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REZUMAT
Infecţia HIV poate afecta inima şi sistemul circulator. Introducerea HAART a îmbunătăţit speranţa de 

viaţă şi calitatea vieţii la aceşti pacienţi, dar această medicaţie are multe efecte adverse asupra aparatului 
cardiovascular. În prezent persoanele HIV pozitive care în anii 90 erau copii, sunt acum părinţi. Terapia 
antiretrovirală poate afecta şi produsul de concepţie. Autorii prezintă cazul unui sugar provenit din mamă 
HIV pozitivă tratată timp de 5 ani cu antiretrovirale şi care dezvoltă de la naştere stenoză aortică 
subvalvulară.

Cuvinte cheie: terapie antiretrovirală, femei însărcinate, nou-născuţi, anomalii cardiace

ABSTRACT
HIV infection can aff ect the heart and circulatory system. Introduction of HAART improved life expectation 

and the quality of life, but this medication has a lot of side eff ects involving cardiovascular system, too. Now 
HIV positive persons live for many years and children in the 90’s have their one child now. Antiretroviral 
therapy also can have side eff ects on the fetus.

The authors present the case of a new born child diagnosed with aortic stenosis, who’s mother, HIV 
positive, had antiretroviral therapy for 5 years.
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Infecţia HIV și boala SIDA determină afectarea 
aparatului cardiovascular prin apariţia de ano-
malii cardiace.

Înainte de HAART, implicarea cardiacă s-a 
des coperit prin studii histologice bine docu men-
tate cu o frecvenţă între 25-75% dintre cazuri. 
(1,2) Dintre pacienţii HIV/SIDA, 10% aveau insu-
fi cienţă cardiacă fără a include aritmii, peri-

cardite, iar la efectuarea ecocardiografi ei și EKG 
95% prezen tau anormalităţi (3). Clinic, cea mai 
frec ventă ano malie este reprezentată de cardio-
miopati e, dar se regăsesc cu frecvenţă crescută 
la pacienţii HIV poziti vi și pericardită, miocardită 
cronică fo cală sau difuză, endocardită infecţioasă 
sau endo  cardită tromboti că neinfecţioasă (4). 
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Afectarea cardiacă are o eti ologie complexă. 
Chiar dacă miocitele nu reprezintă celulele ţintă 
primare pentru infecţia HIV, totuși acestea pot fi  
afectate din stadiile iniţiale ale bolii. Se adaugă 
complicaţiile cardiovasculare care pot fi  induse 
de neoplasmele care apar în boala SIDA, infecţiile 
oportuniste, malnutriţia specifi că bolii, imuno-
supresia prelungită și reacţiile ad verse la me di-
ca mentele folosite pentru tratarea acestora (5). 

Atât adulţii, cât și copiii HIV poziti vi sunt 
afectaţi în grade diferite, care pot fi  de la mici 
mo difi cări microscopice decelabile la autopsie, 
până la boli severe cardiace cu manifestări cli-
nice complexe și disfuncţii cardiace cronice (2). 
Între acestea, arteriopati ile sunt din ce în ce mai 
bine documentate atât la adult, cât și la copil. 
Un studiu P2C2 (6) a evaluat afectarea arterelor 
mari și mici postmortem la 14 copii decedaţi. 
As  el au fost studiate arterele coronare, aorta, 
artera pulmonară și ramurile ei principale din 
punct de vedere vasculopati c si datele au fost 
comparate cu datele obţinute de la alţi 14 copii 
decedaţi din alte cauze, neinfectaţi cu HIV. S-a 
găsit as  el arteriopati e coronariană primar 
calcifi cată la 50% (7) dintre cazuri și care a fost 
corelată cu valori scăzute în sângele periferic ale 
CD3 și CD4. Arteriopati a vaselor mari a fost 
găsită la 9 (64%) dintre pacienţii decedaţi, HIV 
po ziti vi și a fost cen trată mai ales pe vasa 
vasorum, constând în hiper trofi a mediei și infl a-
maţie cronică. 

Virusul HIV traversează placenta, fi ind regăsit 
în feţii avortaţi în primul și al doilea trimestru de 
sarcină. Totuși, cei mai mulţi copiii sunt infectaţi 
perinatal în momentul nașterii sau după înce-
perea alăptării. Procentul de transmitere HIV 
perinatal în lipsa tratamentului este de 15-35%, 
(7) dar, în prezent, în condiţiile în care mama pri-
mește tratament în ti mpul sarcinii, acest risc 
scade la 1-3% dacă se asociază și celelalte măsuri 
profi lacti ce: cezariană și nealăptarea nou-născu-
tului (8). 

Vogel (9) a studiat 175 de copii care au avut 
anti corpi anti  HIV de la mamă transmiși perinatal. 
Dintre acești a 5 au avut DSA, tetralogie Fallot, 
atrezie de tricuspidă și DSV, reprezentând o pre-
valenţă de 2,8%, care a fost semnifi cati v mai 
mare decât cea din populaţia generală, care este 
de 0,8%.

Un studiu multi centric italian (10, 11) a găsit 
o prevalenţă de numai 2,4% (4/165) de malfor-
maţii congenitale cardiovasculare la copiii HIV 
poziti vi. Studiul P2C2 HIV (12, 13), folosind ca 
metodă screening ecocardiografi a, a raportat o 
prevalenţă de 12,3% (68/555) a malformaţiilor 
congenitale cardiace la copiii proveniţi din mame 
HIV poziti ve. 

După introducerea HAART, durata de viaţă a 
pacienţilor HIV/SIDA a crescut foarte mult și 
as  el a apărut o nouă problemă: riscul metabolic 
de afectare cardiovasculară ca rezultat al terapiei 
ARV (14, 15, 16).

Seroreverţii sunt denumiţi copiii neinfectaţi 
HIV proveniţi din mame HIV poziti ve. 

Afectarea maternă apare atât din cauza HIV, 
cât şi din alte cauze diverse, cum ar fi  utlizarea 
de droguri iv/im, malnutriţia, fumatul, tulbură-
rile psihologice, efectele adverse ale terapiei 
ARV etc. pot determina afectare cardiacă la făt 
şi în lipsa infecţiei HIV la acesta (seroreverter).

Terapia ARV administrată în ti mpul sarcinii 
este şi ea o terapie complexă şi, fi ind administrată 
uneori înaintea momentului sarcinii, poate avea, 
cel puţin teoreti c, efecte secundare atât la 
mamă, cât şi la făt. Din înregistrările APRegistry 
(17), pre valenţa defectelor congenitale nu este 
sem nifi cati v diferită de prevalenţa acestor de-
fecte în populaţia generală. De asemenea, nu 
s-a ob servat nici o diferenţă între prevalenţa 
defectelor congenitale dacă tratamentul ARV a 
fost admi nistrat în primul trimestru de sarcină 
sau în ur mă toarele (2,8% la 100 de nou-născuţi 
vii) (rată de prevalenţă: 1.07,95% CI: 0,88, 1.32). 
Studii mai cuprinzătoare şi axate asupra 
modifi cărilor cardiovasculare la nou-născuţii din 
mame HIV po ziti ve nu sunt foarte multe.

Nou-născuţii pot prezenta anormalităţi ale 
creşterii cardiace, miocardită, arteriopati i sau 
tulburări ale sistemului de conducere cum ar fi  
modifi cări în fasciculul Hiss sau fi broză a nodului 
atrioventricular, chiar la seroreverţi.

BVI (GVI), sex masculin, născut la data de 
17.03.2009 din părinţi HIV poziti vi. Mama cu-
noscută HIV poziti vă din 2005 şi afl ată în trata-
ment ARV, dar cu prost management al acestuia 
până în al treilea trimestru de sarcină.

APF: născut la termen prin operati e cezariană, 
cu 2800 g, alimentat arti fi cial de la naştere. A 
primit tratament ARV din primele ore de viaţă.

Clinic: afebril, stare generală bună, echilibrat 
pulmonar. Cardiac: zgomote cardiace ritmice, 
bine bătute, cu sufl u sistolic gradul II-III/6 pe 
toată aria cardiacă.

Radiografi a pulmonară: cord globulos, mărit, 
mediasti n superior lărgit cu hiluri accentuate.

Paraclinic: anti corpi HIV poziti vi, CD4 2728/μL, 
Western Blot poziti v, VL (încărcătura virală) ne-
detectabilă.

Ecografi e cardiacă la două săptămâni de la 
naştere: hipertrofi e de ti mus. Conexiuni ati o-
ven triculare şi ventriculo-arteriale concordante.
Ventriculi de dimensiuni normale. Sept inter-
atrial cu foramen ovalae patent, sept inter ven-
tricular cu mic defect septal interventricular 
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perimembranos de 2 mm. Aorta la inel de 11 
mm, aorta supravalvular de 14 mm. Zona de hi-
per trofi e musculară la nivelul tractului de ieşire 
al ventricului sâng, de aprox 4 mm; valve 
sigmoide aorti ce displazice. 

Concluzie: stenoză aorti că subvalvulară şi 
valvulară, mic DSV; FO patent. (Fig. 1)

A treia evaluare clinico-biologică s-a efectuat 
la vârsta de 18 luni, când la examenul clinic se 
găsește în conti nuare hipotrofi e ponderală cu 
greutate de 8,750 kg, fără modifi cări la examenul 
fi zic pulmonar, dar cu sufl u sistolic cu aceleași 
caracteristi ci de mai sus. Și de această dată în-
cărcătura virală a fost nedetectabilă, copilul 
fi ind declarat seroreveter. 

Examenul ecocardiografi c nu arată nici o îm-
bunătăţire a gradului de stenoză aorti că sub-
valvulară și recomandă consult de chirurgie car-
dio vasculară în vederea corecţiei chirurgicale a 
malformaţiei aorti ce: conexiuni atrioventri cu-
lare și ventriculoarteriale concordante. Persistă 
hipertrofi e asimetrică de sept interventricular 
de 9 mm la nivelul tractului de ieşire a VS, sept 
interventricular 7-8 mm în porţiuna musculară, 
perete posterior al ventriculului stâng hipertrofi c 
de 7 mm. VS = 26,6 mm, VD = 21,8 mm. Ao la 
inel = 19 mm, cu fl ux foarte turbulent cu viteza 
max. = 4,97m/sec, corespunzătoare unui gra-
dient presional maxim de 95.6 mm Hg (stenoză 
strânsă subvalvulară), Ao deasaupra inelului= 
20 mm. TAP= 14,4 mm. Valve aorti ce aparent 
suple, comisura uşor îngroşată. Ao prezintă 
pinten la nivelul tractului de ieşire de aprox. 5/9 
mm, trunchi al arterei pulmonare cu fl ux laminar, 
presiunea în artera pulmonară normală; SIA 
intact, SIV intact. Valve atrioventriculare şi 
sigmoide aorti ce şi pulmonare suple, cu moti li-
tate normală. Concluzie: stenoză aorti că prepon-
derent subvalvulară. (Fig. 3)  

FIGURA 1. Ecocardiografi e la prima evaluare (2009)

La un an a fost reevaluat clinic și ecocardio-
grafi c:

Clinic prezintă distrofi e gradul II (G = 7850 g), 
echilibrat pulmonar, cu sufl u sistolic gr II-III/6 pe 
toată aria cardiacă. Încărcătura virală este nede-
tectabilă.

Ecografi e cardiacă: conexiuni atrioventri-
culare și ventriculoarteriale concordante. Per-
sistă hipertrofi e asimetrică de sept interven-
tricular de 9 mm la nivelul tractului de ieșire al 
ventriculului stâng; sept interventricular de 4-5 
mm în porţiunea musculară, perete posterior al 
VS de 7 mm. VS de 23/30 mm, VD de 25 mm. 
Aorta la inel de 17 mm, cu fl ux turbulent cu 
viteză maximă de 4,97 m/s corespunzătoare 
unui gradient presional de 98,7 mmHg; SIA 
intact, SIV intact. Valve atrioventriculare, aorti ce 
și pulmonare suple cu moti litate normală. Con-
cluzie: stenoză strânsă subvalvulară de aortă. 
(Fig. 2) 

FIGURA 2. Ecocardiografi e la a doua evaluare (aprilie 
2010)

FIGURA 3. Ecocardiografi e la a treia evaluare clinico-
biologică

CONCLUZII
Terapia HAART îmbunătaţește calitatea vieţii 

și prelungește durata acesteia în mod semni-
fi cati v la persoanele HIV poziti ve. Atât infecţia 
HIV, cât și terapia anti retrovirală determină 
efecte secundare care afectează inima și aparatul 
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circulator. Terapia anti retrovirală de ti p HAART a 
fost folosită din anii 90 la copiii HIV poziti vi 
infectaţi orizontal din ţara noastră și a avut 
efecte spectaculoase în ceea ce privește supra-
vieţuirea de lungă durată. În prezent o mare 
parte din acești  copii devin la rândul lor părinţi. 
Deși din datele culese până în prezent de 
APRegistry se pare că folosirea anti retroviralelor 
la femeile gra vide nu ar avea efecte teratogene 
și de in ducere a malformaţiilor congenitale la 
nou- născuţii proveniţi din mame HIV poziti ve în 
tra ta ment anti retroviral, cazul prezentat arată 
afectare cardiacă severă ce necesită intervenţie 
chirurgicală de corectare a stenozei aorti ce pre-

zente. Faptul că sugarul este seroreverter arată 
că medicaţia anti retrovirală este sigură din punct 
de vedere al împiedicării transmiterii verti cale a 
virusului HIV, dar poate determina apariţia de 
malformaţii cardiace. Sugarul nu a avut greutate 
mică la naștere, dar hipotrofi a ponderală pre-
zentă pe toată perioada de evaluare face ca 
inter venţia chirurgicală să fi e cu un grad mai 
mare de risc. Studii viitoare pe loturi mai mari 
de copiii proveniţi din mame HIV poziti ve care 
au primit tratament anti retroviral pe o perioadă 
îndelungată de ti mp sunt necesare pentru a 
con fi rma sau infi rma modifi cările decelate în 
acest caz. 
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