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Gebelik, hormonal, immünolojik ve psikolojik de¤iﬂiklikleriyle insan hayat›ndaki en özel dönemlerden biridir. Bu
özel dönemin özel hallerine en büyük organ›m›z (ortalama
1.5 M2) olan derimiz de kat›lmakta ve gebe kad›nlar›n derilerinde de baz› özel de¤iﬂiklikler ortaya ç›kabilmektedir.
Bu de¤iﬂikliklerin baz›lar› da, hem sa¤l›k aç›s›ndan sorun
yaratabilmekte hem de psikolojik aç›dan ciddi sorunlara
neden olabilmektedir. Gebelikle ilgili dermatozlar›n s›n›flamas›nda bir fikir birli¤i olmad›¤› gibi, çok farkl› etyolojileri ve klinik yans›malar› nedeniyle böyle bir s›n›flama da
zor görülmektedir. Basit ve anlaﬂ›lmas› kolay olmas› nedeniyle bu hastal›klar, gebeli¤in hastal›¤a katk›lar› göz
önüne al›narak üç grupta ele al›n›r. Birinci grup, hemen
hemen her gebede görülebilecek olan “Ola¤an veya Fizyolojik” deri de¤iﬂiklikleridir. ‹kinci grupta gebelikle birlikte alevlenen, seyri de¤iﬂen hastal›klar bulunurken, son
grup ise yaln›z gebelik ve benzeri durumlarda ortaya ç›kabilen “Gebelik Dermatozlar›” adl› özgün gruptur. Bu hastal›klar› de¤erlendirirken unutulmamas› gereken en önemli nokta ise gebelik d›ﬂ› olarak görülebilen her hastal›¤›n
gebelikte de görülebilece¤i ve ay›r›c› tan›da muhakkak göz
önünde bulundurulmalar› gerekti¤idir.

GEBEL‹⁄‹N F‹ZYOLOJ‹K DER‹ DE⁄‹ﬁ‹MLER‹
Gebelik süresince ortaya ç›kan önemli ve karmaﬂ›k bir tak›m immunolojik, metabolik, endokrin ve vasküler de¤iﬂiklikler gebenin derisinde fizyolojik ve patolojik bir tak›m
süreçler baﬂlat›r. Bu de¤iﬂiklikler hemen hemen her gebede belli süreçlerde ve de¤iﬂik ﬂiddet derecelerinde olmak
üzere görülebilen baz› deri belirtilerine yol açabilir ki bunlara “Gebeli¤in Fizyolojik Deri De¤iﬂiklikleri” ad›n› veriyoruz. Bunlar deri, deri ekleri, mukoza, salg› bezleri, damarsal sistem ve ba¤ dokusunda olmak üzere de¤iﬂikliklere yol açarlar.

Hormonal De¤iﬂimler
Gebelikdeki endokrin de¤iﬂikliklerin ço¤unlu¤u gebenin hipofizer, tiroid ve adrenal bezlerin aktivite art›ﬂ›n›n yan›nda, fetoplasental birimden sal›nan hormonlara ba¤l›d›r.
Gebelik süresince, plasentadan, farkl› düzeylerde human

koryonik gonadotropin (HKG), human somatomammoprotein, human koryonik tirotropin gibi protein hormonlar› ile
progesteron ve östrojen, salg›lan›rlar. Bu hormonlar›n düzeyleri gebeli¤in durumu ve komplikasyonlar aç›s›ndan tan›sal öneme sahip olmakla birlikte derinin fizyolojisi, immunolojisi ve enflamatuvar yan›t› üzerine etkileri tam olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte, primer veya sekonder olarak, gebelikte geliﬂen birçok fizyolojik deri de¤iﬂimlerinden sorumlu olduklar› düﬂünülmektedir. Bu nedenle de¤iﬂimler; fizyolojik deri de¤iﬂiklikleri veya endokrin
kökenli deri de¤iﬂiklikleri olarak tan›mlanmaktad›rlar.
Gebelikde geliﬂen fizyolojik deri de¤iﬂikleri Tablo I’de
özetlenmiﬂtir.

Deri De¤iﬂiklikleri
a-Pigmentasyon De¤iﬂiklikleri
Gebelikte basit hiperpigmentasyon ve melazma olmak üzere iki tip pigmentasyon de¤iﬂimi vard›r. Pigmentasyon art›ﬂ›; artm›ﬂ melanosit stimülan hormon (MSH), östrojen ve
progesteronun serum düzeyleriyle iliﬂkilidir ve gebeliklerin
% 90 kadar›nda de¤iﬂik ﬂekil ve ﬂiddette olmak üzere görülebilir. Bu de¤iﬂim, esmer ve koyu saç rengi olanlarda
aç›k tenli ve aç›k renk saç› olanlara göre daha belirgindir.
Melanosit yo¤unlu¤unun do¤al olarak fazla oldu¤u bölgelerde daha çok yerleﬂirler. Bu koyulaﬂmalar genellikle ilk
üç ay›n içinde ortaya ç›karlar. Pigmentli olan areola, meme uçlar›, göbek çevresi, genital, perianal ve aksiller bölge daha koyu görünüm al›r ( resim1 ). Kar›n duvar› orta
hatt›ndaki “linea alba” da koyulaﬂarak “linea nigra” ya
dönüﬂür. Areola çevresindeki deri koyulaﬂmas› ise “sekonder areola” olarak adland›r›l›r. Bu pigmentasyonlar, do¤umdan sonra azal›r ama tamamen gebelikten önceki duruma dönemez. Efelidlerde ve sikatrislerde de ender olarak hiperpigmentasyon geliﬂebilmektedir.
Melazma (kloazma): Yüzde maske benzeri edinsel bir pigmentasyon ile karakterize melazma, gebelerin yaklaﬂ›k %
70’inde geliﬂmektedir. Melazma da basit pigmentasyonlardaki gibi genellikle koyu tenlilerde ve gebeli¤in dördüncü ay›ndan sonra ortaya ç›kmaktad›r. Yüzde; simetrik yer-
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b-K›l De¤iﬂiklikleri
Ço¤unlukla yüz, kar›n, pubis ve daha az olarak ekstremite ve s›rtta olmak üzere gebe kad›nlar›n hemen hepsinde
de¤iﬂik derecelerde hirsutizm görülür. Hirsutizmin geliﬂimi gebeli¤in getirdi¤i hormonal de¤iﬂiklikler sonucu (plasental androjen üretimi sonucu olabilir) ortaya ç›kmaktad›r. Genellikle do¤um sonras›ndaki 6 ay içinde veya baz›
gebelerde de son 3 ayda geriler.

Resim 1:Gebelikte pigmentasyon art›ﬂ›
leﬂimli, düzensiz ve net s›n›rl› bir pigmentasyon ﬂeklindedir, yanaklar, çene, üst dudak, al›n, kaﬂ üstleri ve burun
sevdi¤i alanlard›r. Melazma; yüz ortas›, malar ve mandibular yerleﬂimli olabilir. Aﬂ›r› melanin depolanmas›; %70
oran›nda epidermiste yerleﬂiktir, %10-15 civar›nda dermal yerleﬂim gösterebilir, %20 oran›nda da her iki düzeyde birlikte görülür. Wood ›ﬂ›¤› muayenesi ile yerleﬂim yeri
gösterilebilir. Epidermal yerleﬂimde, Wood ›ﬂ›¤›nda, renkte netleﬂme olurken dermal olanda renkte bir farkl›l›k görülmez. Do¤umdan sonra melazma tamamen gerilemekle
birlikte, hastalar›n yaklaﬂ›k olarak % 30’unda kal›c› olabilir. Sonraki gebeliklerde veya do¤um kontrol hap› kullananlarda tekrarlayabilen bir durumdur. Ayr›ca karaci¤er
hastal›klar›nda, hipertiroidizmde ve baz› kozmetik ve ilaçlara fototoksik reaksiyon ﬂeklinde de görülebilir. Ultraviyole veya görünür ›ﬂ›k melazmay› ﬂiddetlendirebilir veya
kal›c› olmas›na neden olabilir.
Tedaviden önce korunma kavram›n›n benimsenmesi gerekir. Hem UV ve hem de görünür ›ﬂ›¤› tutan ve SPF 30<
güneﬂten koruyucular gebelikte oral kontraseptif kullan›m›nda muhakkak kulland›r›lmal›d›r. Geniﬂ kenarl› ﬂapkalar da yard›mc› olur. Görünür ›ﬂ›k ve UVA camdan geçebilece¤i için uzun süre cam kenar›nda kal›nacaksa (yolculuktaki gibi) koruyucu muhakkak kullan›lmal›d›r. Geliﬂmiﬂ
bir melazmada da ayn› koruma önlemleri geçerlidir, bunun yan› s›ra pigmentasyon geliﬂimini önleyen ve soyucu
etkiyle rengi azaltan tedaviler tek baﬂlar›na veya birlikte
kullan›labilirler. % 0.1 retinoik asit kremleri, % 3-5 salisilik asit kremleri, C vitamini içeren ürünler, kimyasal veya lazer soymalar (peeling) kullan›labilir. Hidrokinon %24 en eski kullan›lan renk aç›c›lardand›r, bunun yan› s›ra
kojik asit, azelaik asit veya bunlar›n birlikte kullan›mlar›
di¤er alternatiflerdir.
Melanositik Nevuslar: Gebelik döneminde nevuslar›n say›lar› artabilir veya boyutlar›nda büyüme olabilir. Genelde
gebelikte melanom riskinin artt›¤› düﬂünülse de bu konuda
çok net kan›tlar yoktur.

Gebelik süresince saçlarda gürleﬂme ve parlak, dolgun bir
görünüm ortaya ç›kar ki bunun, saçlardaki uzam›ﬂ anajen
faza ba¤l› oldu¤u düﬂünülmektedir. Do¤umdan sonra çok
say›da k›l telojen faza geçiﬂ gösterir ve yayg›n saç kayb›
ortay ç›kar. Do¤umdan 3-6 ay sonra baﬂlayan bu dökülme
genellikle 1-5 ay sürer. Yaklaﬂ›k bir y›lda eski haline döner, ender olarak seyrek biçimde kalabilir.
Gebelikde erkek tipi androjenik alopesiyi and›r›r tarzda
hafif frontoparyetal bir çekilme de görülebilir ve do¤um
sonras›nda eski haline de dönmeyebilir. Ayr›ca, baz› kad›nlarda, gebeli¤in ileri aylar›nda saç tellerinde diffüz incelme görülebilir.

c-T›rnak De¤iﬂiklikleri
Gebe kad›nlarda t›rnak cisminde k›r›lganl›k, transvers
oluklanma, distal onikoliz ve subungual hiperkeratoz geliﬂebilmektedir. Ayr›ca, t›rnak uzama h›z› bu dönemde artm›ﬂt›r. Bu t›rnak de¤iﬂikliklerinin patojenezi bilinmemektedir.

d-Glandüler De¤iﬂiklikler
Gebelikde genel ekrin ter bezi aktivitesinde art›ﬂ olmas›na
karﬂ›n avuç içi ve ayak taban›nda aktivite azalmas› vard›r.
Bu art›ﬂ; s›kl›kla gebelerde miliyarya, hiperhidroz ve dizitrotik ekzeman›n daha s›k geliﬂmesine neden olur. Ekrin
bezlerdeki fonksiyon art›ﬂ› tiroit aktivitesindeki art›ﬂa
ba¤lanmaktad›r.
Gebelik süresince apokrin aktivitede azalma oldu¤u bildirilmekteyse de eldeki veriler çeliﬂkilidir. Önceden var olan
Fox-Fordyce hastal›¤› ve hidradenitis süpürativan›n gerilemesi, azalma yönünde kan›t olarak gösterilmektedir, do¤um sonras›nda yeniden alevlenebilirler.
Sebum salg› h›z› gebelik boyunca artma e¤ilimi gösterir.
Son üç aydaki sebum salg›s› art›ﬂ›, güçlü sebotropik uyar›larla aç›klanmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Ayn› zamanda östrojen art›ﬂ›n›n da olmas› sebum art›ﬂ›na z›t bir olay gibi görülmektedir. ‹kiz veya üçüz gebelerdeki sebum salg›s›n›n
tekil gebelerden farkl› olmamas› sebotropik faktörlerin
plasentadan çok, hipofizer kaynakl› oldu¤unu düﬂündürmektedir. Meme areolas›ndaki sebase glandlar gebelik süresinde geniﬂleyerek, küçük kahverengi papüller ﬂeklinde
görülürler.

KL‹N‹K GEL‹ﬁ‹M

e-Ba¤ Dokusu De¤iﬂiklikleri
Ba¤ dokusunun en s›k görülen de¤iﬂikli¤i; kar›n, kalça,
gluteal bölgeler ve memelerde geliﬂen stria distansiyad›r.
Gebe kad›nlar›n yaklaﬂ›k %90’›nda, özellikle gebeli¤in 6.7. aylar›nda ortaya ç›kar. Stria distansiya erken dönemde
koyu pembe renkte, parlak atrofik ﬂeritler ﬂeklinde ortaya
ç›kar.. Zamanla strialar soluk ve krem rengi, atrofik bir
görünüm al›rlar. Bu durum striay› daha az görünür k›lar
ama asla tamamen kaybolmazlar.
Strian›n gerçek nedeni tam bilinmemektedir. Hormonal
faktörlerle birlikte alt dokulardaki geniﬂlemenin ba¤ dokusu üzerinde yaratt›¤› gerginli¤in neden olabilece¤i düﬂünülmektedir. Ayn› zamanda adrenokortikosteroidler ve östrojenin dermisin kollajen matriksinin y›rt›lmas› ve elastik
liflerin zay›flamas›na neden olmas›n›n da etkisinin olabilece¤i düﬂünülmektedir. Stria geliﬂimiyle gebelikte al›nan
kilo ve çocuk do¤um kilosu aras›nda iliﬂki bildirilmiﬂtir.
Erken strialarda topikal retinoik asitler etkilidirler fakat,
teratojenik potansiyellerinden dolay› gebelikte yerel olarak
bile kullan›lmazlar. Gebelikten sonra yerel retinoik asitler,
glikolik asit ve C vitamini yararl› olabilir. Bunun yan› s›ra
585 nm at›ml› boya lazeri de dermal elastini artt›rarak etki sa¤lar, fakat hiçbir tedavi strialar› yok edemez.
Molluskum fibrozum gravidarum olarak da tan›mlanan
sapl› fibromlar boyun yanlar›nda ve aksiller bölgede ortaya ç›kar, gebelikte art›ﬂ gösterir ve do¤um sonras›nda da
kaybolmazlar.

f-Vasküler De¤iﬂiklikler
Gebelikdeki vasküler de¤iﬂiklikler nitelik olarak hipertiroidizm veya sirozdakilere benzer. Bunlar›n hemen hepsinden östrojen düzeylerindeki art›ﬂ ve artm›ﬂ vaskülarite sorumlu tutulmaktad›r. Hiperemi gebelik süresince fizyolojik
olup vasküler proliferasyon art›ﬂ› vard›r..

145

Gebelerin 1/3’ünde bacaklarda ortaya ç›kan varisler, büyümüﬂ uterusun femoral ve pelvik damarlara yapt›¤› bas›
ve vazodilatasyona neden olan hormonal de¤iﬂimler sonucu, venöz bas›nçtaki art›ﬂa ba¤l› olarak geliﬂir. Ayn› nedenle, vulvar varikozite ve s›kl›kla hemoroid de görülmektedir. Gebelerin yar›s›nda yüz, göz kapaklar›, el ve ayaklarda gode b›rakmayan bir ödem gözlenir. Genellikle sabah erken saatlerde belirgin olup gün içinde kaybolan bu
ödem kardiyak, renal veya pre-eklamptik ödemle kar›ﬂabilir. Vazomotor düzensizlik, yüzde al basmas› (flushing) solukluk, s›cak veya so¤uk basmas› ve bacaklarda kutis marmorata yak›nmalar›na neden olur ve gebelik süresince s›k
görülür. Alt ekstremitelerde gebeli¤in ikinci yar›s›nda ço¤unlukla gebeli¤in ikinci yar›s›nda purpurik lezyonlar ve
peteﬂilere de rastlanabilir.
Piyojenik granulom gebelerin % 2’sinde görülür ve “Granuloma gravidarum” olarak da adland›r›l›r. Deri veya mukozalar›n herhangi bir yerinde olabilir ve genellikle tektir.
Do¤umdan sonra düzelmezse cerrahi, elektrocerrahi veya
kriyocerrahi yap›l›r.

g-Mukoza De¤iﬂiklikleri
Gebeli¤in ilk üç ay›nda, vestibüler damarlanma art›ﬂ› ve
vajina ﬂiﬂkinli¤i geliﬂir. Eritem ve hiperemi ﬂeklinde ortaya ç›kan bu tablo Jacquemier-Chadwick bulgusu olarak
tan›mlan›r. Servikste damarlanma art›ﬂ›yla geliﬂen mavimsi renk ise Goodell bulgusu olarak bilinmektedir.
Diﬂ etlerinde farkl› ﬂiddetlerde ödem ve hiperemi gebelerin
hemen hepsinde gözlenir ve s›kl›kla jinjivit eﬂlik eder. Bu
tablo, özellikle a¤›z hijyeni kötü olanlarda, a¤r›l› ve ülseratif seyir gösterebilir. Küçük travmalara ba¤l› yo¤un kanamalar gözlenebilir. Gebeli¤in son 3 ay›nda geliﬂen ve do¤um sonras› gerileyen bu tablo palmar eritem ve spider
anjioma benzerlik gösterir
Tablo 1. Gebelikte Görülen Fizyolojik Deri De¤iﬂiklikleri

Vazomotor instabilite nedeniyle ›s› de¤iﬂikliklerinde k›zarma, solma ve beneklenme görülebilir.
Örümcek anjiyomlar ve palmar eritem s›kl›kla birliktedirler ve beyaz gebe kad›nlar›n 2/3’ünde ortaya ç›karlar. Koyu tenli ve zencilerde bu oran düﬂüktür. Örümcek anjiyomlar yüz, gövde, üst ekstremiteler ve vena kava süperiorun
boﬂalma sa¤lad›¤› alanlarda görülür. Palmar eritem tenar
ve hipotenar k›zar›kl›k ﬂeklinde geliﬂebilir. Bazen, yayg›n
k›zar›kl›k veya benekli eritem görülebilir. Gebeli¤in 2-5.
aylar› aras›nda ortaya ç›karlar ve do¤umdan sonraki 3 ay
içinde gerilerler.
Glomus tümörü ve hemanjiyomlar ortaya ç›kabilir veya
olanlar büyüyebilir. Gebelerin %5’inden fazlas›nda geliﬂen
küçük hemanjiyomlar s›kl›kla baﬂ ve boyun bölgesinde görülürler. Bunlar›n ço¤u do¤umdan sonra kaybolur.

Pigmentasyon
Hiperpigmentasyon
Melazma
K›l
Hirsutizm
Postpartum telojen efluvium
Postpartum erkek tipi alopesi
T›rnak
Subungual hiperkeratoz
Distal onikoliz
Transvers oluklanma
K›r›lganl›k
Glandüler
Artm›ﬂ ekrin fonksiyon
Artm›ﬂ sebase fonksiyon
Azalm›ﬂ apokrin fonksiyon
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Ba¤ Dokusu
Stria
Vasküler
Hiperemi
Spider anjiyom
Palmar eritem
Hemanjiyom
Varisler
Hemoroid
Ödem
Vazomotor düzensizlik
Purpura
Mukoz membran
Jacquemier- Chadwick bulgusu
Goodell bulgusu
Jinjival hiperemi
Jinjivit

Gebelikle De¤iﬂiklik Gösteren Dermatozlar:
Bu grupta gebeli¤e spesifik olmad›klar› halde, gebelikte
seyir ve tav›r de¤iﬂtirebilen hastal›klar vard›r. Bu de¤iﬂikliklerde yine östrojen art›ﬂ› neden olarak düﬂünülür. Bu art›ﬂ özellikle hücresel immünite olmak üzere nötrofillerin
ve NK’lar›n iﬂlevlerini bozar. Bunun sonucunda kandida
enfeksiyonlar›, genital si¤iller, bowenoid papulosis, trikomonas enfeksiyonlar› artabilir, alevlenme gösterebilir.

önemli ölçüde örtüﬂme gösterdi¤i ve atopik yatk›nl›k ile
iliﬂkili olduklar› bildirilmiﬂtir. Bu nedenle üç tablonun
“Gebeli¤in Atopik Erüpsiyonu” (GAE) ad› alt›nda toplanmas› gerekti¤i vurgulanm›ﬂt›r. Böylece gebelik dermatozlar› son olarak PG, GPE, G‹K ve GAE olarak yeniden s›n›fland›r›lm›ﬂt›r.
Gebelik dermatozlar› hakk›nda yap›lan yeni araﬂt›rmalarda elde edilen sonuçlar, geçmiﬂte gebelik dermatozlar› tan›mlan›rken G‹K ve atopik egzeman›n göz ard› edildi¤ini
ve bu nedenle terminoloji ve s›n›fland›r›lmalar›nda yanl›ﬂl›klar oldu¤unu düﬂündürmektedir. Yeni s›n›flama, gebelik
dermatozlar›n›n anlaﬂ›lmas›n› kolaylaﬂt›rmakla birlikte,
eleﬂtiriler de eksik olmam›ﬂt›r.

Gebeli¤in ‹ntrahepatik Kolestaz›
Pruritus gravidarum, Prurigo gravidarum, Obstetrik kolestaz, Gebeli¤in tekrarlayan/idyopatik sar›l›¤› adlar›yla
da bilinen “Gebeli¤in ‹ntrahepatik Kolestaz› (G‹K)”, , gebeli¤in ikinci veya son üç ay›nda genetik yatk›nl›¤a ba¤l›
olarak ortaya ç›kan ﬂiddetli kaﬂ›nt› ile karakterize geri dönüﬂümlü bir kolestaz olup, gebeli¤e ba¤l› kaﬂ›nt›lar›n da
en s›k nedenidir. Ayr›ca fetüs için ciddi risk oluﬂturan hastal›k özgün gebelik hastal›klar›ndan biri olarak kabul edilmektedir.

Pemfigus vulgaris gebelikte ﬂiddetlenebilir veya baﬂlayabilir. SLE, Eritema nodozum gebelikte daha s›k ortaya ç›kar. Melanom, akne, atopik dermatit ve psoriasiste de¤iﬂik çal›ﬂmalarda farkl› sonuçlar bildirilmiﬂtir, net bir tav›rlar› saptanamam›ﬂt›r.

S›kl›¤›, co¤rafik bölgelere göre çok farkl›l›k göstermektedir. Avrupa’da insidans› %0.1-2.4 gebelik aras›ndad›r. Genel insidans›n›n tahminen 2.5/1000–1/10000 oldu¤u düﬂünülmektedir. Hepatit C, kolelityazis, kolesistektomi, ço¤ul gebelik ve anne yaﬂ›n›n ileri olmas› G‹K için risk faktörüdür.

Gebeli¤e Özel Dermatozlar

Etyoloji: Etyolojisi kesin olarak bilinmemekle birlikte

Gebeli¤e özel dermatozlar, yaln›zca gebelik ve do¤um sonras› dönemde görülen, iyi tan›mlanmam›ﬂ, terminolojisi
oldukça karmaﬂ›k, birçok farkl› isimle an›lan heterojen bir
grup hastal›ktan oluﬂmaktad›r. Gebeli¤e özel dermatozlar›n, yayg›n olarak kabul gören eski s›n›flamalar›nda, Pemfigoid (Herpes) Gestasyones (PG), Gebeli¤in Polimorfik
Erüpsiyonu (GPE), Gebelik Prurigosu (Prurigo Gestasyones (GP) ve Gebeli¤in Pruritik Folliküliti (GPF) gebeli¤e
özel dermatoz olarak kabul edilmiﬂtir. Hatta ‹mpetigo
Herpetiformis de bu grubun içerisinde yer alm›ﬂt›r.

multifaktöryel oldu¤u ve hormonal, genetik, çevresel, mekanik ve muhtemelen beslenmeyle ilgili faktörlerin de rol
oynad›¤› düﬂünülmektedir.

1998 y›l›nda gebelik dermatozlar› yeniden s›n›fland›r›lm›ﬂ, GPF’nin, GP den ayr› bir antite olmad›¤› belirtilerek,
GP grubunun içine dahil etmiﬂtir. Ayr›ca Gebeli¤in ‹ntrahepatik Kolestaz› (G‹K) ilk kez gebelik dermatozu s›n›flamas›na eklenerek, gebeli¤e özel dermatozlar, PG, GPE,
G‹K ve GP olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
2006 y›l›nda 505 kaﬂ›nt›l› gebe hastada yap›lan de¤erlendirmede, olgular›n %49.7’sinde Gebelik Egzemas› (GE)
saptanm›ﬂt›r. Ayr›ca, hastalarda GE, GP ve GPF’nin

Genetik yatk›nl›k: G‹K olgular›nda %50’ye varan ailesel
geçiﬂ bulunur. Baz› kolestaz genlerinde (MDR3 [ABCB4],
ABCB11 [BSEP] ve ATP8B1 [FIC1]) mutasyonu bulunmuﬂtur.
Hormonal faktörler: Gebeli¤in son üç ay›nda, östrojen seviyesi yüksek olan ço¤ul gebeliklerde daha s›k görülmesi
ve oral kontraseptif al›m› ile tekrarlamas› hormonlar›n rolünü desteklemektedir. Karaci¤erin gebelik s›ras›nda plasentada sentez edilen fazla miktardaki seks steroidlerini
metabolize etmekte yetersiz kalmas›n›n yan›nda, kiﬂilerde
seks steroidlerine karﬂ› duyarl›l›¤›n da oldu¤u düﬂünülmektedir. G‹K hastalar›n›n ço¤unda kolestaza neden olduklar› gösterilen baz› östrojen (Estriol-16·-D-glucuronide, estradiol-17‚-glucuronide) ve progesteron (sülfatlanm›ﬂ progesteron ) metabolitleri artm›ﬂt›r. Bunlar›n indüklemesi ve kan dolaﬂ›m›ndan safra asitlerini metabolize
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eden ve salg›layan enterohepatik sistemde bozukluk nedeniyle serum safra asit düzeylerinin artmas› sonucunda ortaya ç›kt›¤› düﬂünülmektedir. Deride biriken safra tuzlar›
annede ﬂiddetli kaﬂ›nt›ya yol açar. Annede ayr›ca steatore
nedeniyle nadiren K vitamini eksikli¤i görülebilir. Fetal
komplikasyonlar›n patojenezi tam olarak anlaﬂ›lmamakla
birlikte, annedeki toksik safra asitlerinin fetal dolaﬂ›ma
geçmesi ile fetüste zararl› etkilerin ortaya ç›kt›¤› ve kardiyak depresyon ve plasental anoksiye ba¤l› olarak geliﬂtikleri düﬂünülmektedir.
Çevresel faktörler: S›kl›¤› mevsimsel ve co¤rafik de¤iﬂikliler gösterir. ‹nsektisitler, diyetteki baz› ya¤lar ve selenyum eksikli¤i çevresel faktörler olarak ileri sürülmekle beraber etyolojideki rolleri do¤rulanmam›ﬂt›r.
Klinik: G‹K, olgular›n %80’inde 30. haftadan sonra ortaya ç›kmaktad›r. Bu tabloda primer deri lezyonu yoktur, genellikle palmoplanter bölgeden baﬂlay›p ekstremitelere ve
gövdeye yay›lan ve geceleri artan ﬂiddetli bir kaﬂ›nt› söz
konusudur, kar›n, kalça tutulumu s›kt›r. Deri lezyonlar›
kaﬂ›ma sonucunda ortaya ç›kar ve kaﬂ›nt› geceleri daha
fazlad›r. En çok ekskoriyasyon izleri göze çarpar, kronikleﬂince likenifikasyon geliﬂir. Olgular›n yaklaﬂ›k %10 ile
20’sinde 1-4 hafta içinde sar›l›k ortaya ç›kabilir. G‹K, gebelerde viral hepatitten sonra en çok sar›l›¤a neden olan
ikinci hastal›kt›r. G‹K ile birlikte görülebilecek di¤er bulgular koyu renkte idrar, aç›k renkli gaita, sa¤ üst kadranda a¤r›, öksürük ve üriner enfeksiyondur.
Tan›: Klinik bulgular ve serum laboratuar de¤erlerine bak›larak konulur. Serum safra asitlerinde, özellikle kolik
asitte yemek sonras›nda art›ﬂ G‹K için duyarl› bir belirteçtir. G‹K ay›r›c› tan›s›nda viral hepatitler, hepatotoksik
ilaçlar ve di¤er kaﬂ›nt› nedenleri araﬂt›r›lmal›d›r.
Laboratuar bulgular›: Gebelikte serum total safra tuzu de¤erlerinin >10Ìmol/L olmas› patolojik say›l›r ve G‹K tan›s›n› destekleyen bir bulgudur. Alkalen fosfataz yüksekli¤i
d›ﬂ›nda, di¤er karaci¤er fonksiyon testleri normaldir. Bazen GGT yükselebilir ve olgular›n %10-20 sinde hafif ve
orta dereceli hiperbiluribinemi (2-5mg/dl) izlenebilir.
Histopatoloji: Deri biyopsisinde bulgular spesifik de¤ildir.
Ay›r›c› tan›: Kaﬂ›nt›l› deri hastal›klar›, alerjik reaksiyonlar, akut viral hepatit, kronik karaci¤er hastal›¤› ve kolelityazis düﬂünülmelidir.
Prognoz: Semptomlar›n büyük bir k›sm› do¤umdan sonra
24-48 saat içinde iyileﬂir. Sar›l›k 1-2 hafta içinde iyileﬂmekle birlikte safra tuzlar›n›n normal seviyeye gelmesi 24 haftay› bulabilir. Di¤er gebeliklerde veya oral kontraseptif kullan›ld›¤›nda hastal›k genellikle tekrarlar. Sar›l›kla
birlikte subklinik steatore, vitamin K eksikli¤ine yol açarak hastada kanama riskini artt›rabilir.
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Fetal riskler: G‹K hastalar›nda, prematürite (%19-60),
intrauterin fetal distres (%22-33) ve ölü do¤um (%1-2)
oranlar› oldukça artm›ﬂt›r.
Fetal risk belirtileri: Mekonyumla kirlenmiﬂ amnion s›v›s›
fetal riski önceden gösteren tek yard›mc› bulgudur. Serum
safra asit düzeyi 40μmol/L üzerinde bulunan gebelerde fetal komplikasyon oran›n›n artt›¤› bildirilmektedir. Fetüs
kaybedilmeden birkaç gün öncesine kadar Non-stres testler normal olabilir. Fetüs kayb› genellikle 37. haftadan
sonra olmaktad›r.
Tedavi: Ürsodeoksikolik asit tedavisi sadece annedeki kaﬂ›nt›y› gidermekle kalmay›p fetal prognozu da düzeltmektedir. G‹K tedavisinde 10-16 mg/kg/gün dozunda kullan›r.
Hafif diyare d›ﬂ›nda pek yan etkisi yoktur. Birçok ülkede
G‹K için ruhsatland›r›lmad›¤›ndan hasta onay› al›nmal›d›r. Di¤er ilaçlar (S-adenosil-L-metionin, deksametazon,
kolestiramin) fetal prognozu de¤iﬂtirmemektedirler. Kolestiramin ya¤ emilimini azaltt›¤›ndan K vitamini eksikli¤ine yol açabilmekte ve intra/postpartal kanama riski
oluﬂturmaktad›r. Hafif olgularda lokal tedavi ve UVB tedavisi kaﬂ›nt›n›n giderilmesine faydal› olabilmektedir.
Plasentada anoksiye ba¤l› fetüs kayb› gebeli¤in son haftalar›nda meydana gelmektedir. Nonstres testler ile erken
fetal monitorizasyon, hafif vakalarda 38. gebelik haftas›nda, ﬂiddetli vakalarda ise 36. gebelik haftas›nda indüksiyon G‹K’n›n bu komplikasyonlar›n› azaltmaktad›r. Hastalar›n takibinde dermatolog, hepatolog, jinekolog ve pediatristlerin iﬂbirli¤i gerekir. H›zl› tan›, spesifik tedavi, yak›n obstetrik takip ve annenin özellikle daha sonraki gebeliklerde hastal›¤›n tekrar edebilece¤i konusunda e¤itilmesi gerekir.
Pemfigoid (Herpes) Gestasyones (PG)
Pemfigoid gestasyones, genellikle gebelikte, nadir olarak
trofoblastlar›n habis tümörlerinde ve molar gebelikte ortaya ç›kan otoimmün büllöz bir hastal›kt›r. Hastal›k orijinal
olarak vezikül ve büllerin herpetiform görünümünden dolay› Herpes gestasyones (HG) olarak adland›r›lm›ﬂt›r, bu
da özgün gebelik hastal›klar›ndan biridir.
Epidemiyoloji: PG’in görülme s›kl›¤› 1/1700 ile
1/150.000 gebelik aras›nda de¤iﬂmektedir. PG s›kl›¤›
HLA DR3 ve HLA DR4 haplotipleri ile uyum göstermektedir. Ayr›ca PG hastalar›nda HLA-B8 oran›nda da art›ﬂ
saptanm›ﬂt›r. Siyah ›rkta nadir görülmesinin HLA DR4
haplotipinin siyah ›rkta daha az s›kl›kta bulunmas› nedeniyle oldu¤u düﬂünülmektedir.
Etyoloji ve patojenez: PG gebelikle iliﬂkili otoimmün bir
hastal›kt›r. Gebelikte ortaya ç›kan hormonal ve metabolik
de¤iﬂikliklerin haz›rlad›¤› zeminde, otoantikorlar bazal
membran zonunu (BMZ) hedef al›rlar ve C3 birikmesine

148

GEBEL‹KTE GÖRÜLEN DER‹ DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER‹

yol açarlar. PG hastalar›n›n plasentalar›nda çok miktarda
aç›¤a ç›kan Major Histokompatibilite Kompleks (MHC)
s›n›f II molekülleri nedeniyle plasental membran antijenine karﬂ› otoimmün cevap tetiklenir. Bu otoantikorlar›n deride bulunan BP180 antijeni ile çapraz reaksiyona girerek
immün yan›ta yol açt›klar› düﬂünülmektedir

otoimmün trombositopeni ve vitiligo gibi di¤er otoimmün
hastal›klarla görülme s›kl›¤› artm›ﬂt›r.

PG antikorlar› BMZ’na ba¤land›ktan sonra kompleman
aktivasyonu ile immünolojik reaksiyonu baﬂlat›rlar, daha
sonra dermis ile epidermis aras›ndaki s›n›rda ayr›lmaya ve
bül geliﬂimine neden olurlar. Hastal›¤›n etyolojisinde bir
baﬂka immünolojik mekanizma, PG hastalar›n›n hepsinde
Anti-HLA antikorlar›n›n pozitif olmas›na dayanmaktad›r.
Gebelerde bulunan tek yabanc› (babaya ait) HLA kayna¤›
ise plasentad›r. Buradaki antijenlerin gebelikte immünolojik cevap riskini artt›rd›klar› ileri sürülmekle birlikte patojenez tam olarak aç›kl›¤a kavuﬂmam›ﬂt›r.

Histopatoloji: Erken dönemde ürtikeryal lezyondan al›nan
biyopside, eozinofil ekzositozu ile birlikte epidermal spongiyoz ve dermal papiller ödem saptan›r. Bül oluﬂmuﬂ ise
subepidermal yerleﬂimlidir ve dermal papilla genellikle
korunmuﬂtur. Dermiste perivasküler lenfosit, histiosit ve
eozinofillerden oluﬂan infiltrat bulunur. Elektron mikroskopisinde BP’den daha fazla bazal hücre nekrozu görülür.

Klinik özellikler: Genellikle (% 75) ikinci ya da üçüncü trimesterde (ortalama 21. gebelik haftas›) görülmekle birlikte, ilk trimesterde ve erken postpartum dönemde de ortaya ç›kabilmektedir. ﬁiddetli kaﬂ›nt› karakteristik özelli¤idir ve lezyonlardan günler veya haftalar önce baﬂlayabilir.
Lezyonlar tipik olarak önce göbek çevresinden baﬂlay›p
daha sonra kalça, gövde ve ekstremitelere yay›l›rlar. Genellikle baﬂlang›çta ürtiker benzeri eritemli papül, plak ve
eritem polimorf benzeri hedef ﬂeklinde lezyonlar ile ortaya ç›kar. Daha sonra küçük veziküller ve büyük büller normal deri veya ürtikeryal plaklar›n üzerinden geliﬂirler.
Yüz, mukozalar (% 20) ve palmo-plantar alanlar nadiren
tutulur. Hastal›k ismini büllerin herpetiform görünümünden al›r, ancak tüm seyri boyunca bül görülmeyen olgular
da mevcuttur.

Laboratuar: Genellikle normaldir, bununla birlikte immünglobulinler ve antitiroid antikorlar› düzeyinde yükseklik ve periferik eozinofili görülebilir.

‹mmünopatoloji: DIF’de, perilezyonal deride bazal membran zonu boyunca lineer ﬂekilde C3 birikimi saptanmas›
PG tan›s› için alt›n standartt›r. Olgular›n %25-30’unda ise
bu bulguya IgG birikimi eﬂlik eder.
Tan›: Uygun klinik ve histolojik bulgular ile birlikte, pozitif
DIF bulgular› tan› koydurucudur. DIF yap›lamayan olgularda immünoblotting veya (ELISA) yöntemi ile anti-BP180
antikorlar›n›n gösterilmesi gerekir (% 96 özgün ve duyarl›),
ayr›ca hastalar›n takibinde de kullan›labilmektedir.
Ay›r›c› tan›: PG ay›r›c› tan›s›nda düﬂünülmesi gereken en
önemli hastal›k GPE’dir ve fetal ve maternal prognoz aç›s›ndan oldukça önemlidir. Farkl› klinik seyir göstermelerine ra¤men GPE ile PG’in ürtikeryal döküntüsünü ay›rmak oldukça güç olabilir. Uyuz, ilaç erüpsiyonu, ürtiker,
kontakt dermatit, impetigo herpetiformis ve dermatitis
herpetiformis, lineer IgA dermatozu gibi di¤er otoimmün
büllöz hastal›klar gebeli¤e özel de¤ildirler

Prognoz: PG, iyileﬂme ve alevlenmeler ile seyretme e¤ilimindedir. Gebeli¤in son birkaç haftas›nda klinik bulgular
hafiflemekle birlikte do¤umda veya erken postpartum dönemde vakalar›n %75’inde alevlenme izlenir. Hastalar›n
ço¤u do¤umdan birkaç hafta ya da aylar sonra kendili¤inden iyileﬂir. Do¤umdan sonra bazen y›llar sürebilen premenstrual alevlenme ve oral kontraseptif kullan›m› s›ras›nda (%25) nüks görülebilir. Sonraki gebeliklerde hastal›k tekrarlama e¤iliminde oldu¤u gibi, daha erken baﬂlamakta ve ﬂiddetli seyretmektedir, fakat PG olgular›n›n
%8’inde sonraki gebeliklerde herhangi bir nüks bulgusu
ortaya ç›kmamaktad›r.

Tedavi: Hafif olgularda topikal steroid ve oral antihistaminikler (klorfeniramin) ile hastal›k kontrol alt›na al›nabilir.
Il›k banyolar, kompres ve nemlendiriciler kaﬂ›nt›y› azaltmada yararl› olabilir. Daha ﬂiddetli olgular›n tedavisinde
ilk basamak 0.3-0.5mg/kg/gün dozunda sistemik prednizolon verilmesidir. Nadir olgularda 80mg/gün dozundan
fazla prednizolona ihtiyaç duyulur. Gebeli¤in son haftalar›na do¤ru prednizolon dozu giderek düﬂürülür, bununla
birlikte postpartum dönemde ﬂikayetlerde alevlenme olas›l›¤›, kortikosteroid dozunu bir miktar artt›rmay› gerektirebilir.

PG hastalar›nda, prematürite ve gebelik yaﬂ›na göre düﬂük
do¤um a¤›rl›kl› bebek prevalans› artm›ﬂt›r. Bunun nedeni
plasentaya karﬂ› geliﬂen otoantikorlar nedeniyle hafif plasental yetmezlik oluﬂmas›d›r. Anne ve bebekte mortalite
art›ﬂ› gösterilememekle birlikte spontan düﬂük bildirilmiﬂtir. Yeni do¤anda % 5-10 oran›nda eritemli papüller, vezikül ve büller görülebilir. Graves hastal›¤›, Haﬂimoto tiroiditi, pernisiyöz anemi, ülseratif kolit, alopesya areata,

Postpartum dönemde devam eden dirençli olgularda azotiyopirin, dapson, metotreksat, intravenöz immünglobulin,
siklosporin, alt›n, siklofosfamid, piridoksin, plazmaferez
ve tetrasiklin/nikotinamid steroide yard›mc› ajanlar olarak PG tedavisi için bildirilen ilaçlard›r. Bu ilaçlara klinik
cevapta de¤iﬂkenlikler gözlenmekte ve güvenilirlikleri sorgulanmaktad›r. Yüksek doz steroid gereken hastalarda luteinizan hormon salg›lat›c› hormon analo¤u (LH-RH, Go-
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serelin) ile kimyasal ooferektomi yaparak remisyon sa¤layabilmektedir.

Gebeli¤in Polimorfik Erüpsiyonu
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likle korunur. Yüz ve palmoplantar alan tutulumu nadiren
görülürken, mukozalar tutulmamaktad›r. ﬁiddetli olgularda lezyonlar h›zla jeneralize hal al›r ve hafif deskuamasyon ile iyileﬂebilir (Resim 2).

Gebeli¤in pruritik ürtikeryal papül ve plaklar› “pruritic
urticarial papules and plaques of pregnancy (PUPPP)”,
gebeli¤in toksik eritemi adlar›yla da an›lan gebeli¤in Polimorfik Erüpsiyonu, strialarda yo¤unlaﬂan, ﬂiddetli kaﬂ›nt›l› eritemli papül, plak ve ürtikeryal lezyonlar ile karakterize selim bir özgün gebelik dermatozudur. S›kl›kla primiparlarda ve gebeli¤in üçüncü trimesterinde, nadiren erken postpartum dönemde görülür ve sonraki gebeliklerde
genellikle tekrarlamaz.
Epidemiyoloji: En s›k görülen spesifik gebelik dermatozudur. Gebe kad›nlarda görülme s›kl›¤› yaklaﬂ›k 1/130 ila
1/300 aras›nda de¤iﬂmektedir. Ço¤ul gebeliklerde (%13)
daha s›k görülür. Erkek bebe¤i olan kad›nlarda daha s›k
görüldü¤ü belirtilmekle birlikte daha sonraki çal›ﬂmalarda
do¤rulanmam›ﬂt›r. Aﬂ›r› kilo alan ve iri fetüsü olan gebelerde daha s›k ortaya ç›kt›¤› belirtilmektedir fakat bu konuda da çeliﬂkili yay›nlar vard›r.

Etyoloji ve Patojenez:
Abdominal distansiyon: GPE’un etyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte, üzerinde en çok durulan görüﬂ, abdominal duvar›n aﬂ›r› gerilmesi ve bunun sonucu olarak ba¤
dokusunda ortaya ç›kan hasar›n immunolojik cevab› tetikledi¤idir.
Otoimmün hipotez: GPE’in otoimmün bir hastal›k oldu¤una dair bulgu çok az olup bu konuda fikir birli¤i yoktur.
Hormonal faktörler: Hastal›¤›n gebeli¤e özel olmas› ve ço¤ul gebeliklerde daha s›k görülmesi hormonal faktörlerin
rolünü düﬂündürmektedir.
Genetik faktörler: Herhangi bir HLA grubu ile iliﬂki kurulamam›ﬂt›r, Birkaç olgu d›ﬂ›nda ailesel geçiﬂ bildirilmemiﬂtir.
Klinik özellikler: Hastal›k ço¤unlukla ilk gebelikte (%80)
ve gebeli¤in son haftalar›nda (ortalama 35.hafta) veya erken postpartum dönemde (%15) görülmektedir. Ço¤ul gebeliklerde daha erken dönemde ortaya ç›kabilmektedir.
ﬁiddetli kaﬂ›nt› ile ortaya ç›kan eritemli papül, plak ve ürtikeryal lezyonlar ile karakterizedir. Zamanla olgular›n
%51’inde polisiklik eritem, % 40’›nda küçük veziküller,
hedef ﬂeklinde veya egzema benzeri lezyonlar görülebilmektedir. GPE karakteristik olarak (%91) alt kar›n ve/veya uyluklarda, strialar›n üzerinden veya çevresinde baﬂlar.
Döküntü birçok olguda kalça, gö¤üs ve kollar›n proksimal
k›s›mlar›na yay›l›r. Birleﬂerek anüler veya polisiklik ﬂekiller yapabilirler. Ürtikeryal lezyonlar›n strialar›n üzerinde
yo¤unlaﬂmas› di¤er gebelik dermatozlar›ndan ay›ran en
önemli özelli¤idir. Periumblikal alan PG’in tersine genel-

Resim 2: Gebeli¤in Polimorfik Erüpsiyonu
Prognoz: ﬁiddetli kaﬂ›nt›n›n anneye verdi¤i s›k›nt› d›ﬂ›nda
prognoz son derece iyidir. Genel olarak anne ve bebe¤in
morbidite ve mortalitesi normal gebeliklerdekine eﬂittir.
Hastal›k süresi genellikle 6 haftay› aﬂmaz ve spontan iyileﬂir. Do¤umdan sonraki 1-2 hafta içinde de tümüyle kaybolur. Daha sonraki hamileliklerde, oral kontraseptif kullan›m› s›ras›nda ve menstruasyon ile genellikle tekrar
etmez
Tan›: Klinik özellikler tan› koymada en önemli bulgular
olup, özel bir laboratuar bulgusu ve hormonal de¤iﬂiklik
bulunmamaktad›r, histopatolojisi de nonspesifiktir.
Ay›r›c› Tan›: Gebeli¤in polimorfik döküntüsünün ay›r›c›
tan›s›nda düﬂünülmesi gereken en önemli hastal›klar pemfigoid gestasyones, kontakt dermatit, ilaç reaksiyonlar›,
viral erüpsiyonlar, pitriyazis rozea ve di¤er gebelik dermatozlar›d›r. Prebüllöz dönemde PG ile klinik ve histopatolojik özellikler (DIF hariç) benzerlik gösterir.
Tedavi: Topikal kortikosteroidli kremler ve nemlendiriciler
olgular›n ço¤unda ﬂikayetlerin giderilmesini sa¤lar. ﬁiddetli olgularda k›sa süreli sistemik prednizolona ihtiyaç
duyulabilir. Oral antihistaminikler genellikle faydas›z
olup, sedatif olanlar ye¤lenmelidir.

‹mpetigo Herpetiformis
Eski s›n›flamalarda özgün gebelik dermatozlar› aras›nda kabul edilen ‹mpetigo Herpetiformis günümüzde bir gebelik
dermatozu gibi kabul edilmemekte ve jeneralize püstüler
psoriasisin gebelikte ender olarak akut ataklar yapan bir
ﬂekli olarak de¤erlendirilmektedir. Günümüzde s›n›flamadan
ç›kar›lm›ﬂ olmakla birlikte burada k›saca söz edece¤iz. Nadir görülen (yay›nlanan say› 200>), gebelikte ataklar yapan bir jeneralize püstüler psoriasis ﬂeklidir. Etyolojisinde
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Resim 3: ‹mpetigo Herpetiformis
hipoparatiroidizm, hipokalsemi, hiperfosfateminin etkisi ve
bunlara ba¤l› olarak ta hipoparatiroidizmle ilgili olabilece¤i düﬂünülmüﬂ fakat net bir bulgu bulunamam›ﬂt›r.
Genellikle gebeli¤in ikinci yar›s›, daha çok ta son üç ayda
ortaya ç›kar. Eritemli zeminde püstüllerle kendini gösterir.
Simetrik yerleﬂen lezyonlar, merkezden perifere yay›lma
e¤ilimindedir, periferde skuamlar ve püstüller vard›r. Büklüm yerlerinde vejetasyonlar görülebilir, koku s›k rastlanan bir sorundur. Kaﬂ›nt› yok gibidir. Özellikle kar›n, kalça ve kas›k çevresi olmak üzere büklüm yerlerinde çok yerleﬂir, sonra yay›larak ekstremiteler ve a¤›z çevresinde yerleﬂebilir. Mukozalarda da tutulma görülebilir. Lezyonlar
geçerken yerlerinde pigmentasyon b›rakabilir. Ateﬂ, artralji lenfadenopati vb genel durum bozuklu¤u yüksek ateﬂ
vard›r. Fetal ve maternal morbidite ve mortalite yüksektir
(Resim 3 ).
Gebelikten sonra düzelir. Tekrarlayan gebeliklerde ve oral
kontraseptiflerle yineler.
Tedavide 30-60 mg prednizolon kullan›l›r, a¤›r olgularda
medikal abortus uygulan›r.

Gebeli¤in Atopik Erupsiyonu (GAE)
Son çal›ﬂmada, GPF, GE, GP hastalar›n›n büyük k›sm›n›n
ayn› zamanda atopi hikayesi taﬂ›d›¤›, egzama benzeri lezyonlar›n›n bulundu¤u ve içice geçtikleri görülmüﬂ ve kavram kar›ﬂ›kl›¤›n› gidermek için (GPE, PG ve G‹K d›ﬂ›nda)
tüm gebelik dermatozlar›n› GAE olarak adland›r›lm›ﬂt›r.
Gebeli¤in Atopik Erupsiyonu, kendisinde veya ailesinde
atopi hikayesi bulunan gebelerde egzema benzeri veya papüler lezyonlar ile seyreder. Di¤er gebelik dermatozlar›ndan (Kaﬂ›nt›l› gebelik dermatozlar›n›n %30-50’sini oluﬂ-

turur) çok daha s›k görülür ve daha erken (s›kl›kla ikinci
trimesterde) baﬂlar.
Etyoloji ve Patogenez: Mevcut atopik dermatitin kötüleﬂmesinin yan› s›ra, atopik kiﬂilerde deri bulgular›n›n ilk kez
ortaya ç›kmas›, tipik olarak gebelikte Th2 immün cevab›n›n bask›n hale gelmesi ile iliﬂkilidir.
Klinik özellikler: Atopik deri bulgular› hastalar›n %80’inde ilk defa veya uzun bir aradan sonra (çocukluk döneminden sonra) ortaya ç›karken, %20’sinde ise öncesinde bulunan atopik dermatitin alevlenmesiyle ortaya ç›kar. Üçte
ikisinde yüz, boyun, dekolte ve ekstremitelerin fleksural
yüzeylerinde yayg›n egzematöz (E-tipi GAE) lezyonlar
gözlenir, 1/3’ünde ise papüler (P-tipi GAE) lezyonlar ile
seyreder. Papüler lezyonlar tipik olarak prurigo nodülleri
ﬂeklinde ortaya ç›kar veya yayg›n küçük eritematöz papüller ﬂeklinde olabilirler. S›kl›kla deri kurulu¤u ve atopinin
minör kriterlerden bir k›sm› görülebilir.
Tan›: Gebeli¤in Atopik Erüpsiyonu tan›s› konulurken, PG,
GPE, G‹K ve di¤er kaﬂ›nt›l› dermatolojik tablolar aradan
ç›kar›lmal›d›r. Bazen papüler lezyonlar› GPE’den ile ay›rt
etmek oldukça güç olmakla birlikte, lezyonlar›n strialarda
yo¤unlaﬂmamas› ve daha erken dönemde ortaya ç›kmas›
ay›r›c› tan›da faydal›d›r. Histopatolojisi nonspesifiktir ve
klinik tipe göre de¤iﬂir. Direkt ve ‹ndirekt immüflöresans
negatiftir. Serumda total IgE seviyesi yüksek bulunur.
Seyir ve prognoz: Deri lezyonlar› tedaviye h›zla cevap verir
ve ço¤unlukla gebelik s›ras›nda belirgin düzelme olur. Di¤er
gebeliklerde s›kl›kla tekrar eder. Fetal risk oluﬂturmaz.

KL‹N‹K GEL‹ﬁ‹M
Tedavi: Üreli veya antipruritik eklenmiﬂ nemlendirici
kremlerin sürülmesi tedavinin esas›n› oluﬂturur. Ortagüçte
yerel steroidlerin birkaç gün kullan›lmas› ile lezyonlar genellikle h›zla iyileﬂir. ﬁiddetli olgularda sistemik steroidler
ve antihistaminikler gerekli olabilir. UVB ile fototerapi
faydal› olabilecek di¤er bir yöntemdir.

15.

16.
Baz› kaynaklarda özgün olmayan gebelik dermatozlar›
aras›nda, bu tablolar›n d›ﬂ›nda, varl›¤› tart›ﬂmal› olan Gebeli¤in Papüler Dermatititi ve 1-2 olguyla bildirilen Otoimmün Progesteron Dermatiti ve Prurigo Anularis gibi
tam oturmam›ﬂ tablolardan da söz edilmektedir.
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