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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το τοξικό ερύθημα της κύησης [κνησμώδεις κνιδωτικές βλατίδες και 

πλάκες της κύησης (PUPPP)], αποτελεί την πιο συχνή ειδική δερματοπά-
θεια της κύησης. Η νόσος παρατηρείται με συχνότητα 1/240 εγκύους και 
εκδηλώνεται συνήθως κατά το τρίτο τρίμηνο της κύησης. Μερικές φορές 
μπορεί να εμφανιστεί μετά τον τοκετό τις πρώτες ημέρες της λοχείας, σπά-
νια δε έως και έξι εβδομάδες μετά τον τοκετό. Εμφανίζεται σχετικά συχνά 
σε πρωτότοκες έγκυες με πολύδυμη κυήση. 

Περιγράφεται περιστατικό, πρωτοτόκου γυναίκας 32 ετών, με δίδυμη 
κύηση μετά από IVF, στην 36η εβδομάδα της κύησης με ελεύθερο ατομικό 
και οικογενειακό ιστορικό και ομαλή πορεία της εγκυμοσύνης μέχρις την 
ημέρα εισαγωγής. Η επίτοκος εμφάνισε δερματικό εξάνθημα στην κοι-
λιακή χώρα και στα άνω και κάτω άκρα καθώς και έντονο κνησμό προ 
δεκαημέρου και εισήχθη στην Ά Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ετέθη διάγνωση κνησμω-
δών κνιδωτικών βλατίδων και πλακών της κύησης, και ακολούθησε αγωγή 
με τοπικά κορτικοστεροειδή για δύο μέρες χωρίς σημαντική βελτίωση της 
κλινικής εικόνας Η επίτοκος στη συνέχεια υποβλήθηκε σε καισαρική τομή 
λόγω πολύδυμης κύησης με έξοδο δύο ζωντανών νεογνών. Η λεχωίδα συ-
νέχισε την αγωγή με τοπικά κορτικοστεροειδή και από του στόματος αντιι-
σταμινικά. Σημειώθηκε σταδιακή υποχώρηση των δερματικών βλαβών και 
του κνησμού μέσα σε δέκα μέρες με πλήρη εξαφάνιση αυτών στις επόμε-
νες τέσσερεις εβδομάδες.

Συζητούνται η εμφάνιση της νόσου, η θεραπεία της, η πορεία της λοχεί-
ας, και η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Όροι ευρετηρίου: Κνησμώδεις βλατίδες, κνιδωτικές πλάκες της κύησης, 
Τοξικό ερύθημα της κύησης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι κνησμώδεις κνιδωτικές βλατίδες και πλάκες της κύησης αποτελούν 

την πιο συχνή ειδική δερματοπάθεια της κύησης, η οποία παρατηρείται σε 
1 στις 240 εγκύους, με ποσοστό εμφάνισης από 0,45-1%. Εκδηλώνεται συ-
νήθως κατά το τρίτο τρίμηνο της κύησης. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί 
να εμφανιστεί μετά τον τοκετό τις πρώτες ημέρες της λοχείας, σπάνια δε 
έως και έξι εβδομάδες μετά τον τοκετό. Εμφανίζεται σχετικά συχνά σε 
πρωτοτόκες έγκυες με πολύδυμη κυήση (2,9-16%).

Η νόσος εκδηλώνεται με βλάβες οι οποίες αναπτύσσονται μέσα στις ρα-
βδώσεις της κοιλιάς και των μηρών, φείδονται όμως της περιομφαλικής 
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περιοχής. Οι βλάβες είναι έντονα κνησμώδεις και μπο-
ρούν να ποικίλλουν.

Η αιτιολογία της νόσου παραμένει άγνωστη και η 
παθογένεια της δεν είναι εξακριβωμένη. Ως αιτιολογι-
κοί παράγοντες αναφέρονται ανοσολογικοί και ορμο-
νικοί μηχανισμοί όπως επίσης και μεγάλη αύξηση του 
σωματικού βάρους.

Η διάγνωση βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην 
κλινική εικόνα με τις χαρακτηριστικές δερματικές βλά-
βες, καθώς επίσης και στην κατανομή των βλαβών αυ-
τών.

Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει άλλες ειδικές 
δερματοπάθειες της κύησης, όπως το πεμφιγοειδές της 
κύησης, την κνήφη της κύησης, την ενδοηπατική χολό-
σταση, και όλα τα παρόμοια εξανθήματα που μπορεί να 
παρατηρηθούν και εκτός της εγκυμοσύνης.

Η θεραπεία περιλαμβάνει χρήση τοπικών κορτικο-
στεροειδών, από του στόματος χορήγηση αντιϊσταμινι-
κών πρώτης γενιάς και σε σοβαρές περιπτώσεις χορή-
γηση συστηματικών κορτικοστεροειδών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Παρουσιάζεται περίπτωση πρωτοτόκου ασθενούς 

ηλικίας 32 ετών, με δίδυμη κύηση μετά από IVF, στην 
36η εβδομάδα κύησης.

Το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό είναι ελεύθε-
ρο και η πορεία της εγκυμοσύνης ομαλή.

Η έγκυος προσήλθε στα επείγοντα ιατρεία της Ά 
Μαιευτικής – Γυναικολογικής κλινικής, λόγω έντονου 
κνησμού και εμφάνισης δερματικού εξανθήματος στην 
κοιλιακή χώρα αρχικά, και με περαιτέρω εξάπλωσή του 
στα άνω και κάτω άκρα και πρόσθια επιφάνεια του θώ-
ρακα, εντός ολίγων ημερών. Η περιοχή γύρω από τον 
ομφαλό, τα πέλματα οι παλάμες και το πρόσωπο ήταν 
ελεύθερα βλαβών. (Εικόνες 1,2).

Στις ραβδώσεις της κοιλιάς και των μηρών, στα άνω 
και κάτω άκρα, διαπιστώθηκαν ερυθηματώδεις, κνη-
σμώδεις βλατίδες και πλάκες. Ετέθη η διάγνωση της 
κνησμώδους κνιδωτικής δερματοπάθειας της κύησης, 
και η έγκυος υποβλήθηκε σε θεραπεία με τοπικά κορ-
τικοστεροειδή επί δύο ημέρες (cr. Advantan x 2), χωρίς 
βελτίωση της κλινικής εικόνας. Ακολούθησε καισαρι-
κή τομή λόγω πολύδυμης κύησης με έξοδο δύο ζώντων 
νεογνών. Μετά την επέμβαση, η φαρμακευτική αγωγή 
συνεχίστηκε με τοπικά κορτικοστεροειδή και αντιϊστα-
μινικά από του στόματος (tab. Aerius 1 x 2).

Τις πρώτες ημέρες της λοχείας το εξάνθημα παρέ-
μεινε το ίδιο έντονο (Εικόνα 3,4).

Η λεχωΐδα εξήλθε της κλινικής σε πέντε ημέρες σε 
πολύ καλή κατάσταση, με υποχώρηση της συμπτωματο-
λογίας και του εξανθήματος από τα άνω και κάτω άκρα 
(Εικόνα 5).

Σε επανέλεγχο δέκα μέρες αργότερα παρατηρήθηκε 
αισθητή υποχώρηση των δερματικών αλλοιώσεων και 
όπως ανάφερε και η ασθενής, υποχώρησε αισθητά και 
ο κνησμός. Έγινε διακοπή της θεραπείας και σε τρεις 
εβδομάδες μετά τον τοκετό σημειώθηκε πλήρης υπο-
χώρηση των δερματικών βλαβών. Από το ιστορικό, την 
κατανομή και την μορφολογία των δερματικών βλαβών 
και την ουσιαστικά αυτόματη υποχώρηση της νόσου, 
ετέθη η διάγνωση του τοξικού ερυθήματος της κύησης.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Οι κνησμώδεις και κνιδωτικές βλατίδες και πλάκες 

της κύησης, που ονομάζονται επίσης και τοξικό ερύθη-
μα της κύησης, είναι η πιο συχνή από τις ειδικές δερ-
ματοπάθειες της κύησης (Wolfgang J 2006, Holmes 

Εικόνα 1. Η ασθενής κατά την ημέρα της εισαγωγής, με εμφανές το εξάνθημα στην κοιλιακή χώρα αλλά με απουσία του 
περιομφαλικά.

Εικόνα 2. Παλάμες και πρόσωπο χωρίς βλάβες.
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RC et al. 1983). Ο όρος αυτός προτάθηκε για πρώτη 
φορά από τον Lowley το 1979 (Lawley TJ et al. 1979). 
Η νόσος παρατηρείται με συχνότητα 1 στις 240 κυή-
σεις (0,45-1% των κυήσεων), και ανήκει στην ομάδα 
ειδικών δερματοπαθειών της κύησης που περιλαμβά-
νει επίσης το πεμφιγοειδές της κύησης, την κνήφη της 
κύησης και την ενδοηπατική χολόσταση. Προσβάλλει 
συνήθως πρωτότοκες γυναίκες με πολύδυμη κύηση σε 
ποσοστό που κυμαίνεται από 2,9-16%, στο τρίτο τρίμη-
νο της εγκυμοσύνης (Lawley TJ et al. 1979 Elling SV et 
al. 2000), χωρίς τάσεις επανεμφάνισης. Σε μερικές πε-
ριπτώσεις οι βλάβες μπορεί να εμφανιστούν για πρώτη 
φορά στη λοχεία και πολύ σπάνια στους πρώτους μήνες 
της κύησης.

Η αιτιολογία της νόσου παραμένει άγνωστη, αν και 
ορμονικοί, ανοσολογικοί μηχανισμοί, όπως και η διά-
ταση των κοιλιακών τοιχωμάτων έχουν ενοχοποιηθεί 
ως αιτιολογικοί παράγοντες (Lawley TJ et al. 1979).

Μελέτες υποστηρίζουν ότι οι κνησμώδεις κνιδωτικές 
βλατίδες και πλάκες της κύησης (ΚΚΒΠΚ), ίσως σχετί-
ζονται σε μερικές περιπτώσεις με την παρουσία DNA 

άρρενος στο δέρμα γυναικών που κυοφορούν άρρεν 
έμβρυο. Ανδρικό εμβρυικό DNA ανιχνεύτηκε σε βλά-
βες της μητέρας δείχνοντας έτσι ένα μικροχιμαιρισμό 
ως εν δυνάμει εκλυτικό παράγοντα (Aractingi S et al. 
1998, Vaughan Jones SA et al. 1999).

Οι Cohen et al. υποστηρίζουν πως η διάταση του κοι-
λιακού τοιχώματος οδηγεί σε αλλεργική φλεγμονώδη 
αντίδραση από τα αντίγονα του κολλαγόνου. Μεγάλη 
αύξηση του σωματικού βάρους της γυναίκας και αυ-
ξημένο βάρος του εμβρύου, όπως επίσης και η πολύ-
δυμη κύηση, μπορεί να παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη 
των βλαβών, λόγω υπερβολικής διάτασης της κοιλιάς 
(Cohen LM et al. 1998).

Στις περισσότερες μελέτες δεν βρέθηκε σημαντι-
κή διαφορά στα επίπεδα των ορμονών, όπως βHCG, 
οιστραδιόλη, προγεστερόνη, κορτιζόλη, μεταξύ των 
δύο ομάδων γυναικών – με ΚΚΒΠΚ και της ομάδος 
ελέγχου (Lawley TJ et al.1979, Callen JP et al. 1981, 
Alcalay Jet al. 1988). Ωστόσο τα οιστρογόνα και η προ-
γεστερόνη έχουν υποτεθεί ως αιτιολογικοί παράγοντες 
(Kroumpouzos Get al. 2001).

Εικόνα 3. Η ασθενής μετά την καισαρική τομή με εμφανές το εξάνθημα στην κοιλιακή χώρα και στο πλάγιο κοιλιακό 
τοίχωμα.

Εικόνα 4. Παρουσία του εξανθήματος στα άνω και κάτω άκρα, δύο ημέρες μετά την Καισαρική.
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Η ιστολογική εξέταση του δέρματος από τα σημεία 
των βλαβών, αποκαλύπτει σπογγίωση της επιδερμίδας 
με περιαγγειακή φλεγμονώδη διήθηση. Μπορεί να 
υπάρχει αυξημένος αριθμός ηωσινοφίλων (60%) και οί-
δημα του θηλώδους χορίου (Εικόνα 6) (Aronson IK et 
al. 1998, Cohen LM et al. 1998).

Τα εργαστηριακά ευρήματα είναι φυσιολογικά, 
ωστόσο, στο 28% των ασθενών υπάρχει αύξηση των 
επιπέδων των IgE αντισωμάτων του ορού. Στις περισσό-
τερες μελέτες ο άμεσος και έμμεσος ανοσοφθορισμός 
είναι γενικά φυσιολογικός. Ωστόσο, σε μερικές περι-
πτώσεις ο άμεσος ανοσοφθορισμός ίσως αναδείξει μη 
ειδική κοκκιώδη εναπόθεση IgM και C3 (Holmes RC 
et al. 1983, Lawley TJ et al. 1979, Elling SV et al. 2000). 
Η απουσία γραμμικής ταινίας C3 στη βασική μεμβράνη 
συμβάλλει στη διαφορική διάγνωση από το πεμφιγοει-
δές της κύησης (Holmes RC et al. 1983).

Οι βλάβες τυπικά εκδηλώνονται στο τέλος του τρίτου 
τριμήνου της κύησης ή στην αρχή της λοχείας έως και 
έξι εβδομάδες μετά τον τοκετό.

Οι κνησμώδεις βλατίδες συνήθως ξεκινούν από τις 
ραβδώσεις της κοιλιάς και των μηρών και το εξάνθημα 
εξαπλώνεται σταδιακά στα άνω και κάτω άκρα, στους 
γλουτούς, στους μαστούς, στην πλάτη μέσα σε διάστη-
μα λίγων ημερών, χωρίς προσβολή της περιομφαλικής 
περιοχής. Το πρόσωπο, οι παλάμες και τα πέλματα συ-
νήθως δεν προσβάλλονται. Οι βλάβες είναι έντονα κνη-
σμώδεις και μπορεί να ποικίλλουν σε όψη. Αποτελού-
νται τυπικά από εντοπισμένες ή γενικευμένες μεμονω-
μένες ερυθηματώδεις, κνησμώδεις βλατίδες και πλάκες 
(Holmes RC et al. 1983, Buccolo LS et al. 2005). Αλλά 
ακόμη μπορεί να παρουσιασθεί διάχυτο ερύθημα, βλά-
βες με μορφή σπίλου, ή μικρές φυσαλίδες.

Οι Aronson et al. έχουν ταξινομήσει τις αλλοιώσεις 
των ΚΚΒΠΚ σε τρεις κατηγορίες (Aronson IK et al 
1998).
• Σε κνησμώδεις βλατίδες και πλάκες (τύπος Ι)

•  Στο μη κνησμώδες ερύθημα, πλάκες ή φυσαλί-
δες(τύπος ΙΙ)

•  Στο συνδυασμό των πρώτων δύο (τύπος ΙΙΙ)
Για τον τύπο Ι, που είναι και ο πιο συχνός, δεν είναι 

χαρακτηριστική η προσβολή του προσώπου, των πελμά-
των και των παλαμών, ενώ σε περίπτωση βλαβών τύπου 
ΙΙ και ΙΙΙ μπορεί να παρατηρηθεί προσβολή αυτών των 
περιοχών (Cohen LM et al. 1998, Callen JP et al. 1998, 
High WA et al. 2005). Στη μελέτη των Callen και Hanno, 
2 από τις 15 γυναίκες παρουσίασαν βλάβες μόνο στους 
μηρούς (Callen JP et al. 1981). Σε όλους τους τύπους οι 
βλεννογόνοι συνήθως δεν προσβάλλονται.

Η διάγνωση των ΚΚΒΠΚ βασίζεται στην τυπική 
κλινική εικόνα και είναι διάγνωση εξ αποκλεισμού. Σε 
κάθε περίπτωση δερματικού εξανθήματος κατά την δι-
άρκεια της κύησης θα πρέπει να αποκλειστούν οι άλ-
λες πιο σοβαρές δερματοπάθειες που συσχετίζονται με 
επιπτώσεις, τόσο για τη μήτερα όσο και για το έμβρυο, 
όπως το πεμφιγοειδές της κύησης και η ενδοηπατική χο-
λόσταση. 

Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει ,εκτός από άλ-
λες ειδικές δερματοπάθειες της κύησης, και όλα τα πα-
ρόμοια εξανθήματα που μπορεί να παρατηρηθούν και 
εκτός της εγκυμοσύνης. Κατά συνέπεια, το πολύμορφο 
ερύθημα, τα φαρμακευτικά εξανθήματα, η δερματίτιδα 
εξ’ επαφής, η κνίδωση και τα δήγματα εντόμων πρέπει 
να αποκλεισθούν (Sherard GB et al. 2001, Kroumpouzos 
G, et al. 2003).

Η πρόγνωση των ΚΚΒΠΚ είναι εξαιρετική. Το εξάν-
θημα συνήθως υποχωρεί πλήρως εντός 1 με 4 εβδομά-
δες μετά τον τοκετό. Σε μερικές περιπτώσεις η υποχώ-
ρησή του μπορεί να παρατηρηθεί πριν το τοκετό ή και 
έως έξι εβδομάδες μετά. Η υποτροπή μετά την πρώτη 
εγκυμοσύνη παρατηρείται σε 5-10% των περιπτώσεων 
και είναι λιγότερο σοβαρή. Ο κίνδυνος για τη μητέρα 
και το νεογνό είναι μηδενικός (Yancey KB et al. 1984, 
Alcalay J 1988).

Εικόνα 5. Εξάνθημα στα άνω και κάτω άκρα κατά την ημέρα της εξόδου από την κλινική.
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Εικόνα 6. Επιφανειακή μη ειδική διήθηση του δέρματος με παρουσία οιδήματος και παρουσία ηωσινοφίλων και 
πλασμοκυττάρων.

Η θεραπεία των ΚΚΒΚΠ βασίζεται στις ουσίες 
που ελέγχουν τον κνησμό. Για αυτό το λόγω τα το-
πικά κορτικοστεροειδή και από του στόματος αντιϊ-
σταμινικά πρώτης γενιάς αποτελούν θεραπεία πρώ-
της εκλογής. Οι κρέμες που περιέχουν βηταμεθαζό-
νη, μομεταζόνη και μεθυλπρεδνιζολόνη, θεωρούνται 
ασφαλείς κατά την κύηση.(Wolfgang J et al. 2006).

Από αντιισταμινικά πρώτης γενιάς, η χλωροφαι-
νυραμίνη, η διφαινυδραμίνη, η υδροξυζίνη, είναι 
ασφαλέστερα στην κύηση από τα υπόλοιπα, εξαιτίας 
της μακράς εμπειρίας πού υπάρχει από την χρήση 
τους (Sasseville D 1996). Σε σοβαρές περιπτώσεις 
ίσως χρειαστεί η χορήγηση συστηματικών κορτι-
κοειδών, τα οποία αποτελούν θεραπεία δεύτερης 
εκλογής ((Wolfgang J et al. 2006). Για συστηματική 
χορήγηση κατά την κύηση, η πρεδνιζόνη, η πρεδνι-
ζολόνη και η μεθυλπρεδνιζολόνη θεωρούνται ασφα-
λέστερες από τη βηταμεθαζόνη, δεξαμεθαζόνη και 
υδροκορτιζόνη (Wolfgang J et al. 2006, Sasseville D 
1996). Θεραπεία τρίτης εκλογής είναι ο τοκετός, ο 
οποίος οδηγεί σε ύφεση των συμπτωμάτων σε ορι-
σμένες περιπτώσεις, αλλά αυτό δεν είναι και απολύ-
τως απαραίτητο (Wolfgang J et al. 2006, Aractingi S, 
et al. 1998).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Συμπερασματικά, οι κνησμώδεις και κνιδωτικές 

βλατίδες και πλάκες της κύησης, είναι οι πιο συχνές 
από τις ειδικές δερματοπάθειες της κύησης.

Προσβάλουν συνήθως πρωτοτόκες, γυναίκες με 
πολύδυμη κύηση.

Η αιτιολογία της νόσου παραμένει άγνωστη αν 
και έχουν ενοχοποιηθεί ως αιτιολογικοί παράγοντες 
διάφοροι ορμονικοί, ανοσολογικοί μηχανισμοί.

Η θεραπεία των ΚΚΒΚΠ βασίζεται στις ουσίες 
που ελέγχουν τον κνησμό, όπως τοπικά κορτικοστε-
ροειδή και από του στόματος αντιϊσταμινικά πρώτης 
γενιάς που αποτελούν θεραπεία πρώτης εκλογής.

Σε σοβαρές περιπτώσεις όπου δεν υποχωρούν τα 
συμπτώματα με την θεραπεία πρώτης επιλογής, η 
χορήγηση συστηματικών κορτικοειδών αποτελούν 
θεραπεία δεύτερης εκλογής για την υποχώρηση των 
συμπτωμάτων. Τέλος, θεραπεία τρίτης εκλογής είναι 
ο τοκετός, ο οποίος οδηγεί σε ύφεση των συμπτωμά-
των σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά αυτό δεν είναι 
και απολύτως απαραίτητο, ειδικά εάν η κύηση είναι 
μικρή και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα προωρότητας. 
Πλήρης υποχώρηση του εξανθήματος παρατηρείται 
συνήθως εντός 1 με 4 εβδομάδες μετά τον τοκετό, 
σπάνια λίγο πριν τον τοκετό και μερικές φορές έως 
και 6 εβδομάδες μετά τον τοκετό.

Η πρόγνωση είναι εξαιρετική, χωρίς σοβαρές επι-
πτώσεις για την υγεία της μητέρας, του εμβρύου και 
του νεογνού.

Summary
Apostolidis A, Kougioumtsidou A, Asimakopoulos E, 
Sotiriadis D, Sortsis A, Tarlatzis BK
Toxic erythema in pregnancy: case report and litera-
ture review.
Hellen Obstet Gynecol 22(4):190-195, 2010

 
Toxic erythema is the most common dermatological 

disease in pregnancy. We present a case of a woman 
pregnant with twins who developed a rash on the 
abdomen, on the hands and on the legs. She also 
developed severe pruritus. She received corticosteroid 
therapy for two days and after cesarean section she 
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continued the treatment and she recovered after four 
weeks.

Key words: pregnancy, toxic erythema.
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