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ÖÖZZEETT  
Multipl skleroz özellikle genç kad›nlarda erkeklerden çok s›kt›r. Gebelik s›ras›n-
da relaps frekans› aç›kca azal›r, erken post-partum periodda artar.Gebelik s›ra-
s›nda cinsiyet hormonlar›n›n düzeyinde bir art›fl vard›r. Do¤umdan sonra bu hor-
monlar h›zla gebelik öncesi döneme dönerler ve immun fonksiyonlar da temel
aktiviteye geri döner. Bu koruyucu etki olas›l›kla gebelikle tetiklenen hormonal
ve immun de¤iflikliklere ba¤l›d›r. ‹mmun sistem ve hormonal döngüler aras›nda-
ki kesin mekanizmalar bilinmemektedir. Multiple sklerozda cinsiyet hormonlar›-
n›n etkisi konusunda daha fazla bilgi gereklidir. Östrojen k›smen bu koruyucu et-
kiden sorumlu olabilir. (Nöropsikiyatri Arflivi 2008; 45 Özel Say›: 21-5)
AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Multipl skleroz, gebelik, cinsiyet hormonlar›

AABBSSTTRRAACCTT
Multiple sclerosis is more frequent in women than men, particularly among yo-
ung women. During pregnancy, the frequency of relapses clearly decreases,
with a subsequent surge in the early post-partum period.There is an increase
during pregnancy in levels of the sex hormones. After delivery ,levels of these
hormones rapidly revert to pre-pregnancy levels, and immune functions return
to the baseline activity. This protective effect is probably due to hormonal and
immune response changes induced by pregnancy. The precise mechanisms of
interactions between immune system and hormonal circuits are unknown. Mo-
re information is needed regarding the effect of sex hormones on multiple scle-
rosis. Oestrogen may be responsible,at least in part, for this protective effect.
(Archives of Neuropsychiatry 2008; 45 Supplement: 21-5)
KKeeyy  wwoorrddss:: Multiple sclerosis, pregnancy,sex hormones

Girifl

Multipl Skleroz (MS) santral sinir sisteminin genç eriflkin-
leri etkileyen ve önemli ölçüde özürlülü¤e neden olan inflama-
tuar hastal›¤›d›r. Birçok otoimmun hastal›k (O‹H) da oldu¤u gi-
bi kad›nlar erkeklerden daha fazla etkilenirler (K/E:2) ve tan› %
80’ inde 20 -45 yafl aras›nda konur ki bu yafl kad›nlar için do-
¤urganl›¤›n en yüksek oldu¤u dönemdir.

Gebelik, OIH hastal›k aktivitesini düzenler ve uveit, tiroidit,
romatoid artrit gibi hastal›klarda hastal›k seyrini de¤ifltirir
(1,2,3,4). Gebelikte fliddeti azalan OIH’ lar TH-1 tip arac›l› has-
tal›klard›r. Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) ve vaskülit gibi
TH-2 arac›l› hastal›klar ise gebelikte kötüleflirler. Wegman ve
arkadafllar› (1993) gebelikte TH-2 aktivitesinin oldu¤unu ve bu-
nun geliflen fetusu korudu¤unu öne sürdü (5). Normal ve has-
ta kad›nlarda gebelikte sitokin paternlerinin incelenmesi Na-
tural Killer (NK) hücrelerin sitolitik aktivitesinin gebelikte azal-
d›¤›n› ve postpartum dönemde gebelik öncesi döneme döndü-
¤ünü gösterdi (6, 7). Gebelik ile efllik eden bu immunomodulas-
yonun post-partum dönemde rebound yapt›¤› ve hastal›kta
alevlenmeye yol açt›¤›na inan›lmaktad›r.

Otoimmun hastal›klar›n kad›nlarda 2-3 kat daha fazla görül-
mesi kad›n ve erkek immun sistemleri farkl› m›d›r sorusunu ak-
la getirmektedir. Farkl›l›k kad›n› bu hastal›klara daha fazla m›
yatk›n k›lmaktad›r ve O‹H‘l›¤› olan kad›nda bir di¤er O‹H daha
yüksek bir flansla m› geliflmektedir? sorular›na günümüzde ha-
la yan›t aranmaktad›r.

Cinsiyet hormonlar›n›n immun regulasyonda rolü nedir? Me-
narfl, gebelik, gebelik say›s›, oral kontraseptif kullan›m›, mena-
poz ve hormon replasman tedavileri (HRT) nin O‹H üzerine etki-
leri nelerdir? Hastal›k bafllang›c› ve özürlülük geliflmesinde bu
etmenlerin olumsuz rolleri ya da koruyuculuklar› var m›d›r?

Kad›n immun sistemi bir yabanc› doku olan fetusu neden
reddetmemektedir?

O‹H’lar›n , gebelik, puerperium ve fetus üzerine etkileri ne-
lerdir? Hastal›k; gebelik, anne ve bebek sa¤l›¤›n› ne yönde et-
kileyecektir? Do¤um ve uygulanacak anestezi yöntemleri ne-
ler olmal›d›r? Post-partum dönemde anneyi, yeni do¤an dö-
nemde bebe¤i hangi sorunlar beklemektedir? Daha sonraki
gebeliklere izin verilmeli midir? gibi önemli sorular günümüzde
yan›tlar›n› beklemektedir. Gebelik, menapoz, hormon replas-



man tedavileri ve oral kontraseptif kullan›m› s›ras›nda cinsiyet
hormonlar›n›n düzeyinde gözlenen de¤iflikliler ile hastal›k
semptomlar›ndaki de¤iflkenlikler, cinsiyet hormonlar› ile
O‹H‘lar aras›nda güçlü iliflkilere iflaret etmektedir (8). 

Östrojen ve Progesteronun ‹mmün Sistem
Üzerine Etkileri Nelerdir?

Kad›nda OIH’lar›n yüksek insidensi ve dolafl›mdaki Ig’lerin
yüksek düzeyi cinsiyet hormonlar› ile immun fonksiyonlar ara-
s›ndaki olas› de¤iflimlere iflaret eder (9, 10). Kad›n cinsiyet hor-
monlar› olan östrodiol ve progesteron, hem innate hem de ka-
zan›lm›fl immünite üzerine etkilidir. Kad›n cinsiyet hormonlar›,
antigen sunan hücrenin antigen sunumunu etkiler. Dendritik
hücreler üzerine bu hormonlar›n etkilerinin indirekt kan›tlar›
Eksperimental Allerjik Ansefalitin östradiol ile bast›r›lmas› de-
nemelerine dayan›r (11, 12). Dalak dendritik hücrelerinin östro-
diole maruz b›rak›lmas› dentritik hücrede TNF-alfa, IFN-gam-
ma , IL-12 üretimini azalt›r ve MBP duyarl› T hücrelere antigen
sunumu azal›r. TH-1 hücrelerden TH-2 hücrelere sapma orta-
ya ç›kar. Hasarl› dokuda nötrofil toplanmas›, TNF-alfa ve iNOS
aktivitesi azal›r (8, 13). Deneysel ve klinik çal›flmalar cinsiyet
hormonlar›n›n inflamatuar olaylarda sonuçlar› önemli ölçüde
etkiledi¤ini göstermektedir. 

Multipl Skleroz, Myastenia Gravis ve SLE farkl› immun me-
kanizmalarla ortaya ç›kan ve kad›n egemenli¤i gösteren
O‹H’lard›r. O‹H ve gebelik iliflkileri konusunda kesin mekanizma-
lar› bilmek, gebelik fizyolojisini ve O‹H’ lar›n patogenezini bil-
mekle mümkündür. Gebelik çok özel bir dönemdir ve bir çok ya-
n›tlanmam›fl soruyu bar›nd›rmaktad›r. Allograft bir fetus rejeksi-
yondan nas›l korunmaktad›r ve mekanizmas› nedir? Maternal
rejeksiyondan fetusun korunmas› trofoblast hücrelerde MHC-I
gen ekspresyonu ve immunotoleran uterin çevrenin geliflmesi
ile mümkün olabilir mi? Gebelik, lokal immunosupresyonun ve
annede immunokompetans›n en yüksek oldu¤u bir dönemdir.
Gebelikte fetal supressor hücrelerin varl›¤›, fetus taraf›ndan sa-
l›nan proinflamatuar sitokinleri down regule eden sitokinler, TH-
1 hücrelerden TH-2 hücrelere sapma, MHC-II antijen ekspres-
yonunda de¤ifliklikler gibi say›s›z maternal, fetal, plasental fak-
törle iliflkili immunosupresyon söz konusudur (14, 15). ‹mmun
denge solubl faktörlerle de¤iflir. Kortikosteroidler, sitokinler,
hormonlar (Östrojen, progesteron, prostoglandin) ve Gebelik
Associated Protein (Kalsitriol) gibi faktörler; serum, plasenta ya
da anne taraf›ndan ürünlenir. Bu solubl faktörlerin kan düzeyi
gebe kad›nda gebe olmayan kad›ndan yüksektir. Kalsitriol bu
solubl faktörler aras›nda ayr› bir öneme sahiptir. Kalsitriol D vi-
tamininin hormonal formudur ve TH hücrelerini, sitokin ürünlen-
mesini, lenfosit proliferasyonunu inhibe eder. Kalcitriol, ilk tri-
mestrde artar, 3. trimestrde pik yapar ve postpartumda h›zla dü-
fler. Bu patern O‹H’lardaki relaps-remisyon paterni ile büyük
benzerlikler gösterir (16-18). Gebelik ve O‹H’lardaki relaps pa-
terni Tablo 1’ de gösterilmifltir.

Östriol ve EAE

Östrojen, B hücreler taraf›ndan antikor sentezini (MBP an-
tikor art›fl›) ve IL-10 ürünlenmesini art›r›r ve EAE’i düzeltir. Bu
aktivite gebelikteki TH-2 aktivitesi ile uyumludur ve gebelik MS
aktivitesinde azalma ile seyreder (8, 11). Östrojen ve progeste-
ron; NO ve mikroglialardan TNF alfa üretilmesini azalt›rlar. Bu

durumda MS’de hastal›k aktivitesinin azald›¤› bilinmektedir
(19). Düflük östrojen düzeyi, TH-1 yan›tlar› art›r›rken, yüksek
östrojen düzeyi ve Progesteron TH-2 yan›tlar› art›r›r (19). E¤er
progesteron ve yüksek östrojen düzeyi MS’te mikroglial aktivi-
teyi azalt›rsa niçin MS kad›nlarda erkeklerden daha fazlad›r?
Düflük östrojen düzeyi mikroglialar› aktive ediyor olabilir mi? 

Cinsiyet hormonlar› MS patogenezinin regulasyonunda
olas›l›kla rol oynamaktad›rlar (20). Plasentadan derive olan
hormonlar, östrojen ve progesteron bu düzelmede direkt rol
oynarlar. Östrojen, multipl sklerozda T hücre ba¤›ml› inflamas-
yonu nas›l supresse eder?

T hücrede östrojen reseptörü yok ya da çok azd›r. Olas›l›k-
la östrojen; stromal hücreler, fibroblastlar ve makrofajlar ara-
c›l›¤› ile T hücrenin fonksiyonlar›n› etkilemektedir (21). Gebelik
s›ras›nda CD4+,CD8+ hücreler ve makrofajlar›n östrojen re-
septörü ekspresse ettikleri ve östrojen ve östradiolün EAE‘nin
geliflimini geciktirdikleri bilinmektedir (8, 22). Bununla birlikte
bu düzelmeden yaln›zca östrojen de¤il say›s›z ve karmafl›k
gestasyonel faktör sorumludur (5, 23).

Multipl Skleroz ve Gebelik

Günümüzde MS’in TH-1 hücre aktivitesi ile efllik eden bir
otoimmun hastal›k oldu¤u varsay›lmaktad›r. MS’li gebe kad›n-
larda hastal›k aktivitesi, gebelik öncesi dönemle karfl›laflt›r›ld›-
¤›nda %70 azal›r, ancak post-partum ilk 4 ayda reaktive olur ve
bu dönemde relaps s›kl›¤› gebelik öncesi dönemden yüksektir
(1, 24-26). Ancak uzun süreli özürlülü¤ün gebelikten etkilenme-
di¤i görülür (27). Relaps oran›n›n gebelik s›ras›nda özellikle
3.trimestrde azald›¤› ve ilk 3 ayl›k laktasyon döneminde artt›¤›
bilinmektedir (1). Gebelik s›ras›nda annede TH-2 hücre ege-
menli¤inin hastal›k supresyonuna yol açt›¤› düflünülmektedir.
Post-partum dönemde eksaserbasyonlar›n art›fl› bu dönemde
TH-2 egemenli¤inden TH-1 egemenli¤ine geri dönüfl ile aç›k-
lanmaktad›r (28). Kad›n, TH-1 yan›tlara olas›l›kla gebelik döne-
mi d›fl›nda da erkekten daha fazla sahiptir ve bu durum kad›n-
lar›n MS’e ve di¤er O‹H ‘lara niçin erkeklerden daha fazla yat-
k›n olduklar›n› aç›klamaktad›r (8, 19).

Gebelikte MS bafllang›c› % 10-20 dolay›ndad›r ve gebeli¤in
MS’te koruyucu oldu¤u bilinmektedir. Östrojen dual etkili bir
hormondur. ‹mmunosupressif etkisi; plasenta ve fetustan sal›-
nan immunosupressif proteinler ve plasenta ve fetal böbrek-
ten sal›nan kalsitriole ba¤l›d›r. Ostrojen ayn› zamanda immu-
nomodulatör etkiye sahiptir. Bu etki kortizol art›fl›, progesteron
art›fl›, gebelikle efllik eden alfa-2 glikoprotein art›fl›, gebelik
spesifik beta-2 glikoprotein art›fl›, progesteron ba¤lay›c› faktör
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Tablo 1. Gebelik ve O‹H’ lardaki relaps paterni

1- Gebelikte relaps› azalan O‹H
Romatoid artrit
Multipl skleroz
Tiroidit
Uveit
Juvenil romatoid artrit 
Periferal artritli ankilozan spodilit
Psöriatik artrit

2- Gebelikte relaps› artan O‹H
SLE

3- Gebelikte relaps› tart›flmal› O‹H 
Myastenia gravis



art›fl›, NK toksisitesini bloke eden maternal lenfositten sal›nan
34kD protein ile iliflkilidir. 

Elenkov ve arkadafllar› sa¤l›kl› gebeleri son trimestrde ve
postpartum dönemde incelediler ve ex-vivo monositik IL-12
ürretilmesinin 3 kat ,TNF-alfa üretilmesinin postpartum de¤er-
lerden yaklafl›k % 40 düflük oldu¤unu saptad›lar. Ayn› zaman-
da üriner kortizol ve norepinefrin ile serum 1,25 -dihydroxyvi-
tamin düzeyi postpartum dönemden 2-3 kat yüksek bulundu.
Bu hormonlar›n direkt olarak IL-12 ve TNF- alfa üretilmesini
supresse ettiklerini düflündüler ve bunun O‹H’larda post-par-
tum alevlenme için temel mekanizma olabilece¤ini öne sürdü-
ler (29).

Gilmore ve arkadafllar› 4 MS’li hastada post-partum dö-
nemde IFN gamma ürünlenmesinin artt›¤›n› gösterdiler (30).
Di¤er bir çal›flmada ise 13 MS’li kad›nda gebeli¤in 3. trimes-
trinde regulator T hücre ekspansiyonunun oldu¤u saptand›
(31). Saraste ve arkadafllar› 42 MS’li gebe kad›nda son trimest-
rde NK’lar›n azald›¤›n› ve postpartum dönemde artt›¤›n› sapta-
d›lar (32). Bu nedenle post-partum dönemde relapslar› engel-
lemek için immunomodulatörlerin mümkün oldu¤u kadar er-
ken bafllanmas› önerilmektedir (32-34).

Lopez ve arkadafllar› (2006) MS’li gebe kad›nlarda longitü-
dinal kemokin reseptörlerini ve IL-10 ve IFN- gamma mRNA
ekspresyon düzeyini incelediler. ‹kinci trimestrde, CD4 ve CD8
hücreden CXCR3 ekspresyonu azald›. Üçüncü trimestrde, CD4
ve CD8 hücreden CXCR4 ekspresyonu anlaml› flekilde artt›.
Gebelik s›ras›nda, özellikle son trimestrde IL10/IFN gamma
oran›nda art›fl saptand›. Bu bulgular gebeli¤in kemokin ve si-
tokin ekspresyonu üzerine immunomodulatör etkisi oldu¤unu
gösterdi (35).

Airas ve arkadafllar› MS’li ve sa¤l›kl› kontrollerde, gebelik
ve post-partum dönemde 5000 immun-related geni mikroarray
ile incelediler ve non-klasik majör histokompatibilite molekülü
olan ve immun-tolerogenik fonksiyona sahip HLA-G’nin MS’li-
ler ve sa¤l›kl› gebelerde farkl› ekspresse oldu¤unu gösterdiler.
Araflt›rmac›lar, HLA-G ‘nin hastal›k aktivitesini ve gebelik ile
iliflkili de¤ifliklikleri module etti¤ini öne sürdüler (36). 

MS’te gebeli¤in etkisi çok uzun zaman çeliflkili sonuçlara
ve tart›flmalara yol açm›flt›r. PRIMS çal›flmas› gebeli¤in ve do-
¤umun MS seyri üzerine etkisini inceleyen ilk genifl prospektif
çal›flmad›r. Bu çal›flmada; postpatrum ilk 3 ay ve daha sonraki
2 y›ll›k izlemde bir relaps›n olas› haber vericileri araflt›r›lm›flt›r.
‹kinci y›l›n sonunda her 3 ayda bir relaps oran› gebelik öncesi
y›l ile karfl›laflt›r›lm›flt›r. Postpatrtum relapslar›n varl›¤› ya da
yoklu¤unun klinik haber vericileri araflt›r›lm›fl, gebelikte relaps
oran›nda özellikle 3. trimestrde belirgin bir azalma, do¤umdan
sonraki ilk 3 ayda ise belirgin bir artma oldu¤u belirlenmifltir.
Postpartum ilk 3 ayda risk artmas›na karfl›n kad›nlar›n % 72’si
bu periodda relaps yaflamam›flt›r. Bu inceleme periodunun so-
nunda ço¤unun özürlülü¤ü artm›flt›r. Gebelik öncesi y›lda art-
m›fl relaps oran›, gebelik s›ras›nda artm›fl relaps h›z› ve gebe-
lik bafllang›c›nda yüksek DSS (Kurtzke Disability Status Scale)
ile postpartum relaps oluflumu aras›nda anlaml› iliflki bulun-
mufltur. 2.postpartum y›lda relaps oran› gebelik öncesi y›lla
ayn› kalm›flt›r (27).

Paavilainen ve arkadafllar› MS’li 28 Fin’li kad›nda do¤um-
dan sonra serial MRG ile yeni ve geniflleyen T2 lezyonlar› ve
Gadolinium tutan lezyonlar› de¤erlendirdiler. Ayr›ca hastalar-
da relaps h›z› ve EDSS incelendi. Y›ll›k relaps oran› gebelik ön-
cesi y›l ve postpartum döneme göre anlaml› azald›. MRG so-

nuçlar› postpartum dönemde, yeni ve geniflleyen T2 lezyon sa-
y›s›, total lezyon volumu, diffuzyon a¤›rl›kl› hiperintens lezyon
say›s›n›n artt›¤›n› gösterdi. Bulgular, MS’li annelerde postpar-
tum aktivasyonun erken ve yayg›n bir fenomen oldu¤unu orta-
ya koydu (25).

RRMS’de östrojen inflamatuar aktiviteyi azaltan bir tedavi
seçene¤i olabilir (37, 38). Sicotte ve arkadafllar› MS’de östriol
tedavisi s›ras›nda TH-1 yan›tlar›n anlaml› flekilde azald›¤›n›
gösterdiler (37). Östriol ayr›ca mikroglial aktiviteyi azalt›r (39)
kan -beyin bariyeri üzerine direkt etkiye sahiptir(36) ve nöron
üzerine de direkt etkilidir (40). 

POPART’MUS çal›flmas› 2005 y›l›nda Avrupada çok mer-
kezli, çift kör, plasebo kontrollu Faz III çal›flmas› olarak baflla-
t›lm›flt›r. Postpartum relapslar› engellemek için yüksek doz
progestin ve östrodiolun endometriyal koruyucu dozu kombi-
nasyon halinde do¤umdan hemen sonra bafllanmakta ve post-
partum ilk 3 ay boyunca verilmektedir. POPART’MUS sonuçla-
r›n›n bu konudaki tart›flmalara büyük ›fl›k tutaca¤› düflünül-
mektedir (34).

Multipl Sklerozda Oral Kontraseptif ve Hormon
Replasman Tedavileri (HRT)

1990’lara dek MS ve hormon çal›flmalar›, gebeli¤in ve oral
kontraseptifler (OK)’in hastal›k progresyonuna etkisine odak-
lanm›flt› (21). Villard-Mackinstoch ve Vessey oral kontraseptif
kullanan kad›nlar›n kullanmayanlara göre daha düflük MS ris-
kine sahip olduklar›n› bildirdi. MS bafllang›c› ile OK kullan›m
süresi, OK kesildikten sonra relaps zaman› aras›nda aç›k bir
iliflki saptanmad›. Ancak bu çal›flma istatistik anlaml›l›¤a ulafl-
mad› (21). Thorogood ve arkadafllar›, OK kullanan 46 000 kad›n-
da prospektif bir araflt›rma yapt›lar. Oral kontraseptiflerin MS
insidensi ve seyri üzerine bir etkisi olmad›¤›n› buldular (41). Bu
iki araflt›rmadan elde edilen birlefltirilmifl veri 177 MS olgusun-
dan oluflmaktad›r. Hasta say›s›n›n azl›¤› ve her iki çal›flman›n
riskte küçük art›fl› d›fllamak için yeterli güçte olmay›fl› nede-
niyle kesin yorumlara ulafl›lamad›. OK kullan›m› MS’te kon-
trendike de¤ildir. MS’li kad›n tromboz riski oluflmad›kça OK‘yi
kesmemelidir. HRT’nin MS üzerine etkisi konusunda ise daha
çok bilgi gerekmektedir.

Multipl Sklerozda Premenstrüel Psödoatak

Multipl sklerozda premenstrüel dönemde kötüleflme ateflli
durumlarda görülen klasik psödoataklara benzer. Bu alevlen-
menin nedeni bilinmese de aspirin ile yat›fl›r, ancak bu durum
vücut ›s› art›fl›ndan ba¤›ms›zd›r ve yaln›zca ›s› de¤ifliklikleri ile
aç›klanamaz, bu dönemde cinsiyet hormonlar›ndaki de¤iflim-
lerin bu tabloda ne denli rol oynad›¤› konusu araflt›rmalara
aç›kt›r (42).

MMuullttiippll  SSkklleerroozzddee  aannnnee  //ççooccuukk  ssaa¤¤ll››¤¤››  aaçç››ss››nnddaann  ggüünnüümmüüzz--
ddeekkii  bbiillggiilleerrllee aaflflaa¤¤››ddaakkii  iippuuççllaarr››nnddaann  yyaarraarrllaann››llaabbiilliirr  ((1199,,  3333,,
3344,,  4422--4466))::

1. Multipl sklerozda oral kontraseptif kullan›m› kontrendike
de¤ildir. Ancak mobilitenin azald›¤› durumlarda venöz trombüs
riski ak›lda tutulmal›d›r.

2. Multipl sklerozun fertilite üzerine etkisi yoktur. Ancak
hastalar›n % 50-90’n›n›n cinsel disfonksiyona (ereksiyon/eja-
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kulasyon, vaginal kuruluk, uyuflukluk, libido azl›¤›, orgazm yok-
lu¤u) sahip olmalar› fertiliteyi etkiler.

3. Gebelik karar›nda hastal›¤›n ataklarla giden aktif döne-
mi ya da hastal›¤›n progresyona geçiyor olmas› gerek annenin
gerekse çocu¤un bak›m› aç›s›ndan önemli psiflik, sosyal ve
ekonomik yükler getirecektir. Gebelik iste¤i konusunda hekim
ak›lc› ve donan›ml› bir rehberlik yapmal›d›r.

4. Gebelik öncesi dönemde annenin mesane/barsak so-
runlar› ve özürlülü¤ü mümkün oldu¤unca giderilmelidir.

5. Annenin MS’e ba¤l› yorgunlu¤una do¤um s›ras›ndaki
yorgunluk eklenece¤i için desteklenmifl do¤um gerekecektir.

6. Abortus ve do¤um s›kl›¤› üzerine MS’in etkisi yoktur.
7. Multipl sklerozun konjenital malformasyon ve infant

mortalitesi üzerine etkisi yoktur.
8. Gebelik s›ras›nda relaps s›kl›¤›nda art›fl konusunda gebe

ve gebe olmayan MS’ liler aras›nda fark yoktur.
9. Gebeli¤in hastal›¤›n uzun seyri üzerine etkisi olmad›¤›

varsay›lmaktad›r. Ancak postpartum atak geçiren % 28 kad›n›n
atak fliddeti ve kal›c› dizabilite hiç de göz ard› edilecek bir du-
rum de¤ildir.

10. ‹mmunomodulatör ilaçlara (interferon, glatiramer asetat
ya da IVIg) ra¤men gebeli¤ini sürdüren kad›nlarda bebek üze-
rine olumsuz etki bildirildi¤i için gebelik planlanmal› ve planl›
gebelikten en az 3 ay önce ilaçlar kesilmeli ve postpartum
ataklar› önlemek için do¤um ard›ndan hemen bafllanmal›d›r.

11. Bir ebeveynin MS olma durumunda çocu¤un MS olma
riski % 3-5’tir ve genel toplumdan(% 0.2) biraz yüksektir.

12. Her iki ebeveyn MS’li ise risk % 30’dur.
13. Ebeveynler sa¤l›kl› ancak akraba evlili¤i ya da ailevi

MS söz konusu ise risk % 9‘dur.
14. S›k atakl› ya da hastal›¤›n progresyona (mental ya da fi-

zik kötüleflme) girdi¤i durumlarda anne/çocuk dinamikleri çok
olumsuz etkilenece¤i için MS’le yaflam konusunda psikolog
deste¤i gerekecektir.

15. Genç anne ve baba adaylar›nda, immunomodulatör
bafllanma zorunlulu¤unda, çocuklar› yok ancak hastal›k aktif
durumdaysa sperm ya da ovumun dondurulmas› ileride çocuk
sahibi olma konusunda bir seçenek olabilir.

16. Gebelikte atak olufltu¤unda kortikosteroid kullan›labilir.
FDA onay C kategorisinde yer al›r. Koruyucu tedavilerden Gla-
tiramer asetat B kategorisinde, ‹nterferon, IVIg ve mitoxantron
C kategorisinde, azatioprin ve siklofosfamid D kategorisinde,
methotreksat X kategorisinde yer al›r.
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