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تحدث عن طريق انتقال العدوى من األم المصابة إما أثناء الحمل أو عند الوالدة أو عن طريق الرضاعة الطبيعية .ولما

كانت معظم النساء المصابات بعدوى اإليدز ( )AIDSيجهلن إصابتهن بها فإن نسبة من األجنة والرضع يولدون بها

سنويا دون اتخاذ أى إجراءات وقائية .وقد وجد إنه بدون التدخل لمنع انتقال العدوى لجنين السيدة المصابة بالفيروس فإن
فرصة إصابة المولود تصل إلى حوالى  %07واذا قامت هذه السيدة أيضا بإرضاع طفلها فإن احتمال العدوى يرتفع إلى

الضعف أى حوالى %07

 .1ما هى طرق العدوى بمرض اإليدز فى األطفال؟
 قد تنتقل العدوى للطفل أثناء عملية نقل الدم أو مشتقاته إذا ما كان دم المتبرع يحتوى على الفيروس أو عن طريق

أدوات حقن ملوثة أو أثناء عملية جراحية إذا ما كانت األدوات ملوثة بالفيروس من مريض آخر .كما قد تنتقل العدوى
عن طريق حقن المخدرات فى المراهقين أو نتيجة لالعتداء الجنسى اإلجرامى على األطفال .وهذه الطرق السابق

ذكرها نادرة الحدوث فى األطفال وتمثل نسبة ضئيلة جداً من اإلصابات على مستوى العالم.

 أما الطريقة التى غالبا ما يصاب بها الطفل منذ الشهور األولى فهى عن طريق انتقال العدوى من األم المصابة علما

بأن  %07من المصابين بفيروس اإليدز على مستوى العالم سيدات وبالتالى فإن فرصة انتقال الفيروس إلى األجنة
ليست بسيطة وتزداد احتماالت عدوى الجنين فى حالة ارتفاع تركيز الفيروس فى دم األم أو انخفاض عدد الخاليا

الليمفاوية المعضدة للمناعة بها وكذلك تزداد معدالت اإلصابة إذا ما طالت عملية الوالدة نتيجة لعدوى الجنين من

إف ارزات عنق الرحم أو المهبل المحتوية على الفيروس .وقد وجد أن المولود الثانى فى حالة التوائم يكون أكثر عرضة

لإلصابة من األول وذلك لتواجده فى قناة الوالدة لفترة أطول كما وجد أن الطفل المبتسر أو ناقص الوزن يكون أكثر
عرضه لإلصابة بالفيروس نتيجة لضعف مناعته وان المواليد اإلناث أكثر عرضه لإلصابة من الذكور ولو أن هذا قد

يكون نتيجة لزيادة وفيات األجنة الذكور فى أشهر الحمل األولى نتيجة لإلصابة بالفيروس بينما تكون اإلناث أكثر

مقاومة فيكتمل نموها وتولد باإلصابة.


وينتقل الفيروس أيضا للوليد عن طريق الرضاعة الطبيعية حيث قد يفرز الفيروس فى لبن األم أو عن طريق الشقوق

بحلمة الثدى والتى قد ال تكون ملحوظة .واألم المرضع التى تصاب بالفيروس بعد الوالدة يكون تركيز الفيروس فى
دمها ولبنها أعلى منه فى األم التى أصيبت قبل الحمل حيث أن اإلصابة الحديثة يتكاثر بعدها الفيروس بمعدل عالى

فيكون عندئذ تركيزه بدم األم عاليا ثم ينخفض بالتدريج .وكلما كان هناك التهاب أو تشقق بحلمة الثدى أو التهاب

بكتيرى بالثدى تزداد احتماالت إفراز الفيروس منه .وقد وجد أن الرضيع الذى يتناول وجبات إضافية بجوار لبن األم
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يصاب بالفيروس بمعدالت أعلى من الذى يرضع لبن أمه فقط وذلك ألن أمعاء الطفل قد تصاب بميكروبات أو
حساسية من الوجبات اإلضافية فيحدث التهاب بالغشاء المخاطى المبطن لها مما يزيد فرص اختراق الفيروس لها

ووصوله للدورة الدموية.

 ومما هو جدير بالذكر أن إصابة السيدات غالبا ما تكون عن طريق انتقال العدوى من الزوج أو أثناء عملية جراحية

ولو بسيطة أو نقل دم ملوث وعادة ال تكون ألسباب غير شرعية .وعدم معرفة األم بإصابتها بالفيروس هو السبب
الرئيسى لظهور اإليدز فى األطفال فى كل أنحاء العالم حيث أن طرق منع إصابة األطفال تبدأ منذ شهور الحمل

األولى وتستمر بعد الوالدة .واألم المصابة قد ال تكون تعانى من أى أعراض لإليدز حيث تكون حاملة للفيروس فتنقله

لجنينها دون أن تعلم وقد تظهر عليها األعراض بعد سنوات عديدة.
 .2ما هى طرق تشخيص اإلصابة فى المولود؟

 فى معظم الحاالت يولد الطفل بدون أى أعراض مرضية ويبدو طبيعيًا تماما ثم تظهر بعض األع ارض خالل السنة
األولى مثل اإلسهال المزمن وضعف معدالت النمو وااللتهابات الفطرية المتكررة والعدوى البكتيرية التى ال تستجيب
للعالج بسهولة مما يوحى بوجود نقص مناعى .وفى بعض الرضع قد يتضخم الكبد والطحال أو الغدد الليمفاوية أو
الغدد النكافية أو تحدث اضطرابات بالمخ والجهاز العصبى.


أما التحاليل المعملية عند الوالدة فعادة ال يتم إجراءها إال إذا كانت إصابة األم معروفة للطبيب مسبقا وعندئذ يتم

عمل فحوص معملية على دم الوليد الكتشاف وجود الفيروس وعدم وجوده فى األسبوع األول ليس بالضرورة دليل
على عدم اإلصابة فلو حدثت اإلصابة أثناء الوالدة أو اإلرضاع فان ظهور الفيروس فى دم الوليد قد يتأخر إلى ما

بعد سن شهرين أو أربعة أشهر .ووجود األجسام المضادة المناعية لفيروس اإليدز ( )HIV IgGفى دم الوليد عند

الوالدة ال يؤكد اإلصابة حيث أنها تنتقل من األم للطفل عبر المشيمة ولكنها تختفى فيما بعد ووجود هذه األجسام

المناعية لدى الرضيع بعد سن  81شه اًر من العمر يكون كافيا لتشخيص المرض .ويجب عمل تقييم معملى لجهاز

مناعة الوليد المصاب كل  3شهور بما فى ذلك عد نوعى للخاليا الليمفاوية المعضدة للمناعة.
 .3ما هى طرق منع انتقال العدوى من األم لمولودها ؟

 منع الحمل إذا ما كانت هذه رغبة الوالدين بالطرق اآلمنة وذلك بعد إبالغهم أن احتمال نقل العدوى من األم للطفل
تتراوح بين  80و %07



االستخدام الوقائى للعقاقير المضادة لفيروس اإليدز فى األم منذ أشهر الحمل األولى وأثناء الوالدة ثم إعطاءها

للمولود خالل الشهور األولى من العمر وقد وجد أن هذه الطريقة فعالة جداً لخفض احتماالت العدوى فى الرضيع

وعادة ما يعطى عقار الزيدوفودين لألم عن طريق الفم منذ الشهر الثانى من الحمل يوميا حتى الوالدة ثم عن طريق

الوريد أثناء عملية الوالدة ثم يعطى للمولود نفسه بالفم حتى يتم ستة أسابيع من العمر .وحديثا تستخدم عدة عقاقير

قوية المفعول معا بدال من عقار واحد وهذا األسلوب يعطى نتائج أفضل .هذا ولم تسجل أعراض جانبية خطيرة فى
األم أو الوليد من استخدام العالج المضاد لفيروس اإليدز حتى اآلن.
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 استبدال الرضاعة الطبيعية برضاعة صناعية وهذه الطريقة طبعًا فعالة وينصح باستخدامها فى الدول المتقدمة
والغنية حيث تكون األلبان الصناعية فى متناول يد كل األسر وحيث يوجد الوعى الكافى لطرق تعقيم الماء وزجاجات
اإلرضاع .أما فى الدول النامية والفقيرة مثل بعض دول وسط أفريقيا وجنوب شرق آسيا فتنصح منظمة الصحة

العالمية بان تقوم األ م المصابة بإرضاع وليدها خالل الشهور األولى ثم توقف الرضاعة تماما ويعطى الطفل وجبات

أخرى بديلة حيث أن الطفل فى الشهور الستة األولى يكون ضعيفاً جداً ومعدالت الوفاة من األمراض المعدية األخرى
مثل النزالت المعوية وااللتهاب الرئوى تكون أعلى من معدالت اإلصابة بفيروس اإليدز من لبن األم وال يمكن توفير
البديل اآلمن له نتيجة لنقص اإلمكانيات المادية وعلى هذا فإنه يفضل أن ترضع األم المصابة بفيروس اإليدز طفلها

من ثديها بدون أى إضافات لمدة  9-0شهور حتى تحافظ على حياته ثم تتوقف عن اإلرضاع تمامًا ويكون عندئذ قد

تحسنت حالته المناعية ويستطيع نسبيا تحمل أخطار األكل البديل .وال ينصح بإعطاء وجبات إضافية أو رضعات
صناعية بجانب لبن األم فى الشهور األولى حيث ثبت أن ذلك يرفع احتماالت اإلصابة بالفيروس كما ال ينصح

بإطالة فترة الرضاعة الطبيعية حتى ال تزداد فرص انتقال الفيروس للطفل.

 الوالدة القيصرية من الطرق المتبعة لتقليل فرص اإلصابة بالفيروس من إف ارزات قناة الوالدة وذلك قبل حدوث آالم

الوالدة وقبل نزول السائل األمنيوسى من رحم األم .وحديثا وجد أن فائدة الوالدة القيصرية فى تقليل احتمال اإلصابة لم

تعد ذات قيمة حيث أن احتماالت العدوى أثناء الوالدة الطبيعية بعد انتهاج سياسة االستخدام الوقائى لمضادات

فيروس اإليدز منذ أشهر الحمل المبكرة أصبحت أقل من  % 0وعلى ذلك فإن اللجوء للوالدة القيصرية فى بلدان

العالم النامية يمثل خطورة على حياة األم والطفل وقد تكون عندئذ الوالدة الطبيعية أكثر أمنا خصوصًا أن بعض
الهيئات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية تقدم مضادات الفيروسات للحوامل مجانا فور تشخيص اإلصابة

بالفيروس .والوالدة القيصرية يتم اللجوء لها فى الدول المتقدمة حيث توجد إمكانيات أفضل بالمستشفيات وتكون بذلك
أقل خطورة على حياة األم والطفل.

 الجهود االجتماعية واإلعالمية :لكى تنجح جهود منع إصابة المولود بالعدوى فإن تشخيص إصابة األم قبل أو إثناء
الحمل مهما جداً ويجب رفع وعى المجتمع ألسباب إصابة السيدات بالفيروس وأهمية التشخيص المبكر لها وفى حالة

الشك فى إصابة الزوج يجب عمل الفحوص المعملية الالزمة للزوجين للتأكد من عدم إصابة الزوجة أو لتقديم الوقاية

المناسبة لها وللجنين.

 .4هل يوجد عالج ناجح للمرض فى األطفال؟
 نعم ويجب تقديم العالج المضاد لفيروس اإليدز للمولود فور تشخيص اإلصابة به للحفاظ على حياته حيث أن هذا
الفيروس يسبب نقص المناعة الخلوية ويؤدى إلى العدوى بميكروبات أخرى قد تودى بحياته إذا ما تعرض لها وغالبا

ما يحتاج بجانب مضادات فيروس اإليدز إلى عقاقير وقائية أخرى ورعاية خاصة للنمو والتطور وتثقيف للوالدين من

حيث طرق حمايته ورعايته.

 وبفضل هللا فأن مجتمعنا مازالت إصابات اإليدز به محدودة جدًا ولكن المعرفة الجيدة بخطورته وبطرق اإلصابة به
هى السبيل األمثل لتجنب انتشاره فى بالدنا إن شاء هللا
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