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ZASADY PROFILAKTYKI ODMATCZYNEGO
ZAKA¯ENIA HIV
I ICH REALIZACJA W PRAKTYCE
PROPHYLAXIS OF VERTICAL HIV TRANSMISSION
AND ITS PRACTICAL REALIZATION

Lidia Stopyra
Oddzia³ Obserwacyjno–ZakaŸny Doros³ych i Dzieci
Szpitala Specjalistycznego im. S. ¯eromskiego w Krakowie

Streszczenie: 80–86% zaka¿eñ HIV u dzieci to zaka¿enia wertykalne. Ryzyko zaka¿enia dziecka przez matkê
HIV pozytywn¹ podczas ci¹¿y, porodu i karmienia piersi¹ wynosi w Europie 25–30%, a np. w Afryce siêga 65%.
Istnieje skuteczna profilaktyka tych zaka¿eñ. Zmniejsza ona ryzyko zaka¿enia odmatczynego HIV do ok. 8% a wg
niektórych doniesieñ do 1%. Zasady profilaktyki okreœlone s¹ w protokole ACTG 076 z póŸniejszymi modyfikacjami zwi¹zanymi ze stale rosn¹cymi mo¿liwoœciami terapii zaka¿eñ HIV (1). Cel pracy. Celem pracy by³a ocena
realizacji profilaktyki zaka¿eñ wertykalnych HIV u 15 dzieci matek HIV(+) hospitalizowanych na oddziale w
latach 1994 - 2002. Oceniano zgodnoœæ prowadzonej profilaktyki u matki oraz u dziecka z zaleceniami protoko³u
ACTG 076 oraz jej skutecznoœæ. Wyniki. Stwierdzono, ¿e spoœród 15 obserwowanych matek i dzieci profilaktykê
przeprowadzono u 6 matek (u 4 prawid³ow¹, u 2 profilaktyka by³a niepe³na) oraz u 9 dzieci. Spoœród 13 dzieci,
które zakoñczy³y obserwacjê - u 1 zdiagnozowano wertykalne zaka¿enie HIV. Warto podkreœliæ, ¿e w 8
przypadkach (na 15 obserwowanych) fakt zaka¿enia HIV by³ nieznany s³u¿bie zdrowia w chwili zg³oszenia siê
pacjentki do porodu. Wnioski. W zwi¹zku z du¿¹ skutecznoœci¹ profilaktyki zaka¿eñ wertykalnych oraz koniecznoœci¹ leczenia dzieci zaka¿onych nale¿y podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do usprawnienia identyfikacji kobiet
zaka¿onych HIV we wczesnej ci¹¿y oraz osi¹gniêcia zadowalaj¹cej wspó³pracy miêdzy lekarzem chorób
zakaŸnych, ginekologiem i pediatr¹, zapewniaj¹cej w³aœciw¹ realizacjê tej profilaktyki w praktyce.
S³owa kluczowe: HIV, zaka¿enie odmatczyne, profilaktyka
Abstract: 80–86% of HIV infections in children are due to vertical transmission. The risk of mother to child
transmission during pregnancy, delivery and breastfeeding is 25 to 30% in Europe but it reaches 65% in Africa. There
are the effective methods of prevention of these infections. They diminish the risk of vertical HIV transmission to about
8% and according to some reports, even to 1%. The principles of vertical HIV prophylaxis are defined in the protocol
ACTG 076 with later modifications introduced as new possibilities of HIV infections therapy appear (1). The aim of this
study was evaluation of the vertical infections’ prophylaxis in 15 infants from HIV infected mothers hospitalized
between 1994 and 2002. The accordance of mother and child prophylaxis with Protocol ACTG 076 was evaluated,
as well as protocol’s efficiency. Results. It was found that from among 15 observed mothers and infants prophylaxis
was realized in 6 mothers (in 4 cases correct, in 2 incomplete) and in 9 infants. From among 13 infants who finished
the study 1 was diagnosed as HIV infected. In 8 (from among 15) women coming to the delivery room HIV infection
was not known to be present. Conclusion. The prophylaxis of vertical transmission of HIV is efficient and it is
necessary to treat infected children the intensive activities should be undertaken to identify the HIV infected women
in early pregnancy and to achieve the successful cooperation between infectious diseases specialist, gyneacologist
and pediatrician which secures the correct realization of this prophylaxis in practice.
Key words: HIV, vertical transmission, prophylaxis

Wstêp
80–86% stwierdzonych w Polsce zaka¿eñ HIV u dzieci to
zaka¿enia wertykalne tzn. zaka¿enia dziecka od matki, do których dochodzi w okresie ci¹¿y, porodu lub w okresie karmienia
piersi¹. W krajach rozwiniêtych kobiety zaka¿one HIV obowi¹-
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zuje bezwzglêdny zakaz karmienia piersi¹. W krajach Trzeciego Œwiata wprowadzenie tego zakazu jest niemo¿liwe,
gdy¿ ryzyko œmierci g³odowej jest w tej sytuacji wy¿sze od
ryzyka œmierci w nastêpstwie zaka¿enia HIV w trakcie karmienia piersi¹, które wynosi w zale¿noœci od czasu zaka¿enia matki 14–6% (2). W krajach gdzie noworodki matek za-
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ka¿onych HIV s¹ karmione sztucznie szacuje siê, ¿e do 70%
zaka¿eñ wertykalnych dochodzi w czasie porodu, a do 30%
w okresie ci¹¿y. Wewn¹trz³onowe zaka¿enie nastêpuje najprawdopodobniej w III trymestrze ci¹¿y. W grupie dzieci zaka¿onych HIV drog¹ wertykaln¹ obserwuje siê krótszy okres
wylêgania i szybszy postêp choroby. Wg WHO 23% z nich
rozwija AIDS w pierwszym roku ¿ycia, a 10% umiera, zaœ
40% rozwija AIDS, a 21% umiera do ukoñczenia 4 r¿. Obecnie nie obserwuje siê opisywanych wczeœniej zespo³ów embriopatii lub dysmorfizmu zwi¹zanego z p³odowym zaka¿eniem HIV (3). Noworodki zaka¿one HIV z regu³y nie ró¿ni¹ siê
od dzieci zdrowych, ewentualne odstêpstwa wynikaj¹ przewa¿nie ze stanu immunologicznego i klinicznego matki oraz
ewentualnie innych czynników, jak np. narkomania.
Do czasu wprowadzenia profilaktyki zaka¿eñ wertykalnych ryzyko zaka¿enia dziecka wynosi³o œrednio – w Europie 25–30%, a np. w krajach afrykañskich 40–5% (3). Na
ryzyko zaka¿enia dziecka wp³ywa przede wszystkim wiremia u matki, szczególnie w ostatnich tygodniach ci¹¿y
i w okresie porodu, poziom limfocytów CD4 oraz wszelkie
czynniki wp³ywaj¹ce na kontakt krwi matki oraz wydzielin
kana³u rodnego z dzieckiem. Stosowana obecnie profilaktyka zaka¿eñ wertykalnych HIV ma na celu minimalizacjê tych
czynników. Powszechnie stosowane s¹ zalecenia programu
ACTG 076(1). Polska przyst¹pi³a do jego realizacji w 1994 r.
Na profilaktykê zaka¿eñ wertykalnych HIV sk³adaj¹ siê:
1. D¹¿enie do minimalizacji wiremii u ciê¿arnej. Poziom
wiremii HIV u ciê¿arnej szczególnie w koñcowych tygodniach
ci¹¿y i podczas porodu jest najistotniejszym czynnikiem ryzyka
zaka¿enia wertykalnego. Stwierdzono, ¿e u dzieci matek
z wiremi¹ powy¿ej 50 000 kopii/ml do zaka¿enia wertykalnego
HIV dochodzi w 50%, a przy wartoœciach powy¿ej 100 000
kopii/ml 100% dzieci ulega zaka¿eniu (4). Równie istotne znaczenie ma poziom limfocytów CD4. Wykazano, ¿e gdy liczba
limfocytów CD4 u matki spada poni¿ej 200 kom./µl ryzyko
zaka¿enia dziecka wynosi 43%, a gdy CD4 s¹ powy¿ej 600/µl
ryzyko zaka¿enia dziecka zmniejsza siê do 15% (4). Nale¿y
wiêc d¹¿yæ do minimalizacji wiremii u ciê¿arnej szczególnie w
okresie najwiêkszego ryzyka transmisji wertykalnej zaka¿enia
tj. w okresie oko³oporodowym. Uwa¿a siê, ¿e bezwzglêdnie
konieczna jest redukcja wiremii u matki poni¿ej 20 000 kopie/
ml (5). Do niedawna w profilaktyce zaka¿enia wertykalnego
HIV stosowano zidowudynê od 14 tyg. ci¹¿y w dawce 5 x 100
mg. Obecnie uwa¿a siê, ¿e ciê¿arna powinna byæ leczona tak
jak wymaga tego jej zaawansowanie choroby, fakt ci¹¿y nie
powinien wp³ywaæ na terapiê szczególnie w ostatnim trymestrze ci¹¿y. Decyzjê o podjêciu lub zmianie terapii antyretrowirusowej podejmuje ciê¿arna, która powinna byæ wyczerpuj¹co
poinformowana o wszystkich znanych - korzystnych i niekorzystnych konsekwencjach stosowania wielolekowej terapii antyretrowirusowej w ci¹¿y (6). Ze wzglêdu na potencjalne dzia³anie teratogenne leków antyretrowirusowych ka¿de dziecko urodzone z takiej ci¹¿y powinno byæ poddane wieloletniej obserwacji.
Je¿eli ciê¿arna zaka¿ona HIV nie jest dotychczas leczona, to w ramach profilaktyki zaka¿enia wertykalnego
nale¿y jej podaæ doustnie zidowudynê w dawkach podanych powy¿ej. W sytuacji, gdy ciê¿arna zg³asza siê do
leczenia póŸno lub zaka¿enie zostaje ujawnione dopiero po porodzie istnieje mo¿liwoœæ podania nevirapiny w
jednorazowej dawce podczas porodu - 200 mg
u matki przed porodem i u noworodka 2 mg/kg do 72
godz. od porodu. W œwietle obecnych badañ nevirapina jest lekiem, z którym ze wzglêdu na wysok¹ skutecznoœæ pojedynczej dawki i niskie koszty leczenia wi¹¿e
siê nadzieje na opanowanie epidemii zaka¿eñ wertykalnych HIV w Afryce (7).

2. W³aœciwe prowadzenie porodu z ograniczeniem do minimum wszelkich traumatyzuj¹cych zabiegów (u¿ycie kleszczy, pró¿noci¹gu, nacinanie krocza). Nale¿y d¹¿yæ do skrócenia okresu od odp³yniêcia wód p³odowych do urodzenia dziecka. Wykazano, i¿ je¿eli czas od odp³yniêcia wód p³odowych
do porodu wynosi do 4 godz., to ryzyko zaka¿enia wertykalnego wynosi ok. 14%; po przekroczeniu tego czasu ryzyko wzrasta do 25% (8). Postuluje siê rozszerzenie wskazañ do ciêcia
cesarskiego. Elektywne ciêcie cesarskie ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. W trakcie porodu nale¿y równie¿ stosowaæ profilaktykê farmakologiczn¹ polegaj¹c¹ na do¿ylnym
wlewie zidowudyny w dawce 2 mg/kg przez pierwsz¹ godzinê, a nastêpnie 1 mg/kg do koñca porodu (9).
3. W³aœciwe postêpowanie na oddziale noworodkowym
– obmycie skóry noworodka jak najszybciej po urodzeniu
wod¹ z myd³em, przetarcie miejsc zabrudzonych krwi¹ 1%
roztworem chloraminy. W ci¹gu pierwszych godzin ¿ycia
nale¿y rozpocz¹æ chemioprofilaktykê zidwudyn¹ w syropie
2 mg/kg co 6 godz. przez 6 tyg. Obowi¹zuje bezwzglêdny
zakaz karmienia piersi¹. W ci¹gu pierwszych 24 godz. ¿ycia
dziecka nale¿y zaszczepiæ dziecko BCG i przeciw WZW B
noworodkom matek HBsAg(+) - ³¹cznie z immunoglobulin¹
anty-HBs w ci¹gu pierwszych 12 godz. ¿ycia (9).
W³aœciwe prowadzenie profilaktyki zmniejsza ryzyko zaka¿enia wertykalnego do 8,3%, a w niektórych doniesieniach nawet do 1%.
Podczas pobytu na oddziale noworodkowym nale¿y równie¿ niezw³ocznie rozpocz¹æ diagnostykê noworodka w kierunku zaka¿enia wertykalnego. W zwi¹zku z faktem, i¿ przeciwcia³a anty-HIV od matki utrzymuj¹ siê we krwi dziecka do
ok.18. miesi¹ca ¿ycia diagnostyka niemowlêcia jest mo¿liwa
jedynie w oparciu o badania wirusologiczne.
Dzieci matek HIV–pozytywnych nale¿y obj¹æ odrêbnym
programem szczepieñ. Program ten stanowi modyfikacjê kalendarza zalecanego przez CDC, uwzglêdnia równie¿ Kalendarz Szczepieñ Ochronnych obowi¹zuj¹cy w naszym kraju.
Odzwierciedla on te¿ specyfikê œrodowiska, w którym zazwyczaj ¿yj¹ dzieci urodzone przez matki HIV (+).

Cel pracy
Celem niniejszego opracowania by³a ocena realizacji profilaktyki wertykalnego zaka¿enia HIV wg zasad protoko³u
ACTG 076 w ci¹gu kilku lat od przyjêcia zasad protoko³u
przez Polskê i ocena skutecznoœci profilaktyki.

Materia³ i metody
W latach 1994 – 2002 na Oddziale Obserwacyjno–ZakaŸnym Dzieci Szpitala Specjalistycznego im. S. ¯eromskiego obserwowano 15 dzieci matek HIV pozytywnych. Dzieci
trafia³y na oddzia³ bezpoœrednio po porodzie albo po wykryciu zaka¿enia u matki lub anty-HIV u dziecka.
W ramach obserwacji:
1. Oceniano realizacjê profilaktyki zaka¿eñ wertykalnych
w okresie ci¹¿y i porodu.
2. Przeprowadzano profilaktykê u noworodka wg powy¿szych zasad.
3. Diagnozowano dzieci w kierunku innych zaka¿eñ
przenoszonych drog¹ wertykaln¹ tj. HBV, HCV i T. pallidum.
4. Przeprowadzono diagnostykê zaka¿enia wertykalnego HIV. Oznaczano p24 Ag i PCR HIV we krwi oraz w hodowli wirusa, a tak¿e poziomy limfocytów CD4 i CD8.
Oznaczenia przeprowadzano :
- w 0–48 godz. po porodzie,
- po 6 tyg. ¿ycia,
- po 4 miesi¹cu ¿ycia.
Zaka¿enie wertykalne HIV rozpoznawano po dwukrotnym stwierdzeniu dodatnich badañ wirusologicznych.
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Stopyra L.
Rycina 1. Zaka¿enie dziecka.

Rycina 2. Profilaktyka u matki.
Nie ustalono
14%

Prawid³owa
27%
Zaka¿one
6%

Brak
60%

Nie
zaka¿one
80%

Zaka¿enie wykluczano po dwukrotnym stwierdzeniu
ujemnych badañ wirusologicznych pod warunkiem, i¿ przynajmniej jedno z tych badañ pochodzi³o z okresu powy¿ej 4
miesi¹ca ¿ycia dziecka.
5. U niemowl¹t powy¿ej 6 tygodnia ¿ycia do czasu wykluczenia zaka¿enia prowadzono profilaktykê pneumocystozy.
Obserwacjê zakoñczono po stwierdzeniu zanikniêcia odmatczynych anty–HIV we krwi noworodka potwierdzonego
dwukrotnie. Noworodki matek, które w okresie ci¹¿y otrzymywa³y leki antyretrowirusowe pozostaj¹ nadal pod d³ugoterminow¹ kontrol¹, oceniaj¹c¹ ewentualne efekty uboczne terapii.

Wyniki
1. Spoœród 15 dzieci matek zaka¿onych HIV zaka¿enie
wertykalne potwierdzono u 1, 2 dzieci nie zakoñczy³o diagnostyki, 12 dzieci jest niezaka¿onych (tab. 1, ryc. 1).
2. Prawid³owa profilaktyka w czasie ci¹¿y zosta³a przeprowadzona u 4 matek, u 2 profilaktyka by³a niepe³na (tab. 1, ryc.
2). Prawid³ow¹ profilaktykê zaka¿enia wertykalnego uda³o
siê przeprowadziæ u 9 noworodków (tab. 1, ryc. 3).
3. Fakt zaka¿enia HIV by³ znany s³u¿bie zdrowia jedynie
w 7 przypadkach (na 15 obserwowanych). W pozosta³ych pacjentki nie wiedzia³y b¹dŸ nie poinformowa³y o zaka¿eniu w chwili zg³oszenia siê do porodu (tab. 1)
Rycina 3. Profilaktyka u dziecka.

Prawid³owa
60%

Brak
40%
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Niepe³na
13%

4. 13 dzieci trafi³o na Oddzia³ w okresie noworodkowym,
a 2 w niemowlêcym.
5. Najczêœciej stwierdzan¹ koinfekcj¹ by³o zaka¿enie
HCV - 6 matek, z których 2 przekaza³y zaka¿enie dziecku.

Dyskusja
Mimo olbrzymiego postêpu w ostatnich latach w zakresie
leczenia zaka¿enia HIV dotychczas nie uda³o siê osi¹gn¹æ eradykacji wirusa, i zaka¿enie to wci¹¿ nieuchronnie prowadzi do
œmierci. Dlatego szczególny nacisk nale¿y po³o¿yæ na staranne
przestrzeganie zasad ochrony przed zaka¿eniem. Tymczasem
mimo jasnych i nietrudnych w realizacji zasad profilaktyki zaka¿eñ wertykalnych HIV opublikowanych w protokole ACTG 076,
nie s¹ one w praktyce zadowalaj¹co realizowane. W przeprowadzonym przez nas badaniu stwierdziliœmy, ¿e wœród obserwowanych pacjentek chemioprofilaktyka by³a prawid³owo przeprowadzona jedynie u 4 na15 tj. w 27% (ryc. 2). W du¿ej mierze
wynika³o to z faktu, i¿ kobiety nie wiedzia³y b¹dŸ nie poinformowa³y o zaka¿eniu, ale by³y równie¿ przypadki, ¿e nie zg³asza³y
siê do gabinetów lekarskich w okresie ci¹¿y. Czêœæ z nich nie by³a
œwiadoma mo¿liwoœci i skutecznoœci profilaktyki zaka¿enia u
Tabela 1. Profilaktyka i zaka¿enie HIV u dzieci matek HIV pozytywnych hospitalizowanych na Oddziale Obserwacyjno-ZakaŸnym Dzieci Szpitala Specjalistycznego im. S. ¯eromskiego w
Krakowie w latach 1994-2002.
Profilaktyka
Profilaktyka
Zaka¿enie Informacje
Lp. u matki
u dziecka
dziecka o zaka¿eniu HIV
u rodz¹cej
Nie zakoñczono
1.
Brak
Brak
Nie
diagnostyki
2.
Brak
Prawid³owa
Niezaka¿ony
Tak
3.
Brak
Prawid³owa
Niezaka¿ony
Nie
4. Prawid³owa
Prawid³owa
Niezaka¿ony
Tak
5.
Brak
Od 2 doby ¿ycia
Zaka¿ony
Nie
6. Prawid³owa
Prawid³owa
Niezaka¿ony
Tak
7.
Brak
Brak
Niezaka¿ony
Nie
Nie zakoñczono
8.
Niepe³na
Prawid³owa
Tak
diagnostyki
9. Prawid³owa
Prawid³owa
Niezaka¿ony
Tak
10. Prawid³owa
Prawid³owa
Niezaka¿ony
Tak
11.
Brak
Brak
Niezaka¿ony
Nie
12. Niepe³na
Prawid³owa
Niezaka¿ony
Tak
13.
Brak
Brak
Niezaka¿ony
Nie
14.
Brak
Brak
Niezaka¿ony
Nie
15.
Brak
Brak
Niezaka¿ony
Nie
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dziecka. ¯adne z dzieci urodzonych przez kobiety HIV pozytywne nie mia³o oznak traumatyzujacego porodu. ¯adne nie mia³o
cech dysmorfii. W ¿adnym z przypadków zaka¿enie HIV nie
mia³o wp³ywu na decyzjê o zakoñczeniu porodu ciêciem cesarskim. 13 dzieci matek HIV pozytywnych trafi³o na oddzia³ w
okresie noworodkowym, dwoje w niemowlêcym. Spoœród 13
dzieci, które zakoñczy³y okres obserwacji u jednego zdiagnozowano zaka¿enie wertykalne HIV (tab. 1). Matka dziecka w
okresie ci¹¿y nie by³a pod kontrol¹ ginekologiczn¹, nie otrzymywa³a leków antyretrowirusowych, wiedzia³a o fakcie zaka¿enia, ale nie poinformowa³a o nim zg³aszaj¹c siê do porodu.
Rozpoznanie zosta³o postawione w 3. dobie ¿ycia po wyst¹pieniu objawów abstynencji narkotykowej u dziecka i dopiero
wówczas by³a w³¹czona profilaktyka u dziecka. U tego pacjenta dosz³o równie¿ do transmisji wertykalnej HCV. Na 15 obserwowanych na oddziale noworodków fakt zaka¿enia HIV by³
znany s³u¿bie zdrowia jedynie w 7 przypadkach (tab. 1), pozosta³ym pobrano przeciwcia³a anty-HIV np. ze wzglêdu na narkomaniê matki, w zwi¹zku z wyst¹pieniem objawów sugeruj¹cych zaka¿enie HIV u matki oraz objawów abstynencji narkotykowej u dziecka. Oczywisty wydaje siê fakt, ¿e istniej¹ HIVpozytywne matki, u których zaka¿enia nie zdiagnozowano i
profilaktyka nie zosta³a przeprowadzona. Próby oszacowania

rzeczywistej liczby ciê¿arnych HIV-pozytywnych doprowadzaj¹ do wniosku, i¿ mo¿e ich byæ nawet dziesiêciokrotnie wiêcej
ni¿ zaka¿eñ wykrytych (12). W du¿ej czêœci dochodzi do zaka¿enia dziecka. Jednoczeœnie wiadomo, ¿e wczeœnie rozpoczêta terapia antyretrowirusowa u dzieci zaka¿onych znacz¹co
poprawia rokowanie. W tej sytuacji nale¿y d¹¿yæ do identyfikacji kobiet zaka¿onych HIV na pocz¹tku ci¹¿y.
Istnieje równie¿ problem innych zaka¿eñ przenoszonych
wertykalnie. W obserwowanej grupie najczêœciej stwierdzan¹ koinfekcj¹ by³o zaka¿enie HCV – 6 matek, z których 2
przekaza³y zaka¿enie dziecku.

Wnioski
1. W ci¹gu 9 lat od czasu wprowadzenia w Polsce profilaktyki zaka¿enia wertykalnego HIV obserwuje siê sta³¹ poprawê opieki nad ciê¿arn¹ zaka¿on¹ HIV i jej noworodkiem.
2. Nale¿y podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do usprawnienia
identyfikacji kobiet zaka¿onych HIV we wczesnej ci¹¿y.
3. Istnieje koniecznoœæ uœwiadamiania œrodowisk medycznych o problemie zaka¿eñ HIV u kobiet ciê¿arnych i
ich noworodków bez wzglêdu na przynale¿noœæ do grupy ryzyka.
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