اﯾﺪز در ﮐﻮدﮐﺎن
اﯾﺪز ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت ﻣﻬﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ اﻗﺪامﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮوز ﻋﻔﻮﻧﺖ اﯾﺪز در ﻧﻮزادان آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻏﺮﺑﯽ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﮐﺜﺮ ﮐﻮدﮐﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ اﯾﺪز در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ راه اﺑﺘﻼ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻋﻔﻮﻧﺖ ،اﻧﺘﻘﺎل در ﺣﯿﻦ زاﯾﻤﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم درﻣﺎن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪه ﺣﯿﻦ زاﯾﻤﺎن
ﻣﯿﺰان اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ اﯾﺪز در ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﺗﻌﺪاد ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺛﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  HIVﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮ روی
ﮐﻮدﮐﺎن روﺷﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ.
اﯾﺪز در ﮐﻮدﮐﺎن اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ۱۹۸۲ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ در
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺳﺎل ۱۹۹۴
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺟﺪﯾﺪی اراﺋﻪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﯿﻮع ﻋﻔﻮﻧﺖ  HIVو اﯾﺪز در ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
زﻧﺎن در ﺳﻦ ﺑﺎروری ،ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﻮدﮐﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن رو ﺑﻪ
ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺖ.
اﻧﺘﻘﺎل  HIVاز ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﻮن و ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺧﻮﻧﯽ آﻟﻮده و ورﺗﯿﮑﺎل ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد .ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ راه اﺑﺘﻼی ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ اچ آی وی اﻧﺘﻘﺎل ورﺗﯿﮑﺎل )از ﻣﺎدر
آﻟﻮده ﺑﻪ ﮐﻮدک( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻘﻂ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

اﻧﺘﻘﺎل ورﺗﯿﮑﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از زاﯾﻤﺎن )داﺧﻞ رﺣﻤﯽ( ،ﻣﻮﻗﻊ زاﯾﻤﺎن و ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از
زاﯾﻤﺎن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﻣﯿﺰان اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ از ﻣﺎدر ﺑﻪ ﮐﻮدک در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮق
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در آﻣﺮﯾﮑﺎ  ۱۲ﺗﺎ  ۳۰درﺻﺪ ،در ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ  ۱۹ﺗﺎ  ۲۴درﺻﺪ و در
آﻓﺮﯾﻘﺎ  ۲۵ﺗﺎ  ۵۲درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻮﻗﻊ زاﯾﻤﺎن و ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ،ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﻮن و ﺗﺮﺷﺤﺎت
واژﯾﻨﺎل آﻟﻮده ﺑﻪ وﯾﺮوس در ﮐﺎﻧﺎل زاﯾﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ در
دوﻗﻠﻮﻫﺎ ،ﻗﻞ اول ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﻞ دوم ﺑﻪ اچ آی وی آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺎس ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﻗﻞ اول در ﮐﺎﻧﺎل زاﯾﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ روی ﻣﯿﺰان اﻧﺘﻘﺎل ورﺗﯿﮑﺎل ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :زاﯾﻤﺎن زودرس )ﺳﻦ
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  ۳۴ﻫﻔﺘﻪ( ،وزن ﮐﻢ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮﻟﺪ ،ﮐﻢ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان  +CD4ﻣﺎدر )ﮐﻤﺘﺮ از
 ۲۹درﺻﺪ( و اﺳﺘﻔﺎده از داروی ورﯾﺪی ﻫﻤﮕﺎم ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ،ﭘﺎرﮔﯽ ﮐﯿﺴﻪ آب ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯿﺰان
اﻧﺘﻘﺎل اچ آی وی دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﯿﺰان اﻧﺘﻘﺎل در ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ  HIVﺷﺪه اﻧﺪ ۱۴
درﺻﺪ و در ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻌﺪ از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ  ۲۹درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﻣﯿﺰان اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮن و ﻣﺸﺘﻘﺎت آﻟﻮده آن در ﮐﻮدﮐﺎن  ۳ﺗﺎ  ۶درﺻﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮﻧﯽ از ﻧﻈﺮ وﯾﺮوس  HIVاﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻣﻮارد اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻨﺴﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎدر اﺳﺖ.
ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻋﻔﻮﻧﺖ  HIVدر ﺷﯿﺮﺧﻮاران و ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﯿﺮﺧﻮاران در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮﻟﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ .ﺷﮑﺎﯾﺖ اوﻟﯿﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
ﻟﻨﻔﺎدﻧﻮﭘﺎﺗﯽ ،ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﺒﺪ و ﻃﺤﺎل ،ﺗﺎﺧﯿﺮ رﺷﺪ ،اﺳﻬﺎل ﻣﺰﻣﻦ و راﺟﻌﻪ ،ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ ،ﺑﺮﻓﮏ
دﻫﺎن ،ﺳﻮءﺗﻐﺬﯾﻪ ،ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ،ﺗﻮرم ﻣﺰﻣﻦ ﭘﺎروﺗﯿﺪ و ﻋﻼﺋﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﭘﯿﺶ
روﻧﺪه.
ﺗﻤﺎم ﻧﻮزادان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه از ﻣﺎدر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اچ آی وی ،در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺴﺖ ﻫﺎی آﻧﺘﯽ
ﺑﺎدی ﻣﺜﺒﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ در ﺑﯿﻦ  ۶ﺗﺎ  ۱۲ﻣﺎﻫﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﺷﯿﺮﺧﻮاران آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی ﻣﺎدری ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه از ﺟﻔﺖ ﺗﺎ ۱۸
ﻣﺎﻫﮕﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺒﻞ از  ۱۸ﻣﺎﻫﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد.

درﻣﺎن
درﻣﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اچ آی وی ﺷﺎﻣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ،اﯾﻤﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ،درﻣﺎن
ﻋﻮارض ﺷﺎﯾﻊ ،درﻣﺎن درد ،درﻣﺎن ﺷﯿﺮﺧﻮاران ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه از ﻣﺎدر آﻟﻮده ﺑﻪ اچ آی
وی و درﻣﺎن داروﯾﯽ ﺿﺪ وﯾﺮوس اچ آی وی اﺳﺖ .ﮐﻮدﮐﺎن آﻟﻮده ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ دﻗﯿﻖ
ﺗﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ از واﮐﺴﻦ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺬرا ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ وﯾﺮوس اچ آی وی
ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻮارض ﺷﺎﯾﻊ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺎﻣﻞ
اﺧﺘﻼل ﻫﺎی ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﻋﻮارض ﮔﻮارﺷﯽ ،رﯾﻮی ،ﮐﺎردﯾﻮﻣﯿﻮﭘﺎﺗﯽ و آﻧﺴﻔﺎﻟﻮﭘﺎﺗﯽ اﺳﺖ.
در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﺒﻮد آﻫﻦ ،اﺳﯿﺪ
ﻓﻮﻟﯿﮏ ،ب  ،۱۲ﻫﻤﻮﻟﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ اﯾﻤﻨﯽ ،ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ،ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ داروﯾﯽ ،ﻣﻬﺎر ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﯾﺮوس  HIVو ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻞ ﻋﻔﻮﻧﯽ و ﺑﺪﺧﯿﻤﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ردﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﺻﻮرت ﻓﻘﺮ آﻫﻦ ،ﺗﺠﻮﯾﺰ آﻫﻦ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۶ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

وزن ﺑﺪن و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﭘﺎرووﯾﺮوس ،ﺗﺠﻮﯾﺰ اﯾﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ورﯾﺪی ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﺗﺴﮑﯿﻦ درد ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ داروﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .درد ﺧﻔﯿﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ و
آﺳﭙﺮﯾﻦ ،دردﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ ﯾﺎ آﺳﭙﺮﯾﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺪﺋﯿﻦ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و
در دردﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ داروﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺘﺎدون اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر  HIVﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ وﺳﯿﻊ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻨﺴﯽ ،ﺷﻐﻠﯽ )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ( و درﻣﺎن داروﯾﯽ ﺣﯿﻦ زاﯾﻤﺎن
از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

