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Scabia şi boala Lyme – implicaţii în timpul sarcinii
Scabies and Lyme disease – implications during pregnancy
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REzumat
Atât scabia, cât şi boala Lyme sunt boli infecţioase care necesită o atenţie sporită atunci când apar la gravidă. Dobândirea, prezentarea clinică şi cursul lor în timpul gestaţiei pot fi modificate din cauza unei dereglări
a imunităţii celulare materne. Terapia farmacologică poate fi dăunătoare pentru mamă şi/sau pentru făt, fiind
necesare consideraţii specifice în managementul acestor afecţiuni. Este necesară abordarea acestor boli
infecţioase în mod distinct în cazul gravidelor, cu punerea în balanţă a riscurilor şi a beneficiilor tratamentului
disponibil.
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ABSTRACT
Both scabies and Lyme disease are infectious diseases requiring increased attention when they occur in
pregnancy. Acquisition, clinical presentation and course during gestation can be modified due to a disruption
of maternal cell immunity. Pharmacological therapy may be harmful to the mother and / or the fetus, and
specific considerations are needed in the management of these conditions. It is necessary to address these
infectious diseases distinctly in the case of pregnant women, balancing the risks and benefits of the available
treatment.
Keywords: scabies, Lyme disease, pregnancy

Introducere
Scabia este o parazitoză cutanată contagioasă
provocată de acarianul Sarcoptes scabiei varianta
hominis. După fertilizare, acarianul feminin îşi lasă
ouăle în epiderma superficială şi moare câteva zile
mai târziu (1). Reacţia organismului la acarian, ouă
şi fecale determină inflamaţie şi prurit intens.
Transmiterea se face prin contact cu o persoană infectată, iar tratamentul trebuie urmat de toţi membrii familiei. Sepsisul, glomerulonefrita poststreptococică acută şi febra reumatică acută pot să apară
din cauza zgârierii care compromite funcţia de barieră a pielii (2).
Diagnosticarea poate fi dificilă, este indicată depilarea pielii pentru detectarea microscopică a aca-

rianului, ouălor sau fecalelor. O tehnică mai recentă
ar fi utilizarea microscopiei Multiphoton cu scanare laser, care se foloseşte fără contrast, bazată pe
semnale optice generate prin interacţiuni neliniare
de lumină-materie (3).
Peste 200 de milioane de persoane din întreaga
lume suferă de această infecţie parazitară, cu precădere în zonele tropicale şi în comunităţile cu venituri scăzute (4). La ora actuală, în ţările dezvoltate,
scabia este întâlnită mai des în aziluri pentru bătrâni, casele de copii, colectivităţi şcolare, mai rar
în mediul familial sau ca focare în spitale (5).
Boala Lyme se transmite prin speciile de căpuşe
Ixodes spp. Transmiterea se realizează prin saliva
căpuşei în timpul hrănirii, de obicei fiind necesară
o perioadă de hrănire de 36 de ore pentru transmi-
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terea infecţiei (6). Din punct de vedere clinic, între
câteva zile până la câteva săptămâni de la muşcătură apare eritemul migrator (o erupţie care creşte
centrifugal), iar la nivel sanguin apar semne de diseminare timpurie (7). Pot fi afectate sistemul nervos, articulaţiile şi inima. Dacă nu este tratată, pot
să apară inflamaţie persistentă a articulaţiilor, infecţii cronice ale organelor, inclusiv afectarea oculară (8).
Aceste două boli pot complica sarcina şi sunt dificil de tratat în cazul gravidei (9,10). Este important de realizat diagnosticul diferenţial complet
(11,12). Pe lângă afectarea fizică, la gravidă, se ridică problema stresului pe care îl implică aceste
afecţiuni (13,14). Este necesară abordarea acestor
boli infecţioase în mod distinct în cazul gravidelor,
cu punerea în balanţă a riscurilor şi a beneficiilor
tratamentului disponibil.
Scabia la gravidă
Deşi leziunile caracteristice sunt intens pruriginoase, sub formă de papule sau eczematoase, trebuie avută în considerare şi posibilitatea apariţiei leziunilor atipice (15). Lipsesc date clare în ceea ce
priveşte prevalenţa scabiei în timpul sarcinii. Unele
studii susţin că scabia ar reprezenta între 2% şi 6%
din toate afecţiunile dermatologice întâlnite în sarcină (16).
Din punct de vedere clinic, nu sunt diferenţe între scabia femeii gravide şi scabia femeii nongravide. De regulă, scabia nu influenţează cursul sarcinii. Istoricul de prurit intens în cadrul familial ar
trebui să ridice suspiciunea de scabie. Diagnosticul
diferenţial este foarte important şi trebuie făcut îndeosebi cu afecţiunile intens pruriginoase, cum ar fi
dermatoza specifică a sarcinii.
Tratamentul în timpul sarcinii este de preferat a
se face cu permetrină 5% cremă, ce are o rată de
absorbţie ≤2% (17). Deoarece permetrina are o rată
mică de absorbţie şi este metabolizată rapid, riscul
fetal este foarte mic, chiar dacă permetrina poate
traversa placenta.
Kennedy et al. au urmărit avorturile spontane,
naşterile vii, greutatea la naştere, malformaţiile majore şi vârsta gestaţională la naştere la gravidele cărora li s-a administrat permetrină, fără a găsi diferenţe semnificative faţă de lotul de control (18).
Mai puţin eficiente, dar cu posibilitatea de a fi
folosite în timpul sarcinii, sunt sulful precipitat şi
benzoatul benzilic 25%, ce reprezintă o altă opţiune
terapeutică. Cu toate acestea, în Statele Unite, benzoatul benzilic nu este recomandat din cauza mai
multor cazuri de deces neonatal survenite de la con-
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servantul de alcool benzilic, aşa cum au arătat
Gershanik et al. (19). Crotamiton 10% unguent şi
Malathion 0,5% sunt recomandate numai dacă este
strict necesar, putând fi asociate cu o durată mai
mică de gestaţie (20).
Din cauza riscului de neurotoxicitate maternă şi
de anemie aplastică, lindanul nu este recomandat în
sarcină; de asemenea, a fost asociat cu defecte de
tub neural şi retard mintal, fiind retras de pe piaţă în
unele ţări (21). În doze mari, ivermectina a fost teratogenă, recomandarea sa fiind limitată la gravide
numai pentru cazurile foarte severe (22).
Boala Lyme la gravidă
Deşi incidenţa este mai mică în timpul sarcinii,
boala Lyme reprezintă o boală infecţioasă şi trebuie
tratată ca atare. Incidenţa mai mică la gravide poate
fi atribuită modificărilor hormonale survenite în
timpul sarcinii (expresie a citokinelor T helper), ce
pot împiedica infectarea cu spirochetele Borrelia
burgdorferi sensu lato (23).
Din punct de vedere clinic, nu sunt diferenţe
semnificative la gravidă faţă de alţi pacienţi, eritemul migrans putând să apară în oricare trimestru al
sarcinii (24).
Maraspin şi Strle au găsit la 258 de gravide prezenţa eritemului migrans, semne şi simptome extracutanate, dar şi prezenţa leziunilor pe trunchi cu
o frecvenţă mai redusă decât la femeile negravide
(25).
Nu există dovezi în ceea ce priveşte transmiterea bolii Lyme prin laptele matern. Transmiterea
transplacentară se produce în special în primul trimestru de sarcină, fiind dovedită prin imunohistochimie şi reacţia în lanţ a polimerazei (26). Au fost
înregistrate câteva cazuri de moarte fetală intrauterină, anomalii cardiovasculare, prematuritate şi hidrocefalie, fără a se găsi Borrelia burgdorferi în
organele fetale afectate, putând fi considerate aceste cazuri ca fiind o coincidenţă (27). De asemenea,
nu s-a observat o relaţie de cauzalitate între infecţia
cu Borrelia burgdorferi şi naşterea prematură, avort
sau anomalii urologice în urma tratamentului cu
antibiotice (28). Se pare că riscurile complicaţiilor
sunt mai mari în cazurile netratate.
Din punct de vedere al managementului bolii
Lyme în timpul sarcinii, doxiciclina nu trebuie utilizată, având posibile efecte adverse asupra mamei
şi asupra fătului. Pot să apară decolorarea permanentă a dinţilor şi interferenţe în ceea ce priveşte
creşterea osului fetal în cazul tetraciclinelor (29).
În timpul sarcinii, tratamentul recomandat pentru boala Lyme este rezumat în tabelul 1.
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TABELUL 1. Tratamentul bolii Lyme la gravidă
(28,29,30)
Antibiotic
amoxicilină

cefuroximă
axetil
azitromicină
ceftriaxonă

Administrare
500 mg de 3 ori pe zi
timp de 2 până la 3
săptămâni

Efecte adverse
Nu se cunosc rezultate
negative în urma
administrării de
amoxicilină
500 mg de 2 ori pe zi Nu s-au constatat
timp de 2 până la 3
asocieri cu rezultatele
săptămâni
negative asupra sarcinii
250 mg de două ori Nu au fost asociate
pe zi timp de 5 până malformaţii fetale
la 10 zile
administrarea
Nu s-au constatat efecte
intravenoasă a 2 g
adverse
zilnic timp de 14 zile

În cazurile în care este prezentă intoleranţă la
β-lactamice, este recomandată administrarea azitromicinei. Deşi penicilina V este sigură pentru utilizare în timpul sarcinii, eficacitatea sa contra Borrelia burgdorferi este inferioară celorlalte
antibiotice. Ceftriaxona administrată intravenos nu
reprezintă un tratament de primă intenţie (28).
În ceea ce priveşte tratamentul limfocitomului
borelial şi acrodermatitei cronice atrophicans în

timpul sarcinii, datele sunt limitate, tratamentul
acestora fiind acelaşi (antibioterapia) cu cel pentru
eritemul migrans, însă durata tratamentului este
mai mare (3-4 săptămâni). Tratamentul profilactic
cu doxiciclină în urma unei muşcături de căpuşă nu
este recomandat în timpul sarcinii. În cazurile în
care căpuşa a fost ataşată mai mult de 48 de ore (în
special în zonele endemice), se poate prescrie
amoxicilină (32).

Concluzii
Rămâne încă în dezbatere modalitatea de abordare ideală în tratamentul scabiei şi bolii Lyme pe
perioada gestaţiei. Tratamentul antibiotic profilactic este şi el controversat, mai ales în cazul în care
există incertitudine în ceea ce priveşte timpul cât
căpuşa a rămas ataşată. În cazul scabiei, poate fi
dificil de realizat diagnosticul diferenţial, mai ales
în cazurile care au o prezentare atipică. Este necesară o cercetare mai amănunţită şi o reglementare
specifică a acestor aspecte.
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