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Pediatric HIV 

n  is a neglected disease 

n  lapset eivät levitä hiviä 
n  rikkaiden maiden lapset eivät saa hiviä 
n  diagnosoiminen on hankalaa ja kallista 
n  lääkitseminen hankalaa 

q  valmisteet, maku, kasvu  

n  tieteessä käsitelty lähinnä raskauden lopputuotteina 
q  mutta nyt alkaneet saada huomiota itsenään 
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Wamalwa PIDJ 2012 
Kenia 
n  99 lasta 

q  ikä 1 – 5 kk (mediaani 3,7 kk) 
q  alipainoisia 58%, kasvu hidastunut 50% 
q  PMTCT 54% 

n  mediaani-CD4 18% 
n  WHO3 tai 4: 49% 
n  81% aloitti ART 



Wamalwa PIDJ 2012 
Kenia, 99 lasta 
n  12 kk kuluttua 29 oli kuollut 

q  12-month survival 68% 
q  22 kuoli ensimmäisen 3 kk aikana 

n  12 ei ollut ehtinyt aloittaa ART 
q  mediaaniaika kuolemaan 11 vrk 

q  tärkeimmät kuolinsyyt pneumonia ja 
gastroenteriitti 

q  10 loss to FU, 6 withdrawals 



”Early infant diagnosis” 

n  CHER   
q  6 – 12 viikkoa  

n  mediaani 7,4 viikkoa 
q  osa lapsista oli jo kuollut ennen näytteenottoa 

n  tutkimuksessa aina toimii nopeammin 
q  tosielämässä näyte usein 3 kk iässä 

n  ja vain osa tulee kuulemaan vastausta 



















HIV-diagnooseja lapsilla Suomessa (25) 

University diagnosed currently 
in care 

in adult 
care 

moved out 
of country 

died 

Helsinki 15 8 5 1 1 

Turku 4 2 2 

Oulu 4 2 1 1 

Tampere 2 1 1 

Kuopio 1 1 

25 16 5 1 2 



Koulu- ja oppimisvaikeuksia 

n  lapset yleensä maahanmuuttajia 
q  joko perheensä kanssa tai adoptiolapsia 
q  kielivaikeuksia 
q  vanhemmat usein kouluttamattomia 

n  ei tukea koulunkäyntiin 

n  hyvin paljon sosiaalisia ongelmia 
n  varhaislapsuuden hivin vaikutus? 



Detection of Human Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1) Infection in the Child. 

Persaud D et al. N Engl J Med 2013;369:1828-1835. 

n  äiti hiv+, lääkitsemätön 
n  lapselle 30 h iässä 

q  AZT-3TC-NVP 
q  viikon iässä AZT-3TC-Kaletra 

n  18 kk iässä häipyi 
n  23 kk iässä palasi 

q  VL mittaamattomissa 
q  ei hiv-vasta-aineita 

Mississippi baby 



HIV-positiivisen äidin lapsen lääkitys 

n  jos äidillä viruksia mitattavissa 
q  lapselle 2 – 3 lääkettä 
q  suunnitellaan yksilöllisesti 

q  yleensä tsidovudiini (ZDV, Retrovir 8 mg/kg/vrk/2 
q  lamivudiini (3TC, Epivir) 4 mg/kg/2 
q  nevirapiini (NVP, Viramune) 2 mg/kg kerta-annos 

n  äiti + lapsi lapselle yksi annos 
n  lapsi x 2: heti ja 2 vrk kuluttua 
n  riittää pitämään pitoisuuden ensimmäisen viikon ajan 
n  jatko HIVNh:n mukaan 



Synnyttäjällä yllätys-hiv 

n  lapselle 
q  tsidovudiini-lamivudiini-lopinaviiri-ritonaviiri 

n  lopinaviirilla haittavaikutuksia 
vastasyntyneellä 




