Perinatal infektion med
2019-CoV

Risk för prematuritet
• Mammor som haft andra coronavirusinfektioner (SARS eller MERS)
under graviditeten har haft ökad risk för att föda barn för tidigt
och/eller med låg födelsevikt. Om detta också gäller COVID-19 är
ännu inte känt. (CDC 2020)
• Fallserierna som presenteras visar viss överrepresentation av
prematuritet
• Väsentligen förväntat neonatalförlopp utifrån graviditetslängd
• Samtliga barn hemskrivna friska

Barn födda av kvinnor sjuka i Covid-19
pneumoni
• Hittills publicerade fallserier från Kina visar inga fall av mor-barn transmission av 2019-nCoV
• Begränsad erfarenhet av barn födda av kvinnor med SARS och 379 MERS, men ingen vertikal
överföring har rapporterats
• Fem rapporter med totalt 25 barn, 23 neg i svalg prov, 2 inte testade men friska, 22 CS-förlösta
• Wang, et al. (2020) Clin Infect Dis, 2020
• Ett barn, sectioförlöst, v 30

• Zhu et al. Transl Pediatr, 2020

• 10 barn, ett tvillingpar, 7 CS, 2 vag, 4 full tid, 6 prem v 31-34, 2 SGA

• Chen et al. Lancet, 2020

• 9 barn, alla CS, BM, amniovätska, navelsträngsblod från 6 fall neg

• Li et al. Emerg Infect Dis, 2020
• 1 barn, CS

• Liu et al. Frontiers in Pediatrics, 2020
• 4 barn, 3 CS, 1 vag

• Chen et al. Lancet 2020

• 3 placentor undersökta och neg för 2019-nCoV

Infektion i neonatalperioden
• Tre barn har diagnosticerats med Covid-19 i neonatalperioden
• En 17 dagar gammal hade feber, hosta och kräktes. Det fanns sjuka i
hans familj
• Ett barn fick feber 5 dagar efter födseln. Mamman varinfekterad
• Ett barn fött av en infekterad mamma diagnostiserades 30 timmar
efter födseln. Barnet var stillsamt. I detta fall kan inte vertikal smitta
uteslutas.
• Alla tre var stabila. Det finns inget allvarligt sjuka nyfödda beskrivna
hittills.

Omhändertagande av barnet
• CDC rekommenderar tillfällig separation av nyförlösta kvinnor med
COVID-19 från deras barn
• Därefter att i samråd med hälsopersonal bestämma sig för om de ska
amma eller inte. De ska i så fall iaktta god hygien, tvätta händerna
ofta och använd ansiktsmask. (CDC 2020)
• Canada, Italien, UK och snart Norge och Danmark rekommenderar
detsamma
• I Kina rekommenderas 14 dagars separation mellan mor och barn

Plan för förlossning på Karolinska
(under ständig utveckling utifrån kunskapsläge)
• Karolinska planerar att förlossningen om möjligt ska ske i Huddinge. Förlossningssätt utifrån obstetriska riktlinjer. förlossning på
isoleringsrum med skyddskläder på förlossningspersonal.
• Torka av barnet som vid hiv/hepatit.
• Mottagande barnmorska med skyddsutrustning tar emot barnet och lämnar vid över till väntande barnmorska i slussen, dvs
personer med full skyddsutrustning lämnar inte förlossningsrummet
• Barnet betraktas primärt inte som smittsam, barnmorska/undersökterska/neo-teamet utanför rummet bär förkläde och handskar
på sedvanligt sätt, ej nödvändigt med munskydd. Om barnet behöver resuscitering eller neovård görs det med vanliga
hygienrutiner.
• Barnet separeras åtminstone temporärt från sin sjuka mor kort efter födelsen. Individuell bedömning var och med vem barnet
vårdas, i första hand enkelrum på BB eller enkelrum på neo vid behov av neovård. Frisk, symptomfri pappa/partner kan vara med
barnet, men behöver provtas, svar inom 24 tim.
• Argument för separation från mor: Även om inte vertikal smitta förekommer kan ju barnet smittas via avföring vid vaginal
förlossning och postnatalt vid kontakt med en sjuk mamma. Oklart om virus kan finnas i BM varför vi avvaktar med att ge BMe.
Mor uppmanas dock pumpa för att upprätthålla BM-produktionen. Oklart om antikroppar överförda från mamma gör att det är
riskfritt att vårda dem tillsammans. Beror sannolikt på hur länge hon varit sjuk. Svårt att tro att man kan skydda barnet från
infektion vid samvård med mamma. De tre fall av sjuka neonatalbarn som finns beskrivna var symtomatiska men inte kritiskt sjuka.
• Vi bedömer inte barnet som smittsamt om det inte vistats tillsammans med mor efter födelsen. Att separera mor och barn verkar
grymt och i Kina gör de det i 14 dgr. USA, Canada, Italien, UK mfl. där de inte haft något fall, har kommit ut med riktlinjer att man
kan samvårda infekterad mor och barn (utan att någon erfarenhet finns av detta) samt att hon kan amma men med munskydd och
god hygien. Oklart om det kan skydda barnet från smitta. Vi får diskutera separation och amning om det dyker upp ett fall eller
också lär vi oss mer innan dess.
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