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Biyolojik tedaviler ve gebelik
Biological treatments and pregnancy
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Özet

Summary

Biyolojik ajanlar, inflamatuar romatolojik hastal›klar›n patolojik
mekanizmalar›n› direkt hedef al›r. Biyolojik ajanlar›n transplasental
geçiﬂleri moleküler yap›lar›na ba¤l› olarak de¤iﬂir. ‹nsanda gebelikle ilgili tecrübeler s›n›rl›d›r. Mevcut bilgilerin ço¤u vaka bildirilerinden ve retrospektif çal›ﬂmalardan elde edilmiﬂtir. Bu nedenle gebelik öncesinde ve konsepsiyon s›ras›nda bu ilaçlar›n kesilmesi
önerilmektedir.

Biological agents target directly the pathological process of autoimmune inflammatory rheumatic diseases. Transplacental passage of
biological agents differs related to their molecular structure. Human
pregnancy experience is limited, the majority of information was
derived from isolated case reports, and retrospective studies.
Therefore these drugs must be discontinued before or at conception.
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Son dönemde yayg›n olarak kullan›lan biyolojik ajanlar,
inflamatuar romatolojik hastal›klar›n patolojik mekanizmalar›n› direkt hedef alan tedavilerdir. Bu ilaçlar klasik hastal›k modifiye edici ilaçlardan hem h›zl› etkili hem de etkin
tedavilerdir. Tüm biyolojik ajanlar›n içerdi¤i IgG’nin kristalize olabilen parças› (Fc) trofoblasttaki Fc reseptörü arac›l›¤› ile aktif olarak plasentadan geçer. Moleküler yap›lar›na ba¤l› olarak biyolojik ajanlar›n transplasental geçiﬂleri
birbirinden farkl›d›r (Tablo 1). Monoklonal antikorlarda
geçiﬂ fazla olup füzyon proteinlerinde veya immunglobulinin Fc fragman›n› içermeyenlerde az geçiﬂ görülmektedir.[1]
Hayvan çal›ﬂmalar›nda organogenez s›ras›nda fetüsün
IgG’ye çok düﬂük oranda maruz kald›¤›, fakat ikinci trimesterde bu geçiﬂin artt›¤›, terme kadar da art›ﬂ›n devam etti¤i
gösterilmiﬂtir.[1] Biyolojik ajanlar nispeten yeni ilaçlar oldu¤u için gebelikte kullan›mlar› ile ilgili bilgiler yetersizdir.
Mevcut bilgilerin ço¤u vaka bildirilerinden ve retrospektif

çal›ﬂmalardan elde edilmiﬂtir.[1,2] ‹nsanda gebelikle ilgili tecrübeler s›n›rl› oldu¤undan gebelik öncesinde ve konsepsiyon s›ras›nda bu ilaçlar›n kesilmesi önerilmektedir (Tablo
2).[1]

α ‹nhibitörleri
TNF-α
Uterus, plasenta ve embriyoda TNF-α ve reseptörü
eksprese olmaktad›r. Transplasental geçiﬂ en çok monoklonal antikorlarda (infliksimab, adalimumab, golimumab),
daha az olarak da füzyon proteinlerinde (etanersept) bildirilmiﬂtir. Gebelik süresince monoklonal antikorlar›n transplasental geçiﬂi artar; termde kord kan›ndaki konsantrasyon annedekine eﬂ veya daha yüksek seviyeye ulaﬂ›r.[1,3] Farelerde gebelik ve laktasyonda anti-TNF ajan verildi¤inde
immun hücrelerde say›sal ve fonksiyonel olarak hiçbir etki
saptanmam›ﬂt›r. Baﬂka bir çal›ﬂmada ise anti-TNF ajanlar-
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Tablo 1. Biyolojik ajanlar›n moleküler yap›s›.[1]

Tablo 2. Biyolojik ajanlar›n gebelikte kullan›m› ile ilgili FDA önerisi.[3]

‹laç

Yap›s›

‹laç

‹nfliksimab

TNF’ye ba¤lanan kimerik monoklonal IgG1 antikoru

Anti-TNF

B

Birinci trimesterda embriyo/fetüse geçmez

Etanersept

Soluble p75 füzyon proteini

Abatasept

C

Adalimumab

TNF’ye karﬂ› geliﬂtirilen insan monoklonal IgG1 antikoru

‹nsanda yeterli veri yok. Planlanan gebelikten 10
hafta önce kesilmeli.

Golimumab

TNF’ye karﬂ› geliﬂtirilen insan monoklonal IgG1 antikoru

Rituksimab

C

Yenido¤anda geçici B hücre bask›lanmas› veya
lenfopeni; Planlanan gebelikten 1 y›l önce kesilmeli.

Tosilizumab

C

‹nsanda yeterli veri yok. Planlanan gebelikten
10 hafta önce kesilmeli.

Anakinra

C

‹nsanda yeterli veri yok. Planlanan gebelikten
10 hafta önce kesilmeli.

Rituksimab

B hc’ye karﬂ› geliﬂtirilen insan monoklonal IgG1 antikoru

Abatasept

Ekstrasellüler CTLA-4 füzyon proteini

Tosilizumab

IL-6’ya karﬂ› geliﬂtirilen insan monoklonal IgG1 antikoru

Anakinra

Rekombinant insan IL-1 reseptör antagonisti

la tedavi edilen farelerin yavrular›nda timus, dalak ve lenf
nodlar›nda atrofi gibi büyüme gerili¤i bildirilmiﬂtir.[3] Yine
fare ve tavﬂanlarda insanda önerilen dozun 60-100 kat›na
kadar titre edilmiﬂ olarak etanersept verildi¤inde gebelik ile
fetal büyüme üzerine herhangi bir yan etki gözlenmedi¤i
belirtilmiﬂtir.[4]
Gebelikte TNF inhibitörlerinin kullan›m› ile iliﬂkili
riskler insanda yeteri kadar dokümante edilememiﬂtir.
FDA’n›n veritaban›nda 1999 y›l›ndan 2005’e kadar etanersept, infliksimab ve adalimumab kullanan 1500 gebelikten
41’inin çocu¤unda 61 konjenital anomali bildirilmiﬂtir.
Konjenital anomaliler kalp defektleri (en s›k), kistik böbrek, pulmoner malformasyonlar, teratom, trakeal stenoz,
hipospadias, trizomi 21 ve hidroseli içermekteydi. Bu raporda bildirilen konjenital anomalilerin tiplerinin ve say›s›n›n genel populasyona benzer oldu¤u belirtilmiﬂtir.[2,4] Yine
OTIS (Organization of Teratology and Information) verilerine göre maruz kalan gebelerle kalmayanlar aras›nda
malformasyon ve anomali aç›s›ndan anlaml› fark saptanmad›¤›, erken gebelik döneminde etanersept ve infliksimaba
maruz kalan 41 gebe aras›nda konjenital VACTER (vertebra anomalisi, anal anomaliler, kardiak anomaliler, trakeal problemler, özofageal problemler, renal anomaliler) kriterlerini dolduran sadece bir tane bebek oldu¤u ve normal
populasyondan farkl› olmad›¤› bildirilmiﬂtir.[1,2,3,5] Ancak baz› çal›ﬂmalarda TNF inhibitörü kullanan romatoid artritli
hastalarda prematürelik ve düﬂük do¤um a¤›rl›¤›n›n daha
fazla gözlendi¤i söylenmiﬂtir.[2]
IgG antikorlar› ilk trimesterde plasentay› geçemedi¤i
için TNF inhibitörlerinden monoklonal antikor olanlar›n
gebeli¤in ilk döneminde güvenle kullan›labilece¤i bildirilmektedir.[3] TNF inhibitörleri güçlü birer teratojen gibi
görülmemekle birlikte uzun süreli etkileri hakk›nda yeterli
veri yoktur.[1] Mevcut kullan›lan anti-TNF’ler FDA taraf›ndan s›n›f B olarak s›n›fland›r›lmaktad›r. Hayvan çal›ﬂmalar›nda teratojenik etki gösterilmemiﬂ olmas›na karﬂ›n insanda güvenilirli¤i ile ilgili veriler yetersiz oldu¤u için FDA
tüm anti-TNF ajanlar›n› katagori B olarak s›n›fland›rm›ﬂt›r.[2-4] Konsepsiyona kadar kullan›m› güvenli kabul edil-
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Class

Öneriler

mekte[3] olup yenido¤an ile bebekte immun yetmezlik ve
infeksiyon risklerinden kaç›nmak için gebeli¤i ö¤renilir
ö¤renilmez bu ilaçlar kesilmelidir. Annenin hastal›¤› nedeniyle ilac›n kesilemedi¤i durumlarda monoklonal antikor
yap›s›nda olanlar›n gebeli¤in 30. haftas›na kadar kullan›labilece¤ini bildiren yay›nlar mevcut[1] olsa da genel olarak
konsepsiyon öncesinde veya gebeli¤i ö¤renir ö¤renmez anti-TNF’lerin kesilmesi önerilmektedir.[2,4,5] Laktasyonla ilgili sadece birkaç olgu sunumu mevcut olup raporlar›nda
etanersept ve adalimumab›n anne sütüne minimal geçti¤i
bildirilmiﬂtir.[1,4]
Erkeklerle ilgili olarak bildirilen tek yay›nda spondiloatropatisi olan 26 erkekte TNF inhibitörlerinin kullan›m›
ile (infliksimab, etanersept ve adalimumab) sperm canl›l›¤›
ve motilitesinde azalma olmad›¤› bildirilmektedir.[1] Gebelik planlan›rken erke¤in kulland›¤› TNF inhibitörünün ne
zaman kesilmesi gerekti¤ine dair literatürde veri bulunmamaktad›r.

Abatasept
Abatasept sitotoksik T lenfosit antijeni 4 (CTLA4) insan immunglobülini füzyon proteinidir. Selektif olarak
CD80/CD86 arac›l› T hücre ko-stimülasyonunu bloke
eder. Abatasept plasentay› geçer; fakat hayvan çal›ﬂmalar›nda abatasept kullan›m› sonras› konjenital anomaliler bildirilmemiﬂtir. Gebe fare ve tavﬂanlarla yap›lan çal›ﬂmalarda
normal dozdan 11 kat daha fazla maruziyette bile fetüste
yan etki saptanmam›ﬂt›r. Gebelik deneyimi ile ilgili insana
ait yay›n ise çok az bulunmaktad›r.[1,2,3,6] Çift kör aç›k uçlu
bir çal›ﬂmada 10 RA ve multipl sklerozlu vakan›n abatasept
al›rken gebe kald›¤› rapor edilmiﬂtir. Bu hastalar›n 4’ünde
spontan abortus geliﬂti¤i, 3’üne elektif abortus yap›ld›¤› ve
3 tanesinin gebelik sonucunun bilinmedi¤i bildirilmiﬂtir.[3]
Bu nedenle bu ilaç FDA katagori C olarak s›n›fland›r›lm›ﬂ
olup konsepsiyondan 10 hafta önce tedavinin kesilmesi
önerilmektedir.[1,3] Anne sütüne geçiﬂi ile ilgili henüz elimizde veri bulunmamaktad›r. Bu nedenle emzirme s›ras›nda bu ilac›n kullan›m› kontrendike kabul edilmektedir.[3]

Rituksimab
Rituksimab B hücresini hedef alan bir monoklonal
CD20 antikorudur. Plasentay› geçti¤i bilinmektedir.[1-3]
Hayvan üreme çal›ﬂmalar›nda B hücrelerini bask›layan rituksimab ile fetotoksisite gözlenmedi¤i bildirilmektedir.[1]
Yay›nlanan vaka raporlar›nda rituksimab tedavisi s›ras›nda
toplam 153 gebelik bildirilmiﬂtir. Bunlar›n 90’›nda (%59)
canl› do¤um, 33’ünde (%22) spontan abortus bildirilmiﬂtir.
Sonland›r›lan 28 (%18) gebelikte bir bebe¤in 20. haftada
kordon dü¤ümlenmesi nedeniyle, bir yenido¤an›n ise 6.
haftada bilinmeyen bir nedenle kaybedildi¤i rapor edilmiﬂtir. Canl› do¤umlar›n %76’s› termde, %24’ü ise pretermde
olmuﬂtur. Rituksimab kullan›m› s›ras›nda geliﬂen 20 gebeli¤in bildirildi¤i baﬂka bir yay›nda ise 11 bebekte do¤um esnas›nda hematolojik anormalliklerin gözlendi¤i ve bunlar›n ço¤unun hafif olup geçici oldu¤u bildirilmiﬂtir. Bu hematolojik bozukluklar›n haftalar-aylar içerisinde kendili¤inden düzeldi¤i kaydedilmiﬂtir. Bu yay›nda 4 neonatal enfeksiyon bildirilmiﬂ ve bu enfeksiyonlar›n sitopenik olmayan bebeklerde görüldü¤ü bildirilmiﬂtir. Sonuç olarak gebelikte güvenilirli¤i ile ilgili veriler k›s›tl› olmas›na ra¤men
bildirilen tek anormallik yenido¤anda lenfopeni ve/veya B
hücre say›s›n›n ölçülemeyecek düzeyde olmas›d›r. Bu bebeklerde do¤umdan sonra beyaz hücre say›s› bir süre sonra normale dönmüﬂ olup konjenital malformasyon bildirilmemiﬂtir.[1-3]
Gebelik öncesi veya birinci trimesterde rituksimab maruziyetinin fetüs için riski aç›k de¤ildir. Eldeki verilere göre erken gebelik döneminde maruziyet çocuk için güvenli
iken ikinci ve üçüncü trimesterde fetüste B hücre bask›lanmas›na yol açmaktad›r ve bunun uzun dönem etkileri bilinmemektedir; bu nedenle konsepsiyon öncesi ve birinci trimesterde rituksimab kullan›m›n›n fetüse zarar›n›n olmad›¤›n› söylemek imkans›zd›r. ‹nsan ile ilgili veriler az oldu¤undan FDA taraf›ndan katagori C olarak kabul edilmektedir. Uzun yar› ömrü nedeni ile (36 gün) gebelikten 1 y›l
önce rituksimab›n kesilmesi önerilmektedir.[1-3]
Rituksimab›n anne sütüne geçiﬂi ile ilgili mevcut veriler
s›n›rl›d›r; bu nedenle laktasyonda kullan›m› da önerilmemektedir.[3]

Tosilizumab
Tosilizumab (TCZ) IL-6R inhibitörü olan bir monoklonal antikordur. Hayvan çal›ﬂmalar›nda hiçbir dozda
teratojenik/dismorfogenetik etkiler gösterilememiﬂtir.
Maymunlarda az miktarda artm›ﬂ abortus ve fetal mortalite oran› görülmüﬂtür. Fakat bu etki insanda kullan›lan
dozun 100 kat›ndan fazlas›nda görülmüﬂtür.[3] 2010’da sunulan 33 gebelikten (32’si RA, 26’s› TCZ+MTX, 6’s›
TCZ ve MTX harici bir DMARD kullanan) 13’ünde
elektif abortus, 7’sinde spontan abortus (hepsi 8 mg/kg

TCZ, 5’i eﬂ zamanl› MTX) 11’inde ise sa¤l›kl› do¤um (8
mg/kg TCZ, 9’u eﬂ zamanl› MTX) gerçekleﬂti¤i bildirilmiﬂtir. Bebeklerden birinin plasenta previa nedeni ile
oluﬂan fetomaternal kanama sonucu acil sezeryana al›nd›¤› ve üçüncü günde ARDS nedeni ile kaybedildi¤i, iki gebeli¤in ise sonucunun bilinmedi¤i rapor edilmiﬂtir. Gebelikte tosilizumab ile ilgili veriler s›n›rl› olup konsepsiyondan 3 ay önce tedavinin kesilmesi önerilmektedir.[1]
Anne sütüne geçiﬂi ile ilgili henüz elimizde bir veri yoktur.[3]

Anakinra
Anakinra bir IL-1 reseptör antagonistidir. Yar›lanma
ömrü 4-6 saat oldu¤u için vücutta birikmez. Hayvan çal›ﬂmalar›nda amniyon s›v›s›nda anakinra tespit edilmesine
ra¤men teröpatik dozun 100 kat›na kadar olan dozlarda
fetotoksik olmad›¤› gösterilmiﬂtir. ‹nsana ait tek veri bir
olgu raporudur. Eriﬂkin Still hastal›¤› olan bu hastada gebelik ve laktasyon süresince anakinra maruziyeti olmuﬂ;
gebeli¤in sa¤l›kl› do¤um ile sonland›¤› bildirilmiﬂtir. K›sa yar› ömrü nedeni ile gebelik öncesi kesilmesi gerekmese de gebelik süresince tedaviye devam edilmesi önerilmemektedir.[1,6]
Sonuç olarak biyolojik ajanlar›n gebelikte kullan›mlar›
ile ilgili bilgiler s›n›rl› oldu¤undan yeni veriler elde edilene
kadar bu ilaçlar›n gebelik öncesinde ve konsepsiyon s›ras›nda kesilmesi önerilmektedir. Erke¤in kulland›¤› TNF
inhibitörünün ne zaman kesilmesi gerekti¤ine dair veri ise
bulunmamaktad›r.
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