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Συστηματικοσ ερυθηματωδησ λυκοσ
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Title ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.Νεογνικός λύκος
Ο νεογνικός λύκος είναι μια σπάνια νόσος του εμβρύου και του νεογνού
που αποκτάται από τη δίοδο συγκεκριμένων μητρικών
αυτοαντισωμάτων μέσω του πλακούντα. Τα συγκεκριμένα
αυτοαντισώματα που συνδέονται με το νεογνικό λύκο είναι γνωστά ως
αντισώματα αντι-Ro και αντι-La. Αυτά τα αντισώματα υπάρχουν στο
ένα τρίτο περίπου των ασθενών με ΣΕΛ, αλλά πολλές μητέρες με αυτά
τα αντισώματα δε γεννούν παιδιά με νεογνικό λύκο. Από την άλλη
πλευρά, ο νεογνικός λύκος μπορεί να συναντηθεί σε παιδιά, οι μητέρες
των οποίων δεν πάσχουν από ΣΕΛ.
Ο νεογνικός λύκος είναι διαφορετικός από το ΣΕΛ. Στην πλειοψηφία
των περιπτώσεων, τα συμπτώματα του νεογνικού λύκου εξαφανίζονται
αυτόματα σε ηλικία 3 έως 6 μηνών, χωρίς να αφήσουν μετέπειτα
επιπτώσεις. Το πιο σύνηθες σύμπτωμα είναι το εξάνθημα, που
εμφανίζεται μετά από μερικές μέρες ή εβδομάδες από τη γέννηση,
ιδίως μετά από έκθεση στον ήλιο. Το εξάνθημα του νεογνικού λύκου
είναι παροδικό και συνήθως φεύγει χωρίς να αφήσει σημάδι. Το δεύτερο
πιο σύνηθες σύμπτωμα είναι μια μη φυσιολογική γενική εξέταση
αίματος, που είναι σπανίως σοβαρή, και τείνει να διορθωθεί σε μερικές
εβδομάδες χωρίς θεραπεία.
Πολύ σπάνια εμφανίζεται ένας ιδιαίτερος τύπος καρδιακής αρρυθμίας,
γνωστή ως συγγενής καρδιακός αποκλεισμός. Στην περίπτωση του
συγγενούς καρδιακού αποκλεισμού, το μωρό έχει αφύσικα χαμηλό
σφυγμό. Αυτή η ανωμαλία είναι μόνιμη και μπορεί να διαγνωσθεί συχνά
μεταξύ της 15ης και της 25ης εβδομάδας εγκυμοσύνης με εμβρυικό
καρδιακό υπερηχογράφημα. Σε μερικές περιπτώσεις είναι δυνατό να
θεραπεύσουμε τη νόσο στο αγέννητο μωρό. Μετά τη γέννηση, πολλά
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παιδιά με συγγενή καρδιακό αποκλεισμό χρειάζονται εμφύτευση
βηματοδότη. Εάν μία μητέρα έχει ήδη ένα παιδί με συγγενή καρδιακό
αποκλεισμό, υπάρχει κίνδυνος περίπου 10-15% να αποκτήσει και άλλο
παιδί με το ίδιο πρόβλημα.
Τα παιδιά με νεογνικό λύκο μεγαλώνουν και αναπτύσσονται
φυσιολογικά. Υπάρχει μόνο μία πολύ μικρή πιθανότητα να αναπτύξουν
ΣΕΛ αργότερα.
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