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ebelikte karaciùerde önemli fizyolojik deùiüiklikler olur. Karaciùer son trimesterde büyüyen uterusa baùlı olarak yukarıya ve arkaya doùru yer deùiütirir. Gebelik sırasında karaciùer normalde palpe edilemez. Karaciùer büyüklüùü ve hepatik kan akımı normal sınırlar içindedir.
Gebeliùin intrahepatik kolestazı (GúHK) yaygın bir
hastalıktır. Gebelikte görülen sarılıùın viral hepatitten sonra en sık nedenidir (-2).
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úlk kez 883’te Ahfeld gebeliùin geç döneminde
intrahepatik kolestazı olan kaüıntılı ve sarılıklı bir
gebe tarif etmiütir (3). Eppinger ve Thorling de bu
tabloya benzer vakalar yayınladılar ve 954’te
Svonborg benzer semptomları olan ve semptomları gebelikten sonra hızla gerileyen yedi hasta tanımladı (4).
GúHK’ın Avrupa’daki insidansı bilinmiyor. Ancak
belli coùrafi bölgelerde belirgin artıü mevcuttur. ûili’de %5.6 oranında bir prevalans bildirilmektedir
(5). Bolivya, úskandinav ülkeleri, Akdeniz ülkeleri,
Polonya, Portekiz ve Kanada’da insidans yüksektir.
Buna karüın Amerika, úsveç ve Fransa’da prevalans düüüktür (Tablo ) (6).

ETYOLOJ‹
Genetik ve hormonal faktörlerin GúHK etyolojisinde
ana rolü oynadıkları düüünülmektedir. Bu hastalıùın, gebeliùin hormonal aktivitesinin en yüksek olduùu son döneminde baülaması, daha yüksek hormonal seviyelerinin olduùu ikiz gebelerde daha
fazla görülmesi, gebelik sonrası hızla kaybolması
hormonal faktörleri ön plana çıkarmaktadır.
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Tablo 1. GúHK’ı insidansı-her 0.000 gebelikte (Kaynak
59’dan deùiütirerek)
Ülke
Avusturalya

Bolivya
Kanada
ûili

Hasta Sayısı

Yıllar

80

964-966

50

968-970

920

976

0

963-976

560

974-975

650

988-990

Çin

0

950

30

98-983

Finlandiya

0

97-98

Fransa

20

96-973

60

988-989

Polonya

20

964-966

Portekiz

00

994-997

úsveç

50

97

00

980-982

HORMONAL FAKTÖRLER
Estriol gebelikte diùer östrojenlerden çok daha fazla miktarda üretilir. Bu üretim gebelik dıüı dönemin
yaklaüık 000 katıdır. Östrojenlerin, GúHK’na hangi
fizyopatolojik mekanizma ile katkıda bulunduùu
tam olarak belli deùildir. Östrojenlerin ve özellikle
de estradiol 7 ß- dD- glukuronidlerin kolestaza neden olduùu hayvan çalıümalarında gösterilmiütir.
Bu bileüik hepatosit bazolateral membranında safra asit alımını azaltır. Tight junction permeabilitelerini artırmaları ve sinusoidal membran akıükanlıùını
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azaltmaları da buna katkıda bulunur (7-8). Simon
ve arkadaüları östrojenlerin hepatosit membranında Na/K-ATPaz’ı inhibe ettiùini göstermiülerdir (9).
GúHK’da monohidroksil safra asitlerinin sülfatasyonu ve transportu bozuktur. Aynı üekilde bozulan
sulfatasyonun östrojen bileüiklerini de kolestaz potansiyelli bileüiklere glukuronidleümelerine neden
olur.
Safra, safra asidi, fosfolipid ve kolesterolun hepatositten safra duktuslarına taüınmasını saùlayan bir
çok taüıyıcı protein tanımlanmıütır (Tablo 2). Simon
ve arkadaüları ratlardaki deneysel kolestaz modellerinde, bazolateral safra asit taüıyıcı proteinleri
olan NTCP ve OATP’in üretiminin inhibe olduùunu
göstermiülerdir (0). Tranuer ve arkadaüları da estradiol 7-ß-D glukoronidin MRP (multidrog rezistans
protein) salınımını posttranskritiyonel seviyede
baskıladıùını bildirmiülerdir ().

Tablo 2. Safra ve safra asit taüıyıcı proteinler
Bazolateral transport sistemi
Na/H deùiütirici sistem (NHE-)
NTCP (Na-tauorokolat kotransporter)
OARP (Organik anyon transporter protein)
MRP  (multidrog rezistans iliükili protein )
MRP 3 (multidrog rezistans iliükili protein 3)
Kanaliküler sistem
MDR  a/b (multidrog rezistans protein a/b)
MDR 2 (multidrog rezistans protein 2)
MRP 2 (multidrog rezistans iliükili protein 2)
BSEP (safra tuzu eksport pompası)

Progesteron, 2 karbon atomu içeren ketosteroid
bir hormondur. Gebelikte çift kaynaklıdır. Gebeliùin yedinci ve sekinci haftasına dek corpus luteumdan üretilirken, bu dönemden gebeliùin sonuna kadar plesanta tarafından üretilir. Özellikle progesteron metabolitlerinin GúHK’da çok önemli rol
oynadıkları savunulmuütur (2). Progesteron, pregnanolon ve pregnanodiola dönüüür. Bu bileüiklerin
dört ayrı izomeri vardır. 3α / 3β ve 5β / 5α olarak
adlandırılırlar. Özellikle 3α, 5α izomerlerinin GúHK
vakalarında arttıùı gösterilmiütir (3-4). Meng ve
arkadaüları 3α/3β oranının gebelikte artmasının
GúHK için karakteristik olduùunu bildirmiülerdir
(5). Bu oran enterohepatik dolaüımdan etkilenmediùinin güvenli parametredir.
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GENET‹K FAKTÖRLER
GúHK’nın deùiüik coùrafik ve etnik gruplardaki daùılımının farklı olması genetik faktörleri düüündürmüütür. Yüksek prevelans bölgelerinde GúHK’lı hastaların %50’sinde aile öyküsü mevcuttur (6-8).
Genetik predispozisyon hastalıùın otozomal dominant geçiüli olduùunu desteklemektedir. Bir çalıümada HLA w3 B8 ve HLA Bw6 haplotipi ile iliükili bulunmuütur (6). Ancak Hirvioja ve arkadaülarının çalıümasında bu doùrulanmamıütır (8).
Progressif familyal intrahepatik kolestaz (PFúHK)
vakalarında biliyer transport sistem proteinlerinde
gen mutasyonlarının tanımlanması ile birlikte,
GúHK’da böyle bir mutasyon olup olmadıùı konusu
gündeme gelmiütir. PFúHK’lı çocukların annelerinde GúHK insidansının artmıü olduùu gösterilmiütir
(9-2). PFúHK’da primer defekt, hepatosit safra asit
salınımıdır. Bugüne kadar üç formu tanımlanmıütır.
Tip I ve tip II düüük γ-GT düzeyleri ile seyrederken,
tip III yüksek γ-GT seviyeleri ile seyreder. 998 yılında 8 kromozonun q2-22 bölgesinde FIC (familyal intrahepatik kolestaz) geni tip I hastalarda gösterildi (22). Bu gen ileum ve kolangiositlerden salınan p-tipi ATPazı kodlar. Bu protein aminoasit
translokaz fonksiyonu görür ki bu enzimde safra
asitlerinin enterohepatik transportunda majör rol
oynar. PFúHK tip II vakalarında ise BSEP geninde
(kromozon 2 q24) de mutasyon ve kanaliküler
BSEP proteini yokluùu tanımlanmıütır (23-25). Yüksek γ-GT düzeyi ile seyreden PFúHK tip III vakalarında MDR 3 geninde (7q2) mutasyon ve kanaliküler MDR 3 proteini yokluùu tanımlanmıütır (26-27).
Bu genler için heterozigotluk GúHK’ı için predispozisyon yaratabilir mi? Bugünün bilgileriyle cevap
bekleyen bir sorudur. Jacquemin ve arkadaülarının PFúHK tip III’lü hastaların GúHK öyküsü olan 6
kadında MDR3 geninde heterozigot (72 de IT)
mutasyonu saptamaları bu teoriyi destekler gibi
görünmektedir (28).

ÇEVRESEL FAKTÖRLER
úsveç ve Finlandiya’da kıü aylarında, ûili’de kıü aylarında daha çok görülmesi çevresel faktörlerin rolü olabileceùini düüündürmektedir. 987 yılında
Kauppila ve arkadaüları, Finlandiya’da GúHK’lı gebelerin serum ve eritrosit deùerlerinin normal gebelerden daha düüük olduùunu bildirmiülerdir
(29). Aynı çalıümada bunun selenyum baùımlı enzim glutatyon peroksidaz aktivitesinin düüüklüùü
ile iliükili olduùu gösterildi. Düüük selenyum deùerleri ûili’li hastalarda da gösterildi (30). Gerçekten
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son zamanlarda GúHK fizyopatolojisinde selenyumun etkisi olabileceùi düüünülmektedir. Selenyum
karaciùerde oksidatif metabolizmada rol alan enzimlerin kofaktörüdür (3-32). Deneysel modellerde selenyumdan fakir beslenmenin safra akımı ve
biliyer lipid kompozisyonunda deùiüiklikler yaptıùı
gösterilmiütir (33-34). Ayrıca akut ve kronik karaciùer hastalıklarında anormal selenyum seviyeleri
bildirilmiütir (35-40). Selenyum eksikliùi teorik olarak taüıyıcı proteinlerin anormal sentezine, karaciùer yakalama deùiüikliklerine, biliyer safra atım
deùiüikliklerine, safra asitlerinin absorbsiyon ve enterohepatik sirkülasyondaki deùiüikliklere yol açabilir. Ancak bu etkiler henüz tam olarak araütırılmamıütır.

FETAL FAKTÖRLER
Normal gebelikte safra asit dengesi, trofoblast
plazma membranında lokalize spesifik transport
sistemleri ile anneden fetusa safra asit geçiüi ile
saùlanır. Fetal tarafta, fetal kan akımına trofoblastan safra asiti geçiüi anyon-safra asiti deùiütirici sistem ile düzenlenir. GúHK’lı gebelerde mekonyumla
boyalı amniyotik sıvı insidansı artar (4-43). GúHK’lı
gebelerde amniyotik sıvıda, kord plazma örneklerinde ve mekonyumda safra asit seviyeleri yüksek
bulunmuütur (44-47). Laatikainen ve arkadaüları,
yüksek safra tuzu seviyelerinin tekrarlayan fetal
stres ile birlikte olduùunu göstermiülerdir (46).
Sepulveda ise in vitro modelde, safra asitlerinin insan korion venlerinde vazokonstriksiyon yaptıùını
bildirmiülerdir (48).

SEMPTOMLAR
Hastalıùın yaygın semptomu son trimesterde görülen kaüıntıdır. Kaüıntı %0 vakada ilk trimesterde,
%25 vakada ikinci trimesterde baülar. Kaüıntı genellikle gece baülar ve hastayı rahatsız eder. Kaüıntılı hastaların yaklaüık %0’unda sarılık vardır.
úlk trimesterde kaüıntı varsa genellikle multipl gebelik söz konusudur. Sarılık geliüen vakalarda sarılık kaüıntıdan 2 ile 4 hafta sonra görülmeye baülar.
úlginç olarak %2 hastada kaüıntı olmadan sarılık
görülebilir. Sarılık postpartum  ve 40. gün arası
genellikle kaybolur. Leevy ve arkadaüları GúHK’ı
olan 4 kız kardeüte gebelik sonrası uzamıü kolestaz
sonucu biyopsilerde periportal fibrozise ya da siroz
bulgularına rastlamıülardır (49).
GúHK nadir olarak steatoreye neden olabilir. Ciddi
steatore intra ve postpartum hemoraji riskini artırabilir.
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GúHK’ı kolesterol taüları için predispozan bir hastalıktır. Çünkü bu hastalık sırasında safra kesesi volümü artmıü, safra akımı azalmıü ve serum safra asitleri profili litojenik safraya deùiümiütir (50). Açlık ve
postprandiyal safra kesesi volümleri GúHK’lı gebelerde artmıütır (5). Apstein ve arkadaüları ise bu
hastalarda safra kesesi hipomotilitesinin arttıùını
iddia etmiülerdir (52).

LABORATUVAR BULGULARI
Artmıü serum safra asit düzeyleri teühis için önemli
parametredir. Saùlıklı gebelerde serum safra asit
düzeyleri, gebe olmayan kadınlara göre hafif bir
artıü gösterir. Ancak bu sınır geniü tutulmaktadır.
Geç dönem gebelikte serum safra asitlerinin 
μmol/Lt’ye kadar olan düzeyleri normal kabul edilmektedir. Bu hastalıkta glisin ve taurin ile konjuge
safra asitleri düzeyleri, özellikle taurokolat düzeyleri 2 ile 5 kat artmıütır (53-54). Heikkinon ve arkadaüları GúHK’lı gebelerde serum kolik asit / kenodeoksikolik asit (KA/KDKA) oranının 4:’e yükseldiùini
ve bu oranın yüksek spesiviteye sahip olduùunu
bildirmiülerdir (55). Normal gebelerde bu oran
.5’dan küçüktür. Kolik asit bu hastalarda dominant safra asitidir. Üriner safra asit atılımı da
GúHK’lı gebelerde 0 kat artmıütır (5).
Alanin transaminaz (ALT) ve aspartat transaminaz
(AST) seviyeleri GúHK’lı hastalarda 2 ile 0 kat artmıütır. Ancak bu artıü ile serum safra asit seviyeleri
arasında korelasyon yoktur (56-57). %40 hastada
serum ALT deùerleri normalin 0 katından daha
fazla artmıütır. Serum γ-GT deùeri yaklaüık %50 hastada yükselmiütir. Normal gebelikte γ-GT düzeyleri
düüüktür. Eùer bu hastalıkta γ-GT düzeyleri çok
yüksekse MDR3 gen mutasyonundan üüphelenilir.
5 mg/dl’yi aüan hiperbilirubinemi hastaların %0
ile %20’sinde gözlenir. Normal gebelikte alkalen
fosfatazın (AP) kemik ve plesantal izoenzim düzeyi
yükseldiùinden, yükselmiü serum AP deùerleri bu
hastalık için non-spesifiktir.
Lipoprotein X (Lp X) kolestazda serumda görülen
anormal bir proteindir. Lp X esterifiye olmamıü serbest kolesterol içeren 40-00 nm veziküllü bir lipoproteindir.
Bu hastalarda karaciùer biyopsisi genellikle gereksizdir. únfiltratif bir hastalık üüphesi varsa yapılmalıdır. Histolojide genellikle orta derecede fokal irregüler intrahepatik kolestaz bulunur. Hepatosit nekrozu ve inflamasyonu genellikle yoktur. Adlercreutz ve arkadaüları bu hastaların karaciùer biyopsilerini elektron mikroskopisi ile incelemiüler; safra
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kanalikül dilatasyonu, mikrovilüs kaybı, mitokondriyal deùiüiklikler, lameller inklüzyon tanımlamıülardır (58).

olgu tarif etmiüler (60).

AYIRICI TANI

GúHK’lı hastalarda kaüıntı önemli bir problemdir.
Semptomatik olarak kaüıntı kolestramin, fenobarbital ya da hipnotiklerle tedavi edilebilir (6-62).
Annede kaüıntının önlenmesi için kolestramin
20gr/gün dozuna kadar verilebilir. Ancak kolestramin yaùda eriyen vitaminleri baùlar. Bu hastalara
maternal kanama riskini azaltmak üzere gebelik
süresince ve doùumla birlikte vitamin K verilmelidir. Ayrıca GúHK’lı gebelerden doùan çocuklarda
fetal hemoraji rapor edilmiütir (6, 63). Bu nedenle
bu gebelere doùuma yakın K vitamini desteùi verilmelidir. Deneysel çalıümalarda silymarin ve epomediol’in GúHK’lı hastalarda semptomatik düzelme
saùladıùı gösterilmiütir (64, 65).

Ayırıcı tanı özellikle gebeliùe özgü karaciùer hastalıkları, kolestazın diùer nedenleri ve sarılıùın diùer sebepleri arasında yapılmalıdır (Tablo 3) (59).
Sarılıklı bir gebede en sık neden %42 ile viral hepatit iken, GúHK bu vakaların %2’den sorumludur
(59).
HELLP sendromu hemoliz, karaciùer fonksiyon testlerinde bozukluk ve trombositopeni triadından oluüur. Bu hastalarda en sık görülen semptomlar saù
üst kadran aùrısı, bulantı ve kusmadır. Saù üst
kadran aùrısının nedeni ise intravasküler fibrin depolanmasına baùlı oluüan hepatik sinüsoidal kan
akımı obstrüksiyonudur. GúHK’dan trombosit sayısının az olması ile kolaylıkla ayrılır. Ancak E3 (trombosit sayısının 00000/mm3 üstü) HELP sendromlu

Tablo 3. Gebelikte sarılıùın ayırıcı tanısı
ETYOLOJú
GúHK

PREVELANS (%)
2

Gebeliùin akut yaùlı karaciùeri
HELLP sendromu

5

Hiperemesis gravidarum

6

Viral hepatitler

42

Steatohepatit
Septik pyelonefrit
Hiperbilirübinemi sendromları
úlaca baùlı
Safra yolu obstrüksiyonu

6

Hemolitik

4

Metabolik hastalıklar

vakalar bazen ayırıcı tanıda zorluk yaratabilir.
Gebeliùin akut yaùlı karaciùeri (GAYK) nadir görülen gebeliùe özgü bir hastalıktır. Gebeliùin son trimesterinde hızlı ilerleyen karaciùer yetmezliùi ile
karakterizedir. Maternal ve fetal mortalitesi yüksek
bir hastalıktır. GAYK’li hastaların yaklaüık yarısında preeklampsi bulguları vardır. Karaciùer yetmezliùi veya koagülopatinin olmaması ile
GúHK’dan ayrılır. Ancak Vanjah ve arkadaüları
99’de GúHK ile GAYK’nin bir arada olduùu bir
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TEDAV‹

UDKA tedavisi GúHK’ın tedavisisnde umut vericidir.
Baülangıçta, küçük çalıümlarda UDKA’in kaüıntıyı
ve karaciùer fonksiyon testlerini iyileütirdiùi ve anne ve bebek üzerinde yan etki yapmadıùı gösterilmiütir (4, 66). UDKA tedavisi zararsız gibi gözükmektedir. 04’ten fazla gebelikte önemli yan etki
bildirilmemiütir (66-73). UDKA serum safra asit düzeylerini düüürür. Fakat bu düüüü istatistiksel olarak
anlamlı deùildir.
Zapata ve arkadaüları 0 yıllık periyotta 47 GúHK’lı
hastayı izlemiüler. 33 hasta 5 mg/kg/günlük UDKA
ve 4 hasta plesabo alıyordu (70). Baülangıçta her
iki grubun klinik ve laboratuar parametreleri arasında fark yoktu. Serum bilırübin ve ALT deùerleri
UDKA alan grupta istatistiksel olarak anlamlı bir
üekilde azalmıütı (70).
UDKA’in GúHK’lı hastaların tedavisi sırasında fetusa
etkisi hakkında çok az bilgi mevcuttur. Mozella ve
arkadaüları 20 GúHK’lı hastaya , 5-2 gr/gün gibi
yüksek doz UDKA tedavisi verdiler (73). 20 hastanın 5’inde amniyotik sıvıda ve 22 yenidoùanın
20’sinde umbilikal kord serumunda konjuge safra
asiti düzeyini ölçtüler. Bunu 0 tedavisiz hastayla
karüılaütırdılar. UDKA tedavisi amniyotik sıvı ve
umbilikal kord serumunda konjuge safra asiti düzeylerini düüürmektedir (73).
S-adenosil-L- methionin (SAM) deneysel kolestaz
modellerinde iyileüme saùlayan bir moleküldür
(74, 75). 5 önemli klinik çalıümada GúHK’lı hastalarda denemiütir. Ribalta ve Floreani’nin çalıümalarında faydasız bulunmuütur. Nicostri ve Frezza’nın
çalıümalarında ise anne için hafif bir yarar söz konusudur (67, 78). Frezza’nın yaptıùı iki útalyan çalıümasının birincisinde 800 mg/gün intravenöz, ikinciEylül 2004

sinde 600 mg/gün oral olarak verilmiütir (79, 80).
Kaüıntı, bilirübin ve ALT deùerlerinde azalma gözlemlemiülerdir (79-80).
Roncaglia ve arkadaüları 2004 yılında yayınladıkları çalıümalarında GúHK’lı hastalarda UDKA’in
SAM tedavisinden üstün olduùunu belirttiler (8).
22 GúHK’lı hastaya 500mgX2/gün olmak üzere oral
SAM ve 24 hastaya 300mgX2/gün olmak üzere
UDKA tedavisi verdiler. Serum safra asit ve karaciùer fonksiyonlarındaki iyileüme açısından UDKA’in
SAM tedavisine üstün olduùunu, pruritisi düzeltme
açısından her iki ilacından aynı etkinlikte olduùu-

nu rapor ettiler (8).
Deksametazon feto-plesantal hormon sentezini inhibe eder. Hirvioje ve arkadaülarının 0 hastalık
küçük kontrolsüz çalıümasında deksametazon kaüıntı, safra asiti ve ALT düzeylerinde iyileüme saùlamıütır (82).
Sonuç olarak gebeliùin intraheaptik kolestazı, fizyopatolojisi intrahepatik kolestazdaki moleküler biyolojik mekanizmalarla aydınlamaya baülamıü,
tedavisinde UDKA’in umut verdiùi, gebeliùe özgü
bir karaciùer hastalıùıdır.
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