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Abstract
A wide range of infectious diseases can occur during pregnancy, clinical presentation and course during
pregnancy may be altered due to a maternal cell immune disorder. Some infectious diseases can lead to
serious consequences for the mother or the fetus, including congenital malformations. It is very important
to know in detail the clinical presentation, the course of the disease, the management but also the maternal
and fetal risks especially in the case of congenital varicella syndrome, the mother's varicella-zosterian
pneumonia and neonatal varicella infection.
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Rezumat
O serie largă de boli infecţioase pot să apară în timpul sarcinii, prezentarea clinică şi evoluţia lor în timpul
gestaţiei putând fi modificate din cauza unei dereglări a imunităţii celulare materne. Unele boli infecţioase
pot duce la consecinţe grave pentru mamă sau pentru făt, inclusiv malformaţii congenitale. Este foarte importantă cunoaşterea în detaliu a prezentării clinice, a evoluţiei bolii, a managementului, dar şi a riscurilor
materne şi fetale, în special în cazul sindromului congenital de varicelă, pentru pneumonia cu virusul varicelo-zosterian a mamei şi pentru infecţia neonatală cu virus varicelo-zosterian.
Cuvinte cheie: sindrom congenital de varicelă, pneumonie cu virus varicelo-zosterian, varicelă
neonatală

Introducere
Sindromul congenital de varicelă, pneumonia cu virusul varicelo-zosterian a mamei şi infecţia neonatală cu virus varicelo-zosterian sunt
asociate cu morbiditate gravă maternă şi fetală
şi, nu rareori, cu mortalitate. Cu toate acestea,
vaccinarea împotriva virusului varicelo-zosterian poate preveni boala; administrarea de imunoglobulină înainte de dezvoltarea erupţiilor

Corresponding author:
Asist. Univ. Dr. Ana Maria Alexandra Stănescu
E-mail: alexandrazotta@yahoo.com

cutanate, cu sau fără medicamente antivirale,
poate modifica progresia bolii (1).
Natura extrem de contagioasă a virusului varicelo-zosterian stă la baza epidemiilor care se
răspândesc cel mai adesea în şcoli. Titrurile virale înalte se găsesc în veziculele caracteristice varicelei; astfel, în ciuda riscului asociat mai scăzut, transmiterea virală poate apărea, de asemenea, prin contact direct cu aceste vezicule
(2). În climatul temperat, varicela apare cel mai
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frecvent la sfârşitul iernii şi la începutul primăverii. Înainte de posibilitatea vaccinării, 90% dintre persoanele aflate în zone climatice temperate ar fi avut o infecţie primară (3).
La sfârşitul celei de-a doua faze viremice,
apar simptome cum ar fi: cefalee, febră şi stare
generală de rău, apoi urmează pruritul şi o erupţie cutanată maculopapulară, care devine veziculară, urmând să apară cruste aproximativ cinci
zile mai târziu. Pacientul este contagios cu două
zile înainte de apariţia erupţiei până la apariţia
crustei veziculelor. Infecţia primară asigură, în
general, imunitate pe toată durata vieţii (1).
Infecţiile cu varicelă în timpul sarcinii pot determina mai multe scenarii clinice care sunt asociate cu complicaţii de o severitate variabilă, în
funcţie de imunitatea maternă faţă de virus şi
de momentul infecţiei, manifestările clinice ale
mamei şi ale fătului fiind variate (4).
Avortul spontan nu a fost asociat cu varicela
în primul trimestru de sarcină, însă transmiterea
la făt înainte de săptămâna a 24-a de sarcină a
fost detectată serologic la 24% dintre cazuri (5).
Restricţia de creştere intrauterină apare în aproximativ 23% dintre cazuri, iar greutatea mică la
naştere apare în majoritatea cazurilor (6). Există
posibilitatea naşterii premature, iar rata crescută de mortalitate şi morbiditate a fost asociată
cu prezenţa sindromului congenital de varicelă,

pneumonia cu virusul varicelo-zosterian şi varicela neonatală (7).
Herpes zoster
Herpes zoster este cauzat de reactivarea
unei infecţii latente a virusului când mama este
seropozitivă, de obicei nu există viremie sau infecţie transplacentară, exceptând herpesul
zoster generalizat. Herpes zoster în timpul sarcinii nu este asociat cu risc pentru mamă sau făt,
terapia sistemică cu un analog nucleozidic sau
cu o imunoglobulină nefiind necesară (8). Se recomandă tratamentul intravenos cu aciclovir
10-20 mg/kg de 3 ori pe zi în prezenţa: herpes
zoster în dermatita extensivă, herpes zoster oticus, herpes zoster oftalmicus sau herpes zoster
hemoragic (9).
Expunerea unei femei gravide seronegative
fără manifestări ale bolii
Multe aspecte trebuie luate în considerare în
cazul unei expuneri semnificative la virus. Contactul familial, în aceeaşi casă, cu o persoană
care are varicelă sau herpes zoster, contactul direct (mai mult de 5 minute cu o persoană care
are varicelă sau herpes zoster nepansat), contactul în aceeaşi încăpere (mai mult de 15 minute) cu un pacient care suferă de varicelă sau her-

Tabelul 1. Prezentarea posibilelor scenarii ale varicelei la gravidă, făt şi nou-născut
Afecţiune
Herpes zoster în
sarcină

Transmitere
Fără viremie, nu se
transmite transplacentar
(excepţie – herpes zoster
generalizat)

Expunerea unei
Expuner�����
a�ă la
femei gravide
virus
seronegative fără
manifestări ale bolii
Varicela
Expunere la virus
necomplicată la
gravidă
Sindromul
congenital de
varicelă
Maternal Varicela
Pneumonia
Varicela neonatală
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Risc
Fără risc matern sau
fetal

Expunerea la
imunoglobulină nu
produce risc fetal

Pentru a evita anumite
riscuri ar trebui
efectuată operaţie
cezariană
Expunerea maternă la
Malformaţii ale mai
virus – varicela la gravidă – multor sisteme sau
transmitere transplacentară ���������
la făt
ţesuturi sau organe
Expunere la virus
Poat������
ă
ven��
ţia
Transplacentar, ascendent exantem generalizat, cu
sau prin tractul respirator
vezicule predominant
neonatal
hemoragice,
cu posibilitatea
apariţiei unei boli
����
temice

Tratament
Tratamentul sistemic doar dacă apare
herpes zoster în derma�
ă extensivă,
herpes zost���������
oster
�almicus, sau herpes zoster hemoragic
(în aceste cazuri se recomandă aciclovir
intravenos 10-20 mg/kg de 3 ori pe zi)
În caz de seronega��
ate se recomandă
vaccinarea în primele 96 de ore de la
expunere cu o doză i.v. de 1 ml/kg
În cazurile necomplicate – aciclovir oral
800 mg, de 5 ori/zi
aciclovir intravenos (10-15 mg/kg/zi,
�����������������
aciclovir intravenos (10-15 mg/kg/zi,
�����������������
aciclovir intravenos 10-20 mg/kg, de
���������������
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pes zoster, reprezintă expunere semnificativă
(10).
În cazul în care gravida nu dezvoltă exantem
în urma contactului, ar trebui efectuat testul
ELISA; dacă acesta este negativ (titrul imunoglobulinei G <1:64), se presupune că gravida este
susceptibilă la infecţie (11). Imunizarea (în Europa o doză i.v. de 1 ml/kg) trebuie făcută oricând
pe timpul sarcinii, în primele 96 de ore de la expunere în cazul seronegativităţii (12). Expunerea la imunoglobulină nu este cunoscută a produce risc fetal (12). În acest caz tratamentul cu
aciclovir nu este indicat, iar administrarea de
imunoglobulină nu poate preveni sindromul
congenital de varicelă (13).

Varicela la gravidă
Varicela se poate dezvolta la o gravidă seronegativă din cauza lipsei de anticorpi neutralizanţi, având de obicei o formă mai gravă decât
în restul populaţiei, în special în al treilea trimestru de sarcină. Seroconversia apare în decurs de 3-4 zile de la debutul exantemului. Viaţa
poate fi pusă în pericol, cu o rată a mortalităţii
de 10% (14). În cazul exantemului necomplicat,
se va trata cu aciclovir oral 800 mg, de 5 ori/zi.
Se pare că aciclovir şi valaciclovir nu produc
malformaţii genetice (15). Din cauza riscurilor la
care se expun mama şi fătul, ar trebui luată în
calcul operaţia cezariană.
Incidenţa varicelei este mai mică de
1-3/1.000 de sarcini, cu o rată de infectare
transplacentară de 25%, din care 1-2% vor manifesta clinic sindromul congenital de varicelă
(16). Monitorizarea maternă şi fetală este crucială, avortul fiind recomandat doar în cazul apariţiei anomaliilor semnificative, iar riscul de
avort spontan este de 8% (9,17,18).
Sindromul congenital de varicelă
În ceea ce priveşte sindromul congenital de
varicelă, au fost relatate în jur de 130 de cazuri
din 1947 şi până în prezent, cu o rată a mortalităţii de 30% în primele luni de viaţă, însă cu un
prognostic bun pentru supravieţuitori (19). Infecţia primară în primele două trimestre de sarcină are o incidenţă a infecţiei intrauterine de
25%, iar anomaliile congenitale apar la 12% din
cazuri (5). Varicela maternă în primele 20 de
săptămâni de sarcină a fost asociată cu o incidenţă a sindromului congenital de varicelă de
0,91% (13 cazuri de sindrom congenital de varicelă la 1.423 naşteri vii) (20).

Sindromul congenital de varicelă poate include malformaţii ale mai multor sisteme sau
selectiv ale unor ţesuturi sau organe (21). Pot să
apară: hipoplazia membrelor (46-72% dintre cazuri), leziuni cutanate (70% dintre cazuri), anomalii neurologice (48-62% dintre cazuri), tulburări oculare (44-52% dintre cazuri), hipoplazia
musculară, întârzierea dezvoltării, anomalii ale
tractului gastro-intestinal, ale tractului genitourinar şi ale sistemului cardiovascular (10,22,23).
Diagnosticul prenatal se bazează pe identificarea unor semne ale comorbidităţii în urma
unei examinări ultrasonografice detaliate (deformările membrelor, microcefalie, hidrocefalie,
calcificarea ţesuturilor moi şi întârzierea creşterii intrauterine) (24).
Deşi rata mortalităţii în primele luni este de
30%, prognosticul pe termen lung este favorabil. Nou-născuţii cu sindrom congenital de varicelă trebuie trataţi cu aciclovir intravenos pentru a preveni progresia (9).
Pneumonia cu virusul varicelo-zosterian a
mamei
Incidenţa varicelei în timpul sarcinii a fost
aproximată la 0,7-3/1.000 de sarcini (25). 1020% dintre cazurile de varicelă în timpul sarcinii
se complică având o rată de morbiditate/mortalitate mai mare decât în mod normal (26). Femeile gravide cu pneumonie trebuie spitalizate
pentru monitorizarea şi iniţierea terapiei antivirale, deoarece până la 40% dintre ele ar putea
avea nevoie de ventilaţie mecanică (27). Mortalitatea în cazurile severe este în prezent estimată la 3-14% (28,29). Riscul pentru pneumonie
creşte odată cu creşterea vârstei gestaţionale.
Herpes zoster la copil
Poate să apară în primul an de viaţă dacă
mama dezvoltă o infecţie primară în al doilea
sau al treilea trimestru de sarcină (30). 20% dintre descendenţi dezvoltă herpes zoster neonatal
sau infantil (16). Evoluţia bolii este, de obicei,
necomplicată, autolimitată, fără durere sau cu
durere redusă, afectarea cutanată se remite în
10-14 zile, de obicei fără cicatrici. Analogii nucleozidici sunt utilizaţi în caz de imunosupresie,
diseminare sau implicarea feţei sau a ochilor.

Varicela neonatală
Riscul de dezvoltare a varicelei neonatale
este mai mare dacă mama dezvoltă varicelă între 5 şi 7 zile prepartum şi 2 şi 7 zile postpartum,
23
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având o rată a mortalităţii de 7% (4,16,31). Infectarea nou-născutului se poate face prin trei
căi de transmitere: transplacentar (secundar viremiei materne), ascendent (prin canalul de
naştere) şi prin tractul respirator neonatal (16).
Perioada de incubaţie a virusului transmis intrauterin de la începutul erupţiei materne la începutul erupţiei cutanate neonatale variază, varicela neonatală în primele 10-12 zile de viaţă
fiind cauzată de transmiterea intrauterină, în
timp ce după acest timp este cauzată de infecţia
postnatală. Sistemul imunitar al nou-născutului
este imatur şi nu a produs încă anticorpi, iar cantitatea de anticorpi materni transferată prin placentă este insuficientă din cauza timpului scurt
între infecţia maternă şi naştere (4). Atunci când
varicela maternă apare cu 1-4 săptămâni înainte
de naştere, până la 50% dintre nou-născuţi vor fi
infectaţi, iar evoluţia bolii poate fi severă (31).
Nou născutul va dezvolta un exantem generalizat, cu vezicule predominant hemoragice,
putând să apară ca o boală multisistemică gravă,
incluzând pneumonie, meningoencefalită, cerebelită, mielită, hepatită, orhită, pancreatită, miocardită, nevrită nervului optic şi vasculită Henoch-Schönlein. Rata mortalităţii fără terapie
este de 20-30%, administrarea unei terapii
adecvate reducând rata mortalităţii la 10%, iar
naşterea prematură <28 săptămâni de gestaţie

sau greutatea mică la naştere < 1.000 g influenţează severitatea varicelei (32). Copiii cu antecedente de varicelă neonatală au un risc crescut
de a dezvolta herpes zoster înainte de vârsta de
10 ani. Nou-născutul trebuie izolat de mamă în
cazul în care are varicelă perinatal, iar copilul
trebuie observat într-un cadru clinic timp de 2
săptămâni postpartum. Terapia imediată intravenoasă cu aciclovir în doză de 10-20 mg/kg, de
3 ori pe zi, timp de cel puţin 7-14 zile, este esenţială.

Concluzii
Deşi varicela este o boală comună în copilărie, se poate dezvolta şi la adult. Mai mult,
atunci când apare la femeia gravidă, este asociată cu un impact puternic negativ asupra mamei, fătului dar şi al nou-născutului. Complicaţiile – ca sindromul congenital de varicelă,
pneumonia cu virusul varicelo-zosterian, varicela neonatală – pot duce la mortalitate şi morbiditate severe. Strategiile de prevenţie ar trebui
să includă şi planuri de gestionare a incidenţei
expunerii.
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