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Μικροβιακές και παρασιτικές λοιμώξεις κατά την
κύηση

∆ήμητρα Καββαθά
Επιμελήτρια Α΄ΕΣΥ
Παθολόγος Λοιμωξιολόγος

Η κύηση αποτελεί μια κατάσταση
ανοσοτροποίησης με αλλαγή στις

ανοσολογικές προτεραιότητες: ενίσχυση
της μη ειδικών ανοσιακών φραγμών και
μείωση της ειδικής ανοσιακής απάντησης

στα τελευταία στάδια
J Clin Immunol Dec 2011

Ανοσοτροποποίηση στη κύηση
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Ευαισθησία σε ενδοκυτάρια παθογόνα
Λευκοκυττάρωση και αύξηση CRP
Θετικοποίηση ψευδώς ορολογικών αντιδράσεων (IgM)
Ύφεση κατά την κύηση χρονίων αυτοανόσων νοσημάτων

(π.χ. RA, MS, θυρεοειδίτις)
Σύνδρομο ανοσολογικής αποκατάστασης μετά τον τοκετό

Clin Infect Dis 2007;45:1192-9

Ιδιαιτερότητες των λοιμώξεων κατά τη κύηση

Λοιμώξεις με ιδιαίτερη βαρύτητα για το έμβρυο (α΄τρίμηνο κυρίως)

Επιλογή των αντιμικροβιακών
Κοινές λοιμώξεις

με ιδιαίτερη βαρύτητα
για την έγκυο και το έμβρυο

Κύηση και Λοιμώξεις
επιλογή αντιβιοτικού: διαβάθμιση κινδύνου (FDA)

Α : ελεγχόμενες μελέτες σε ανθρώπους δεν αποδεικνύουν κίνδυνο
Β : μελέτες σε πειραματόζωα δεν δείχνουν κίνδυνο αλλά

απουσιάζουν τα δεδομένα στον άνθρωπο, ή μελέτες σε
πειραματόζωα δείχνουν κίνδυνο, αλλά ελεγχόμενες μελέτες σε
ανθρώπους δεν επιβεβαιώνουν τον κίνδυνο

C : δεν υπάρχουν αρκετές μελέτες σε πειραματόζωα ή τον
άνθρωπο ή μελέτες σε πειραματόζωα δείχνουν κίνδυνο για το έμβρυο
αλλά απουσιάζουν τα δεδομένα για τον άνθρωπο

D : υπάρχουν ενδείξεις κινδύνου για το ανθρώπινο έμβρυο αλλά το
όφελος μπορεί να υπερκαλύψει τον κίνδυνο σε ορισμένες
περιπτώσεις
Χ : αποδεδειγμένος κίνδυνος για το έμβρυο που δεν αντισταθμίζεται

από κανένα όφελος

ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ Α ΚΑΙ Χ



•3

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΣΧΟΛΙΟ

ΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝΕΣ Β Αντιβιοτικά πρώτης γραμμής

NIΤΡΟΦΟΥΡΑΝΙΑ Β Αντιβιοτικό πρώτης γραμμής στις UTI

ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΕΣ,
ΑΖΤΡΕΟΝΑΜΗ
ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΕΣ

Β
Β
Β

Η ιμιπενέμη είναι C

ΕΡΥΘΡΟΜΥΚΙΝΗ
ΑΖΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ
ΚΛΑΡΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ

Β
Β
C

Όχι η εστολική

ΚΟΤΡΙΜΟΞΑΖΟΛΗ C Αντιβιοτικό δεύτερης γραμμής . Αν είναι
δυνατό να αποφεύγεται στο γ΄τρίμηνο

ΚΛΙΝΔΑΜΥΚΙΝΗ B

ΜΕΤΡΟΝΙΔΑΖΟΛΗ B Να αποφεύγεται στο α΄τρίμηνο

ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΕΣ D Αντενδείκνυνται

ΚΙΝΟΛΟΝΕΣ C Αντενδείκνυνται

ΑΜΙΝΟΓΛΥΚΟΣΙΔΕΣ C/D Αν χρειαστεί προτιμάται η γενταμικίνη

ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ C
ΛΙΝΕΖΟΛΙΔΗ, 
ΤΙΓΕΚΥΚΛΙΝΗ,ΝΤΑΠΤΟΜΥΚΙΝΗ

C Δεν συνιστώνται λόγω απουσίας
δεδομένων

Arch Gynecol Obstet 2010;Sep 

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑ

ΚΙΝΔΥΝ
ΟΥ

ΣΧΟΛΙΟ

Ριφαμπικινη C

Εθαμβουτόλη, ισονιαζίδη C

Πυραζιναμίδη D

Αζόλες
Βορικοναζόλη

C
D

Εχινοκανδίνες C

Αμφοτερικίνη B

Ακυκλοβίρη,Bαλακυκλοβίρη B

Γανκυκλοβίρη C

Arch Gynecol Obstet 2010;Sep 

• Ασυμπτωματική έγκυος στη 13η εβδομάδα
κύησης με κ/α ούρων θετική για E. coli

• Eυαίσθητο σε
– αμοξυ/κλαβ, κεφ β΄, γ΄γενιάς, κινολόνες, 
αμινογλυκοσίδες, νιτροφουράνια, 
κοτριμοξαζόλη

• Ανθεκτικό σε
– αμπικιλλίνη , κεφ α΄ γενιάς
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Τι θα κάνετε

• 1. Τίποτε
• 2. Θεραπεία 3 ημερών με κοτριμοξαζόλη
• 3. Θεραπεία 3 ημερών με σιπροφλοξασίνη
• 4. Θεραπεία 7 ημερών με
αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό

Λοιμώξεις στην κύηση με ιδιαίτερη αντιμετώπιση
Ασυμπτωματική βακτηριουρία (ASB)

Παρατηρείται στο 2‐9% των κυήσεων

Ηλικία κυήσεως με την μεγαλύτερη ευαισθησία
ανίχνευσης η 16η εβδομάδα (έλεγχος μεταξύ 12ης ‐16ης
εβδομάδας)

Εργαλείο ανίχνευσης : η καλλιέργεια ούρων

Συνήθως E. Coli. 

Θεραπεία πάντα βάσει αντιβιογράμματος
Urol Clin North Am 2006;2007;34:35-42        Clin Infect Dis 2005;40:643-54
Cochrane Database Syst Rev 2010;9:CD007855

Λοιμώξεις στην κύηση με ιδιαίτερη αντιμετώπιση
Ασυμπτωματική βακτηριουρία (ASB) – κίνδυνοι στη

μητέρα και το νεογνο

• Αυξάνει κατά 20-30 φορές τον κίνδυνο πυελονεφρίτιδος (20-
>40%) 
•Η κύηση αποτελεί στοχείο επιπεπλεγμένης
πυελονεφρίτιδας. Θεραπεία δύο εβδομάδων και follow-up

• Κίνδυνος προώρου τοκετού και λιποβαρούς νεογνού
• Οι κίνδυνοι αναστρέφονται με επιτυχή θεραπεία. Άγνωστη η

καταλληλότερη διάρκεια θεραπείας (3- 7 ημέρες)
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∆έκα ημέρες μετά η κ/α ούρων είναι στείρα
αλλά κ/α ένα μήνα μετά (19η εβδομάδα
κύησης) είναι θετική με το ίδιο στέλεχος
E. coli

Tι θα κάνετε

• 1. Επανάληψη του ίδιου σχήματος για 7 
ημέρες

• 2. Θεραπεία με κεφαλοσπορίνη β΄ γενιάς
για 7 ημέρες

• 3. Θεραπεία με το ίδιο σχήμα και κατόπιν
χημειοκαταστολή για το υπόλοιπο
διάστημα της κύησης

Αλγόριθμος αντιμετώπισης ασυμπτωματικής
βακτηριουρίας

ΣΕ
ΥΠΟΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΒΑΚΤΗ
ΡΙΟΥΡΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΒΑΣΕΙ ΑΝΤΙΒΙΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑ ∆ΥΟ ΚΥΚΛΟΥΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΗΜΕΙΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΓΙΑ

ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

• 30% των γυναικών
θα υποτροπιάσουν
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Έγκυος με βρουκέλλωση

Τι θεραπεία θα συστήσετε;

1. συνδυασμό τετρακυκλίνης- στρεπτομυκίνης
2 συνδυασμό κοτριμοξαζόλης- τετρακυκλίνης
3 μονοθεραπεία με κοτριμοξαζόλη
4 συνδυασμό κοτριμοξαζόλης - ριφαμπικίνης

Έγκυος με φυματίωση

Τι θεραπεία θα συστήσετε;

1 συνδυασμό ισονιαζίδης, ριφαμπικίνης, αιθαμβουτόλης, 
πυραζιναμίδης
2 συνδυασμό ισονιαζίδης, ριφαμπικίνης, αιθαμβουτόλης, 
μοξιφλοξασίνης
3 συνδυασμό ισονιαζίδης, ριφαμπικίνης, αιθαμβουτόλης

Γυναίκα 32 ετών στη 10η εβδομάδα της κύησης. Ιστορικό δύο
προηγουμένων αποβολών. Σε εξέταση κολπικού

επιχρίσματος εικόνα μη ειδικής κολπίτιδας. Στη παρούσα
φάση η ασθενής είναι ασυμπτωματική. 
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Τι θα συστήσετε

• 1. Τίποτα
• 2. Μετρονιδαζόλη 250 mg τρεις φορές την ημέρα για 7 

ημέρες
• 3. Κλινδαμυκίνη 300 mg τρεις φορές την ημέρα για 7 

ημέρες
• 4Τοπικά μετρονιδαζόλη για 7 ημέρες
• 5. Το 2 ή 3

• Η μη ειδική κολπίτιδα έχει συσχετιστεί με
πρόωρη ρήξη μεμβρανών/ πρόωρο τοκετό

• Η τοπική θεραπεία θεωρείται λιγότερο
αποτελεσματική στη κύηση

• Η μετρονιδαζόλη και η κλινδαμυκίνη ανήκουν
στην κατηγορία κινδύνου Β. 

• Αποφυγή μετρονιδαζόλης στο α΄τρίμηνο;   

• Ασθενής στην 8η εβδομάδα κύησης παρουσιάζει
έντονο κνησμό και καύσο έξω γεννητικών
οργάνων μετά λήψη αντιμικροβιακής αγωγής με
κεφαλοσπορίνη για ασυμπτωματική βακτηριουρία

• Σε εξέταση κολπικού υγρoύ ανευρίσκονται
άφθονες υφές μυκήτων
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Τι θα συστήσετε

• 1. Φλουκοναζόλη 150 mg εφάπαξ σε αυτήν και
τον σύντροφο της

• 2. Φλουκοναζόλη 150 mg εφάπαξ σε αυτήν
• 2  Τοπική θεραπεία με (κλοτριμαζόλη/ 
μικοναζόλη ) για 7 ημέρες

• Η φλουκοναζόλη θεωρείται κατηγορία κινδύνου
C/D (σε μεγάλες δόσεις)

• Εντούτοις, η χρήση μικρών δόσεων δεν έχει
συσχετιστεί με στατιστικά σημαντική αύξηση
συγγενών ανωμαλιών

• Έγκυος στη 16η εβδομάδα στη κύηση παραπέμπεται σε
σας από το γυναικολόγο της γιατί σε προγεννητικό
έλεγχο βρέθηκε VDRL + 1/ 32 *

• H ασθενής στη παρούσα φάση είναι ασυμπτωματική και
δεν αναφέρει προηγούμενο ιστορικό συμβατό με
πρωτογενή/ δευτερογενή σύφιλη.

• Στην παρούσα φάση και αυτή και ο σύντροφος της είναι
μονογαμικοί αλλά και οι δύο είναι πρώην χρήστες
ενδοφλεβίων ουσιών

*Έλεγχος για σύφιλη πρέπει να γίνεται στο πρώτο τρίμηνο, 
στο 3ο τρίμηνο (28η -32η εβδομάδα) και κατά τον τοκετό σε γυναίκες

υψηλού κινδύνου
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Τι θα συστήσετε

• 1. Άμεση εισαγωγή στο νοσοκομείο για
οσφυονωτιαία παρακέντηση

• 2. Μία δόση βενζαθινικής πενικιλλίνης ΙΜ
• 3. Τρεις δόσεις βενζαθινικής πενικιλλίνης ΙΜ
με διαφορά μιας εβδομάδας

• 4. Περαιτέρω έλεγχο με μία τρεπονημική
εξέταση

Οι μη τρεπονημικές εξετάσεις είναι θετικές

• Η θεραπεία της σύφιλης κατά την εγκυμοσύνη ακολουθεί τους κανόνες
θεραπείας ανάλογα με το στάδιο της νόσου (στη πρώιμη σύφιλη πολλοί ειδικοί
συνιστούν δύο δόσεις βενζαθινικής πενικιλλίνης αντί για μία)

• Η θεραπευτική παρέμβαση θεραπεύει τη νόσο στη μητέρα αποτρέπει τη
νόσο στο έμβρυο και θεραπεύει τυχόν εγκατεστημένες βλάβες

Ο χρυσός κανόνας της θεραπείας είναι η πενικιλλίνη.
Σε αλλεργία στη πενικιλλίνη προτιμάται απευαισθητοποίηση
Εναλλακτικά

Κεφτριαξόνη;
η δοξυκυκλίνη αντενδείκνυται
η ερυθρομυκίνη είναι αναποτελεσματική
με την αζιθρομυκίνη δεν υπάρχει εμπειρία

• Χωρίς θεραπεία 70-100% των νεογνών θα μολυνθούν
ενώ με επιτυχή θεραπεία θα μολυνθούν μόνο το 1-2% 
αυτών

• Παράγοντες κινδύνου για μόλυνση των νεογνών παρά τη
θεραπεία
– Υψηλοί τίτλοι VDRL στην έναρξη της αγωγής και κατά τον

τοκετό
– Γέννηση πριν την 36η εβδομάδα
– Πρώιμο στάδιο της νόσου της μητέρας κατά τη κύηση
– Μικρό διάστημα μεταξύ θεραπείας και τοκετού (< 30 ημέρες )
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H κάθετη μετάδοση της σύφιλης

• Συμβαίνει σε όλα τα στάδια της εγκυμοσύνης
• Η πιθανότητα κάθετης μετάδοσης αυξάνει με τη πρόοδο

της εγκυμοσύνης αλλά οι συγγενείς βλάβες είναι
βαρύτερες κατά τα πρώτα στάδια της κύησης και
αφορούν
– Ελλιπή ενδομητρική ανάπτυξη/γέννηση
λιποβαρούς νεογνού

– Ενδομήτριο θάνατο/ πρόωρο τοκετό
– Συγγενείς ανωμαλίες

Επιβεβαιωμένη συγγενής σύφιλη

• Μη τρεπονημικός τίτλος νεογνού 4πλάσιος της μητέρας

• Κλινική εξέταση συμβατή με συγγενή σύφιλη

• Θετική άμεση μικροσκόπηση σκοτεινού πεδίου ή ειδικά
φθορίζοντα σε οποιοδήποτε υγρό/ιστό

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝΗ 10 ΗΜΕΡΕΣ
ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΑ

Πρώιμη συγγενής σύφιλη
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Νεογνά φυσιολογικά σε κίνδυνο για συγγενή
σύφιλη (μητέρα με ιστορικό σύφιλης)

Η μητέρα έχει λάβει επαρκή θεραπεία
4 εβδομάδες τουλάχιστον

πριν τον τοκετό;

Η μητέρα έχει θεραπευθεί
χωρίς ένδειξη
επαναμόλυνσης/ υποτροπής;

Ποιός είναι ο τίτλος της μη
τρεπονημικής εξέτασης
του παιδιού σε σχέση με
της μητέρας;

Φυσιολογικό νεογνό

Νεογνό με αρνητικό τίτλο
Πλήρως θεραπευμένη μητέρα

Τίποτε
ή (μία δόση

Βενζαθινικής πενικιλλίνης) 

Νεογνό με θετικό τίτλο
Πλήρως θεραπευμένη μητέρα

Μία δόση
βενζαθινικής πενικιλλίνης

Μη θεραπευμένη/ατελώς
Θεραπευμένη μητέρα

Μητέρα
ΟΝΠ, Ro μακρών οστών, 
εργαστηριακός έλεγχος*

*Αν όλα κφ μία δόση βενζαθινικής πενικιλλίνης, 
αλλιώς 10 ημέρες πενικιλλινη παρεντερικά

Μητέρα με δευτερογενή σύφιλη στη 10η εβδομάδα
κύησης. 
RPR κατά τη διάγνωση 1: 64 
Θεραπεία με δύο δόσεις βενζαθινικής πενικιλλίνης
(μία ανά εβδομάδα)
Νεογνό : κλινικά κφ
RPR νεογνού κατά τη γέννηση 1: 32
RPR μητέρας κατά τη γέννηση 1: 64
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Τι θα κάνετε για το νεογνό

1. Μία δόση βενζαθινικής πενικιλλίνης ΙΜ
2. Τίποτε
3 ΟΝΠ, ακτινογραφίες μακρών οστών, εργαστηριακό

έλεγχο και επί παθολογικού ευρήματος 10 ημέρες
πενικιλλίνη IV

4 10 ημέρες πενικιλλίνη IV

Όψιμη συγγενής σύφιλη

Όψιμη συγγενής σύφιλη
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• Γυναίκα στη 16η εβδομάδα κύησης εμφανίζει
ασυμπτωματική βακτηριουρία με Strept B 
(Streptococcus agalactiae)

Λοιμώξεις στην κύηση με ιδιαίτερη αντιμετώπιση
Ασυμπτωματική βακτηριουρία (ASB) ή αποικισμός

κόλπου με στρεπτόκοκκο ομάδας Β

ΜΜWR 2002 / Vol. 51 / No. RR-11
N Engl J Med 2009;360:2626-36.

H βακτηριουρία με στρεπτόκοκκο ομάδας Β, εκτός από την ένδειξη
θεραπείας παρέχει και την ένδειξη αποικισμού του κόλπου/ορθού από το
μικρόβιο

αποικισμός με στρεπτόκοκκο ομάδας Β, επί φυσιολογικού τοκετού, 
δημιουργεί κίνδυνο για νεογνική σήψη (1η εβδομάδα – 1ο τρίμηνο ζωής)

10-30% των εγκύων έχουν αποικισμό από στρεπτόκοκκο Β και 2-4% 
εμφανίζουν βακτηρουρία

Συνιστάται έλεγχος αποικισμού κόλπου και ορθού σε όλες τις έγκυες
κατά τη 35η-37η εβδομάδα της κυήσεως και χορήγηση προφύλαξης
κατά τον τοκετό

Tι θα κάνετε
• 1. Μετά την αρχική θεραπεία θα συστήσετε

χημειοπροφύλαξη μέχρι τον τοκετό

• 2. Θα ακολουθήσετε το πρωτόκολλο της
ασυμπτωματικής βακτηριουρίας και θα συστήσετε
χημειοπροφύλαξη κατά τον τοκετό

• 3. Μετά την αρχική θεραπεία, θα συστήσετε μηνιαία κ/α
κόλπου και επί αποικισμού κύκλους θεραπείας μέχρι τον
τοκετό

• 4. Θα ακολουθήσετε το πρωτόκολλο της
ασυμπτωματικής βακτηριουρίας και κ/α κόλπου /ορθού
την 35- 37 εβδομάδα
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Ένδειξη για χημειοπροφύλαξη κατά τον
τοκετό έχουν

• Θετική κ/α για Strept B από τον κόλπο ή το ορθό (λήψη
κατά τη 35η- 37η εβδομάδα)

• Βακτηριουρία από Strept B κατά την παρούσα
εγκυμοσύνη

• Ιστορικό γέννησης νεογνού με πρώιμη λοίμωξη (0-6η

ημέρα) από Strept B

Σε μη γνωστή κατάσταση αποικισμού

• Ένδειξη χημειοπροφύλαξης έχουν
γυναίκες με
– Πυρετό κατά τον τοκετό >/ 38
– Παρατεταμένη ρήξη υμένων > 18 ώρες
– Πρόωρη έναρξη τοκετού < 37 εβδομάδες
– Μοριακή μέθοδος θετική για Strept B 

(NAAT) κατά τον τοκετό

Προφύλαξη από στρεπτόκοκκο ομάδας Β

Έναρξη φυσιολογικού τοκετού..

Πενικιλλίνη αρχικά 5 MU IV και στη συνέχεια 2.5MU IV
ανα4ωρο

Ή

Αμπικιλλίνη 2g IV αρχικά και στη συνέχεια 1g ανα 4ωρο

Ή

Κλινδαμυκίνη 900mg ανα 8ωρο IV

Ή

Βανκομυκίνη 1g ανα 12ωρο IV

...Μέχρι το τέλος του φυσιολογικού τοκετού
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• Γυναίκα 30 ετών στην 20η εβδομάδα της
κύησης προσέρχεται με πυρετό έως 38 C, 
μυαλγίες, πόνο στη κοιλιακή χώρα και
στην οσφύ από διημέρου

Ποιά είναι η πλέον επικίνδυνη
διάγνωση;

• 1. Πυελονεφρίτις
• 2  Oξεία CMV  λοίμωξη
• 3  Λιστερίωση
• 4  Οξεία τοξοπλάσμωση

Λιστέρια κατά την εγκυμοσύνη

• 17 φορές πιο συχνή από τον γενικό
πληθυσμό

• Πιο συχνή στο 3ο τρίμηνο, αλλά με
σοβαρότερες συνέπειες για το κύημα στο
1ο και 2ο τρίμηνο (συνήθως αυτόματη
αποβολή/γέννηση νεκρού νεογνού)
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• Λόγω συνεχιζόμενου κοιλιακού άλγους και μειωμένων
παλμών εμβρύου η ασθενής εισήχθη στο Νοσοκομείο. 

• Κατά την εισαγωγή απύρετη, με αυξανόμενη ένταση
κοιλιακού άλγους

• Τις επόμενες ώρες διαπίστωση εμβρυικού θανάτου , 
προκλητός τοκετός εμβρύου με ανάπτυξη συμβατή με
την ηλικία κύησης

• Κ/α πλακούντα και αμνιακού υγρού: Listeria
monocytogenes

Λιστέρια στην εγκυμοσύνη

Συνήθως στην μητέρα ήπια κλινική εικόνα με καλή έκβαση
(όμως 35% βακτηριαιμία). Απαιτείται υψηλός βαθμός
κλινικής υποψίας για να τεθεί έγκαιρα η διάγνωση

•1/5 των κυήσεων καταλήγουν σε αυτόματη
αποβολή/γέννηση νεκρού νεογνού

•2/3 των υπολοίπων νεογνών εμφανίζουν πρώιμη νόσο (0-
6 ημέρα) με σήψη/πνευμονία/μηνιγγίτιδα

Θεραπεία
• Θεραπεία εκλογής: αμπικιλλίνη σε μεγάλες

δόσεις+/γενταμυκίνη. Εναλλακτικά κοτριμοξαζόλη

• Η θεραπεία στη μητέρα είναι αναγκαία και μερικές φορές
μπορεί να αποτρέψει τη νόσο στο νεογνό

• Θεραπεία στο νεογνό για 2- 3 εβδομάδες
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Πρόληψη
• Αποφυγή μαλακών τυριών, γαλακτοκομικών από μη

παστεριωμένο γάλα, πατέ κρεάτων
• Βράσιμο έτοιμων φαγητών και ήδη μαγειρευμένων φαγητών

που διατηρούνται στο ψυγείο πριν τη κατανάλωση
• Αποφυγή καπνιστών θαλασσινών που διατηρούνται στο

ψυγείο

• Έγκυος στη 13η εβδομάδα της κύησης έχει γατάκι στο
σπίτι

• Έλεγχος για τοξοπλάσμωση IgG-, IgM –
• Έχει μεγαλύτερο κίνδυνο οξείας τοξοπλάμωσης;

– 1 Ναι
– 2 Όχι

Οδηγίες για μείωση του κινδύνου οξείας
τοξοπλάσμωσης κατά την εγκυμοσύνη

• 1.Αποφυγή κατανάλωσης μισοψημένου /ωμού κρέατος
• 2 Χρήση γαντιών και προσεκτικό πλύσιμο χεριών μετά

το χειρισμό ωμού κρέατος
• 3 Προσεκτικό πλύσιμο μαχαιριών/ εργαλείων μετά το

χειρισμο ωμού/ μισοψημένου κρέατος
• 4 Προσεκτικό πλύσιμο ωμών λαχανικών /φρούτων
• 5 Χρήση γαντιών κατά την επαφή με χώμα/κηπουρικές

εργασίες. Αμέσως μετά προεκτικό πλύσιμο χεριών
• 6 Χρήση γαντιών κατά τον χειρισμό των απορριμάτων

γάτας. Αμέσως μετά προεκτικό πλύσιμο χεριών
• 7 Κράτημα οικόσιτων γατιών μέσα σπίτι, αποφυγή

ταϊσματος με ωμό κρέας
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Κίνδυνος μετάδοσης στο έμβρυο σε σχέση με την
ηλικία κύησης κατά την οξεία νόσηση της μητέρας

Κίνδυνος και βαρύτητα συγγενούς
τοξοπολάσμωσης

1ο τίμηνο 2ο τρίμηνο 3ο τρίμηνο

Συγγενής
τοξοπλάσμωση

9-0% 27-0% 59-0%

Υποκλινική
νόσος

22-2% 74-4% 89-8%

Κλινικά εμφανής
νόσος

77-8% 15-6% 10-2%

Αποβολή/
Πρώιμος
τοκετός

5-0% 2-0% 0%

• Έγκυος στη 12η εβδομάδα έχει αντισωματικό
έλεγχο: anti toxo IgG+ , IgM +

• Tι θα συστήσετε
– 1 διακοπή κύησης
– 2 θεραπεία με σπιραμυκίνη και επανάληψη εξετάσεων
σε 4 εβδομάδες
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Η διάγνωση στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη στηρίζεται στην
ανίχνευση αντισωμάτων έναντι τοξοπλάσματος στον ορό

Περιορισμοί

Μακρά παραμονή αντισωμάτων

Ψευδώς θετικά

Διακύμανση ακρίβειας μεταξύ εργαστηρίων / kits

Απαιτούνται εργαστήρια με δυνατότητα φύλαξης δειγμάτων για ≥ 2 
μήνες

Κύηση και τοξοπλάσμωση

ΧρόνοιΧρόνοι παραμονήςπαραμονής αντισωμάτωναντισωμάτων
IgG >2 εβδομάδες (peak 4 εβδ.) δια βίου

IgM > 1-2 εβδ.         12 χρόνια

IgA > 2 μήνες 11 μήνες (5% δεν παράγεται)

IgE : οξέως 4 μήνες

IgG Avidity :>0.3 μετά το τετράμηνο της λοίμωξης

Κύηση και τοξοπλάσμωση

2002;185(Suppl 1):S73–82JID 2002;185(Suppl 1):S73–82

Κύηση και τοξοπλάσμωση

• Η διάγνωση της οξείας τοξοπλάσμωσης απαιτεί
4πλασιασμό του τίτλου IgG σε 3-4 εβδομάδες ή
IgG >1:512 (IFA, dye test)+ IgM θετικά
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Έγκυος στο α’ τρίμηνο κύησης

Ορολογικός έλεγχος για τοξόπλασμα

IgG (-) 
IgM(-)

IgG (-) 
IgM(+)

IgG (+) 
IgM(+)

IgG (+) 
IgM-)

Προφύλαξη
έκθεσης

Επανέλεγχος
επανέλεγχος

ανα 8 
εβδομάδες

Ανοσία

Δεν απαιτείται
περαιτέρω
έλεγχος

Πιθανή οξεία
νόσηση

Κύηση και τοξοπλάσμωση

Έναρξη
σπιραμυκίνης

Πιθανή οξεία
νόσηση

Επανάληψη IgG, IgM σε 4 εβδομάδες, 
μαζί με IgA και IgG avidity

Ορομετατροπή ή 4 πλασιασμός
τίτλου IgG avidity χαμηλό και IgA

θετικό

Σταθερός τίτλος, 
IgA αρνητικό, IgG

avidity υψηλό

Διακοπή
σπιραμυκίνης. 

Ανοσία ή ψευδώς
θετικός τίτλος

Συνέχιση σπιραμυκίνης

Αμνιοκέντηση στις 20-22 εβδ. και
≥ 4 εβδ. από νόσο μητέρας

PCR (+) PCR (-)

Συνέχιση
σπιραμυκίνης/ 
U/s ανα 2-4 εβδ.

Νόσος
εμβρύου

Κύηση και τοξοπλάσμωση

Έλεγχος
ασυμπτωματικού

νεογνού

Νόσος
εμβρύου

U/ S (+) U/ S (-)

Χορήγηση
θεραπείας

Πυριμεθαμίνη+

σουλφαδιαζίνη+

φολινικό οξύ

Χορήγηση
θεραπείας

ή διακοπή
κυήσεως

U/ S (+): διάταση κοιλιών,υδροκέφαλος, μικροκεφαλία, 
ενδοκρανιακές ή ηπατικές ασβεστώσεις, ασκίτης, ύδρωπας, 
πάχυνση πλακούντα

Κύηση και τοξοπλάσμωση
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Κλινικά εμφανής συγγενής τοξοπλάσμωση

• Τα ασυμπτωματικά νεογνά (80-90%) μπορεί να
εμφανίσουν αργότερα

χοριοαμφιβληστροειδίτιδα/ διαταραχές
όρασης,ακοής μαθησιακές και κινητικές

δυσκολίες

• Αγνωστο αν η θεραπεία κατά την κύηση μειώνει
τον κίνδυνο εμφάνισης συγγενών ανωμαλιών

Έλεγχος νεογνού για συγγενή
τοξοπλάσμωση

• Πλήρης κλινική, νευρολογική, οφθαλμολογική εξέταση

• ΟΝΠ

• ΜRI /U/S εγκεφάλου

• Toxo PCR σε εμβρυικό ιστό, αίμα, ΕΝΥ κλπ

• IgG, ΙgM, IgA, ΙgE σε εμβρυικό αίμα
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Αξιολόγηση ορολογικών εξετάσεων

• Τα ΙgG αντισώματα μπορεί να αντικατοπτρίζουν τα
αντισώματα της μητέρας

• Τα ΙgM αντισώματα μπορεί να μη παράγονται σε νεογνά
των οποίων η μητέρα έχει λάβει θεραπεία

• Τα ΙgΑ και ΙgE είναι πιο ευαίσθητα από τα ΙgM
αντισώματα

• Μπορεί να υπάρχει <<διαρροή>> ΙgM και ΙgΑ
αντισωμάτων από τον πλακούντα

• Σε μη μολυσμένα νεογνά τα ΙgG αντισώματα μειώνονται-
εξαφανίζονται σε 6- 12 μήνες

Κύστη toxo σε βιοψία εγκεφάλου

Ταχυζωίτες toxo μετά εμβολιασμό
σε περιτοναϊκή κοιλότητα
κουνελιού

• Τι θεραπεία θα συστήσετε σε ασυμπτωματικό νεογνό με
επιβεβαιωμένη συγγενή τοξοπλάσμωση

1. Τίποτε και παρακολούθηση των τίτλων IgG, IgM
για ένα χρόνο

2 Σπιραμυκίνη για ένα χρόνο

3 Συνδυασμό πυριμεθαμίνης-
σουλφαδιαζίνης- φολινικού οξέος για ένα
χρόνο
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ΙογενείςΙογενείς λοιμώξειςλοιμώξεις στηνστην
εγκυμοσύνηεγκυμοσύνη

Α. Αντωνιάδου

ΛοιμώξειςΛοιμώξεις στηνστην εγκυμοσύνηεγκυμοσύνη πουπου μπορούνμπορούν νανα
επηρεάσουνεπηρεάσουν τοτο έμβρυοέμβρυο

OXOPLASMA

THER 

UBELLA

MV

ERPES

(Hep B, Syphilis, VZV, Parvo B19, HIV)(Hep B, Syphilis, VZV, Parvo B19, HIV)

Γυναίκα 30 ετών, πρωτοτόκος, στην 10η εβδομάδα της
εγκυμοσύνης προσκομίζει τον αρχικό ορολογικό
έλεγχο που έκανε. Σημειώνεται σε αυτόν IgG και IgM 
αντισώματα για ερυθρά θετικά. Αναφέρει πρόσφατη
λοίμωξη ανώτερου αναπνευστικού και ότι δεν
θυμάται τί παιδικά εμβόλια έχει κάνει. Τι θα
συστήσετε;

1. Διακοπή κυήσεως
2. Υπερηχογράφημα εμβρύου
3. Επανάληψη του ορολογικού ελέγχου σε 2‐3 

εβδομάδες
4. Άμεση μέτρηση IgG Avidity
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1. Είναι δυνατή η επαναλοίμωξη από τον ιό της
ερυθράς μετά από νόσηση ή εμβολιασμό

2. Ο κίνδυνος προσβολής του εμβρύου στην
επαναλοίμωξη από τον ιό της ερυθράς είναι το ίδιο
σημαντικός με την αρχική οξεία λοίμωξη

3. Ερυθρά μετά την 20η εβδομάδα της κυήσεως δεν
αποτελεί κίνδυνο για το έμβρυο

4. Τα IgM αντισώματα μπορούν να παραμείνουν
θετικά για 1 χρόνο μετά από νόσηση ή εμβολιασμό

5. Όλα τα ανωτέρω

Με ποιο από τα κατωτέρω ΔΕΝ θα συμφωνούσατε;

Tο IgG avidity είναι 70%. 

Η πιθανότητα συγγενών βλαβών
ανάλογα με την ηλικία κυήσεως
• 90% <11 εβδομάδες
• <1% 16‐20 εβδομάδες
• 0 >20 εβδομάδες

Ο ιός περνάει τον
πλακούντα 25‐
100% ανάλογα με
την ηλικία κυήσεως

JOGC 2008

Έχει μεγάλη σημασία ο
υπολογισμός των χρονικών

συσχετίσεων σε πιθανή ερυθρά

2000-2008

Η ερυθρά είναι σπάνια στην Ελλάδα

Muskat et al, Vaccine 2012
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Ερυθρά στην ενήλικο γυναίκα

>50% ασυμπτωματική
Επώαση 12‐23 ημέρες
Μεταδοτική 7 ημέρες πριν και 5‐7 ημέρες μετά την

έκθυση του εξανθήματος
Εμβόλιο υπάρχει από το 1969
Η διάγνωση ορολογική
IgG avidity >60% σημαίνει λοίμωξη παλιά, τουλάχιστον

προ 6μήνου, ή εμβολιασμό
Υπάρχει επαναλοίμωξη. Αν ασυμπτωματική, κανένας

κίνδυνος για το έμβρυο. Αν συμπτωματική πολύ μικρός
κίνδυνος <1‐8%
Αν απαιτείται διάγνωση στο έμβρυο, μεγάλη ευαισθησία

η μοριακή μέθοδος σε αίμα από ομφάλιο λώρο
JOGC 2008

Γυναίκα 23 ετών, πρωτοτόκος, στην 14η εβδομάδα της
κυήσεως η οποία εξελίσσεται κανονικά. Κατά τον
έλεγχο της αυχενικής διαφάνειας αυτή ευρίσκεται
αυξημένη. Το υπερηχογράφημα του εμβρύου
παρουσιάζει ανεπάρκεια μιτροειδούς και τριγλώχινας
βαλβίδας. Τι πρέπει να γίνει στη συνέχεια; 

1. Καρυότυπος
2. Μέτρηση με doppler της ταχύτητας ροής της

μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας του εμβρύου
3. Έλεγχος της μαμάς για οξεία λοίμωξη από Parvo 

B19
4. Επανάληψη του υπερηχογραφήματος σε μια

εβδομάδα
5. Όλα τα ανωτέρω

Parvo B19Parvo B19 καικαι εγκυμοσύνηεγκυμοσύνη

Ο ιός είναι ισχυρός αναστολέας της αιμοποίησης
προσβάλοντας τα πρόδρομα αιμοποιητικά κύτταρα

Μεταδίδεται με σταγονίδια και μεταγγίσεις

Παρουσιάζει επιδημικά κύματα

30-60% των ενηλίκων είναι οροθετικοί

35-45% των εγκύων είναι επίνοσοι και 1-2% θα
νοσήσουν

50% η νόσηση της εγκύου είναι ασυμπτωματική

J Clin Virol 2006;36:1

Semin Fetal Neonatal Med 2009;14:218
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Parvo B19Parvo B19 καικαι εγκυμοσύνηεγκυμοσύνη

Συγγενής λοίμωξη από Parvo B19Parvo B19 μπορείμπορεί νανα γίνειγίνει
μόνονμόνον επίεπί οξείαςοξείας νοσήσεωςνοσήσεως τηςτης εγκύουεγκύου

ΗΗ συχνότητασυχνότητα μετάδοσηςμετάδοσης στοστο έμβρυοέμβρυο είναιείναι 3030--50%. 50%. 
ΗΗ νοσηρότητανοσηρότητα μικρότερημικρότερη >25>25WW((peak 17peak 17--24 24 εβδεβδ.).)

H H λοίμωξηλοίμωξη τουτου νεογνούνεογνού μπορείμπορεί νανα είναιείναι
ασυμπτωματικήασυμπτωματική ήή νανα προκαλέσειπροκαλέσει απλαστικήαπλαστική αναιμίααναιμία
καικαι ύδρωπαύδρωπα καικαι εμβρυικόεμβρυικό θάνατοθάνατο((θνητότηταθνητότητα <10%)<10%)

ΟΟ ύδρωπαςύδρωπας χωρίςχωρίς μετάγγισημετάγγιση έχειέχει 8080--100% 100% 
θνητότηταθνητότητα

σπάνιασπάνια προκαλείπροκαλεί καικαι νευρολογικέςνευρολογικές ανωμαλίεςανωμαλίες

J Clin Virol 2006;36:1

Semin Fetal Neonatal Med 2009;14:218

Parvo B19Parvo B19 καικαι εγκυμοσύνηεγκυμοσύνη

ανίχνευση των ειδικών IgG και IgM 
αντισωμάτων (τα IgM παραμένουν θετικά για 3 
μήνες περίπου και τα IgG δια βίου). Στην
λοίμωξη τον πρώτο μήνα τίτλος των IgM είναι
μεγαλύτερος

Ανίχνευση ενεργού ιαιμίας με υψηλή
συγκέντρωση DNA του ιού (108 – 1012) . Χαμηλού
βαθμού ιαιμία μπορεί να παραμείνει επί μήνες

αν ύποπτη λοίμωξη και αρνητικά αντισώματα
επανάληψη μετά από 2 εβδομάδες

Η διάγνωση απαιτεί

Πιθανή προσβολή ή έκθεση μητέρας

Parvo B19Parvo B19 καικαι εγκυμοσύνηεγκυμοσύνη

Προσβολή εμβρύου: 
αναιμία

Παρουσία ύδρωπος:U/S:
οιδήματος δέρματος ή
κρανίου, περικαρδιακού ή
πλευριτικού υγρού, ασκίτου, 
ηπατομεγαλίας, 
πλακουντομεγαλίας ή
πολυυδραμνίου, 
καρδιομεγαλίας

Κλινικά: αισθητή μείωση των
κινήσεων του εμβρύου

MCA-PSV(Peak systolic 
velocity μέσης εγκεφαλικής)

Η διάγνωση απαιτεί
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Οξεία ή πρόσφατη λοίμωξη εγκύου

υπερηχογράφημα

Παρουσία ύδρωπος Απουσία ύδρωπος

U/S ανα εβδομάδα
εως 10-12 εβδ.μετά

την έκθεση

∆ιαδερματική
λήψη αίματος

ομφαλίου λώρου

Ht 

∆ΕΚ Ht 

∆ΕΚ
Απλασία σε
υποχώρηση, δεν
απαιτείται Θ

Ενδομήτρια
μετάγγιση (1-5).

Parvo B19Parvo B19 καικαι εγκυμοσύνηεγκυμοσύνη

J Clin Virol 2006;36:1

Semin Fetal Neonatal Med 2009;14:218

ΓυναίκαΓυναίκα στονστον 55οο μήναμήνα τηςτης εγκυμοσύνηςεγκυμοσύνης
επισκέπτεταιεπισκέπτεται τηντην αδελφήαδελφή τηςτης γιαγια τοτο παιδικόπαιδικό πάρτυπάρτυ
γενεθλίωνγενεθλίων τηςτης 44χρονηςχρονης ανηψιάςανηψιάς τηςτης. . ΜετάΜετά απόαπό 2 2 
ημέρεςημέρες ηη αδελφήαδελφή τηςτης τηςτης τηλεφωνείτηλεφωνεί γιαγια νανα τηςτης πείπεί
ότιότι ηη μικρήμικρή ανηψιάανηψιά τηςτης έχειέχει πυρετόπυρετό καικαι εξάνθημαεξάνθημα
καικαι οο παιδίατροςπαιδίατρος μίλησεμίλησε γιαγια ανεμευλογιάανεμευλογιά..

ΟιΟι 2 2 αδελφέςαδελφές δενδεν θυμούνταιθυμούνται νανα πέρασανπέρασαν
ανεμευλογιάανεμευλογιά..

Eur J Epidemiol 2007;22:405 Med Microbiol Immunol 2007;196: 95Eur J Epidemiol 2007;22:405 Med Microbiol Immunol 2007;196: 95

Clev Clin J Med 2007; 74:290 Austr N Zeal J Obstr Gynecol Clev Clin J Med 2007; 74:290 Austr N Zeal J Obstr Gynecol 
2008;48:262008;48:26

Τι πρέπει να κάνει η έγκυος γυναίκα;

1. Να πάρει την ειδική γ‐αφαιρίνη άμεσα
2. Να ελέγξει πρώτα αντισώματα και αν είναι

οροαρνητική να λάβει την ειδική γ‐σφαιρίνη
3. Να αρχίσει ακυκλοβίρη προφυλακτικά
4. Να αναμένει 2 εβδομάδες και αν εμφανίσει

συμπτώματα να αρχίσει άμεσα ακυκλοβίρη
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Υπάρχει κίνδυνος για το κύημα;

1. Ναι , μεγάλος κίνδυνος για σύνδρομο
συγγενούς ανεμευλογιάς

2. 1% κίνδυνος συγγενούς ανεμευλογιάς
3. 30% κίνδυνος νεογνικής ανεμευλογιάς
4. 1‐2% κίνδυνος έρπητα ζωστήρα στη βρεφική

ηλικία
5. Το 2+3+4.

Σύνδρομο συγγενούς ανεμευλογιάς

Ουλές 70%
Υποπλασία άκρων 68%
Ανωμαλίες οφθαλμού 66%
Χαμηλό βάρος γέννησης 50%
Πνευματική καθυστέρηση 46%

Με αντισώματα IgG 
για VZV(96-99%)

χωρίς αντισώματα IgG 
για VZV(1-4%)

•• ΧωρίςΧωρίς κίνδυνοκίνδυνο γιαγια
ανεμευλογιάανεμευλογιά

•• ΚίνδυνοςΚίνδυνος γιαγια ζωστήραζωστήρα

((χωρίςχωρίς κίνδυνοκίνδυνο γιαγια νόσονόσο
εμβρύουεμβρύου ήή νεογνούνεογνού))

Κίνδυνος για ανεμευλογιά
(0.3-0.5%)

Πνευμονία
εγκύου

>20η εβδομάδα

20% συχνότητα, 
14% θνητότητα

Νόσος
εμβρύου/νεογνού

Ενδομήτριος θάνατος

Σύνδρομο συγγενούς ανεμευλογιάς (0.4%-
2%, 2-20 w)

Ανεμευλογιά νεογνού (17-30% με 30% 
θνητότητα,5d πριν εως 2d μετά τον τοκετό )

Επεισόδια ζωστήρα τη βρεφική-νηπιακή
ηλικία(0.8-1.7%, περιγεννητική λ.25-36w )
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Η χορήγηση ανοσοσφαιρίνης δεν προλαμβάνει τη
συγγενή νόσο του εμβρύου αν η έγκυος νοσήσει το
α΄ή β΄τρίμηνο. Συνιστάται ο έλεγχος του εμβρύου
για συγγενείς ανωμαλίες με U/S, MRI και PCR για
VZVDNA στο αμνιακό (16-22 εβδομάδες), η οποία
έχει αξία μόνο επί αρνητικού αποτελέσματος. 
Δυστυχώς δεν υπάρχουν αξιόπιστοι δείκτες για την
προσβολή ή τη σοβαρότητα της προσβολής του
εμβρύου

Επί νοσήσεως της εγκύου προ τοκετού, θεραπεία, 
απομόνωση και καθυστέρηση τοκετού. 
Ανοσοσφαιρίνη στο νεογέννητο και παρακολούθηση
στο νοσοκομείο για 2 εβδομάδες για εμφάνιση
νόσου.

Έκθεση σε ανεμευλογιά

Χωρίς σαφές ιστορικό νόσου ή εμβολιασμού

Έλεγχος αντισωμάτων

θετικάΑρνητικά ή αδυναμία ελέγχου

<96 ώρες
έκθεσης

>96 >96 ώρεςώρες
έκθεσηςέκθεσης

χορήγηση
ειδικής

ανοσοσφαιρίνης

Παρακολούθηση
και έγκαιρη
έναρξη

ακυκλοβίρης

Χωρίς κίνδυνο

Παρακολούθηση για 2 
εβδομάδες ή για 4 αν έχει

χορηγηθεί σφαιρίνη

EMBΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ VZV : 
ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Oι οροαρνητικές γυναίκες αναπαραγωγικήςς
ηλικίας

Όσοι έρχονται σε επαφή με εγκύους, νεογνά, 
ανοσοκατεσταλμένους, βαρέως πάσχοντες (ίδε
και επαγγελματίες υγείας..)
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Γυναίκα 22 ετών στην 16η εβδομάδα της κυήσεως
εμφανίζει ουλοστοματίτιδα με έλκη και τραχηλική
λεμφαδενοπάθεια. Κυτταρολογική εξέταση στη
βάση έλκους αποκαλύπτει HSV 1. Τι θα
συστήσουμε; 

1. Διακοπή κυήσεως
2. Θεραπεία με ακυκλοβίρη
3. Υπερηχογραφική παρακολούθηση εμβρύου
4. Αμνιοκέντηση και έλεγχος με PCR
5. Τίποτα

Γιατί μας απασχολεί ο HSV κατά την
εγκυμοσύνη;

Γιατι δυνητικά :

•Μπορεί να μεταδοθεί στο έμβρυο στο πρώτο τρίμηνο
και να προκαλέσει αποβολή ή συγγενείς ανωμαλίες
(σπανίως, 1%)

•Μπορεί να μεταδοθεί στο γ΄τρίμηνο στο έμβρυο (30-
50%) και να προκαλέσει πρόωρο τοκετό ή νεογνική
λοίμωξη(Δέρματος-στόματος-οφθαλμού, 
εγκεφαλίτιδα, διάσπαρτη νόσο)

Είναι συχνό πρόβλημα ;

•ΟΧΙ. Αναφέρεται συχνότητα 0.5-1.3/10,000 
γεννήσεις και αφορά έρπητα γεννητικών οργάνων

•Στο 85-90% αφορά περιγεννητική μετάδοση

•50% η πιθανότητα μετάδοσης στην πρωτογενή
λοίμωξη της εγκύου (2-3% στην υποτροπιάζουσα)

•Συχνότερος και χειρότερος ο HSV 2

•Αναδυόμενος στη γεννητική περιοχή ο HSV 1
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Συνιστάται ο ορολογικός έλεγχος ρουτίνας
των εγκύων;

ΟΧΙ διεθνώς

Απαραίτητο το ιστορικό
λοίμωξης από HSV ειδικά
της γεννητικής περιοχής
από την έγκυο και το
σύντροφό της

Έγκυος γυναίκα 30 ετών, δευτεροτόκος παγματοποιεί την
πρώτη επίσκεψη στο γυναικολόγο της μετά τη διαπίστωση ότι
είναι έγκυος. Βρίσκεται στην 8η εβδομάδα της κυήσεως.  Ο
σύζυγος αναφέρει ιστορικό έρπητα γεννητικών οργάνων στο
παρελθόν, αλλά η ίδια δεν είχε ανάλογο επεισόδιο. Τι θα
συστήσουμε;

1. Αποφυγή απροφύλακτης επαφής σε όλη τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης

2. Αποφυγή στοματογεννητικής επαφής
3. Έλεγχος κολπικών εκκρίσεων τακτικά για HSV
4. Καισαρική τομή
5. Το 1+2
6. Όλα τα ανωτέρω

Η έγκυος εμφανίζει επώδυνο φυσαλιδώδες εξάνθημα στα
χείλη του αιδοίου ενώ διανύει την 28η εβδομάδα της
κυήσεως. Λαμβάνει θεραπεία με ακυκλοβίρη με ύφεση των
βλαβών. Τι θα συστήσουμε για τη συνέχεια;

1. Καισαρική τομή
2. Προφυλακτική λήψη ακυκλοβίρης μετά την 36η

εβομάδα
3. Λήψη τραχηλικών εκκρίσεων τακτικά μετά την

32η εβδομάδα και έλεγχος για την παρουσία του
ιού

4. Καισαρική τομή αν ενεργείς βλάβες κατά τις
μέρες του τοκετού, ή πρόδρομα συμπτώματα

5. Το 3+4
6. Το 2+3+4 
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Πότε καισαρική τομή;

Επί ορατών βλαβών ή συμπτωμάτων κατά τον
τοκετό

Αποφυγή τεχνητής ρήξης υμένων και χρήση
συσκευών στο έμβρυο

Πρόληψη; 

Στις επίνοσες, ειδικά αν ο σύντροφος έχει θετικό
ιστορικό συνιστάται προφυλαγμένη επαφή σε όλη
την εγκυμοσύνη και ειδικά το τελευταίο τρίμηνο
και αποφυγή στοματογεννητικής επαφής

Αν ιστορικό υποτροπιάζοντος έρπητα γεννητικών
οργάνων, χορήγηση προφύλαξης μετά την 36η
εβδομάδα κυήσεως

Αν επεισόδιο το β΄ή γ΄τρίμηνο, θεραπεία και
παρακολούθηση

Αν επεισόδιο λίγες εβδομάδες πριν τον τοκετό, 
θεραπεία και είτε καισαρική είτε παρακολούθηση
των τραχηλικών εκκρίσεων και καισαρική επί
θετικών την εβδομάδα πριν τον τοκετό

ΠρωτοπαθήςΠρωτοπαθής λοίμωξηλοίμωξη απόαπό HSVHSV

Βλάβες στα πρώτα 2 
τρίμηνα της εγκυμοσύνης

Βλάβες τις τελευταίες 4-6 
εβδομάδες της κυήσεως

Παρακολούθηση κλινική
και φυσιολογικός τοκετός
αν ασυμπτωματική και
χωρίς υποτροπές

Καισαρική
τομή

Τοκετός
δια του
κόλπου, 
θεραπεία
κατά τον
τοκετό και
θεραπεία

του
νεογνού

Παρακολούθηση
τρ. εκκρίσεων και
αν αρνητικές
χωρίς τοπικές
βλάβες και
συμπτώματα, 
φυσιολογικός
τοκετός
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ΥποτροπιάζουσαΥποτροπιάζουσα λοίμωξηλοίμωξη
γεννητικώνγεννητικών οργάνωνοργάνων απόαπό HSVHSV

Βλάβες στα πρώτα 2 τρίμηνα
της εγκυμοσύνης

Ενεργείς βλάβες κατά τον
τοκετό

Αντιιική θεραπεία μετά την 36η
εβδομάδα

παρουσία
βλαβών
κατά τον
τοκετό

απουσία βλαβών
κατά τον τοκετό

Τοκετός δια
του κόλπου

Καισαρική τομή με άθικτες
μεμβράνες ή μέσα σε 4-6 ώρες
από τη ρήξη των υμένων

+

Θεραπεία εγκύου

+

Θεραπεία νεογνού

Έγκυος 29 ετών στην 34η εβδομάδα της κυήσεως, 
πρωτοτόκος

Είναι θετική για HBsAg και έχει μέτρηση HBVDNA
108 (δεν το γνώριζε πριν). Οι τρανσαμινάσες της
είναι φυσιολογικές.

Ποιά η συμβουλή και οδηγία μας;

Semin Fetal Neonatal Med 2007;12:160

Clev Clin J Med 2009;76: S3

Liver Intern 2009;29:S133

Swiss Med Wkly 2010;140:154-9

1. Χορήγηση υπερανόσου σφαιρίνης στο
νεογνό μόλις γεννηθεί

2. Χορήγηση υπερανόσου σφαιρίνης και 3 
δόσεων εμβολίου στο νεογνό όταν γεννηθεί

3. Άμεση έναρξη αντιιικής αγωγής στη μαμά

4. Το 2 +3
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Ετησίως 24000 γεννήσεις από μητέρες HBsAg 
(+) στις ΗΠΑ. Γενικά φορεία ανα τον κόσμο 2-
20%

Αν το HBeAg (+) 85 - 90% περιγεννητική
μετάδοση (<5% αν απουσιάζει)

Στα παιδιά στο 90% χρονία ηπατίτις

50% των χρόνια μολυσμένων ενηλίκων
μολύνθηκαν περιγεννητικά ή στην πρώιμη παιδική
ηλικία

Από το 1988 γνωστή η αποτελεσματική
προφύλαξη με ενεργητική και παθητική
ανοσοποίηση του νεογνού που γεννιέται από
θετική μητέρα

Έλεγχος ρουτίνας όλων των εγκύων

Στα νεογέννητα από μητέρα με HBsAg (+)
χορηγείται υπεράνοσος σφαιρίνη το πρώτο 24ωρο
και 3 δόσεις εμβολίου

Συζητείται η δυνατότητα αποτυχίας της
προφύλαξης αν η μητέρα έχει ψηλό ιϊκό φορτίο
(>1000)

Α΄τρίμηνο
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108 106

Xρειάζεται να γινει καισαρική τομή;

Μπορεί να θηλάσει χωρίς πρόβλημα η
θετική μητέρα;

Δεν υπάρχουν δεδομένα και δεν συνιστάται

Ναι

Υπάρχει κάθετη μετάδοση;

1-3% όταν HCVRNA (-)

4-6% όταν HCVRNA (+)

Μπορούμε να κάνουμε κάτι;

Δυστυχώς όχι. Μονο να παρακολουθήσουμε και
να ελέγξουμε το παιδί κατά τον πρώτο χρόνο
της ζωής του

J Med Virol 2009;81:836

Semin Fetal Neonatal Med 2007;12:160

Aνεξαρτήτως τύπου ιού
και ύψους φορτίου
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ΓυναίκαΓυναίκα 30 30 ετώνετών προσέρχεταιπροσέρχεται στηστη γενικήγενική
εφημερίαεφημερία. . ΒρίσκεταιΒρίσκεται σεσε φάσηφάση αρχόμενουαρχόμενου
τοκετούτοκετού. . ΗΗ κύησηκύηση είναιείναι τελειόμηνοςτελειόμηνος καικαι ηη
έγκυμονούσαέγκυμονούσα δενδεν έχειέχει παρακολουθηθείπαρακολουθηθεί καθόλουκαθόλου
κατάκατά τητη διάρκειαδιάρκεια τηςτης εγκυμοσύνηςεγκυμοσύνης. . ΣτονΣτον ταχύταχύ
έλεγχοέλεγχο πουπου γίνεταιγίνεται βρίσκεταιβρίσκεται ότιότι είναιείναι HIV (+)HIV (+)

ΑνήσυχοιΑνήσυχοι οιοι μαιευτήρεςμαιευτήρες ζητούνζητούν οδηγίεςοδηγίες....

1. Τοκετός με καισαρική τομή
2. Άμεση έναρξη ζιδοβουδίνης ενδοφλεβίως
3. Έναρξη ζιδοβουδίνης στο νεογνό τις

πρώτες ώρες μετά τη γέννηση
4. Όλα τα ανωτέρω

Τι οδηγίες θα δώσετε; 

Χωρίς πρόληψη η
πιθανότητα κάθετης
μετάδοσης 12-40%

Πριν, κατά και μετά τον
τοκετό

Curr Opin Pediatr 2009; 21:94
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Βασικές αρχές στην
πρόληψη της κάθετης

μετάδοσης

•Χορήγηση HAART στην έγκυο με
στόχο πλήρη ιολογική και
ανοσολογική ανταπόκριση

•Χορήγηση IV ΑΖΤ κατά τον
τοκετό στην έγκυο

•Καισαρική τομή (Αν VL>1000)

•Χορήγηση προφύλαξης στο
νεογνό με AZT για 6 εβδομάδες

•Αποφυγή θηλασμού

ΑCTG 076 

NEJM 1994

ΜΕΤΆΔΟΣΗ
<1%

Αν το ιικό φορτίο <50 αμφισβητείται στις νέες οδηγίες η αναγκαιότητα
καισαρικής τομής και χορήγησης ΑΖΤ ενδοφλεβίως κατά τον τοκετό

Eπιλογή HAART στην έγκυο

Πάντα έλεγχος γονοτυπικής αντοχής

Αποφυγή φαρμάκων με πιθανή
τερατογένεση(EFV)

Aποφυγή NVP αν τα CD4 >250

Χρήση του AZT στον συνδυασμό

Αν η μητέρα δεν έχει ένδειξη για HAART, 
έναρξη μετά το πρώτο τρίμηνο

Επιλογή φαρμάκων που διέρχονται καλύτερα
τον πλακούντα
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Ποιά η οδηγία για την έγκυο του αρχικού
σεναρίου;

+ καισαρική τομή

+ αποφυγή θηλασμού

+ + έλεγχοςέλεγχος τουτου νεογνούνεογνού μεμε PCR PCR στοστο δίμηνοδίμηνο

Σχήμα αντιρετροϊικής αγωγής κατά τον τοκετό

Γυναίκα 28 ετών στην 8η εβδομάδα της κυήσως, 
πρωτοτόκος.

Προσέρχεται γιατί ο αρχικός ορολογικός έλεγχος για
τα συνήθη έδειξε αντισώματα για CMV IgG και IgM
θετικά. Έχει θείο γιατρό σε νοσοκομείο που της
έκανε τον έλεγχο και της λέει ότι δυστυχώς πρέπει
μάλλον να διακόψει την εγκυμοσύνη. Ο μαιευτήρας
της προσθέτει και IgG Avidity στον έλεγχο (που είναι
0,16) και την παραπέμπει σε μας, συμφωνώντας και
αυτός ότι μάλλον χρειάζεται διακοπή κυήσεως
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Τί θα συστήνατε στην έγκυο γυναίκα;

1. Διακοπή κυήσεως
2. Επανάληψη του ορολογικού ελέγχου σε 4 
εβδομάδες

3. Να κάνει στο αίμα PCR CMVDNA 
4. Την συνηθισμένη παρακολούθηση της
εγκυμοσύνης και αμνιοκέντηση με έλεγχο για
PCR CMVDNA στο αμνιακό υγρό

5. Υπερηχογραφική παρακολούθηση ανα μήνα
6. Χορήγηση ειδικής σφαιρίνης για τον CMV
7. 3+5

O CMV είναι η συχνότερη αιτία συγγενούς
ιογενούς λοιμώξεως και το συχνότερο λοιμώδες
αίτιο κώφωσης και καθυστερημένης ανάπτυξης
(ΗΠΑ)

Ετησίως στις ΗΠΑ γεννιούνται 40,000 νεογνά με
συγγενή λοίμωξη

50% των κυήσεων είναι οροθετικές για CMV (IgG
αντισώματα)

η συχνότητα της πρωτογενούς λοίμωξης στην
κύηση είναι 0.7-4.1%

συχνότητα ετήσιας ορομετατροπής γυναικών
αναπαραγωγικής ηλικίας : 2%

Η CMV λοίμωξη είναι συνήθως ασυμπτωματική

Σημαντική η επίπτωση οροθετικότητας στο γενικό
πληθυσμό:

Παιδιά σε παιδικούς σταθμούς………….29-83%

Εργαζόμενοι σε παιδικούς σταθμούς…40-60%

Γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας……40-80% (αναλόγως
κοινωνικοοικονομικού επιπέδου)
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Η μετάδοση κατά την κύηση γίνεται κυρίως επί
πρωτογενούς λοιμώξεως και σπανίως επί
επανενεργοποιήσεως ή επαναλοιμώξεως από άλλο στέλεχος
του ιού και σε όλη τη διάρκεια της κύησης (> 8 εβδομάδες)

Χειρότερη η έκβαση αν η λοίμωξη πρωτογενής και η
μετάδοση στο πρώτο ήμισυ της κυήσεως

Συχνότητα
στην κύηση

Πιθανότητα
συγγενούς
λοίμωξης

Πιθανότητα
συμπτωματικής
νόσου στο νεογνό

Πρωτογενής λοίμωξη εγκύου

Ορομετατροπή (primary)

Επανενεργοποίηση λοίμωξης
στην έγκυο(recurrent ή λοίμωξη

από άλλο στέλεχος ιού

IgG(+), IgM(+)

0.7 – 4% 30-40% 10%

1-14% 0.2-2% <1%

Συμπτωματική νόσος νεογνού Θνητότητα 12-30%

Κατάλοιπα 90-100%

•Κώφωση 30-65%

•Πνευματική καθ.   53-61%

•Νευρολογικά σ. 41-68%

•Διαταραχές όρασης 22-27%

Πετέχειες 76-79%

Ίκτερος 63-67%

Ηπατοσπληνομεγαλία
60-74%

Μικροκεφαλία 50-53%

Μικρό βάρος 41-50%

Θρομβοπενία 61-70%

Διαταρ. Ηπατικής βιολογίας 79-
83%

Λεύκωμα στο ΕΝΥ 46-47%

Ενδοκρανιακές
ασβεστώσεις, 
διόγκωση κοιλιών

Ασυμπτωματική νόσος νεογνού
Κατάλοιπα 5-15%

•Κώφωση 13-15%

•Πνευματική καθ. 4-39%

•Διαταρ. Όρασης 2-8%

Incidence of Severe Sequale & Handicaps Following 
Primary Maternal Infection

Week of Gestation

4‐22 16‐27 23‐40

Congenital 
infections 

51% 60% 44%

Symptoms at 
birth 

12% 16% 0%

Severe 
handicaps 

29% 0% 0%

The most severe handicaps result from infection 
acquired during the 4th to 22nd week of 
gestation.
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>0.8

Η PCRCMVDNA στο αίμα μπορεί να μείνει θετική από 3 μήνες -
>1 χρόνο

N Engl J Med 2005;353:1350-62.

J Maternal-Fetal Neonatal 
Med 2009; 22: 169

Γυναίκα στο πρώτο τρίμηνο κυήσεως

ΙgG (+)

IgM (-)

Παλαιά
λοίμωξη

Stop 
έλεγχος

ΙgG (-)

IgM (-)

Επανέλεγχος
με

αντοσώματα
ανα 6-8 

εβδομάδες

Πρόληψη
μετάδοσης

ΙgG (+)

IgM (+)

Επανάληψη με IgG Avidity

<0.35>0.45

Oξεία ή πιθανή οξεία
λοίμωξη

Χορήγηση ειδικής γ-σφαιρίνης

ΑΜΝΙΟΚΈΝΤΗΣΗ 22 
ΕΒΔΟΜΆΔΕΣ ΚΑΙ PCRCMVDNA 
στο αμνιακό υγρό

U/S, MRI αν χρειαστεί
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Αμνιοκέντηση την 22η εβδομάδα κυήσεως(>8 εβδ. από τη
λοίμωξη της μητέρας)

PCR CMVDNA αρνητικό
99% 

απουσία
συγγενούς
λοίμωξης

θετικό

Ποσοτική PCR

<103 ≥ 104

95% απουσία
λοίμωξης

66% 
συμπτωματική

λοίμωξη
Pediatrics 2006;117;e76

Prevention of CMV infection during pregnancy 
is necessary
Research for a vaccine is a priority
A vaccine has reached phase II trials (50% 

effectiveness)
one randomized placebo controlled trial with 

immune globulin has just completed in Italy (124 
pregnant women 4‐32 weeks of gestation) and 
another is about to start recruiting in USA

JID 2011;203;1513-6
Johnson et al, Clin Obstetr Gynecol 2012

Γρίππη και εγκυμοσύνη

Απόλυτα ενδεδειγμένος ο εμβολιασμός για τη
γρίππη σε όλες τις έγκυες γυναίκες
Οι έγκυες παραμένουν ευάλωτες σε επιπλοκές και

μεγαλύτερη συχνότητα πνευμονίας, νοσηλειών και
θνητότητας από την γρίππη (από οποιοδήποτε
στέλεχος ιού)
ο εμβολιασμός της εγκύου μειώνει σημαντικά τον

κίνδυνο νόσησης και νοσηλείας του νεογνού/βρέφους
τους πρώτους 6 μήνες της ζωής

Am J Obstet Gynecol 2009; December doi;10.1016, MMWR August 6, 2010
Αrch Pediatr Adolesc Med 2010, Oct 4, MMWR 2011; 60 (No. 2): 26.
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