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Rezumat
În timpul sarcinii intervin numeroase schimbări în organism pentru a facilita susţinerea şi dezvoltarea 

normală a fătului. Printre toate organele care suferă modificări semnificative se numără şi pielea. Modifică-
rile care survin la nivel cutanat sunt de mai multe tipuri: modificări fiziologice, exacerbarea unor afecţiuni 
preexistente sau dermatoze specifice sarcinii. Cunoaşterea manifestărilor fiziologice şi implicaţiilor acestora 
face diferenţa dein punct de vedere a managementului, putând evita tratamente şi investigaţii inutile.
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Abstract
During pregnancy, many changes occur in the body to facilitate the normal support and development of 

the fetus. Among the organs that suffer significant changes include the skin. Changes that occur at the skin 
level are of several types: physiological changes, exacerbation of pre-existing conditions or dermatoses 
specific to the pregnancy. Knowing the physiological manifestations and their implications makes the 
difference from the point of view of the management, avoiding unnecessary treatments and investigations.
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Introducere

În timpul sarcinii, mama suferă modificări 
pentru a susţine şi a permite creşterea şi dezvol-
tarea normală a fătului, pielea fiind şi ea supusă 
unor modificări semnificative în timpul sarcinii.

Majoritatea afecţiunilor fiziologice ale pielii 
legate de gestaţie se rezolvă după naştere. De-

oarece modificările cutanate survenite în timpul 
sarcinii pot cauza îngrijorări semnificative pen-
tru gravidă, pot provoca stres din punct de ve-
dere cosmetic, este foarte importantă cunoaş-
terea modificărilor fiziologice. 

Familiarizarea cu manifestările cutanate fizi-
ologice ale sarcinii poate duce la tratarea efici-
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entă şi la consilierea corectă a pacientelor, fă-
când posibilă evitarea testelor şi terapiilor 
inutile.

Modificările cutanate fiziologice ţin în gene-
ral de pigmentaţie, ţesutul conjunctiv, vasculari-
zaţie şi de anexele pielii.

Modificări cutanate fiziologice

Cele mai multe modificări fiziologice ale pie-
lii sunt datorate hormonilor (creşterea estroge-
nului, progesteronului şi hormonului stimulator 
melanocitar) şi factorilor fizici, dar etiologia 
exactă nu este cunoscută.

Tabelul 1. Posibile manifestări cutanate fiziologice în 
sarcină

Modificări de pigmentaţie
– Apare linia neagră
– Hiperpigmentarea mameloanelor
– Hiperpigmentarea areolelor mamare
– Hiperpigmentarea regiunii ombilicale
– Hiperpigmentarea organelor genitale externe
– Int����area nevilor preexistenţi
– Apariţia de nevi noi
– Melasma
Modificări ale ţesutului conjunctiv
– Vergeturile
– �������osum gravidarum
Modificări vasculare
– Angioamele stelate
– Telangiectaziile venoase
– Eritemul palmar
– Edeme
– Gingivoragiile
– Tr�����a profundă
Modificări ale anexelor pielii
– Secreţia sudorală
– Pilogeneza
– Afectar�����������ansversale, fragilitate,

onicoliză)

Modificări de pigmentaţie

Majoritatea femeilor însărcinate au o inten-
sificare a pigmentaţiei cutanate, în special fe-
meile cu pielea închisă la culoare. Pigmentaţia 
se poate remite după naştere, însă cel mai ade-
sea nu se remite complet, persistând luni sau 
chiar ani. Melasma apare predominant în al II-
lea sau în al III-lea trimestru de sarcină, fiind ra-
portată la 75% dintre femeile însărcinate (1). 
Tratamentul este o provocare pentru dermato-
log, rezultatele fiind uneori limitate. În cadrul 
tratamentului se pot utiliza: creme de albire lo-
cală, hidrochinone, retinoizi, steroizi, peeling 
chimic, tratamente cu laser şi dermabraziune 
(toate acestea sunt contraindicate în timpul sar-
cinii şi alăptării) (2,3). Melasma poate fi preveni-
tă sau se poate evita exacerbarea prin utilizarea 

protecţiei solare, dar şi prin evitarea expunerii 
la soare excesiv.

Modificările la nivelul nevilor femeilor însăr-
cinate sunt adesea atribuite sarcinii şi sunt clasi-
ficate ca benigne. Căile moleculare nu sunt bine 
înţelese, dar starea hormonală modificată în 
sarcină poate avea efecte distincte asupra nevi-
lor melanocitari (4). Mai mult de 10% dintre gra-
vide au raportat un tip de schimbare la nivelul 
nevilor, incluzând o creştere a dimensiunii şi a 
pigmentării, apariţia pruritului şi durerii la nive-
lul nevilor, dezvoltarea de noi leziuni, creşterea 
părului în leziunile existente sau formarea crus-
telor (5). Schimbările în dimensiune ale nevilor 
se întâlnesc cel mai adesea pe partea din faţă a 
corpului, probabil din cauza întinderii pielii în 
timpul sarcinii (6). Nu există suficiente dovezi 
care să susţină ideea că nevii se închid la culoare 
în timpul sarcinii.

Modificările dermoscopice tranzitorii pot fi 
identificate la nevii melanocitari, în special la cei 
aflaţi pe piept şi abdomen. Modificările dermo-
scopice reflectă adesea întinderea pielii şi nu 
sugerează neapărat melanomul. Unii autori au 
descris diferenţe histologice în probele de biop-
sie obţinute de la nevi la femeile gravide (7). Ori-
ce caracteristici histopatologice compatibile cu 
melanomul trebuie privite ca melanom şi nu 
sunt atribuite sarcinii. Nu trebuie să se întârzie 
obţinerea unui specimen de biopsie dintr-o lezi-
une melanocitară suspectă în timpul sarcinii. 
Lidocaina este clasificată de Administraţia Ali-
mentară şi Medicament din SUA ca fiind catego-
ria de sarcină B şi poate fi utilizată în condiţii de 
siguranţă pentru anestezie locală în timpul sar-
cinii (8,9).

Modificări ale ţesutului conjunctiv

Vergeturile se dezvoltă ca zone liniare roşii-
purpurii care rezultă din întinderea pielii în al 
doilea trimestru de sarcină implicând adesea 
zona abdominală, sânii, coapsele, partea inferi-
oară a spatelui, fesele şi braţele superioare 
(10,11). Vergeturile sunt cauzate de ruptura fi-
brelor elastice dermice, ceea ce explică natura 
lor ireversibilă. Cu toate acestea, în perioada 
postnatală se estompează, devenind cicatrici 
mici, atrofice, hipopigmentate (12). Printre fac-
torii de risc ai vergeturilor se numără istoricul 
personal sau familial, femeile cu piele închisă la 
culoare şi distensia abdominală excesivă în tim-
pul sarcinii. Emolientele precum crema cu vita-
mina E şi ulei de arbore de ceai pot fi utile.

Molluscum fibrosum gravidarum se dezvoltă 
târziu în timpul sarcinii pe zonele feţei, gâtului, 
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pieptului, axilei şi ale zonei inflamatorii. Aceste 
leziuni se pot micşora după naştere, totuşi ele 
sunt uşor de înlăturat la excizia chirurgicală (13).

Modificări vasculare

Modificările vasculare sunt considerate a fi 
parţial datorate creşterii estrogenului, determi-
nând dilatarea, instabilitatea, congestia şi proli-
ferarea vaselor de sânge care pot fi observate 
pe sau prin piele. Nevii păianjen sunt mai frec-
venţi la persoanele cu piele deschisă la culoare, 
iar localizarea uzuală include zonele din jurul 
ochilor, gâtului, feţei, piept, mâini şi braţe. Apar 
în cel de-al doilea trimestru şi majoritatea vor 
dispărea în a treia lună postnatală (14,15).

Poate să apară trombocitopenie tranzitorie, 
dar de obicei se rezolvă până la sfârşitul celui 
de-al treilea trimestru. Acest lucru este îngrijo-
rător pentru chirurgul dermatologic din cauza 
unui risc potenţial de pierdere a sângelui acut 
chiar şi în timpul unor proceduri minore (16).

Edemul este des întâlnit, posibil implicând 
faţa şi mâinile, dar în cea mai mare parte asupra 
extremităţilor inferioare. Statul la pat cu picioa-
rele în poziţie ridicată este adesea insuficient. 
Imersia în apă sau exerciţiile în apă s-au dovedit 
a fi de ajutor. Apa oferă suport pentru uterul 
gravid şi se sugerează că forţele hidrostatice pot 
împinge lichidul extracelular în sistemul venos, 
ducând la creşterea diurezei şi scăderea ulteri-
oară a edemului (17,18).

Evenimentele tromboembolice sunt rare, 
dar sunt mai probabile în timpul primului tri-
mestru. Varicele se dezvoltă adesea din cauza 
compresiei venoase din uterul lărgit, provocând 
durere şi uneori contribuind la tromboză. Măsu-
rile de ameliorare a presiunii, cum ar fi ridicarea 
picioarelor, ciorapi elastici şi tromboprofilaxia 
heparinei, sunt utile (19,20).

De-a lungul sarcinii, există o proliferare a va-
selor de sânge, reflectată de o varietate de ma-
nifestări clinice, dintre care majoritatea se dimi-
nuează spontan după naştere. Hiperemia 
gingivală apare la 80% dintre femei şi este consi-
derată a fi datorată factorilor iritanţi locali şi bo-
lii parodontale preexistente mai degrabă decât 
a fi o stare indusă de sarcină (21). Granulom 
gravidarum se poate dezvolta şi pe gingie, în 
special dacă este hipertrofiă, de asemenea poa-
te fi afectată mucoasa. O treime dintre femeile 
gravide se plâng de simptome nazale, inclusiv 
rinita (22). Alte modificări observate ale mucoa-
selor includ semnul Jacquemier-Chadwick (eri-
temul vaginului şi vestibulului) şi semnul Goo-
dell.

Instabilitatea vasomotorie conduce la erupţii 
cutanate episodice, paloare, senzaţii de tempe-
ratură variabilă, cutis marmorata, purpură şi ur-
ticarie, de obicei destul de deranjante pentru 
pacient (23). 

Modificări ale anexelor pielii

Modificările sunt observate nu numai la nivel 
cutanat, ci şi în celelalte structuri ectodermice, 
precum părul şi unghiile. 

Femeile observă adesea îngroşarea părului 
scalpului în timpul sarcinii, aceasta se pare ca se 
datoreaza prelungirii fazei anagene (24,25). La 1 
până la 5 luni după naştere, o mare parte a pă-
rului intră în faza telogenă, rezultând căderea 
părului cu alopecie difuza non-cicatriciala. Recu-
perarea este spontană şi apare în interval de 
9-12 luni şi, rareori, densitatea părului nu reu-
şeşte să se refacă complet. Creşterea părului
corporal şi facial este comună în timpul sarcinii
şi cel mai adesea regresează în termen de 6 luni
de la naştere (13).

Unghiile tind să crească mai repede în timpul 
sarcinii şi pot deveni distrofice, fragile, moi şi / 
sau pigmentate. Ocazional, unghiile dezvoltă ca-
neluri transversale, leuconichia, hipercheratoză 
subungheală şi onicoliză distală şi devin moi şi 
fragile. Tratamentul nu este necesar, însă trebu-
ie luată în considerare diferenţierea de condiţii-
le papuloscuamoase, cum ar fi psoriazis, lichen 
planus şi onicomicoză (26,27,28). Cu toate aces-
tea, există îngrijorări atunci când apare pigmen-
tarea plăcii.

Modificările mucoaselor includ pigmenta-
rea, hiperemia şi hipertrofia, care pot duce la 
sângerare. Pruritul în absenţa unei tulburări he-
matologice sau biochimice este foarte frecvent 
afectând până la 18% dintre sarcini (29). Zonele 
comune afectate de prurit includ pielea scalpu-
lui şi abdomenului, putând debuta din a treia 
lună, suferind o exacerbare cu o lună înainte de 
naştere. Rata de recurenţă în sarcinile ulterioare 
se consideră a fi de până la 80% (30). Dermogra-
fismul şi urticaria sunt, de asemenea, frecvente 
în ultima jumătate a sarcinii. Trebuie făcut dia-
gnosticul diferenţial în cazul pruritului cu scabia, 
dermatita de contact alergică, pruritul indus de 
medicamentos şi o exacerbare a dermatitei ato-
pice (31).

concluzII

Este esenţial pentru clinician să stabilească 
dacă orice afecţiune a pielii se datorează unei 
afecţiuni dermatologice preexistente, exacerba-
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tă de sarcină sau dacă este o afecţiune nouă ce 
a debutat pe timpul sarcinii. Este imperativ să 
recunoaştem schimbări fiziologice benigne pen-
tru a elibera pacienta şi fătului de intervenţiile 
terapeutice inutile care ar putea fi dăunătoare, 
în special având în vedere starea de risc înalt re-
prezentată de corpul gestaţional. Istoricul deta-
liat şi examinarea sunt esenţiale pentru a deter-
mina dacă sunt indicate alte investigaţii sau 
trimiterea către specialist. Trebuie să fim conşti-
enţi de faptul că zgârierea şi ulceraţia survenite 
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din cauza pruritului pot modifica caracteristicile 
leziunii primare. Înregistrările pictoriale pot fi 
utile pentru monitorizarea progresiei şi a răs-
punsului la tratament. Cele mai multe afecţiuni 
au tendinţa de a se rezolva spontan în câteva 
luni postpartum. 
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