ﻋﻔوﻧت اچ آی وی در ﻧوزادان و ﮐودﮐﺎن
اﯾدز ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎری ھﻣﮫ ﮔﯾر رو ﺑﮫ رﺷد اﺳت .اچ آی وی وﯾروﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﺎﻣل اﻧﺗﻘﺎل اﯾن ﻋﻔوﻧت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ طور
روزاﻓزون ﻧوﺟواﻧﺎن را ﻣورد ھدف ﻗرار داده اﺳت .ﺑﯾﺷﺗر از  95درﺻد ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻣل ﻋﻔوﻧت اچ آی وی ھﺳﺗﻧد در
ﮐﺷورھﺎی در ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن  95درﺻد ﻣرگ و ﻣﯾر ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن ﺑﯾﻣﺎری در اﯾن ﮐﺷورھﺎ ﺑﮫ ﺛﺑت
رﺳﯾده اﺳت .ﺑﯾﺷﺗر ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ وﯾروس اچ آی وی را ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد از طرﯾق ﻣﺎدراﻧﺷﺎن آﻟوده ﺷده اﻧد ﺧواه در دوران
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﯾﺎ در زﻣﺎن زاﯾﻣﺎن و ﯾﺎ از طرﯾق ﺷﯾر ﻣﺎدر.
ﻧﻘش ﺟﻔت در اﻧﺗﻘﺎل اﯾن وﯾروس در زﻣﺎن ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ھﻧوز ﺛﺎﺑت ﻧﺷده اﺳت وﻟﯽ ﮔروھﯽ از داﻧﺷﻣﻧدان ﺑر اﯾن ﺑﺎورﻧد ﮐﮫ
ﻋﻔوﻧت ﻣﯽ ﺗواﻧد از طرﯾق ﺧون ﻣﺎدر ﺑﮫ ﮔردش ﺧون ﻓرزﻧد اﻧﺗﻘﺎل ﯾﺎﺑد .ﻋواﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد رﯾﺳﮏ ﻋﻔوﻧت را زﯾﺎدﺗر ﮐﻧد
از اﯾن ﻗرار اﺳت:
 .1اﻟﺗﮭﺎب ﺷدﯾد ﭘوﺳﺗﮫ ﺟﻧﯾن
 .2زﻣﺎن طوﻻﻧﯽ ﺑﯾن ﭘﺎره ﺷدن ﭘوﺳﺗﮫ و وﺿﻊ ﺣﻣل ﮐودک
ﺑﻌﺿﯽ از ﮐودﮐﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ از طرﯾق ﺗزرﯾق ﺧون آﻟوده و ﯾﺎ ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﺗوﺳط ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻣل
وﯾروس اچ آی وی اﺳت ﺑﮫ اﯾن ﻋﻔوﻧت ﻣﺑﺗﻼ ﺷوﻧد .ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻧﺷﺎن داده اﺳت ﮐﮫ ﺷﯾر ﻣﺎدر رﯾﺳﮏ اﻧﺗﻘﺎل وﯾروس را از
ﻣﺎدر آﻟوده ای ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓرزﻧد ﺧود ﺷﯾر ﻣﯽ دھد  10ﺗﺎ  15درﺻد اﻓزاﯾش ﻣﯽ دھد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎدران را در
راﺑطﮫ ﺑﺎ رﯾﺳﮏ و ﻓﺎﯾده ھﺎی ﺷﯾر دادن ﺑﮫ اطﻔﺎل آﮔﺎه ﮐرد.
در ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ راھﮭﺎی اﻣن دﯾﮕری ﻏﯾر از ﺷﯾر ﻣﺎدر وﺟود دارد ،ﺑﮭﺗر اﺳت آن راھﮭﺎ ﺗﺷوﯾق ﺷود .ﻋﻔوﻧت ﺑﺎ اچ آی
وی در ﮐودﮐﺎن ﺑﮫ دو طرﯾق دﯾده ﻣﯽ ﺷود 20 .درﺻد ﮐودﮐﺎن آﻟوده از ﺑﯾﻣﺎری ﺷدﯾدی در ﺳﺎل اول زﻧدﮔﯾﺷﺎن رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرﻧد
و در  4ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽ ﻣﯾرﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ  80درﺻد روﻧد آرام ﺗری در ﭘﯾﺷروی ﺑﯾﻣﺎری ﺷﺎن ﻧﺷﺎن داده اﻧد .ﺑﯾﺷﺗر ﮐودﮐﺎن وزن
ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺳن ﺧود را ﮐﺳب ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،رﺷد ﻣﻐزی و ﺣرﮐﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﮔﺎﮔﻠﮫ ﮐردن ،راه رﻓﺗن و ﺻﺣﺑت ﮐردن ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر
اﻓﺗﺎده و در ﻣدرﺳﮫ ﺷﺎﮔردان ﺿﻌﯾﻔﯽ ھﺳﺗﻧد .ﻣﺎﻧﻧد ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ،ﮐودﮐﺎن ﻧﯾز در ﻣﻌرض ﻋﻔوﻧت ھﺎی ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻣﺧﺻوﺻﺎ
ﻋﻔوﻧت ھﺎی ﻗﺎرﭼﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎﻧدﯾدا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،اﮔرﭼﮫ دﻟﯾل اﺻﻠﯽ ﻣرﮔﺷﺎن ﯾﮏ ﻧوع ذات اﻟرﯾﮫ )ﻧﯾوﻣوﺳﯾﺳﺗﺎﺗﯾس ﮐﺎرﻧﯽ( اﺳت.
ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻣل وﯾروس اچ آی وی ھﺳﺗﻧد ،از ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی راﯾﺞ دوران طﻔوﻟﯾت ﻣﺎﻧﻧد ﺻرع ،ﺗب ،ذات اﻟرﯾﮫ ،اﺳﮭﺎل و
ﮐم ﺷدن آب ﺑدن ﺑﮫ ﺷﮑل ﺷدﯾدﺗری رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرﻧد .ﺗﺷﺧﯾص اچ آی وی در ﻧوزادان آﻟوده ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﮑل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد زﯾرا اطﻔﺎل
ﻣﺧﺻوﺻﺎ در ﻣﺎھﮭﺎی اوﻟﯾﮫ زﻧدﮔﯾﺷﺎن ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻋﻼﺋﻣﯽ ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ دھﻧد و ﻣﻌﻣوﻻ طﺑﯾﻌﯽ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن
ﻧوزادان داری ﻣﺻوﻧﯾت ﻏﯾر ﻓﻌﺎل در ﺑراﺑر اچ آی وی ھﺳﺗﻧد زﯾرا ﭘﺎدﺗن ھﺎ از ﺧون ﻣﺎدر ﺑﮫ ﺧون ﺟﻧﯾن از طرﯾق ﺟﻔت
اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﺑﺎﻋث ﻣﺻوﻧﯾت ﻧوزاد ﺗﺎ  17ﻣﺎھﮕﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد در ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش اچ آی وی در ﻧوزادان ﺑﯽ ﻓﺎﯾده اﺳت
ﭼراﮐﮫ ﭘﺎدﺗن ھﺎ ﻧﺷﺎﻧﮕر ﻣﺻوﻧﯾت ﻣﺎدر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﻧﮫ ﻧوزاد .ﺗﻣﺎم ﻧوزاداﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌرض اچ آی وی ﺑوده اﻧد ﺑﺎﯾد ﺗﺣت
آزﻣﺎﯾش ﺗﺷﺧﯾص وﯾروس اچ آی وی ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد .اﯾن آزﻣﺎﯾﺷﮭﺎ در ﺳﻧﯾن ھﻔت ھﻔﺗﮕﯽ و ﺑﺎر دﯾﮕر در ھﺷت ﺗﺎ ﺷﺎﻧزده
ھﻔﺗﮕﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود و ﺗﺎ ﺣدودی اﺣﺗﻣﺎل ﻋﻔوﻧت اچ آی وی را زودﺗر ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﮐﻧد .اﮔر ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷد
ﺑرای ﺗﺻدﯾق آن آزﻣﺎﯾش دﯾﮕری ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد .ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ آزﻣﺎﯾش ﭘﯽ ﺳﯽ آر ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن اچ آی وی ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار
ﻣﯽ ﮔﯾرد زﯾرا اﯾن ﺗﮑﻧﯾﮏ ﻗﺎدر اﺳت ﺣﺗﯽ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ذرات وﯾروس را ﮐﮫ در ﺧون وﺟود دارﻧد را ﮐﺷف ﮐﻧد .ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل
اﯾن آزﻣﺎﯾش ﯾﮏ ﺗﺳت دﻗﯾق و ﻗﺎﺑل اطﻣﯾﻧﺎن ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾد .روش دﯾﮕر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧون ﻧوزاد را ﮐﺷت ﮐرده و ﺑرای
وﺟود اچ آی وی آن را آزﻣﺎﯾش ﮐﻧﻧد .ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن روﺷﮭﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ  90درﺻد از ﮐودﮐﺎن آﻟوده ﺑﮫ اچ آی وی ﺗﺎ ﺳن دو
ﻣﺎھﮕﯽ و  95درﺻد ﺗﺎ ﺳن  3ﻣﺎھﮕﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺗﺎ آﻧﺟﺎﯾﯾﮑﮫ اﻣﮑﺎن دارد ﻣﺎدران ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻋﻔوﻧت اچ آی وی ﻗﺑل ﯾﺎ
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ﺑﻌد از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﺎﯾد ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷوﻧد ﺗﺎ اﯾن اﺟﺎزه داده ﺷود ﮐﮫ درﻣﺎن و ﻧﮕﮫ داری از آﻧﮭﺎ ﺳرﯾﻌﺗر آﻏﺎز ﺷود و از ﺳراﯾت اﯾن
ﺑﯾﻣﺎری ﺑﮫ ﻧوزادان ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود .ﺗرﮐﯾب ﺑﻌﺿﯽ از داروھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در ﺟﻠوﮔﯾری از اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری از
ﻣﺎدر ﺑﮫ ﻧوزاد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻣﺎﻧﻧد اِی زد ﺗﯽ ﮐﮫ در ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ دوم و ﺳوم ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و در دوران زاﯾﻣﺎن ﺗﺟوﯾز ﻣﯽ ﮔردد .ﺑﺎ
اﯾﻧﺣﺎل اﯾن دارو ﮔران اﺳت و در دﺳﺗرس ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺟدﯾد ﻧﺷﺎن داده اﺳت ﮐﮫ دوران ﮐوﺗﺎه درﻣﺎن ﺑﺎ
ﻧِوﯾراﭘﯾن رﯾﺳﮏ اﻧﺗﻘﺎل اچ آی وی را در ھﺟده ھﻔﺗﮫ اول زﻧدﮔﯽ ﺟﻧﯾن ﺗﺎ  50درﺻد ﮐﺎھش داده اﺳت .اﯾن ﻧﺗﺎﯾﺞ دارای
ﻣﻔﺎھﯾم ارزﺷﻣﻧدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﭼراﮐﮫ اﯾن داروی ارزان ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺟﺎﯾﮕزﯾن اِی زد ﺗﯽ در ﮐﺷورھﺎی در ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ ﺑﺎﺷد.
ﻋﻼوه ﺑر آن ،زاﯾﻣﺎن ﺳزارﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﮐم ﮐردن اﺣﺗﻣﺎل اﻧﺗﻘﺎل ﺑﯾﻣﺎری ﮐﮫ از طرﯾق زاﯾﻣﺎن طﺑﯾﻌﯽ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد،
ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﻣﺧﺻوﺻﺎ اﮔر ﺑﺎ درﻣﺎن اِی زد ﺗﯽ ھﻣراه ﺑﺎﺷد .ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از داروھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد در درﻣﺎن اچ آی وی
ﺑرای ﮐودﮐﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﺷود ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
.1
.2
.3
.4

ﻏﯾر ﻓﻌﺎل ﮐﻧﻧده ھﺎی ﻧﯾوﮐﻠﯾوﺳﺎﯾد رﯾورس ﺗراﻧﺳﮑرﯾﭘﺗِﯾز ﻣﺎﻧﻧد  LamivudineوZidovudine
ﻏﯾر ﻓﻌﺎل ﮐﻧﻧده ھﺎی ﻏﯾر ﻧﯾوﮐﻠﯾوﺳﺎﯾد رﯾورس ﺗراﻧﺳﮑرﯾﭘﺗِﯾز ﻣﺎﻧﻧد  delaverdineو Nevirapine
ﻏﯾر ﻓﻌﺎل ﮐﻧﻧده ھﺎی ﭘروﺗﯾِﯾز ﻣﺎﻧﻧد  amprinavirو tipranavir
ﻏﯾر ﻓﻌﺎل ﮐﻧﻧده ﻓﯾوژﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻧد enfuvirtide
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