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Hastalık Aktivitesi- Gebelik Sonuç İlişkisi
• Artmış hastalık aktivitesi
RA ve SLE’de artmış prematürite ve plasental yetersizlik riski
Anne ve fetüs için artmış morbidete ve mortalite riski
• Gebelik komorbidetelerini azaltmak için sıkı hastalık kontrolü şart
• Embriyotoksik olmayan ajanların seçimi önemli
• Gebelikte TNF-α inh. leri ile ilgili güvenlik datası artmakta

Severity of RA Disease and Effect on Pregnancy Outcomes: OTIS Study
• Prospektif kohort çalışması, 2005-2013, 440 RA’lı kadın hasta
• Hastalık şiddetindeki artış erken doğum ve düşük doğum ağırlıklı (SGA) bebek
doğumu ile ilişkili
• Erken gebelikte RA hastalık şiddeti, erken doğum ve SGA için predikte edici
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DMARD’ların Yeni Sınıflaması
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Hastalık Aktivitesi- Gebelik Sonuç İlişkisi
• Artmış hastalık aktivitesi
RA ve SLE’de artmış prematürite ve plasental yetersizlik riski (20- (5-8)
Anne ve fetüs için artmış morbidete ve mortalite riski
• Gebelik komorbidetelerini azaltmak için sıkı hastalık kontrolü şart (20)
• Embriyotoksik olmayan ajanların seçimi önemli
• Gebelikte TNF-α inh. leri ile ilgili güvenlik datası artmakta

Review of biologic use during pregnancy over time
Percentage of women who used biologic drugs during pregnancy

16.6%

5.1%

in 2012

in 2001

(p<0.001)

Romatolojik hastalıklarda yeni ajanlara ihtiyaç
Data from cohort of women (n=2,645) with systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis or ankylosing spondylitis using health insurance records
(Medicaid [2001–2010] or Optum Clinformatics [2004–2012]) who were filling prescriptions for immunomodulatory agents in the 3-month period prior to pregnancy.
Desai RJ, et al. Arthritis Rheumatol 2016;68:1183–9.

Hedefe yönelik sentetik ajanlar (tsDMARD)
• Hücre içi sinyal ileti yolaklarının inhibitörleri
• Küçük molekül oral ilaçlar
• Düşük immunojenite oranları
• Janus kinase (JAK) inhibitörleri
Tofacitinib, Baricitinib, Upadacitinib
• Fosfodiesteraz 4 (PDE-4) inhibitörleri
Apremilast
• Yeni tedaviler oldukları için gebelerde bu ajanlarla ilişkili güvenlilik
datası hala çok yetersiz

PDE-4 inhibitörleri-Apremilast
• ↑ cAMP düzeyleri → Hücre içi sinyal ileti yolakları
• Multipl proinflamatuar sitokinlerin (TNF-α, IFN γ, IL-12/23, IL-17)
downregülasyonu

• PSO ve PSA’de EMA ve FDA onaylı
• Behçet’de oral ülser tedavisinde onaylanan ilk biyolojik ajan
• Plasentayı geçme olasılığından ve yeterli veri olmadığından gebelikte kontendike
• Hayvan çalışmasında sütte saptanmış olup, insanlarda veri olmadığından
laktasyonda da önerilmemekte

Yeni Tedavi Hedefi: İntraselüler Sinyalizasyonun Önlenmesi
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Sitokin Sinyalizasyonunda Rol Oynayan Kinaz Yolakları

Sitokin Reseptörlerinin Bağlanması JAK Sinyalizasyon Yolaklarını Aktive Eder
1

Sitokin, hücre yüzeyi
reseptörüne bağlanarak
reseptör polimerizasyonuna ve
ilişkili JAK'ların
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Aktifleştirilmiş JAK'lar yeni gen
transkripsiyonu etkinleştirmek
için dimerize olan ve çekirdeğe
taşınan STAT'ları fosforile eder

Shuai K, Liu B. Regulation of JAK-STAT signalling in the immune system. Nat Rev Immunol. 2003;3(11):900-911.

JAK inh.leri Hücre içi Sinyalizasyon Yolaklarını Hedefler
1

2

3

4

Tofasitinib
JAK inh. hücreye girer ve JAK fosforilasyon
bölgesine bağlanır

Sitokin, hücre yüzeyi reseptörüne bağlanır
ve reseptör polimerizasyonuna yol açar1

JAK inh, JAK'ın otofosforilasyonunu ve
aktivasyonunu inhibe eder.2 JAKlar
reseptörleri fosforlayamadığı için STAT’lar
kenetlenemez.

JAK'lar STAT’ları fosforlayamadığı için,
STAT’lar inflamatuar mediatörlerin yeni gen
transkripsiyonunu aktive etmek için
dimerize olamaz ve çekirdeğe taşınamaz.

JAK inh.leri, JAK fosforilasyon noktasında JAK sinyal yolağını bloke eder
JAK, Janus kinase;
STAT, signal transducer and activator of transcription.

1. Shuai K et al. Nat Rev Immunol 2003;3:900–911.
2. Jiang JK et al. J Med Chem 2008;51:8012–8018.

JAK İnhibitörleri
• Biyolojiklere benzer etkinlik ve güvenlilik profili
• Hızlı etkinlik: 2. haftadan itibaren anlamlı yanıt
• Birden fazla sitokinin dengeli ve geri dönüşümlü olarak inhibisyonu
• Kısa yarı ömür: yaklaşık 3 saat
• Oral kullanım
• Küçük molekül → Plasentayı geçme potansiyeli ↑
• Düşük immünojenisite nedeniyle sekonder etki kaybı gözlenmez
• Taşıma ve saklama kolaylığı: Soğuk zincir gerekmez
• Kombinasyon ve monoterapi olarak kullanılabilme

Preklinik Hayvan Çalışmaları
Tofacitinib insanlarda önerilen dozun 13 ile 146 katı dozlarda

tavşanlarda ve ratlarda teratojenik
• Ventriküler septal defekt
• İskelet/Kranial malformasyonlar
• Postimplantasyon kayıp (Tofa % 56.8 vs Kontrol % 4)
• Canlı fetüs sayısında azalma
• Düşük fetal ağırlık

• Hayvan çalışmaları ile insanlardaki gebelik riski üzerine etkisini tahmin
etmek zor
• Bu konuda insanlar üzerinde yapılmış prospektif kontrollü klinik
çalışma yok
• Gebelik sonuçları üzerine 2 tane retrospektif çalışma

Amaç; Tofacitinib RA/PSO RCT çalışmadan gelen gebelik sonuçlarını bildirmek
Nisan 2014’ e kadar Pfizer güvenlik datasından
Onay almış tüm ülkelerden gelen bildirimler
• 9815 hasta içinde 1821 doğurganlık yaşında kadın hasta
• 47 gebelik → 33 Tofa monoterapi
13 Tofa-MTX kombinasyon
1 Bilinmiyor
• 44 paternal maruziyet → 43 Tofa monoterapi
1 Tofa-MTX kombinasyon

Gebelik Sonuçları

•
•
•
•
•

47 gebelikte;
Fetal ölüm yok
25 sağlıklı yeni doğan
1 konjenital pulmoner
kapak stenozu (% 2)
(1 mono)
7 spontan düşük (% 15)
(4 mono, 3 kombi)
8 medikal terminasyon
(4 mono, 3 kombi)
6 takipsiz

Gebelik Sonuçları

Gebelik Sonuçları
44 paternal maruziyet;
• 23 sağlıklı yeni doğan
• 5 spontan düşük (4 mono, 1 kombi)
• 16 takipsiz

Çalışmanın Kısıtlılıkları
• Az sayıda gebe hasta grubu
• Prospektif değil
• 6 hastanın (% 13) takibi yok
• Altta yatan RA/PSO hastalık aktiviteleri
• Eşlik eden tedaviler
• Eşlik eden medikal durumlar

Sonuç
• Genel popülasyona ve biyolojik tedavi alanlardakine benzer gebelik sonuçları
• RA ve PSO’li hastalardakiler ile de benzer gebelik sonuçları

• Kesin sonuç çıkarmak için yeterli değil
• Tofacitinib maruziyeti olan gebeliklerin RCT çalışmalarda izlenmesine devam edilmeli
• Otoimmun hastalığı olan kadınların gebeliklerinin yaklaşık yarısında planlanmamış
gebelik (1,2) Bu nedenle çoğu hasta gebe kaldıklarında mevcut tedavilerini almakta.
Tofacitinib altında planlanmamış bir gebelik olursa, risk-yarar oranı hasta, aile ve ilgili

sağlık profesyoneli arasında tartışılarak karar verilmeli
1. Brouwer J et al. Ann Rheum Dis. 2014;0:1-6
2. Østensen M. Nat Rev Rheumatol. 2014;10:518-9

• Amaç; 5 adet Tofacitinib ÜK çalışmasından gebelik sonuçlarını bildirmek
RA, PSO, PSA kohortundan gelen gebelik bildirilerini güncellemek
• Pfizer Mart 2017’ye kadar olan güvenlik datasından gelen bildiriler

• 1157 hasta içinde 301 doğurganlık yaşında kadın hasta
• 11 gebelik
• 14 paternal maruziyet

Gebelik Sonuçları
11 gebelikte;
Fetal ölüm yok
Konj. Malformasyon yok
•
•
•
•

4 sağlıklı yeni doğan
2 spontan düşük (% 18)
2 medikal terminasyon
3 takipsiz

Gebelik Sonuçları
(n=74)

(n=84)

Sonuç
• Genel popülasyona ve diğer tofa çalışmasına benzer gebelik sonuçları
• Kesin sonuç çıkarmak için yeterli değil
• Tofacitinib maruziyeti olan gebeliklerin RCT çalışmalarda izlenmesine
devam edilmeli

Laktasyon
• Gebeliktekine benzer şekilde, laktasyon için insanlarda yapılmış
çalışma sonucu yok
• Tofacitinib ratlarda serumdakinin 2 katı miktarda sütte saptanmış
• Mevcut hayvan çalışmasından dolayı insanlarda da süte geçiş olası
• Daha fazla veri elde edinceye kadar, ilaç alındıktan 18 h sonraya kadar

emzirme önerilmemekte

EULAR 2016 points to consider for use of antirheumatic drugs before
and during pregnancy and lactation
Pregnancy

Breast feeding

Drug

Statement on compatibility of drug with
pregnancy based on evidence

Percentage of
agreement with
statement

Expert opinion on use of
drug in clinical practice
(%)*

Statement on compatibility of
drug with breast deeding based
on evidence

Percentage of
agreement with
statement

Abatacept

No statement can be made in regard to safety during
pregnancy due to scarce documentation; treatment with
abatacept is therefore best avoided

94

No data exist regarding abatacept in breast
milk, therefore abatacept should be avoided
in breast feeding

75

Kineret

Current evidence does not indicate an increased rate of
congenital malformations; kineret can be used before
and during pregnancy when there are no other well
studied options available for treatment

100

No data exist regarding kineret in breast
milk, therefore kineret should be avoided in
breast feeding

88

Belimumab

Current evidence does not indicate an increased rate of
congenital malformations; because of limited evidence,
alternative medications should be considered for
treatment throughout pregnancy

100

No data exist regarding belimumab in
breast milk, therefore belimumab should be
avoided in breast feeding

82

Tocilizumab

No statement can be made in regard to safety during
pregnancy die to scarce documentation; treatment with
tocilizumab is therefore best avoided

100

No data exist regarding tocilizumab in
breast milk, therefore tocilizumab should be
avoided in breast feeding

69

Tofacitinib

Current evidence is insufficient
in a planned pregnancy
treatment with tofacitinib
should be stopped 2 months
before conception

100

No data exist regarding
tofacitinib in breast milk,
therefore tofacitinib
should be avoided in
breast feeding

100

Ustekinumab

Current evidence does not indicate an increased rate of
congenital malformations; because of limited evidence,
alternative medications should be considered for
treatment throughout pregnancy

100

No data exist regarding ustekinumab in
breast milk, therefore ustekinumab should
be avoided in breast feeding

75

Expert opinion on breast
feeding and medication (%)†

Götestam Skorpen C, et al. Ann Rheum Dis. 2016;0:1–16.

Sonuç
• Henüz gebelikte JAKi’lerinin güvenilirliği için yeterli veri yok

• Güvenilirlilik verileri kesinleşmedikçe, JAKi’ nin gebelikte ve laktasyonda
kullanımından kaçınılmalı
• JAKi kullanan doğurganlık çağındaki hastalara kontrasepsiyon önerilmeli
• Plansız gebelik oluşmuşsa, hasta ve ailesiyle birlikte risk-yarar konusu

tartışılarak gebeliğin devamına karar verilmeli
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