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Ανοσολογική ανοχή κατά την 
κύηση
•  Μεταβολές στην ανοσολογική κατάστα-

ση της εγκύου απαραίτητες για την ανοχή 
εκ μέρους της μητέρας των γενετικά 
διαφορετικών ιστών του νεογνού

•  Πληθώρα ανοσολογικών μηχανισμών 
Σημαντικός ο ρόλος του αντιγόνου ιστο-
συμβατότητας HLA-G που εκφράζεται 
από τα κύτταρα του πλακούντα
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Ψωρίαση εγκύου - 
Ανοσοενδοκρινικοί μηχανισμοί

•  Αύξηση επιπέδων οιστρογόνων – προ-
γεστερόνης

•  Καταστολή κυτταρικής ανοσίας

•  Διέγερση χημικής ανοσίας

•  Καταστολή παραγωγής Th1 κυτταρο-
κινών (IL-2, IFN-γ, TNF-α) και αύξηση 
Th2 κυτταροκινών (IL-4, IL-5, TL-10). 
Αντιστροφή μετά τον τοκετό

•  Aυξημένη έκφραση HLA-G από ψωρι-
ασικά κύτταρα

6Δερματικά νοσήματα που 
επηρεάζονται κατά την κύηση
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Α. Φλεγμονώδη νοσήματα

1. Ψωρίαση

Κύηση:
55% βελτίωση

23% επιδείνωση

Μετά τον τοκετό:
9% βελτίωση
65% επιδείνωση
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Αλλαγές κατά τη διάρκεια 
της κύησης
• Ανοσολογικές

• Ενδοκρινικές 

• Μεταβολικές
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Η επίδραση της εγκυμοσύνης στα δερματικά νοσήματα
Γ. Κοντοχριστοπουλοσ

Αναπλ. Διευθυντής Β΄ Δερματολογικής Κλινικής νοσ. «Α. συγγρός»

}

Ψωριασική αρθρίτιδα

•  Πρώτη εκδήλωση ή επιδείνωση κατά 
την κύηση

•  30-45% κίνδυνος εμφάνισης μετά τον 
τοκετό ή περιεμμηνοπαυσιακά
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Β. Ερπητοειδές κηρίο

•  Μορφή φλυκταινώδους ψωρίασης ή 
ξεχωριστή οντότητα;

•  Εκδήλωση κυρίως στο 3ο τρίμηνο της 
κύησης. Επιμονή και μετά τον τοκετό

•  Επανεμφάνιση σε επόμενες κυήσεις 
πρωιμότερα και με εντονότερη συμπτω-
ματολογία

•  Σοβαρός κίνδυνος για τη μητέρα

•  Έκπτωση πλακουντιακής λειτουργίας, 
εμβρυϊκός και νεογνικός θάνατος, ανω-
μαλίες διάπλασης

•  Θεραπεία εκλογής τα κορτικοειδή. Στενή 
παρακολούθηση εγκύου και εμβρύου. 
Διακοπή κύησης σε πολύ σοβαρές πε-
ριπτώσεις
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Θεραπεία ψωρίασης εγκύου I

•  Χορηγούνται με ασφάλεια: καλσιποτρι-
όλη, ανθραλίνη, πίσα, κορτικοειδή, UVB 
(πιθανή αύξηση αριθμού και μεγέθους 
σπίλων), ΡUVA bath

•  Αντενδείκνυνται: PUVA, ρετινοειδή, κυτ-
ταροστατικά (μεθοτρεξάτη, υδροξυουρία, 
αζαθειοπρίνη)

•  Χορηγούνται (με σκεπτικισμό): κυκλο-
σπορίνη (κατηγορία C, προσοχή σε περί-
οδο θηλασμού), βιολογικοί παράγοντες 
(κατηγορία Β, ανεπαρκή δεδομένα)
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• Φλεγμονώδη

• Αυτοάνοσα

• Λοιμώδη

• Μεταβολικά

• Συνδετικού ιστού

 (μη αυτοάνοσα)

• Δερματικοί όγκοι

• Άλλα νοσήματα

Γ. Έκζεμα - δερματίτιδα

•  Συνήθως επιδείνωση ατοπικής δερμα-
τίτιδας ή πρώτη εκδήλωση κατά την 
κύηση σε άτομα με ατοπική προδιάθεση. 
Βελτίωση στο 24% των ασθενών

•  Πιθανό αίτιο ο κνησμός κατά την πε-
ρίοδο αυτή
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Τροποποίηση 
της κλινικής
έκφρασης
δερματικών 
νοσημάτων

Αυτοάνοσα νοσήματα14
Δ. Ακμή

•  Απρόβλεπτη συμπεριφορά (βελτίωση, 
επιδείνωση ή πρώτη εκδήλωση κατά 
την κύηση)

•  Η επιδείνωση αποδίδεται στην αυξημένη 
δραστηριότητα των σμηγματογόνων 
αδένων κατά το 3ο τρίμηνο της κύησης 
λόγω αύξησης των κυκλοφορούντων 
οιστρογόνων

•  Θεραπευτικό πρόβλημα. Αντένδειξη 
τοπικά ρετινοειδών. Περιορισμένο 
φάσμα συστηματικά χορηγούμενων 
αντιβιοτικών (ερυθρομυκίνη)
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Ε. Διαπυητική ιδρωταδενίτιδα 
και νόσος των Fox-Fodyce
•  Βελτίωση κατά τη διάρκεια της κύησης
• Υποτροπή μετά τον τοκετό
•  Πιθανό αίτιο η καταστολή της δραστη-

ριότητας των αποκρινών αδένων από 
τα οιστρογόνα
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ΣΤ. Κνίδωση • Δερμογραφισμός
•  Επιδείνωση ή πρώτη εκδήλωση κατά 

το 2ο ή 3ο τρίμηνο της κύησης
•  Κυρίως η φυσική εκ πιέσεως κνίδω-

ση – εντόπιση κυρίως στην κοιλιακή 
χώρα

•  Ενοχοποιούνται η αυξημένη θερμο-
κρασία, τα στενά ρούχα και η διάταση 
των κοιλιακών τοιχωμάτων
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Α. Ερυθηματώδης λύκος I
Ο χρόνιος δερματικός ερυθηματώδης 
λύκος (DLE) δεν επηρεάζεται.
Αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με το 
συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (SLE)

•  Υφεση για 3 μήνες πριν από τη σύλληψη 
4 καλά ανεκτή εγκυμοσύνη

•  Ενεργός φάση της νόσου κατά τη σύλλη-
ψη4 επιδείνωση στο 50% των ασθενών 
– κίνδυνος για μητέρα και έμβρυο

•  Πρώτη εκδήλωση της νόσου4 βαρύτερη 
πορεία. Βελτίωση μετά τον τοκετό

•  Συχνότερες οι δερματικές βλάβες (επώ-
δυνες βλάβες αγγειίτιδας σε άκρα), ακο-
λουθεί η αρθρίτιδα
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Β. Συστηματική σκληροδερμία
•  Δεν επηρεάζεται σημαντικά η πορεία 

της
•  Κίνδυνο για τη μητέρα και το έμβρυο 

(εμβρυϊκός θάνατος) αποτελούν η υπέρ-
ταση και η νεφρική ανεπάρκεια στο 3ο 
τρίμηνο της κύησης

•  Πρόνοια για την αύξηση της τάσης του 
δέρματος της κοιλιάς και των μαστών 
και την πιθανή επιδείνωση της οισο-
φαγίτιδας
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Δ. Πέμφιγα
•  Επιδείνωση ή πρώτη εκδήλωση. Κρίσιμο 

το 1ο ή 2ο τρίμηνο
•  Βελτίωση στο 3ο τρίμηνο πιθανόν λόγω 

αύξησης της ενδογενούς κορτιζόλης. Επιμονή 
της νόσου και μετά τον τοκετό

•  Κίνδυνος νεογνικής πέμφιγας λόγω μετα-
φοράς μητρικών IgG αυτοαντισωμάτων. 
Αυτόματη υποχώρηση σε 2-3 εβδομάδες

•  Υψηλό ποσοστό (14%) εμβρυϊκών θανάτων
•  Αποφυγή κυτταροτοξικών παραγόντων. 

Ασφαλής η χορήγηση κορτικοειδών σε 
κύηση και θηλασμό
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Ε. Γραμμοειδής IgA 
πομφολυγώδης δερματοπάθεια

•  Βελτίωση κατά την κύηση
•  Επιδείνωση μετά τον τοκετό
•  Όχι βλάβες στο έμβρυο
•  Ασφαλής η χορήγηση δαψόνης και 

κορτικοειδών

20

Λοιμώδη νοσήματα
Α. Λέπρα
•  Αρνητική επίδραση (πρώτη εκδήλωση, 

έξαρση, υποτροπή) κατά την κύηση ή 
τη λοχεία 

•  Αυξημένη συχνότητα λεπρικών αντιδρά-
σεων τύπου Ι και τύπου ΙΙ (ENL)

•  Αυξημένη συχνότητα νεογνικών θα-
νάτων, λιποβαρών νεογνών, μικρού 
πλακούντα, μεταφορά της νόσου στα 
παιδιά

•  Η δαψόνη χορηγείται με σχετική ασφά-
λεια. Όχι θαλιδομίδη ή κλοφαζιμίνη. 
Αυξημένη αντίσταση στη θεραπεία
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Γ. Έκζεμα - δερματίτιδα II

•  Έκζεμα θηλής μετά τον τοκετό (πρόβλη-
μα θηλασμού). Ανατομικές παραλλα-
γές, όπως επίπεδες θηλές, ευνοούν την 
εμφάνισή του

•  Επιδείνωση ή πρώτη εκδήλωση δερ-
ματίτιδας εξ επαφής με απορρυπαντικά 
ή τροφές

10 Α. Ερυθηματώδης λύκος II
•  Αυξημένη συχνότητα σε πρόωρους το-

κετούς και αυτόματες αποβολές
•  Νεογνικός λύκος (εξάνθημα σε φωτοεκτε-

θειμένες περιοχές ή συγγενής καρδιακός 
αποκλεισμός) λόγω μεταφοράς anti-Ro 
(SS-Α) αντισωμάτων στο νεογνό

•  Προσοχή στο αντιφωσφολιπιδικό σύν-
δρομο που χαρακτηρίζεται από υποτρο-
πιάζουσες αποβολές

•  Η θεραπεία με κορτικοειδή και ανθελο-
νοσιακά δε διακόπτεται
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Γ. Πολυμυοσίτιδα - 
δερματομυοσίτιδα
•  Επιδείνωση στο 50% (εξάνθημα, μυϊκή 

αδυναμία, υποδερματική ασβέστωση. 
Βελτίωση στο 20%

•  Βελτίωση μετά τον τοκετό
•  Νεογνικός θάνατος > 50% όλων των 

περιπτώσεων
•  Μεγαλύτερος κίνδυνος σε πρώτη εκδή-

λωση της νόσου ή σε υποτροπή
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Β. Σύφιλη
•  Κατασταλτική δράση στις κλινικές εκ-

δηλώσεις της νόσου. Δεν επηρεάζεται 
η φυσική της πορεία

•  Πρόωρος τοκετός, περιγεννητικός θά-
νατος, συγγενής σύφιλη, συφιλιδικά 
στίγματα

•  Συγγενής σύφιλη: διαπλακούντια με-
ταφορά σπειροχαιτών στο έμβρυο ή 
περιγεννητικά στο νεογνό. Μέγιστος 
κίνδυνος μετάδοσης (100%) στα πρώτα 
στάδια της νόσου χωρίς θεραπεία

•  Θεραπεία με πενικιλλίνη ή ερυθρο-
μυκίνη

•  Αντίδραση Jarisch – Herxheimer4 πρό-
ωρος τοκετός ή εμβρυϊκή δυσφορία
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Γ. Μυκητιασική κολπίτιδα
•  Αυξημένη συχνότητα, εντονότερα συ-

μπτώματα. Κυρίως η C. albicans
•  Eνοχοποιούνται τα υψηλά επίπεδα οι-

στρογόνων, η καταστολή της κυτταρικής 
ανοσίας και η αύξηση του γλυκογόνου 
κόλπου

•  Δεν επηρεάζεται η κύηση
•   Επιτρέπεται τοπική χρήση νυστατίνης 

και αζολών σε όλα τα τρίμηνα
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Δ. Τριχομοναδική κολπίτιδα
•  Συσχέτιση με πρόωρο τοκετό, πρόωρη 

ρήξη υμένων, χαμηλό βάρος νεογνού, 
επιλόχειο πυρετό

•   Αποφυγή λήψης μετρονιδαζόλης στο 1ο 
τρίμηνο της κύησης (πρόωροι τοκετοί)
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Ε. Βακτηριδιακή κολπίτιδα

•  Προσβάλλει 15-20% των εγκύων

•   Αναερόβια βακτηρίδια Gardnerella 
vaginalis, είδη Mobiluncus, Mycoplasma 
hominis

•   Πρόωρος τοκετός, ενδοαμνιακή λοίμωξη, 
ενδομητρίτιδα, χοριοαμνιονίτιδα έχουν 
αναφερθεί. Ανεπαρκή δεδομένα

•   Τοπικά κλινδαμυκίνη 2% κολπική κρέμα 
στο 1ο τρίμηνο. Συστηματικά ερυθρο-
μυκίνη, κλινδαμυκίνη, μετρονιδαζόλη 
στο 2ο και 3ο τρίμηνο
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ΣΤ. Θυλακίτιδα από 
πιτυρόσπορο

• Αυξημένη συχνότητα
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Ζ. Οξυτενή κονδυλώματα
•  Ταχύτατη αύξηση μεγέθους. Απόφραξη 

γεννητικού σωλήνα με ποικίλες επι-
πτώσεις

•  Κίνδυνος μετάδοσης στο νεογνό (συ-
μπτωματική ή ασυμπτωματική λοίμω-
ξη)

•  Συνιστάται στενή κλινική και εργαστηρι-
ακή παρακολούθηση (PAP-test)

•  Αντιμετώπιση με TCA 90%, ηλεκτρο-
καυτηρίαση, κρυοθεραπεία, χειρουργική 
αφαίρεση, CO2 Laser

•  Καισαρική σε εκτεταμένες βλάβες που 
προκαλούν απόφραξη
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Η. Απλούς έρπης γεννητικών 
οργάνων
•  Δεν επηρεάζεται η κλινική εικόνα της 
νόσου

•  Αποβολή, πρόωρος τοκετός, εντοπισμέ-
νη ή γενικευμένη νεογνική λοίμωξη με 
αυξημένο ποσοστό νεογνικών θανάτων 
(50-70%) ή μόνιμων βλαβών

•  Αυξημένος κίνδυνος νεογνικής νόσου 
μετά πρωτοπαθή (50%) σε σχέση με 
υποτροπιάζουσα (5%), συμπτωματική 
ή ασυμπτωματική λοίμωξη. Διαπλακού-
ντια μεταφορά του ιού συνήθως μετά 
τη ρήξη των υμένων

•  Ασφαλής η χορήγηση ασυκλοβίρης σε 
πρωτοπαθή λοίμωξη ή ως κατασταλτική 
θεραπεία (από την 36η εβδομάδα) μέχρι 
τον τοκετό ή και λίγο μετά

•  Εβδομαδιαία κλινική και εργαστηρι-
ακή παρακολούθηση τις τελευταίες 8 
εβδομάδες

•  Καισαρική τομή σε ενεργό νόσο πριν 
την έκλυση τοκετού ή εντός 6 ωρών 
από τη ρήξη των υμένων
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Θ. Ανεμευλογιά – Έρπης 
ζωστήρ
•  Βαρύτερη διαδρομή ανεμευλογιάς, υψη-

λός κίνδυνος επιπλοκών (πνευμονία 
14%, μητρικός θάνατος 3%, πρόωρος 
τοκετός, σύνδρομο συγγενούς ανεμευ-
λογιάς) επί πρωτοπαθούς λοίμωξης στο 
1ο και 2ο τρίμηνο. 

Προτείνονται:
1. αποφυγή έκθεσης
2.  ενεργητική και παθητική ανοσοποί-

ηση
3. χορήγηση ασυκλοβίρης
•  Ο έρπης ζωστήρ δεν προκαλεί επιπλο-

κές κατά τη διάρκεια της κύησης ούτε 
επηρεάζει το έμβρυο
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Ι. HIV λοίμωξη

•  Δεν επηρεάζεται η φυσική πορεία της 
νόσου

•  Δεν αυξάνεται η συχνότητα των δερ-
ματικών νοσημάτων που συνοδεύουν 
τη νόσο

•  Αυξημένα ποσοστά αποβολών, πρόω-
ρων τοκετών, ενδομητρίων θανάτων, 
λιποβαρών νεογνών

•  Κίνδυνος νεογνικής νόσου (μετάδοση 
διαπλακουντιακά, κατά τον τοκετό ή με 
το θηλασμό)

•  Συνιστώνται τακτικός ορολογικός έλεγ-
χος, χορήγηση Zidovudine από τη 14η 
εβδομάδα, εκλεκτική καισαρική τομή 
την 38η εβδομάδα και αποφυγή θη-
λασμού
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Β. Εντεροπαθητική 
ακροδερματίτιδα

•  Προοδευτική επιδείνωση ή πρώτη εκδή-
λωση (επανεμφάνιση μετά πολύχρονη 
ύφεση;) κατά την κύηση λόγω αύξησης 
των οιστρογόνων ή μείωσης των επιπέ-
δων ψευδαργύρου (αυξημένες ανάγκες) 
στην αρχή της κύησης

•  Αυτόματη υποχώρηση μετά τον τοκετό

•  Διαφοροδιάγνωση από ερπητοειδές 
κηρίο ή έρπητα της εγκύου

•  Δεν επηρεάζεται το έμβρυο
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Μεταβολικά νοσήματα

Α. Όψιμη δερματική πορφυρία

• Αντικρουόμενα δεδομένα

•  Επιδείνωση κατά το 1ο τρίμηνο λόγω αύξησης οιστρογόνων. 
Βελτίωση στη συνέχεια λόγω αυξημένων αναγκών του 
εμβρύου σε σίδηρο και αύξηση όγκου αίματος. Πιθανόν 
τα ενδογενή οιστρογόνα είναι λιγότερο βλαπτικά από τα 
εξωγενή

• Το έμβρυο δεν προσβάλλεται

• Αποφυγή χορήγησης χλωροκίνης
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Νοσήματα του συνδετικού 
ιστού (μη αυτοάνοσης 
αιτιολογίας)

Α. Σύνδρομο Ehlers - Danlos

• Επιδείνωση κατά την κύηση

•   Αυξημένος κίνδυνος επιπλοκών, κυρίως 
για τους τύπους Ι και IV (αιμορραγία μετά 
τον τοκετό, μειωμένη επουλωτική ικανό-
τητα, διάσπαση τραυμάτων, κοιλιοκήλες, 
αιματώματα, ρήξη αορτής ή πνευμονικής 
αρτηρίας, ρήξη μήτρας, θάνατος έως και 
25% για τον τύπο ΙV)

•  Πρόωρος τοκετός, αποβολή, σπανιότερα 
ανωμαλίες εμβρύου 

•   Στενή παρακολούθηση των ασθενών σε 
κύηση, τοκετό και λίγο μετά τον τοκετό, 
γενετική υποστήριξη. Όχι εμβρυουλ-
κοί, όχι μη απορροφώμενα ράμματα, 
πιθανόν καισαρική ή πρόωρη διακοπή 
κύησης
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Β. Ελαστικό ψευδοξάνθωμα
•  Επιδείνωση δερματικών, αγγειακών 

και οφθαλμικών βλαβών. Κίνδυνος 
από γαστρεντερική αιμορραγία, αρ-
τηριακή υπέρταση, θρομβοεμβολικά 
φαινόμενα

•  Επιβράδυνση ενδομήτριας ανάπτυξης 
εμβρύου

•  Φυσιολογικός τοκετός

•  Ενημέρωση και παρακολούθηση ασθε-
νών, γενετική υποστήριξη
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Δερματικοί όγκοι

•  Πρώτη εκδήλωση, αύξηση μεγέθους ή 
αριθμού κατά την κύηση

•  Μερική ή πλήρης υποχώρηση μετά 
τον τοκετό
-  Πυογόνο κοκκίωμα της κύησης
- Μαλακά ινώματα
- Αιμαγγειώματα
- Αιμαγγειοενδοθηλίωμα
- Γλομαγγείωμα
- Προέχον δερματοϊνοσάρκωμα
- Χηλοειδή
- Δεσμοειδείς όγκοι
- Δερματικό 
Τ-λέμφωμα

- Μελανοκυτταρικοί 
σπίλοι

- Κακόηθες
μελάνωμα
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Α. Νευροϊνωμάτωση (Nόσος 
του Reklinghausen)

•  Aύξηση μεγέθους και αριθμού δερμα-
τικών βλαβών (όγκοι και καφεγαλακτό-
χροες κηλίδες)

•  Αρτηριακή υπέρταση, ρήξη νεφρικής 
αρτηρίας, μαζική αιμορραγία

•  Μερική υποχώρηση μετά τον τοκετό
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Β. Μελανοκυτταρικοί σπίλοι

•  Δεν έχει αποδειχθεί αυξημένος κίνδυνος 
για κακοήθη εξαλλαγή

• Αλλαγή σε χρώμα, μέγεθος και αριθμό 
κοινών και δυσπλαστικών σπίλων έχει 
παρατηρηθεί, σε χαμηλό όμως ποσοστό 
(6,2%)

•  Ιστολογικές μεταβολές (αύξηση μεγέ-
θους μελανοκυττάρων και ποσότητας 
μελανίνης, μικρού βαθμού κυτταρική 
ατυπία) έχουν παρατηρηθεί από ορισμέ-
νους μόνον ερευνητές. Αμφισβητούνται 
από άλλους

•  Επιβεβλημένη η αφαίρεση και ιστολο-
γική εξέταση σε οποιαδήποτε ύποπτη 
κλινική μεταβολή
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Γ. Kακόηθες μελάνωμα Ι

•  Δεν έχει τεκμηριωθεί επίδραση στην ε-
πιβίωση εγκύων γυναικών με εντοπισμέ-
νο ΜΜ, άσχετα με το χρόνο διάγνωσης 
της νόσου (προ, κατά την κύηση, μετά 
τον τοκετό)

•  Εργαστηριακές και επιδημιολογικές με-
λέτες δεν αποδεικνύουν επίδραση των 
ορμονών στην ανάπτυξη ΜΜ

•  Η πρόγνωση βασίζεται στα ίδια κριτήρια 
που έχουν καθιερωθεί για τις μη έγκυες 
ασθενείς
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Γ. Kακόηθες μελάνωμα ΙΙ
•  Η σύσταση σε γυναίκες με ΜΜ για μελλο-

ντική κύηση βασίζεται στους προγνωστι-
κούς παράγοντες για το δεδομένο ΜΜ:
 α) πρώιμα, μικρού πάχους ΜΜ 4 δεν 
αναβάλλεται η κύηση
β) υψηλού κινδύνου ΜΜ 4 καθυστέ-
ρηση 2-3 χρόνια

•  Κλινική και ιστολογική εξέταση του 
πλακούντα απαραίτητη μετά τον τοκε-
τό για την πιθανότητα διαπλακούντιας 
μετάστασης στο έμβρυο

•  Η θεραπεία του ΜΜ κατά τη διάρκεια 
της κύησης δε διαφέρει από αυτή των 
μη εγκύων

•  Η θεραπευτική διακοπή της κύησης δεν 
αυξάνει την επιβίωση και δε συνιστάται, 
πλην της διάγνωσης της νόσου στο 3ο 
τρίμηνο, αφού έτσι εξασφαλίζεται η επι-
βίωση του εμβρύου, ενώ παρέχεται η δυ-
νατότητα συμπληρωματικής χορήγησης 
ανοσοτροποποιητικών φαρμάκων
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Συμπεράσματα
•  Η κύηση μπορεί να επηρεάσει θετικά 

ή αρνητικά την κλινική πορεία μια δερ-
ματοπάθειας

•  Ορμονικές και ανοσολογικές μεταβολές 
κυρίως υπεύθυνες

•  Αυξημένη επαγρύπνηση απαιτείται για την 
πρώιμη αναγνώριση κάθε αλλαγής και 
την αποφυγή σοβαρών επιπλοκών

•  Η συνεργασία μεταξύ δερματολόγου, 
γυναικολόγου και συχνά γενετιστή είναι 
απαραίτητη 

•  Η επιλογή της κατάλληλης φαρμακευτι-
κής αγωγής είναι σημαντική προκειμένου 
να μην προκληθούν ανεπανόρθωτες 
βλάβες σε μητέρα και έμβρυο  
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Σαρκοείδωση
• Βελτίωση κατά την κύηση
• Υποτροπή μετά τον τοκετό
• Πιθανό αίτιο βελτίωσης η αύξηση του 
ποσού της ελεύθερης κορτιζόλης
• Δεν επηρεάζεται το έμβρυο, φυσιολογική 
κύηση και τοκετός
• Ιδιαίτερη προσοχή σε ασθενείς με προ-
χωρημένη πνευμονική και εξωπνευμονική 
προσβολή. Στενή παρακολούθηση όλων 
των ασθενών με σαρκοείδωση μετά τον 
τοκετό
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