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Prognosticul nou-născuților din mame Covid-19 pozitive

INTRODUCERE

MATERIAL ȘI METODĂ

Text Test RT-PCR Sars-CoV-2 + matern:

 antenatal 57%

 postnatal 43%

Un procent semnificativ de 46,9% dintre

mame au avut studii superioare (spre

deosebire de tați – doar 23,5%) iar

69,1% aveau un loc de muncă.

REZULTATE

Text  

DISCUȚII

Incidența infectării neonatale cu virusul SARS-CoV-2 în lotul nostru a fost

de 1,2%.

Nou-născuții din mame cu test PCR SARS-CoV-2 pozitiv au prezentat

evoluție favorabilă necesitând în majoritatea cazurilor îngrijiri de rutină.

Prognosticul este bun, influențat desigur și de vârsta gestațională,

respectiv de indicele ponderal - fiind vorba în majoritatea cazurilor de

nou-născuți la termen, eutrofici.

Infecția neonatală se dovedește a fi destul de rar întâlnită în perioada

neonatală iar când acesta este depistată, momentul și cauza infectării nu

pot fi precizate cu exactitate.

CONCLUZII

Text

BIBLIOGRAFIE

Studiul este retrospectiv, pe un lot de 81 nou-născuți internați în

Clinica Neonatologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Sibiu în

perioada 01.05.2020-28.02.2021 ale căror mame au fost confirmate

cu infecție cu SARS-CoV-2 (test RT-PCR pozitiv la internare sau pe

parcursul internării). Conform protocolului, acești nou-născuti au fost

izolați de mame la momentul confirmării infecției materne și au fost

testati de două (în 4 situații de trei ori) pentru infecția cu SARS-CoV-2.

Datele din literatură cu privire la nou-născuții din mame COVID-19

pozitive arată că infecția neonatală cu SARS-COV-2 este întâlnită la un

număr mic din nou-născuții acestor mame.

Similar, clinica noastră s-a confruntat cu un singur caz de nou-născut

cu test PCR SARS-CoV-2 pozitiv la două testări consecutive (test II și

test III), însă fără simptomatologie (test I – negativ). Pozitivarea nou-

născutului are loc după ce acesta a fost alăptat la sân și a avut contact

cu mama circa 8 ore. Reprezintă singurul caz pozitivat din procentul de

33% al nou-născuților alimentați precoce la sân și care au fost în

contact cu mame confirmate pozitiv ulterior. De aceea, infecția prin

laptele matern este puțin probabilă, se pune în discuție mai mult

infecția postnatală pe cale aerogenă prin nerespectarea măsurilor de

igienă și protecție ale mamei.

A mai existat un caz cu test pozitiv la prima testare dar următoarele

două testări au fost negative și un alt caz cu test neconcludent la a

doua examinare, dar la cea de-a treia testare s-a negativat, situații
interpretate ca posibile contaminări ale probelor.

Majoritatea nou-născuților nu au dezvoltat complicații necesitând

doar ingrijiri de rutină. La 9,87% din nou-născuți, datorită suspiciunii

clinice, s-au efectuat testări biochimice. Un singur caz a prezentat un

PCR crescut ca urmare a infectiei bacteriene materno-fetale,

necesitând tratament antibiotic cu evoluție rapid favorabilă.

http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2020/04/Metodologia-privind-na%C8%99terea-la-gravidele-cu-infec%C8%9Bie-suspicionat%C4%83-confirmat%C4%83-cu-SARS-COV-2.pdf

https://www.reginamaria.ro/articole-medicale/poate-fi-transmis-sars-cov-2-de-la-mama-la-fat

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007605

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2009226

SARS-CoV-2 este un virus cu transmitere preponderent aerogenă, prin

intermediul picăturilor respiratorii, mai rar poate transmite și prin

contact (mai ales cu suprafețe contaminate) și pe cale fecal-orală.

Transmiterea verticală, de la mamă la făt nu este dovedită dar nu

poate fi exclusă. Până în prezent nu există dovezi cu privire la

transmiterea virusului prin secrețiile genitale.

Totusi, raportarea unor cazuri de nou-născuti la care testul pentru

SARS-CoV-2 a fost pozitiv la scurt timp dupa naștere a atras atenția
asupra posibilității infecției intrauterine, în special asupra transmiterii

transplacentare.

Cu toate acestea, dacă un nou-născut este testat pozitiv pentru

infecția virală SARS-CoV-2 poate fi dificil să se determine exact cum și

când s-a produs infecția.

Majoritatea mamelor se aflau la

prima sau a doua sarcină,

respectiv naștere și au provenit

mai des din mediul urban

Nașterea s-a realizat mai ales prin

operație cezariană. Situațiile nașterii pe

cale naturală au fost reprezentate de

gravidele care s-au prezentat la internare

în expulzie, cunoscute cu testare pozitivă

sau cele care au facut testarea RT-PCR

SARS-COV-2 dar rezultatul a fost aflat

dupănaștere.

Apgar 1 min Apgar 5 min Apgar 15 min

Nr. Media Nr. Media Nr. Media

81 9,69±0,74 3 8,67±0,58 2 9,50±0,71

Media  Scorului Apgar  la 1 minut: 9,69±0,74

Media greutății la naștere

(GN) - 3284,3±424,4 g

Un procent de 98,7% din

nou-născuți au fost negativi

la două testări PCR

consecutive pentru SARS-

CoV-2.

Un singur nou-născut a fost

pozitiv la două teste PCR

pentru SARS-COV-2 după ce

primul test a fost negativ, în

timp ce un alt nou-născut a

fost pozitiv la prima testare și

ulterior a prezentat 2 teste

negative.

Număr mese

la sân

Media

1-32 mese 6,74 ± 6,30

33% din nou-născuți au fost

alimentați precoce la sân.

1 nou-născut alimentat

precoce la sân și în contact

direct cu mama a fost pozitiv

la testul PCR.

Majoritatea nou-născuților nu au avut probleme semnificative de adaptare sau

afecțiuni serioase postnatal - 4 nou-născuți au prezentat probleme acute precum:

tahipnee tranzitorie neonatală, infecție materno-fetală, pneumotorax spontan și icter

accentuat necesitând tratament de specialitate.

Prezentația craniană s-a întalnit într-un procent important de 98,8% din cazuri, în timp

ce anomalii de cordon ombilical au fost raportate într-un procent de 22,2%.

Media vârstei de gestație: 39,12±0.99

Vârsta mamelor s-a încadrat în

intervalul 15 – 39 de ani, cu o 

medie de 27,65 ± 6,42 de ani

6,17 % fiind minore

În rândul taților niciunul 

nu a fost minor (18-50 

de ani) cu o medie de 

31,06 ± 6,73 de ani.

Media 

indicelui

ponderal:   

2,14±0,18

http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2020/04/Metodologia-privind-na%C8%99terea-la-gravidele-cu-infec%C8%9Bie-suspicionat%C4%83-confirmat%C4%83-cu-SARS-COV-2.pdf
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