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Gebelik ve TNF İnhibitörü (TNFi) Kullanımı 

 Cevaplanması gerekenler; 

 Gebelik;  

 Olumsuz gebelik sonuçları  

• İlacın kullanılması durumunda konjenital malformasyon, abortus, erken doğum, düşük doğum ağırlığı...riski 

• İlacın kesilmesi durumunda hastalık alevlenmesi ve gebeliğe etkileri 

 Gebelik sonrası; 

 Yenidoğana etkileri 

• Yenidoğan enfeksiyonu ve aşılanmasına etkileri 

 Laktasyonda ilaç kullanımının etkileri 

Sorun: Biyolojik maddelerin kullanımıyla ilgili genel deneyim ve kanıt kalitesi olması gerektiği kadar güçlü değildir. 

Mevcut çalışmaların çoğu gözlemseldir ve gebelikte uygun klinik araştırmaları tasarlamak zordur.  



 TNFi’nü kesen RA hastalarında göreceli alevlenme riski 3.33 (%95 GA 1.8-6.1); AxSpA’li hastalarda alevlenme riski 3.08'dir 

(%95 GA 1.2–7.9) 

Van den Brant ve ark. Arthritis Research & Therapy 2017 

Gebelik ve Romatizmal Hastalıklar 

 Hastalık aktivitesi yükseldikçe gebelik ihtimali azalmaktadır. 

 Hastalık aktivitesi yüksek RA hastalarında ilk 1 yılda yaklaşık %75’i gebeliğe ulaşamaz iken; inaktif hastalığı 

olanlarda bu oran %25’tir. 
Brouwer J ve ark Ann Rheum Dis 2015  

 Romatoid artrit (RA); 

 18 ila 34 yaş arasında yıllık insidansı 8.7/100.000 ; 35 ve 44 yaşları arasında yıllık insidans 36.2/100.000 
Cauldwell ve ark. Obstet Jynaecol 2012 



Gebelik ve Romatizmal Hastalıklar 

 Fetüsün güvenliği nedeni ile TNFi’lerinin kesilmesi gebelikte 

inflamatuar hastalığın alevlenmesine  neden olarak  gebelik süreci 

için daha yüksek bir risk (abortus, erken doğum, düşük doğum 

ağırlığı gibi) oluşturmaktadır. 

 Hedef; gebelik öncesi ve gebelik sürecinde tam/tama yakın 

remisyon olmalıdır. 

 Hastalık alevlenmesi riskinin yanı sıra biyolojik ilacın düşük 

seviyelerinden dolayı ilaca karşı  antikorlar gelişme  riski 

artmaktadır. Bu durum, tedaviye devam edildiğinde ilaca yanıtın 

kaybolmasına neden olabilir. 

 İkinci trimesterde aktif hastalığı olan hastalarda, üçüncü 

trimesterde TNFi’ne devam edilmesinin yararları potansiyel 

risklerden daha ağır basmaktadır. 

Katarzyna ve ark. Int J of Molecular Sciences 2021 

 
Giles ve ark. Nat Rev Rheumatol 2019 



TNF 𝛂 İnhibitörleri 

• Kappa hafif zincirlerinin ve IgG ağır zincirlerinin insan sabit bölgeleri ve murin 

değişken bölgelerinden oluşan kimerik monoklonal antikor 

• TNF𝛂 nın  çözünür ve transmembran formlarına afinitesi vardır, ancak   

lenfotoksine bağlanmaz. 

•  Plazma ve dokularda TNF𝛂 ’ya bağlanarak biyolojik aktivitesinin kaybına neden 

olur. 

• Çözünebilir rekombinan TNF-Fc kompleksi 

• TNF 𝛂 ‘nın yüzey reseptörlerine bağlanmasının yarışmalı inhibisyonu ve TNF𝛂  

aracılı hücresel yanıtı önler 

 

• Humanize monoklonal Ig G1 TNF 𝛂 antikoru 

• TNF𝛂 ‘ya bağlanır ve hücre yüzeyindeki p55 ve p75 reseptörlerini bloke 

ederek biyolojik aktivitesini nötralize eder. 

• Lökosit migrasyonundan  sorumlu olan hücre adezyon moleküllerinin 

seviyelerindeki değişiklikleri düzenler. 

• Escherichia coli hücrelerinde eksprese edilen TNF 𝛂 

antikorunun polietilen glikol (PEG) ile konjuge 

rekombinant humanize Fab' fragmanı 

• Hem solubl hem de membrana bağlı TNF 𝛂 ‘yı doz 

bağımlı olarak nötralize eder 

• Sertolizumabın menteşe bölgesi, in vivo 

çözünürlüğü ve yarı ömrü artırmak için modifiye 

edilir ve 2 çapraz bağlı 20 kDa polietilen glikol 

zincirine kovalent olarak bağlanır. 

• Murin hibridoma hücre dizisi tarafından 

rekombinant DNA teknolojisi ile üretilen 

insan IgG1κ monoklonal antikoru 



Plasental Immunoglobulin (Ig) Transferi 

. 

 Gebelikte, anneden fetüse antikor transferi plasenta yoluyla gerçekleşir. 

 Transfer, neonatal Fc reseptörü (FcRn) aracılığıyla gerçekleşir 

 Ig G'nin Fc alanı, antikorların anneden fetüse aktif taşınmasında rol oynar. 

Bu nedenle, Fc bölgesinin varlığı veya yokluğu biyolojiklerin FcRn'ye 

bağlanmasını ve plasenta boyunca aktif taşınmalarını etkiler. 

 Fc alanlarına, özellikle IgG1'e sahip mAb’lar, plasental FcRn yoluyla 

fetüse yüksek seviyelerde transfer edilir. 

 Anneden fetüse Ig G ve düşük düzeyde Ig A aktarılır.  

 Gebeliğin erken döneminde, önemsiz miktarlarda IgG, pasif difüzyonla 

yavaşça taşınır. 

 Fetüse maternal IgG transferinde 17-22. haftalarda önemli artış başlar 



 Fetal immünoglobulin (Ig) seviyeleri, ikinci trimesterin ilk günlerinden doğuma kadar sürekli olarak artar. Çoğu antikor 

üçüncü trimesterde transfer edilir.  

Plasental Ig Transferi 



TNFi & Transplasental Geçiş 

 Plasenta transferi 20. gebelik haftası civarında başlar ve gebelik boyunca transfer oranı artar.  

 Gebeliğin evresine bağlı olarak infliksimab (IFX) konsantrasyonunda, trimester başına 4,2 µg/mL'lik bir artış 

olmaktadır  

 IFX dan farklı olarak Adalimumab (ADA) seviyeleri gebelik boyunca stabil kalıyor.   

Seow ve ark. Aliment Pharmacol Ther 2017 

 Plasental transfer  ilacın moleküler yapısına bağlıdır; 

 ADA ve IFX, tam anti-TNF antikorlarıdır ve FcRn için güçlü bir afiniteye sahiptir.  

 Etanersept (ETN)’in FcRn'ye afinitesi, ADA ve IFX'dan daha düşüktür. 

 Sertolizumab pegol (CZP), Fc alanından yoksun olduğundan, plasenta boyunca aktif olarak taşınmaz. 

Julsgaard ve ark. Gastroenteorology 2016 
Arora ve ark. Cytokine 2009 
Mariette ve ark. Ann Rheum Dis 2018 



TNFi & Transplasental Geçiş 

t 1/2 (gün) 
Transplasental transfer 
oranı (kord kanı/maternal 
ilaç düzeyi) 

İnfliksimab 8-10 2.23 

Etanersept 4-5 0.06 

Adalimumab 10-20 1.11 

Golimumab 12-15 NA 

Sertolizumab 14 0.04 

Ching Soh M, Moretto M, Obstetric Medicine 2020 



 Gebelikte TNFi kullanan annelerden doğan  yenidoğanların kanlarında 6. aya kadar IFX ve ADA saptanabilir. 
 

Mahadevan ve ark. Clin Gastroenterol Hepatol 2013 

 Yenidoğanda TNFi  düzeyleri annedeki ilaç düzeylerine bağlıdır ve bunun da son dozdan itibaren zaman aralığına bağlıdır. 

IFX’ın klirensi ADA’dan daha yavaş (7.3 ay & 4 ay) olmaktadır. Doğumdan sonra 12. ay’a kadar  yenidoğanda  IFX 

saptanabilmektedir. 
Julsgaard ve ark. Gastroenterol 2016 

 

Kord kanında ADA  seviyeleri doğumdan 11 ay sonra halen saptanabilir.  
Seow ve ark. Aliment Pharmacol Ther 2017 

 CZP’ün plasental geçişi ihmal edilebilir düzeyde düşük derecede olmaktadır. 4 ve 8. haftalarda yenidoğanda ölçülebilir CZP 

seviyeleri bulunmamıştır (CRIB ) 

Mariette ve ark, Ann Rheum dis 2018 

TNFi & Transplasental Geçiş 



 EULAR 2016 önerilerine uygun olarak TNFi kullanılması durumunda, gebelikte CZP veya ETN kullanımı kord kanında çoğunlukla 

saptanamayan düzeylerde TNFi ile sonuçlanır.  

• 111 gebenin sonuçları, EULAR 2016 önerilerine uygun olarak verilen TNFi’lerinin korda kanı düzeyleri 

• CZP medyan 37. hf’da, ETN 25. hf’da, ADA 19 hf’da, IFX 18.4 hf’da kesilmiş. 

• Kord kanı ilaç düzeyleri; 

 CZP %5.9’unda tespit edilmiş [ medyan konsantrasyon 0.3 pg/ml (IQR:0.2-1.3)] 

 ETN hiçbirinde tespit edilememiş. 

 ADA %48’inde tespit edilmiş [medyan konsantrasyon 0.5 pg/ml (IQR:0.2-0.7)] 

 IFX % 57’inde tespit edilmiş [medyan konsantrasyon 0.4 pg/ ml (IQR:0.1-1.2] 

 ADA ve IFX için kordon kanında minimum TNFi konsantrasyonları veya yokluğu hedefleniyorsa, bunlar 20. gebelik haftasından 

(örn. 15. gebelik haftasında) önce kesilmelidir. 

TNFi & Transplasental Geçiş 



TNFi Kullananlarda Gebelik Sonuçları 

 TNF𝛂'nın embriyo gelişimi sırasında rolü vardır. Bununla birlikte, organogenezin başlangıcında mAb’ların transferi 

önemsizdir ve gelişim üzerine etkisi beklenmez. 

 IFX ve ETN’e maruz kalan annelerden doğan çocukların 1999'dan 2005'e kadar FDA veri tabanının taranmasında, 

çoğunlukla VACTERL grubundan olan konjenital malformasyonlar geliştiği görülmüş. Ancak  genel popülasyona dayalı 

konjenital anomaliler veri tabanı ile karşılaştırıldığında, TNFi’ne maruz kalan çocuklar arasında VACTERL dağılımında  artış 

olmadığı görülmüştür. 

Gebelikte TNFi kullanımı abortus veya konjenital anomaliler için önemli bir risk olmaksızın genel olarak olumlu gebelik 

sonuçları göstermektedir. 



TNFi Kullananlarda Gebelik Sonuçları 

 8 prospektif çalışmanın dahil edildiği metaanaliz 

 TNFi kullanan grupta 692 RA, 82 psöriazis, 45 PSA, 52 AS, 6 JIA hastası 

 665 hastada ETN, 143 ADA,  38 IFX, 6 CZP, 5 GLM maruziyeti ( gebelik süresince birden fazla TNFi’ne maruz kalanlar var) 

 TNFi maruziyeti çoğunlukla ilk trimestrde 

 Kontrol grubunda (DMARD [MTX,LEF dahil] veya hiç tedavi almamış); 4953 RA, 6472 psöriazis, 915 PSA, 780 AS, 6 JIA, 1 Still hastası gebe 

 

  TNFi’leri, düşük doğum ağırlığı (OR 1.43; %95 GA, 1.00-2.04) ve düşük canlı doğum oranları ile ilişkili (OR, 0.61; %95 GA, 0.38 0.98) 

  Bununla birlikte doğum kusurları, terapötik/spontan abortus ve erken doğum riskinde anlamlı artışa yol açmamaktadır. 



• TNFi kullanan anneden doğan 1027 yenidoğan ve  biyolojik olmayan ilaç kullanan anneden doğan 9399 yenidoğan  

 257 ADA, 9 CZP, 510 ETN, 11 GLM, 208 IFX kullanan  RA, PSA, Crohn, ÜK, psöriazis hastası 

 Gebelikten 3 ay öncesi ve gebelik süresince ilaç kullananlar (%69’u gebeliğin erken döneminde TNFi kullanmış) 

 

 

 

 

 

TNFi Kullananlarda Gebelik Sonuçları 

 Biyolojik olmayan tedavi ile karşılaştırıldığında, TNFi kullanan kadınlarda erken doğum (OR 1.61 [1.29-2.02]) ve sezaryen 

(1.57 [1.35-1.82]) riski daha yüksek.  

 İBH, inflamatuar eklem ve cilt hastalıkları nedeniyle TNFi kullananlarda ilacın erken kesilmesi erken doğum üzerinde 

olumsuz etkiye sahip 

 



 Janssen’in IFX'a maruz kalan annelere ilişkin küresel güvenlik gözetim veri tabanı 

 1850  gebe, %67’si Crohn, %18 ÜK, %7.3 RA/AS/PSA, %2.4 psöriazis 

 IFX maruziyeti; %6.2 sinde gebelik öncesi 2 ay, %44.4 sadece 1. trimestr, %37 sadece 3. trimestr, %34.2’sinde 3 trimestr boyunca 

 

 

TNFi Kullananlarda Gebelik Sonuçları 

 Spontan düşük, erken doğum, düşük doğum ağırlığı oranları sırasıyla %12.1, %9.2 ve %3.6, konjenital anomali %2, ciddi 

yenidoğan enfeksiyonu %1.2 

 Genel popülasyondan farklı değil.  

 1. ve 3. trimesterde maruz kalanlar arasında sonuç farkı yok 



Gebelikte TNFi Kullanımının  Yenidoğana Etkileri 

 Fetal korddaki TNFi ilaç konsantrasyonları, aktif kullanım sırasında annelerde bulunanların sadece yüzde birkaçıdır. 

 Düşük TNFi konsantrasyonlarının fetal dolaşımdaki etkileri bilinmemektedir.  

  0.1 μg/mL kadar düşük TNFi konsantrasyonu dolaşımdaki tüm TNF'yi bağlamak için yeterli olabilmektedir. 

 

 Yenidoğanın dolaşımındaki TNFi'nin olası bir sonucu, yaşamın ilk aylarında enfeksiyon riskinin artmasıdır.  

 Yenidoğanda  enfeksiyon riskinin hem arttığını hem de artmadığını bildiren çalışmalar mevcuttur.  



Gebelikte TNFi Kullanımının  Yenidoğana Etkileri 

 Danimarka sağlık kayıtlarına dayalı kohort 

 İntrauterin TNFi maruziyeti olan 493 çocuk & TNFi maruziyeti 

olmayanlar (n=728055) (AZA maruziyeti olan & olmayanlar) 

 IFX  %49.7, ADA %33.7, ETN %16.4, GLM %1.8, %1.8 CZP 

 Gebelikten önceki 3 ay ve gebelik süresince TNFi kullananlar 

 Annelerin %61’i İBH hastası 

 Yaşamın ilk yılında, solunum, ürolojik/jinekolojik 

enfeksiyonlar ve diğer enfeksiyonlar için  HR sırasıyla 1.34 

(%95 GA 1.03-1.74), 2.36 (%95 GA 1.15-4.81) ve 1.61 

(%95 GA 1.21 2.13). 

*teşhis/tedavi için hastaneye sevk edilmesi gereken enfeksiyonlar 



• Çok merkezli, retrospektif çalışma 

• Gebelik sırasında veya gebe kalmadan önceki 3 ay boyunca TNFi (tiopürinli veya tiopürinsiz) alan İBH’lı annelerin çocukları vs AZA 

veya TNFi kullanmamış annelerin çocukları 

 841 çocuk, 388'i (%46) TNFi’ne maruz kalmış; IFX %57.4, ADA %42.3, CZP %0.3  

 TNFi’ne kullananların %25’i aynı zamanda AZA kullanmış 

• Doğumdan sonra medyan takip süresi maruz kalan grupta 47 ay ve maruz kalmayan grupta 68 ay 

•  Hem tek değişkenli hem de çok değişkenli analiz, TNFi’ne maruz kalmayan ve maruz kalan çocuklarda ciddi enfeksiyonların 

insidans oranının benzer olduğunu göstermiştir (kişi-yıl başına %1.6'ya karşı %2.8, %95 GA 0.8-1.8) 

Gebelikte TNFi Kullanımının  Yenidoğana Etkileri 

 TNFi’ne intrauterin dönemde maruz kalma, çocuklarda kısa veya uzun vadeli ciddi enfeksiyon riskinde artış ile ilişkili 

görünmemektedir. 



• Fransız ulusal sağlık veritabanı, 5 yıllık kayıt sonuçları 

• İBH’lı hastalar, 3399’u TNFi monoterapisine, 816’sı TNFi+tiopürin, 18954 TNFi veya tiopürin maruziyeti olmayan çocuk 

• Yaşamın ilk yılında ciddi enfeksiyon riski TNFi monoterapisine maruz kalan çocuklarda  maruz kalmayan çocuklarınkine 

benzer (HR 1.10; %95 GA:0.95-1.27) 

Gebelikte TNFi Kullanımının  Yenidoğana Etkileri 

 İBH’lı annelerden doğan çocuklarda, intrauterin TNFi monoterapisine maruz kalma, yaşamın ilk 5 yılında ciddi enfeksiyon 

riskini artırmaz. 



Gebelikte TNFi Kullanımının  Yenidoğana Etkileri 

 TNFi’ne intrauterin maruziyet, bebeğin bağışıklık sistemini etkileyebileceğinden önemlidir 

  TNFi'ye maruz kalan bebeklerde nötropeni, azalmış Treg hücreleri ve olgunlaşmamış B hücreleri gibi immünolojik 

değişiklikler gözlenmiştir. 

Esteve-Sole ve ark Front Immunol 2017 

 Yenidoğanda aşıların etkinliğinin azalmasına neden olabilir. 

 İntrauterin TNFi maruziyetinden sonra yüksek serum TNFi seviyeleri olan çocuklarda canlı atenue aşıların kullanımı dikkatli 

olmayı gerektirir. 

  İntrauterin IFX’a maruz kalmış bebeğe BCG uygulanması sonrası disemine BCG enfeksiyonu nedeni ile neonatal ölüm vaka bildirimi 



Intrauterin TNFi Maruziyeti Olan Çocuklarda Aşı Yanıtları 

TNFi maruz kalan 
çocuk sayısı (n) 

TNFi süre sonuç 

Dall’ara ve ark. 2016 
(EULAR pp.) 

34 TNFi maruz kalan 
& 34 kontrol  

26 ETN, 5 ADA, 2 
GLM,1 CZP 

26’sı ilk, 8’i 2-3. 
trimestrlerde 

TNFi maruziyeti olanlarda; 
*Aşı sonrası ciddi komplikasyon yok 
*Aşılar koruyucu 
 *ETN’e perikonsepsiyonel  maruziyeti olan 1 çocuk aşıya rağmen su çiçeği 
geçirdi 

Bortlik ve ark. 2014 25  

22 ADA, 3 IFX 
*%48 ‘i eş zamanlı 
AZA; %24’ü steroid 
almakta 

Son TNFi’ne 
maruziyet ort. 26 hf 
(17-37. hf arasında) 

*Tüm bebeklerde hücresel bağışıklık normal 
*7 çocukta IgA ve/veya IgG’de klinik önemi olmayan hafif  düşüş  
*Tüm çocukların aşıya karşı saptanabilir serolojik yanıtı var, HiB serolojik 
yanıtı %40’ında düşük 

Duricova ve ark. 
2019 

72 TNFi maruz kalan 
& 69 kontrol  

54 IFX, 18 ADA 
*%37 ‘si eş zamanlı 
AZA; %9.8’i steroid 
almakta 

 

Son TNFi’ne 
maruziyet ort. 29 hf 
(17-39. hf arasında) 
 

*Maruz kalanlarda sayıca advers olay daha fazla ancak istatistiksel anlamlı 
değil ve ciddi değil 
*Serolojik yanıt, HiB ve kabakulak aşıları dışında, maruz kalan çocukların 
>%95'inde yeterli 

Beaulieu ve ark 2018 
42 biyolojik 

maruziyeti olan 
gebelik 

27 IFX, 7 ADA, 3 
CZP 
*5USTE/NAT/VEDO 
*%65 biyolojik 
monoterapi, %21 
immunmodulator 
ile kombinasyon 

*HiB ve tetanoz aşılarından sonra koruyucu serolojik titreleri olan bebeklerin 
yüzdesinde, maruz kalan ve kalmayan çocuklar arasında fark yok 
**Aşılara verilen yanıt, doğumda kordon kanındaki biyolojiklerin farklı 
titreleriyle ilişkili değil 



Intrauterin TNFi Maruziyeti Olan Çocuklarda Aşı Yanıtları 

TNFi maruz kalan çocuk 
sayısı  (n) 

TNFi süre sonuç 

de Lima ve ark. 2018 
15 TNFi maruziyeti çocuk & 

12 kontrol 

IFX, ADA 2. trimestr sonuna 
kadar 

*Aşıdan bir yıl sonra hepatit B antikorları TNFi’ne maruz kalan 
çocuklarda ve maruz kalmayan çocuklara benzer 
*Saptanabilir anti-TNF seviyeleri ile doğan çocuklar, HBV'ye karşı etkili 
bir şekilde aşılanabilir. 

Lee ve ark. 2019 12 

IFX, ADA Son TNFi uygulanma 
zamanı 22-32. hf 
arasında, 
 *4 ‘ünde 2. trimester 
sonunda 

*%33’ünde HBV aşılama sonrası antiHbs negatif; rapel doz sonrası  
serokonversiyon sağlanmış  
* İlk 6 ay’da BCG yapılan 4, rotavirüs aşısı yapılan 4 çocukta 
komplikasyon gelişmemiş. 

Park ve ark. 2020 90 

IFX, ADA TNFi son dozu ort. 30. 
hf 

*3. trimestrde ve öncesinde TNFi maruziyeti olan bebeklerde BCG aşı 
yan etkisi benzer 
*6. ay’dan sonra BCG aşısı uygulananlarda ciddi yanetki yok 
*# BCG aşısının uygulanması için en uygun zaman olarak doğumdan 6 ay 
sonrasını önerilmiş (diğer canlı atenüe aşılara da uygulanabilir) 



 Gebeliğin ikinci yarısında biyolojik ilaç kullanan annelerin yenidoğanlarında yaşamın ilk 6 ayında canlı aşılardan 

kaçınılmalıdır (uzman görüşü)  

 Ig G 3.  trimesterde plasentayı geçtiğinden, TNFİ ‘leri-CZP hariç- yenidoğanlarda doğumdan 6 ay sonrasına kadar 

saptanabilir 

  Biyolojiklere  22. haftadan önce maruz kalan çocuklar, canlı aşılar da dahil olmak üzere standart protokollere göre aşı 

olabilirler 

EULAR 2019- Otoimmün İnflamatuar Romatizmal Hastalığı Olan Yetişkin Hastalarda Aşılama  





 TNFi’lerinin  anne sütüne geçme riski plasental transferden daha düşüktür.  

 IgA'dan farklı olarak, IgG'nin genel salgılanması anne sütünde azdır. IgG alt sınıfları arasında IgG3 ve IgG4'ün IgG1'den daha 

fazla salgılanır. Fab fragmanının transferi, tam IgG'den  çok daha düşüktür. 

 Monoklonal antikorların oral biyoyararlanımı, büyük moleküler boyutları ve proteolitik enzimler tarafından bozunma 

nedeniyle sınırlıdır. Ancak FcRn yenidoğanın barsak mukozal yüzeyinde eksprese edildiği için  proteolizden kaçan 

antikorların transferine aracılık edebilir. 

TNFi Kullanımı & Laktasyon 

Beltagy ve ark. Frontiers in Pharmacology 2021 

TNFi’lerinin anne sütü seviyeleri  çok düşüktür ya da saptanamaz seviyelerdedir  ve çoğunlukla  çocuğun dolaşımına 

iletilmez. 



TNFi Kullanımı & Laktasyon 

 Anne sütündeki ADA  seviyesi, serum seviyesinin 1/100'ünden daha düşük saptanmıştır 

 Düşük seviyenin bağırsak mukozasındaki lokal etkileri tam olarak bilinmiyor 

Ben-Horin ve ark Clin Gastroenterol Hepatol 2010 

 
 3 doz CZP sonrası anne sütü ilaç düzeyi ve ortalama günlük yenidoğan dozunu (ADID) değerlendiren çalışmada %56’sında  anne 

sütünde ölçülebilir CZP seviyeleri tespit edilmedi. Tahmini ADID, 0–0,0104 mg/kg/gün aralığında bulunmuştur (CRADLE) 

Clowse ME ve ark. Ann Rheum Dis 2017 

 Emzirme sırasında TNFi’ne maruz kalan bebeklerde enfeksiyonlarda artış saptanmamıştır (PIANO) 

Mahadevan ve ark. Gastroenteorology 2012 

 

 Laktasyonda tedavi sonrası anne sütünde önemsiz miktarlarda ETN  saptanmış ve yenidoğan dolaşımında ilaca rastlanmamıştır. 
Murashima ve ark. Ann Rheum Dis 2009, Berthelsen ve ark. Rheumatology 2010 



FDA göre ilaçların gebelik kategorileri 

A  
Yeterli sayıda kontrollü insan çalışması mevcut.  
İlk trimester dahil fetal risk gösterilememiş.   

B  
Hayvan çalışmalarında fetusa risk gösterilememiş. 
İnsan çalışmalarında fetusta risk gösterilememiş. 
İnsanlarda yeterli çalışma yok.  

C  
Hayvan çalışmaları fetusta etki göstermiş ama insanlarda yeterli iyi kontrollü çalışma yok.  
Muhtemel fayda, potansiyel risklerine rağmen kullanımı avantajlı kılabilir.  

D  
İnsan çalışmalarında gösterilmiş zarar mevcut ama potansiyel faydalar bunlara rağmen kullanılmasını 
gerektirebilir.  

X  
İnsanlarda ve hayvanlarda fetal anomalilere neden olduğu gösterilmiş, gebelerde veya gebelik ihtimali 
olan kadınlarda kullanılmaması gereken ilaçlardır.  

N  
FDA henüz sınıflandırmamış.  

TNFi 



2016 BSR / BHPR Gebelikte İlaç Kullanım Kılavuzu 

Gebelikte; 

 IFX 16. haftaya kadar, ETN ve ADA ikinci trimester 
sonuna kadar devam ettirilebilir  

 Doğumda kordon kanında düşük ilaç düzeylerini sağlamak 
için üçüncü trimesterde ETN ve ADA'dan kaçınılmalı ve 
IFX 16. haftada durdurulmalıdır. Aktif hastalığı tedavi 
etmek için bu ilaçlara hamileliğin ilerleyen dönemlerinde 
devam edilirse, bebek 7 aylık olana kadar canlı aşılardan 
kaçınılmalıdır  

 CZM, gebeliğin üç trimesteri ile uyumludur ve diğer 
TNFileri ile karşılaştırıldığında plasenta transferini 
azaltmıştır  

 GLM'ın ilk trimesterde zararlı olması olması 
beklenmemektedir  

Laktasyonda; 

 TNFi kullanan kadınlar  emzirmekten vazgeçmemelidir, 

ancak daha fazla bilgi elde edilene kadar dikkatli olunması 

önerilir. 

 



2016 EULAR Önerileri- Gebelik öncesi, Gebelik ve Laktasyonda Antiromatizmal İlaç Kullanımı  

Gebelikte; 

 Gebeliğin ilk trimestrinde TNFi’lerine devam edilmesi 

düşünülmelidir.  

 ETN ve CZM, düşük transplasental geçiş oranı nedeniyle gebelik 

boyunca kullanım için düşünülebilir. CZM’ın hamilelik boyunca 

kullanımındaki güvenliği, genişletilmiş  çalışmalarla 

onaylanmalıdır. 

 IFX ve ADA tercihen gebeliğin 20. haftasında ve ETN 30-32. 

haftalarda durdurulabilir.  

 GLM için fetal güvenliğe ilişkin sağlam kanıtlar eksiktir, ancak SLR 

verilerine göre  gebe kalmadan önce veya ilk trimesterde 

kullanılmasında zararı olduğuna dair kanıt önermemektedir. 

Laktasyonda; 

 IFX, ADA, ETN ve CZM için anne sütüne düşük geçiş 

gösterilmiştir. TNF inhibitörlerine devam edilmesinin 

emzirme ile uyumlu olduğu düşünülmelidir. 

 



ACR 2020 Önerileri-Romatizmal ve Kas-İskelet Hastalıklarında Üreme Sağlığı Yönetimi  

Gebelikte; 

 Gebelik öncesi ve gebelik sırasında IFX, ETN, ADA veya 

GLM ile TNFi tedavisine koşullu olarak devam edilmesini 

önerilir. 

 CZP Fc zinciri içermez, bu nedenle minimal plasental 

transfere sahiptir. CZP’a  gebelik öncesinde ve sırasında 

devam edilmesi önerilir. 

Laktasyonda; 

 Emzirme ile uyumlu olarak tüm TNF inhibitörleri ile 

tedaviye devam edilmesi önerilir (güçlü öneri) 



BSR 2016 EULAR 2016 APLAR 2018 ACR 2020 AGA 2019 

ADA 

I ve II. trimestr de kullanılabilir 

Gebeliğin ilk yarısında (20. 
haftaya kadar) kullanılabilir. 
Gebelik süresinde gereğinde 

kullanılabilir 

Diğer tedavi 
seçenekleri etkili 
değilse TNFi’leri 

(tercihen ETN ve CZM) 
gebelik süresince 

kullanılabilir 

Koşullu öneri; I ve II. 
trimestr’de devam 

edilmesi, III. 
trimestr’de kesilmesi 

Plasental ilaç transferini en aza 
indirmek için biyolojik ilacın 
son dozunun doğumdan önce 
belirlenmesi önerilir 

ADA; tahmini doğum 

zamanından (TDZ)  2-3 hf önce 

son dozun uygulanması 

 CZP; gebelik boyunca 

planlanan dozda devam 

edilebilir 

GLM; TDZ’den 4 –6 hf önce 

son dozun uygulanması,  

IFX;TDZ’den 6-10 hf önce son 

dozun uygulanması ( 4 hf’da 

bir uygulanıyorsa 4-5 hafta 

önce) 

Doğumdan sonra 24-48 sa 

sonra tedaviye devam edilmesi 

 

ETN 

I ve II. trimestr de kullanılabilir 
 

Gebelik süresince kullanımı 
düşünülebilir 

Koşullu öneri; I ve II. 
trimestr’de devam 

edilmesi, III. 
trimestr’de kesilmesi 

 

IFX 
I. trimestr de kullanılabilir, 16. 

haftada kesilmelidir 
 

Gebeliğin ilk yarısında (20. 
haftaya kadar) kullanılabilir. 
Gebelik süresinde gereğinde 

kullanılabilir 

Koşullu öneri; I ve II. 
trimestr’de devam 

edilmesi, III. 
trimestr’de kesilmesi 

 

CZM 

Gebelikte kullanılabilir 
Gebelik süresince kullanımı 

düşünülebilir 
 

Güçlü öneri; gebelik 
boyunca kullanılabilir 

GLM 

Veri yok Koşullu öneri, veri yok 
Koşullu öneri; ADA, 
ETN, IFX’la benzer 





Sonuç olarak  

 Gebede kronik inflamatuar hastalıklar; erken doğum, intrauterin büyüme geriliği ve sezaryen gibi olumsuz sonuçlara neden 

olabilir. 

  Aktif romatizmal hastalığı olan ve diğer tedavilerle hastalık aktivitesi kontrol altına alınamayan gebelerde TNFi kullanımı ile 

hastalık aktivitesine bağlı gelişebilecek olumsuz gebelik sonuçları önlenebilir. 

 Plasental geçişte TNFi’nün moleküler yapısı, FcRn afinitesi etkilidir. Fc parçası olmayan CZP’ün plasental geçişi  ihmal 

edilebilir düzeyde az bulunmuştur (gebelik boyunca kullanımı güvenli) 

 Gebelikte TNFi kullanımı konjenital malformasyon,  abortus riskinde artışa neden olmamaktadır. 

 TNFi dozu ve uygulama zamanı, doğum sırasında plasental aktarımı en aza indirmek için ayarlanabilir. 



Sonuç olarak  

 Anne sütünde TNFi’leri genel olarak  düşük seviyelerdedir. Laktasyon döneminde  hastalar bebek için çok az riskle veya hiç 

risk olmadan tedaviden fayda görebilirler. 

 Gebelikte  TNFi kullanımının yenidoğanda ciddi enfeksiyon riskinde artışa neden olmadığı yönünde sonuçlar bildirilmiştir. 

 İntrauterin TNFi maruziyeti olan yenidoğanlarda inaktif aşılamaya aşı takvimine göre devam edilebilir. Gebeliğin ikinci 

yarısında intrauterin biyolojik maruziyeti olan yenidoğanlarda  canlı aşıların uygulanmasında dikkatli olunmalıdır. 

 Tedaviyi hem anne hem de fetüs için güvenli olacak şekilde seçmek için her hastanın risk ve fayda dengesi açısından 

bireysel değerlendirilmesi gerekir. 

 Hasta ile ortak alınacak karar tedaviye uyumunu arttırıp, postpartum hastalık alevlenmesi gibi doğabilecek olumsuz 

sonuçları azaltacaktır. 



Teşekkürler… 


