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ÖZET

Astım, gebelerde sık karşılaşılan bir klinik durum olup anne ve bebeğin sağlığını etkileyebilmektedir. Gebelikte 
değişken immün yanıt nedeniyle astımlı gebelerde astımın seyrinde kötüleşme, iyileşme ve aynı kalma oranı eşit 
derecede bildirilmiştir. Gebelikteki komplikasyonları önlemede en önemli konu astımın kontrolünün sağlanması 
olarak öne çıkmaktadır. Astımlı bir gebe yüksek riskli olarak değerlendirilip doğum uzmanı ve göğüs uzmanı ta-
rafından yakın şekilde takip edilmelidir. Basamak tedavisi uygulanarak astımda kontrole ulaşmak hedeflenmeli-
dir. Klinisyenler; astımlı gebeyi tetikleyicilerden kaçınması, doğru inhaler tekniğinin öğretilmesi, ilaçları uyumlu 
kullandıklarının kontrol edilmesi ve semptom geliştiğinde erkenden doktora başvurmaları için uyarmalı ve eğit-
melidir. Astım ilaçlarının anne ve bebeğe etkileri konusunda bilgiler sınırlı olsa da genel olarak bu tedavi güvenli 
olarak değerlendirilmektedir. Ağır allerjik astım tedavisinde kullanılan Omalizumab’ın gebelik döneminde kulla-
nımı hakkında da sınırlı bilgiler vardır.  Her yaklaşımda olduğu gibi risk yarar oranı dikkatle değerlendirilmelidir, 
çünkü astım kontrolü anne ve bebek sağlığıyle paralel gitmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Astım, astım atağı, tedavi, gebelik, laktasyon

SUMMARY

Asthma is chronic airway disease that is the most common chronic disease affecting pregnancy and associated 
with poor maternal and fetal outcomes. It has described the heterogeneous immune system response in asthmatic 
women, because of this asthma can worsen, improve, or remain stable in equal proportions during pregnancy. 
Good asthma control is the most important issue to avoid the complications of pregnancy. Asthmatic pregnant 
women should be considered high risk and followed closely as a multidisciplinary approach by their obstetri-
cians and asthma specialists.  Asthma control should be targeted using a step-guided therapy approach. Pregnant 
women with asthma should be informed to avoid asthma triggers, use a proper inhaler technique, comply with 
controller medications, and seek early consultation when symptoms develop. Asthma controller medications can 
be used during pregnancy safely, but limited data are available for some of the medicines. Newer medications like 
omalizumab are available for the treatment of severe allergic asthma, but there is limited experience with their 
use at the pregnancy. Treatment of asthma on pregnancy should planned to carefully weigh the risks and benefits 
to determine an optimal management plan for each individual patient.
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GİRİŞ 

Astım gebelik sürecinde en sık karşılaşılan tıbbi du-
rumlardan biri olup, gebelerin %4-8’ini etkilemekte-
dir. Güncel rehberler hem annenin hem de bebeğin 
sağlığı için gebe hastada en az atak ve en yüksek de-
recede kontrol düzeyi hedeflemektedir. Gebe kadınlar 
astım atağı için yüksek riskli öngörülmekle birlikte 
hekimin dikkatini değiştirilebilir risk faktörlerine 
vermesi, hastanın ve yanındakilerin eğitimi en uygun 
yaklaşımlardır(1). 

Gebelikte Fizyolojik Değişiklikler 

Gebelikte solunum sistemini etkileyen fizyolojik de-
ğişiklikler başlıca uterusun büyümesine bağlı olarak 
diyaframların yukarı yer değiştirmesi ve fonksiyonel 
rezidüel kapasitede ve ekspiratuvar rezerv volümde 
azalmadır. Göğüs kafesinde genişlemeye bağlı olarak 
inspiratuvar kapasite arttığı için total akciğer kapasi-
tesinde fazla değişme olmaz. Metabolizma hızı ve O2 
tüketim artışını karşılamak için dakika volümünde 
%40-50 oranında artar. Progesteron solunum merke-
zini uyararak tidal volüm ve ventilasyon artışı yapar. 
Gebelik FEV1 ve zirve akım hızı (PEFR) değerlerinde 
değişikliğe yol açmaz(2).

Gebelikte İmmün Sistem 

Astımda immün yanıtlar T-helper-2 (Th2) lenfositler 
yoluyla başlamaktadır. Gebelikte uterusta Th2 aracı-
lıklı immünitenin baskın olması sonucu Th1’in baskı-
lanması sayesinde immün sistemin fetusu reddetmesi 
önlenir. Th2 artışı annede astımda kötüleşmeyle so-
nuçlanabilir(3).

Kontrolsüz Astım İçin Risk Faktörlerinin 
Belirlenmesi 

Astımın kontrolsüz oluşu ve atak için risk faktörleri 
hem hastaya özel hem de genel olarak değerlendiril-
melidir. 

Astımın Ağırlığı  

Gebelerde astım genellikle ikinci ve üçüncü trimester-
lerde etkilenmekte ve doğum sonrası 3 ay içinde eski 
seyrine dönmektedir. Gebelik öncesinde astımın ağır-
lığı ya da kontrolsüz olması gebelikteki riskin en iyi 
göstergesidir. Ağır astımı olan gebelerde astım kont-
rolsüzlük ve ağırlaşma ve atak riski artmıştır(1).

Schatz ve arkadaşları(4) gebelik başlangıcında hafif 
astım olanların gebelik süresince astım atak oranını 
%2,6, orta şiddettekilerinkini %25,7 ve ağır astım-
lılarınkini ise %51,9 bildirmiştir. Gebelikten önceki 

astım kontrolü ile gebelikteki kontrol uyumu %58-63 
bildirilmiştir. 

Sigara 

Sigara içimi hem zayıf astım kontrolüyle hem de anne 
ve fetusta komplikasyonlarla ilişkilidir(5). Dahası pa-
sif içicilik eşit derecede zararlı bulunmuştur(6). Çalış-
malar astımlı gebelerin astımı olmayan gebelere göre 
daha fazla sigara içtiğini göstermektedir(7). Sigara içen 
gebeler bırakmaları yönünde teşvik edilmelidir.

Eşlik Eden Durumlar 

Alerjik rinit 

Gebe kadınların gebelik süresinde %35’inde gestas-
yonel rinit görülmekte ve burun yakınmaları yoğun 
şekilde artabilmektedir. Subjektif değerlendirmeyle 
yapılan bir çalışmada gebelikteki astım seyrinin ges-
tasyonel rinit seyriyle ilişkili olduğu gösterilmiştir(1). 
Astımlı hastalarda gebelik süresince astımın kontro-
lünü bozan allerjik rinit gibi durumların mutlaka te-
davi edilmesi gereklidir(8). 

İntranazal steroidler sınırlı sistemik etkleri nedeniyle 
allerjik rinitte iyi bir tedavi seçeneğidir(9). Lökotrien 
reseptör antagonistleri (LTRA) etkili ve gebelikte gü-
venli olarak bildirilmiştir. Loratadin ve setirizin gibi 
ikinci kuşak antihistaminler de gebelikte güvenlidir 
ancak psödoefedrinle kombine olan formları gastro-
şizis, intestinal atrezi gibi fetal yan etkiler nedeniyle 
önerilmemektedir(10). 

Gastroözofageal reflü (GÖR)  

Gebelikte %30-50 oranında eşlik eder(11) ve proton 
pompa inhibitörlerinin kullanımı ile herhangi bir 
konjenital malformasyon için artmış risk bildirilme-
miştir (Tablo 1)(12).

Viral üst solunum yolu infeksiyonu  

Astımı olan gebelerin immün değişikliklerle viral in-
feksiyonlara daha duyarlı hale gelmeleri sonucu viral 
üst solunum yolu infeksiyonu (ÜSYİ) geçirme riski 
astımı olmayan gebelere göre artmıştır ve bu durum 
gebelikteki astım kontrolünü bozan diğer bir etken-
dir. Astımlı gebelerin ÜSYİ veya üriner sistem infek-
siyonu geçirme oranı %35 ile astımı olmayan gebelere 
göre (%5) anlamlı derecede artmış bildirilmiş ve in-
feksiyon sıklığı ağır astımlılarda daha fazla saptan-
mıştır(13, 14). 
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Gebelikte İnfluenza Aşısı 

İnfluenza aşısı olan astımlı gebelerin %50’sinde ge-
belikte astım semptomlarında düzelme ve ataklarda 
azalma olmuşken, aşı olmayanlarda astımda düzelme 
oranı %15’te kalmıştır(15).

Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Derneği ile 
Aşılama Öneri Komitesi’nin önerisi; gebe kadınlar-
da hangi trimesterde olduğuna bakılmaksızın grip 
mevsimindelerse aşılama yapılması şeklindedir. Gebe 
kadındaki grip aşısının fetusta herhangi bir olumsuz 
etkisine ilişkin bilgi yoktur(16).

Astım İlaçlarına Uyumsuzluk ve Yetersiz Tedavi 

Kontrol edici astım ilaçlarına uyumsuzluk astımlı 
gebe kadınlarda en önemli konu olup, önlenebilecek 
bir sorundur. Düzenli inhaler kortikosteroid (İKS) 
kullanımı gebelik döneminde tekrarlayan atakları ve 
hastane yatışlarını azaltmaktadır(17). 

Ancak gebe kadınlarda astımın yetersiz tedavi edildiği 
de bir gerçektir. Gebelerde astımı kontrolsüz olanla-
rın %40’ı kontrol edici ilaç kullanmamaktadır(18). He-
kimler tarafından da gereğinden daha az oranda teda-
vi verilmektedir; akut atakta daha az sistemik steroid 
uygulanmakta yani hekimlerin gebe bir hastayı tedavi 
etmedeki yan etkilerle ilgili çekinceleri astımlı gebe 
kadınların tedavisindeki yetersizliğe katkıda bulun-
maktadır. Pratisyen hekimler astımlı hastanın gebe 
olduğunu öğrendiği zaman astım tedavisini kesmekte 
ya da azaltmakta, yakınmaları arttığı zaman sadece 
%63’ünde astım tedavisini arttırmaktadırlar(19). Gebe 
kaldığını öğrenen astımlı hasta da fetusa olası etkisi 
endişesiyle astım ilacını almada isteksizlik duymakta-
dır. İKS kullanımında %40 uyumsuzluk olup, hastala-
rın %39’u astım ilaçlarını hekime danışmadan bırak-
maktadır. Astımlı gebe kadınlarda atak sebebi olarak 
ilaç uyumsuzluğu akla gelmelidir(20).

Gebelikte Astım Tedavisi 

Astımlı bir kadın gebe kaldığında gebelik açısından 
yüksek risk altında olduğu düşünülerek astım ilaç 
tedavisi doğum uzmanı ve göğüs hastalıkları uzmanı 
tarafından takip edilmelidir. 

Eğitim 

Hasta astımın olası komplikasyonları açısından bil-
gilendirilmelidir. İnhaler ilaç kullanım teknikleri, te-
tikleyicilerden kaçınma, semptom gelişirse hekime 
hemen başvurma gibi konularda eğitilmelidir.

Orta ve ağır şiddetteki hastalara yazılı astım eylem 
planı verilmelidir(9). Astım ilaçlarının olası yan etkile-

ri yönünden endişelenen hastalar tedaviye devam et-
meleri konusunda cesaretlendirilmelidir (Tablo 2)(21). 

Astımın İzlemi ve Değerlendirilmesi 

Düzenli vizitlerle izlenmelidir. Solunum semptomla-
rının varlığı gebeliğin ileri aylarında zaten bulunabi-
leceği için, astım kötüleşmesini göstermede duyarlı 
bir gösterge değildir. Astım kontrol değerlendirilme-
si doğrulanmış ve nesnel yöntemler olan anketlerle 
(örn; Astım Kontrol Testi-AKT, Astım kontrol anke-
ti-ACQ) ve gebelikten etkilenmedikleri için spiromet-
ri/PEF ile yapılmalıdır (2, 9). 

Genellikle aylık vizitler önerilmekle beraber kontrol 
sağlanamamışsa daha sık vizitler de gerekebilir.

Tedavi 

Astım ilaçları genellikle güvenlidir ve olası yan etkileri 
olsa dahi daha iyi astım kontrolü sağlanan annelerde 
fetal sonuçlar daha iyi olmaktadır(22). 

Gebe kadınlarda tedavi bireyselleştirilmelidir ve ilaç 
seçimi risk yarar oranına göre yapılmalıdır. Annenin 
astımını kontrol altına almanın yararı herhangi bir 

Durum ve İlaç Kategori  Laktasyon profili 

GÖR 

  H2 bloker

 Simetidin  B  Muhtemelen güvenli 

 Famotidin  B  Muhtemelen güvenli 

 Ranitidin  B  Muhtemelen güvenli 

  Proton pompa inhibitörleri 

 Omeprazol  C  Bilinmiyor

 Esomeprazol  B  Bilinmiyor

 Lansoprazol  B  Bilinmiyor

 Pantoprazol  B  Bilinmiyor

Allerjik rinit 

 Setirizin B Bilinmiyor

 Levocetirizin  B  Bilinmiyor

 Loratadin B  Muhtemelen güvenli

 Desloratadin  C  Bilinmiyor

 Feksofenadin  C  Muhtemelen güvenli

GÖR: gastroözofageal reflü

Tablo 1. Pulmoner Hipertansiyon Güncel 
Sınıflama.
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potansiyel riske ağır bastığında bu tedavinin verilme-
si önerilmektedir(9, 23). 

Gebelik süresince olan astım tedavisi gebe olmayana 
kadınınkine benzerlik göstermektedir. Gebe astımlının 
tedavisi basamak yaklaşımı olmalıdır (Tablo 2). Astımı-
nın ağırlığına göre kontrol edici astım ilaçları başlanır. 
İzlemde mevcut tedaviyle kontrole ulaşılamamışsa ba-
samak çıkılmalıdır ancak kontrole ulaşınca gebeliğin 
sonuna doğru astım ataklarında sıklaşma olabileceğin-
den genellikle basamak inilmesi önerilmez, aynı şekil-
de devam edilir (Tablo 3)(23-25). Vizit sırasında solunum 
semptomları olan tüm astımlı gebeler pulmoner embo-
li, amnion sıvı embolisi, pulmoner ödem ve pnömoni 
ayırıcı tanıları için değerlendirilmelidir.

Gebe Astımında Akut Atak Tedavisi  

Gebelikte astım ataklarının insidansı 

Astımın gebeliğe etkisi hakkındaki klasik bilgi; üçte 
birinde astım kontrolünde kötüleşme, üçte birinde 
düzelme saptanmış, üçte birinde stabil kalma şek-
lindedir. Gerçekten de bu konudaki çok sayıda çalış-
mayı inceleyen bir meta-analizde astımlı 330 hastada 
toplam 366 gebelik süreci ileri dönük incelendiğinde 
olguların %35’inde astım kötüleşmiş, %28’inde dü-
zelmiş, %33’ünde değişmeden kalmıştır ve gebelikte 
astım atağıyla hastaneye yatış oranı %5,8 (%2,4-8,2) 
bildirilmiştir(4, 26-28).

Acil serviste gebe astımının değerlendirilmesinde ge-
beliğini göz önünde bulundurmak dışında diğer astım 
hastalarından fazla fark yoktur. Astım atağı orta/ağır 
şiddette ise yüksek riskli gebe olarak değerlendirilip 
deneyimli doğum uzmanı ile göğüs hastalıkları uzma-
nı tarafından izlenmelidir. Diğer sebepler dışlanıp as-
tım atağı tanısı kesinleştiğinde yakın izlem yapılarak 
uygun tedavi başlanmalıdır. PEF ölçümleri başlanmalı 
ve varsa önceki PEF değeriyle yoksa beklenen değerle 
kıyaslanmalıdır. 

Atak geliştiğinde ise uygun şekilde tedavi edilmeli ve 
hasta izlenmelidr. Arter kan gazında gebelikte kom-
panse solunumsal alkaloz olabileceği için 40 mmHg 
gibi normal sınırda ölçülen PaCO2’nin relatif hiper-
karbiyi ve solunum kas yorgunluğunu gösterebileceği 
göz önünde tutulmalıdır(29). 

Atak tedavisi uygun şekilde başlanmalıdır. İnhale sal-
butamol her 20 dakikada 2,5 mg olarak 3 kez verilip 
yanıt alınmadığı takdirde atak tedavisine oral veya int-
ravenöz kortikosteroidle devam edilmelidir. Hastanın 
FEV1 değeri %40’dan düşükse veya salbutamole yanıt 
vermediyse tedaviye nebulize ipratropium bromid ya-
rım saatte bir 0,25-5 mg dozda üç kez olacak şekilde 
eklenebilir. Hasta orta/ağır şiddette ataktaysa hastane-
ye yatırılarak izlenmelidir. Gebeliğin ileri dönemindey-
se maternal-fetal monitörizasyon da yapılmalı; reaktif 
fetal kalp hızı için nonstress testi, ultrasonografi (US) 
ile amniotik sıvı hacmi tayini, fetus hareketleri, solu-
numu ve kalp hızı izlenmelidir(8). Tedaviye yanıt izlemi 
30-60 dakikada bir yapılmalıdır. Başlangıç değerlen-

Hasta eğitim konusu Bilgilendirme

1. Astım hakkında bilgilendirme   Temel astım bilgisi 

 Astım gebelik ilişkisi

2. İnhaler ilaç kullanım tekniği  İlaçların doğru kullanım tekniğinin öğretilmesi

3. Tedaviye uyumun ve düzenli vizitlerin önemi  Astımı olan gebelerde düzenli doktor viziti gerekliliği

 Gebelik boyunca uygun astım ilaçlarının düzenli  
 kullanılmasının gerekliliği 

4. Tetikleyici olabilecek allerjen ve irritanlara temasın  Alerjenlerden ve sigara dumanından kaçınılması 
azaltılmasına yönelik çevresel önlemlerin alınması 

Viral infeksiyonlara karşı koruma İnfluenza aşısı (Mevsiminde)

5. Kendi tedavisini yönetme eylem planı Yazılı olarak verilmiş devamlı tedavi listesi

 Semptomlar arttığında kullanılacak kurtarıcı ilaç  
 dozları 

 Astım atağının belirti ve bulguları hakkında  
 bilgilendirme ve acile başvurma.

 Kontrol edici tedavinin arttırılması veya semptomlar  
 arttığında oral steroidlerin eklenmesi 

Tablo 2. Astımlı gebe hastada eğitim verilecek konu başlıkları.
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dirmesinden 4 saat sonra hastanın eve gönderilmesi 
ya da izleme devam edilmesine karar verilmelidir. Eğer 
hasta tedaviye yanıt verdiyse ve eve gönderilecekse er-
ken semptom tekrarını önlemek için 5-10 gün süreyle 
prednisone (40-80 mg/gün) başlanarak gönderilmeli-
dir. Orta-ağır ataktaki hasta ise ya da ilk tedaviye yanıt 
vermediyse hastaneye yatırılmalıdır(29).

Gebelikte Ağır Astım Atağı-Yoğun Bakım 

Eğer hasta maksimal tedaviye rağmen kötüleşiyorsa 
yoğun bakım (YB) biriminde endotrakeal entübasyon 
düşünülmelidir. Gebe olan astım atağındaki bir hasta-
da FEV1 beklenenin %25’inden düşükse veya tedaviy-
le FEV1’deki düzelme %10’un altında kalıyorsa YB için 
olası endikasyon olarak düşünülmelidir. Annedeki 
hipoksi hızla değerlendirilmeli ve olası fetal hipoksi-
yi önlemek için oksijen satürasyonu %95’in üzerinde 
tutulmalıdır(8). Sistemik adrenalin uygulamaktan ka-
çınılmalıdır, zira teratojenik etkili olup, plasental ve 
uteral damarlarda vazokonstrüksiyona yol açar. Siste-
mik olarak verilen β2 agonistin (terbutalin) tokolitik 
akciğer ödemine benzer tabloya yol açabileceğinden 
doğuma yakın dönemde kullanımından kaçınılmalı ve 
sadece zorunlu hallerde düşünülmelidir. Terbutalin 
subkutanöz olarak, 15-20 dakikada bir 0,25 mg olarak 
3 doz uygulanabilir. Eğer bronkospazm devam ediyor-
sa intravenöz magnezyum sülfat 1-2 gram olarak 30 
dakikada gidecek şekilde verilebilir(30). Helyum-Oksi-
jen karışımının solutulması (70:30 veya 60:40) akut 
astım atağında ilaçların solunmasını kolaylaştırmak 
için ve distal hava yollarını açarak solunum işinin 
azaltılmasını sağlamak amacıyla denenebilir(31). Fetal 
plasental kan akımını sağlamak için uygun volüm ye-

rine koyma tedavisi yapılmalıdır. Son trimesterdaki 
hastalar maksimal tedaviye rağmen kötüleşiyorsa ya-
şam kurtarıcı bir girişim olarak gebelik sonlandırılabi-
lir ve bebek prematür olarak sezaryen ile alınabilir(32).

İnvaziv mekanik ventilasyon (İMV) medikal tedaviye 
yanıt vermeyen hastalarda gerekebilir. Noninvaziv 
ventilasyonla yapılan oksijenizasyona dirençli hipok-
silerde, ağır solunumsal asidozlarda, mental duru-
mun bozulduğu hallerde annede solunumsal yorgun-
luk varsa İMV endikedir. Endotrakeal entübasyonun 
oral yolla yapılması önerilmektedir. Gebelikte FRC 
azalması ve oksijen tüketiminin artması nedeniy-
le entübasyon sırasında her an apne gelişip arteryel 
oksijende ani düşüşler olabilir. Önce endotrakeal 
havayolu güven altına alınır. IMV hedeflenen Tidal 
volüm (TV) 6-10 mg/kg ile başlatılır. Tidal volumun 
nispeten düşük olması solunumsal alkalozu ve barot-
raumayı önlediği söylenmişse de TV 12 mg/kg verilen 
astımlılarda komplikasyon artışı bildirilmemiştir(33). 
Uzun ekspiryum süresi ve düşük solunum sayısı dina-
mik hiperinflasyonu ve volütravmayı ve barotraumayı 
önlemek için gerekebilir. Permisif hiperkarbik venti-
lasyon uygulanmış olgular bildirilmiştir(34). Pulmoner 
ödemin önlenmesi ve fetal plasental dolaşım başta 
olmak üzere gereken doku perfüzyonunun sağlandı-
ğından emin olmak için volüm durumunun invazif 
ya da noninvazif izlenmesi önerilmektedir. Özellikle 
sırt üstü pozisyonda iken genişlemiş uterusun vena 
kavaya bası yapması kalbin ön yükünün azalmasına 
yol açabilir. Bu durum kalp atım hacmini azaltarak 
hipotansiyona yol açar. Sağ kalçanın 10-15 cm yük-
seltilmesi uterusun yer değiştirmesini sağlayacağıdan 
vena kavadaki baskıyı düzeltebilir, sedasyon için ben-
zodiyazepinler veya propofol kullanılabilir(35). 

Basamak Önerilen Tedavi Alternatif Tedavi

1 Gerektikçe SABA* -

2 Düşük doz İKS LTRA

3 Orta doz İKS LTRA

4 Düşük doz İKS + LABA Orta/Yüksek doz İKS

  Düşük doz İKS + LABA + LTRA 

  Düşük doz İKS + LABA + Teofilin $ 

5 Orta/Yüksek doz İKS LABA LTRA + Teofilin

6 Oral Steroid Omalizumab ‡

* Tüm basamaklarda gerektiğinde Kısa etkili β2 agonist 
$ Yavaş salınımlı teofilin 
‡ IOmalizumabın gebelik esnasında başlanması konusu kesin değildir. Hastaya gebelikten önce Omalizumab başlanmışsa devam edilebilir. Kısa ve uzun 
dönem güvenlik çalışması bulunmuyor.
İKS: inhale kortikosteroid; LABA: uzun-etkili β2 agonist; LTRA: lökotrien reseptör antagonisti; SABA: kısa etkili β2 agonist

Tablo 3. Gebelikte astımda basamak tedavisi. Astım kontrolsüz ise basamak yükseltilir. Öncelikle inhaler 
tekniği iyi, ilaç uyumu tam olmalıdır ve semptomlarım kontrolsüz astım kaynaklı olduğundan emin 
olunmalıdır.
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Doğum ve Diğer Jinekolojik Durumlar 

Astımlı kadında doğum sırasında kullanılacak ilaçlar 
özel dikkat gerektirir. Bronkodilatör olarak doğum 
öncesi dönemde inhale β2 agonistler (salbutamol) 
kullanılabilir. Sistemik β2 agonistin (terbutalin) do-
ğuma yakın dönemde kullanılmaması gerektiği be-
lirtilmiştir. Alternatif tedavi intravenöz magnezyum 
sülfat olabilir(30). 

Ağrı tedavisinde morfin kullanımı, olası histamin sa-
lınımı yaparak astım kontrolünü bozabileceği ve so-
lunum baskılaması yapabileceği için önerilmez. Ağrı 
tedavisinde daha güvenli olan fentanil önerilir. Eğer 
hasta doğum öncesi aylarda yüksek dozda oral steroid 
kullanıyorsa adrenal yetmezlik gelişmesini önlemek 
için stres-doz kortikosteroid yapılması düşünülebi-
lir(36). Aspirin ve diğer nonsteroid antiinflamatuvar 
ilaçlara bilinen bir reaksiyonu olan hastalarda indo-
metasin bronkospazm yapabileceği için kullanılma-
malıdır. Oksitosin ve prostaglandin E1 ve E2 doğum 
amaçlı güvenle kullanılabilir ancak prostaglandin 
F2alfa ve ergonovin bronkospazma yol açabileceğin-
den kullanılmamalıdır(37). Doğum sonrası varolan as-
tım semptomları düzelse dahi astım tedavisi hemen 
kesilmemelidir. 

Gebelik Süresince Astım Kontrolünde Kullanılan 
İlaçlar 

Astım kontrolünde kullanılan ilaçlar Tablo 4’te gös-
terilmiştir. Genellikle çoğu güvenli olan bu ilaçlarda 
bazı dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. 
Anne ve fetusla ilgili potansiyel riskler hastaya daima 
bildirilmelidir. İlacın laktasyon güvenlik özelliği de 
özellikle süt veren annelerde dikkate alınmalıdır. Tab-
lo 3 ilaçların güvenlik profilleri görülmektedir.

β2 agonistler 

Astım tedavisinde en etkili bronkodilatörler olan 
β2 agonistler beta-adrenerjik reseptörleri etkileye-
rek bronkospazmı çözerler. Kısa etkili β2 agonistler 
(SABA) (örn; salbutamol, terbutalin) semptomlarda 
kurtarıcı olarak görev yapar. SABA gebelikte güvenli-
dir ve herhangi bir konjenital anomali, düşük doğum 
ağırlığı ve intrauterin büyüme geriliği veya annenin 
perinatal olumsuz durumuyla ilişkilendirilmemiş-
tir(38). Orta-ağır astımda devamlı tedavide ve inhaler 
kortikosteroidlerle birlikte kullanılan formoterol ve 
salmeterol gibi uzun etkili β2 agonistlerin (LABA) 
gebelerde uzun dönem güvenilirliği bilinmediğinden 
gebelik döneminde orta doz inhale steroid ve SABA 
ile astım kontrolü elde edilemediğinde ‘basamak 
yükseltmede’ kullanılması önerilmektedir (Tablo 
2). ABD’de Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (U.S. Food 

and Drug Administration – FDA) tarafından SABA ve 
LABA ilaçlar grup C kategorisinde değerlendirilir. 

İnhaler kortikosteroidler  

Kontrolsüz astımda tedavinin esasını oluşturan ilaç-
lardır. Antiinflamatuvar özellikleri ile kontrolü sağlar 
ve atakları önlerler. Basamak tedavisinde SABA kulla-
nımına rağmen semptomu olan hastada başlanan ilk 
kontrol edici ilaçtır (Tablo 2). İKS’ler içinde Budeso-
nid B kategorisinde iken diğerleri C kategorisindedir. 

Gebelikte İKS kullanımının etki ve yan etkilerini 
araştıran çok çalışma vardır. Herhangi bir anomali ya 
da yan etki olmaksızın astım atak sayısını ve astım 
nedenli hastane yatışını azaltmada etkili bulunmuş-
tur(17). İKS ile intrauterin büyüme geriliği (İUBG) ve 
diğer defektler arasında da ilişki bulunmamıştır(39). 
Geniş kapsamlı çalışmalara bakıldığında erken gebe-
lik döneminde Budesonid kullanan 2014 gebede fe-
tusta herhangi bir teratojenik etki bulunmazken(40), 
2968 astımlı gebede gebeliğin gidişinde klinik bir etki 
saptanmamıştır(41). Bu bulgular Budesonidin hem 
anne hem fetus için güvenilir olduğunu göstermekte-
dir. Gebelik öncesi başka bir İKS başlanmışsa değiştir-
meye gerek olmadığı ancak yeni başlanacaksa Budeso-
nid tercih edilmesi önerilmektedir. İKS’ler LABA’dan 
daha güvenilir olduklarından dolayı önce düşük/ orta 
doz İKS’nin tek olarak başlanması, basamak yükselt-
mek gerektiğinde LABA ile birlikte olan kombinasyon 
preparatına geçilmesi önerilmektedir (Tablo 2)(21). 

Sistemik kortikosteroidler 

Diğer ilaçlarla kontrol altına alınamayan akut atakta-
ki astımlılarda kullanılmaktadır. Sistemik steroidlerin 
İKS’lerle kıyaslayınca preeklampsi, gebelik diyabeti, 
sezaryen gereksinimi gibi durumlarla birlikteliği sık-
tır(42-44). Fetusta yarık dudak riskini (yarık damakla veya 
izole) artırdığını düşündüren raporlar da vardır(45, 46). 

Sistemik steroidlerin bu riskleri kontrolsüz astımın 
oluşturacağı risklere göre daha hafif kalmaktadır. Bu 
nedenle klinisyenin esas amacı sistemik steroidler de 
dahil olmak üzere kullanılabilen tedavilerle olabildi-
ğince astım kontrolüne ulaşmaya çalışmak olmalıdır. 
Sistemik steroid verilen astımlı gebeler gebelik diya-
beti yönünden yakın izlenmelidir. 

İpratropium bromid  

İpratropium bromid astım atağı sırasında kısa etkili 
bronkodilatör olarak kullanılabilir. FDA tarafından B 
kategorisinde değerlendirilmekle birlikte çalışmalarla 
gebelerdeki güvenilirliği ve etkinliği daha düşük bu-
lunduğu için ilk sırada tercih edilmemelidir. 
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Lökotrien antagonistleri  

Lökotrien reseptör antagonislerinin (örn; montelu-
kast) gebelerdeki güvenilirliğinin değerlendirilmesin-
de örnek sayısı küçük olan bir çalışmada özel bir ano-
mali ya da perinatal olayla ilişki bildirilmemiştir(47). 
LTRA’ları FDA tarafından B kategorisindedir (Tablo 
3). Montelukastın aynı zamanda güvenli bir laktas-
yon profili de vardır. 

Teofilin  

Teofilin, çok uzun yıllardan bu yana astım tedavisinde 
kullanılan bir ilaçtır. Teofilin astım kontrolünü arttı-
rır ve steroid gereksinimini azaltır. Güvenlik ve yan 
etkiyi azaltmak için serum ilaç düzeylerinin düzenli 
aralıklarla izlenmesi gereklidir. Genellikle 10 μg/mL 
düzey tedavi edici aralık olup, 20 μg/mL’nin üzeri tok-
sik düzey olarak bildirilmektedir(48). 

İLAÇLAR  Gebelik Kategorisi  Laktasyon profili 

İnhaler Kortikosteroidler

Beklometazon  C  Bilinmiyor 

Budesonid  B  Bilinmiyor

Siklesonid  C  Bilinmiyor

Flutikazon  C  Bilinmiyor

Mometazon  C  Bilinmiyor

Ipratropium bromid B  Bilinmiyor

LABA 

Formoterol  C  Bilinmiyor

Salmeterol  C  Bilinmiyor

Lökotrien Reseptör Antagonistleri 

Montelukast  B  Bilinmiyor

Zafirlukast  B  Güvensiz olabilir 

Mast-hücre stabilizatörleri

Nedocromil  B  Bilinmiyor

Kromolin  B  Bilinmiyor

Omalizumab  B  Bilinmiyor

Sistemik Kortikosteroidler 

Deksametazon  C  Muhtemelen güvenli 

Hidrokortizon  C  Muhtemelen güvenli 

Metilprednizolon  C  Muhtemelen güvenli 

Prednizon  C  Muhtemelen güvenli 

SABA 

Salbutamol  C  Muhtemelen güvenli

Levalbuterol  C  Bilinmiyor

Metaproterenol  C  Bilinmiyor

Pirbuterol  C  Bilinmiyor

Terbutalin  C  Muhtemelen güvenli 

Teofilin  C  Muhtemelen güvenli 

LABA: uzun-etkili β2 agonist; SABA: kısa etkili β2 agonist

Tablo 4. Astım ilaçlarının gebelik ve laktasyon dönemindeki etkileri.
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Gebelik kategorisi C olan teofilin laktasyon profili 
güvenli bir ilaç olduğundan gebelik sonrası tercih edi-
lebilir (Tablo 3). Özellikle 3. trimesterda klirensinin 
azalmasına bağlı serum düzeylerinde yükselme olabi-
leceğinden izlem yapılmalıdır Teofilinin bulantı, kus-
ma, baş ağrısı, gastrik hipersekresyon ve uykusuzluk 
gibi yan etkileri, ilaç etkileşimleri, sık kan düzeyi izle-
mi gerekmesi nedeniyle gebelikte iyi tolere edilmeye-
bileceği için pek tercih edilmemektedir(49). 

Mast-hücre stabilizatörleri 

Nedokromil sodyum ve kromolin sodyum astımın 
kontrol edici tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Fetal 
anomaliyle birlikteliklerini araştıran az sayıda ve sı-
nırlı sayılarla yapılan çalışmada fetal yan etki durumu 
çok açık anlaşılamamaktadır. Emilimleri çok sınırlı 
olduğu için sistemik ve fetal etkisi olmayacağı düşü-
nülebilir. Ciddi yan etki bildirilmemiştir. FDA tarafın-
dan gebelik kategorisi B olarak değerlendirilmektedir. 
Günümüzde daha etkili tedavilerin varlığıyla daha az 
kullanılmaktadırlar. Ancak diğer ilaçları tolere ede-
meyen hastalarda ve egzersizle uyarılan astımda dü-
şünülebilirler(26, 50). 

Omalizumab  

Omalizumab insan IgE antikorlarına selektif olarak 
bağlanabilen rekombinan DNA türevi monoklonal 
antikordur. Bu sayede bazofil ve mast hücrelerinde 
bulunan yüksek afiniteli reseptörlere IgE’nin bağlan-
masını ve dolayısıyla hücrenin aktive olmalarını önle-
mektedir. Anti IgE tedavisi orta-yüksek dozda İKS ve 
uzun etkili β2 agonist kombinasyonuyla kontrol alına 
alınamayan orta ve ağır astımlı olgularda IgE düzeyi 
30-1500 IU/mL aralığında ve perennial allerjenlere 
pozitif deri testi varsa endikedir. Birçok klinik çalış-
mada anti IgE tedavisiyle astım ataklarında, sistemik 
steroid kullanma gereksiniminde, acil vizitlerinde ve 
tüm semptomlarda azalma gösterilmiştir(51-54). 

U.S. Food and Drug Administration tarafından Omali-
zumab’ın gebelik kategorisi B olarak bildirilmiştir an-
cak gebelik sırasında kullanımıyla ilgili klinik deneyim 
oldukça azdır (Tablo 3). Omalizumab’ın gebelik döne-
mindeki kullanımını da izleyen gözlemsel EXPECT ça-
lışmasında gebeliği sırasında ya da en erken gebelikten 
8 hafta önce Omalizumab almış olan 250 gebe ve çocu-
ğunda değerlendirme yapılmıştır. Toplam 170 gebelik 
durumunda ortalama omalizumab maruziyeti ortala-
ma 7,7 ay olup, önemli bir doğum anomalisi görülme-
miştir(55). Bu önbulgular cesaret verici olmakla beraber 
çalışmanın tam yayınlanmasını da beklemek gereklidir. 
Gebelikte omalizumab kullanımında güvenilirlik dışın-
da başka durumlara da dikkat etmek gerekmektedir. 
İlaç dozu hastanın kilosuna göre hesaplandığından 

gebelikte kilo artışı olan hastada dozun nasıl ayarla-
nacağı ve bunun astım kontrolüne etkisi de belirsizdir. 
Öte yandan astımlı gebenin omalizumabdan göreceği 
klinik yararın gebe olmayan bir astımlınınkiyle benzer 
olup olmadığı da bilinmemektedir. Omalizumabın ge-
belik döneminde başlanıp başlanamayacağı da belirsiz-
dir. Ancak hasta önceden omalizumab kullanıyorsa ve 
astımı kontrol altında ise gebe kaldığında da ilaca de-
vam etmesi önerilmektedir. Bu sorulara ancak gelecek 
çalışmalar yanıt verebilecektir. 

SONUÇ  

Astım gebelerde sık karşılaşılan bir klinik durum olup 
anne ve bebeğin sağlığını etkileyebilmektedir. Gebe-
likteki komplikasyonları önlemede en önemli konu 
astımın kontrolünün sağlanması olarak öne çıkmak-
tadır. Astımlı bir gebe yüksek riskli olarak değerlen-
dirilip doğum uzmanı ve göğüs uzmanı tarafından 
yakın şekilde takip edilmelidir. Basamak tedavisi uy-
gulanarak astımda kontrole ulaşmak hedeflenmelidir. 

Klinisyenler astımlı gebeyi tetikleyicilerden kaçın-
ma, doğru inhaler tekniği, ilaçları uyumlu kullanma 
ve semptom geliştiğinde erkenden doktora başvurma 
yönünden uyarmalı ve eğitmelidir. Astım ilaçlarının 
anne ve bebeğe etkileri konusunda bilgiler sınırlı olsa 
da genel olarak bu tedavi güvenli olarak değerlendiril-
mektedir. Her yaklaşımda olduğu gibi risk yarar oranı 
dikkatle değerlendirilmelidir çünkü astım kontrolü 
anne ve bebek sağlığıyle paralel gitmektedir. 
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