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Gebelikle birlikte enfeksiyon birlikteliði sýktýr ve pek
çok gebe antibiyotik kullanýmýna maruz kalmaktadýr.
Bakteriüri, sistit ve pyelonefrit gibi üriner enfeksiyonlar bu
dönemde, gebelerin %2-7 kadarýnda görülmektedir (1).
Gebelikte sýklýkla görülen diðer enfeksiyonlarsa, pnömoni, korioamnionit ve cinsel temasla geçen hastalýklardýr. Ayrýca, postpartum dönemde, geliþen endometritler
ve mastitler genelde antibiyotik kullanýmýna gerek duyulan öncelikli enfeksiyonlardýr.
Genel olarak, antiyotiklerin tümü, deðiþik oranlarda,
plasentadan geçmekte ve potansiyel olarak fetusta birtakým
etkiler oluþturabilmektedir. Ayrýca, laktasyon döneminde,
süte geçip neonatal dönemde de etkileri söz konusu olabilir.
Gebelik süresinde uygulanan tedaviler, yanlýzca anne
saðlýðýný deðil ayný zamanda fetus ve yenidoðan
saðlýðýnýda ilgilendirmektedir. Normal geliþim süresinde,
fetal geliþimi bozarak, anormal geliþim etkisinde olan faktörlere, Teratojen denir. Gebelikte kullanýlan ve fetal malformasyon sebebi olarak, ilaç ve kimyasal maddeler, ancak
%4-5 sýklýkta sorumlu tutulabilmiþtir (2). Bu etkileþimin,
gebeliðin geliþim süreçleri ile yakýndan ilgili olduðu bilinmektedir. Buna göre, gebeliði üç dönem olarak düþünebiliriz. Fertilizasyondan, implantasyona kadar olan dönem;
preimplantasyon dönemi olarak adlandýrýlýr. Embriyo
teþekkülü ile, organogenezisin baþladýðý dönem arasý olan
bu dönemin teratojen etkiler konusunda dikkatle deðerlendirilmesi gerekmektedir. Bu dönem, hücre bölünmesinde en yoðun dönemdir. Potansiyen etkinin, "ya hep,
ya da hiç "kuralýna göre iþlediði ve etkileþimin olmasý durumunda, gebeliðin hemen daima sonlandýðý ifade
edilmektedir. Ancak azda olsa, bu dönemde kullanýlan teratojenik ilaçlarýn, kalýcý malformasyonlara neden olabileceði bildiren bazý raporlar da vardýr (3). Bu dönem için,
radyasyon için açýk bir dönem olan , morula, gastrula ve
blastosist dönemlerinin, ilaçlar ve kimyasal maddeler için
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ne derecede etkili olabileceði tartýþmalýdýr (4). Ýlaçlarý
etkili olabilmesi için, tubal mukozaya ulaþmasý gerekmektedir. Özellikle bu dönemde damarsal yapýlanmanýn oluþmamýþ olmasý, teorik etkinin ne þekilde olabildiðini izah
edememektedir (5). Bu dönemide farklý iki döneme ayýrmak faydalý olmaktadýr. Bu suretle, fertilizas-yondan
itibaren, 8-16 hücreye kadar olan dönem, Cleavage hücre
dönemi olarak adlandýrýlmaktadýr. Bu dönemi takiben
geliþen ikinci dönemse, implantasyon öncesi dönemdir.
Ýmplantasyondan itibaren ilk 8 haftaya kadar olan dönem
ise Embriyonik dönem olarak adlandýrýlýr. Bu dönemde
artýk plasenta teþekkülü vardýr. Plasenta ile ilgili ortaya
çýkabilen tüm durumlar, anatomik ve fizyolojik plasental
bozukluklar geliþimde etkili olabilmektedir. Bu dönem,
konjenital malformasyonlara en duyarlý dönemi oluþturur.
Sýk olmamakla birlikte gebeliðin ikinci yarýsýnda, ilaç
alýnýmýnýn bazý yan etkileri olabilir. Bunun en klasik
örneði, Tetrasiklin kullanýmý ile ilgili olarak, diþ oluþumunda, gri,kahverengi renk deðiþikliðinin olmasýdýr. Bazý
olgularda ise teratojenite yýllarca ortaya çýkmayabilir.
Hormon maruziyetleri nedeni ile geliþen (örneðin: DES
gibi), ileri yaþ dönemlerinde ortaya çýkan genital problemler bunlara iyi bir örnektir. Sekizinci gebelik haftasýndantermin sonuna kadar olan (bazý araþtýmacýlarca 22. haftaya kadar) dönem ise, fetal-Histogenesis Dönemi, olarak
adlandýrýlýr. Bu dönemde, hücre büyümesi (hipertrofi),
geliþmesi, farklýlaþmasý ve migrasyonu esastýr. Dýþ
etkenler bahsedilen bu dört farklý etkinliðe göre spesifik
deðikliklere neden olurlar.
Gebelikte ilaçlara baðlý geliþebilecek yan etkilerin ve
ilaç etkinliklerinin anlaþýlabilmesi için, gebelikteki
ilaçlarýn farmakolojisinin iyi bilinmesi gerekmektedir.

Gebelikte Klinik Farmakoloji
Tüm ilaçlarda olduðu gibi, antibiyotiklerinde etkili
olabilmesi için, istenen dokuda yeterli konsantrasyonda olmasý gerekir. Pekçok ilaç, spesifik reseptörler üzerinden
etkili olur. Gebelik süresince, reseptör afinitesi ve miktarýnda da deðiþiklik olduðu düþünülürse, farmakokinetik
deðiþikler, kiþisellik gösterebileceðinden, gebelikte ilaç
etkinliðinin deðiþken olabileceði anlaþýlýr. Bu suretle:
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Gebelikte, ilaç emilimi, vücut kompartmanlarýna
daðýlýmý (distribüsyon), eliminasyon ve diðer ilaç etkileþimlerinin iyi anlaþýlmasý gerekmektedir.

lerine baðlanma afinesinde belirgin bir azalma vardýr, ve
bu duyarlýlýðý azaltan birtakým faktörlerin artmasý nedeniyledir (6). Albumin gibi ilaç baðlayan proteinlerdede
düþüklük saptanmaktadýr.

Ýlaç Absorbsiyonu
Gastrointestinal sistemden ilaç emilimi, plazma ilaç
düzeyi ve terapötik etkinlik üzerinde etkili en önemli husustur. Ýlaç emilimi oldukça kompleks bir olaydýr. Ýlaçlarýn
fizikokimyasal yan ürünleri, bunlarýn molekül aðýrlýðý,
lipitte erirliliði, gebelik nedenli fizyolojik deðiþiklikler
(mide boþalma zamaný, barsak motilitesi, besin alýným durumu...), ayrýca önemli rol oynamaktadýrlar. Oral ilaç
alýnýmýný takiben absorbe olan preparat ilk önce, hepatik
portal sistemden geçer. Bu sirkülasyon esnasýnda, ilaçlar
karaciðer enzimlerince metabolize edilebilirler (ilk geçiþ
eliminasyonu). Bu süretle alýnan ilacýn bir kýsmý, metabolize edilmeden genel dolaþýma geçmektedir. Ýlaçlarýn
emilimi yanlýzca oral uygulanmalardan sonra etkilenmeyip, ayný zamanda, intramusküler, intravenöz, inhaler,
lokal ve subkuteneal uygulamalardada deðiþebilmektedir.
Gebelik esnasýnda fetal-maternal fizyolojinin deðiþmesi,
ilaç daðýlýmýnýn farklýlaþmasýna yol açar. Gerek motilite
deðiþiklikleri gerekse, intestinal sekresyon kompozisyonlarýndaki deðiþimler, yükselmiþ plazma progesteron
düzeyi, azalmýþ ilaç emilimi etkili olmaktadýr. Mide ve
mide barsak içeriðinin %30-50 oranýnda gecikmesi, ayrýca
gastrik sekresyonun özellikle ilk trimesterde %40 oranýnda
azalmasý, sonucu ilaç emilimi önemli oranda deðiþir.
Plazma volümünde %50 artýþýn olmasý, %30 kardiak output artýþý olmasýna karþýlýk, hepatik kan akýmýnda belirgin bir artýþ izlenmez. Bu suretle, ilk geçiþ eliminasyonu
gebe olmayana göre farklý deðildir. Terapötik ajanlarýn,
pulmoner emilimi gebelikte etkilenmektedir. Alveaoler
membranlardan kardiak output artýþýna baðlý olarak, artmýþ olan pulmoner kan akýmý sonucu, alveoler ilaç emilimi artar. Ayrýca tidal volüm artýþý nedeni ile, geliþen
hiperventilasyon sonucu daha hýzlý alveoler ilaç absorbsiyonu ortaya çýkar.
Ýlaç Daðýlýmý
Ýlaç emilimi tamamlandýktan sonra, vücut dokularýna ve sývýlarýna daðýlým olur. Daðýlým oraný, organ kanlanmasýna, lipit erirliðine, ve dokunun ilaç baðlayan protein içeriðine göre deðiþir. Gebelikte özellikle, doku
düzeyindeki sývý artýþýnýn yanýsýra, intravasküler -ekstravasküler sývý artýmýda daðýlýmda önemli rol oynar.
30-34. Gebelik haftalarýnda plazma volumü, ortalama %50
artmýþtýr ve kardiak out-put ise % 30 yükselmiþtir. Normal
bir gebede total sývý artýþý 8 Lt kadar olup, bunun yaklaþýk %60 kadarý fetustadýr. Özellikle bu deðiþimler ilaç
daðýlýmýnda etkili olur. Tüm bu nedenlerden dolayý, ilaç
uygulamalarýnda, baþlangýçta gebe olmayandan daha fazla
doz verilmesi gerekebilmektedir. Gebelikte plazma protein452

Ýlaç Eliminasyonu
Ýlaçlar vücuttan, metabolik yada renal yol ile elimine
edilirler. Suda eriyen ilaçlar genellikle renal yol ile
atýlýrken, lipitte eriyenler genellikle metabolize edilerek
atýlýrlar. Bazý ilaçlarýn ise etkili olabilmasi için metabolitlerine dönüþmeleri gerekmektedir (Siklofosfamid gibi..).
Diðer bazý ilaçlar ise hem kendileri hem de metabolitleri ile
etkili olabilmektedirler. Gebelikte karaciðer kan akýmýnýn
deðiþmediði, bu nedenlede ilaç klirensinin bu yolla artmadýðý bilinmektedir (7). Diðer yandan gebelikte artmýþ
progesteron etkisi ile, karaciðerden mikrozomal enzim sisteminde deðiþiklik olduðu, birçok ilacýn da biyotransformasyonunun artmasý söz konusudur. Fenitoin, karbamazepin, metoprolol gibi ilaçlarýn da bu enzim sistemlerini indüklediði ve bu suretle diðer ilaçlarýn eliminasyonunda etkili olabilecekleri bildirilmektedir.
Transplasental ilaç geçiþi
Ýlaç molekülünün plasental membrandan geçiþi
deðiþik yollarla olabilmektedir. Birçok ilaç, plasentadan,
molekül aðýrlýðý, ionizasyon derecesi, ve lipit erirliðine
göre, basit diffüzyon yolu ile geçiþini yapar. Burda esas etkili husus gradient farkýdýr. Buna ilave olarak plasental
transfer yüzey büyüklüðü ve membran kalýnlýðýda etkilidir. Transport için metabolik enerji gereksimi gerektiren
iletiþim, aktif transport, þeklidir. Sýnýrlý sayýda ilaçlar bu
yolu kullanýr (B12 vitamini, kreatinin, aminositler..). Basit
diffüzyonla geçiþi mümkün olmayan maddelerin geçiþi ise,
kolaylaþtýrýlmýþ diffüzyon ile olmaktadýr (örneðin,
Glikoz).
Transplasental geçiþte, moleküler elektrik yükü,
molekül büyüklüðü, lipitte eriyebilirlik, ile yakýndan iliþkilidir. Ýlaçlar noniyonize formda daha iyi bir þekilde
plasental membranlardan penetre olurlar. Maternal kan pH
düzeyi, fetal umblikal kord pH düzeyinden, 0,1-0,15 pH
üniti kadar daha büyüktür. Bu ise noniyonize formlarýn
geçiþinde etkili olur. Molekül aðýrlýðý 600 Dalton'dan
ufak olan ilaçlarýn, plasental geçiþi kolay olurken, 6001000 Dalton arasý ilaçlarda bu geçiþ minimale iner. Sonuç
olarak küçük moleküllü, lipitte eriyen ve noniyonize - proteine baðlý olmatyan ilaçlarýn transplasental geçiþi de yüksek olmaktadýr.
Fetal ilaç metabolizmasý
Yakýn zamana kadar fetusun, ilaç biyotransformasyonunda rol alan enzimlerden yoksun olduðu düþünülüyordu.
Ancak yapýlan deðerlendirmelerde, fetal karaciðerin bazý
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metabolik olaylarý, adult karaciðeri gibi yaptýðýný ortaya
koymuþtur. Oksidatif metabolik etkinlik, 8 haftalýk bir fetusta bile saptanabilmekte ve bu etkinlik gebelik ilerledikçe
artmaktadýr. Fetal karaciðerin vücut aðýrlýðýnýn %4
kadarýný teþkil ettiði, buna karþýlýk adut bireyde bu
oranýn ancak %2 kadar olduðu da unutulmamalýdýr. Bu
gün için kabul edilen husus fetal ilaç metabolizmasýnýn,
maternal ilaç kan düzeyinde önemli bir etkiye sahip olmadýðýdýr.

Ýlaç-Teratojenite Ýliþkisi
Ýlaçlarýn gebelikte kullanýmlarý ve bunlarýn sonucunda geliþebilecek yan etki ve sorunlar, "Food and Drug
Administration (FDA)" tarafýndan gruplandýrýlmýþtýr (8).
Kullanýmda olan bir çok ilacýn, risk skorlamasý üretici firma tarafýndan verilmemektedir. Bu durumda skorlar genellikle kullanýmlar sonrasýnda edinilen tecrübeler sonucu,
birikimlere göre (retrospektif) olarak tanýmlanmaktadýr.
Bu suretle, ilaç yan etkileri ve teratoloji iliþkisinde kullanýmlar sonrasý ortaya çýkan problemlerin bildirimi ve
bunlarýn deðerlendirilmesi, belki de bu konudaki önemli
açýðýn bir nebze olsun kapatýlmasýnda faydalý olabilir.
Üretici firma tarafýndan eðer bir risk bildirilmiþse, 'm'
ibaresi kullanýlmakta (örneðin Bm, gibi), öteyandan üretici
firma risk tanýmlamamsý yapmamýþsa, '*' iþareti kullanýlmaktadýr (örneðin, B*, gibi). Buna göre gebelikte kullanýlan ilaçlarý 5 grup altýnda deðerlendirebiliriz:
Katagori A: Kontrollü insan çalýþmalarý ile, herhangibir olumsuz fetal etki gösterilmemiþ ilaçlar.
Katagori B: Hayvan çalýþmalarýnda, fetal bir riskin
olmadýðý, ancak bu konuda kontrollü insan çalýþmalarýnýn olmadýðý ilaçlardýr.
Katagori C: Olumsuz fetal yan etkiler bakýmýndan,
yeterli insan ve hayvan çalýþmalarý olmayan, bazý
hayvan çalýþmalarýnda olumsuz yan etkiler izlenmiþ,
ancak insanlarda yeterli araþtýrmalar yapýlamadýðýndan saptanamamýþ ilaçlardýr.
Katagori D: Fetal risk taþýyan ilaçlardýr. Kullanýma
baðlý saðlanan faydalar, nedeniyle risk alýnabilir
ilaçlardýr. Kullanýmýnda gebelik haftasý göz önünde
tutulmalýdýr.
Katagori X: Gebelikte kullanýlmamasý gereken
ilaçlardýr.
Genellikle, yapýlan bu sýnýflama her zaman ayný
derecede geçerli sayýlmamaktadýr. Friedman ve
arkadaþlarý, bu sistemi kullanarak, bir risk-kategorizasyon
iliþkisinin olmadýðýný bildirmiþlerdir (9). Bunun en
önemli nedeni, konjenital anomali, fetal etki, perinatal risk,
terapötik risk-fayda oraný gibi deðiþik risk skorlamasýnýn
birlikte deðerlendirilememesidir.
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Tablo 1. Gebelikte kullanýlan Antimikrobiyal ajanlar
Genellikle Kontrendike olanlar:
Flcytosine, Ganciclovir, Griseofulvin, Nalidixic asid,
Nitrofurantoin*, primaquine,
Quinine, Quinolone, Streptomycin, Tetracycline
Gerekmedikçe kullanýlmasýndan kaçýnýlan:
Acyclovir, Albendazole, Amikacin, Amphotericin B,
Chloramphenicol*, Cotrimoxazole, Erythromycin estolate, ethionamide, fluconazole, Gentamicin, Ýtraconazole, Keto-canazole,
Metronidazole, Pentamidine, Pyrimethamine, Trimethoprim/sulfamethoxazole*, vancomycin, Zidovudine
Gerektiðinde, muhtamelen emin olarak verilebilecekler:
Cephalosporine, Clindamycin, Erythromycin, Ethambutol,
Ýmipenem, Isoniasid, Methenamine mandelate, Nystatin,
Penicillin, Pyrazinamid, Rifampicin.
*gebelikte kontrendike

Tablo 2. Umblikal kord/maternal serum ,penisillin oranlarý
ANTÝBÝYOTÝK

KORD/MATERNAL SERUM %

Ampisillin
Ampisillin+sulbaktam
Mezlosillin
Ticarsillin+klavulanic asid

0,71
1,0
0,4
0,8

Gebelikte Antibiyotik Seçimi
Tedavi için antibiyotik seçiminde, infeksiyonun yeri,
hedef dokudaki spesifik antibiyotik ilacýn etkisi (renal
parankim, intraselüler veya ekstraselüler bakteri etkinliði,
endokarditisdeki vejetasyonlar...), hastalýðýn þiddeti,
ilacýn herkesce bilinen maternal veya fetal olumsuzluklarý,
ilaç fiyatlarý ve maliyet gibi husular önem kazanmaktadýr.
Bu suretle enfeksiyonlarda ideal olarak; istenen spesifik
ajana yönelik dar spektrumlu ilaçlar, geniþ spektrumlu
ilaçlara yine, multipl ajan tedavisinden ziyade tek ajan tedavi þemalarýna öncelik verilmektedir. Gebelikte ilaçlarýn
özellikle spektrumlarýnýn çok iyi bilinmesi, bu suretlede
zaten kullanýmýnda hemen daima sýkýntý duyabileceðimiz bu durumlarda, en ideal ilacýn etkin doz ve sürede
kullanýmý saðlanmalýdýr. Amprik tedavi, spesifik ajan
izole edilmeden evvel veya önceden deðiþik ajanlar verilmiþ olgularda uygulanmalýdýr. Gebelikte kullaným
bakýmýndan, katagorize edilen antibiyotikler genel olarak
Tablo 1’de gösterilmiþtir.

Penisillin
Penisillinler, 1940'lý yýllardan beri kullanýlan ve
gebelikte muhtemelen emin olan ilaçlar grubunda olan bir
gruptur.Bu grup ilaçlarda bulunan Thiazolidine beta-laktam
halkasýnda deðiþiklikler yapýlmak suretiyle deðiþik formlar oluþturulmuþtur. Bakterisid etkili olan penisilinler, bak453
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Tablo 3. Sýklýkla kullanýlan penisillinler
Doðal Penisillinler
Penisillin G
Penisillin V
Antistafilokoksik penisillinler
Metisillin
Oxasillin
Nafsillin
Kloksasillin
Dikloksasillin

6-amino penisillik asit deriveleri
Ampisillin
Amoksosillin
Bakampisillin
Geniþ spektrumlu penisilinler
Karbenisillin
Tikarsillin
Mezlosillin
Piperasillin
Azlosillin

Tablo 4. Sýk kullanýlan sefalosporinler
I.-II. JENERASYON
Cephalotin (1)
Cephaprin (1)
Cepharadin (1)
Cefazolin (1)
Cefprozil (1)
Cefaclor (1)
Cefoxidin
Cefonicid
Cephamandol
Cefmetazol
Cefpodoxime
Cefurokxime

III.JENERASYON
Cefotetan
Cefptaxime
Ceftrizoksim
Cefoperazon
Ceftriaxone
Moxalactam
Cefmenoxime
Ceftazidim

teri duvar sentezini bozarak etkili olurlar. Anneye verildiklerinde, deðiþik düzeyde fetusa geçmektedirler (10). Sýk
kullanýlan bazý penisillinlerin, kordkaný/maternal serum
oranlarý Tablo 2’de görülmektedir.
Pek çok yeni kuþak penisillin geliþtirilmesine raðmen,
halen Penisillin G, gebelikteki sifilis ve beta streptokok enfeksiyonlarýnda ilk seçenek olan preparatlardýr. 38-39. haftalýklardaki gebeliklerde, maternal serum, kordon kaný ve
amniotik düzey çalýþmalarý yapýlmýþ olup, büyük farklýlýklar saptanmýþtýr. Bu nedenlede, bu dönemdeki etkinlik deðiþmektedir (11). Jarisch-Herxheimer reaksiyonu,
özellikle primer sifilis tedaviisinde, penisillin uygulamasýndan sonra sýk olmamak üzere geliþebilen bir reaksiyondur. Ampisillin, aminopenisillin, enterokokal enfeksiyonlarýn tedavisinde, ilk seçilecek ilaçlar olup, subakut
bakteriyel endokardit profilaksisinde önerilen protokolün
bir parçasýný oluþturmaktadýrlar. Bunlarýn yanýsýra, ciddi pelvik infeksi-yonlarda, 'triple kemoterapi' þemalarýnda,
kullanýlmaktadýrlar. Sýklýkla kullanýlan penisillinler
Tablo 3’de görülmektedir.
Birçok aerobik ve anaerobik bakteriler, beta-laktamaz
emzimini içerirler ve bu nedenle de, çok sayýda spesifik antibiyotiði ineffektif hale getirirler. Bu nedenle beta-lakta454

maz inhibitörlerini içeren yeni kuþak penisillinler veya
kombinasyonlar geliþtirilmiþtir. Bu grup içinde, klavulanik
asid, sulbaktam ve tazobaktam kombinasyonlarý sayýlabilir. Bu kombinasyonlar, özellikle post sezaryen endometritlerinden þikayet eden mikst tipte ,aerobik veya
anaerobik polimikrobiyal enfeksiyonlarda oldukça etkilidir.
Penisillin grubu ilaçlar için FDA, 'B' kategorisini vermektedir. Bu grup ilaçlarda ayrýca, maternal diðer yan etkiler
olan, hipersensitivite reaksiyonlarý, bulantý, diare, santral
sinir sistem irritabilitesi ve filebitis görülebilir. Anafilaksi
%0,004-0,4 kadar olup, bu olgularýn %10'undan fazlasýnda, ayný zamanda sefalosporin ve karbenozepama karþý da
benzer reaksiyonlar geliþmektedir.
Penisillin V, benzatim penisillin'ne benzer spektrumda
olmasýna raðmen, neisseria tiplerine karþý daha dar bir
spektruma sahiptir. Ancak oralde verilebilen bir formdur.
Benzatyl penisillin, gebelikte, beta-streptokok enfeksiyonlarýnda,genellikle intrauterin araçlarýn neden olduðu,
Aktinomyçes enfeksiyonlarýnýn tedavisinde ve Klostridyal
enfeksiyonlarda kullanýlmaktadýr. Farmakolojik olarak estriol baðlayan protein düzeylerinin ve estriolün idrar
atýlýmýný deprese ettiði, bu nedenlede, fetal-plasental
ünitin deðelendirilmesinde, aldatýcý fetal distres bulgusu
verebileceði bildirilmektedir. Özellikle ikinci ve üçüncü
trimesterde farmakokinetiði deðiþebilmektedir (12).
Penisillinaz resistans antistafilokoksik penisillinler
(metisillin, oxacillin, cloxacillin, diclixacillin, flucloxacillin, nafcillin), esas olarak stafilokoksik infeksiyonlarýn tedavisinde kullanýlmaktadýr. Bunlar benzatyl
penisillinden çok daha dar bir spektruma sahiptirler. Gram
(+) kok enfeksiyonundan þüphelenildiðinde, ajan patojen
teþhisi ve antibyogramýnýn sonucu alýnmadan, bu grup
ilaçlarla tedaviye baþlanmalýdýr. Bu durum, postoperatif
yara enfeksiyonlarýnda, kesi hattý sepsislerinde ve üzüm
salkýmý þeklindeki Kokus yapýlanmalarýnýn direkt
mikroskopide tespitinde de uygulanmalýdýr. Bu grup
ilaçlar, özellikle S. aureus'un neden olduðu toksik þok
sendromunda da özellikle tercih edilmelidir.
Amino penisillinler (ampisillin, amoxycillin), benzer
spektruma sahiptirler. Aralarýndaki en önemli fark, amoxycillin'in gastrointestinal emiliminin çok daha iyi olmasýdýr.
Bu suretle, oral uygulamalarda amoxycillin, parenteral
uygulamalarda ise, ampisillin tercih edilmelidir. Klinik
olarak penisillin G, spektrumuna uygun etkinlikleri vardýr.
Bunlarýn yanýsýra, Escherichia coli, Salmonella spp.,
Shigella spp. ve Hemophilus influensa gibi, gram(-) organizmalara da etkilidirler. Ancak, bu ajanlarýn çoðu bu gruba direnç gösterdiklerinden, üriner enfeksiyon, pelvik enfeksiyon ve menengitis gibi temelde, sorumlu tutulduklarý
enfeksiyonlarda, etkisizlikleri söz konusu olabilmektedir.
Enterokokus fekalis ve Listeria monositogenez enfeksiyonlarýnda Ampisillin halen tercih edilen ajandýr. Ampisillin,
T Klin Jinekol Obst 2001, 11
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gebelikte sýk olarak kullanýlan ve emniyetle kullanýlan bir
ajandýr. Beta laktamaz inhibitörleri ise, daha az sýklýkla
kullanýlmasýna
raðmen,
fetal
olumsuzluklarý
bildirilmemiþtir.

Sefalosporin
Çok sýk kullanýlan antibiyotiklerdendir. Penisillinler
gibi, beta-laktam halkasý içerirler. Bakterisid etkili olup,
bakteri duvar sentezini inhibe ederek, etkili olurlar.
Spektrum aktivitelerine göre, üç jenerasyon halinde kullanýlmaktadýrlar (Tablo 4). Gebelikte kullanýmlarý ve emniyetleri konusunda, yeterli büyük çalýþmalar olmamasýna
raðmen, embriyo toksisiteleri ile ilgili olumsuz raporlarýn
olmamasý ile, FDA tarafýndan 'B katagori' olarak gruplandýrýlmýþtýrlar.
Plasental geçiþleri vardýr ve yapýlan pek çok çalýþmada, gebelikte renal klirenslerinin artmýþ olmasý nedeniyle gebelikteki yarý ömürleri kýsalmýþ olduðu
bildirlmiþtir (13,14). Birinci kuþak sefalosporinler sýklýkla, sezaryen sonrasý profilaksi amaçlý, ayrýca aerobik gram
negatif basiller tarafýndan oluþan üriner enfeksiyonlarýn
tedavisinde kullanýlmaktadýrlar. Özellikle enterokoklara
tüm sefalosporinlerin etkili olmadýklarýnýn bilinmesi
gerekmektedir. III. kuþak olarak bilinen, yeni sefalosporinlerin (Sefotetan, sefotaksim, sefaperazon, seftazidim, seftizoksim, seftriakson), Stafilokokus aureus etkinlikleri, I.
Kuþak sefalosporinlerden, en az on kat daha azdýr. Buna
karþýlýk, enterokoküs dýþýnda, hemen tüm aerobik streptokoklara etkilidirler. Aerobik gram negatif basil spektrumu
oldukça geniþ olup, bu gruptaki ajanlarýn pek çoðu, ayný
zamanda gram pozitif ve gram negatif anaeroblara da etkilidirler. Sefotetan dýþýnda hemen hemen tümü,
Psödomonas sp. etkinlipðine sahiptir. Sefoperazon, seftazidim ve seftiakson, Bakterioides fragilis'i zayýf olarak
etkilediðinden, mikst aerobik- anaerobik pelvik enfeksiyonlarda tek ajan olarak daha az etkili olurlar. Sefaperazon,
diðerlerinin aksine, asýl olarak safra yoluyla atýlmaktadýr.
Bu nedenle, renal yet- mezlik durumlarýnda, doz ayarlamasý gerekmemektedir. Ayrýca, gebelikteki serum düzeyleri, gebe olmayan düzeylerdeki gibidir (15).
Seftriakson'un, gebelikte yarýlanma ömrü kýsalmýþ olup,
yapýlan çalýþmalarda fetusta birikmediði gösterilmiþ olsa
da, bu konuda çalýþmalara ihtiyaç vardýr.
Bu grup ilaçlarýn, tek ajan olarak, en sýk kullaným
endikasyonlarý, postpartum endometritlerdir. Buna raðmen,
pahallý olmalarý nedeniyle, genelde standart uygulamalara
girememektedirler. Spektrumlarýnda Klamidia ve B.
Fragilis'i kapsamazlar. Ýkinci veya Üçüncü kuþak sefalosporinler, komplike olmayan gonokoksik enfeksiyonlarda kullanýlmaktadýr. Sefalosporinlerin tipik yan etkileri,
hipersensitivite ve diare'dir. Nadir olarak, hafif karaciðer
enzimlerinde yükselme ve nötropeni bildirilmiþtir.
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Makrolit Grubu Antibiyotikler
Bu grup içinde, Eritromisin, Clindamisin, Azitromisin, ve Klaritromisin yer almaktadýr. Etkinliklerinin, bakteri protein sentezini inhibe ederek ve 50S ribozomlarýný
et-kileyerek, bakteriostatik yolla yaparlar. Vücut sývýlarýna, beyin ve serebrospinal sývý haricinde iyi daðýlýr.
Eritromisin, aerobik gram pozitif koklarýn önemli bir kýsmýný
etkiler
ve
Legionella,
Mykoplazma,
Corynebakterium difteria ve Klamidia için gebelikte tercih
edilen ilaçtýr. Diðer pekçok antibiyotiðin aksine, eritromisin plasentadan minimal oranda geçer. Bu nedenden
dolayý, gebelikte sifi-lis tedavisinde, ilk tercih edilen ilaç
olmamasýna karþýn, penisillin allerjisi olan olgularda önerilmektedir. FDA, 'B katagerisi' ilaçlar arasýna koymuþ
olup, gastrointestinal emilimi oldukça iyi olan bir ajandýr.
Klindamisin, Klastridyum sp, Bakterioides sp'lerin
çoðuna etkili olmak üzere, anaerobik pek çok ajana ayrýca,
aerobik gram pozitif koklarý da içine alan geniþ bir spektruma sahip bir ajandýr. Gram negatif basillere etkili olmayýp, yakýn bir zamanda bazý Bakteroides sp, tiplerine
de resistansý gösterilmiþtir (16). Klindamisin, mikst aerobik ve anaerobik pelvik enfeksiyonlarýn çoðunda, aminogliko-zitlerle kombine edilerek kullanýlýr ve %90-97
oranýnda tedavi saðlar. Primer obstetrik kullaným
endikasyonu, postpartum endometritler olup, penisillin
allerjisi olan olgularda, B grubu streptokok enfeksiyon profilaksisinde tercih edilebilecek bir ilaçtýr. FDA klindanmisini 'B katagorisinde' deðerlendirmektedir. En önemli
yan etkileri, gastrointestinal irritasyonu olup, nadiren
karaciðer enzimlerinde bozulma yapabilir. Klostridyum
diffisile toksini nedeniyle, 1/10.000 sýklýkta, kullanýmýna
baðlý, psödomembranoz kolit geliþebilmektedir. Bu durum
geliþtiðinde, Vankomisin ilk tercih edilecel ajan olup, alternatifi metronidazol'dür.
Azitromisin, uzamýþ yarý ömrü ve geniþ spektrumu
ile, yeni kuþak bir makrolit ajandýr. Spektrumunda, gram
pozitif kok, bazý gram negatif basiller ve anaeroblar yaný
sýra Mykolazma ve Klamidia yer almaktadýr. Gebelikte
servikal klamidia enfeksiyonu tedavisinde, Azitromisin ve
Eritromisin tedavilerinin, etkinlik açýsýndan ayný olduðu,
dahasý Azitromisin alan olgularda, yan etkilerin daha az
olduðu bildirilmektedir (17). Azitromisinin intrasellüler
geçiþinin daha fazla olmasý nedeni ile, bir hücre içi paraziti olan klamidia için daha etkin olabileceði ayrýca, tek doz
uygulamalar için uygun olduðu bildirilmektedir. 'B
katagoride' olan bir ilaç olup, gastrointestinal ve diðer sistem yan etkileri eritromisinden daha azdýr.
Klaritromisin, Üreaplazma ürealitikum yanýsýra, aerobik pek çok ajana etkilidir (18). Gebelikteki en sýk kullaným nedeni, HIV pozitif kadýnlardaki, mykobakterium
avium kompleksinin (MAC) profilaksisi ve tedavisi içindir.
Gebelikte kullanýmý ile ilgili yeterli çalýþmalar yoktur.
FDA 'C katagori' olarak tanýmlamýþtýr.
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Aminoglikozit’ler
Aminoglikozitler, ribozomlardaki 30S proteinine
baðlanarak, bakterial protein sentezini bozarak etkili olup,
bakterisid etkilidirler. Bu grup içinde, streptomisin, gentamisin, tobramisin, kanamisin, amikasin ve netilmisin
sayýlabilir. Gentamisin, gebelikte en sýk kullanýlan aminoglikozit'tir. Aerobik gram negatif basillerin pekçoðuna etkili olup, psödomonas aeruginosa'ya dirençlidirler. S.aureusa
karþý etkinliði olup, Enterokokus tedavisinde, ampisillin
ile sinerjik etki gösterirler. Gentamisin, plasentadan hýzla
geçer ve veriliþinden 1-2 saat sonra, maternal kan
düzeyinin %40'ý düzeyinde, kord serumunda tesbit edilir
(19). Gentamisin için, umblikal kord kaný ile maternal kan
ortalama konsantrasyonu, 0,62 olarak bildirilmektedir (20).
Gentamisin intrauterin maruziyetine baðlý, kongenital bir
anomali, neonatal ototoksik etki ve nefrotoksik etki
bildirilmemiþtir. FDA, 'C katagorisi' içinde deðerlendirmektedir. Primer obstetrik kullaným endikasyonu,
mikst aerobik-anaerobik pelvik infeksiyonlarda, klindamisin ile kombine edilerek kullanýlýr. Bakteriyel endokardit profilaksisinde, ampisillin ile kombine edilerek
uygulanmaktadýr. Diðer sýk kullaným endikasyonlarý,
pyelonefrit ve korioamnionit tedavisi'dir. Gentamisinin
pyelonefrit tedavisinde verildiðinde, maksimum kan
düzeyi, postpartum döneme göre gebelikte belirgin olarak
daha düþük olarak tesbit edilmiþtir (21). Tüm aminoglikozitlerin, renal yetmezlik durumunda, dozlarýnýn azaltýlmasý gerekmektedir. Nöromüsküler blok, ototoksisite ve
nefrotoksisite baþlýca önemli yan etkileridir. Nefrotoksik
etki, reversibl olup, %2 sýklýktadýr. Ototosik etki, 8.
Kranial sinirde tahribat yapar ve neyazýk ki, irreversibl'dir.
Nöromusküler blok, nadir bir komplikasyon olup, MgSO4
veya diðer anestezide kullanýlan nöromüsküler blok yapan
ajanlarýn etkilerini potansiyalize edebilir. Bu etki, kalsiyum
uygulamasý ve antikolinesteraz ile düzeltilebilir.
Gentamisin ile Tobramisin ve netilmisin etki ve spektrum bakýmýndan birbirine benzerler. Streptomisin özellikle, 8. Kafa çifti için toksik olan bir ajandýr. Gentamisin
dýþýndaki tüm aminoglikozitler, gebelikte mutlak kontraindike olup, mümkünse kullanýlmamalarý arzulanýr.

Aminocyclitol
Spektinomisin, bu grubun bir üyesi olup, özellikle
penisillin ve sefalosporinlere allerjisi olan olgularda,
N.Gonnorea tedavisinde kullanýlabilir. FDA 'B katagori'
içinde gruplandýrmýþ olup, herhangi bir olumsuz fetal etkisi veya teratojen etkisi bildirilmemiþtir.

Monobaktam
Aztreonam, monolaktam antibiyotik grubundan,
klinik olarak kullanýlabilen tek örneðidir. Penisilline benzer ve beta-laktam içermesine raðmen, beta-laktamaz oluþumunu indüklememekte ve beta-laktamaz hidrolizine resis456

tans gösterirler. Aerobik gram negatif pek çok basile etkili
olmasýna karþýn, gram pozitif ve anaeroblara etkisizdir. Bu
suretle, spektrumu aminoglikozitlere benzer, ilave olarak,
anaerobik ajanlara da etkili olur. Bu þeklide, klindamisin ile
kombine edilerek, pelvik abse tedavisinde iyi bir kombinasyon teþkil eder. Ototoksik ve nefrotoksik yan etkilerinin
olmamasý nedeniyle, aminoglikozitlere tercih edilebilir.
Renal atýlýmý nedeniyle, böbrek yetmezliklerinde doz
ayarlamasýna ihtiyaç gösterir. Gebelikte kullanýmý ile ilgili tecrübeler kýsýtlýdýr. FDA, 'B kategori' içinde
bildirmektedir.

Karbapenem’ler
Ýmipemen, bu grup içinde kullanýlabilen, yeni bir antibiyotiktir. Bir dipeptidaz inhibitörü olup, nefrotoksisite
etkisi önlenmiþ silastatin ile, kombine edilerek kullanýlýr.
Ýmipenem, gram pozitif kok, gram negatif basil ve anaeroblara etkili olarak, diðer beta-laktam içeren antibyotiklere
göre daha geniþ spektrumlu bir ajandýr (22). Özellikle post
partum enfeksiyonlarýn tedavisinde, iyi bir seçenektir.
Nadiren ilk seçenek olarak tercih edilmesine karþýlýk,
diðer antibiyotiklere direnç saptandýðýnda kullanýlabilir.
Farmakokinetik çalýþmalarýnda, gebelikteki serum pik
düzeyleri belirgin olarak düþüktür (23). Gebelikte kullanýmýna ait, veriler yeterli deðildir. FDA, 'C katagori'
içinde deðerlendirmektedir, Baþlýca yan etkileri, hipersensitivite reaksiyonlarý, bulantý ve filebit etkisidir. Penisillin
allerjisi olanlara önerilmemelidir.

Vankomisin
Bakterisid etkili bir antibiyotiktir. Çok dar bir spektrumda kullanýmý olup, primer olarak metisillin resistans
stafilokok enfeksiyonlarýnda (hem koagülaz pozitif, hem
de negatif olabilen) ve penisillin ya da sefalosporin intoleransý olan ciddi metisillin duyarlý stafilokok enfeksiyonlarýnda kullanýlmaktadýr. Ayrýca, penisillin allerjisi olan
ve enterokokal endokarditisli olgularda da tercih edilebilir.
Dirençli Korinebakterium spp. olgularýnda da kullanýlabilir. Gebelikte kullanýmýna baðlý olarak fetal ototoksik
veya nefrotoksik etki oluþturabileceði konusunda deðiþik
görüþler vardýr (24). Standart dozda Vankomisinin, önemli
bir fetal yan etkisi olmadýðý ifade edilse de (25), FDA, bu
ilacý 'C katagori' içinde deðerlendirmektedir.

Metronidazol
Nitroimidazol antibiyotik grubundan olup, tam olarak
etkisi anlaþýlamamýþtýr. Trikomonas vaginalis tedavisinde
tam olarak etkili tek antibiyotiktir. Etki spektrumunda,
Bakteroides sp, Fusobakterium ve Klostridia sp yanýsýra
anaerobik protozoalar bulunmaktadýr. Metronidazol,
plasentadan geçer, termde fetal kord kan konsantrasyonu
yaklaþýk olarak maternal kan serum deðeri kadar olur.
Gebelikte metronidazol kullanýmý ile ilgili bazý aksi
T Klin Jinekol Obst 2001, 11
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Tablo 5. Gebelikte kullanýlan anti-tübekuloz antibiyotikler
Anti-tüberkuloz ajan

Katagori

Maternal etki

Fetal etki

Ýsoniazid
Rifampisin

C
C

Hepatotoksisite
Hepatotoksisite

Etambutol
Pyrazinamid
Streptomisin

B
C
D

Optik nörit
Hepatotoksisite
Oto-nefrotoksisite

Norolojik semptom?
Hypoprotrombinemi,
Kanama,
Kýsýtlý veri mevcut?
Ototoksisite

görüþler vardýr. Ýlacýn kullanýlan aktif formu, bakteri için
mutajenik iken, memelilerde bu olumsuz etki izlenmemiþtir
(26-28). Bununla birlikte, ikinci ve üçüncü trimesterde kullanýlmasý önerilmektedir (29). FDA 'B katagori' grubunda
deðerlendirmektedir.

Florokinolon
Bakterisid etkili antibiyotikler olup, DNA sentezinde
etkili olan, DNA giraz enzimini etkileyerek tesir ederler
(30). Primer olarak nalidiksik asit'den geliþtirilmiþtir.
Florokinolonlar, üriner sistem enfeksiyonlarý, bakterial diare, respiratuvar enfeksiyonlar, kemik ve eklem enfeksiyonlarý ve gonokokkal enfeksiyonlarda etkili olan bir ajandýr.
Bu grup içinde, norfloksasin, siprofloksasin, ofloksasin,
enoksasin sayýlabilir. Gebelikte kullanýmlarý ile ilgili
yeterli geniþ çalýþmalar yoktur, ancak immatür hayvan
çalýþmalarýnda irreversibl artropatik deðiþikliklere yol
açtýðý bildirilmiþtir (31). Genellikle ciddi enfeksiyonlarda
ilk tercih edilen ajan olarak kullanýlmamakla birlikte, antianaerobik tedaviye kombine edilerek, hastane enfeksiyonlarýnda, yoðun bakýmlarda kullanýlmakta olup, serebrospinal sývý geçiþi vardýr (32). Gebelikte kullanýlmasý
önerilmemektedir. FDA 'Cm katagori'içinde deðerlendirmektedir.

misine ve kernikterusa yol açabileceði bildirilmektedir.
Buna karþýlýk, yapýlan bir çalýþmada, intrauterin sulfodiazine maruz kalmýþ fetuslarda bu riskin artmadýðýna dair
kanýtlar vardýr (33). Homozigot, Glikoz 6-fosfat dehidrogenaz eksikliði olan ve gebelikte sulfisokzole almýþ olan
anne bebeklerinde, hemolitik anemi geliþebileceðine dair
raporlar vardýr (34). Bir folat antogonisti olan, trimetoprimin (C katagori), gebelikte kullanýmý önerilmemektedir. Buna karþýlýk, gebelikte kullanýmý söz konusu olmuþ
olgularda, herhangi bir fetal teratojenik etki tesbit
edilmemiþtir. Trimetoprim ve sulfoksazol kombinasyonlarý, HIV infekte gebelerin pnömosistis karini pnömonisi
profilaksisinde kullaným endikasyonu vardýr.

Nitrofurantoin
Nitrofurantoin, gebelik esnasýndaki üriner enfeksiyonlerin tedavisinde primer olarak kullanýlmaktadýr.
Olumsuz fetal etkisi veya teratojenitesi konusunda bilgi
yoktur (35). FDA, 'B katagori' içinde deðerlendirmektedir.
Plasental geçiþi minimal düzeydedir. Glikoz 6-fostaf dehidrogenaz eksikliði olan annede, hemolitik anemiye neden
olabilirken, bu yan etkisi fetusta izlenmemiþtir. Ýlk trimesterde kullanýmý bakýmýndan, yapýlan bir meta-analiz sonunda,
konjenital
malformasyonu
arttýrmadýðý
bildirilmiþtir (36).

Sulfonamid’ler
Sulfonamidler, 1930'dan beri kullanýmda olan antibiyotiklerdir. Bakteriostatik etkili olup, bakteri folat sentezini
bozarak etkili olurlar. Dihidro folat redüktaz enzimini bloke
eden, içerdiði trimetoprim ile etkinliði arttýrýlmýþtýr.
Sulfonamidlerin gebelikte primer kullanýmlarý, unkomplike üriner enfeksiyonlarýn tedavisidir. Gram pozitif kok ve
gram negatif basillerin çoðuna etkili olabilmesine karþýn,
birçok suþa karþý resistans mevcuttur. Bu nedenle de, kronik ve rekürren enfeksiyonlarda, duyarlýlýk testleri yapýlmasý önerilmektedir.
Sulfonamidler (B katagori), plasentadan geçerler, verildikten birkaç saat sonra fetal kan düzeyi, maternal kan
düzeylerinin %70-95'i kadar olur. Doðumdan hemen önce,
verildiklerinde, albumine baðlanarak, bilurubinle yer
deðiþtirmekte ve bu suretlede yenidoðan hiperbilurubineT Klin J Gynecol Obst 2001, 11

Tetrasiklin’ler
Bakteriostatik ajanlar olup, ribozomal 30S proteinlerine reversibl olarak baðlanýp, bakteri protein sentezini
bozarlar. Gram pozitif ve gram negatif aeroblara, ayrýca,
klamidia, mykoplazma ve spiroket gibi anaeroblara etkilidirler. Plasentadan geçiþleri olup, fetal diþ yapýsýnda
birikerek, sarý-kahverengi renk deðiþikliklerine yol açmaktadýr (37). FDA, 'D katagori' olarak deðerlendirmektedir.
Penisillin allerjik olup, desensitize edilememiþ olgularda
sifilis tedavisinde alternatif olarak kullanýmý söz konusu
olabilir.

Kloramfenikol
Termde verildiðinde, plasentadan geçer ve kord kan
düzeyi, maternal düzeyin %30-106'sý kadar olur Yapýlan
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çalýþmalarda, fetus için non toksik olmasýna karþýlýk,
termde kullanýlmasý önerilmemektedir. Etki mekanizmasý,
50S ribozom proteinlerine baðlanýp, bakteri protein sentezini bloke ederek olur. Karaciðerde metabolize olur ve
glukronil transferaz aktivitesi düþük olgularda, toksik seviyelere ulaþabilir. Enterobakterlere ve özellikle, B.frajilise
etkili, geniþ spektrumlu bir ajandýr. Gebelikte tetrasiklin
uygulanamayan, tifoid ateþ veya riketsial enfeksiyonlarda
uygulanabilir. FDA, 'C katagori' içinde deðerlendirmektedir.

Anti-Tüberküloz Antibiyotikler
Gebelikle birlikte tüberküloz görülme sýklýðý artmaktadýr. Gebelikte tüberküloz olgularýnda, tedavi
edilmeyen olgulardaki sonuçlar nedeni ile, antitüberküloz
ilaçlar sýklýkla kullanýlmaktadýr (38). Bu grup içinde kullanýlan ilaçlardan yanlýzca Etambutol 'B katagori'
içindedir. Bu grup içindeki antibiyotikler, Tablo 5’de gösterilmiþtir. Aktif tüberküloz olgularýnda, isoniazid ve rifampisin baþlangýç tedavisi olarak önerilmektedir (39).
Etambutol, ancak izoniazid resistans olgularda ilave
edilmelidir. Sayýlan bu üç ajanýn hepsi, plasentadan geçer.
Yapýlan 15 çalýþmayý kapsayan, bir meta-analizde;
Rifampisin alan 400 gebe, Etambutol alan 600 gebe ve
Isoniazide maruz kalmýþ 1500 gebede konjenital malformasyon oraný, normal popülasyondan fazla bulunmamýþtýr (40). Pyrazinamid ile ilgili yeterli veri olmadýðýndan ilave edilmemelidir. Pridoksin (vit B6), isoniazide baðlý geliþebilecek nörotoksisiteye karþý, koruyucu
amaçlý verilebilir. Bir aminoglikozit olan, Streptomisin, 8.
Kranial sinir üze-rine olan etkisi nedeniyle, ve maruziyet
durumunda %15 fetusta geliþebileceði bildirilen bu komplikasyon nedeniyle kullanýmý uygun deðildir. Diðer antitüberküloz ajanlar; Etionamid, sikloserin hakkýnda yeterli
veri olmadýðýndan, bugün için kullanýlan, klasik protokollerde kullanýmý uygun deðildir (39,41).

Anti-Fungal Ajanlar
Amfoterasin B, (B katagori), sistemik fungal enfeksiyonlarda, Ketakanazol, Flukonazol ve Ýtrakanazol gibi,
Azol grubu olan antifungal ajanlarýn yanýsýra seçilebilecek bir ajandýr. Nefrotoksisite ve elektrolit bozukluklarý,
nadir olan yan etkiler olmasýna karþýn, bu komplikasyonlar gebelikte, gebe olmayanlara göre artmaz. Teratojenik etki izlenmemiþtir (42).
Ketokanazol, Flukanazol ve Itrakanazolün, gebelikte
emniyetle kullanýmlarý konusunda yeterli çalýþma yoktur.
Flusitozin, fareler üzerindeki teratojen etkisi nedeni ile,
gebelikte kullanýlmamalýdýr. Üretici firma önermemekle
beraber, bazý araþtýrýcýlar laktasyonda, flukonazolün kullanýlabileceðini bildirmektedirler (43).
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Antiviral Ajanlar
Herpes simpleks enfeksiyon tedavisinde ve varisella
zoster enfeksiyonlarýnda, Asiklovir (Cm katagori), özellikle dissemine hastalýk formlarýnda olmak üzere, kullanýlmaktadýr (44). Bu preparatýn yan etki ve teratojenitesi
deðerlendirildiðinde, belirgin bir olumsuzluk saptanmamýþtýr (45).
Valasiklovir (C katagori), bir asiklovir analoðudur ve
karaciðerde hýzla asiklovire dönüþür. Absorbsiyonu,
asiklovirden daha iyidir. Fetal potansiyel etkisinin asiklovir
gibi olduðu sanýlmaktadýr. Famsiklovir (B katagori), pensiklovir'in bir ön ürünü olup, aktivitesi asiklovir gibidir.
Gebelikte kullaným emniyeti tam açýk deðildir.
Gansiklovir ve foskarnet (her ikiside C kategori), sitomegalovirus enfeksiyonlarýnda önerilmektedir. Ancak
kuvvetli yan etkileri ve yeterli çalýþmalarýn olmamasý nedeniyle, gebelikte kullanýmlarý bugün için önerilmemektedir.

Anti-HIV Ajanlar
Zidovudin,(AZT), Didanozin (ddI), Zalsitabin (ddc),
Stavudin (d4T) ve Lamivudin (3TC), revers transkriptaz
enzimini bloke ederek etkili olabilen, bu grup içinde
sayýlabilecek ajanlardýr. Zidovudin kullanýlan olgularda,
herhangi bir artmýþ prematürite veya malformasyon rapor
edilmemiþtir. Buna karþýlýk HIV virüsünün, fetusa geçiþini %67,5 oranýnda azalttýðý bildirilmektedir (46).
Didanozin ve Saquinqvir, 'B katagori' olarak bilinmektedir. Saquinavir'in hayvanlarda insanlar için önerilen
dozun beþ kat fazlasýnda bile teratojen olmadýðý gösterilmiþtir (47). Zalsitabine için, teratojenite bildirildiðinden,
halen kullanýmý uygun deðildir.
Sýklýkla Kullanýlan Antibiyotikler ve
FDA Risk Skorlamalarý
AMÝNOGLÝKOZÝT
Amikasin (C)
Gentamisin (C)
Kanamisin (C)
Neomisin (C)
Streptomisin (D)
Tobramisin ( Dm)
ANTÝVÝRAL
Acyclovir (Cm)
Amantadin (Cm)
Idoxuridine (C )
Ribavirin (Xm)
Vidarabin (Cm)
Zidovuline (Cm)
FLUOROQUINOLON
Ciprofloxacin (Cm)
ANTÝ-ÝNFEKTÝFLER
Bacitracin (C)
Choloramphenicol (C)

ANTÝ-TUBERKÜLOZ
Para-aminosalisilik asit ( C)
Cycloserine (C)
Etambutol ( B )
Isoniazid ( C)
Pyrazinamid (C )
Rifampin ( C)
SEFALOSPORÝNLER
Cefaclor (Bm)
Cefadroxil (Bm)
Cefamandole (Bm)
Cefatrizine (B)
Cefazoline (Bm)
Cefonicid (Bm)
Cefoperazone (Bm)
Ceforanide (Bm)
Cefotaxime (Bm)
Cefotetan (Bm)
Cefoxitin (B)
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Clavulanate potassium (Bm)
Clindamycin (B)
Clofazimine (Cm)
Colistimethate (B)
Erythrmycin (B)
Furozolidone (C)
Hexachlorophene (Cm)
Lincomycin (B)
Novobiocin (C )
Oleandomycin (C )
Paromomycin (C )
Pentamidine (m)
Polymyxin B (B)
Spectinomycin (B)
Spiramycin (C )
Trimethoprim (Cm)
Troleandomycin (Cm)
Vancomycin (Cm)
PENÝSÝLLÝN
Amoxicillin (B)
Ampisillin (B)
Bacampcillin (Bm)
Carbenicillin (B)
Cloxacillin (Bm)
Cyclacillin (Bm)
Dicloxacillin (Bm)
Hetacillin (B)
Methicillin (Bm)
Nafcillin (B)
Oxacillin (Bm)
Penicillin G (B)
Penicillin G, Benzathine (B)
Penicillin G, Procaine (B)
Penicillin V (B)
Piperacillin (Bm)
Ticarcillin (B)

Ceftazidime (Bm)
Ceftizoxime (Bm)
Ceftriaxone (Bm)
Cefuroxime (B)
Cephalexin (Bm)
Cephalothin (Bm)
Cephapirin (Bm)
Cepharidine (Bm)
Moxalactam (Cm)
ÜRÝNER GERMÝSÝTLER
Cinoxacin (Bm)
Maldelic asid (C )
Methenamine (Cm)
Nalidixic asid (B)
Nitrofurantoin (B)
TRÝCHOMONASÝD
Metronidazole (Bm)
SÜLFONAMÝD
Sulfasalazine (B/D)
Sulfonamides (B/D)
TETRASÝKLÝN
Chlortetracycline (D)
Clomocycline (D)
Demeclocycline (D)
Doxycycline (D)
Methaccycline (D)
Minocycline (D)
Oxyterracycline (D)
Tetracycline (D)
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