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Mor-till-barn-smitta av HIV-1 har
kraftigt reducerats i industriländerna
sedan man infört generell men frivillig
HIV-testning av gravida kvinnor med
erbjudande om fri behandling med zi-
dovudin under graviditeten, vid förloss-
ningen och till det nyfödda barnet, kom-
binerat med elektivt kejsarsnitt. Am-
ning avråds.

I utvecklingsländerna ökar däremot
spridningen av HIV från mor till barn
och utgör ett allvarligt hot för hela sam-
hället. Fördelningen av nysmittade och
avlidna barn i världen visas i Tabell I.

Hisnande gap 
mellan i- och u-land
Den grymma konsekvensen av det

ekonomiska gapet mellan industri- och
utvecklingsländer har blivit uppenbar.
Dessutom är det komplicerat att överge
amningen i utvecklingsländerna. Stora
multicenterstudier har visat att överfö-
ringen av HIV-1 från mor till barn ökar
med ytterligare ca 14 procent vid am-
ning [1, 2].

WHOs rekommendationer 1992 var
därför att undvika amning i industrilän-
der men att trots allt befrämja den i ut-
vecklingsländerna, eftersom bedöm-
ningen gjordes att risken för barnet att
dö i andra infektionssjukdomar var stör-
re än att bli HIV-1-smittat under späd-
barnstiden. 1998 ändrade WHO och
UNAIDS sina rekommendationer och
framhävde istället att varje HIV-smittad
kvinna, oavsett var hon bor, ska få möj-
lighet att bli informerad och själv välja
uppfödningsmetod och få allt stöd hon
behöver för att genomföra den.

Tidigare har man använt begreppen
amning, blandad uppfödning och upp-
födning med bröstmjölksersättning
utan modersmjölk. Blandad uppföd-
ning innebar blandning mellan amning
och bröstmjölksersättning – inte mellan
amning och annan dryck eller föda än
bröstmjölksersättning [1-3]. I Afrika,
där de flesta studierna genomförts, är
det välkänt att kvinnorna väljer att
amma och ge annan föda (örtte, välling,
puréer) redan under första levnadsmå-
naden.

Nomenklaturen har idag skärpts, så
att termen exklusiv modersmjölksupp-
födning reserveras för amning utan nå-
got annat tillskott [4].

Betydelse av amning 
med eller utan tillskott
En studie från Durban i Sydafrika

har undersökt huruvida det fanns en
skillnad i tidig postnatal överföring av
smitta med HIV-1 mellan dem som fått
uteslutande bröstmjölk, bröstmjölkser-
sättning (och eventuellt annat) utan am-
ning och blandad uppfödning (i olika
kombinationer med amning) [4]. Studi-
en pågick mellan 1995 och 1998 bland
547 HIV-1-infekterade kvinnor, vilka
inte fått antiretroviral behandling.

Kvinnorna informerades (enligt
WHOs rekommendationer) och valde
därefter att amma helt eller att ge mo-
dersmjölksersättning. Mammorna åter-
kom regelbundet under tre månader ef-
ter förlossningen för provtagning samt
för intervju. Denna var inriktad mot att
bedöma om uppfödningen bestod av en-
dast bröstmjölk utan tillskott av vare sig
modersmjölksersättning eller annat,
bröstmjölk och annat eller moders-
mjölksersättning i olika kombinationer.
HIV-smittan hos barnet fastställdes
med RNA-kvantifiering i plasma.

De flesta kombinerar 
amning med annan föda
Efter tre månader visade det sig, att

156 av mammorna gav barnet moders-
mjölksersättning, 103 kvinnor ammade
helt och 288 kvinnor både ammade och
gav tilläggsmat, annan än moders-
mjölksersättning. Resultaten gav ingen
skillnad mellan de tre grupperna avse-
ende HIV-1-infektionens stadium,
CD4-tal eller förlossningssätt. Mam-

morna som ammade helt visade sig där-
emot oftare komma ur socialt svårare
förhållanden (ingen elektricitet eller
rinnande vatten i hemmet, avsaknad av
utbildning) än mödrarna från de andra
två grupperna. Sociala faktorer har hit-
tills inte kunnat visa någon ökad risk för
vertikal smitta. Emellertid kanske am-
ningen fullföljdes bäst av de kvinnor
som hade minst problem med amning-
en, som t ex såriga bröstvårtor, vilket
kan ha haft samband med minskad am-
ningssmitta. Denna aspekt berördes
inte i artikeln.

Tidpunkt för smitta 
svår att fastställa
Det är viktigt att hålla isär tidpunkt

för smitta och diagnostiserad infektion,
som är beroende av inkubationstid och
testintervall. Om någon blir smittad vid
tre månaders ålder genom amning, kan-
ske det inte diagnostiseras förrän vid
sex månader eller ännu senare. Ju äldre
barnet blir, desto längre provintervall
brukar tillämpas, vilket försvårar be-
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Sammanfattat

• Av över en miljon HIV-1-smit-
tade barn kommer de flesta
från utvecklingsländer, sär-
skilt Afrika, och har smittats av
modern.  Strategier för att re-
ducera smittan har introduce-
rats i industriländer, vilka är
orealistiska för u-länderna.

• Kortare antiviral behandling
till mor och barn vid förloss-
ningen har minskat HIV-1-
transmissionen också i ut-
vecklingsländer.  Amning ökar
risken för överföringen, men
exklusiv amning minskar den-
na risk.

• Minskning av HIV-1-smitta
från mor till barn kan bli möjlig
även i utvecklingsländer.  Fler
studier efterlyses som stude-
rar mekanismer vid bröst-
mjölkssmitta och betydelsen
av exklusiv amning.



dömning av amningssmitta i jämförelse
med barnets ålder. 

En mindre andel 
smittas i moderlivet
Den HIV-1-smitta som kunde upp-

täckas under barnens första levnads-
dygn var omkring 5 procent och inte
signifikant olika mellan grupperna.
Detta innebär att överföringen under
graviditeten (in utero) var likvärdig. Vid
tre månaders ålder visade det sig att
14,2  procent av barnen som ammats
helt blivit smittade, 18,8 procent av dem
som fått modersmjölksersättning och
24,1 procent av dem som både ammats
och fått annan föda. Skillnaden mellan
de två första grupperna var inte statis-
tiskt signifikant, vilket däremot skillna-
den mellan de två senare var. Författar-
na förklarar detta fynd med att tidig ex-
ponering för annan föda än moders-
mjölk ökar tarmens permeabilitet. Det-
ta skulle öka virusöverföringen till bar-
net via tarmen.

Minskad smitta efter exklusiv
amning – en nyhet
Studien bekräftar tidigare resultat

avseende den minskade transmissionen
bland dem som får modersmjölksersätt-
ning i jämförelse med dem som am-
mats. Det var däremot en nyhet att en-
dast bröstmjölk också minskade risken
för postnatal smitta. Studien var visser-
ligen prospektiv, men inte randomise-
rad, vilket är en svaghet. Författarna
förklarar dock att ordinationsföljsam-
het för en viss typ av uppfödning ökar
om mammorna själva får välja, och att
de då lättare kan vara helt ärliga om sitt
beteende. Ett så annorlunda resultat
från förväntningarna behöver konfir-
meras av andra studier under andra be-
tingelser, innan man kan fästa sin fulla
tillit till dess betydelse. 

Resultaten stämmer överens med
den senast publicerade metaanalysen av
bröstmjölksrelaterad HIV-transmission
[2], som samlat information från flera
studier i Europa och i USA. Den visade
att smittoöverföringen från bröstmjölk
var negligerbar under de första tre lev-
nadsmånaderna, liten de följande tre,
för att efter sex månader utgöra en märk-
bar risk. De båda afrikanska studierna
har fokuserats på den tidiga smittan av
bröstmjölk respektive annan föda [3, 4]. 

Strategier för att minska
smittoöverföringen i u-länder
Det moraliska trycket på i-länderna

och läkemedelsfabrikanterna har varit
stort för att få dessa att medverka till en
strategi som skulle hjälpa utvecklings-
länderna att reducera HIV-1-smitta från
mor till barn – trots att många faktorer
gör detta svårt. Zidovudinbehandling
under större delen av graviditeten är för

dyrbar. Intravenös behandling till mor
och barn är orealistisk, inte bara för att
den är dyrbar, utan även för att den mär-
ker ut kvinnan och hennes barn. Be-
handlingen bygger på en allmän HIV-
screening av de gravida kvinnorna, som
ytterligare kan bidra till en stigmatise-
ring av den HIV-smittade modern. 

Den andra internationella konferen-
sen om »Global strategies for the pre-
vention of HIV transmission from
mothers to infants» hölls i Montreal,
Kanada, i september 1999. De lovande
resultat som presenterades på konferen-
sen, av vilka flera nu publicerats, resul-
terade i ett »Call for action» för att
minska mor-till-barn-transmission i ut-
vecklingsländer, bl a genom att bygga
upp den nödvändiga strukturen med
»voluntary councelling, testing and
treatment» så kallad VCT. Tillgänglig-
heten till frivillig rådgivning, HIV-test
samt behandling uppfattades på konfe-
rensen som ett mycket viktigt led i att
åstadkomma minskning av mor-till-
barn-smitta i utvecklingsländer och för
att öka de mänskliga rättigheterna. 

Denna vädjan om aktionsplaner har
redan resulterat i att The Elizabeth Gla-
ser Pediatric AIDS Foundation i USA
kommer att stödja projekt som på kort tid
kan bidra till implementering av inter-
ventionsprogram i u-länder. Sådan inter-
vention förväntas ske bland annat med
VCT och korttidsbehandling av mor och
barn vid partus och efter födelsen.

Anti-HIV -medel vid partus 
minskar smittan, trots amning
I två artiklar [5, 6] framgår, att kort-

tidsbehandling med zidovudin från slu-
tet av graviditeten ger ett påtagligt
skydd under första halvåret, trots am-
ning. Behandling med en dos nevirapin
till modern vid förlossningen och en
dos till barnet erbjöd ett lika gott skydd,
till och med bättre än zidovudinbehand-
ling enbart vid partus och till det nyföd-
da barnet [7]. 

Nevirapin har tidigare funnits med i
bakgrunden som ett effektivt anti-HIV-
medel men har inte kommit till använd-
ning på grund av en uttalad benägenhet
att snabbt ge upphov till resistent HIV.
Emellertid fanns förhoppningen att så
inte skulle ske med en enkel dos, vilket
bekräftades av resultaten. Man diskute-
rar för närvarande om det kan vara
lämpligt att ge upprepade nevirapindo-
ser till barn till ammande mödrar. Man
vill utröna om benägenheten att ge upp-
hov till resistens är liten vid endast till-
fällig exponering av HIV, som skulle
vara fallet hos det osmittade barnet.

Det måste framhållas att dessa studi-
er inriktat sig på den tidiga smittan och
därför inte utesluter smitta genom am-
ning under lång tid, mot vilken antiviral
behandling enbart vid partus förväntas
få allt mindre betydelse med tiden. 

I avsaknad av antenatal screening för
HIV blir det nödvändigt att penetrera
vikten av bröstmjölksuppfödning under
olika betingelser och avväga det mot
tillgången på och uppfödning med mo-
dersmjölksersättning om modern är
HIV-smittad, samt amningens skydd
för barnet vid olika åldrar.

Den tidiga amningen
skyddar bäst vid infektioner
Nyligen har en utvärdering av am-

ning för överlevnad vid luftvägsinfek-
tioner och diarré i utvecklingsländer
publicerats [8].  Skyddet är högst tidigt
med en odds ratio av 5,8 när barnet är
under två månader, 1,8 vid ett halvår
och 1,4 vid 9–11 månaders ålder.  Skyd-
det var störst om moderns utbildning
var låg.  Under de första 6 månaderna
var skyddet mot letal diarré större än
mot luftvägsinfektioner, en skillnad
som senare jämnade ut sig.

En kombination av exklusiv bröst-
mjölksuppfödning – i den ovannämnda
bemärkelsen av uteslutande amning  –
och tidig avvänjning kanske kan bli en
modell i utvecklingsländerna?
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Tabell I. Fördelningen i världen av barn under 15 år som smittas och dör av HIV/aids. 
Uppskattat antal barn

Gäller 1998 Världsdelar Nysmittade Avlidna

Lågrisk- Australien och Nya Zeeland < 100 < 100
områden Västeuropa < 500 < 100

Nordamerika < 500 < 100
Östeuropa och Centralasien 500 < 500

Mellanrisk- Östasien och Stilla havsområdet 1 500 < 1 000
områden Nordafrika och Mellanöstern 2 000 1 000

Mellanamerika 3 000 2 500
Sydamerika 5 000 2 700

Högrisk- Syd- och sydöstra Asien 55 000 (  9 procent) 40 000 (  8 procent)
områden Afrika söder om Sahara 530 000 (90 procent) 470 000 (92 procent)

Totalt 590 000 510 000

Källa:  Informationen till denna tabell har hämtats från dr Debrework Zewdie, World Bank-HIV 
and Breastfeeding Presentation Graphics. http://www.reproline.jhu.edu/english
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Summary

Reduced mother-to-child transmission
of HIV-1 in developing nations, despite
breast-feeding?  A review. 
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Antiretroviral therapy with zidovudine
during pregnancy, delivery, and to the newborn
in combination with Cesarean section has mar-
kedly reduced the rate of mother-to-child
transmission of HIV-1 in industrialized coun-
tries.  These strategies are not realistic in the less
developed world.  Nevertheless, short-term
antiretroviral therapy during delivery and short-
ly after birth has proven feasible as a means of
reducing the rate of vertical transmission in less
developed countries, in some studies even in
combination with exclusive breast-feeding.
The risks and benefits of breast-feeding among
HIV-1 infected mothers are discussed. 
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HIV-smitta från mor till barn

Läkemedel och kejsarsnitt
minskar risk för smitta

Det totala antalet individer i världen
som i december 1998 levde med
HIV/aids har beräknats till 33,8 miljo-
ner, en tioprocentig ökning jämfört med
ett år tidigare. Av dessa var 13,8 miljo-
ner kvinnor och 1,2 miljoner barn under
15 år [1]. Mer än 90 procent av alla HIV-
infekterade barn i världen har smittats
av modern under fosterlivet, i samband
med födelsen eller via bröstmjölken.
Man beräknar att nära 600 000 barn för
närvarande smittas på ett år. Den stora
majoriteten av dessa barn föds i utveck-
lingsländer, framför allt i Afrika. I stu-
dier från Afrika har man funnit att risken
för ett barn till en HIV-infekterad mor
att smittas är 25–40 procent utan profy-
laktiska åtgärder. Mortaliteten bland
barn med HIV är mycket hög under
första levnadsåren – mer än 500000
barn i världen dog i aids 1998 [1]. 

I USA föds årligen cirka 7 000 barn
till HIV -infekterade kvinnor. Smittöver-
föringen där var 20–25 procent fram till
1994 [2] men har minskat till under 5
procent 1998 [3]. I Europa beräknas an-
talet HIV-infekterade barn under 15 år
till nära 10000 [1]. Fyra tusen av dessa
har rapporterats från Rumänien och de
har i huvudsak smittats inom sjukvår-
den. I Västeuropa dominerar mor–barn-
transmission som smittväg. Frankrike,
Spanien och Italien står för det största
antalet barn till HIV-infekterade möd-
rar. I Sverige känner vi hittills till cirka

260 barn födda av HIV-infekterade
kvinnor, och av dessa har 65 barn smit-
tats. Smittöverföringen i den prospek-
tivt följda gruppen barn i Sverige under
perioden 1985–1993 var 26 procent.
Under åren 1994–1998 har 5 barn smit-
tats i Sverige av sina mödrar, vilket mot-
svarar en transmissionsfrekvens på 8
procent. 

Bland orsakerna till den minskning
av mor–barn-transmission av HIV som
skett de senaste åren i USA och Väst-
europa märks framför allt användningen
av zidovudin som profylax mot smitta
till barnet. Även andra åtgärder, såsom
förlossning med planerat kejsarsnitt och
behandling med HIV-läkemedel under
graviditeten resulterande i låga virus-
mängder i kvinnans blod vid förloss-
ningen, har med stor sannolikhet bidra-
git till att allt fler barn som föds av HIV-
infekterade mödrar undgår att smittas.

Riskfaktorer för smitta
från mor till bar n
Ökad risk för överföring av HIV från

mor till barn föreligger då kvinnan har
symtom av sin HIV-infektion, framför
allt aids, och/eller påverkat immunsta-
tus, dvs lågt antal CD4-positiva lymfo-
cyter (T-hjälparceller) och/eller låg kvot
mellan CD4-positiva och CD8-positiva
(T-suppressor-) lymfocyter. Vid påvis-
bart p24-antigen är transmissionsrisken
också ökad [4-6].

Det finns en korrelation mellan vi-
rusmängd i serum/plasma, mätt som an-
tal HIV-1-RNA-kopior/ml, och risk för
smittöverföring till barnet. Korrelatio-
nen är tydligast hos obehandlade kvin-
nor [2, 7-10], men är också klart visad
hos kvinnor med antiretroviral behand-
ling [3]. Transmission till barnet kan
dock förekomma även då modern inte
har påvisbart virus i blodet [9, 10], och
det föreligger stor överlappning i HIV-
1-RNA-nivåer mellan kvinnor som
överför virus till barnet och dem som
inte gör detta [2]. Ofta finns höga virus-
nivåer och lågt antal CD4-celler, indike-
rande aktiv HIV-infektion, samtidigt
hos de kvinnor som överför virus till
barnet [3].

Andra faktorer som ökar risken för
HIV-överföring är korioamnionit [11,
12] och förtidsbörd [6, 12]. Vidare har
uttalad A-vitaminbrist [13], lång tid
mellan vattenavgång och förlossning
[14, 15], intrauterin/peripartal stor blöd-
ning och invasiva ingrepp såsom am-
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