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A bárányhimlő ép imrnunitá súakban sem tekinthető ártalm at

lan, jellegzete sen eny he fertőző betegségnek. A vezikulák a bőr 

rétege i között lép nek fel, lehetőséget teremtve ezál tal arra , 

hogy a körn yeze tben mindi g jelenlévő gennykeltő baktériumok 
(leggyakrabba n Staphylococcus aureus, Streptococcus pyo
genes, Haemophi lus influenzae) felülfertőzést, celluliti st, vari

cella ph legmonet , impet iginizá lódó varicellá t, var ice lla pem

phigo idot, legsúlyosabb ese tben tox ikus shock syndromát , ill. 
mély, necro tizáló fascit ist okozza nak. 

Spec iális helyzetet teremt a terhesség , ugya nis a fogékony nők 

ter hesség alatt i varice llájának kocká zata mind a várand ós asz

szony, mind a magzat szá mára nem elhan yagolha tó. A tapasz

talatok azt mutatják, hogy azonos korú terhes és nem terhes 
nők között varicella eseté n a pneumon itis kocká zata e lőbbiek

ben egy nagyság renddel nagyobb . 

A magza ti kockázat az első trimeszterben átvészel t anya i vari
ce lla alatt jelentős, ilyenkor ugyanis az organoge nezi s idősza
kában kompl ex, az idegrendsze rt, a látá st-ha llást , a sz ívet érin

tő, végtag hypopla siával járó , gyógyí thatatlan fejlődési rendel

lenesség, a congenita lis varice lla sz indróma alakul hat ki. Nem 
bizo nyos az, hogy a vírus a placen tán átjut , az sem, hogy az át

kerü lő vírus minden ese tben létreho zza a fej lődési hibát. A 

megfigye lések szer int mind en ham1adik var ice llás terhes ben 

lehet arra szá mítani , hogy a vírus a placentán átjut, és az átju

tott vírus csak minte gy mind en harm adik ese tben veze t a mag
zatban létrejövő infekcióhoz. A conge nitalis sz indróma való

színűségét, létrejö ttének ún. kumulatí v kockáza tát ennek alap

ján 10% körülire tesz ik, viszo nt az irodalomban közöl t ese tek 
száma alig ér i el a két tucatot. Lehe t, hogy a korai terhesség

ben létrejövő fertőzések egy része a terhesség megszakadásá

val végződik, és ezt nem tartják köz lés re érdemes nek, vagy a 
jele nség ritkább , mint az a spek ulatív szám ításokbó l következ

het. Egy újabb keletű összefogla ló köz leményben 362, varicel

lán, ill. zostere n a 24. terhesség i hétig átesett asszo ny újsz ülöt

tei közö tt csak egye tlen congenitáli s syndrom át igazol tak, am i 
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0,4%-os frekvenciát j elent. A mun ka „szépséghibája", hogy a 

vizsgá latba bevon t nők egy részé nek zostere volt, ese tükben 

nem is volt kockázat fej lődési hibára , illetve nem kizárólag az 
első trim eszterbe n fellépő varicell ákat értéke lték (a 24. hét már 

a második trim esz ter közepe). 

A congenitali s sz indróma legjellemzőbb morphológia i eltéré
se, a végtag hypop lasia viszony lag könny en felismerhető UH 

vizsgálatta l, azo nban kia laku lásakor a terhesség már több nyire 

e lőrehaladottabb annál, semhogy be lehessen avatkozni. 

A második-h armadik trimeszterben átvészel t anyai varice lla 

magzat i koc kázata cseké ly, ha a magza t fertőződik, méhen be

lül is végbe mehet a fertőzés, és ezek lesz nek azok a kics ik, akik 

kora gye rmekkorukba n vagy akár csecsemőkorban zos tert kap

nak anélkül , hogy a kórelőzményben var ice lla szerepelne. 

A születés körüli időszak jel ent ismét nagy kockáza tot a szü le
tendő gyermekre akkor , ha az anyai varicc lla a szü lést megelő

zően 5 napon belül vagy 2 nappal utána kezdődi k. Ilyen eset
ben ugya nis az anya i primer (kisebb kockázat) vagy secunder 

(nag yobb kockázat) viraemia során nagy vírusm ennyiség ju t

hat a magza tba, ak i világra jö n, mielőtt az anya terme lte ellen
anyago khoz hozzájut na. Eze k azok az újszü löttek , ak ikben 

progresszív , sú lyos lefolyású varice llára lehe t számí tani 10-12 
napos korb an. Megelőzésként esetükben szükséges intravé nás 
spec ifikus immung lobulint (var ice lla-zos ter immu nglobulin , 

VZ- lg) adni közvetlenül a születés után, mert ettől az inkubá

ciós idő megnyúlása és a fe11őzés mitigál tabb lefo lyása várha

tó. Az antivirális keze lés acik lovirrel ennek ellenére indokolt 
lehet az esetek többségé ben. A neonatá lis var ice lla halálozása 

ugya nis megfelelő ellátás nélkü l 30%!-ra tehető. 

A második-h armadik trim eszte rben a VZV fertőzés anyai koc 

kázata jelentős - egyes leírások szerint mint egy 10-sze rese az 

azonos korú , nem várandós nők varice llájának . A fő kocká zat 

a pne umonit is kialakulása, mely antivirál is keze lés nélkü l vég

zetessé is válhat. A VZ pneu moniti s előfordulási gyakor isága a 
terhesség előrehaladtával nő. A pneumoniti s nem hallható fizi

ká lis vizsgálat tal, mivel a tüdőszövetben és nem alveo láris 

sz inten zajlik , ezé rt sem crepitác iót, sem hörgi légzés t nem hal
lani. A tüdőszövet expan ziój a az alveo lusok össze nyomásával 

hypox iát, az előrehaladott esetekben rad io lógia ilag is j ellegze

tes képet , ún. adu lt típusú respirác iós distresst (ARDS ) hozhat 
létre, melynek kimen etele halálo s is lehet . 
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A terhesség alatti herp es zos ter sem milyen magzati kockázato t 
nem jelen t, tekintettel an-a, hogy zos ter alatt nem jön létre virae

mia. Az anya i, igen magas specifikus ellenanyag t ite rek pedig a 

későbbiekben védő hatásúak lehetnek az újszü löttre, különöse n 

akko r, ha a csecsemő szopik , mert az ellenanyagok egy része 

specifikus secre toros lgA fom1ájában átjut az anyatejbe . 

NEONATALIS VARICELLA-ZOSTER Az élet első heteibe n a varicel

la legnagyobb kockázatú akkor , ha az édesa nya varice lláj a so

rán, még méhen belül a fertőzés következtében a lakul ki. 

Ilye nkor 10-12 napo s korban lehet arra szám ítani , hogy az új
szülött var ice llás lesz , és ez a fertőzés - amenny iben az újszü

lött nem kapott szül etésko r varicella-zoste r immu nglobu lint -

mind en másod ik ese tben progressz ív lefolyású lehet, antivirá

lis kezelés nélkü l akár halá llal (mint egy 30%-ba n) végződően 

is. A zos terimmu ng lobulin mitigá ló hatása a lappan gási időt 

7- 10 nappal növe lhe ti. Ha az édesa nya szoptat , az anyatej 

jelentős koncentrác ióba n tarta lmazhat szekretoros VZ- IgA- t, 
ami szinté n jótékony hatá sú. 

A varice llás édesa nya újszülöttje mindebből következően, a 

születésé t közve tlenül követő napokban még nem fertőz, elkü
löní tése tehát feles leges . Édesanyjáva l - ha még friss vez iku lái 

van nak - az anya i varicella pörkösödésé ig szerencsé sebb, ha 

nem találkoz ik, mert méhen belül nem biztos, hogy fertőződött. 

Nem ritka ese t az, hogy az újszülött a testvérétől kap éle te el

ső hete iben var icellá t, vagyi s nem tran splacen tárisan, hanem a 

környeze tében lévő betegtő l , cseppfertőzéssel fertőződik. 

Ilye nkor a várható varice lla mind enképpe n kisebb kockázatú, 

mint a méhe n belül szerzett. Lefolyásá t nagy mértékben befo 

lyáso lja az, hogy az édesa nya vo lt-e var ice llás és tud-e szop tat

ni. Ha védett és szoptat , akko r minden esé ly megvan an-a, hogy 

az újszülött varicellája enyhe lefo lyású legye n, ha nem , akko r 
szükség lehet antivi rális keze lésre. Utóbb i esetbe n az édesa nya 
is kaphat varicellát, annak mind en kockázat áv al. 

Bám1ely úton is jött létre az újszü lött VZV fertőzése, klinik ai 

megje lenésében az ugya ncsak újsz ülött korb an előforduló, 

neona talis genera lizá lt HSV-fertőzéstől ige n neh éz elkülöníte

ni. A korrekt d iagnóz ist vagy a veziku labennékből végze tt di

rekt víruski mutat ás (antigén megha tározás) vagy a spec ifikus 

ellenanyagok vizsgá lata adhatj a meg, utóbbi ese tben savópá r 

vizsgá lata is szükséges lehe t, min imál isan egy hét kü lönb ség 
ge l vett mintákbó l. 
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