 
3 [1:8].

Pentru profilaxia transmiterii verticale a infecției 
cu HIV, au primit terapie antiretrovirală pe tot parcur-
sul sarcinii 59 de paciente (83%), fără diferențe statis-
tic semnificative între cele două loturi (p = 0,2). 

FIGURA 1. TARVc pe parcursul sarcinii

Dintre cele 6 paciente care nu au primit TARVc pe 
perioada sarcinii, o pacientă aparținând lotului A a  
refuzat tratamentul, iar celelalte 5 paciente, aparținând 
lotului B, au fost diagnosticate la momentul travaliu-
lui și nașterii.

Cea mai utilizată schemă terapeutică în timpul sar-
cinii a fost Lamivudină/Zidovudină (ZDV/3TC) + 
Lopinavir/Ritonavir (LPV/r) – 20 paciente din lotul A 
(42,5%) și 14 paciente din lotul B (77,7 %). 

FIGURA 2. Scheme terapeutice utilizate pe parcursul 
sarcinii

Nivelul aderenței pacientelor din loturile studiate a 
fost evaluat prin aplicarea chestionarului de aderență 
la TARVc, ce este completat periodic de către toți 
pacienții HIV pozitivi aflați în evidența CRC. 

Din totalul de 65 de paciente care au primit TARVc 
pe perioada sarcinii, 21 au prezentat nonaderență 
(32,3%). Am constatat că proporția de paciente nona-
derente la TARVc a fost mai mare în cadrul paciente-
lor infectate cu HIV pe cale sexuală (77,7%), compa-
rativ cu cele infectate parenteral, în copilăria mică 
(14,8%), cu diferențe semnificative statistic  
(p = 0,001) 

Am identificat o parte dintre factorii care ar putea 
influența nivelul aderenței pacientelor la TARVc, 
comparând impactul acestora la pacientele aderente 
(aderență ≥ 80%) vs pacientele nonaderente (aderență 
< 80%). 

Unul dintre cei mai importanți parametri prin care 
poate fi evaluată aderența la TARVc este nivelul vire-
miei HIV. ÎV-HIV plasmatică nedetectabilă este o do-
vadă a eficienței schemei terapeutice, fiind corelată cu 
aderența. În cadrul studiului, am constatat o corelație 
înalt semnificativă statistic între ÎV-HIV și nivelul 
aderenței la TARVc (p = 0,005). 

Evaluarea imunologică a gravidelor a evidențiat o 
imunodepresie ușoară, cu o medie a limfocitelor CD4 
de 497,6±279,8 celule/mm3, 43% dintre gravide 
având CD4 > 500 celule/mm³, fără diferențe statistic 
semnificative între cele două loturi (p = 1). Gradul 
imunodepresiei nu s-a corelat cu nonaderența la 
TARVc. 
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FIGURA 3. Chestionar de evaluare a aderenței

Pacientele nonaderente la TARVc au fost consilia-
te de către psihologul CRC, în vederea identificării 
cauzelor ce au dus la aderența scăzută și luării unor 

măsuri pentru îmbunătăţirea nivelului de aderenţă la 
TARVc.
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DISCUȚII

Aderența la tratament ocupă un loc important în 
managementul pacienților HIV pozitivi. TARVc la 
gravida HIV pozitivă se indică pentru prevenirea 
transmiterii verticale a infecției şi pentru împiedicarea 
evoluţiei bolii materne. TARVc trebuie adaptat unui 
beneficiu matern maxim, luându-se în consideraţie şi 
beneficiul fetal (18,19).

Studii din diverse zone ale lumii raportează mai 
mulţi factori care pot influenţa nivelul de aderență la 
TARVc, o parte dintre aceştia fiind evaluați şi în stu-
diul pe care l-am efectuat. 

Un studiu amplu a fost efectuat între 2001 și 2005 
în centrele din Chicago, New York, Houston, Boston/
Worcester și San Juan, Puerto Rico, care a examinat 
utilizarea și aderența la TARV a gravidelor HIV pozi-
tive în trimestrul al treilea de sarcină și la 6 luni post-
partum. Aderența la TARVc a fost evaluată printr-o 
metodă de autoraportare. În trimestrul al treilea de 
sarcină, 61% dintre paciente (188 din 309) au avut 
aderență completă la TARV, definită ca aderența la 
toate medicamentele administrate în ultimele două 
zile și fără doze omise în ultima lună. Factorii asociați 
cu nonaderența au inclus boala avansată maternă, în-
cărcătură virală HIV mare, consumul de alcool și fu-
matul. La 6 luni postpartum, 55% dintre paciente au 
prezentat aderență bună la TARVc. Rezultatele aces-
tui studiu indică faptul că pacientele au prezentat o 
mai bună aderență la tratament în timpul sarcinii decât 
postpartum, probabil datorită motivației de a reduce 
riscul de transmitere verticală a infecției și/sau supra-
vegherii intense antepartum (20).

În studiul pe care l-am efectuat, gravidele infectate 
cu HIV-1, pe cale parenterală, în copilăria mică, au 

FIGURA 4. Nivelul aderenței la TARVc în cadrul celor două 
loturi

TABEL 2. Factorii ce pot influența aderența la TARVc
Factorii ce pot influența aderența Aderență < 80% Aderență ≥ 80% p

Școlarizare
< 8 clase 14 6

0,004
≥ 8 clase 7 38

Mediul de proveniență
rural 16 31

1
urban 5 13

Statusul marital
necăsătorite 3 5

1
căsătorite/relație stabilă 18 39

Statusul socio-economic
precar 12 1

0,002
bun 9 43

Vârsta la momentul 
sarcinii

≤ 26 ani 15 10
0,01

> 26 ani 6 34

Efecte adverse la TARVc
Prezente 14 12

0,04
Absente 7 32

TABEL 3. Corelația între statusul imuno-virusologic și 
nivelul aderenței

Aderență 
< 80%

Aderență 
≥ 80% p

ÎV-HIV
< 50 copii/ml 4 32

0,005
> 50 copii/ml 17 12

CD4
<200 cel/mm³ 5 3

0,2
>200 cel/mm3 16 41
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avut o aderență crescută la TARVc în număr mai mare, 
comparativ cu cele infectate pe cale sexuală.

Un alt studiu efectuat în Africa de Sud (provincia 
Eastern Cape) a inclus 1.709 de gravide HIV pozitive. 
Dintre acestea, 69% au prezentat aderență foarte bună 
la TARVc. Statusul marital, fumatul, consumul de al-
cool și nedivulgarea statusului HIV au fost factori 
predictivi independenți ai non-aderenței. Analiza da-
telor calitative a relevat faptul că efectele adverse ale 
TARVc, stigmatizarea, uitarea administrării medica-
mentelor au fost principalele motive ale nonaderenței 
(12).

Au fost efectuate 51 de studii ce au implicat 20.153 
de gravide HIV pozitive. Majoritatea studiilor au fost 
efectuate în Statele Unite ale Americii (27%), Kenya 
(16%), Africa de Sud (10%) și Zambia (10%). Pragul 
care a definit o bună aderență la TARVc a variat de-a 
lungul studiilor (> 80%, > 90%, > 95%, 100%). O 
analiză comună a tuturor studiilor a indicat că aproxi-
mativ 73,5% dintre gravide au prezentat o aderență 
bună (> 80%). Proporția gravidelor cu aderență bună 
la tratament a fost mai ridicată în perioada antepartum 

decât în cea postpartum. Factorii ce au determinat 
nonaderența au fost stresul emoțional, fizic și financi-
ar, depresia (în special postpartum), consumul de 
acool sau droguri, povara administrării tratamentului 
(21).

În studiul nostru, am identificat următorii factori 
asociați cu aderența scăzută la TARVc: școlarizarea  
(p = 0,004), statusul socio-economic (p = 0,002),  
vârsta la momentul sarcinii (p = 0,01) și efectele ad-
verse la TARVc (p = 0,04).

CONCLUzII

Gravidele infectate cu HIV-1 în copilăria mică au 
avut un nivel crescut al aderenței, comparativ cu cele 
infectate pe cale sexuală.

Nivelul aderenței s-a corelat semnificativ statistic 
cu nivelul viremiei HIV.

Principalii factori asociați cu nonaderența au fost 
nivelul scăzut educațional, statusul socio-economic 
precar, vârsta tânără la momentul sarcinii, prezența 
efectelor adverse la terapia antiretrovirală. 
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