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Rezumat
Context: Prevalenţa crescută a virusului imunodeficienţei umane (HIV) a dobândit o dimensiune nouă
în managementul şi rezultatul intervenţiilor chirurgicale în Africa de Sud. Cu toate acestea, în cadrul
instituţiei noastre există puţine informaţii care să descrie impactul infecţiei cu HIV asupra rezultatelor
intervenţiilor chirurgicale. Apendicita este cea mai frecventă urgenţă gastrointestinală, iar rezultatele
chirurgicale ale acesteia în zonele cu prevalenţă mare a virusului  HIV sunt descrise insuficient în
literatura de specialitate. Aşadar, scopul acestui studiu este de a descrie şi a compara rezultatele
apendicectomiei la pacienţii infectaţi cu virusul HIV (HIV+) şi la cei neinfectaţi cu acest virus (HIV-).
Metode: Acesta este un studiu de cohortă de tip retrospectiv, pe o perioadă de 12 luni, cu pacienţi
care  au  fost  supuşi  apendicectomiei  în  cadrul  unui  spital  regional.  Au  fost  înregistrate  date
demografice,  durata  simptomelor  înainte  de  internare,  statutul  HIV,  abordarea  chirurgicală,
concluziile  intervenţiei,  rapoartele  histopatologice,  informaţii  privitoare  la  şederea  în  spital  şi
complicaţiile. Au fost descrise, analizate şi comparate datele referitoare la cohortele de pacienţi HIV+
şi HIV-.
Rezultate:  Grupul  de  studiu  cuprinde  134  de  pacienţi;  18  (13,4%)  fiind  infectaţi  cu  virusul  HIV.
Pacienţii cu HIV+ sunt semnificativ mai în vârstă (vârsta medie de 29,3 faţă de 20,3 ani, P = 0,002) şi
au prezentat simptome pentru o perioadă mai lungă de timp înaintea internării (medie de 3,94 vs.
2,57 zile, P = 0,03). Complicaţiile postoperatorii (44,4% faţă de 17,2%, P = 0,03) şi durata mai lungă a
internării în spital (7,28 zile faţă de 5,95 zile, P = 0,004) au fost de asemenea mai frecvent observate
la pacienţii cu HIV +. Nu au existat diferenţe în ceea ce priveşte ratele de ruptură ale apendicelui,
rezultatele histopatologice şi mortalitatea.
Concluzii: Pacienţii HIV+ s-au prezentat mai târziu la spital, iar intervenţia chirurgicală a fost asociată
cu o rată mai ridicată a morbidităţii postoperatorii şi o perioadă mai lungă a internării.
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