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Ακμή στην κύηση

Η επίδραση της κύησης στην ακμή δεν έχει διαπιστωθεί πλήρως και οι 
αναφορές είναι αντικρουόμενες.

Ακμή στην κύηση

 Σε μια προσπάθεια προσέγγισης των μηχανισμών βρέθηκε ότι αυξάνεται η • 
παραγωγή σμήγματος στο πρόσωπο κατά την κύηση και τη γαλουχία.

(Burton JL et al. Acta Derm Venereol 1975; 55:11-3) 

 Δεν είναι όμως διαπιστωμένο ότι η ενδεχόμενη επιδείνωση της ακμής • 
οφείλεται σε αυτό.

(Van Pelt HP et al. Acta Derma Venereol 1999; 79:169)

Ακμή στην κύηση

Ακμή στην κύηση

Η πιθανή επιδείνωση της ακμής μπορεί να οφείλεται στην απότομη αύξηση 
των ανδρογόνων που έχει σαν αποτέλεσμα:

 Αύξηση της έκφρασης των FGF7/10 (fibroblast growth factor) στους σμηγ-• 
ματογόνους αδένες, που ενώνονται με τον υποδοχέα τους FGFR2b. H ένωση 
αυτή ενεργοποιεί αλυσίδα αντιδράσεων, που επιφέρει έκφραση της IL-1a.

(Melnick BC. Role of FGFR2-signaling in the pathogenesis of acne.Dermatoendocrinol.2009, May-
June)

Η υπερενεργοποίηση της αλυσίδας FGF7/10>FGFR2b>IL-1a στην κύηση, 
πιθανά επιφέρει αύξηση παραγωγής σμήγματος, κερατινοποίησης και της 
φλεγμονής.

Ακμή στην κύηση

 Η πιθανή βελτίωση της ακμής στην κύηση μπορεί να οφείλεται στην • 
επίδραση των αυξανόμενων οιστρογόνων.
 Τα οιστρογόνα αναστέλλουν την παραγωγή σμήγματος στο σμηγματο-• 
γόνο αδένα.

Ακμή στην κύηση

Η πιθανή επιδείνωση της ακμής μπορεί να οφείλεται στην απότομη αύξηση 
των ανδρογόνων που έχει σαν αποτέλεσμα: 

Διέγερση σμηγματογόνων αδένων• 
Αύξηση παραγωγής σμήγματος• 
Απόφραξη των τριχοσμηγματογόνων πόρων• 
Εμφάνιση ακμής ή επιδείνωση προϋπάρχουσας ακμής.• 
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Ακμή στην κύηση

Κατά την κύηση σε σύνολο 400 γυναικών 58% εμφάνισε βελτίωση.• 
Μετά τον τοκετό:• 
75% παρουσίασε βελτίωση,
12% επιδείνωση,
13% καμμία αλλαγή.

(Ratzer MA. Br J Dermatol 1964; 76:165-8)
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Ακμή στην κύηση

Αγγελική Μπεφόν
επιμελήτρια Β΄, γ΄ Δερματολογική κλινική νοσ. «Α. Συγγρός»

Ακμή στην κύηση

Η αύξηση των οιστρογόνων στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο διεγείρει την SHBG 
με αποτέλεσμα την αύξηση της δέσμευσής της με την τεστοστερόνη. Έτσι, μει-
ώνεται το ελεύθερο κλάσμα της τεστοστερόνης, που είναι και το δραστικό.
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Ακμή στην κύηση
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Υπερέκκριση σμήγματος.• 

 Απόφραξη τριχοσμηγματογόνου πόρου, λόγω διαταραχής κερατινοποίησης.• 

 Αποικισμός τριχοσμηγματογόνου πόρου από P.acnes.• 

Φλεγμονή.• 

Φυσιολογικές αλλαγές στο σώμα.• 

Έντονο στρες.• 

Δραματικές ορμονικές αλλαγές.• 

Αύξηση προγεστερόνης.• 

Αύξηση οιστρογόνων.• 

Αύξηση χοριακής γοναδοτροπίνης.• 

Υπερτροφία φλοιού επινεφριδίων.• 

 Υπερλειτουργία θυρεοειδούς αδένα.• 
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Ακμή στην κύηση-Θεραπεία

Περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές.• 
Ήπιοι χειρισμοί, χρήση ουδέτερων καθαριστικών.• 
 Η χρήση αλάτων γλυκονικού ψευδαργύρου σε δο-• 
σολογία έως 75mg/ημερησίως έχει δοκιμαστεί με 
ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε πάνω από 2000 
έγκυες γυναίκες με ακμή. Δεν έχουν αναφερθεί ανε-
πιθύμητες ενέργειες στις έγκυες ή στα έμβρυα.

(Ann Dermatol Venereol 2008, Jan;135(1):27-33.

Συμπέρασμα

 Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δικαιολογούν επαρκώς την πορεία της • 
ακμής στην κύηση, η οποία είναι τελικώς απρόβλεπτη.
 Οι δραματικές ορμονικές αλλαγές επιδρούν στον σμηγματογόνο αδέ-• 
να και εξηγούν πιθανά εν μέρει την εμφάνιση, την επιδείνωση και τη 
βελτίωση της ακμής.
 Το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών που έπασχαν ή παρουσίασαν • 
ακμή κατά την κύηση, βελτιώνονται μετά τον τοκετό.

Ακμή στην κύηση-Τοπική θεραπεία Ακμή στην κύηση- 
Συστηματική θεραπεία

 Ερυθρομυκίν• η: κατ. B κατά FDA, εκτός από την εστεροποιημένη 
μορφή (erythromycin estolate) που είναι κατ. C. Αντιβιοτικό εκλογής 
για την κύηση. Προσοχή στην γαλουχία καθώς έχει συνδεθεί τις 2 
πρώτες εβδομάδες της ζωής με πυλωρική στένωση.
 Τετρακυκλίνες: κατ. D κατά FDA. Χρήση τους στο πρώτο τρίμηνο • 
δεν έχει συνδεθεί με συγγενείς ανωμαλίες. Στο δεύτερο και τρίτο 
τρίμηνο υπάρχει κίνδυνος χρωματισμού των δοντιών και υποπλασίας 
της αδαμαντίνης.
 Ισοτρετινοΐνη: κατ. X κατά FDA. Έχουν παρατηρηθεί ανωμαλίες • 
σχηματισμού οστών προσωπικού κρανίου, ΚΝΣ, καρδιαγγειακού 
συστήματος, σκελετού και θύμου αδένα.

10
Ακμή στην κύηση-Θεραπεία

Drug class discription

X Contraindicated in pregnancy. No reason to risk use of the drug in pregnancy.

D Positive evidence for risk to human fetus. Benefits, however, may outweigh risks of the drug.

C Risk cannot be ruled out; human studies are lacking. Animal studies may or may not show risk. 

Potential benefits may justify potential risk.

B No risk to human fetus despite possible animal risk. No risk in animal studies; human studies 

have not been done.

A Controlled studies show no fetal risk.

Unrated No pregnancy category has been assigned.
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 Αζελαϊκό οξύ: κατ. Β κατά FDA. • 
Δεν υπάρχουν αναφορές για 
τερατογένεση, μεταλλάξεις 
ή εμβρυοτοξικότητα σε ζώα. 
Απορροφάται ελάχιστα και γι’αυ-
τό σε μικρές ποσότητες θεωρεί-
ται απίθανο να επηρεάσει την 
κύηση. 
 Ερυθρομυκίνη: κατ. Β κατά FDA. • 
Δεν υπάρχουν αναφορές για τε-
ρατογένεση.
 Κλινδαμυκίνη: κατ. Β κατά FDA. • 
Δεν έχει συνδεθεί με τερατογέ-
νεση.
 Υπεροξείδιο βενζοϋλίου: κατ. • 
C κατά FDA. Δεν αντενδείκνυται 
στην κύηση. Μπορεί να απορ-
ροφηθεί συστηματικά και μικρός 
κίνδυνος για συγγενείς ανωμαλί-
ες δεν μπορεί να αποκλειστεί.
 Ανταπαλένη: κατ. C κατά FDA. • 
Μικρή συστηματική απορρόφη-

ση. Έχει αναφερθεί συγγενής α-
νωμαλία οφθαλμών σχετιζόμενη 
με τη χρήση της.
 Ισοτρετινοΐνη: κατ. X κατά FDA. • 
Μπορεί να προκαλέσει τερατο-
γένεση στον άνθρωπο.
 Ταζαροτένη: κατ. X κατά FDA. • 
Μικρή συστηματική απορρόφη-
ση. Έχει συνδεθεί με τερατογένε-
ση σε ζώα όπως δισχιδής ράχη, 
υδροκέφαλος, μειωμένο βάρος 
εμβρύου, μειωμένη οστική α-
νάπτυξη.
 Τρετινοΐνη: κατ. C κατά FDA. Κατά • 
τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου 
έχει συνδεθεί με τερατογένεση, 
αλλά συγκριτική μελέτη δεν το 
έχει επιβεβαιώσει (Lancet 1993; 
341:1181-2). Δεν έχουν ανα-
φερθεί προβλήματα σε εγκύους 
και έμβρυα κατά τη χρήση σε 
δεύτερο και τρίτο τρίμηνο.


