
Testy dla kobiet w ciąży. 

Zakażenie HIV i AIDS u dzieci. 

 

 

 

 

dr n. med. Agnieszka Ołdakowska 

Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego  

Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie 



Źródła zakażenia HIV u dzieci 

• Zakażenia odmatczyne - 90% (w czasie 

ciąży, porodu i poprzez karmienie piersią) 

• Przetoczenie krwi i preparatów 

krwiopochodnych 

• Zakażenia wewnątrzszpitalne 

• U nastolatków – takie same jak u dorosłych 

(kontakty seksualne, narkotyki i.v.) 

 

 



Ryzyko odmatczynego zakażenia 

HIV 

 

- bez stosowania profilaktyki wynosi 20-30%  

(do 50% u niemowląt długo karmionych piersią) 



Metody obniżania ryzyka 

odmatczynego zakażenia HIV  

< 1% 

• Leczenie antyretrowirusowe w ciąży, w 

czasie porodu i przez 4 tygodnie u 

noworodka. 

• Planowe cięcie cesarskie.   

• Zakaz karmienia piersią. 

• Możliwość zastosowania profilaktyki istnieje 

tylko wtedy, gdy wiemy o chorobie matki 



• Niespotykana sytuacja w medycynie kiedy 

można w tak spektakularny sposób 

zapobiegać chorobie, zmniejszając ryzyko 

zakażenia z 30- 50% do 1% 

30%-50%.......1% 
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(wg European Collaborative Study) 

 



 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.09.2010 w 

sprawie standardów postępowania oraz procedur 

medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 

z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad 

kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, 

fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad 

noworodkiem. 

 

(Dz.U. Nr 112, poz.654, z późn. zm.) 



II. Zalecany zakres świadczeń profilaktycznych i działań w 

zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i 

konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży 

wraz z okresami ich przeprowadzania 

Termin badania Badania diagnostyczne i 

konsultacje medyczne 

Do 10 tyg. ciąży 8. VDRL 

10. Badanie HIV i HCV 

11. Badanie w kierunku 

toksoplazmozy (IgG, IgM) i różyczki 

21-26 tydz. ciąży 5. U kobiet z ujemnym wynikiem w I 

trymestrze – badanie w kierunku 

toksoplazmozy 

33-37 tydz. ciąży 4. Antygen HBs 

5. Badanie w kierunku HIV 

7. W grupie kobiet ze zwiększonym 

ryzykiem populacyjnym lub 

indywidualnym ryzykiem zakażenia: 

VDRL, HCV 
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Dane Krajowego Centrum ds. AIDS 

• Dorośli zakażeni HIV w Polsce – 16 000, liczba niedoszacowana,  

 - 20% to kobiety w wieku rozrodczym 

• Dzieci zakażone HIV w Polsce - 150, liczba niedoszacowania  

 - może ich być 5-6 razy więcej – około 1000 



Odsetek dzieci zakażonych 

wertykalnie wg wieku rozpoznania   

18%

32%

17%

19%

14%

.    50% 

3-12 mies 

< 3 mies 

> 5 lat 

13 – 24 mies. 

25-59 mies. 

Przyczyny diagnostyki: 

- 55% badano z powodu rozpoznania u ich rodziców  

- 45% badano z powodu objawów u dziecka, często  na etapie AIDS  

- są rodziny, gdzie zakażonych jest 2 dzieci 



Objawy u dzieci 
 

- częste zakażenia bakteryjne (zapalenia płuc, opon 
mózgowo-rdzeniowych, kości i stawów, posocznica), 
nawracające pleśniawki, przewlekłe biegunki, stany 
gorączkowe, zakażenia oportunistyczne (PCP, gruźlica) 

 

- powiększenie węzłów chłonnych, powiększenie wątroby 
i śledziony, powiększenie ślinianek, niedobór masy i 
wzrostu 

 

- niedokrwistość, małopłytkowość, zapalenie wątroby 

 

   badanie w kierunku HIV 



Przebieg zakażenia HIV u 

dzieci 
• Wysokie ryzyko zgonu w pierwszych lata życia, 

szybka progresja do AIDS 

 
LECZENIE antyretrowirusowe zmieniło rokowanie: 

obecnie dzieci zakażone HIV osiągają dorosłość, 

mogą mieć zdrowe dzieci. 

 

• Leczenie prowadzone jest przez całe życie 

 



Dziewczynka ur. 2010 r.  
 
• Ciąża I, 10 pkt. Apgar, waga 3100g,  
karmiona piersią, szczepiona zgodnie z kalendarzem 
szczepień. 
    Matka w ciąży  nie badana w kierunku HIV. 

• 3 miesiące: ciężkie zapalenie płuc z niewydolnością 

oddechową, sepsa, uogólnione powiększenie węzłów 

chłonnych, pleśniawica jamy ustnej, zakażenie wirusem 

cytomegalii  

Rozpoznano odmatczyne zakażenie HIV na etapie AIDS 

i głęboki niedobór odporności. 

Matka HIV(+) 

Obecnie: 3 lata, rozwój psychoruchowy prawidłowy, 

skutecznie leczona antyretrowirusowo, bez niedoboru 

odporności. 

 



Podsumowanie 
• Należy proponować 

badanie w kierunku HIV 
każdej kobiecie ciężarnej 

 

• Profilaktyka 
antyretrowirusowa w ciąży 
zmniejsza ryzyko 
zakażenia dziecka do < 1% 

 (prawie ~100% szansa 
urodzenia zdrowego 
dziecka!) 

 

• Badanie w kierunku HIV 
powinno być uwzględniane 
w diagnostyce różnicowej 
w pediatrii 


