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Αιτίες
«Ποικίλοι ορμονικοί, ανοσολογικοί και 
μεταβολικοί παράγοντες εμπλέκονται στη 
δημιουργία τους.»

«Πολλά, μέχρι στιγμής, παραμένουν αδι-
ευκρίνιστα στην ακριβή αιτιοπαθογένεια 
των φυσιολογικών μεταβολών του δέρ-
ματος στην εγκυμοσύνη.»

Kroumpouzos G, JAAD 2001

Muallem MM, Clinics 2006
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Ασαφή τα όρια μεταξύ 
«φυσιολογικών» και 
«παθολογικών» μεταβολών

Η σοβαρότητα μερικών από τις φυσιο-
λογικές μεταβολές του δέρματος στην 
εγκυμοσύνη και η παραμονή ορισμένων 
και μετά τον τοκετό, δικαιολογούν την 
άποψη όσων υποστηρίζουν ότι τα όρια 
«φυσιολογικών» και «παθολογικών» 
μεταβολών είναι συχνά ασαφή. Είναι, 
όμως, αιτίες ανησυχίας και στενοχώριας 
περισσότερο συχνά απ’ όσο νομίζουμε.
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Oρμονικές αλλαγές

1. Αύξηση της HCG
•  προάγει την παραγωγή οιστρογόνων-

προγεστερόνης
• διατηρεί το ωχρό σωμάτιο
•  προκαλεί παραγωγή στεροειδών - ρη-

λαξίνης

2. Αύξηση του μεγέθους θυρεοειδούς

3.   Αύξηση του μεγέθους της υπόφυσης 
- αυξημένη παραγωγή γοναδοτροπι-
νών-ACTH
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Μεταβολές του χρώματος
(90% των εγκύων)

Α) υπερμελάγχρωση:
• λευκή γραμμή
• θηλές – θηλαία άλως
• έξω γεννητικά όργανα
• περιομφαλικά
• πρόσφατες ουλές
• σπίλοι – εφηλίδες

Β) Χλόασμα (75% των εγκύων)
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Φυσιολογικές μεταβολές του 
δέρματος στην εγκυμοσύνη

• Mεταβολές στο χρώμα
• Μεταβολές στα εξαρτήματα
• Αγγειακές μεταβολές
• Μεταβολές του συνδετικού ιστού
• Σπίλοι και όγκοι

5 Άγνωστη η ακριβής 
αιτιοπαθογένεια:

• Αύξηση της α-MSH ορμόνης

•  Αύξηση επιπέδων οιστρογόνων & προ-
γεστερόνης

•  Αύξηση δραστηριότητας της τυροσινά-
σης και διέγερση της μελανινογένεσης 
(συνδρομή ηλιακής ακτινοβολίας)
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Χλόασμα

•  Σημαντικό ρόλο παίζουν γενετικοί πα-
ράγοντες

• Αύξηση επιπέδων LH ορμόνης
•  Μείωση επιπέδων οιστραδιόλης 

(γυναίκες)
•  Χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης 

(άνδρες)
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Αιτιοπαθογένεια των 
μεταβολών στα αγγεία

Διαστολή, αστάθεια και πολλαπλασια-
σμός των αγγείων (νεοαγγειογένεση από 
οιστρογόνα)
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Μεταβολές στα εξαρτήματα
α. τρίχες

•  Αύξηση του πάχους 
των τριχών της κε-
φαλής

•  Μείωση της τριχό-
πτωσης

•  Αύξηση των τριχών 
προσώπου – σώ-
ματος

•  Σπάνια, διάχυτη 
λέπτυνση τριχών ή 
εμφάνιση ανδρογε-
νετικής αλωπεκίας 
ανδρικού τύπου

•  Εκσεσημασμένη τρι-
χόπτωση 1-5 μήνες 
μετά τον τοκετό

9

Β. Όνυχες

Γενικά είναι σπάνιες
• Υπωνύχια υπερκεράτωση, ονυχόλυση
• Αύλακες Beau
• Λέπτυνση – στιλπνότητα
• Γραμμοειδής μελανωνυχία
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Γ. αδένες

1. Εκκρινείς ιδρωτοποιοί
•  Αυξημένη εφίδρωση (όχι στις πα-

λάμες)
• Κεγχρία – Δυσιδρωσικό έκζεμα

2. Αποκρινείς ιδρωτοποιοί
•  Μείωση της λειτουργίας (;)
•  Βελτίωση Fox-Fordyce & ιδρωταδε-

νίτιδας
3. Σμηγματογόνοι

•  Αύξηση της λειτουργίας (λιπαρότητα 
δέρματος)

•  Αύξηση του μεγέθους τους στη θη-
λαία άλω
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Μεταβολές στα αγγεία
• Ερύθημα – οίδημα κόλπου (αρχικά)
• Αραχνοειδή αιμαγγειώματα (67%)
• Οίδημα προσώπου – κνημών (50%)
•  Ερύθημα παλαμών
•  Κιρσοί – αιμορροΐδες (40%)
•  Θρόμβωση-θρομβοφλεβίτιδα 

(<10%)
•  Flush, μαρμαροειδές δέρμα, δερμογραφι-

σμός, κνίδωση, επιδείνωση Raynaud
• Yπεραιμία ούλων (~ 100%)
• Ουλίτιδα (80%)
• Επουλίδες (2-5%)
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Οιστρογόνα και 
σμηγματοκατασταλτική δράση
Ενώ τα αυξημένα επίπεδα οιστρογόνων 
φαίνεται να έχουν σμηγματοκατασταλτι-
κή δράση, στην κύηση είτε παρεμποδί-
ζεται η δράση αυτή είτε ενεργοποιείται 
κάποιος ισχυρός σμηγματοδιεγερτικός 
παράγοντας.
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Αμφιλεγόμενα σημεία

• Ακμή
• Σπίλοι
• Μελάνωμα
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Μεταβολές στο συνδετικό ιστό

•  Ραβδώσεις (~90%) κατά τον 6ο-7ο 
μήνα

•  Αιτιοπαθογένεια: αδενοκορτικοειδή, οι-
στρογόνα, ρηλαξίνη, τάση του δέρματος 
της κοιλίας και γενετική προδιάθεση.
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Όγκοι
•  Μαλθακά ινώματα (ακροχορδόνες)

Πιθανή αιτιοπαθογένεια: υψηλά επί-
πεδα EGF και αυξημένη συγκέντρωση 
& λειτουργία των υποδοχέων του στα 
κερατινοκύτταρα λόγω της υπεροιστρο-
γοναιμίας.

•  Σπάνια: αιμαγγειώματα, γλομαγγειώμα-
τα, αιμαγγειοενδοθηλιώματα, δερματο-
ϊνώματα, λειομυώματα κ.λπ.
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α. ακμή

•  Απρόβλεπτη η επίδραση της εγκυμο-
σύνης

•  Μπορεί να πρωτοεμφανισθεί, να επιδει-
νωθεί, να βελτιωθεί ή να υποχωρήσει 
τελείως
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Β. ςπίλοι

Μπορεί να πρωτοεμφανισθούν, να μεγα-
λώσουν ή να παρουσιάσουν αυξημένη 
μελάγχρωση.

Πιθανή αιτιοπαθογένεια:
• Επανενεργοποίηση προϋπαρχόντων σε 
αδράνεια μελανινοκυττάρων από ορ-
μονικά ερεθίσματα ίσως ερμηνεύει την 
εμφάνιση ή τη μεγέθυνση

•  Αύξηση της ευαισθησίας των οιστρογο-
νικών / προγεστερονικών υποδοχέων 
στην επιφάνεια των σπιλοκυττάρων ίσως 
ερμηνεύει τις χρωματικές αλλαγές
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Γ. μελάνωμα

•  Δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία που 
να στοιχειοθετούν την ύπαρξη αυξη-
μένου κινδύνου εξαλλαγής σπίλων σε 
μελάνωμα

•  Δυσμενής επίπτωση των οιστρογόνων 
στο μελάνωμα (;)

•  Μελανώματα που αναπτύχθηκαν κατά 
την εγκυμοσύνη, διαγνώσθηκαν κα-
θυστερημένα

•  Δε φαίνεται να επιδρά στην 5ετή επι-
βίωση
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Ακριβής γνώση των φυσιολογικών μετα-
βολών του δέρματος κατά την εγκυμοσύ-
νη διευκολύνει την έγκαιρη αναγνώριση 
παθολογικών καταστάσεων που μπορεί 
να είναι επικίνδυνες για τη μητέρα και 
το κύημα.
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