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AFS - Prevalans 50/100000 
Schreiber K, et al. Nature Rev 2018 

de Jesus GR, et al. Lupus 2020;29:1601-15 

 



AFS Kriter - Gebelik Morbiditesi 

 ≥ 10 haftada açıklanamayan en az 1 fetal kayıp    

                   (morfolojik olarak normal)  

 < 34 hafta en az 1 prematüre doğum 

(preeklampsi/eklampsi veya plasental yetmezlik nedeni ile) 

             (morfolojik olarak normal)  

 < 10 haftalık en az 3 tane arka arkaya düşük 

   (maternal ve paternal diğer nedenler dışlanmış) 

          (preembriyonik/embriyonik kayıp) 



Schreiber K, et al. Nature Rev 2018 

Patogenez 

                    İlk trimesterde 

         *aPL inflamasyonu tetikleyerek  

  trofoblast proliferasyon-invazyonunda 

           

                  Geç dönemde  

            *plasental infarkt,  

     *spiral arterde yetersiz yapılanma       

           plasental disfonksiyon 

 



Maternal Komplikasyonlar 
 Pre-eklampsi *  (%20-50) 

 Eklampsi 

 HELLP (mikroanjiopatik hasar - erken) 

Fetal Komplikasyonlar 

 Tekrarlayan erken düşükler (<10 hf) 

 Geç fetal kayıp 

 Prematüre 

 İUGG, SGA  

 

Andreoli L, et al. J Autoimmun 2012 



Gebelik Morbiditesinde aPL Sıklığı 

  Sağlıklı kadında %1-5 aPL (+)  

  Asemptomatik aPL (+) gebelik morbidite riski ?? 

Andreoli L, et al. Arthritis Care Res 2013 
de Jesus GR, et al. Lupus 2020;29:1601-15 

Tekrarlayan erken gebelik kaybı %0.5-2 (genel) 

             %15’inden uterus malformasyonları 

  120 literatürlük derlemede 

          TEGK olan hastaların %2-6’da aPL (+) 



  ≥20.hf fetal ölüm olan kadınların %11’inde aPL (+)       

                         (veritabanı) 

  Preeklampsi/plasental yetmezlik - prematüre    

       doğumun ~%11’inde aPL (+) (kontrol %1.4)    
               **%52.6 konfirmasyon yok**                 

 

de Jesus GR, et al. Lupus 2020;29:1601-15 
Page JM, et al. Obstet Gynecol 2017 

Gibbins KJ, et al. Lupus 2018 
 
 

AFS olanlarda heparin ve DDA aspirine rağmen  

        >%10 fetal kayıp (2 gözlemsel çalışma) 

                 %9-10 şiddetli preeklampsi 



AFS’de Gebelik Morbidite Sıklığı 

Veriler sınırlı 
         Birçok çalışma retrospektif 
         AFS tanısı ile ilgili sıkıntılar 
         Çoğu hasta profilaktik tdv alıyor 

Danza A,et al. Best Prac Res Clin Obstet Gynaecol 2012 
 Chighizola CB, et al. Expert Rev Clin Immunol 2014  

Tedavisiz AFS’nin sadece %20’de sorunsuz                   

                       1/3’inde preeklampsi 

                           >%10’unda SGA 

  *Triple (+) ve öyküde gebelik morbiditesi varsa* 

                fetal kayıp riski  %50-75  



Çok merkezli retrospektif Avrupa Çalışması 

 Gebelik morbiditesi 125/196 (%63.8)  (156 hasta) 

       (2015 EUROAPS – 247 gebelikte %52.2)  

         Fetal Ölüm %65.6          Erken düşük %11.2 
         Prematüre  %16             Kombinasyon %7.2 
 
 

  Refrakter Obstetrik AFS 

     Rekürren düşük  %31      İntrauterin ölüm    %47     

     Prematüre          %22     HELLP/preeklampsi %10 
 

Rufatti A, et al. Thromb Haemost 2014 
Alijotas-Reig J, et al. Autoimmun Rev 2015 

  

Mekinian A, et al. Autoimmun Rev 2017  

%63.8 

%52.2 

%47 

%65.6 



aPL tipi  

  Gebelik kaybı olanlarda  

           LAK prevalansı           %7-12 

           aCL prevalansı            %3-16 

           aβ2GPI prevalansı       %2-8 

                        Schreiber K, et al. Nature Rev 2018 

 
Benson AE, et al.  2019 ICAA 

de Jesus GR, et al. Lupus 2020;29:1601-15 

   LAK (+) >22. hf fetal ölüm için OR 4.3 

 aPL (+) vs kontrol TEGK benzer (abstract) 

                          %1.8 vs 1.4 

                        



Geç gebelik komplikasyonları olan ve olmayan   

                    100 hasta %31 vs %16 

         aPL pozitifliği    >%26 vs %9 

                         Foddai SG, et al. J Thromb Haemost 2020;18:2921-8 



aPL Pozitif Hasta Yönetimi 

  Risk değerlendirilmesi yapılmalı 

          AFS ilişkili tromboemboli 

          CAPS 

          Gebeliğe bağlı hipertansif hastalık 

          Fetal komplikasyonlar 

  SLE, öyküde tromboemboli, gebelik morbidite 

 

de Jesus GR, et al. Lupus 2020;29:1601-15 



Lochshin MD, et al..Arthritis Rheum 2012 

 

      PROMISSE   (806 gebe -144 aPL) 

  aPL       %19 (28/144)   LAK (+) - %39 

  Kontrol   %2 (3/159)     LAK (-)  - %3    
                    

                       * Tromboz öyküsü %52 
                           Olmayanların     %13  

                       * SLE olan         %23 
                          SLE olmayan   %17 
 

                           DDA ve heparine (+) 
                          Gebelik morbiditesi !!!! 
 

%39 

%52 

%23 



Yüksek Risk 

 LA pozitifliği 

 Çift veya triple pozitiflik 

 Persiste yüksek titre aPL 

       

 

de Jesus GR, et al. Lupus 2020;29:1601-15 
Tektonidou MG, et al. Ann Rheum Dis 2019;78:1296-304 



Düşük Risk 

  LA negatif, AKA/ β2GPI (+) (tek) 

        düşük titre antikora sahip olanlar gibi 

                düşük riske sahip 

 

  LA negatif, AKA ve β2GPI (+)  

      DDA ve heparin alıyorsa 2. ve 3. trimester 

               düşük riske sahip 

 

 
de Jesus GR, et al. Lupus 2020;29:1601-15 

Tektonidou MG, et al. Ann Rheum Dis 2019;78:1296-304 



APS’de majör risk faktörleri 

  Yüksek riski aPL profili 

       (LA, çoklu aPL, orta veya yüksek titre) 

  SLE varlığı 

  Vasküler/trombotik APS öyküsü 

  Önceki gebeliklerde komplikasyon varlığı 

  Kan basıncı yüksekliği 

  C3 ve C4 düşüklüğü 

  Anormal uterin ve umbilikal arter kan akımı 

Carolis SD, et al. Autoimmun Rev 2018 
Andreoli L, et al. Ann Rheum Dis 2017 

Rufatti A, et al. Thromb Haemost 2014 



  Genel risk faktörleri 

                      *Sigara, alkol,  

                      *DM, HT, SLE 

                      *obezite 

 

  Planlı gebelik 

  aPL (+) östrojen içeren kontrasepsiyon !!! 

                 Tromboz riski 

Folik asit, Ca ve D vitamini takviyesi 

 
Carolis SD, et al. Autoimmun Rev 2018;17:956-66 

Sammaritano LR, et al. Arthritis Care Res 2020;72:461-88 

 



Sammaritano LR, et al. Arthritis Care Res 2020;72:461-88 



TAKİP   

  Rutin Takip, TA takibi 

  Doppler - uterin arter kan akımında azalma 
plasental yetmezliği gösteren indirekt bir bulgu 

  2. trimesterde uterin arter ve umbilikal arter 
end diastolik kan akımı ölçümü önerilmekte 

         20-24. hf normal - iyi fetal sonlanım        
                     güçlü bir prediktör 

  Fetal büyüme ve amniyon sıvı miktarı önemli 

 Schreiber K, et al. Nature Rev 2018 
Carolis SD, et al. Autoimmun Rev 2018 

 Chighizola CB, et al. Expert Rev Clin Immunol 2014  

Multidisipliner yaklaşım 
KDH 



Sammaritano LR, et al. Arthritis Care Res 2020;72:461-88 



Beltagy A, et al. Am J Reprod Immunol 2021;85:e13258 



Tedavi 

Beltagy A, et al. Am J Reprod Immunol 2021;85:e13258 
Sammaritano LR, et al. Arthritis Care Res 2020;72:461-88 

Tektonidou MG, et al. Ann Rheum Dis 2019;78:1296-304 
 
 

Asemptomatik aPL pozitifliği 

  Yakın takip 

  DDA (75/81-100mg) – preeklampsi oranı 

             plasental disfonksiyonu önlemek 

               Erken dönemde (<16. hafta) 

  DMAH –yüksek riskte 

   (triple (+), LA (+), ileri yaş, IVF) 

  HCQ – SLE gibi bir durum varsa 



  DDA 
 

  %90’dan fazlasında düşükler olan SLE kadınlarda   

                DDA >%84’ünde canlı doğum 

 
 

  DDA – (Genel) (16hf) preeklampsi riskini   %24   

                                     erken doğum riskini   %14 

                                     IUGG riskini             %20 

        

              16. haftadan önce başlanması önerilmiş 

Elder MG, et al. Lancet 1988 

Henderson JT, et al. Ann Intern Med 2014 



Obstetrik AFS 

  DDA (75/81-100mg)  

           plasental disfonksiyon 

Prekonsepsiyonda başlama canlı doğum 
                           oranı 

  DMAH – profilaktik doz (risk profili) 

    (erken gebelik döneminde başlanmalı) 

  Tam obstetrik kriter karşılanmıyorsa !!! 

Beltagy A, et al. Am J Reprod Immunol 2021;85:e13258 
Sammaritano LR, et al. Arthritis Care Res 2020;72:461-88 

Tektonidou MG, et al. Ann Rheum Dis 2019;78:1296-304 
 
 



  DDA + DMAH (tedavi dozunda) 

  DMAH - teröpatik doz 

  Varfarin          DMAH (<6. hafta) 

   

Trombotik AFS 

Beltagy A, et al. Am J Reprod Immunol 2021;85:e13258 
Sammaritano LR, et al. Arthritis Care Res 2020;72:461-88 

Tektonidou MG, et al. Ann Rheum Dis 2019;78:1296-304 
 
 



  DDA + DMAH (6 çalışma) 

Fransız kohortu  vs   PROMİSSE kohortu    

             (177/117)              (87/87) 

         Canlı doğum oranı  %89 vs %82 

         Gebelikte problem %28 vs %40 
    DDA %84 – DMAH %96 – DDA+DMAH %81 

 

 

de Jesus GR, et al. Lupus 2020;29:1601-15 
Yelnik CM, et al. Lupus 2018 

 
 
 
 

Metaanaliz -RCT – 334  canlı doğum  

                DDA                    %56  
                kombinasyonda    %74 

Canlı doğum   -        Tek başına DDA  %40-76 
(tekrarlayan düşük)    Kombinasyon       %72-85 



  %20-30 standart tedaviye direnç 

  DMAH dozunu arttırma  

  HCQ, steroid, IVIG 

 

  Aferez, TNFi, statin ??? 

  anti-C5 (ecuzilumab) 

 

Dirençli AFS 

Beltagy A, et al. Am J Reprod Immunol 2021;85:e13258 
Sammaritano LR, et al. Arthritis Care Res 2020;72:461-88 

Tektonidou MG, et al. Ann Rheum Dis 2019;78:1296-304 
Andreoli L, et al. Ann Rheum Dis 2017 

 
 
 



Obstetrik AFS’li sıçan modelinde ve insanda (7) 
              C3a ve C5a seviyesinde azalma  
                     plasental değişiklik  

         fetal ölümler açısından koruyucu etki 

Mekinian A, et al. Autoimmun Rev 2015  

Hidroksiklorokin 

Bertolaccini M, et al. J Autoimmun 2016 

30 Dirençli AFS (35 gebelik) (25 kontrol) 

        *Gebelik kaybı %81 den %19’a gerilemiş  
        *Canlı doğum   %78 (11/14) 

  (ref OAFS+TAFS: 5; ref OAFS: 9; nonref OAFS: 
7; nonOAFS: 9) (Multisentrik Avrupa retrospektif)   



Retrospektif multisentrik  (6 merkez) 
            HCQ  -      51 gebelik (31 kadın) 
            Kontrol  -  119 gebelik (65 kadın) 

     *Canlı doğum                  %67 vs %57   p:0.05 

     *APS ilişkili morbidite   %47 vs %63   p:0.004 

     >10hf fetal kayıp            %2 vs  %11    p:0.05 

  Sciascia S, et al. Am J Obstet Gynocol 2016 

Schreiber K, et al. Semin Thromb Hemost 2017 

HYPATIA - çok merkezli RKÇ bir çalışma –  

           AFS gebelerde HCQ  - (protokol) 



  2013 – 2020 arası 217 aPL + GM 

  %30.9 DDA+DMAH rağmen komp 

  56/67 tekrar gebe kalmış 

  41/56 hastaya HCQ 1x1/1x2 

  %78 sağlıklı canlı doğum – toplamda 

 

Khizroeva J, et al. J Matern Fetl Neonatal Med 2021 



Frishman M, et al. Curr Opin Obstet Gynecol 2020;32:351-8 

  HCQ - iyi tolere 

  Canlı doğum  
         OR 1.33 

  RCT ihtiyaç var 

250 gebelik 

     HCQ (+) 

 521 gebelik 

      HCQ (-) 

403 çalışma – 4 çalışma 



Yüksek doz steroid !!!!  (1980-90) 

         Erken membran rüptürü   -   preeklampsi 

 
Düşük doz steroid (10mg/gün) DDA+heparin  

    Retrospektif çalışma –  (14.hf 10mg/gün) 

       (Tekrarlayan gebelik kaybı olan 18 hasta/23 gebelik)  

   %4       %61 canlı doğum (%57’si komplikasyonsuz) 

        <10hf kayıp %64          >10hf kayıp %29** 

          Prematüre %21**       preeklampsi 2/23(~%1) 

   

 
Bramham K, et al. Blood 2011 

Mekinian A, et al. Autoimmun Rev 2015  

 

Steroid  



 Pilot Çalışma (38 AFS) ≥3 ilk trimester düşük 

      Gebelik (+) olunca sadece 300mg/kg/3 hf IVIG 

                       %81.4 termde sağlıklı doğum 

 

 

Branch DW, et al. Am J Obstet Gynecol 2000 

 

Marzusch K, et al. Acta Obstet Gynecol Scand 1996 

IVIG 

RKÇ  - 16 AFS gebe  (IVIG:9, plasebo:7)  
(DDA+DMAH) 

      Fetal büyüme geriliği     (%14 vs %33; p:0.39) 

      Yenidoğan yoğun bakım  (%20 vs %44; p>0.05) 

      Preeklampsi                    (%44 vs %11; p:0.19) 

      Prematüre **                 (%100 vs %33; p:0.01)     
      



  

RKÇ – 40 AFS (IVIG: 21 vs  DDA+DMAH: 19)            
                     canlı doğum %57 vs %85 

 

Dendrinos S, et al. Int J Gynaecol Obstet 2009 

Triolo G, et al. Arthritis Rheum 2003 

 

Çok merkezli RKÇ (85 AFS IVIG vs DDA+DMAH) 
          canlı doğum   %39.5 vs %72.5     (p:0.003) 
                        (38 hasta)      (40 hasta) 

 



Rufatti A, et al. J Reprod Immunol 2016 

 Prospektif – 14 ciddi AFS (%42.8 tromboz)  

           ( 18 gebelik) DDA+DMAH 

                                                 Canlı Doğum 

      IVIG + plazmaferez (7)            %86.7 
      Sadece IVIG  (5)                      %60 
      IVIG + KS      (3)                      %100 
      IVIG + immunadsorpsiyon (2)    %100     
      Plazmaferez (4)                        %100 

                         canlı doğum   %94.4 
                         prematüre      %5.5 
                         ciddi komp      %11.1 



Provastatin protrombotik ve proinflamatuar 
süreçlerde azalma  

Statinler 

Lefkou E, et al. J Clin Investig 2016;126:2933-40 

  21 gebe AFS  

    10 hasta  -   DDA+DMAH 

    11 hasta  -   DDA+DMAH+provastatin        

  Komplikasyonlarda azalma (kan akımını  ) 

  Refrakter AFS’de preeklampsi veya İUGG 
başlangıcından sonuna kadar verilirse etkili ?? 

 



  IMPACT çalışması (NCT03152058)  
(İmprove pregnancy in APS with certolizumab Therapy) 

  Hayvan modellerinde TNFi ile iyileşme 

  Erken sonuçları olumlu          (Branch W) 

 

Anti-TNF 



     Peripartum 

  Epidural anestezi 

        * Profilaktik DMAH son doz ~ 12 saat önce 
      İşlemden ~ 6-8 saat sonra tekrar başlanmalı 

        * Tedavi dozu DMAH 24 saat önce azaltılıp  
      İşlemden sonraki 24 saatte tekrar başlanmalı 

  İndüksiyon veya planlı sezeryan 

          * DMAH 12 saat önce kesilmeli 

 
Chighizola CB, et al. Expert Rev Clin Immunol 2014 

Fisher-Betz R, et al. Best Prac Res Clin Rheumatol 2017 

 



Postpartum 

  Postpartum dönemde tromboz riski yüksek 

  AFS’de gebelik komplikasyonları olanlarda !! 

  Tekrarlayan düşük - 12 yıllık tromboz 

 

                               pAFS               %19.3 (n=57) 
                               İdiopatik          %4.8 (n=86) 
                               Genetik defekt    %0 (n=42) 
                               aPL (+) sağlıklı      %0 (n=30) 

Martinez-Zamora M, et al. Ann Rheum Dis 2011;71:61-6 



Postpartum 

  DDA, DMAH, Warfarin 

    4-6 hafta devam edilmeli (6-12 hafta) 

  Gebelik öncesi 

   *Warfarin endikayonu varsa DMAH kanama 
riski geçer geçmez (5-7 gün) warfarine geçilir 

 

 

Chighizola CB, et al. Expert Rev Clin Immunol 2014 
Fisher-Betz R, et al. Best Prac Res Clin Rheumatol 2017 

Sammaritano LR, et al. Arthritis Care Res 2020;72:461-88 
 

 



Bebek 

  Pl’dan geçen 6 aya kadar aPL IgG  (%30) 

  12. ayda aβ2GPI daha yüksek titrede pozitif  

          (kontrol grubunda da benzermiş) 

  Takipte nörolojik ve FM normal 

  Primer AFS’li anne çocuklarında (17 çocuk) 

                    %26 özel eğitim 

Marder W, et al. Lupus Sci Med 2014;1:e000034 
Nacinovich R, et al. Arthritis Rheum 2008;59:354-51 

 

 



  aPL yakın takip edilmeli –risk - KDH 

  DDA, DDA+DMAH 

  >%20 hasta tedaviye dirençli 

  HCQ, steroid, IVIG 

  Postpartum dönemde 6 hf antikoagülasyon 




