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Η επίδραση της πρώιμης έναρξης αντιρετροϊκής αγωγής 
στην ανάπτυξη και την ανοσολογική κατάσταση παιδιών 
με HIV λοίμωξη 
Τρίτζαλη Μ., Νόνη Μ., Σπούλου Β.

Σκοπός: Οι τρέχουσες ερευνητικές μελέτες συνηγορούν πως η πρώιμη έναρξη αντιρετροϊκής αγω-
γής (ART) µειώνει δραµατικά την πρόοδο της νόσου και βελτιώνει σηµαντικά την επιβίωση των HIV 
παιδιών από κάθετη µετάδοση. Ωστόσο, υπάρχουν περιορισµένα δεδοµένα αναφορικά µε την επίδρα-
ση της πρώιµης έναρξης αντιρετροϊκής αγωγής σε σύγκριση µε την καθυστερημένη έναρξή της, στην 
ανάπτυξη και την ανοσολογική κατάσταση των οροθετικών παιδιών που µμεταβαίνουν στην εφηβεία.

Μέθοδοι: Πραγµατοποιήσαµε µια µελέτη κοορτής, σε δείγµα 21 παιδιών, τα οποία µολύνθηκαν µέσω 
κάθετης µετάδοσης και παρακολουθούνται στο κέντρο αναφοράς παιδιατρικού HIV. Οι ασθενείς κατη-
γοριοποιήθηκαν σύµφωνα µε τη χρονική έναρξη της αντιρετροϊκής αγωγής. Οι ιατρικοί τους φάκελοι 
ανασκοπήθηκαν από την ηµεροµηνία της διάγνωσης έως την ηλικία των 15 ετών και µια σειρά από συ-
γκεκριµένες παραµέτρους µελετήθηκαν αναδροµικά.

Αποτελέσµατα: Η οµάδα Α συµπεριελάμβανε 6 ασθενείς στους οποίους η έναρξη της αντιρετροϊκής 
αγωγής έγινε σε ηλικία 5-10 ετών, µετά από αρχική αντιµετώπιση µε ΑΖΤ+/- IVIG στα πρώτα χρόνια 
ζωής. Αντίθετα, οι 15 ασθενείς της οµάδας Β έλαβαν αντιρετροϊκή αγωγή από τη γέννηση. Οι ασθενείς 
της οµάδας Β εµφάνισαν σηµαντικά υψηλότερη διάμεση τιµή BMI και επίπεδα CD4+ Τ-λεμφοκυττάρων 
στην ηλικία των 10 ετών (21,6 vs 15,1 kg/m2, P=0,003, 729,5 vs 151 cells/mm3, P=0,017, αντίστοιχα) και 
σηµαντικά υψηλότερο διάμεσο ύψος στις ηλικίες των 10 και 15 ετών (136 vs 118 cm, P=0,011, 165 vs 147 
cm, P=0,03). Επιπροσθέτως στην οµάδα Β παρατηρήθηκε µικρότερος αριθµός νοσηλειών (1 vs 3, 
P=0.012), λαµβάνοντας υπόψη την περίοδο παρακολούθησης ως συγχυτικού παράγοντα.

Συµπεράσµατα: H πρώιµη έναρξη αντιρετροϊκής θεραπείας βελτίωσε σηµαντικά το BMI, το ύψος 
και την ανοσολογική κατάσταση των παιδιατρικών ασθενών, ενώ η µείωση των νοσηλειών αντικατο-
πτρίζει τον αντίκτυπο της πρώιµης έναρξης αντιρετροϊκής αγωγής στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
τους. Τα παραπάνω αποτελέσµατα αναδεικνύουν την ανάγκη της πρώιµης διάγνωσης και θεραπείας 
των οροθετικών παιδιών µε στόχο την καλύτερη ανάπτυξή τους και την αύξηση της επιβίωσής τους.
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