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REZUMAT
Plecând de la ideea prin care psoriazisul se poate declanşa la orice vârstă şi luând în considerare faptul că 

afectează ambele sexe în egală măsură, ajungem la subiectul actual, femeia la vârsta reproductivă care suferă 
de psoriazis. Pe perioada sarcinii, la pacientele cu psoriazis survin diverse modificări care necesită o abordare 
aparte a medicilor din specialitatea dermatolo-venerologie şi obstetrică-ginecologie, a medicului de familie, a 
psihologului şi, în unele cazuri, a neonatologului. Dintre modificările care pot să apară pe timpul sarcinii la 
pacientele cu psoriazis, menţionăm: acutizarea sau remisiunea psoriazisului, complicaţii cardiologice, 
naştere prematură, greutate mică a copilului la naştere, depresia etc.
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ABSTRACT
Starting from the idea that psoriasis can be triggered at any age and considering that it affects both sexes 

equally, we come to the current subject, the woman of reproductive age who suffers from psoriasis. During 
pregnancy in patients with psoriasis various changes take place which require a special approach of the 
dermatologist, obstetrics and gynecology, family doctor, psychologist and in some cases the neonatologist. 
Among the changes that may occur during pregnancy in patients with psoriasis include: psoriasis 
aggravation or remission, cardiac complications, premature birth, low birth weight, depression etc. 
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INTRODUCERE

Psoriazisul este o boală cronică, inflamato-
rie, sistemică, ce se dezvoltă în pusee reprezen-
tate de acutizări și remisiuni, cu afectare cutana-
tă și cu posibilitatea afectării articulare, inclusiv 
cu numeroase comorbidităţi asociate, cum ar fi: 

sindrom metabolic, deficit de vitamina D, risc 
crescut de boli cardiovasculare și un impact 
emoţional asupra pacientului foarte puternic 
(1-4).

O atenţie deosebită trebuie acordată femei-
lor cu psoriazis atât pe timpul sarcinii, cât și 
postnatal, când schemele terapeutice posibile 
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sunt limitate, iar posibilitatea apariţiei compli-
caţiilor crește.

Până acum, nu s-a putut demonstra influen-
ţa psoriazisului asupra infertilităţii sau asupra 
organelor reproductive, ceea ce ne determină 
să ne concentrăm atenţia asupra modificărilor 
apărute asupra gravidei cu psoriazis și a fătului.

Scopul acestui review este de a aduce date 
de actualitate la nivel internaţional în ceea ce 
privește relaţia dintre psoriazis și sarcină, cu 
toate implicaţiile celor două, pentru a putea 
deschide noi oportunităţi de cercetare cât mai 
amănunţită a acestui subiect de interes.

Modificările asupra psoriazisului pe timpul 
sarcinii

Majoritatea studiilor au arătat că, într-un 
procent de 25%, psoriazisul nu și-a modificat 
evoluţia pe timpul sarcinii, îmbunătăţiri s-au în-
registrat la 50% dintre pacientele studiate, iar 
înrăutăţiri – la 25% dintre ele (5).

În ceea ce privește efectele psoriazisului asu-
pra sarcinii și asupra fătului la naștere, studiul 
realizat de Lima, Xinaida T. et al. în Statele Unite 
a urmărit nașterea prematură (sub 37 săptă-
mâni) și greutatea mică la naștere (sub 2.500 g). 
Acest studiu a demonstrat asocierea psoriazisu-
lui la gravidă cu nașterea prematură și greutatea 
mică a sugarului la naștere cu o creștere de 1,89 
ori (95% CI 1,06-3,39), însă nu s-a putut asocia 
operaţia cezariană, preeclampsie/eclampsie sau 
avort spontan (Tabelul 1) (6).

Cu toate acestea, alte studii au arătat o aso-
ciere semnificativă a avortului recurent (OR = 
2,1, 95% CI 1,1-4,9, p = 0,04) și a hipertensiunii 
arteriale cronice pe sarcină (OR = 2,9, 95% CI 
1,01-8,3, p = 0,048), iar psoriazisul a fost găsit ca 
factor de risc independent pentru operaţia ce-
zariană (7).

TABELUL 1. Analiza multivariabilă a prognozei sarcinii la 
pacientele cu psoriazis (6)

Rezultatul 
sarcinii

Ajustat OR 
pentru psoriazis 95% CI P-value

Naștere prema-
tură și greutate 
mică la naștere

2,02 1,09-3,76 0,026

Naștere prema-
tură

1,67 0,82-3,39 0,160

Greutate mică la 
naștere

2,08 0,94-4,57 0,069

Avort spontan 1,10 0,75-1,60 0,640
 
În studiul Ya-Wen Yang M.S. et al., realizat pe 

1.463 mame cu psoriazis și 11.704 mame fără 
psoriazis, în cazul psoriazisului sever, s-au con-

statat că șansele de a avea o greutate mai mică 
la naștere sunt cu 1,40 mai mari faţă de mamele 
fără psoriazis (95% CI = 1,04-1,89); în cazul pso-
riazisului moderat, nu s-au înregistrat modificări 
semnificative faţă de mamele fără psoriazis (8).

Psoriazisul pustular în sarcină este o afecţiu-
ne care pune în pericol atât mama, cât și fătul, 
iniţial clasificată ca dermatoză unică și separată 
a sarcinii, care apare de obicei în al treilea tri-
mestru de sarcină și se caracterizează prin pus-
tule coalescente pe scară largă, descuamare și 
simptome sistemice. Tratamentele în timpul 
sarcinii includ corticosteroizi în doze mari, ci-
closporină, radiaţie ultravioletă B cu bandă în-
gustă, antibiotice sistemice, fiind necesară mo-
nitorizarea îndeaproape a mamei și a fătului cu 
studii de laborator adecvate pe durata sarcinii și 
postpartum (9).

Există o relaţie între apariţia complicaţiilor, 
greutatea mică la naștere, nașterea prematură 
și severitatea psoriazisului. Cu cât este mai mare 
severitatea, cu atât este mai nefavorabilă evolu-
ţia pe timpul sarcinii.

Independent de modificările aduse psoriazi-
sului pe timpul sarcinii, trebuie monitorizate 
toate complicaţiile psoriazisului la femeia gravi-
dă, acestea având tendinţa de apariţie sau de 
agravare în această perioadă.

S-a arătat – printr-un studiu prospectiv de 
cohortă al femeilor însărcinate cu psoriazis com-
parativ cu femeile însărcinate care nu au pre-
zentat boală autoimună – că pacientele cu pso-
riazis au fost mai predispuse să fumeze în primul 
trimestru de sarcină, să fie supraponderale sau 
obeze și să aibă un diagnostic de depresie (10).

Un studiu prezentat în 2012 la Academia Eu-
ropeană de Dermatologie și Venerologie a con-
statat că femeile în vârstă de 35 de ani și peste 
cu psoriazis au avut rate de sarcină și natalitate 
semnificativ mai scăzute în comparaţie cu paci-
entele fără psoriazis (11).

Modificări asupra psoriazisului postnatal
În primele trei luni după naștere, asupra pso-

riazisului nu au apărut modificări la 30%, 10% 
au avut o îmbunătăţire, iar în 60% dintre cazuri 
psoriazisul s-a înrăutăţit (5).

Din păcate, mama poate avea o agravare a 
psoriazisului postnatal; mai mult de jumătate 
dintre femeile cu psoriazis se confruntă cu o ex-
acerbare a acestuia în primele șase luni după 
naștere (12).

Modificări imune şi hormonale

Sarcina este marcată de modificările comple-
xe ale hormonilor maternali și ale sistemului 
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imunitar – în timpul sarcinii, sistemul imunitar 
maternal trece de la o celulă T helper (Th) 1 la 
un răspuns Th2; cu această schimbare, anumite 
boli mediate de Th2, cum este lupusul eritema-
tos, se agravează în timpul sarcinii (13)- Alte 
subseturi de celule T care sunt legate de bolile 
autoimune includ celule Th17 și T de reglemen-
tare (Treg).

Psoriazisul se consideră a fi o boală mediată 
în primul rând Th17 cu o implicare Th1 și, deoa-
rece ambele celule sunt scăzute în timpul sarci-
nii, starea bolii unei paciente se poate ameliora 
în timpul sarcinii (14). Cu toate acestea, în studii 
recente sunt relatate multe cazuri de psoriazis 
pe timpul sarcinii care nu suferă modificări sau 
care se agravează.

Psoriazisul se caracterizează prin dereglarea 
răspunsului celulelor T și al citokinelor proinfla-
matorii; aceste citokine pot avea efecte dăună-
toare asupra placentei materne și ar putea duce, 
astfel, la o diminuare a creșterii fetale și la o gre-
utate mică a sugarului la naștere (15).

Răspunsul imun T-helper-1 și eliberarea cito-
kinelor inflamatorii (inclusiv de factorul α de ne-
croză tumorală, de interleukină (IL) -1 și IL-6) 
pot determina disfuncţie endotelială vasculară 
maternă și ar putea complica sarcina (16).

Psoriazisul pustular în sarcină pare să fie de-
clanșat la persoanele cu predispoziţie genetică.

În literatură, la momentul actual, sunt 17 
mutaţii genetice asociate psoriazisului pustular 
generalizat și se consideră a fi comuni factorii 
declanșatori ai acestuia cu factorii declanșatori 
ai psoriazisului pustular în sarcină (17,18).

Modificările hormonale în timpul sarcinii 
joacă un rol important în îmbunătăţirea psoria-
zisului, deoarece determină o stare de toleranţă 
imunologică; estrogenii au atât funcţii imunosu-
presoare, cât și imunostimulatoare. Estrogenii 
maternali stimulează producerea de IL-2, IL-10 
și IFN-y și inhibă producerea de TNF în celulele 
mononucleare periferice (13).

Prolactina și lactogenul uman placentar, de 
asemenea, par să aibă funcţii imunosupresoare, 
deși rolul imunomodulator pare să fie mai puţin 
bine stabilit (19).

Tratamentul gravidei cu psoriazis

Terapia topică rămâne terapia de primă in-
tenţie, dar, în ceea ce privește terapia cu steroizi 
topici, părerile sunt controversate.

Se pare că există o asociere între administra-
rea corticosteroizilor topici foarte puternici cu 
greutatea mică la naștere, însă nu sunt suficien-
te dovezi care să arate că nu există diferenţe 

semnificative statistic între femeile gravide care 
utilizează și cele care nu utilizează corticostero-
izi topici (20).

Tratamentul topic cu acid salicilic nu este re-
comandat, deoarece absorbţia locală poate fi 
substanţială; gudronul de cărbune a fost asociat 
cu avort spontan și tulburări congenitale, nefi-
ind recomandat pentru utilizare în timpul sarci-
nii (5).

Fototerapia este considerată ca a doua in-
tenţie în terapia psoriazisului la gravidă. 

Este folosită fototerapia cu ultraviolete 
(UVB), care până acum pare să fie sigură, ne-
crescând riscul de anomalii fetale sau naștere 
prematură, în timp ce PUVA nu se recomandă in 
sarcină (21).

Metotrexatul, retinoizii sistemici și steroizii 
sistemici nu sunt recomandaţi a fi utilizaţi în 
timpul sarcinii.

Un studiu de caz realizat de Yin YinVun pre-
zintă o formă de psoriazis pustular generalizat 
exacerbat în trimestrul doi de sarcină care a fost 
tratat cu succes utilizând UVB și steroizi topici 
(Fig. 1) (22).

FIGURA 1. Psoriazis pustular generalizat în timpul sarcinii 
(20)

Terapia biologică

Există tendinţa în literatura de specialitate că 
terapia biologică ar fi sigură pentru făt, cu toate 
acestea, nu există evidenţe clare din care să re-
zulte acest lucru, iar studiile sunt puţine, de obi-
cei retrospective. Unele – ceva mai amănunţite 
– au fost făcute pe animale, ceea ce nu poate 
garanta efectul la om.

Expunerea la terapie biologică se face în ge-
neral înainte de sarcină, până în primul trimes-
tru sau pe perioada sarcinii la persoanele cu 
psoriazis sever. De obicei, terapia biologică este 
întreruptă imediat ce se află de existenţa sarci-
nii, în general în primul trimestru de sarcină 
(23).

Expunerea fătului la agenţii biologici în tim-
pul sarcinii depinde de transportul prin placentă 
al imunoglobulinei G (IgG), singura clasă majoră 
de anticorpi transportată pe placenta umană. 
Valorile fetale ale IgG în sângele venos ombilical 
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sunt scăzute în primele două trimestre ale sarci-
nii și nu depășesc nivelurile materne ale IgG 
până la începutul celui de-al treilea trimestru, 
când transportul activ al moleculelor IgG trans-
placentar crește rapid (24).

Dintre cele patru subclase ale IgG (G1-G4), 
IgG1 este cel mai eficient transportat, urmat de 
IgG4, IgG3 și, respectiv, IgG2 (25).

Adalimumab și infliximab sunt ambele imu-
noglobuline IgG1, etanerceptul este și el o pro-
teină de fuziune care conţine, de asemenea, o 
porţiune IgG1 Fc, dar cu un transport mai puţin 
transplacentar decât adalimumab sau infliximab 
(26).

Datorită transportului minim placentar al an-
ticorpilor maternali în primele două trimestre 
de sarcină, tratamentul pacientelor cu medica-
mente biologice cu factor de necroză tumorală 
(TNF) este în general considerat sigur în prima 
jumătate a sarcinii (27).

Vaccinarea cu virus viu a copiilor care au fost 
expuși intrauterin la terapie biologică trebuie 
amânată cel puţin șase luni de la naștere.

CONCLUZII

Putem concluziona că este imprevizibilă evo-
luţia psoriazisului pe timpul sarcinii, cu toate 

acestea, severitatea psoriazisului înainte de sar-
cină ne poate ghida posibilul prognostic în tim-
pul sarcinii.

Este necesară abordarea multidisciplinară, 
de regulă mediată de medicul de familie, din ca-
uza comorbidităţilor asociate psoriazisului, ce 
se pot declanșa sau exacerba o dată cu înrăută-
ţirea psoriazisului în sarcină. Atât viitoarea 
mamă, cât și medicul specialist obstetrică-gine-
cologie și medicul neonatolog trebuie să conști-
entizeze riscul de naștere prematură asociat cu 
o greutate mică a nou-născutului la naștere. 
Dermato-venerologul trebuie să fie pregătit 
pentru un puseu al psoriazisului după naștere, 
în primele 6 săptămâni, indiferent de cursul bo-
lii în timpul sarcinii.

Multe dintre terapiile psoriazisului sunt con-
troversate, fiind necesare mult mai multe studii 
pentru a determina cu exactitate efectele asu-
pra mamei și asupra fătului. Este necesară o 
atenţie sporită în amânarea vaccinării cu virus 
viu în cazul copilului născut după ce mama a ur-
mat terapie biologică în timpul sarcinii.

Acest articol deschide un drum pentru o vii-
toare cercetare amănunţită în domeniu, aceasta 
fiind extrem de necesară.
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