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5. APÉNDICE 2. Lupus neonatal
O lupus neonatal é unha enfermidade rara do feto e do neonato
adquirida como consecuencia do paso a través da placenta de
autoanticorpos maternos específicos. Sábese que os autoanticorpos
específicos asociados co lupus neonatal son anti-Ro e anti-La. Estes
anticorpos están presentes en ao redor dun terzo dos pacientes con LES
pero a maioría das nais con estes anticorpos non dan a luz a nenos con
lupus neonatal. Doutra banda, púidose ver lupus neonatal na
descendencia de nais que non tiñan LES.
O lupus neonatal é diferente ao LES. Na maioría dos casos, os síntomas
do lupus neonatal desaparecen de forma espontánea entre os 3 e os 6
meses de idade sen deixar ningunha secuela. O problema máis
frecuente é a erupción cutánea, que se mostra aos poucos días ou
semanas tras o nacemento, especialmente tras a exposición ao sol. A
erupción cutánea do lupus neonatal é transitoria e adoita resolverse
ben sen formación de cicatrices. A segunda anomalía máis frecuente é
un hemograma anómalo, que raramente é grave e que tende a
resolverse sen tratamento ao longo de varias semanas.
De forma moi pouco frecuente, prodúcese un tipo especial de anomalía
do latexado cardíaco coñecida como bloqueo cardíaco. No bloqueo
cardíaco conxénito, o bebé presenta un pulso anormalmente lento. Esta
anomalía é permanente e, con frecuencia, diagnostícase entre as
semanas 15 e 25 do embarazo utilizando un ecógrafo cardíaco fetal.
Nalgúns casos é posible tratar a enfermidade no feto. Tras o
nacemento, moitos nenos con bloqueo cardíaco conxénito necesitan a
inserción dun marcapasos. Se unha nai xa ten un neno con bloqueo
cardíaco conxénito, existe un risco aproximado de entre o 10 e o 15%
de ter outro neno co mesmo problema.
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Os nenos con lupus neonatal crecen e desenvólvense con normalidade.
Soamente presentan unha pequena probabilidade de desenvolver LES
máis adiante na súa vida.
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