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Sunum planı 

Vaskülitlere genel bakış ve ilaçlar 

Takayasu arteriti 

Behçet 

ANCA ilişkili vaskülitler ve dğ küçük damar vaskülitleri 



• Maternal vaskülit üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkiler 

• Östrodiol, progesteron, kortizol, testesteron düzeyinde artış 

• Th2 polarizasyonunu destekleyen sitokinlerde değişim 

• ANCA ile ilişkili vaskülit gibi Th2-sitokin aracılı hastalıklarda kötüleşme 

• BH ve TA gibi Th1-sitokin aracılı bozukluklarda iyileşme 



Gebeliğin planlanması 

• Gebe kalmayı tartışmak çok önemli 

• Hastaların yakın takibi. 

• Hastalık aktivitesi ve önceki organ hasarı; maternal ve obstetrik komplikasyonlar 

• İdeal olarak, hastalar en az 6 ay önce minimum hastalık aktivitesine sahip olmalı   

• İlaçlar gebelikle uyumlu olmalı. 



Gebelik izlem 

• Gebelikte takip parametrelerinde değişim 

• CRP seviyeleri normalde gebelikte yüksek ve en yüksek değerler doğum sırasında. 

• Gebelerde tanısal görüntüleme yapılmamalı. 

• Gadolinyum kontrast kullanımına dikkat 

• Yenidoğan ölümleri ve ölü doğum riskinde artış ile bir ilişki olduğunu düşündüren 
veriler* 

Ray JG, Vermeulen MJ, Bharatha A, Montanera WJ, Park AL. Association between MRI exposure during pregnancy and fetal and childhood outcomes. JAMA. 2016;316(9):952–61. https:// 
doi.org/10.1001/jama.2016.12126. 



Vaskülitlerin gebelik üzerine etkisi 

• Vaskülitli gebe kadınların yaşı, normal sağlıklı gebelerden daha yüksek  

• Ortalama 5 yaş  

• Gebelik sonuçları üzerinde ek bir etki  

• TA’de HT ve preeklempsi sıklığı daha yüksek 

• Steroid kullanımaına rağman genel popülasyonla karşılaştırıldığında gestasyonel 
diyabet daha yüksek bir prevalansa sahip değil. 

• Vaskülitli hastalarda gebelik kaybı daha sık (sıklıkla Behçet, TA, küçük damar 
vasküliti)  

 



Vaskülitlerin gebelik üzerine etkisi 

• Vaskülit aktivasyonunda artış preterm doğum oranında artışla ilişkili. 

• Genel popülasyonda %13- vaskülitli hastalarda %20-53.  

• Düşük doğum ağırlığı (LBW), gebeliklerin %10'unda, genel nüfusa göre biraz 
yüksek 

• Çoğunlukla erken doğuma bağlanmakta 

• İntrauterin büyüme geriliği (IUGR), küçük damar vasküliti olan hamile kadınlarda 
%30'a kadar sık. 

• Sezaryen doğumlar, gebeliklerin yarısına kadarında, çoğunlukla obstetrik 
nedenlerden dolayı daha sık (IUGR, uzun süreli doğum eylemi veya güven 
vermeyen fetal kalp hızı vb) 

 



Gebeliğin vaskülit üzerine genel etkisi 

• Gebelik, postpartum, düşük sonrası; PAN, AAV, IGA vaskülit gelişimi bildirilmiş 

• PAN ve MPA, gebelik sırasında tanı konulduğunda en kötü prognoza sahip. 

• Prospektif kayıt kütüğü (VPREG), * 

• Sonuçlar özet olarak sunum: 

• 2015 ve 2018 yılları arasında 62 hasta 

• Çoğunlukla TA veya granülomatoz polianjitli hastalar. 

• İlk trimester verileri hastaların %75'inin hastalık aktivitesinin minimal olduğu 
veya hiç olmadığı şeklinde 

• Hiçbir fetal kayıp yok. 

• Vaskülit tanısından önce hamileliği olan kadınlarda düşük oranı yüksek (%44)  

 

 

 

 

Golenbiewski J, Young K, Burroughs C, Kullman J, Merkel P, Clowse M. The Vasculitis Pregnancy Registry (VPREG): baseline information for the first 3 years. Abstract presented at the American 
College of Rheumatology annual meeting in Atlanta, Georgia November 2019.  



Gebeliğin vaskülit üzerine genel etkisi 

• Aktif veya yakın zamanda tanı alan hastalarda: 

• Hastalık alevlenmeleri daha fazla  

• Erken doğum risk artışı  

• Abortus risk artışı 

• Hastalık alevlenme oranları gebeliklerin %20-40’ı 

• Alevlenme riski vaskülit türüne göre değişken 

• Kanada'da yapılan bir çalışma*, alevlenmeler retinal ve küçük damar vaskülitinde 
daha sık.  

• Nekrotizan vaskülit üzerine yapılan bir başka çalışmada, hastaların %50'sinde hafif 
- orta dereceli alevlenmeler ve %20’sinde ciddi komplikasyonlar.  

 

Nguyen V, Wuebbolt D, Pagnoux C, D'Souza R. Pregnancy outcomes in women with primary systemic vasculitis: a retrospective study. J Matern Fetal Neonatal Med. 2019:1–7. 



Gebeliğin vaskülit üzerine genel etkisi 

Gebelikten kaçınılması önerisi: 

• Şiddetli böbrek yetmezliği,  

• Kalp yetmezliği,  

• EGPA’da kontrolsüz astım,  

• Şiddetli pulmoner hipertansiyon olan hastalarda  

• Postpartum dönemde hastaların %20-40'ında alevlenmeler,  

• 3 ay ilaçlara devam etmeleri 

• Düzenli takipleri 

• Behçet’li hastalara postpartum dönemde dikkat. 

 



Tedavi 

• Metotreksat, mikofenolat mofetil, siklofosfamid teratojenik etkilere sahip ve 
gebe kalmadan önce kesilmeli. 

• Siklofosfamid  ikinci veya üçüncü trimestede organ-yaşam tehdit eden tutulum 
varlığında  kullanılabilir. 

• Leflunomid konsepsiyondan 24 ay önce kesilmeli veya kolestiramin ile arınma 
prosedürü uygulanmalı.  

• Azatioprin, IVIG, hidroksiklorokin, kolşisin, siklosporin ve takrolimus gebelikle 
uyumlu. 

 

 



Tedavi 

• Glukokortikoidler fetal malformasyonlarla, özellikle yarık dudak-damak ile bir 
ilişkili, 

• Büyük bir Danimarka kohort çalışmasında, glukokortikoid kullanımı ile yarık 
dudak-damak arasında hiçbir ilişki gösterilememiş*  

• Oral prednizonun transplasental absorpsiyonu düşük,  

• Uzun süreli kullanımda, erken doğum ve IUGR, maternal HT ve gestasyonel 
diyabet… 

Hviid A, Molgaard-Nielsen D. Corticosteroid use during pregnancy and risk of orofacial clefts. CMAJ. 2011;183(7):796–804. https://doi.org/10.1503/cmaj.101063. 



Tedavi 

• Vaskülitli (BH) hastalara ilişkin bir çalışmanın yeraldığı ve ağırlıklı anti-TNF veya 
rituximab üzerine odaklanan bir metaanalizde* hastalık aktivitesine göre 
düzeltme yapıldığında risk artışı yok 

• Biyolojik maruziyetinde LBW bebek sahibi olma riskinde %68 artış,  

• Yenidoğanda yaşamlarının ilk yılında ciddi enfeksiyon riskinde artış yok. 

• Anti-TNF'ye maruz kalan annelerden doğan bebeklere yaşamın ilk 6 ayı boyunca 
canlı aşı yapılmamalı. 

• Rituximab'a hamilelik sırasında devam edilebilir? 

• Plasentayı geçer ve yenidoğanlarda bazen aylarca devam eden B hücre 
deplesyonu 

 

*Tsao NW, Rebic N, Lynd LD, De Vera MA. Maternal and neonatal outcomes associated with biologic exposure before and during pregnancy in women with inflammatory systemic diseases: a 
systematic review and meta-analysis of observational studies. Rheumatology (Oxford). 2020 



• Sistemik vaskülitli kadınlarda başarılı gebelik sonuçları,  
• Erken doğum için yüksek risk  
• Küçük damar vaskülitli hastalarda IUGR ve vaskülit alevlenmeleri için artan risk 



• Sistemik vaskülitli 50 kadında 60 gebelik 

• Büyük damar vasküliti: 12,  

• Orta damar vasküliti: 5,  

• Küçük damar vasküliti: 30 (16 ANCA ilişkili vaskülit, 14 immun kompleks, 3 SSS 
vasküliti, 2 retinal vaskülit)  

• Alevlenme sıklığı: büyük damar vasküliti: (3/12), küçük damar (13/36),  retinal 
vaskülit (2/3) 

• ANCA ilişkili vasküliti olan bir hastada hemoptizi ile birlikte ciddi alevlenme 

• Preeklempsi büyük damar vaskülitinde %25, küçük damar vaskülitinde %6. 

• IUGR sadece küçük damar vaskülitinde, %29.4  



Takayasu ve 
gebelik 



TAK'ın Gebelik Üzerine Etkileri  

• Çoğu gebelikte, iyi maternal ve obstetrik sonuçlar. 

• Prekonsepsiyon döneminde normal kan basıncı ile daha iyi gebelik sonuçları. 

• Önceden HT ve vasküler tutulumu fazla, şiddetli hastalığı olanlar riskli 

• Önceden var olan HT ve preeklampsinin gebelikte alevlenmesi yaygın. 

• Brezilya'da yapılan bir retrospektif çalışma*, TAK tanısından önce hamile 
kadınlarda kontrollere kıyasla HT insidansı yaklaşık 7 kat daha yüksek (tersi 
yayınlar) 

 

*Assad AP, da Silva TF, Bonfa E, Pereira RM. Maternal and neonatal outcomes in 89 patients with Takayasu arteritis (TA): comparison before and after the TA diagnosis. J Rheumatol. 2015;42(10):1861–4.  



TAK'ın Gebelik Üzerine Etkileri  

• İnfradiyafragmatik arter tutulumu, özellikle renal arter stenozu, çoğu çalışmada 
majör risk faktörü. 

• Renin üretiminde artış 

• Kan basıncında artış  
• IUGR ile sonuçlanan uteroplasental yetmezlik  

•  98 gebelikten oluşan bir Fransız kohortunda* renal arter tutulumunun 
preeklampsi ve IUGR ile ilişkisi yok. 

• Bu çalışmada obstetrik komplikasyon riskinde 13 kat artış-hastaların %50> 
abdominal aort tutulumu var (çoğu tip IV-V) 

 

.  
*Comarmond C, Mirault T, Biard L, Nizard J, Lambert M, Wechsler B, et al. Takayasu arteritis and pregnancy. Arthritis Rheumatol. 2015;67(12):3262–9. https://doi.org/10.1002/art. 39335 



TAK'ın Gebelik Üzerine Etkileri  

• HT ve preeklampsi, TAK'li gebeliklerin %20-40’ında 
• Hintli hastalar arasında en yüksek: %75-100 sıklıkta.  

• Düşük doğum ağırlığı ve IUGR yenidoğanlarda bildirilen en yaygın komplikasyonlar  
• Sıklığı %4- %52. 

• 400'den fazla gebeliğin değerlendirildiği bir literatür incelemesinde, LBW ve IUGR 
oranı %20 ve en yüksek insidans bilateral böbrek tutulumu ile ilişkili. 

• Preterm doğum oranları %4-30 arasında, Yakın tarihli bir çalışmada sıklık %17 

• Fetal kayıplar %8-30 aralığında  

• Genel popülasyondaki %1-2'ye kıyasla TAK hastalarında intrauterin fetal ölüm %4-
5 oranında. 

• TAK hastalarındaki gebeliklerin %35-50’sinde sezaryen 

 



• Gebeliğin fizyolojik değişiklikleri hastalık aktivitesini etkilemiyor gibi.. 

• Bir meta-analizde, alevlenme sıklığı %3'ünde  

• Daha yakın tarihli kanıtlar, gebeliklerin %25 alevlenme insidansı.*,** 

• Gebelik sırasında aktif hastalık,  

•  %5> hastada hayatı tehdit eden komplikasyonlar  

• Preeklampsi, abortus, IUGR, erken doğum gibi obstetrik komplikasyon riskinde 
13 kat artış. 

• Birkaç seride, hamilelik sırasında hastalıkta iyileşme. 

• Postpartum MI, kalp yetmezliği, ensefalopati ve böbrek yetmezliğine yol açan 
kontrolsüz hipertansiyon nedeniyle en az iki anne ölümü bildirilmiş. 

 

 

Gebeliğin TAK'a Etkileri  

*Tanacan A, Unal C, Yucesoy HM, Duru SA, Beksac MS. Management and evaluation of pregnant women with Takayasu arteritis. Arch Gynecol Obstet. 2019;299(1):79–88.  

**guyen V, Wuebbolt D, Pagnoux C, D'Souza R. Pregnancy outcomes in women with primary systemic vasculitis: a retrospective study. J Matern Fetal Neonatal Med. 2019:1–7.  



Hastalık Kontrolü ve Tedavi özellikleri 

• Hamilelik sırasında tedavi alan hastalarda komplikasyon oranları daha düşük. 

• Yakın tarihli 43 gebenin değerlendirildiği bir çalışmada, glukokortikoid alan 
hastalarda daha düşük preeklampsi oranları* 

• Aspirin, yüksek preeklampsi ve IUGR riski nedeniyle TAK'ta hamilelik sırasında 
özellikle düşünülmeli.  

• Aort yetmezliği olan hastalarda doğum sırasında enfektif endokarditi önlemek için 
antibiyotik profilaksisi 

Abisror N, Mekinian A, Hachulla E, Lambert M, Morel N, Chapelon C, et al. Analysis of risk factors for complications and adverse obstetrical outcomes in women with Takayasu arteritis: a French 
retrospective study and literature review. Clin Rheumatol. 2020.  



Wong’s prognoz kriterleri, Takayasu arteriti 

Wong'un puanının > 4 olması düşük doğum ağırlığının prediktörü  



• Anket çalışması 
• Norveç TAK kohortu ile MBRN (Medical Birth Registry of Norway) ile karşılaştırma 
• TAK kohortunda, olumlu maternal ve fetal sonuçlar. 



• 58 kadın, hastalık başlangıcından önce 73 (33 hastada) ve hastalık başlangıcından 
sonra 37 (23 hastada), toplam 110 gebelik 

• Abortus, istemli abortus, maternal komplikasyon sıklıkları TAK başlangıcından 
önce ve sonra meydana gelen gebelikler arasında farklı değil 

• Gebeliğe bağlı hipertansiyon hastaların %4.2'sinde referans kohortta (MBRN: 
Medical Birth Registry of Norway) %1.5’unda (p= 0.37) 

• Preeklampsi/eklampsi oranı %4.5,  kontrol grubunda %3 (P= 0.2). 

• Sezeryan TAKli hastalarda kontrol grubundan sık (%42 vs %11, P< 0.001).  

• TAK kohortundaki gebelerin %80'inde hamilelikle, %60'ı hastalığın çocuklara 
geçmesiyle ilgili endişeli 



• Retrospektif çalışma 
• 6 Takayasu arteritli hastada 20 gebelik 
• Sıkı gebelik öncesi hastalık kontrolü, sıkı takip ve yüksek tansiyonun hedefe yönelik 

tedavisi, pozitif gebelik sonuçları 



Behçet ve 
gebelik 



• BH'deki çoğu gebelik iyi sonuçlara sahip 

• Obstetrik komplikasyonlar, özellikle düşükler, daha önce tromboembolik olayları 
olanlarda 7 kat yüksek. 

• BH ile preeklempsi arasındaki ilişki net değil.  

• HT ve preeklempsi %1 -6  

• Gestasyonel diabet prevalansında artış yok. 

• Preterm doğum, gebeliklerin yalnızca %1'inde 

• Son çalışmalarda 2 kata kadar artan risk. 

• Birkaç çalışma fetal kayıplarda bir artış   

 

 

 



• Bir meta-analizde düşük insidansı %9 , 

• Daha yeni çalışmalarda bu oran %7- 30, fetal ölümler %3 

• LBW, birkaç çalışmada, gebeliklerin %25'ine kadar bildirilmektedir.  

• Birkaç çalışmada risk artışı yok 

• Çoğu çalışmada sezaryan doğumlarda bir artış yok, 

• Birkaçında, çoğunlukla obstetrik nedenlerle (vaskülitle ilişkili değil) %42 oranında  
insidans 

 

 

 



Gebeliğin BH üzerine etkisi 

• Birçok çalışmada hamilelik sırasında remisyon sık, bazı çalışmalarda alevlenmeler 
yaygın  

• Literatürde alevlenme oranı %8-66 aralığında. 

• Ortalama olarak, hastalık hastaların yaklaşık %10'unda sabit kalırken, %60’ında 
düzelme 

• Bir Fransız çalışması, hamilelikte yıllık vaskülit alevlenme oranının 3 kat daha 
düşük*  

Noel N, Wechsler B, Nizard J, Costedoat-Chalumeau N, Boutin du LT, Dommergues M, et al. Behcet's disease and pregnancy. Arthritis Rheum. 2013;65(9):2450–6 



Gebeliğin BH üzerine etkisi 

• Venöz tromboembolik olay riskinde peripartum 10 kat ve postpartum 35 kat arış 

• BH'li 144 gebelikte, doğum sonrası dönemde tromboembolik olaylar 15 kat 
artmış. 

• Özellikle doğum sonrası dönemde tromboembolik olaylar açısından yakından 
izlenmelidir.  

• Rutin tromboprofilaksinin rolü? 



Neonatal Behçet 

• Sıklıkla geçici, oral veya genital ülserasyonlar ve doğumdan sonra 8 haftaya kadar 
düzelen cilt bulguları 

• Vakaların çoğu, hamilelikten önce BH’ı olan ve hamilelik sırasında orogenital 
ülserasyonları olan annelerde. 

• Maternal antikorların transplasental transferinin aracılık edebileceği hipotezi  

• BH’li iki hastanın plasentasında nekrotizan villit ve desidual vaskülit tanımlanmış  



ANCA ilişkili 
Vaskülitler  



ANCA ilişkili vaskülitler 

• Ortalama başlangıç yaşı daha ileri. 

• Doğurganlık çağındaki kadınlarda oranı nispeten düşük.  

• AAV'li 110 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada* 

•  %63'ü gebe kalmadan önce, 

•  %29'u gebelik sırasında ve  

• %8'inde doğum sonrası dönemde tanı. 

• Gebeliklerin %15’inda hastalık alevlenmeleri. 

 

*Singh P, Dhooria A, Rathi M, Agarwal R, Sharma K, Dhir V, et al. Successful treatment outcomes in pregnant patients with ANCAassociated vasculitides: a systematic review of literature. 
Int J Rheum Dis. 2018;21(9):1734–40. 



AAV’lerin gebelik üzerine etkisi 

• Hastalık gebelikte aktif olduğunda, 

• Gebelik sırasında geliştiğinde, 

• Önceden ciddi majör organ hasarı (böbrek yetmezliği, kardiyomiyopati) olan 
hastalarda komplikasyonlar daha sık  

• Erken doğum, en yaygın komplikasyon ve çoğunlukla GPA'da olmak üzere sıklığı 
%25-50  

• Yakın tarihli bir çalışmada*, hamilelik sırasında vaskülit tanısı alan hastalarda 
erken doğum oranı %73,  

• Hastalığı remisyonda olan hastaları içeren iki çalışmada, yalnızca %7-9 aralığında 
bir oran  

Veltri NL, Hladunewich M, Bhasin A, Garland J, Thomson B. De novo antineutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis in pregnancy: a systematic review on maternal, pregnancy and fetal 
outcomes. Clin Kidney J. 2018;11(5):659–66 



Gebeliğin AAV Üzerine Etkisi 

• Alevlenmeler daha yaygın olarak şiddetli hastalıkla ilişkili 

• Yakın zamanda yapılan bir çalışmada hastaların %35’inde saptanmış, çoğu kez 
şiddetli değil. 

• Maternal komplikasyonlar alveolar kanama, solunum yetmezliği, geçici iskemik 
ataklar, şiddetli kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, ekstremite iskemisi ve 
bronşiyal veya subglottik stenozun alevlenmesi 

• EGPA’lı gebeliklerin %25-50’sinde astım dekompansasyonu ve/veya kalp 
yetmezliği   

• Anti-MPO antikorlarının plasental transferi literatürde 33. gebelik haftasında 
doğum yapan, pulmoner kanama ve böbrek yetmezliği gelişen bir yenidoğan 
olgusu bildirilmiş. 

• Subglottik darlığı olan hastalarda rejyonel anestezi  

 

 



Vaskülit tipi Alevlenme Maternal sonuçlar Fetal sonuçlar Yorum 

MPA Gebelikte (daha kötü sonuçlarla ilişkili) ve 
postpartum tanı nadir  
Hastalık remisyondayken alevlenmeler nadir; 
%50'den az (çoğunlukla hastalık aktifken) 

Preeklampsi: %45 
Terapötik abortus: %5–10 
Spontan abortus: %10 
Erken doğum: %30 
Akciğer enfeksiyonundan bir anne 
ölümü 

LBW: %65'e kadar 
Olası plasenta MPO antikor  
transferiyle yeni doğanda 
pulmoner-renal sendrom 

Az sayıda vaka 

GPA Gebelikte hastalık başlangıcı (%30) çoğunlukla 
2. veya 3. trimesterde 
Postpartum tanı: %20’ den azı 
Alevlenme remisyonda: %25–40,  
aktif hastalık: %100 
Alevlenme sıklıkla 2.-3. trimest. 

Erken doğum: %40 
abortus: %5–10 
Terapötik abortus: %10 (Hastalık 
aktifse, abortus %40-100) 
Preeklampsi: %20  
Sezaryen: %40-50  
Bir anne ölümü intrakranial kanama 
(25 hafta) ve bir anne ölümü-vaskülit  
alevlenmesi 

IUGR ve LBW: %10–25 
Nadir intrauterin  
ölüm 

• En çok yayınlanan 
AAV raporları 

• böbrek tutulumunu 
preeklampsiden 
ayırmak zor 

• Subglottik stenozda 
komplike doğum, 
önceden anestezi 
uzman görüşü 

EGPA Tanı çoğunlukla gebelik öncesi.  
Üçüncü trimesterden önce hamilelik sırasında 
kesin tanı konulan vakaların yaklaşık %30-40’ı.  
Postpartum başlangıç nadir 
Alevlenme %25–50  
Alevlenme sıklıkla akciğer infiltrasyonu-astım-
nöropati (90%) 

Preeklempsi: < 5%  
Fetal kayıp: 10–15% (aktif hastalıkta 
%50>) 
Töropatik abortus: 5–10%  
AMI nedeniyle bir, kaediyak 
yetmezlikten bir anne ölümü Preterm 
doğum: %10–40 
Sezaryan: %15–40 

İntrauterin ölüm nadir 
IUGR: % 10–25  
LBW: % 10–30 



Vaskülit tipi Alevlenme Maternal sonuçlar Fetal sonuçlar Yorum 

Kriyoglobulinemik 
vaskülit 

• Vakaların üçte ikisinde gebe 
kalmadan önce tanı.  

• Hamilelik sırasında vaskülit 
başlangıcı olan 2 gebelik 
(raş, artrit, glomerulonefrit)  
• 3 vaskulit alevlenmesi 
(mononöritis multiplex, cilt tutulumu, 
HT, proteinüri,  artralji %50)  
• Bir hastada gebelikte iyileşme 

• Iyi maternal sonuçlar 4/6 (67%) 
• Preeklempsi 1 gebelik 
• 1 abortus alevlenme nedeniyle 
• Preterm doğum: 1/5 (31 hafta) (%20) 
• Sezaryan: 3/5 (%60) 

• LBW: 1/5 (premature)  
• Bir fetuste (annede tip1 

kriyog.) transient soğuk 
aracılı kutanöz lezyonlar 
(ısınma ve maternal 
IgG'nin klirensi ile 
düzelme) 

• Az sayıda hasta (6 
gebelik) 

• Yenidoğanlarda ve 
annelerde 
kriyoglobulinlerin 
çökelmesini 
önlemek için 
soğuk havalardan 
kaçınılması 

IgA vasküliti • Hamilelik sırasında vaskülit 
başlangıcı (50–75%) 

•  postpartum (10%)-kötü sonuçlar ile 
ilişkili 

• 247 gebelikte alevlenme yok  
• Karın ağrısı, artralji, purpura 

şeklinde alevlenmeler-vaka 
sunumları 

•  %38'e kadar bildirilen hafif hastalık 
alevlenmeleri 

• Genellikle iyi gebelik sonuçlar 
• Anne ölümü yok  
• Spontan düşük 1.9 kat artış 
• Erken doğum 2 kat artış 
• HT  4.7 kat artış 
• Renal komplikasyonlar (hipertansiyon 

ve/veya proteinüri), çocukluklarında 
hastalıktan etkilenenlerde daha sık. 

• 1 hastada eklempsi 
• Sezaryan %50> 

• Ölü doğumda artış yok 
• Gebelikte tanı alan bir 

hastada renal yetmezlik 
nedeniyle fetal ölüm  

• LBW: %15–25 

• IgA plasenta 
bariyeri geçemez, 

• Yenidoğan vakası 
yok. 

Kutanöz 
lökositoklastik 
vaskülit 

Vaka sunumları şeklinde alevlenmeler 
bildirilmiş 

• İyi gebelik sonuçları 
• Anne ölümü, morbiditesi yok 
• HT:%8  
• Erken doğum: %13 
• Sezeryan: %38 (%25 elektif) 

Ölü doğum, Büyüme geriliği 
yok 

Gebelikte Ritodrin ile 
vaka   



• IgA vasküliti öyküsü olan kadın hastalar, kötü gebelik sonuçları açısından yüksek riskli. 
• IgA vasküliti hamilelik sırasında nadiren alevlenme, IgA vaskülitinin geç bir etkisi.  



• IgAV hastalarında 247 gebelik ve kontrollerde 556 gebelik. 

• IgAV hastalarında hiçbir hastalık alevlenmesi yok 

• IgAV hastaları ilk gebelikte daha genç (24.7 vs 27.0 yıl, P < 0.01) 

• 43 başarısız gebelik (%17.4), 204 canlı doğum, 17 preterm doğum (%8.3%).  

• IgAV'li kadınların spontan düşük (OR 1.9, 95% CI 1.1, 3.1, P = 0.04), preterm 
doğum (OR 2.0, 95% CI 1.1, 3.9, P = 0.02) ve gestasyonel HT (OR 4.7, 95% CI 2.3, 
9.8) olasılığında artış. 

• IgAV hastaları kontrollere göre iki kat daha fazla obstetrik vizite sahip (5.1'e karşı 
2.5, P < 0.01) 





PAN ve gebelik 

• Hastalık başlangıcı sırasında hamilelik veya aktif gebelikte hastalık tanısı alan 7 
gebede anne ölümü (1982 öncesi vakalar) 

• Hastalık remisyonda ise alevlenme riski düşük 

• 19 gebelikten oluşan seri*: 

• Spontan düşük: %16  

• Terapotik abortus: %10 

• Preterm doğum %50–100 (küçük vaka serileri)  

• Ciddi komplikasyonlar, hastalık tanısı gebelikte (27 hafta): Preeklempsi, renal 
yetmezlik, pankreatik arter anevrizma rüptürü 

• Düşük doğum ağırlığı sık 

• Plasental vaskülit nedeniye İU fetal ölüm 

Damian L, Pamfil C, Fodor M, Rogojan L, Hagau N, Rednic S. Polyarteritis nodosa in pregnancy. Ochsner J. 2018;18(1):94–7 



• 12. gebelik haftasında yeni başlayan ANCA vasküliti ile başvuran 33 yaşında bir kadın hasta 
• Prednizolon ve rituksimab ile başarılı bir şekilde tedavi  
• 36. gebelik haftasında 2.8 kg'lık sağlıklı erkek çocuk  
• Yenidoğanda vaskülit veya nötropeni gelişmemiş. 



Sonuç 
• Sistemik vaskülitli kadınlarda gebelikler yüksek 

riskli kabul edilmelidir. 

• Gebelik planlı olduğunda ve hastalık 
remisyondayken, olumlu maternal ve fetal 
sonuçlar rapor edilmiştir. 

• Özellikle kardiyak veya renal sistemler 
tutulduğunda, yaşamı tehdit eden 
komplikasyonlar tanımlandığından hastalar 
yakından izlenmelidir. 

• Aspirinin sistemik vaskülitli hastalarda 
preeklampsinin önlenmesindeki rolü, daha fazla 
araştırılmalıdır. 



Teşekkürler 


