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Η κύηση αποτελεί για τη γυναίκα μια φυ-
σιολογική κατάσταση, η οποία όμως 
επιφέρει κάποιες αλλαγές στο δέρμα 

της. Οι περισσότερες από τις αλλαγές αυτές εί-
ναι αποτέλεσμα των ορμονικών μεταβολών και 
είναι παροδικές, δηλαδή υποχωρούν αργά ή 
γρήγορα μετά τον τοκετό. Υπάρχουν όμως και 
κάποιες -όπως το χλόασμα και οι ραβδώσεις- 
που παραμένουν σχεδόν εφ’ όρου ζωής. 

Εκτός από τις «φυσιολογικές» αλλαγές, κατά την 
κύηση είναι δυνατό να παρουσιασθούν δερματοπά-
θειες που συνδέονται άμεσα με αυτή και χαρακτη-
ρίζονται ως «δερματοπάθειες της κύησης». Οι δερ-
ματοπάθειες της κύησης αποτελούν μια ετερογενή 
ομάδα νόσων με κοινό χαρακτηριστικό σύμπτωμα 
τον κνησμό, αλλά με διαφορετική αιτιοπαθογένεια, 
κλινική εικόνα, εξέλιξη, πρόγνωση και αντιμετώπι-
ση. Ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία διαπιστώνου-
με ότι μέχρι πρόσφατα επικρατούσε ένα κομφού-
ζιο σχετικά με τον αριθμό και την ονομασία των 
νόσων που αποδίδονταν στην κύηση. Περισσότε-
ρες από 14 οντότητες είναι καταγεγραμμένες και η 
σύγχυση που προκαλούσαν με την αλληλοεπικά-
λυψη και τις δυσδιάκριτες -έως ανύπαρκτες- διαφο-
ρές τους, μεγέθυναν το πρόβλημα της διάγνωσης 
και της αντιμετώπισης. Η πρόοδος στην ιστολογία, 
την ανοσολογία και τη γενετική, όπως και η προ-
σπάθεια νέας, περισσότερο ορθολογικής, ταξινό-
μησης των παθήσεων, περιόρισαν τον αριθμό των 
κλασικών δερματοπαθειών της κύησης στις παρα-
κάτω τέσσερις:

1) Τις κνησμώδεις, κνιδωτικές βλατίδες και πλά-
κες της κύησης (PUPPP), 2) το πεμφιγοειδές της κύ-
ησης, 3) την κνήφη της κύησης (ατοπικό εξάνθη-
μα της κύησης) και 4) την ενδοηπατική χολόσταση 
της κύησης.

Το ερπητοειδές κηρίο, που ακόμα και πρόσφατα 
περιλαμβάνεται ως πέμπτη στην ομάδα αυτή από 
ορισμένους συγγραφείς, αποτελεί -κατά τη γνώμη 

των περισσοτέρων- τυπική γενικευμένη φλυκται-
νώδη ψωρίαση με εμφάνιση κατά την περίοδο της 
εγκυμοσύνης.

Η γνώση της κλινικής εικόνας, οι δυνατότητες κλι-
νικής αλλά και εργαστηριακής διαφορικής διάγνω-
σης, η πορεία και η πρόγνωση της κάθε πάθησης 
(τόσο για την έγκυο όσο και για το κύημα) καθώς 
και οι θεραπευτικές επιλογές, είναι απαραίτητες για 
κάθε Δερματολόγο που πρέπει να είναι απόλυτα 
ενημερωμένος σύμβουλος του Μαιευτήρα στις πε-
ριπτώσεις αυτές.

Κνησμώδεις, κνιδωτικές βλατίδες και 
πλάκες της κύησης (PUPPP)

Η πάθηση αυτή αναφέρεται στη βιβλιογραφία επί-
σης με τα ονόματα: πολύμορφο εξάνθημα της κύη-
σης, τοξικό ερύθημα της κύησης, όψιμη κνήφη της 
κύησης, κ.ά. Είναι η συχνότερα αναγνωρίσιμη και 
η συχνότητα της κυμαίνεται από 1:160 έως 1:200 
εγκυμοσύνες.

Εμφανίζεται συνήθως κατά το τρίτο τρίμηνο πρώ-
της κύησης αλλά είναι δυνατό να παρουσιασθεί και 
κατά τη διάρκεια της λοχείας. Η αιτιολογία της είναι 
άγνωστη. Πολλές παθογενετικές θεωρίες έχουν προ-
ταθεί προκειμένου να διευκρινισθεί ο μηχανισμός 
δημιουργίας των βλαβών, αλλά και καμιά δεν εί-
ναι απόλυτα παραδεκτή. Φαίνεται ότι ένας συνδυ-
ασμός παραγόντων εμπλέκεται και ίσως η μία θε-
ωρία συμπληρώνει την άλλη.

Η πιθανότητα να πρόκειται για φλεγμονώδη αντί-
δραση από βλάβες του συνδετικού ιστού, στηρίζε-
ται στο ότι η εμφάνιση του εξανθήματος είναι μέσα 
στις ραβδώσεις του δέρματος της κοιλίας αλλά και 
των μηρών. Η μεγάλη αύξηση του σωματικού βά-
ρους της εγκύου, το μεγάλο μέγεθος του εμβρύ-
ου και η πολύδυμη κύηση συνδέονται συχνά με 
την εμφάνιση της νόσου. Μία άλλη ιδιαίτερα ενδι-
αφέρουσα θεωρία υποστηρίζει έναν περιφερικό μι-
κροχιμαιρισμό ως πιθανό εκλυτικό παράγοντα. Με-

λέτες δείχνουν ότι η όλη διαδικασία σχετίζεται με 
την παρουσία εμβρυϊκού ανδρικού DNA στο δέρ-
μα των εγκύων.

Οι κνησμώδεις κνιδωτικές βλατίδες και πλάκες 
της κύησης χαρακτηρίζονται από τυπικό εξάνθημα 
και έντονο κνησμό. Βλατίδες ερυθρές μεμονωμένες 
ή συρρέουσες σε πλάκες, αρχίζουν να εμφανίζο-
νται στις ραβδώσεις της κοιλίας και των μηρών. Το 
εξάνθημα γρήγορα επεκτείνεται σε γλουτούς, άνω 
και κάτω άκρα, αλλά σέβεται την περιομφάλιο χώ-
ρα, το πρόσωπο, τις παλάμες και τα πέλματα. Πιο 
σπάνια οι βλάβες ομοιάζουν με στόχο ή είναι φυ-
σαλιδώδεις. Ιστολογικά η εικόνα είναι μη ειδική. 
Σπογγίωση, περιαγγειακή φλεγμονώδης διήθηση 
και πιθανή αύξηση των εωσινοφίλων είναι τα συνή-
θη ευρήματα. Στον άμεσο ανοσοφθορισμό μερικές 
φορές υπάρχει κοκκώδης εναπόθεση IgM και C3, 
γενικά όμως τα ευρήματα είναι φυσιολογικά.

Η διάγνωση των κνησμωδών, κνιδωτικών βλα-
τίδων και πλακών της κύησης είναι επομένως, κυ-
ρίως κλινική και εξ’ αποκλεισμού.

Στη διαφορική διάγνωση πρέπει να περιληφθούν 
όλα τα κνησμώδη νοσήματα, όπως δερματίτιδα, 
κνίδωση, νύγματα εντόμων, ψώρα, κνήφη της κύ-
ησης αλλά και πεμφιγοειδές των εγκύων.

Η νόσος έχει τάση προς αυτόματη ίαση μετά τον 
τοκετό. Συνήθως δεν υποτροπιάζει σε επόμενες 
εγκυμοσύνες, αλλά εάν συμβεί, τότε η κλινική ει-
κόνα είναι περισσότερο ήπια.

Επίσης -και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό- δεν 
υπάρχει κανένα πρόβλημα για το κύημα.

Θεραπευτικά, τοπικά μαλακτικά και αντικνησμώδη 
σκευάσματα σε συνδυασμό με από τους στόματος 
αντιισταμινικά (ιδίως τα παλαιότερα) ανακουφίζουν 
από τα συμπτώματα. Τα τοπικά κορτικοστεροειδή 
-μέσης ισχύος- για περιορισμένο χρονικό διάστημα 
θεωρούνται ασφαλή. Σπάνια θα απαιτηθεί χορήγη-
ση συστηματικά κορτικοστεροειδών. Στις περιπτώ-
σεις αυτές η μεθυλπρεδνιζολόνη 20-40mg/ημέρα 
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μέχρι να ελεγχθεί ο κνησμός και το εξάνθημα και 
εν συνεχεία η προοδευτική μείωση της δοσολογί-
ας και η συντήρηση με αντιισταμινικά φαίνεται ότι 
βοηθούν την έγκυο χωρίς δυσμενείς επιπτώσεις τό-
σο στην ίδια όσο και στο έμβρυο. Εάν η νόσος πα-
ραταθεί και μετά τον τοκετό, οπότε θα απαιτηθεί η 
συνέχιση και της συστηματικής αγωγής, το ζήτημα 
του θηλασμού θα πρέπει να εξετασθεί από κοινού 
με τον παιδίατρο εφ’ όσον είναι γνωστό ότι και τα 
αντιισταμινικά και τα κορτικοστεροειδή απεκκρίνο-
νται από το μητρικό γάλα.

Κνήφη της κύησης
Η κνήφη της κύησης στη βιβλιογραφία αναφέ-

ρεται επίσης και ως βλατιδώδης δερματίτιδα, κνη-
σμώδης θυλακίτιδα, κνιδωτική θυλακίτιδα και, πιο 
πρόσφατα, ως ατοπικό εξάνθημα της κύησης. Φαί-
νεται ότι η τελευταία ονομασία αυτή είναι η περισ-
σότερο ορθή, διότι σε πρόσφατες μελέτες αποκα-
λύφθηκε ιδιαίτερα υψηλή συχνότητα ατοπίας στις 
εγκύους με τη συγκεκριμένη δερματοπάθεια. Η συ-
χνότητα της κνήφης της κύησης είναι κατά μέσο όρο 
1:300 εγκυμοσύνες, αλλά με τα νεότερα δεδομένα 
φαίνεται ότι είναι πολύ πιο συχνή (1:5 έως 1:20!!). 
Η αιτιολογία είναι άγνωστη. Παθογενετικά υποστη-
ρίζεται ότι η όλη κατάσταση είναι συνέπεια της μετα-
στροφής κατά την κύηση της ανοσίας προς τη χυμική 
(Th2), γεγονός που ευνοεί την έξαρση της ατοπικής 
δερματίτιδας.

Η έναρξη των συμπτωμάτων στην περίπτωση της 
κνήφης της κύησης είναι πρώιμη, συνήθως κατά το 
δεύτερο τρίμηνο, χωρίς όμως να αποκλείεται ακόμη 
και νωρίτερα. Το δέρμα είναι ξηρό, με μικρές βλα-
τίδες και βλατιδοφλυκταινίδια, ιδίως στις εκτατικές 
επιφάνειες των άκρων. Το εξάνθημα που μπορεί 
να είναι περιορισμένο (στην πλειονότητα των περι-
πτώσεων) ή να γενικευθεί, είναι έντονα κνησμώδες. 
Η ιστολογική εξέταση των βλαβών δεν έχει παθο-
γνωμονική εικόνα, ο ανοσολογικός έλεγχος είναι 
αρνητικός και μόνον η IgE είναι αυξημένη σε πολ-
λές ασθενείς. Η διάγνωση, όπως και στην περίπτω-
ση του PUPPP, τίθεται με βάση την κλινική εικόνα και 
την έλλειψη ειδικών παθολογικών εργαστηριακών 
ευρημάτων. Στη διαφορική διάγνωση θα πρέπει να 
περιληφθούν όλες οι κνησμώδεις δερματοπάθειες, 
ιδίως όμως η χολόσταση της κύησης, η παρασιτική 
κνήφη και η εξ’ επαφής δερματίτιδα. Η νόσος μπο-
ρεί να συνεχίσει να ταλαιπωρεί την ασθενή επί μή-
νες μετά τον τοκετό αλλά υφίεται τελικά αυτόματα. 
Η πιθανότητα υποτροπής σε επόμενες εγκυμοσύ-
νες είναι σημαντική. Ωστόσο, δεν έχει καμία δυσμε-
νή επίπτωση για το κύημα. Θεραπευτικά χρησιμο-
ποιούνται μαλακτικά, αντικνησμώδη σκευάσματα 
(κρέμες, μπάνια, γαλακτώματα) και τοπικά κορτικο-
στεροειδή. Απαραίτητα για τη μείωση του κνησμού 
είναι τα «παλαιάς γενεάς» αντιισταμινικά που χορη-
γούνται per os ή -σπάνια- ενδομυϊκά.

Πεμφιγοειδές της κύησης (Έρπης εγκύων)
Το πεμφιγοειδές της κύησης (η παλαιότερη ονομα-

σία «έρπης εγκύων» δημιουργούσε μεγάλη σύγχυ-
ση διότι βέβαια δεν πρόκειται για ερπητική λοίμω-
ξη) είναι μια σπάνια δερματοπάθεια με συχνότητα 
1:1.700 έως 1:50.000 κυήσεις. Η αιτιολογία είναι 

άγνωστη. Παθογενετικά φαίνεται ότι η όλη εικόνα 
οφείλεται σε ασυμβατότητα μεταξύ μητρικών και 
πατρικών HLA αντιγόνων. Υποστηρίζεται βάσιμα σε 
πρόσφατες μελέτες ότι η δημιουργία του εξανθήμα-
τος είναι συνέπεια ανοσολογικής αντίδρασης έναντι 
των -πατρικής προέλευσης- HLA κλάσης II αντιγό-
νων, στη βασική μεμβράνη του πλακούντα με δια-
σταυρούμενη αντίδραση προς τη βασική μεμβράνη 
του δέρματος της εγκύου. Οι πάσχουσες γυναίκες 
εκφράζουν HLA-DR.3 και HLA-DK αντιγόνα, ενώ οι 
πατέρες HLA-DR2.

Το πεμφιγοειδές της κύησης έχει ακόμη συσχετι-
σθεί με χοριοκαρκίνωμα ή με την τροφοβλαστική 
νόσο της κύησης.

Η νόσος εμφανίζεται σε ποσοστό 70% κατά το 2° 
ή 3° τρίμηνο, χωρίς όμως να αποκλείεται πρωϊμότε-
ρη εκδήλωση ή ακόμη και μετά τον τοκετό. Κλινικά 
χαρακτηρίζεται από ερυθηματώδεις-κνιδωτικές πλά-
κες με φυσαλίδες ή πομφόλυγες στον κορμό, ιδίως 
περιομφαλικά. Το εξάνθημα επεκτείνεται στα άκρα, 
όχι όμως στο πρόσωπο, τις παλάμες και τα πέλματα, 
συνοδεύεται δε από κνησμό. Η ιστολογική εξέταση 
από πρόσφατη βλάβη αποκαλύπτει υποεπιδερμιδι-
κή πομφόλυγα, με περιαγγειακή λεμφοϊστιοκυτταρι-
κή διήθηση και παρουσία εωσινοφίλων, εικόνα δη-
λαδή πομφολυγώδους πεμφιγοειδούς.

Κατά τον άμεσο ανοσοφθορισμό παρατηρείται 
γραμμική εναπόθεση συμπληρώματος C3 κατά μή-
κος της βασικής μεμβράνης, ενώ κατά τον έμμεσο 
ανοσοφθορισμό ανευρίσκονται αυτοαντισώματα κυ-
ρίως έναντι του αντιγόνου ΒΡ-180 και λιγότερο ένα-
ντι του ΒΡ-230. Η διαφορική διάγνωση του πεμφιγο-
ειδούς της κύησης από άλλα κνησμώδη νοσήματα 
όπως το PUPPP, η ερπητοειδής δερματίτιδα, η γενι-
κευμένη δερματίτιδα, η παραπτική κνήφη κ.ά., θα τε-
θεί επομένως με βάση τα τυπικά του πεμφιγοειδούς 
ιστολογικά και ανοσολογικά ευρήματα.

Συχνά η νόσος παρουσιάζει ύφεση προς το τέ-
λος της κύησης και υποχωρεί λίγες εβδομάδες με-
τά τον τοκετό. Εάν η κατάσταση επιμένει επί μακρόν 
ή εμφανισθεί αμέσως μετά τον τοκετό, τότε θα πρέ-
πει η έγκυος να διερευνηθεί για την πιθανότητα χο-
ριοκαρκινώματος.

Το πεμφιγοειδές της κύησης συχνά υποτροπιά-
ζει σε επόμενες εγκυμοσύνες ή ακόμη και με τη λή-
ψη αντισυλληπτικών. Τα συμπτώματα στις υποτρο-
πές είναι σοβαρότερα. Η πρόγνωση για την έγκυο, 
ωστόσο, γενικά είναι καλή. Λίγες είναι οι περιπτώ-
σεις όπου εγκαθίσταται τυπικό πομφολυγώδες πεμ-
φιγοειδές.

Οι συνέπειες για το έμβρυο είναι πρόωρος τοκετός 
και χαμηλό βάρος κατά τη γέννηση λόγω ανεπάρ-
κειας του πλακούντα. Σε ποσοστό περίπου 10% το 
νεογνό εμφανίζει εξάνθημα παρόμοιο με αυτό της 
μητέρας, το οποίο υποχωρεί αυτόματα. Θεραπευ-
τικά η νόσος αντιμετωπίζεται ανάλογα με τη βαρύ-
τητα. Σε ήπιες περιπτώσεις τοπική αγωγή με κορτι-
κοστεροειδή και per os αντιισταμινικά βελτιώνουν 
σημαντικά την έγκυο.

Σε περισσότερο σοβαρές όμως περιπτώσεις, απαι-
τείται κλασική αντιμετώπιση του πεμφιγοειδούς, δη-
λαδή χορήγηση συστηματικά κορτικοστεροειδών 
(0,3-0,5mg/κβσ/ημ.) και -ίσως- πρόσθετα άλλων 
ανοσοκατασταλτικών όπως η αζαθειοπρίνη. Κυ-
κλοσπορίνη Α, δαψόνη, IgG σφαιρίνη έχουν χορη-
γηθεί πολύ σπάνια.

Ενδοηπατική χολόσταση της κύησης
Ο όρος «ενδοηπατική χολόσταση της κύησης» 

φαίνεται ως ο περισσότερο δόκιμος έναντι των όσων 
κατά καιρούς χρησιμοποιήθηκαν για την περιγραφή 
μιας σχετικά σπάνιας οντότητας που συμβαίνει κατά 
την εγκυμοσύνη, με συχνότητα που κυμαίνεται από 
1:50 έως 1:5.000 περιστατικά. Άλλες ονομασίες είναι 
«κνύζα της κύησης», «μαιευτική χολόσταση», «ιδιο-
παθής ίκτερος των εγκύων». Για λόγους όχι ιδιαίτερα 
διευκρινισμένους, οι οποίοι σχετίζονται πάντως με τη 
γενετική προδιάθεση που υπάρχει στη συγκεκριμένη 
πάθηση, η συχνότητα σε ορισμένους πληθυσμούς 
είναι σαφώς αυξημένη και φθάνει το 9-15% του συ-
νόλου των κυήσεων σε Χιλή και Βολιβία.

Αιτιοπαθογενετικά η ενδοηπατική χολόσταση της 
κύησης οφείλεται σε μη φυσιολογική απέκκριση χο-
λικών οξέων. Αυτή η μη φυσιολογική απέκκριση σχε-
τίζεται με γενετικούς, μηχανικούς και ορμονικούς πα-
ράγοντες, θετικό οικογενειακό ιστορικό καταγράφεται 
σε ποσοστό περίπου 50% και οι απλότυποι που κυ-
ριαρχούν είναι HLA Α3Ι, Β8. Ανιχνεύθηκε επίσης με-
τάλλαξη του γονιδίου ABC B4 το οποίο σχετίζεται με 
τη μεταφορά χολικών οξέων στα χοληφόρα.

Πολύ παλαιότερα έχει αποδειχθεί η χολοστατική 
επίδραση μεταβολιτών οιστρογόνων/προγεστερόνης. 
Ένας ακόμη παράγων που ίσως εμπλέκεται στη χο-
λόσταση είναι και τα χαμηλά επίπεδα σεληνίου.

Η νόσος συνήθως εμφανίζεται κατά το 3° τρίμη-
νο της εγκυμοσύνης και χαρακτηρίζεται από έντονο, 
βασανιστικό νυχτερινό κνησμό πρώτα στις παλάμες 
και τα πέλματα και κατόπιν σε όλο το σώμα. Αντι-
κειμενικά ευρήματα είναι οι δρυφάδες από τον ξε-
σμό και -ίσως- μια υπικτερική χροιά. Σε σοβαρότε-
ρες περιπτώσεις υπάρχει ίκτερος με ευρήματα από 
τα ούρα (σκούρο χρώμα) και τα κόπρανα (αποχρω-
ματισμός). Εργαστηριακά ανευρίσκονται στοιχεία εν-
δεικτικά χολόστασης: αύξηση χολικών οξέων στον 
ορό, αύξηση άμεσης χολερυθρίνης, γ-GT, αλκαλι-
κής φωσφατάσης και τρανσαμινασών.

Η διάγνωση της ενδοηπατικής χολόστασης της 

Όσον αφορά στο πεμφιγοειδές της κύη-

σης, η αιτιολογία είναι άγνωστη. Υποστη-

ρίζεται όμως βάσιμα σε πρόσφατες με-

λέτες ότι η δημιουργία του εξανθήματος 

είναι συνέπεια ανοσολογικής αντίδρα-

σης έναντι των -πατρικής προέλευσης- 

HLA κλάσης II αντιγόνων, στη βασική 

μεμβράνη του πλακούντα με διασταυ-

ρούμενη αντίδραση προς τη βασική μεμ-

βράνη του δέρματος της εγκύου
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κύησης θα γίνει, επομένως, από την κλινική εικό-
να και τα βιοχημικά ευρήματα. Πρέπει οπωσδή-
ποτε να αποκλεισθούν άλλες κνησμώδεις δερμα-
τοπάθειες (ψώρα, κνύζα, δερματίτιδα, κ.ά.), όπως 
επίσης και οι περιπτώσεις ιογενούς ή φαρμακογε-
νούς ηπατίτιδας.

Η νόσος υποχωρεί μετά τον τοκετό. Η πρόγνω-
ση για την έγκυο είναι επομένως καλή, αν εξαιρέ-
σουμε τις περιπτώσεις όπου αναπτύχθηκαν χολόλι-
θοι. Σ’ ένα σημαντικό ποσοστό (70%) η κατάσταση 
θα επανεμφανισθεί σε νέα κύηση ή με τη λήψη αντι-
συλληπτικών.

Δεν είναι όμως το ίδιο καλή η πρόγνωση για το 
έμβρυο. Σ’ ένα ποσοστό 19-60% ο τοκετός θα είναι 
πρώιμος. Στο 45-50% θα υπάρξει ειλεός από μη-
κώνιο, στο 22-33% καταπόνηση του εμβρύου και 
στο 1-2% συμβαίνει ενδομήτριος θάνατος. Όλα τα 
παραπάνω συνηγορούν για πρόκληση τοκετού πε-
ρί την 34η εβδομάδα. Θεραπευτικά σε ήπιες περι-
πτώσεις χρησιμοποιούνται μαλακτικά, αντικνησμώ-
δη γαλακτώματα και αντιισταμινικά «πρώτης» γενεάς 
από του στόματος ή ενδομυϊκά. Τα κορτικοστεροει-
δή τοπικά δεν φαίνεται να προσφέρουν, ιδίως όταν 
ο κνησμός είναι γενικευμένος.

Σε σοβαρές περιπτώσεις ίσως χορηγηθούν συστη-
ματικά. Ειδική θεραπεία θεωρείται σήμερα το ουρ-
σοδεσοξυχολικό οξύ σε δοσολογία 15mg/κσβ/ημ., 

το οποίο είναι αποτελεσματικότερο και με λιγότερες 
ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χολεστυραμίνη.

Σχόλιο
Είναι απολύτως βέβαιο ότι με πίνακες και αλγο-

ρίθμους δεν είναι δυνατόν να λυθούν όλα τα δια-
γνωστικά προβλήματα, ούτε να επιτευχθεί σε βάθος 
γνώση. Η επιλογή των πινάκων και των αλγορίθμων 
που παρατίθενται έχει ως σκοπό μια αδρή προσέγγι-
ση, μια υπενθύμιση -ίσως- των περισσότερο χαρα-
κτηριστικών στοιχείων για μια «επιπολής» διάγνω-
ση και διαφορική διάγνωση.

Οι δερματοπάθειες της κύησης απαιτούν επιστα-
μένη μελέτη και η αντιμετώπιση τους είναι ιδιαίτερα 
σοβαρή υπόθεση, εφ’ όσον υπάρχει το δεδομένο 
ότι οι μαιευτήρες συχνά θα ζητήσουν τη συνδρομή 
μας, η οποία θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και 
ουσιαστική. Η υγεία της εγκύου και του εμβρύου θα 
εξαρτηθούν -έστω και λίγες φορές- από τη γνώση 
και την υπευθυνότητα μας.
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Η κύηση είναι μια συστημα-
τική εξεργασία, κατά τη δι-
άρκεια της οποίας συμβαί-

νουν αλλαγές, συνήθως μεταβα-
τικές, στο δέρμα και στα εξαρτή-
ματα του, ως αποτέλεσμα πολλών 
μεταβολικών, ανοσολογικών και 
ορμονολογικών προσαρμογών, 
που τη συνοδεύουν.

Η έκφραση αυτών των αλλαγών ποι-
κίλει από γυναίκα σε γυναίκα ή ακό-
μη, από κύηση σε κύηση στην ίδια 
γυναίκα. Στο πλαίσιο αυτών των αλ-
λαγών, η εμφάνιση μελάσματος ή η 
επιδείνωση του (εφόσον προϋπήρχε) 
είναι αρκετά συχνή.

Συνήθως κατά το 2° ήμισυ της κύη-
σης, 45-75% των γυναικών με σκού-
ρο τύπο δέρματος κυρίως, παρουσι-
άζουν μέλασμα, το οποίο αποτελεί 
συχνά σημαντικό αισθητικό πρόβλη-
μα με δυσμενή επίπτωση στην ψυχο-
λογία της εγκύου.

Ορισμός - Επιδημιολογία
Το μέλασμα (εκ της ελληνικής λέξης 

μέλας = σκούρος) ή μάσκα της κύη-
σης είναι μία συχνή, επίκτητη, εντο-
πισμένη διαταραχή της μελάγχρωσης 
που οφείλεται σε αυξημένη παραγωγή 
μελανίνης χωρίς αύξηση των μελανο-
κυττάρων. Εμφανίζεται πιο συχνά σε 
γυναίκες μετεφηβικής ηλικίας και λι-
γότερο συχνά στους άνδρες (αναλογία 
γυναικών-ανδρών, 9:1) και σε άτομα 
με σκούρο φωτότυπο (Fitzpatrick III-V) 
όπως σε άτομα ασιατικής, ισπανικής ή 
αφρικανικής καταγωγής που ζουν σε 
περιοχές με έντονη ηλιοφάνεια.

Διάγνωση - Κλινική εικόνα
Η διάγνωση του μελάσματος βασίζε-

ται κυρίως στην κλινική εικόνα. Εμφα-

νίζεται στις ηλιοεκτέθειμένες περιοχές 
του σώματος, κυρίως στο πρόσω-
πο αλλά και στο λαιμό, σπανίως στα 
άνω άκρα και δεν προσβάλλει τους 
βλεννογόνους. Ο αριθμός των βλα-
βών ποικίλει από μία έως πολλαπλές 
ακανόνιστου σχήματος κηλίδες, με 
κατανομή συνήθως συμμετρική και 
χρώμα ανοικτό έως σκούρο καφέ ή 
καστανόφαιο.

Ανάλογα με την εντόπιση των βλα-
βών διακρίνονται 3 κλινικοί τύποι με-
λάσματος: 

1.  Ο κεντροπροσωπικός είναι ο πιο 
συχνός (63%) και εντοπίζεται στο 
μέτωπο, μύτη, άνω χείλος, και 
πηγούνι.

2.  Ο παρειακός (21%) εντοπίζεται 
στις παρειές και

3.  Ο γναθιαίος (16%) εντοπίζεται 
στην κάτω γνάθο.

Με τη λυχνία του Wood (340-
400nm) εντοπίζεται το βάθος εναπό-
θεσης της μελανίνης και καθορίζεται 
ο ιστολογικός τύπος του μελάσμα-
τος σε:

• Επιδερμιδικό
• Χοριακό
• Μεικτό
• Ακαθόριστο
Η ιστολογική ταξινόμηση του με-

λάσματος έχει μεγάλη προγνωστι-
κή σημασία. 

Ανάλογα το βάθος εναπόθεσης της 
μελανίνης θα είναι και η ανταπόκρι-
ση στη θεραπεία. 

Στον επιδερμιδικό τύπο (εναπόθεση 
μελανίνης στην επιδερμίδα) η αντα-
πόκριση στη θεραπεία είναι πολύ κα-
λή. Αντίθετα, όταν η μελανίνη εντοπί-
ζεται στο χόριο όπου απομακρύνεται 
με τα μακροφάγα (μελανινοφάγα) η 
ανταπόκριση είναι πολύ φτωχή στη 

Μέλασμα και κύηση
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Συνήθως κατά το 2° ήμισυ της κύησης, 45-75% των γυ-
ναικών με σκούρο τύπο δέρματος κυρίως, παρουσιάζουν 
μέλασμα, το οποίο αποτελεί συχνά σημαντικό αισθητι-
κό πρόβλημα με δυσμενή επίπτωση στην ψυχολογία της 
εγκύου



θεραπεία με παράγοντες αποχρω-
ματισμού.

άιτιοπαθογένεια
Παρά την προσπάθεια που έχει κα-

ταβληθεί για να κατανοήσουμε τον/
τους μηχανισμό(ύς) του μελάσματος 
η ακριβής παθογένεση είναι υπό δι-
ερεύνηση. 

Παρόλα αυτά, στο μηχανισμό εμ-
φάνισης μελάσματος κατά τη διάρ-
κεια της εγκυμοσύνης εμπλέκονται 
οι αυξημένες συγκεντρώσεις οιστρο-
γόνων-προγεστερονών. Γενετικοί και 
ορμονολογικοί παράγοντες σε συν-
δυασμό με την υπεριώδη ακτινοβο-
λία είναι οι πιο βασικές αιτίες εμφά-
νισης μελάσματος. 

Ανεξάρτητα από την εγκυμοσύνη, 
έχουν ενοχοποιηθεί και άλλοι παρά-
γοντες όπως: τα φυσικά και συνθε-
τικά οιστρογόνα και προγεστερόνες, 
η από του στόματος λήψη αντισυλ-
ληπτικών δισκίων, φωτοτοξικά και 
αντιεπιληπτικά φάρμακα, συστατικά 
ορισμένων καλλυντικών, όπως επί-
σης παθήσεις του θυρεοειδούς ή των 
ωοθηκών.

Η υπεριώδης ακτινοβολία προκαλεί 

υπεροξείδωση των λιπιδίων της κυτ-
ταρικής μεμβράνης, με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία ελευθέρων ριζών η οποία 
διεγείρει τα μελανοκύτταρα να παρά-
γουν περίσσεια μελανίνης.

Τα οιστρογόνα και η προγεστερό-
νη προκαλούν υπερμελάγχρωση με 
τη διέργεση της μελανινογένεσης από 
τα μελανοκύτταρα. Οι στεροειδείς ορ-
μόνες του φύλου, αυξάνουν τη με-
τάφραση των γονιδίων για τα ένζυμα 
της μελανινογένεσης σε φυσιολογικά 
ανθρώπινα μελανοκύτταρα, και ειδι-
κά τις ντοπαχρωμικής ταυτομεράσης 
(dopachrome tautomerase) και της 
τυροσινάσης. 

Η τυροσινάση έχει βρεθεί ότι χρη-
σιμοποιεί την οιστραδιόλη ως υπό-
στρωμα για να υδροξυλιωθεί στην 
ενεργή ενζυμική της μορφή. Εφόσον 
τα μελανοκύτταρα διαθέτουν τόσο στο 
κυτταρόπλασμα όσο και στον πυρή-
να υποδοχείς οιστρογόνων, αυτά είναι 
πιο ευαίσθητα στη διεγερτική δράση 
των οιστρογόνων και πολύ πιθανόν 
σε άλλες ορμόνες του φύλου. Η πα-
ρουσία ενός 2ου οιστρογονικού υπο-
δοχέα (ERß) στο ανθρώπινο δέρμα, 
πέραν του κλασικού υποδοχέα (ERa), 

δείχνει μία δυνητικά αυξημένη διαφο-
ροποίηση στον τρόπο δράσης των οι-
στρογόνων.

Θεραπεία
Η θεραπεία στο μέλασμα είναι συ-

μπτωματική, επαναλαμβανόμενη και 
εξατομικευμένη. 

Στόχοι της θεραπείας είναι:
 Αναστολή δράσης μελανοκυττάρω• ν

-   Αποφυγή έκθεσης στον ηλιο-
ηλιοπροστασία

 -   Διακοπή λήψης αντισυλληπτικών 
φαρμάκων

 -   Αποφυγή χρήσης ορισμένων καλ-
λυντικών
Αναστολή σύνθεσης μελανίνης• 

-   Φαινολικές ενώσεις
-   Μη φαινολικές ενώσεις
-   Συνδυαστικές θεραπείες

 Απομάκρυνση περίσσειας μελα-• 
νίνης

-   Χημική απόξεση (peelings)
 -   Μηχανική απόξεση (derma bra-

sion) 
Διάσπαση κοκκίων μελανίνης• 

-   Lasers
-   Παλμικό φως

Η θεραπεία του μελάσματος στην κύ-
ηση περιορίζεται:

 Στην αποφυγή επιβαρυντικών πα-• 
ραγόντων
 Στη χρήση φυσικών αντηλιακών • 
ευρέως φάσματος που περιέχουν 
οξείδια του ψευδαργύρου ή οξεί-
δια του τιτανίου
 Λευκαντικές ουσίες όπως η υδροκι-• 
νόνη και η τρετινοΐνη ανήκουν στην 
κατηγορία C σύμφωνα με τον US 
FDA, γι’ αυτό πρέπει να αποφεύ-
γεται η χρήση τους. Άλλωστε 70% 
των γυναικών που παρουσιάζουν 
μέλασμα στην κύηση υποχωρεί αυ-
τόματα στον πρώτο χρόνο μετά τον 
τοκετό.
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