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  تقدیر وتشکر
بدینوسیله از کلیه عزیزانی که در تهیه پیش نویس، تکمیل و تصویت متن حاضر همکاري داشته اند شامل اعضا کمیته کشوري مراقبت و 

 .گردد و قدردانی می، گروه مشاورین، و گروه تدوین کننده پیش نویس  تشکر HIVدرمان 
 

 به ترتیب حروف الفبا HIVفهرست اعضا کمیته علمی مراقبت و درمان 
  تهراندرمانی علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات عضو هیات   دکتر محبوبه حاج عبدالباقی

  تهراندرمانی علوم پزشکی وخدمات عضو هیئت علمی دانشگاه   دکتر مهرناز رسولی نژاد
  علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی شهید بهشتیعضو هیات   دکتر شروین شکوهی
  رئیس اداره کنترل ایدز، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  دکتر عباس صداقت
  اصفهان درمانیدانشگاه علوم پزشکی وخدمات فوکال پوینت مراقبت و درمان   دکترکتایون طایري
  علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی شهید بهشتیعضو هیات   دکتر پیام طبرسی

  تهراندرمانی علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات عضو هیات   دکتر الدن عباسیان
  تهراندرمانی علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات عضو هیات   دکتر حمید عمادي کوچک

  واحد علوم پزشکی تهران - علمی دانشگاه آزاد اسالمیضو هیات ع  دکتر بهنام فرهودي
  علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی شهید بهشتیعضو هیات   دکتر رکسانا قناعی

  وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی کارشناس مسئول اداره کنترل ایدز  دکتر کیانوش کمالی
  ایران، رئیس مرکز مدیریت بیماریهادرمانی علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات  عضو هیات  دکترمحمد مهدي گویا

  تهراندرمانی علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات عضو هیات   دکتر مینو محرز
  علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی شهید بهشتی عضو هیات  دکترمسعود مردانی
  دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی شهید بهشتیعلمی عضو هیات   نیا دکترداود یادگاري

  
 

  به ترتیب حروف الفبا گروه مشاورین
  کارشناس مرکز مدیریت بیماریهاي واگیر  دکتر پریسا پورصمیمی

  ایراندرمانی  بهداشتی علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدماتعضو هیات   طاهر دکتر مهشید طالبی
  درمانی کرمان و معاون بهداشتی دانشگاهبهداشتی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات   نیا دکتر مهرداد فرخ

 تبریزو خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی  HIVینت مراقبت و درمان وفوکال پ دکتر غالمرضا قهرمانی
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران  HIV شیپفلو  دکتر سعید کالنتري

  کارشناس اداره ایمنسازي مرکز مدیریت بیماریهاي واگیر  دکتر سوسن محمودي
        

مرکز مدیریت بیماریهاي واگیر از سرکار خانم دکتر مهرناز رسولی نژاد، سرکار خانم دکتر رکسانا قناعی، سرکار خانم دکتر شهناز 
خانم دکتر کتایون طایر و جناب آقاي دکتر سعیدکالنتري که تالش ویژه در گرد آوري مطالب جدید براي بازبینی  آرمین، سرکار

  . اند، کمال تشکر و قدردانی را ابراز میدارد و اعمال آن در این رهنمود تالش ویژه داشته
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 مقدمه
در سنین  HIVاي شیرخواران ، کودکان و نوجوانان مبتال به این دستور العمل به مسائل خاص استفاده از درمان ضد رتروویروسی بر

و اصول  کلی   ویرولوژیک ،  ایمونولوژیک  و درمانی براي همه   HIVبا این که پاتوژنز عفونت . قبل از بلوغ ، پرداخته است 
 : ردي وجود دارد که عبارتند از مشابه است، اما براي شیرخواران ، کودکان و نوجوانان مالحظات منحصر به ف HIVافراد مبتال به 

 اکتساب عفونت از طریق مواجهه پري ناتال در بسیاري از کودکان مبتال ، •

ویز داروهاي ضدرتروویروسی در دوران بارداري ،زایمان و بعد از زایمان براي پیشگیري از انتقال ویروس از جضرورت ت •
 مادر به کودك،

 ماه ، 18در شیرخواران زیر  HIVبراي تشخیص عفونت     HIVنیاز به استفاده از آزمایشات ویرولوژیک  •

 براي کاهش مرگ و میر و عوارض بخصوص انسفالوپاتی CD4نیاز به درمان با مقادیر نسبی باالتر  •

 در سنین مختلف ، CD4تفاوت تعداد مطلق  سلولهاي  •

 متناسب با سن،  ي ضدرتروویروسیتفاوت هاي فارما کوکینتیک  داروها •

 .پایبندي به درمان ضدرتروویروسی در شیرخواران، کودکان و نوجوانان  خاصمالحظات  •

ارائه صحیح درمان ضد رترو ویروسی موثرترین راه . در کودکان می تواند سیر پیشرونده ي سریعی داشته باشد HIVعفونت 
هاي خدمات درمانی و مراقبتی یکی  وجود دستورالعمل. افزایش طول عمر کودکان مبتال به اچ آي وي با نقص ایمنی پیشرفته است

بخشی از مجموعه رهنمودهایی  هدف از تدوین این دستورالعمل که. از ضروریات دستیابی به سطح کیفی مطلوب خدمات است
ي مبتال به اچ آ حمایتی در سطح مراکز ارائه این خدمات به بیماران پیشگیري و درمانی، مراقبتی،بالینی  است که براي ارائه خدمات 

هر دستورالعمل حاصل ساعت ها تالش تعداد زیادي از همکارانی است که در . ، دستیابی به این مهم استتدوین شده است وي 
امید . مرکز مدیریت بیماریها وظیفه خود می داند که به کلیه ایشان سپاس فراوان خویش را اعالم کند. تهیه آنها مشارکت داشته اند
 .اند منجر به ارتقاء سطح خدمات شود و به کنترل همه گیري کمک کنداست این دستورالعمل ها بتو

 روش تدوین متن

است  "HIV اس با مت مبتال  و درراهنماي استفاده از داروهاي ضدرتروویروسی در کودکان  "این نسخه سومین ویرایش رهنمود 
در دانسته هاي بشر در باره درمان ضد رتروویروسی از زمان تدوین متن قبلی تغییرات فراوانی . که در سطح کشور توزیع می شود

تهبه منظور هب. منتشر شد 1389و ویرایش دوم آن در سال  1387ویرایش اول این رهنمود در سال  .ایجاد شده است
که عمدتا نقش مستقیم در مراقبت و درمان   HIVعلمی مراقبت و درمان کمیته  گروهی از اعضاء ،پروتکل فعلی
این . مسئولیت بازبینی متن را بعهده گرفتند ،دداشتنو در تدوین پروتکل قبلی نیز نقش  رندچ آي وي دامبتالیان به ا

و در نظر گرفتن مقاالت کلیدي  تکل هاي درمانی مهم دنیا ووپرآخرین  با استفاده از و  ندمتن قبلی را مرور نمودگروه 
و سایر اعضاء کمیته علمی نسخه بازبینی شده در جلساتی با حضور . ، نسخه بازبینی شده را تهیه کردندشرایط ایران

برخی از همکاران دخیل در مراقبت بیماران به بحث گذاشته شد و پس از چند بار مرور و دریافت نظرات مختلف، 
پس از آن با . سراسر کشور ارائه گردید نسخه تکمیل شده آن در جلساتی با حضور فوکال پوینت هاي مراقت ودرمان

 . د آماده گردینهایی  در نظر گرفتن پیشنهادهاي مطرح شده در این جلسات نسخه
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 :در دوران بارداري HIVشناسایی تماس با  -1

براي تمام زنان  میتواند در بارداري بعنوان جزئی از مراقبت استاندارد زمان بارداري HIVآزمایش زودهنگام 
 ،HIVنظیر همسر فرد مبتال به (نیز  تکرار آزمایش براي زنان باردار در معرض خطر ابتال   . باردار توصیه شود

تست سریع . شود در تریمستر سوم توصیه می) HIVعالئم سندرم حاد  ،ابتال به بیماریهاي آمیزشی ،معتاد تزریقی
HIV نیز ممکنست انجام شود و در صورتی که تست مثبت باشد باید نوزاد   در زمان زایمان نیز براي زنان پرخطر

حتی بالفاصله پس از زایمان نیز در زنان در معرض آسیب  HIVانجام تست سریع . تحت پروفبالکسی قرار گیرد
آنتی بادي نوزاد  HIVلی حتی میتوان تست را براي نوزاد انجام داد چرا که تست مثبت ومیتواند صورت بگیرد 

   . باشد HIVمیتواند نشانگر تماس نوزاد با مادر مبتال به 
بررسی شوند و در صورتیکه وضعیت مادر مشخص  HIVابتال به باید از نظر  و سرراهی شیرخواران پرورشگاهی

  . نیست می توان از سرولوژي استفاده کرد
مادر شیردهی نکند و  ،پروفیالکسی قرار گرفتهباید نوزاد تحت  ،اگر مثبت باشد ) مادر یا نوزاد(هر کدام از تستها 

 .  اقدامات تکمیلی تشخیصی متعاقبا انجام شود

 . باید در پرونده پزشکی نوزاد ثبت شده و به اطالع متخصص نوزادان رسانده شود HIVنتایج تست 

  کودکان در نوزادان و HIVتشخیص عفونت  -2

 :در نوزادان و شیرخواران HIVتشخیص عفونت  -1- 2

 .استفاده شود از آزمایش هاي ویرولوژیک ماه باید 18در شیرخواران کمتر از  HIVبراي تشخیص عفونت 
ماهگی  4- 6و نیز  4-6باید در هفته  HIVویرولوژیک در شیرخواران متولد شده از مادر مبتال به  آزمایش هاي

 .انجام شود

 HIV DNA PCR   وHIV RNA PCR  آزمایش هر. واران می باشدتشخیصی در شیرخ آزمایشبعنوان 
 . تأیید شود ویرولوژیک روي یک نمونه خون دیگر آزمایشبا یک  ویرولوژیک مثبت باید در اولین فرصت

باید حداقل با دو تست ویرولوژیک صورت  HIVدر نوزاد متولد شده از مادر مبتال به  HIVرد قطعی ابتال به 
در صورت عدم دسترسی به تستهاي . صورت می گیردماهگی  4-6هفتگی و  4- 6بگیرد که در زمانهاي 

.  ماهگی کافیست و بعنوان منفی تلقی خواهد شد 6منفی بعد از ) الیزا(آنتی بادي  HIVتست  2 ،ویرولوژیک
اگرچه همواره . شیرخوار را قطع کرد PCPالبته پس از اولین تست ویرولوژیک منفی می توان پروفیالکسی 

شیردهی کند ولی در صورتی که به هر دلیل شیرخوار از  HIVید مادر مبتال به توصیه می شود که هرگز نبا
از راههاي دیگر انتقال .  تست ویرولوژیک تکرار شود ،هفته پس از قطع شیردهی 6شیرمادر مبتال تغذیه کند باید 

HIV ز خوراندن روشهاي غیر معمول تغذیه شیرخوار بصورت جویدن غذا توسط مادر قبل ا ،پس از تولد نوزاد
 . آن به وي است
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 ماهگی 18تست الیزا بعد از -2- 2

  .کافیست HIVماهگی براي تشخیص ابتال به  18براي بچه هاي بعد از ) الیزا(آنتی بادي  HIVاستفاده از تست 
  )مشابه دستورالعمل بالغین(.مهمچون بزرگساالن است HIV تشخیص قطعی  ،ماهگی 18پس از 

   :سناریوهاي محتمل -3- 2
  :میتواند شامل موارد زیر باشد HIVمبتال یا مشکوك به  سناریوهاي محتمل در مورد تولد نوزاد از مادر

هفتگی براي وي  6-4باید یک آزمایش ویرولوژیک درمتولد شود،  HIVچنانچه نوزادي از مادر مبتال به 
در نظر گرفته شود و بدون  HIVاگر این آزمایش مثبت بود، باید به عنوان مورد احتمالی ابتال به . انجام شود

از جمله درمان چند دارویی ضد رتروویروسی و  HIVتاخیر، خدمات درمانی و مراقبتی شیرخواران مبتال به 
ین فرصت و با کمترین در اول. پروفیالکسی با کوتریموکسازول را مطابق با این دستورالعمل دریافت کند

 ،و در صورت مثبت بودنشود قبل از شروع درمان، فرستاده  تأخیر آزمایش ویرولوژیک دوم، ترجیحا
در صورت منفی بودن تست . درمان ضد رتروویروسی و پروفیالکسی با کوتریموکسازول ادامه خواهد یافت

 .باید نمونه سوم براي تأیید دومین تست ارسال شود ،دوم 
هفتگی منفی بود و شیرخوار نیز عالئم و نشانه هاي حاکی از ابتالي  6- 4آزمایش ویرولوژیک در  چنانچه

درمان ضد رتروویروسی و پروفیالکسی با کوتریموکسازول براي وي شروع نمی شود،  ،نداشت HIVبه 
در . ودماهگی انجام ش 4- 6ولی ضمن پیگیري بالینی شیرخوار، باید آزمایش ویرولوژیک دوم در سنین 

در صورت مثبت بودن تست . اعالم نتیجه قطعی به والدین صورت می گیرد ،صورت منفی بودن تست دوم
 .بالفاصله تست ویرولوژیک سوم براي تأیید دومین تست باید ارسال شود ،دوم 

، نمایدهفتگی مراجعه  6-4از ابتدا تحت نظر نباشد وبعد از  HIVچنانچه نوزاد متولد شده از مادر مبتال به 
تفسیر آزمایش ونحوه رویکرد به بیمار  .باید در اولین ویزیت شیرخوار، آزمایش ویرولوژیک انجام شود

 مطابق توصیه هاي  فوق خواهد بود
 متولد شده و HIVچنانچه شیرخوار از مادر مبتال به ، HIVعلیرغم ممنوعیت شیردهی مادر مبتال به عفونت 

توصیه ها همچون موارد فوق است به جز آنکه  اگر بررسی هاي تشخیصی  به از شیر مادر تغذیه شده باشد، 
هفته بعد از قطع شیردهی توسط مادر،باید یک  آزمایش ویرولوژیک براي شیرخوار   6نتیجه منفی انجامید ، 

ولی . مبتال نشده است HIVاگر آزمایش منفی بود کودك به احتمال زیاد در اثر شیردهی به . انجام شود
باید خدمات درمانی از جمله درمان چند دارویی ضد  HIVر مثبت بود به عنوان مورد احتمالی ابتالي به اگ

رتروویروسی و پروفیالکسی با کوتریموکسازول را مطابق با این دستورالعمل دریافت کند و بالفاصله تست 
  . ویرولوژیک دوم ارسال شود
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  HIVپایش کودکان مبتال به  -3

در   CD4 سلولهاي ، درصدCD4سال به دلیل تغییرات متناسب با سن در تعداد مطلق  5در کودکان زیر 
پایش کودکان مشتمل بر بررسی هاي . کنار تعداد آن براي پایش وضعیت ایمنی مورد استفاده قرار می گیرد 

 .بالینی و آزمایشگاهی است
 

 :مثبت توجه به نکات زیر ضروري است HIVدر ارزیابی بالینی اولیه کودکان . )الف
 اندازه گیري قد، وزن، دور سر و سایر شواهد رشد .1

 ارزیابی وضعیت تکاملی .2

 HIV تعیین مرحله بالینی عفونت .3

 تعیین وضعیت ایمونولوژیک کودك .4

 غربالگري بیماري سل و مواجهه با سل .5

 ،سل،عفونت هاي فرصت طلب وCو Bتشخیص عفونت همزمان هپاتیت  .6
 بالغه حاملگی در دختران تاز اختصاصا

 نیز سایر دانستن جزئیات داروهاي مورد مصرف شامل کوتریموکسازول و .7
 داروهاي گیاهی و سنتی

 روزانه یغذایرژیم شامل کمیت و کیفیت  اي کودك ارزیابی وضعیت تغذیه .8

ارزیابی میزان آمادگی کودك و سرپرست وي براي شروع داروهاي ضد  .9
 اجد شرایط درمانرتروویروسی در کودکان و

 : کودك مبتال قبل از شروع درمان گاهیپایش آزمایش) ب
از نظر تعداد و (  CD4احتمال پیشرفت بیماري براي ارزیابی میزان سلولهاي   ،سن کودك در زمان بررسی

با هر تعداد یا  ،در شیرخواران کمتر از یکسال . و سطح پالسمایی ویروس باید در نظر گرفته شود) درصد
بنابراین توجه به تعداد و درصد . بسیار زیاد است HIVاحتمال پیشرفت بیماري  ، CD4درصد سلولهاي 

و  CD4در این سنین اگر بین تعداد سلولهاي  .  اساسا در سنین باالي یکسال اهمیت دارد CD4سلولهاي  
بر اساس کمترین میزان خواهد  یدرمان براي اقدامات تصمیم گیري ،درصد آنها تناسبی وجود نداشته باشد

ماه یکبار  3-4باید پس از تشخیص بیماري کودك و هر  CD4آزمایش تعداد و درصد سلولهاي  . بود
 .صورت گیرد

. سطح ویروس خون در سال اول تولد نوزاد باالست و متعاقبا به کندي در طی سالهاي بعد افت می کند
  . یکبار صورت گیردماه  6 صورت امکان هردر تعیین سطح ویروسی کودك بهتر است 
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 :توصیه هاي درمانی -4

 :شامل موارد زیر می باشد HIVاهداف درمانی در کودکان مبتال به 

 HIVکاهش مرگ و میر و ناتوانی ناشی از  •

 مشخص می شود CD4بهبود و حفظ سیستم ایمنی که با اندازه گیري سلولهاي  •

 حداکثر مهار مداوم ویروس در خون •

 جلوگیري از بروز موتانت هاي ویروسی مقاوم به داروها •

 کاهش مسمومیتهاي ناشی از داروهاي ضدرتروویروسی •

 شناختی کودك -حفظ رشد فیزیکی طبیعی و تکوین عصبی •

 بهبود کیفیت زندگی فرد •

  کاهش خطر انتقال جنسی ویروس در نوجوانان  مبتال که فعالیت جنسی دارند •

  در کودکان HIV شت براي  طبقه بندي بالینیل سازمان جهانی بهداوجد -5

 :در کودکان نشان میدهد WHOبر اساس را  HIVتقسیم بندي بالینی بیماري   1ل وجد
 
Table1: WHO clinical staging of HIV disease in adults، adolescents and children 
 
Clinical Stage 1 
Asymptomatic 
PGL 
Clinical Stage 2 
Hepatosplenomegaly 
Papular pruritic eruptions 
Seborrhoeic dermatitis 
Extensive human papilloma virus infection 
Extensive molluscum contagiosum 
Fungal nail infections 
Recurrent oral ulcerations 
Lineal gingival erythema (LGE) 
Angular cheilitis 
Parotid enlargement 
Herpes zoster 
Recurrent or chronic RTIs (otitis media، otorrhoea، sinusitis) 
Clinical Stage 3 
Conditions where a presumptive diagnosis can be made on the basis of clinical 
signs or simple investigations 
Moderate unexplained malnutrition not adequately responding to standard therapy 
Unexplained persistent diarrhoea (14 days or more ) 
Unexplained persistent fever (intermittent or constant، for longer than one month) 
Oral candidiasis (outside neonatal period ) 
Oral hairy leukoplakia 
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Acute necrotizing ulcerative gingivitis/periodontitis 
Pulmonary TB 
Severe recurrent presumed bacterial pneumonia 
Conditions where confirmatory diagnostic testing is necessary 
Chronic HIV-associated lung disease including brochiectasis 
Lymphoid interstitial pneumonitis (LIP) 
Unexplained anaemia (<8g/dl)، and or neutropenia (<1000/mm3) and or 
thrombocytopenia (<50 000/ mm3) for more than one month 
Clinical Stage 4 
Conditions where a presumptive diagnosis can be made on the basis of clinical 
signs or simple investigations 
Unexplained severe wasting or severe malnutrition not adequately responding to standard 
therapy 
Pneumocystis pneumonia 
Recurrent severe presumed bacterial infections (e.g. empyema، pyomyositis، bone or joint 
infection، meningitis، but excluding pneumonia) 
Chronic herpes simplex infection; (orolabial or cutaneous of more than one month’s duration) 
Extrapulmonary TB 
Kaposi’s sarcoma 
Oesophageal candidiasis 
CNS toxoplasmosis (outside the neonatal period) 
HIV encephalopathy 
Conditions where confirmatory diagnostic testing is necessary 
CMV infection (CMV retinitis or infection of organs other than liver، spleen or lymph nodes; 
onset at age one month or more) 
Extrapulmonary cryptococcosis including meningitis 
Any disseminated endemic mycosis (e.g. extrapulmonary histoplasmosis، coccidiomycosis، 
penicilliosis) 
Cryptosporidiosis 
Isosporiasis 
Disseminated non-tuberculous mycobacteria infection 
Candida of trachea، bronchi or lungs 
Visceral herpes simplex infection 
Acquired HIV associated rectal fistula 
Cerebral or B cell non-Hodgkin lymphoma 
Progressive multifocal leukoencephalopathy (PML) 
HIV-associated cardiomyopathy or HIV-associated nephropathy 

  :در کودکانضدرتروویروسی شروع درمان  -6
 ):2ل جدو(به صورت زیر استاندیکاسیون هاي درمان ضدرترووروسی در کودکان 

o  از تقسیم  4و 3ه بالینی حلمر( درمان ضدرتروویروسی باید در تمام بچه هاي مبتال به ایدز با عالئم شدید
 .شروع شود) WHOبندي بالینی 

o  درمان ضدرتروویروسی باید در تمام شیرخواران کمتر از پنج سال بدون توجه به تعداد یا درصد سلولهاي
CD4 یا مرحله بالینی و سطح ویروس خون شروع شود. 

o  درمان ضدرتروویروسی در کودکان مبتال با سن باالي پنج سال که بی عالمت بوده و یا عالئم بالینی داشته
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 :باشند به صورت زیر توصیه می شود

  WHOاز تقسیم بندي بالینی  4و 3ه بالینی حلمر§

 cells/mm3 350کمتر از  CD4با تعداد سلولهاي §

 copy/mI 100،000بار ویروسی بیش از §

نیز  500cells/mlاز  کمتر CD4با تعداد سلولهاي در کودکان  §
 میتوان درمان را در نظر گرفت

قبل از شروع  ،نیازمند به درمان HIVهمواره موارد مربوط به پایبندي به درمان در کودکان مبتال به 
گیري براي شروع درمان باید بطور موردي براي هر بیمار تصمیم .  باید مورد توجه قرار گیرد  ،درمان

  .اجتماعی کودك ممکنست به تعویق افتد - صورت گیرد و گاهی بر اساس شرایط فیزیکی یا روحی
 شروع درمان در کودکان : 2 شماره جدول

  سال 5بیش از   سال 5کمتر از   
 WHOاز  4و 3مرحله بالینی   براي همه شروع شود  مرحله بالینی

 CD4<350 •  براي همه شروع شود CD4تعداد یا درصد 
  CD4<500در صورت امکان با  •

  VL>100،000 copy/mI  براي همه شروع شود  بار ویروسی
  

  رژیم درمانی ضدرترووروسی -1- 6
 : ترکیب داروهاي ضدرتروویروسی در کودکی که تاکنون دارو دریافت نکرده است

نوکلئوتید ي همراه با یک داروي /ترانس کریپتاز معکوس نوکلئوزیدترکیبی متشکل از دو داروي مهارکننده 
مهارکننده ترانس کریپتاز معکوس غیر نوکلئوزیدي یا یک مهار کننده پروتئاز بعنوان درمان اولیه در نظر گرفته 

  . می شود
 :شروع بعضی از داروهاي ضدرتروویروسی در کودکان شرط سنی دارد نظیر 

o سال 6در کودکان باالي  :ریتوناویر/آتازاناویر 

o ماه نیز  3باالي البته در شرایط خاص ( سال  3در کودکان باالي  ترجیحا: افاویرنز
 )قابل استفاده است

o هفتگی  40به شرطی که در (روز پس از  تولد نوزادان  14از :  ریتوناویر/لوپیناویر
 )متولد شده باشد
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o بعد از سه ماهگی شیرخوار: آباکاویر: 

 HLA-B5701 ترجیحا آباکاویر در کودك بایدپیش از شروع  §
اگر کودك از نظر این تست مثبت باشد نباید . وي چک شود

در صورت عدم امکان چک باید . آباکاویر به وي تجویز شود
 . یکماه اول از جهت عوارض حساسیت تحت نظرباشند

o در نوجوانان : تنوفوویر)Tanner Stage 4 or 5 (در . توصیه می شود
 .باید دوز تنظیم شود  ،سال 12-2در سنین صورت استفاده 

o زیدوودین و المیوودین و نویراپین در هر سنی قابل تجویز می باشد. 

 : توصیه نمی شودمواردي که در درمان اولیه هرگز 

 ایندیناویر •

 ترکیب دو داروي مهارکننده پروتئاز •

 ده پروتئاز به تنهاییریتوناویر با دوز کامل یا بعنوان یک داروي مهار کنن •

 کیلوگرم 39سال با وزن کمتر از  13ریتوناویر در بچه هاي زیر  بدونآتازاناویر  •

 ریتوناویر بدونداروناویر  •

 NRTI+NNRTI+PIترکیبی با  هر سه گروه دارویی نظیر  •

 بالغین داشته باشددرممنوعیت مصرف  هر ترکیبی که •

باید یکی از  NRTI کیلوگرم ترکیب اصلی  35سال یا نوجوانان با وزن کمتر از  3 – 10براي کودکان سنین 
 : رژیمهاي دارویی زیر باشد

 المیوودین یا امتریسیتابین+ زیدوودین یا تنوفوویر  •

 المیوودین+ آباکاویر  •

 .ترکیب داروهاي انتخابی در کودکان نشان داده شده است  3در جدول 
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  :داروهاي انتخابی در کودکان : 3شماره  جدول
 درمان خط اول رژیم انتخابی رژیم جایگزین

AZT + 3TC + LPV/r* 
ABC + 3TC + NVP 

AZT + 3TC + NVP  سال 3بچه هاي زیر 

AZT + 3TC + NVP 
AZT + 3TC + EFV 
ABC + 3TC + NVP 
TDF + 3TC (or FTC) + EFV 
TDF + 3TC (or FTC) + NVP 

AZT + 3TC + EFV  سال و نوجوانان کمتر از  3-10بچه هاي
35kg  

AZT + 3TC + EFV 
AZT + 3TC + NVP** 
TDF + 3TC or FTC + NVP 
ABC + 3TC + EFV (or NVP 

TDF + 3TC or FTC + 
EFV 
 
*** 

 35kgسال و بیشتر از  10-19نوجوانان 

 )هفتگی متولد شده باشد 40به شرطی که در (روز پس از تولد نوزادان  14از :  ریتوناویر/لوپیناویر *

  توجه شود CD4بر اساس سلولهاي  NVPبه محدودیتهاي استفاده از  **
  .قابل تجویز است 40kgبعد از وزن  Vonavirتحت نام  TDF + FTC + EFVفرم ترکیبی  ***
پایبندي مناسبی به درمان نداشته باشد و یا در طی بارداري نویراپین مصرف کند الزم است رژیم  ،در صورتی که مادر بار ویروسی باال داشته ◄

  ریتوناویر باشد/دارویی نوزاد حاوي لوپیناویر
بار  مهارکننده پروتئاز استفاده کنید و پس اینکهدر تمام سنین اگر از پایبندي کامل به درمان اطمینان ندارید بهتر است از رژیم هاي حاوي ◄

   .به جاي آن استفاده کرد  NNRTIsمیتواند از  ،رسید 50ویروسی به کمتر از 
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  : کودکان تحت درمان ضدرتروویروسی پایش -2- 6
کودك باید از نظر عالئم بالینی و  ،رتروویروسی در طی یک تا دو هفته پس از شروع یک رژیم دارویی ضد

با . از پایبندي به درمان  در وي و خانواده اش مطمئن شویمعوارض دارویی مورد بررسی و معاینه قرار گرفته و 
پایبندي  ءدفعات ویزیت و معاینه کودك افزایش خواهد یافت که اساسا براي حمایت بیشتر و ارتقا ،شروع درمان

 .بالینی و آزمایشگاهی کودکان را فبل و بعد از درمان نشان می دهد پایشزمانبندي   4جدول . به درمان می باشد

  
  :زمانبندي پایش بالینی و آزمایشگاهی کودکان را قبل و بعد از درمان ضدرتروویروسی : 4شماره جدول 

ARV 
Switch  

Every 
6-12 

months  

Every 
3-4 

months3  

4-8  wks 
on 

Therapy  

1-2 wks 
on 

Therapy2  
ART 

initiation1  
Monitoring 

Pre-
Therapy  

Entry 
Into 
Care  

  

X X X x X x x x History & 
P/E2 

X    X  x    x  x  x  CBC 
X    X  X4    x    x  Chemistries4 
X    X      x    x  Electrolytes 
X    X      x    x  Glucose 
X    X  X5  X5  x  x  x  AST/ALT 
X    X      x    x  Bilirubin 
X    X      x  x  x  BUN/ Cr 
X  X        x    x  Alb/Total Pr 
X  X        x    x  Ca/P 
X    X  X6    x  x  x  CD4% 
X    X  x  X2  x  x  x  HIV  RNA 

X              x  Resistancy 
testing 

X    X  x  X  x      Adherence 
Evaluation 

  X        x    x  Lipid Panel 
  X        x    x  Uninalysis 
 نیازي به تکرار نیست و بعنوان آزمایشات پایه پذیرفته می شود ،روز قبل از شروع درمان انجام شده باشد 30-45گر آزمایشات در طی ا -1

بعضی معتقدند که در طی هفته . حداقل با تلفن باید فرد از نظر عوارض دارویی پیگیري شود ،هفنه اول پس از شروع درمان 1- 2در طی  -2
  هاي اول براي ارزیابی درمان بهتر است بار ویروسی چک شود  

روسی منفی دارند میتوان تواتر انجام ماه بار وی 12براي بچه هایی که روي درمان تثبیت شده و تمکین به درمان خوبی دارند و حداقل  -3
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 . ماه یکبار کرد 6آزمایشات را هر 

 . بعضی داروها نظیر نویراپین و تنوفوویر نیازمند آزمایشات ویژه اي هستند -4

 دماه یکبار انجام شو 3ماه و متعاقبا هر  3هفته اول بعد ماهیانه تا  4هفته براي  2آنزیمهاي کبدي باید هر  ،با مصرف نویراپین  -5

 زود است CD4درصد /بعضی معتقدند که این زمان براي انجام آزمایشات تعداد -6

آزمایشات  ،CBC ،سطح خونی ویروس ، CD4درصد سلولهاي /ارزیابی آزمایشات پایه شامل تعداد، مثبت باشد HCV ABاگر مادر *
کلسترول و تري گلیسیرید باید در  ،آزمایش ادرار ،) کلسیم و فسفر ،آنزیمهاي کبدي ،قند خون ،و کراتینین BUN ،الکترولیتها(بیوشیمی 

 . ابتداي درمان انجام شود

  
عوارض  ،مجددا کودك باید ویزیت شده  و روي عالئم بالینی  ،هفته از شروع یا تغییر درمان  4- 8در طی 

آزمایشات الزم انجام شود که حداقل آزمایشات در این زمان  ،دارویی و میزان پایبندي به درمان تأکید شده 
پایبندي به درمان و بررسی عوارض . آزمایشات بیوشیمی و ارزیابی کبدي و کلیوي خواهد بود ،CBCشامل 

بررسی عوارض دارویی و تواتر انجام آزمایشات بعضا به نوع داروي . ماه یکبار انجام شود 3- 4دارویی باید هر 
نیز یستگی دارد براي مثال در مصرف تنوفوویر باید به عوارض احتمالی کلیوي بیشتر توجه کرد  مصرفی کودك

همواره  NRTIو مصرف مهار کننده هاي پروتئاز با احتمال افزایش قند و چربی خون همراه است در مصرف 
 . باید مراقب احتمال بروز اسیدوز الکتیک بود

هفته تلفنی  1- 2هر  ،هباید در فواصل ویزیتهاي مقرر شد روع شودهرگاه رژیم دارویی جدیدي براي کودك ش
از وضعیت درمان و عوارض دارویی کودك مطلع شویم که خصوصا در هفته هاي اول درمان اهمیت بسیاري 

 . دارد

 :پایبندي به درمان در کودکان و نوجوانان تحت درمان -7

احیانا با توجه به شرایط سنی با خود کودك در مورد  مراقبین کودك و /قبل از شروع درمان باید با خانواده
 نیز در هر بار مراجعه و ویزیت کودك و در تماسهاي. اهمیت درمان و پایبندي به مصرف داروها مشاوره شود

در هر ویزیت حداقل از . نکات مهم تکرار شده و روند مشاوره پایبندي به درمان ادامه داشته باشد ،يتلفنی با و
نظیر پرسیدن تعداد و نحوه مصرف قرص ها از (اي اندازه گیري میزان پایبندي باید استفاده کنید یک روش بر

تا حد ممکن از داروهاي ترکیبی و ). شمارش قرص هاي باقیمانده و چک کردن با واحد تحویل دارو (،بیمار
نید که نوع برخورد فراموش نک. رژیمهاي دارویی که روزانه فقط یک نوبت تجویز می شوند استفاده کنید

ضامن موفقیت درمان  ،تؤام با اعتماد و به دور از قضاوت شما و دادن اطالعات کافی و مشاوره مناسب و دوستانه
  . ، استراتژي هاي پایبندي به درمان آمده است5در جدول .و ارتقاء پایبندي به درمان خواهد بود
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  :درمان استراتژي هاي بهبود پایبندي به : 5جدول شماره 
  استراتژي دارویی 

  ساده ترین رژیم دارویی را با حداقل دفعات مصرف انتخاب کنید
  نوبت هاي خوردن داروها مطابق با برنامه زندگی و روزمره خانواده باشد
  براي بچه هاي کوچک حتی المقدور از فرم شربت داروها استفاده کنید

  کنیداز داروهاي با کمترین عوارض جانبی استفاده 
  )بعد یا همراه غذا ،قبل (توجه کنید که رابطه مصرف داروها با غذا چگونه است 

  دوز داروها را به دقت تعیین کنید تا عوارض دارویی به حداقل برسد
  چک کنید که کودك توانایی بلعیدن قرص ها را داشته باشد

  مداخالت مربوط به پیگیري
  هاي بیمار پایبندي به درمان را چک کنید در هر ویزیت و نیز با تلفن بین ویزیت

  برسد% 95تشویقی و شناسایی مشکالت را به گونه اي فراهم کنید که میزان پایبندي به بیش از  ،شرایط حمایتی
  کارتون استفاده کنید/نقاشی و فیلم ،از روشهاي کمک آموزشی نظیر کتاب

براي یادآوري مصرف دارو استفاده ... زنگ ساعت یا موبایل و  ،م داروییبیمار یا خانواده را تشویق کنید که از جعبه هاب منقس
  کند

  شرایط ویزیت هاي پیگیري مکرر و تماسهاي تلفنی را مهیا کنید
  شرایط دسترسی به گروههاي همسان و حمایتی ا براي بیمار و خانواده اش فراهم کنید

  ر منزل یا محل نگهداري بیمار استفاده کنیدد) درمان تحت نظارت مستقیم( DOTگاه الزم است از روش 
  استراتژي مداخالت اولیه

  در ابتدا یک ارتباط دوستانه و قابل قبول تؤام با اعتماد با هدف رسیدن به مراقبت بهتر با بیمار و خانواده اش برقرار کنید
  به یک توافق مشترك با بیمار در مورد نیاز به شروع درمان برسید 

اخالقی و روحی بیمار و خانواده او را بشناسید نظیر افسردگی و اعتماد به نفس پایین و در صورت امکان قبل از شروع خصوصیات 
  درمان ضدرتروویروسی براي درمان اختالالت روحی وي اقدام کنید

  ناسیدافراد خانواده و دوستان فرد بیمار را که ممکنست بتوانند به او کمک کرده و از وي حمایت کنند بش
  به بیمار و خانواده اش در مورد اهمیت پایبندي به درمان آموزش دهید

  نوبت داروهاي تجویز شده است% 95به آنان توضیح دهید که منظور از پایبندي به درمان مصرف حداقل 
  به بیمار و خانواده اش در مورد ارتباط مصرف نامنظم داروها و بروز مقاومت توضیح دهید

  داروهاي موجود و مشکالت بروز مقاومت دارویی را به وي توضیح دهیدمحدودیتهاي 
  دریافت داروها و مراجعات بیمار دقیقا برنامه ریزي کنید ،براي درمان 

  گاهی ممکنست الزم باشد بیمار در ابتداي درمان براي ارزیابی وضعیت و عوارض دارویی در بیمارستان بستري شود
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 :عوارض دارویی یا عدم تحمل داروها/مدیریت مسمومیتها -8

با بر طرف شدن . در کودکانی که دچار عوارض مهلک دارویی شده باشند باید تمام داروها بالفاصله قطع شوند
تجویز شده و درمان مجددا شروع داروي جایگزین به جاي داروي ایجاد کننده عوارض خطرناك  ،عالئم

 شود می

در صورتی که پاسخ مطلوب درمانی حاصل شده  ،ل یک دارو شده باشد اگر کودکی دچار عارضه یا عدم تحم
در . میتوان یک داروي دیگر جایگزین این دارو کرد) undetectable(و ویروس در خون وجود نداشته باشد 

کاهش دوز . غیر اینصورت نظیر بروز مقاومت دارویی باید برخورد شود و نمیتوان فقط یک دارو را تغییر داد
دقت کنید که ثبت اطالعات دارویی بیمار در . ینه مناسبی در زمان بروز عوارض دارویی نیستزرگز گدارو ه

 . پرونده با دقت صورت گیرد

 :و تشخیص شکست درمان رمانپاسخ به د پایش -9

افراد دریافت کننده داروهاي ضدرتروویروسی در درمان موفق و شناخت موانع و مشکالت موجود در  پایش
برابر پایبندي مناسب به درمان از اهمیت ویژه اي برخوردار است و میتواند تعیین کننده زمان تغییر داروها در 

زودرس ترین تست تشخیصی تعیین مقدار ویروس در خون بعنوان حساس ترین و . موارد شکست درمان باشد
 .براي تعیین شکست درمان است و بعنوان استاندارد طالیی مانیتورینگ درمان بیمار تلقی می شود

وقتی در . در دو نمونه خون جدا تعیین شده است copies/ml 1000آستانه تفکیک شکست ویرولوژیک بیمار 
رد شده و احتمال شکست درمان محرز می  Blipدو نوبت این مقدار ویروس در خون گزارش شود عمال پدیده 

است که ممکنست ضمن داشتن  )copies/ml 1000–50(بصورت ویرمی با مقدار اندك  Blipپدیده . شود
یک درمان موفق و قابل قبول بطور متناوب در خون قابل ردیابی باشد اما ارتباطی با بروز مقاومت ندارد مگر 

 . مقدار بطور دائم در آزمایشات ثابت شود اینکه وجود ویروس در خون حتی در این
 :شکست درمان و تغییر رژیم درمانی

ایمونولوژیک و ویرولوژیک صورت می گیرد که ضوابط آن  ،شک به شکست درمان بر اساس یافته هاي بالینی
 :به تفصیل توضیح داده شده است 6در جدول 
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 :و ویرولوژیک در کودکان و نوجوانان ایمونولوژیک ،تعاریف شکست درمان بالینی: 6جدول شماره 
  توصیه ها  تعریف  نوع شکست

  :کودکان و نوجوانان  بالینی
ماه  6یک اتفاق بالینی جدید یا تکراري پس از  •

از درمان مؤثر که داللت بر نقص ایمنی شدید 
  )CوBنظیر مراحل بالینی (داشته باشد 

  

ناشی از بهبود  IRISاین شرایط باید از 
 ARVسیستم ایمنی در اثر درمان 

  . تفکیک شود

  : نوجوانان  ایمونولوژیک
به حد پایه یا کمتر  CD4افت تعداد سلولهاي  •

 از آن

کمتر از  CD4تداوم ماندن تعداد سلولهاي  •
100cells/mm3  

  : بچه ها
 :سال 5کمتر از  •

o  تداوم ماندن تعداد سلولهايCD4 
یا  و  200cells/mm3کمتر از 
 %10کمتر از 

 :سال 5بیش از  •

کمتر از  CD4تداوم ماندن تعداد سلولهاي  •
100cells/mm3   

از نظر احتمال عفونتهاي اخیر که 
 CD4ممکنست منجر به افت سلولهاي 

  شوند بررسی شوند
ارزش زیادي براي  CD4افت سلولهاي 

تشخیص شکست درمان ندارد و باید با 
  روشهاي ویرولوژیک تأیید شود

در دو  ARVماه درمان  3مقدار ویروس در خون پس از   ویرولوژیک
  باشد copies/ml 1000نمونه جدا بیش از 

ماه درمان  6بیمار باید حداقل به مدت 
ARV  بگیرد و پس از آن تصمیم به

  تغییر دارو گرفته شود
  

هاي اندازه گیري سطح الزمست که با انجام تست  ،در صورت شک بالینی یا ایمونولوژیک به شکست درمان
در بهترین شرایط تغییر رژیم دارویی و استفاده از داروهاي خط دوم و . ویروس در خون این احتمال تأیید شود

یا گروههاي جدیدتر باید با استفاده از تست مقاومت دارویی صورت گیرد و درواقع نتیجه تست مقاومت 
 ،فراموش نکنید که در صورت شک به شکست درمان .راهنماي انتخاب داروهاي بعدي خواهد بود ،دارویی

نمودار زیر راهنماي کار در موارد شکست درمان . اولین اقدام باید ارزیابی میزان پایبندي به درمان فرد باشد
 .باشد می

اگرچه تغییر رژیم دارویی در موارد شکست درمان با استناد به نتایج تست مقاومت دارویی باید انجام شود ولیکن 
  :می تواند یک راهنماي کلی براي انتخاب دارو در اطفال باشد 7جدول 
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  انتخاب داروها در شکست درمان: 7جدول شماره 
 Children  1st line ART regimen  2nd line ART regimen 

LPV/R based 1st line 
regimen  

<3 years  ABC + 3TC + LPV/r No change  
ZDV + 3TC + LPV/r 

≥3 years  ABC + 3TC + LPV/r ZDV +3TC + EFV 
ZDV + 3TC + LPV/r ABV or TDF + 3TC + 

LPV/r 
NNRT-based 1st line 
regimen  

All ages  ABC + 3TC + EFV (NVP) ZDV+ 3TC + LPV/r 
TDF + 3TC (FTC)+ 
EFV(NVP) 
ZDV + 3TC + EFV(NVP)  ABC(TDF) + 3TC (TDF) 

+ LPV/r  
 

 : قطع داروهاي ضد رتروویروسی - 10
در کودکان دوره هاي کوتاه مدت قطع دارو ممکنست به دلیل بروز بیماریهاي حاد و ناتوانی در خوردن داروها 

در این شرایط . این کسالت ها اغلب بیماریهاي عفونی هستند که منجر به استفراغ یا اسهال می شوند. اتفاق بیفتد
گاهی در شرایط خاص نظیر آمادگی براي عمل جراحی قطع . اغلب چاره اي بجز قطع همه داروها نیست

است که داروها را  در این شرایط اولین گزینه این. داروهاي ضدرتروویروسی با برنامه ریزي صورت می گیرد 
قطع داروها  ،ما مقدار اندکی آب بخورند و درمان قطع نشود ولیکن در صورتی که الزاما داروها باید قطع شوند

 ،افاویرنز+ المیوودین+ براي مثال با یک ترکیب دارویی زیدوودین . با توجه به نیمه عمر آنها صورت می گیرد
 .داروي دیگر را قطع کنیدابتدا افاویرنز قطع و پس از یک هفته دو 

هفته از قطع  2اگر بیش از  ،در صورتی که به هر دلیل نویراپین قطع شده و مجددا تصمیم به شروع دارو دارید
روز شروع کرده و پس از آن دوز کامل داده  14دارو گذشته باشد باید مجددا نویراپین را با نصف دوز بمدت 

 .شود

 : ی نوزاددرمان پیشگیرانه ضدرتروویروس - 11

ضروري HIV هفته براي همه نوزادان مواجهه یافته با  6-4به مدت ) ZDV(رژیم کموپروفیالکسی با زیدوودین 
ساعت بعد از زایمان  12تا  6باید در صورت امکان در کمترین فاصله زمانی از تولد و ترجیحاً طی  ZDV.است

 : با در نظر گرفتن توصیه هاي زیر شروع شود

هفته  4به تنهایی به مدت ZDV دریافت کرده باشد، براي نوزاد ترم   HAARTچنانچه مادر در زمان بارداري  •
میزان . هفته توصیه می شود 6هفته طول درمان پیشگیري بمدت  35اگرچه براي نوزادان کمتر از . کافی است

ZDV مطابق با توصیه زیراست: 
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 ≥35 weeks’ gestation at birth: 4 mg/kg/dose PO twice daily 

 ≥30 to <35 weeks’ gestation at birth: 2 mg/kg/dose PO every 12 hours، advanced 

to 3 mg/kg/dose PO every 12 hours at age 15 days 

 <30 weeks’ gestation at birth: 2 mg/kg body weight/dose PO every 12 hours، 
advanced to 3 mg/kg/dose PO every 12 hours after age 4 weeks 

هفته داده می شود و عالوه  6به مدت  ZDVدریافت نکرده باشد،   HAARTچنانچه مادر در زمان بارداري  •
دوز . ساعت بعد به نوزاد خورانده می شود 96ساعت بعد و  48 ،بر آن نویراپین در سه دوز مجرا در بدو تولد

 :استنویراپین مطابق با توصیه زیر 

 PO  8mg/dose :کیلوگرم 1,5 – 2وزن موقع تولد  

 12mg/dose PO: کیلوگرم 2وزن موقع تولد بیش از  

اگر اختالالت هماتولوژیک در کودکان تحت درمان پروفیالکسی زیدوودین رخ دهد، باید در باره ادامه 
 .پروفیالکسی ضد رتروویروسی در شیرخوار بر حسب مورد تصمیم گیري شود

 : درمان پیشگیري با کوتریموکسازول - 12

 :پیشگیري اولیه در موارد زیر توصیه می شود

o  تمام کودکان مبتال بهHIV  یا در تماس باHIV  12تولد تا پایان  4-6از هفته 
 CD4بدون توجه به تعداد یا درصد سلولهاي  ،ماهگی

o  کودکان مبتال بهHIV  سال با تعداد سلولهاي  6سنین یک تا کمتر از ازCD4 
 % . 15یا کمتر از  cells/mm3 500کمتر از 

o  کودکان مبتال بهHIV  سال با تعداد سلولهاي  6- 12در سنینCD4  200کمتر از 
cells/mm3  15یا کمتر از% 

ماه از  شروع درمان  6حداقل پس از  .هرگز در شیرخواران زیر یکسال کوتریموکسازول را قطع تکنید:  نکته
بیش از  CD4در صورتی که تعداد سلولهاي  ،سال  6ضدرتروویروسی در بچه هاي یک تا کمتر از 

500 cells/mm3  ماه در این حد باقی بماند میتوان پروفیالکسی  3بوده و بیش از % 15یا بیش از
بیش از  CD4سال در صورتی که تعداد سلولهاي  6نیز در سنین باالي . کوتریموکسازول را قطع کرد

200 cells/mm3  ماه در این حد باقی بماند میتوان پروفیالکسی  3بوده و بیش از % 15یا بیش از
    .سازول را قطع کردکوتریموک
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  :واکسیناسیون - 13
  مثبت HIVبرنامه واکسیناسیون در کودکان متولد شده از مادران : 8جدول 
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مراجعه   بدو تولد
  به متن

*  *                  

    دو ماهگی
مراجعه 
  به متن

*  *    *            
            *    *  *    ماهگی 4
  *          *    *  *    ماهگی 6

      *  *                ماهگی 12
      *  *      *    *      ماهگی 18

    *      *              سالگی 2
              *    *      سالگی 6

  
 :ژ. ث.ب - 1

a.   تلقیح واکسنBCG  در کودك مبتال به عفونتHIV  )ممنوع ) با و یا بدون عالمت
  .است

b. در شرایطی که مادر HIV  مثبت است و شیرخوار عالئم عفونت احتمالیHIV   را
ژ  باید تا زمان مشخص شدن وضعیت عفونت شیرخوار . ث.دارد ، تلقیح واکسن ب

 .به تعویق افتد

c.  پی گیري ) هفتگی سن شیرخوار  4- 6(در شرایطی که امکان تشخیص  زود هنگام ،
وجود دارد ،  HIVو تجویز داروهاي آنتی رتروویرال  به کودکان دچار عفونت 

 .منفی بودن شیرخوار به تعویق افتد HIVژ باید تا زمان اثبات . ث.تلقیح واکسن ب

d.  وضعیت در شرایطی که نوزاد متولد شده از مادران باHIV  مثبت فاقد عالمت است و
از امکانات تشخیصی و پیگیري اطمینان وجود ندارد ، براساس میزان خطر در نوزاد 

 :تصمیم گیري می شود
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اگر درمان به موقع و منظم در بارداري شروع شده و نوزاد از طریق سزارین متولد  •
تولد تلقیح  ژ در بدو. ث.بوده و ب)  low Risk(شده است ، نوزاد کم خطر   

  .می شود
اگر درمان به موقع و منظم در بارداري انجام نشده یا  نوزاد از طریق زایمان طبیعی  •

ژ  . ث.بوده و تلقیح واکسن ب)  High Risk(متولد شده است ، نوزاد پر خطر 
 .باید تا زمان مشخص شدن وضعیت عفونت شیرخوار به تعویق افتد

e. ا وضعیت نامعلوم در نوزادان متولد شده از مادران بHIV ژباید تلقیح . ث.، واکسن ب
 .شود

f. موارد فوق در الگوریتم ذیل خالصه شده است : 
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  مثبت HIVژ در نوزاد متولد شده از مادر.ث.آلگوریتم تلقیح ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  مثبت است؟ HIVیا نوزاد آ

  ژ ممنوع است.ث.ب  بلی  نامشخص

    ؟دارد HIV عفونت احتمالیآیا عالمت 

  بلی  خیر

ژ باید تا . ث.تلقیح واکسن ب
 زمان مشخص شدن وضعیت 

HIV نوزاد به تعویق بیافتد. 

آیا از امکان تشخیص و درمان و 
  پیگیري اطمینان وجود دارد؟

  خیر  بلی

  خیر

ژ باید تا . ث.تلقیح واکسن ب
 زمان مشخص شدن وضعیت 

HIV نوزاد به تعویق بیافتد. 

  ارزیابی میزان خطر در نوزاد

  نوزاد پرخطر  نوزاد کم خطر

ژ باید تا . ث.تلقیح واکسن ب
 زمان مشخص شدن وضعیت 

HIV نوزاد به تعویق بیافتد. 

  ژ .ث.تلقیح ب
 در بدو تولد
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   :Bواکسن هپاتیت - 2

در بدو تولد و  Bمثبت ، دز اول واکسن هپاتیت  HIVدر نوزادان متولد شده از مادران 
 6و  4و  2در  Bدزهاي بعدي واکسن هپاتیت . ساعت اول تجویز می شود 24ترجیحا در 

 .ماهگی از طریق واکسن پنتاواالن و مطابق برنامه جاري ایمن سازي دریافت می شود

  :فلج اطفال  - 3

فاقد عالمت  HIVدر کودکان مبتال به عفونت ) OPV(تجویز واکسن فلج اطفال خوراکی
پایین ممنوع بوده و  CD4با عالمت یا  HIV بالمانع است ولی درکودکان مبتال به عفونت

 .تجویز شود IPVاید ب

 
  :   DTP، HBV، Hibهاي واکسن - 4

a. هاي  واکسن پنتاواالن حاوي واکسن  DTP، HBV، Hib است . 

b.  واکسن پنتاواالن به کودكHIV   مطابق برنامه )با یا بدون عالمت بیماري ایدز(مثبت
 .ماهگی تجویز می شود 6و  4و2جاري ایمن سازي در 

c.   واکسن DTP به کودكHIV   مطابق برنامه )با یا بدون عالمت بیماري ایدز(مثبت
ایمن سازي بر علیه . سالگی تجویز می شود 6ماهگی و  18جاري ایمن سازي در 

ماهگی از طریق واکسن پنتاواالن مطابق برنامه  6و4و2دیفتري ،کزاز و سیاه سرفه در 
 . جاري ایمن سازي انجام می شود

d.  کودکان در صورت ممنوعیت واکسن ثالث درHIV   با یا بدون عالمت (مثبت
 .شود ، واکسن توام خردساالن مطابق برنامه جاري ایمن سازي تجویز می)بیماري ایدز

e. در افرادHIV   سال یک بار واکسن توام 10هر ) با یا بدون عالمت بیماري ایدز(مثبت
  .تکرار می شود)  Td(بزرگساالن 

   :واکسنهاي پنوموکوك  - 5

a.  واالن در  23واالن و  پلی ساکاریدي  13در دو نوع کنژوگه واکسن پنوموکوك
هردوي این واکسنها باید براي هر فرد مطابق . شبکه دارویی کشور موجود است

 . هاي این فصل تجویز شود توصیه

b.  در صورت دسترسی توصیه می شود کودکان با عفونتHIV  ، دز  3یا بیماري ایدز
 .دریافت نمایندمطابق جدول فوق  را  ) PCV13(واکسن کنژوگه پنوموکک 
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c.  در صورت دسترسی توصیه می شود کودکان با عفونتHIV  ، یا بیماري ایدز
حداقل سن . را دریافت نمایند  ) PPSV23(واکسن پلی ساکاریدي پنوموکک 

سال باید مجددا یک نوبت دیگر تکرار  5سال است و پس از  2هنگام تزریق 
 ). مجموعا دو دز(شود

d.  در صورتی که قبال واکسن کنژوگه پنوموکک دریافت شده باشد،  فاصله آخرین
 8نوبت  واکسن کنژوگه پنوموکک با  واکسن پلی ساکاریدي پنوموکک،  حداقل 

  . هفته است
  :سرخک، سرخجه، اوریون  - 6

a.  کودکانHIV  مثبت فاقد عالمت بالینی یا با عالئم خفیف نقص ایمنی
)CD4≥15%   200ل ویا سا 14در سن زیر CD4≥  سال و باالتر  14در سن (

در صورت سرکوب شدید سیستم ایمنی ، .را دریافت نمایند MMRتوانند واکسن  می
MMR ممنوع است . 

b.  واکسن MMRV) در کودکان ) مخلوط سرخک ،سرخجه ، اوریون و آبله مرغان
HIV در حال حاضر این واکسن در ایران موجود نیست.مثبت ممنوع است. 

  :مرغانآبله  - 7

مثبت فاقد عالمت بالینی یا با عالئم  HIVدر صورت دسترسی توصیه می شود کودکان  
سال و  14سن در  ≤CD4 200سال ویا  14در سن زیر   CD4≥15%(خفیف نقص ایمنی 

ماهگی است  12حداقل سن هنگام دریافت واکسن . مرغان دریافت نمایند واکسن آبله) باالتر 
در صورت سرکوب شدید سیستم . و دز دوم با فاصله حداقل سه ماه از دز اول تجویز می شود

  . ایمنی ، تزریق واکسن آبله مرغان ممنوع است
  :مننگوکوك - 8

یا بیماري ایدز واکسن  HIVدر صورت دسترسی توصیه می شود کودکان با عفونت 
دز دوم واکسن .سالگی دریافت نمایند 2را در سن )MCV4(ظرفیتی  4مننگوکک کنژوگه 

  .ماه تزریق می شود 2به فاصله حداقل 

  :آنفوالنزا -٩

 ایدز بیماري یا HIV عفونت با کودکان به) IIV(فعال غیر فصلی آنفوالنزاي واکسن ساالنه تزریق
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میلی   5/0سال 3دز واکسن در کودك زیر  .شود می توصیه سازي ایمن جاري راهنماي مطابق
واکسن . ماه تزریق شودک سال باید دو دز بفاصله ی 9در سن زیر  دراولین سال تزریق،. است  لیتر

  .باید ساالنه تکرار شود

   



 HIVاستفاده از داروهاي ضدرترویروسی در کودکان مبتال و در تماس با رهنمود 

 ٢٥

 پیوست ها

   دوز داروهاي ضدرتروویروسی
 

از موارد زیر پیروي  HAARTهاي ترکیبی    براي تنظیم دوز داروهاي ضد رترویروسی در رژیم
  :کنید

 
3TC:  4 mg per kg of body weight (maximum dose، 150 mg) twice daily  
 
ZDV: 180–240 mg per m

2 
of body surface area every 12 hour 

 

               (  2) =         (  )                (  )     
 
 
 
d4t  :  Pediatric dose (age 14 days up to weight of 30 kg): 1 mg per kg of body weight every 12 hours.  
Adolescent (weight ≥30 kg)/Adult dose: Body weight 30–<60 kg: 30 mg twice daily. Body weight ≥60 kg: 40 
mg twice daily 
 
EFV: Only for ≥3 years of age.  Administer EFV once daily. 
 

 دوز افاویرنز بر اساس وزن بدن. 11جدول شماره 
Body Weight 
(Kilograms) 

EFV dose 
 (mg) 

 
       10–<15  200 
      15–<20  250 
     20–<25  300 

        25–<32.5  350 
        32.5–<40  400 

≥40  600 
 

 
NVP: Children 2 mo-8 yr: 4 mg/kg PO once daily for 14days; if tolerated، increase dose to 7 mg/kg PO 
bid 
(maximum dose 200 mg PO bid) 
= or >8 yr 4 mg/kg PO once daily for 14 days; if tolerated، increase dose to 4 mg/kg PO bid (maximum 
dose 200 mg PO bid) 
 
ABC: 8 mg per kg of body weight (maximum dose 300 mg) twice daily. ABC not approved for use in 
infants aged <3 months. 
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 دوزاژ ساده شده  شکل مایع داروهاي ضدرتروویروسی در کودکان و شیرخواران: 12جدول شماره 

 
 

a.This dose of ddI is only appropriate for children 3 months of age or older and 
weighing between 5 kg and 5.9 kg. 
b. LPV/r liquid: for 3 – 3.9 kg، use 1 ml a.m. and 1 ml p.m.; for 4 – 5.9 kg use 1.5 ml 
a.m. and 1.5 ml p.m. In addition، higher doses of LPV/r may be required when co-
administered with enzyme-inducing drugs such as NVP، EFV، FPV or rifampicin. 
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