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ÖÖZZEETT

Y‹RM‹ÜÇ HAFTALIK GEBEL‹KTE HERPES GESTASYONES: B‹R OLGU SUNUMU

Amaç: Nadir bir gebelik dermatozu olan herpes gestasyonesi gündeme getirmek.

Olgu: Yirmiüç haftal›k gebelikte herpes gestasyones tan›s› alan otuzüç yafl›nda, G3P2 olan hastan›n tedavi ve
takibi sunulmufltur.

Sonuç: Herpes gestasyones sonraki gebeliklerde daha erken dönemde ve daha a¤›r formda tekrarlayabilen,
gebelik komplikasyonlar›na, maternal ve fetal morbiditeye neden olan nadir, ancak ciddi bir gebelik dermetozudur.

Anahtar kelimeler: Gebelik dermatozlar›, Herpes gestasyones.

SUMMARY

HERPES GESTATIONIS IN A TWENTYTHREE GESTATIONAL WEEKS PREGNANCY: A CASE REPORT

Background: Herpes gestationis is a rare dermatose associated with pregnancy.

Case: Diagnosis, treatment and follow-up of herpes gestationis in a thirty-three year old multiparous women with
a twenty-three weeks pregancy was discussed.

Conclusion: Herpes gestationis is a rare but a serios dermatose of pregnancy associated with pregnancy
complications, maternal and fetal morbidity and with a risk of more severe and earlier recurrence during the next
pregnancy.
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irçok deri hastal›¤›n›n gebelikte s›kl›¤› art-
mamas›na ra¤men bir grup dermatolojik du-

rum gebeli¤e özgüdür veya özgü olmasa bile ge-
belik s›ras›nda artm›fl s›kl›kla karfl›m›za ç›kmak-
tad›r. Bu gruptaki terminoloji kar›fl›k olmakla
birlikte lezyonlar›n görünümü ve klinik tablolar›
da kafa kar›flt›rabilmektedir. Gebelik dermatoz-

lar› içinde yer alan herpes gestasyones nadir gö-
rülen büllü bir hastal›kt›r (1).

Bu yaz›m›zda yirmiüç haftal›k gebeli¤i olan,
multipar Herpes Gestasyones olgusunda tan›, te-
davi ve takip sunularak bu tablo tekrar hat›rlat›l-
mak istenmifltir.

OLGU

Otuzüç yafl›nda, G3P2, hasta klini¤imize tüm
vücudunda kafl›nt›l›, içi s›v› dolu kabar›kl›klar fli-
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kayeti ile baflvurdu. Yap›lan muayenesinde int-
rauterin, tekiz, canl›, 23 haftal›k gebeli¤i mevcut-
tu. ‹ki hafta önce bacaklar›nda k›rm›z› renkte, içi
s›v› dolu kabarc›klar oldu¤u, bunlara kafl›nt›n›n
efllik etti¤i, bir hafta içinde de bunlar›n tüm vü-
cuda yay›ld›¤›n› ifade eden hasta flikayetlerinin
bafllamas›ndan befl gün sonra bir özel poliklini-
¤e gitmifl. ‘Allerjik reaksiyon’ oldu¤u söylenen
hastaya vazelin 50 g, gliserin 25 g, beklozon po-
mad 2 kutu verilmifl. Üç gün bu tedaviye ra¤men
flikayetleri geçmeyen hasta hastanemiz dermato-
loji klini¤ine baflvurmufl. Yap›lan dermatolojik
muayenesinde a¤›z mukozas› do¤al; her iki kol,
bacak, gövde ve boyunda da¤›n›k yerleflimli,
0.5-3 cm çapl›, bir k›sm›n›n üzeri krutlu, k›rm›z›,
papülovezilüler targetoid lezyonlar saptand›.
(fiekil 1 ve 2). Özgeçmifl ve soygeçmiflinde bir
özellik olmayan hastan›n rutin hemogram, biyo-
kimya, tiroid hormon ve antikorlar›, B12, folik
asit ve ferritin düzeyleri normaldi. Al›nan punch
biopsi sonucu subepidermal ayr›flma saptand›.
Direkt immünfloresan incelemesinde ise bazal
membranda C3 ve IgG lineer birikimi gözlendi.
Bu bulgular sonucunda Herpes Gestasyones ta-
n›s› kondu. Hastaya sistemik prednizolon (0.5
mg/kg/gün) tedavisi baflland›. Onbefl gün bo-

yunca lezyonlarda gerileme gözlenen hastan›n
prednizolon dozu kademeli olarak azalt›ld›. Ya-
t›fl› süresince yeni bül oluflumu gözlenmedi. Ya-
t›fl›n›n 15. gününde 10 mg prednizolon tedavisi
bafllanarak taburcu edildi. Kalan gebelik takibi
boyunca sorun yaflamayan hasta miyad›nda nor-
mal spontan do¤um ile canl›, 3150 gr, 50 cm bir
erkek bebek do¤urdu. Yenido¤an muayenesin-
de patoloji saptanmad›. Postpartum takibi sorun-
suz geçti.

TARTIfiMA

‘Pemfigoid gestasyones’ olarak da adland›r›-
lan Herpes Gestasyones çok a¤›r seyri ve komp-
likasyonlar› olan, ancak nadir görülen bir gebe-
lik dermatozudur (2). Çok ender olarak trofob-
lastik malignitelerle veya molar gebelikle de ilifl-
kisi bildirilmifltir (1). ‹nsidans› 10.000-50.000 ge-
belikte birdir (3). Kafl›nt›l›, büllü lezyonlar gene-
likle multiparlarda, gebeli¤in herhangi bir döne-
minde veya postpartum dönemde görülebilmesi-
ne ra¤men, geç gebelik haftalar›nda, özellikle
ikinci trimesterde geliflmektedir (4). Literatürde
en erken sekizinci haftada görüldü¤ü bildirilmifl-
tir (5). Olgumuz, üçüncü gebeli¤i olan multipar
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bir hastayd›. fiikayetleri 21. gebelik haftas›nda
bafllam›flt›.

Herpes Gestasyones çok fliddetli, yayg›n, ka-
fl›nt›l›, eritemli, ödemli papüllerden büyük, ger-
gin vezikül ve büllere kadar çeflitlilik gösteren
lezyonlarla karakterizedir (2). En s›k kar›n ve
ekstremiteler tutulur (1). Mukoza tutulumu çok
nadirdir (6). Vakam›zda bacaklarda bafllayan ka-
fl›nt›l›, eritemli büller iki haftada tüm vücuda ya-
y›lm›flt›. Mukozal lezyon izlenmedi. Gebelik bo-
yunca alevlenmeler ve remisyonlar olabilece¤i
gibi %80 kadar da postpartum alevlenme görü-
lebilmektedir (1). Hemen herzaman bir sonraki
gebelikte daha erken dönemde tekrarlamas› ve
daha a¤›r seyretmesi önemlidir (2). Etkilenen ge-
belik say›s› da postpartum hastal›k sürecini
etkilemektedir (1). Olgumuzun obstetrik öykü-
sünde bir özellik yoktu ve postpartum dönem
sonuna kadar alevlenme gözlenmedi.

Tan›, biopsi ve direk immünofloresan tekni¤i
ile konulmaktad›r. Subepidermal ödem, vezikül
ya da bül görülebilir; üst dermiste lenfosit, histi-
osit ve eozinofil infiltrasyonlar› gözlenmektedir.
Bazal membranda C3 ve bazen IgG depolanma-
s› mevcuttur. (1)

Herpes Gestasyones, isminin ça¤r›flt›rmas›na
ra¤men, viral bir hastal›k de¤ildir. 

Etyolojisi bilinmemekle birlikte HLA-DR3 ve
HLA-DR4 s›kl›¤›n›n artt›¤› genetik predispozis-
yon üzerinde durulmaktad›r (2). Sonraki gebe-
lik, menstürasyon veya progesteron içeren ilaç-
larla tekrarlamas› hormonal modülasyonun rolü-
nü düflündürmektedir (6,7). Perilezyoner bazal
membranda C3 depolanmas›, serumda Herpes
Gestasyones faktör varl›¤› ve nadir de olsa oto-
immün hastal›klarla beraberli¤i otoimmüniteyi
desteklemektedir (8,9). En s›k birlikteli¤i bildiri-
len tiroid hastal›¤› vakam›zda saptanmad›.

Herpes Gestasyones tan›s› konduktan sonra
gebelik yüksek riskli kabul edilmelidir (1). Ge-
belikle ilgili olarak preterm eylem ve geliflme ge-
rili¤ine e¤ilim artm›flt›r (6). Yenido¤anda %10
s›kl›kla büller görülebilmektedir (1). Bu büller
geçicidir, ancak süperenfeksiyon aç›s›ndan dik-
katli olunmal›d›r. Vakam›z miyad›nda 3150 gr
canl›, sa¤l›kl› bir bebek do¤urmufltur.

Tedavide erken dönemde lokal, ancak s›kl›k-
la sistemik steroid kullan›lmaktad›r (10). Tedavi-
ye dirençli kronik durumlarda postpartum dö-
nemde immünosüpresif olarak siklofosfamid,
pridoksin, alt›n veya metotreksat denenebilmek-
tedir (1,11).

Herpes Gestasyones tan›s› alan gebe riskli
grupta kabul edilmelidir. Anne ile potansiyel fe-
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tal ve maternal riskler tart›fl›lmal›d›r. Multidisipli-
ner bir yaklafl›mla kad›n do¤um, cildiye ve ço-
cuk hekimleri maternal, fetal ve neonatal komp-
likasyonlar› önlemek ve tedavi etmek için bira-
rada çal›flmal›d›r. 
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