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Ειζαγωγή:Κάζεηε κεηάδνζε ηνπ ηνπ ηεο Αλζξώπηλεο

Αλνζναλεπάξθεηαο ηύπνπ 1(Human immunodeficiency virus,HIV

1),απν ηε κεηέξα ζην λενγλό κπνξεί λα ζπκβεί θαηά ηελ ελδνκήηξηα

,πεξηγελλεηηθή ή κεηαγελλεηηθή πεξίνδν.
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Σκοπος: ηεο κειέηεο είλαη ε  παξνπζίαζε ησλ λεόηεξσλ δεδνκέλσλ πνπ 

αθνξνύλ ηελ θάζεηε κεηάδνζε ηνπ HIV,απν ηε κεηέξα ζην λενγλό , κέζα 

από ηελ ελδειερή βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε.



Υλικό-Mέθοδος:

Αλαζθνπήζεθε ε πξόζθαηε Ειιεληθή θαη δηεζλήο βηβιηνγξαθία, θαη

ζπγθεθξηκέλα άξζξα πνπ αλαθέξνληαλ ζηελ θάζεηε κεηάδνζε ηνπ

HIV,απν ηε κεηέξα ζην λενγλό πνπ δεκνζηεύηεθαλ ζηηο βάζεηο

δεδνκέλσλ Pub Med θαη Science Direct, θαηά ηελ πεξίνδν 2002-2017.
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Αποηελέζμαηα:

Κάζεηε κεηάδνζε ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηεο

θύεζεο,θαηά ηνλ ηνθεηό θαη ην ζειαζκό.

Κάπνηνη παξάγνληεο πνπ επλννύλ ηελ κεηάδνζε ηνπ ηνπ HIV (θαηά ηελ

θύεζε,θαηά ηνλ ηνθεηό θαη ην ζειαζκό)είλαη: α)ην πξνρσξεκέλν ζηάδην

ηεο λόζνπ ζηελ κεηέξα, β)ε θησρή απάληεζε ζηελ αληηξεηξντθή αγσγή

γ)έιιεηςε βηηακίλεο Α(αδπλακία αλνζνινγηθήο απάληεζεο κεηέξαο θαη

λενγλνύ)



δ)απμεκέλν ηηηθό θνξηίν ζην αίκα θαη ζην κεηξηθό γάια ε)δηάθνξεο ηαηξηθέο 

επεκβάζεηο θαηά ηελ θύεζε(π.ρ. ακληνπαξαθέληεζε θαη ιεςε ρνξηαθώλ 

ιαρλώλ),ζη)άκεζε επαθή ηνπ λενγλνύ κε ην κεηξηθό αίκα(π.ρ απνθόιιεζε 

πιαθνύληα ή θαηά ηελ εμώζεζε),δ)κεηαγελλεηηθή κόιπλζε κέζσ ηνπ 

ζειαζκνύ(16-29%)

Σσμπεράζμαηα:
 Οη HIV(+) γπλαίθεο πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη ζηε δηάξθεηα ηεο

θύεζεο.Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζε έγθπεο πνπ ιακβάλνπλ
ζπλδπαζκέλε αληηξεηξντθή αγσγή.Η κέηξεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ CD4 θαη
ησλ επηπέδσλ HIV RNA πξέπεη λα γίλεηαη αλα ηξίκελν.Όηαλ ην ηηθό
θνξηίν είλαη κεγαιύηεξν απν 1000 αληίγξαθα/ml πξέπεη λα γίλεηαη
θαηζαξηθή ηνκή ζηηο 38 εβδνκάδεο θαη έηζη κεηώλεηαη ν θίλδπλνο
πεξηγελλεηηθήο κεηάδνζεο.Η δηαθνπή ηνπ ζειαζκνύ θξίλεηαη απαξαίηεηε
γηα ηελ απνθπγή κεηάδνζεο ηνπ HIV ζην λενγλό θαζώο θαη γηα λα ηελ
απνθπγή έθζεζεο ηνπ λενγλνύ ζε αληηξεηξντθά θάξκαθα.
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Σσμπεράζμαηα:

 Τα νεογνά θα πρέπει να ελέγχονται με εξέτάςεισ αίματοσ και μετά να
ακολουθεί η χορήγηςη ζιδοβουδίνησ.Σε περίπτωςη που δεν έχει αποκλειςτεί
η HIV λοίμωξη κρίνεται απαραίτητη η χημειοπροφύλαξη του νεογνού ,εωσ
τουλάχιςτον την ηλικία των 12 μηνών, κατά τησ πνευμονίασ απο
Pneumocystis carinii με Τριμεθοπρίμη/Σουλφαμεθοξαζόλη.
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