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 Η επιτυχής περαίωση μιας εγκυμοσύνης προϋποθέτει την • 
ανοσιακή ανοχή του μητρικού οργανισμού στην παρουσία 
ξένων-προς-αυτόν βιολογικών στοιχείων.

 Η αλληλεπίδραση ανοσιακού και αναπαραγωγικού συστή-• 
ματος της εγκύου (έμβρυο-πλακουντιακή μονάδα) πιθανό-
τατα ανακατευθύνει τον τύπο της ανοσιακής απάντησης από 
κυτταρικό-προς-χυμικό. 

 Το κύημα «αυτοπροστατεύεται» εκκρίνοντας TH2-τύπου κυτ-• 
ταροκίνες (IL-10, IL-6, TGF-β) καταστέλλοντας τις αντίστοιχες 
TH1 (IL-2, γ-IFN, TNF-α), οι οποίες γενικά δρουν αρνητικά στην 
διατήρηση-εξέλιξη-ολοκλήρωση μιας εγκυμοσύνης.

Wegmann TS, Immunology Today 1993; 14:253-261
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Ανοσιακές μεταβολές στην διάρκεια της εγκυμοσύνης

Gregory CD, J Clin Lab Immunol 1985; 18:175-181
Patton PE, J Obstet Gynecol 1987; 157:1345-1350
Zomer T, J Autoimmun 1995; 8:675-684 
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Το χθες...

“Connective Tissue Diseases: Negative Effect on Pregnancy”
Andrew J, Arch Rheum 1969; 15:1584-1588

“...exarcebation prior to the onset, and more pronounced during the first 20 weeks of 
gestation, during delivery and for several weeks after”

Helreich C, Cutis 1974; 13:182-186
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 Μείωση κυτταρικής ανοσίας και παραγω-• 
γή αντισωμάτων
Μειωμένη αντίδραση-τύπου-φλεγμονής• 
Ανώμαλη λεμφοκυτταρική διέγερση• 

Αυξημένα επίπεδα ανοσοσυμπλεγμάτων • 
 Αυξημένη κυτταροτοξική ικανότητα ΝΚ • 
κυττάρων, κ.ά. 

Ερυθηματώδης λύκος Ι

 Δεν υφίσταται ομοφωνία ως προς την επίδραση της κύησης στον ΣΕΛ. Σε • 

αντίθεση πάντως με τις παλαιότερες απαισιόδοξες, οι τρέχουσες απόψεις 

υποστηρίζουν μια περισσότερο ευνοϊκή εξέλιξη. 

 Γενικά, διαπιστώνεται υψηλότερος βαθμός κλινικής έξαρσης της νόσου στην • 

διάρκεια της εγκυμοσύνης και 3 μήνες μετά τον τοκετό, αν και συνήθως 

είναι ήπιας μορφής.

 Θεραπευτική απάντηση σε χαμηλές δόσεις κορτικοστεροειδών ή/και • 

υδροξυχλωροκίνης.

Ruiz-Inasioza G, Br J Rheumatol 1996; 35:133-138
Khamasha MA, Rheum Dis Clin North Am 2002; 23:15-30

Ερυθηματώδης λύκος ΙΙ

 Η εγκυμοσύνη είναι σαφώς καλύτερα ανεκτή όταν η νόσος ευρίσκεται σε • 
ύφεση τουλάχιστον 3-6 μήνες πριν την σύλληψη.
Άμεση σχέση με βαθμό σοβαρότητας μητρικής νόσου.• 
 • Ασθενείς με νεφρική προσβολή περισσότερο ευάλωτες σε αρνητική εξέλιξη.
 Έμβρυο: θάνατος, υπολειπόμενη εγκεφαλική ανάπτυξη, επιβράδυνση εν-• 
δομήτριας ανάπτυξης, αυτόματη αποβολή,  πρόωρος τοκετός σε 2-4 φορές 
υψηλότερο ποσοστό από το φυσιολογικό.
 Σωστή αντιμετώπιση πριν την σύλληψη, στενή παρακολούθηση μητέρας-• 
εμβρύου και θεραπευτική προφυλακτική προσέγγιση έχουν σαν αποτέλεσμα 
επιτυχή τοκετό στο 89% των περιπτώσεων.

Clowse ME, Arthritis Rheum 2005; 52:541-552
Molad X, Lupus 2005; 14:145-151
Nelson TC, Autoimmunity 2003; 36:5-9

Ερυθηματώδης λύκος ΙΙI

 Ο χρόνιος δερματικός ερυθηματώδης λύκος δεν επηρεάζεται από την εγκυ-• 
μοσύνη, αν και οι συχνότερες κλινικές εκδηλώσεις στον ΣΕΛ εντοπίζονται 
στην έξαρση των δερματικών βλαβών (ακολουθεί η αρθρίτιδα).

Dhar JP, Clin Med Res 2006; 4:310-321
Vaungham-Jones J, J Am Acad Dermatol 1999; 40:233-241

Ερυθηματώδης λύκος  ΙV

 Στοματικές-ρινικές ελκώσεις, αλωπεκία, φαινόμενο Reynaud, εξάνθημα • 
προσώπου-σαν-πεταλούδα, δερματικές βλάβες-τύπου-ΥΔΕΛ, επώδυνες 
δερματικές βλάβες τύπου αγγειίτιδας στα άκρα.

Dhar JP, Clin Med Res 2006; 4:310-321
Vaungham-Jones J, J Am Acad Dermatol 1999; 40:233-241
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Σκληροδερμία Ι

Γενικά η πορεία της νόσου δεν επηρεάζεται σημαντικά στην κύηση.• 
 Ανοσοβιολογικές αλλοιώσεις της εγκυμοσύνης και παρουσία χιμαιρικών • 
εμβρυϊκών κυττάρων  στους ιστούς της μητέρας οδηγούν σε συστηματική 
σκληροδερμία μέσω παθογενετικού μηχανισμού νόσου μοσχεύματος-προς-
ξενιστή (το ίδιο όμως παρατηρείται και σε γυναίκες χωρίς συστηματική 
σκληροδερμία).
 Ο βαθμός και η έκταση δερματικής και συστηματικής προσβολής είναι • 
σημαντικότερος από τη χρονιότητα της νόσου.

Arlett CM, Curr Rheumatol Rep 2003; 5:154-159
Ballonse P, Arthritis Rheum 1984; 295-298

Σκληροδερμία ΙII

 Ελάχιστη επίδραση σε morphea (εντοπισμένη σκληροδερμία), CREST • 
και ακροσκλήρυνση.
 Σήμερα με προσεκτική αντιμετώπιση της νεφρικής κρίσης, μια μελλοντική • 
κύηση δεν αποτελεί αντένδειξη, αν και θεωρείται σημαντική η σταθε-
ροποίηση της κλινικής πορείας της νόσου αρκετούς μήνες πριν από την 
σύλληψη.

Buyon AN, J Leukoc Biol 1998; 63:281-287
Steen VD, Obstet Gynecol 1999; 9:15-20

Δερματομυοσίτιδα – Πολυμυοσίτιδα Ι

 Μικρός αριθμός μελετών. Η νόσος δεν επηρεάζεται • 
συνήθως από την εγκυμοσύνη. Παρόλα αυτά, η α-
σθένεια μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση τόσο στην 
μητέρα όσο και στο έμβρυο.
 Ακόμη και σε γυναίκες με προηγηθείσες φυσιολογι-• 
κές εγκυμοσύνες, ή νόσος μπορεί να εκδηλωθεί για 
πρώτη φορά στην διάρκεια της κύησης.
 Έξαρση του δερματικού εξανθήματος στο πρόσωπο • 
και επιδείνωση της μυϊκής αδυναμίας στο 50% των 
εγκύων πασχουσών γυναικών.

Guitterez G, Arthritis Rheum 1984; 27:291-294
Winton GB, J Am Acad Dermatol 1989; 20:1-13

Σκληροδερμία ΙI

 Αυξημένος κίνδυνος απώλειας εμβρύου σε ασθενείς με προχωρημένη, πτωχά • 
ελεγχόμενη, διάχυτη ΣΣ.
 Υψηλός κίνδυνος πρόωρου τοκετού ή/και καθυστέρηση στην ενδομήτριο • 
ανάπτυξη του εμβρύου στο 65% ασθενών με ΣΣ και στο 23% στους άλλους 
κλινικούς τύπους (5% γενικά).
 Στην διάχυτη ΣΣ το τρίτο τρίμηνο της κύησης θεωρείται η πιο επικίνδυνη • 
περίοδος με εμφάνιση υπέρτασης και νεφρικής ανεπάρκειας.

Mok CC, Scand J Rheumatol 2003; 32:65-67
Mecacci F, Semin Perinatol 2007; 31:223-226

Συμπεράσματα

 Η εγκυμοσύνη εξελίσσεται ευνοϊκότερα στις περιπτώσεις όπου η νόσος ευρί-• 
σκεται σε ύφεση για 6-12 μήνες.
 Ο νεογνικός ερυθηματώδης λύκος και το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο συνιστούν • 
νοσολογικές οντότητες άμεσα σχετιζόμενες με την περίοδο της εγκυμοσύνης.
 Θεωρείται απαραίτητη η συνεργασία ιατρικών ειδικοτήτων για την πληρέστερη • 
καθοδήγηση και, κυρίως, ευτυχή περαίωση της εγκυμοσύνης σε ασθενείς με 
αυτοάνοσα νοσήματα του κολλαγόνου-αγγειακού ιστού.

Δερματομυοσίτιδα – Πολυμυοσίτιδα ΙI

 Απώλεια εμβρύου (αυτόματη αποβολή), γέννηση νεκρών εμβρύων ή • 
θάνατος νεογνών σε ποσοστό 41%, ενώ η προγεστερόνη επιδεινώνει 
την νόσο.
 Επαρκής κλινικός έλεγχος της ασθένειας οδηγεί σε επιτυχείς κυήσεις.• 
 Θεραπεία εκλογής πρεδνιζολόνη στις χαμηλότερες αποτελεσματικές • 
δόσεις.

King CR, Obstet Gynecol 1985; 66:584-592
Walker DC, Arch Dermatol 1995; 133:1308-1311
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Ερυθηματώδης λύκος V

 Νεογνικός ερυθηματώδης λύκος: σπάνιο σύνδρομο σε νεογνά από μητέρες • 
θετικές για αντι-RoSSA ανισώματα. Συγγενής καρδιακός αποκλεισμός, δερ-
ματικές, αιματολογικές, ηπατικές βλάβες.
 Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο: θετικά IgG (ή/και IgM) αPL αντισώματα, • 
θρομβώσεις, επανειλημμένες αποβολές, δικτυωτή πελίδνωση, ημικρανία, 
σπασμοί και θρομβοκυτταροπενία. Προδιάθεση για προεκλαμψία. Εμφάνιση 
πρώτης θρόμβωσης στην διάρκεια της εγκυμοσύνης ή αμέσως μετά τον τοκετό. 
Θεραπεία: ηπαρίνη, ασπιρίνη.

Tseng CE, Rheum Dis Clin North Am 1997; 23:31-54
Gordon C, Best Pract Res Clin Rheumatol 2004; 18:359-379
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