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HASTAM GEBE! 

Eyvah! 
Ne ilaç kullanıyor?? 

Şimdi ne yapacağım? 

Aktif hasta!! Stabil 

hasta  

Doğuma hazırlık 

Doğum sonrası ve 

emzirme dönemi 



 Gebeliklerin çoğu plansız 

 

 İlaçlar ve/veya aktif romatizmal hastalık obstetrik 

komplikasyon riskini arttırabilmektedir 

 

 Çalışmalar yetersiz 

 

 Gebelik isteği olan bireylerin bilgilendirilmesi 

 



 Multidisipliner yaklaşım:  

 Romatoloji + Kadın hastalıkları ve doğum + 

Pediatri 

 

 Planlı gebelik = Alevlenme oranlarında azalma, iyi 

obstetrik sonuçlar 

 

 İlaçlar konusunda bilgilendirilme, uygun korunma 

yöntemleri 



 İdeal olan konsepsiyon öncesi dönemde, 

romatizmal hastalık yönetimi ve gebelik planı 

yapılmasıdır.  

 Her hasta mevcut hastalık zemininde obstetrik 

komplikasyon riskini artırabilecek faktörler  

 Yaş,  

 İlaçlar,  

 Hastalık aktivitesi,  

 Komorbid durumlar,  

 Organ tutulumları,  

 Önceki gebeliklerinin komplikasyonları ve sonuçları  

 Son hastalık alevlenmesinin şiddeti/zamanı  

 Otoantikor profilleri açısından (özellikle sle’de) 

değerlendirilmelidir. 



 Romatizmal hastalıkların gebelikle etkileşimleri 

değişkenlik gösterir. 

 Sistemik lupus eritematozuslu hastaların önemli bir 

kısmında alevlenme yaşanabilirken,  

 Romatoid artrit gibi kronik inflamatuvar artritlerin önemli bir 

kısmında gebelikte hastalık aktivitesinde yatışma 

gözlenebilir. 



 Aktif hastalık mutlaka tedavi edilmeli 

 

 Klinik remisyon ya da düşük hastalık aktivitesi 

 En az 6 ay süre ile remisyon 

 

 Hafif-orta şiddette hastalık           düşük riskli ilaçlar  

 

 Hayati organlarda tutulum, aktif hastalık, kalıcı 

hasar varlığı   gebelik 



 Planlı gebelik   

 teratojenik ilaçlar kes   gebelik açısından düşük riskli 

daha güvenli ilaçlar. 

 Plansız gebelik 

 Teratojenik ilaç hemen kes  

 Hasta ve ailesi, romatoloji hekimi, kadın doğum 

hekiminin ortak işbirliği 

 

 İlaçların tümüyle kesilmesi sakıncalı 

 Alevlenme, kötü obstetrik sonuçlar 



YARARLANıLAN KAYNAKLAR 



HIDROKSIKLOROKIN: 

 Konjenital malformasyon riskinde artışa dair kanıt 

yoktur.  

 Gebelik boyunca ve emzirme döneminde 

gerektiğinde güvenle kullanılabilecek düşük riskli 

ilaçlardandır.  

 Özellikle SLE hastalarında, remisyon idamesi 

ve/veya alevlenmelerin önlenmesi açısından 

gebelik öncesi dönemde ve tüm gebelik boyunca 

kullanılması önerilmektedir.  

 Paternal kullanımı konsepsiyonla uyumlu kabul 

edilmektedir. 



OR of congenital defects and live births. OR of spontaneous abortion and fetal death 



 Hidroksiklorokin 

 

 Gebelik 

 

 Emzirme 

 

 Paternal  

 

OR of prematurity. 



AZATIOPRIN: 

 Aktif formu 6-merkaptopürin  

 

 Bu dönüşümü yapan enzim plasentada yoktur;  

 

 Bu nedenle azatioprin plasentadan geçemez. 

 

 Azatioprin gebelikte düşük riskli ilaçlardandır, 2 

mg/gün dozunu geçmeyecek şekilde, gereklilik 

halinde gebelikte kullanılabilir.  

 



 Bu sonuçlar, AZA'nin (50-100 

mg/gün) doğum kusurlarının 

oranında ciddi artış yok; ancak 

daha düşük doğum ağırlığı, 

gebelik yaşı ve prematürelik ile 

ilişkilidir. 



 Cleary ve ark. Erken gebelikte AZA'ya maruz kalan 

bebeklerde konjenital malformasyonlar, özellikle 

ventriküler/atriyal septal defektler açısından orta 

derecede artmış risk olabilir. Ayrıca büyüme 

kısıtlaması ve erken doğum riski de artar. 

 

 

 

 
 Cleary BJ, Källén B. Early pregnancy azathioprine use and pregnancy outcomes. Birth 

Defects Res A Clin Mol Teratol. 2009 Jul;85(7):647-54. doi: 10.1002/bdra.20583. PMID: 

19343728. 

 

 



 Azatiopirinin anne sütüne geçişi çok azdır, 

laktasyon döneminde kullanılabilir.  

 Paternal maruziyeti konsepsiyon açısından 

sakıncalı değildir. 

 

 Gebelik 

 

 Emzirme 

 

 Paternal  

 



SULFASALAZIN: 

 Konjenital malformasyon riskinde artışa dair kanıt 

yoktur. Konsepsiyon öncesi ve gebelik boyunca 

folat desteği ile birlikte 2 g/gün dozuna kadar 

kullanılabilir.  

 3 g/gün fetal nötropeni,  max 2 g/gün 

 

 Sulfasalazin anne sütüne geçmektedir. Yenidoğan 

sarılığına yol açtığı hakkında teorik bilgiler 

mevcuttur. Prematüre bebeklerde, glukoz-6-fosfat-

dehidrogenaz (G6PDH) eksikliği ve 

hiperbilirübinemisi olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.  

 



SULFASALAZINE 

 

 Baba adaylarında ise sulfasalazin ile tedavinin; 2 ay ilaç 

kesilmesi ile düzelebilen oligospermi, azalmış sperm 

motilitesi, seminal anormalliklere yol açabileceği akılda 

tutulmalıdır. 

 

 Gebelik     ! max 2 g/gün - folik asit desteği 

 

 Emzirme    ! G6PDH – bilirübin  - prematür 

 

 Paternal           2 ay önce kes ya da semen 

analizi 

 



METOTREKSAT 

 Metotreksat folat antogonistidir. Aktif metabolitleri 

tedavi kesilmesinden aylar sonra bile hücre ve 

dokularda saptanabilir.  

 İntrauterin metotreksat maruziyetine en duyarlı 

sistem santral sinir sistemidir.  

 Nöral tüp defektleri, kraniyal ossifikasyon ve büyüme 

geriliği ortaya çıkabilir.  

 Gebelikte kontrendike, 3 ay önce kes 

 Konsepsiyon öncesi + gebeliğin birinci trimesteri 

folik asit replasmanı  



 Teorik olarak oluşabilecek risklerden ve yetersiz 
veriden dolayı laktasyonda metotreksat 
kullanımından kaçınılmalıdır.  

 Son yıllarda sınırlı sayıda veri; prekonsepsiyonal 3 
aylık periyotta düşük doz metotreksat paternal 
maruziyetinde fetüs için risk artışı olmadığını 
göstermektedir. 

 

 Gebelik   3 ay önce kes - folik asit 
replasmanı  

 

 Emzirme 

 

 Paternal    düşük doz  
 

 



LEFLUNOMID 

 Sınırlı kanıta dayanarak, leflunomidin insanlarda 

teratojenik etkisinin olmadığı, ancak hayvan 

çalışmalarında santral sinir sistemi ve iskelet 

malformasyonlarına yol açtığı saptanmıştır.  

 Gebelik planlayan kadınlarda leflunomid kesilmeli  

 Plazma A771 726 [leflunomid aktif metaboliti] 

düzeyi ölçülerek gebeliğe karar verilmelidir. <0.02 

mg/l 

 Kolestiramin (3×8 g, 11 gün süreyle) ile temizleme 

protokolü uygulanmalıdır. 

 



 Kolestamin bulunamıyorsa aktif kömür uygulaması 

yapılabilir.   

 



 56 canlı doğum        Majör yapısal defekt - anlamlı fark 
yok  

 Leflunomid + - RA     Daha küçük ve daha erken doğum  

 Düzeltme faktörü  -   RA içinde lef +/- anlamlı değildi. 

 

 Bu veriler, hamileliğin erken döneminde kolestiramin 
eliminasyon prosedürü uygulanan kadınlar arasında 
leflunomid maruziyetine bağlı olarak olumsuz gebelik 
sonuçları riskinde önemli bir artış olduğu fikrini 
desteklememektedir. 
 

 

 

 

 Chambers CD, Johnson DL, Robinson LK, Braddock SR, Xu R, Lopez-Jimenez J, Mirrasoul N, 
Salas E, Luo YJ, Jin S, Jones KL; Organization of Teratology Information Specialists 
Collaborative Research Group. Birth outcomes in women who have taken leflunomide 
during pregnancy. Arthritis Rheum. 2010 May;62(5):1494-503. doi: 10.1002/art.27358. PMID: 
20131283; PMCID: PMC3633589. 



 Pfeller ve ark. hayvan çalışmalarında:  
 15 mg/kg/gün leflunomid alan sıçanlarda 

anofthalmi/mikroftalmi and hidrosefali, embriyo ölümü,  düşük 
doğum ağırlığı saptanmıştır.  

 30 mg/kg/gün gibi yüksek dozlarda farelerde nöral tüp defekti, 
yarık damak, kuyruk malformasyonu, bazı kalp defektleri gibi 
iskelet ve viseral malformasyonlar saptanmıştır.  

 Tavşanlarda 10 mg/kg/gün  leflunomid maruziyeti sonucu 
iskelet malformasyonları saptanmıştır. 

 222 leflunomid maruziyeti olan gebeliği içeren 
derlemede maruz kalan ve maruz kalmayan gebelikler 
arasında malformasyon oranlarında anlamlı bir fark 
gösterilmemiştir.  

 
 Pfaller B, Pupco A, Leibson T, Aletaha D, Ito S. A critical review of the reproductive 

safety of Leflunomide. Clin Rheumatol. 2020 Feb;39(2):607-612. doi: 10.1007/s10067-
019-04819-4. Epub 2019 Nov 22. PMID: 31758422. 

 



 İlk üç aylık dönemde 51 ve ikinci/üçüncü trimestırda 

21 leflunomide maruz kalan gebenin olduğu bir 

çalışmada,  annenin leflunomide maruz kalması  

major konjenital malformasyonlar, prematürite, 

düşük doğum ağırlığı veya spontan kürtajlar 

açısından istatistiksel olarak anlamlı 

saptanmamıştır. 

 

 

 

 Bérard A, Zhao JP, Shui I, Colilla S. Leflunomide use during pregnancy and the risk of 

adverse pregnancy outcomes. Ann Rheum Dis. 2018 Apr;77(4):500-509. doi: 

10.1136/annrheumdis-2017-212078. Epub 2017 Dec 8. PMID: 29222350. 



 Eğer leflunomid alırken gebelik gerçekleşmişse ilaç 
derhal kesilmeli ve plazmada düzeyi saptanmayıncaya 
kadar kolestiramin ile temizleme yapılmalıdır.  

 Leflunomidin anne sütüne geçişi ile ilgili veri yoktur. Bu 
nedenle laktasyonda önerilmemektedir. 

 Paternal maruziyet ile ilgili sınırlı veri bulunmaktadır. 

 

 Gebelik  

    

 Emzirme 

 

 Paternal   

 



SIKLOFOSFAMID 

 Teratojenik, gonadotoksik 

 

 Konsepsiyondan 3 ay önce kes 

 

 Ciddi organ tutulumları, hayatı tehdit edici 

durumlarda ikinci veya üçüncü trimesterde  

 

 Yüksek fetal kayıp riski 



 Siklofosfamid anne sütüne geçebilir. Laktasyon 

döneminde kullanılması önerilmez. 

 Paternal 3 ay önce kes 

 

 Gebelik  3 ay önce kes 

 

 Emzirme 

 

 Paternal  3 ay önce kes 

 

 



SIKLOSPORIN A VE TAKROLIMUS 

 Transplantasyon tecrübesi  

 

 Prematüre doğum + düşük doğum ağırlığı 

 

 Konjenital malformasyon  

 

 En düşük efektif doz 



SIKLOSPORIN VE TAKROLIMUS 

 Anne sütüne çok düşük oranlarda geçer. 

 Gebelik ve laktasyon döneminde siklosporin A’nın 

önerilen dozu en fazla günlük 2.5 mg/kg’dır. 

 Sınırlı verilere göre baba adaylarında 

kullanılabileceği bildirilmiştir. 

 

 Gebelik     max 2.5 mg/kg    !! 

  

 Emzirme    max 2.5 mg/kg 

 

 Paternal 

 



MIKOFENOLAT MOFETIL 

 Mikofenolat mofetil pürin sentezini inhibe eden bir 
ajandır. 

 Konjenital malformasyonları artırdığına dair kanıtlar 
mevcuttur.  

 Birinci trimesterde maruziyet ile çoklu konjenital 
malformasyon riskinde artış bildirilmiştir. %26  

 Mikrotia 

 Yarık damak-dudak  

 Mikrognatia  

 Hipertelorizm  

 Oküler kolobom  

 Kısa parmak  

 Hipolastik tırnak 



 6 hafta-3 ay önce kes 

 Anne sütüne geçişi ile ilgili veri yoktur, bu nedenle 
laktasyon döneminde kullanılması 
önerilmemektedir.  

 Sınırlı verilere göre paternal kullanımı uygundur. 

 

 Gebelik          6 hafta-3 ay  

  

 Emzirme   

 

 Paternal 

 

 



KOLŞISIN 

 Kolşisin, mikrotübül oluşumuna etki ederek, mitozu 
ve diğer mikrotübül bağımlı fonksiyonları etkileyen 
bir alkaloiddir.  

 Kolşisinin hayvan çalışmalarında teratojenik olduğu 
gösterilmiştir.  

 Kolşisin insan plasentasını geçer. İnsanlarda 
gebelikte güvenli kullanımı, birçok vaka ve 
çalışmada bildirilmiştir.  

 Gebelikte kolşisin maruziyeti olan 238 hasta içeren 
prospektif gözlemsel bir kohortta (%97’si ilk 
trimesterde) ve 881 gebedeki retrospektif 
çalışmada majör konjenital anomali oranı 
kontrollerle benzerdir. 

 



 Anne sütüne geçer ancak beslenen bebeklerde 

herhangi bir yan etki bildirilmemiştir. Kolşisin 

gebelik ve laktasyonla uyumlu ve kullanılabilir bir 

ilaç olarak önerilmektedir. Ancak bazı yazarlar 

bebek ishal olursa, emzirmeyi yeniden düşünmeyi 

önermektedir.  

 Paternal kullanımı konsepsiyonla uyumlu kabul 

edilmektedir. 

 



 Gebelikte FMF’in gidişatı hakkında hem tam remisyon, 

değişiklik olmaması ya da aktivasyonu yönünde 

bildirimler vardır. 

 Tedavi edilmemiş FMF’li kadınlarda %25’e varan 

düşükler bildirilmiştir. 

 Düzenli olarak günde 1-2 mg kolşisin kullanımı akut 

FMF ataklarını baskılar ve amiloidoz oluşumunu 

düşürür. 

 Gebelikte kolşisin kullanımı transplasental geçiş 

nedeniyle endişeleri arttırmış fakat yapılan çalışmalarda 

konjenital malformasyon saptanmamış. 

 Kadınlarda gebelik öncesi sırası ya da sonrasında hiçbir 

zaman kolşisin kesilmemelidir. 

 



KOLŞISIN 

 Gebelik           

   

 Emzirme   !ishal  

 

 Paternal 

 



Planlı Bir Gebelikten 

Önce Kesilmesi gerekli 

İlaçlar 

Gebelikte 

Kullanılabilenler 

32.Gestasyonel 

Haftaya Kadar 

Kullanılabilenler 

1. Metotreksat 

2. Siklofosfamid 

3. Leflunomid 

4. MMF 

1. Antimalaryaller 

2. Sülfasalazin 

3. Azatioprin 

4. Siklosporin 

5. Takrolimus 

6. Steroidler 

7. Parastemol 

 

1. NSAİİ 

Romatolojik hastalığa sahip gebelerde  

sık kullandığımız ilaçlar 

1
7
.1

1
.2

0
2
1
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ÖZET; 

 FMF’li kadınlarda gebelik öncesi sırası ya da 

sonrasında hiçbir zaman kolşisini kesme 

 

 MTX 3 ay önce kes, Leflunomidi kes ve 

kolestiraminle yıka 

 

 SLE’de hidroksiklorokini kesme 

 

 6 aylık bir remisyon sonrası gebeliği planla 

 

 AZA, Siklosporin, Takrolimus silahları 

 

 

 

 

1
7
.1

1
.2

0
2
1
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Hastalarımıza sağlıklı, mutlu gebelikler.. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Teşekkürler.. 



 



Hastalık Gebelikte Major 

Organ Tutulum 

Riski 

Fetal/Neonatal 

Komplikasyon 

Riski 

Gebelikte 

Hastalığın 

Yanıtı 

Romatoid Artrit Nadir Yok Düzelme 

Ankilozan 

Spondilit 

Yok Yok 

 

Aktifleşir/alevleni

r 

Juvenil İdyopatik 

Artrit 

Yok 

 

Yok 

 

Düzelme 

 

Bağ Dokusu 

Hastalıkları 

Gebelik 

dışındaki 

tutulumdan daha 

fazla riskli değil 

Prematürite, 

Neonatal Lupus 

sendromları 

Belirgin bir 

etkilenme yok ya 

da değişken 

Vaskülitler Solunum, 

Böbrek 

Fetal kayıp, 

prematürite 

Çok az bilgi var 

Gebelik Döneminde Romatolojik Hastalıkların  

Gidişatı (1) 

1
7
.1

1
.2

0
2
1
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Hastalık Gebeliğin 

Hastalık 

Üzerine 

Etkisi 

Gebelikte 

Maternal 

Komplikasyo

n Riski 

Gebelik 

Komplikasyo

nu Riski 

Fetus-Yenidoğan 

için risk  

Takayasu 

Arteriti 

%72 

değişmez 

%20 düzelme 

Tutulum tipine göre 

değişir,renal 

tutulum ilerler, 

konjestif kalp 

yetersizliği 

%30-44 HT 

%12-16 

preeklampsi 

Çoğunlukla iyi gidişli, 

intrauterin büyüme 

geriliği, ciddi hastalıkta 

düşük doğum kilosu 

WG Gebelikte 

%40 relaps 

Gebelikte 

başlangıç 

%22 

preeklampsi,%4

0 prematurite 

Düşük,intrauterin 

büyüme geriliği, düşük 

doğum kilosu 

CSS Hastalık 

aktivitesinde 

belirgin etkisi 

yok 

Astım, kardiyak 

hastalığın 

alevlenmesi,cilt 

döküntüsü 

Belirgin risk 

yok 

Nadir, çoğunlukla 

iyi gidişli 

MPA Veriler yeterli 

değil 

 

Renal hastalık, 

pulmoner 

hemoraji 

 

Prematürite Nadiren MPO-ANCA 

‘nın fetusa geçmesi 

sonucu yenidoğanda 

pulmoner-renal 

sendrom 

Gebelik Döneminde Romatolojik Hastalıkların Gidişatı (2) 

1
7
.1

1
.2

0
2
1
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