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Gebelik kad›n bünyesinde hormonal ve fizyolojik büyük de¤iﬂikliklere yol açt›¤› gibi yeni nörolojik belirtilere, ya da
kad›nda varolan nörolojik hastal›klar›n farkl› bir boyuta taﬂ›nmas›na da yol açabilir. Tan›ya yönelik olarak gebelik ve
lohusal›k dönemleri birlikte de¤erlendirilmelidir. Böylece
eklampsiye ba¤l› nöbetler, kafa içi venöz trombozlar, hipofiz içi kanama, bilek kanal› sendromu tan›s› konulurken gebeli¤in ve lohusal›k döneminin etkisi göz önüne al›n›r, tan›
koydurucu tetkikler fötüsün emniyetini gözetecek ﬂekilde
planlan›r. Tedavi karar› ilaçlar›n fötüse verebilece¤i zarar
ile altta yatan nörolojik hastal›¤› tedavi etme, yetersiz tedavi ya da hiç tedavi etmeme aras›nda denge sa¤lamal›d›r.
Kad›n›n önceden nörolojik bir hastal›¤› varsa ve do¤urganl›k ça¤›ndaysa nöroloji uzman›n›n sorumlulu¤u, gebelik
düﬂünen hastay› planlanm›ﬂ bir gebelik fikrine al›ﬂt›rmakt›r. O zaman hem ilaç çeﬂidi hem de dozu en aza indirilir,
ilaç seçiminde teratojen yan etkiler göz önüne al›n›r ve vitamin takviyeleri önceden yap›labilir. Organogenezin döllenmeyi izleyen 4 hafta içinde oluﬂtu¤u daima göz önüne
al›nmal›d›r. Baz› kal›tsal hastal›klara sahip kad›n in vitro
fertilizasyon yöntemi sayesinde sa¤l›kl› bir embriyo ile gebeli¤ini sürdürebilir ya da erken dönemde amniyo sentezde
saptanan hastal›k taﬂ›yan fötüs için medikal abortus planlanabilir.
Bu yaz›da nöroloji uzman›n›n gebe bir hastada en s›k karﬂ›laﬂabilece¤i baﬂta baﬂa¤r›lar› olmak üzere epilepsi, inme,
nöromüsküler hastal›klar ve multipl skleroz yan› s›ra oldukça nadir görülen gebelik koresi ve Parkinson hastal›¤›
konular›na de¤inece¤im.

Gebelik ve baﬂa¤r›lar›
Adet döneminde migren yaﬂayan kad›nlarda gebelik süresince seks hormonlar›n›n kararl› bir düzeyde bulunmas›
ikinci üç ayl›k dönemde %53, üçüncüde ise %79 oran›nda
a¤r›y› ortadan kald›rmaktad›r (1). Lohusal›k döneminde
ilk üç ay süresince migren baﬂa¤r›lar›nda anlaml› kötüleﬂme bildirilmemiﬂtir (2).
. Gebelik s›ras›nda ortaya ç›kan migren a¤r›lar› tedavisinde önce karanl›k, sessiz bir ortamda dinlenmeye çekilme,
al›na so¤uk uygulama gibi ilaç d›ﬂ› yönemlere baﬂvurulmal›d›r. Gebelik ve lohusal›k dönemlerinde ani gelen migren
nöbetlerinde asetaminofen, kafein, NSAI ilaçlar, status durumunda magnezyum sulfat ve prednizon, eﬂlik edebilen
bulant› ve kusmalar için domperidon kullan›labilir.

Ergo türevleri, benzodiazepinler, barbitüratlar ve triptanlar›n yan› s›ra antidepresanlar, nöroleptikler ve lityum kullan›m› önerilmez.
Ayda 3-4 kez ﬂiddetli ve uzayan migren baﬂa¤r›lar› çeken
gebe kad›n pindolol (5 mg 4x1)veya propranolol yan› s›ra
riboflavin (400 mg/gün) ve magnezyum takviyesiyle önleyici tedaviye al›nabilir. Gebelik ve lohusal›k döneminde görülen sekonder baﬂa¤r›lar› nedenleri baﬂl›ca kafa ravmas›,
serebral ven trombozu, pre-eklampsi, subaraknoid kanama, beyin içi kanama, iskemik inme, vaskülit, dehidrasyon,
kafa içi yer kaplayan süreçler, selim intrakraniyal hipertansiyon, menenjit, ansefalit, sinüzit, nevralji, hipofiz içine
kanama olarak s›ralanabilir (3).

Epilepsisi olan kad›nlarda gebelik
Gebelik süresince tedavi edilmesi gereken ve en s›k karﬂ›laﬂ›lan nörolojik bozukluk epilepsidir. Birleﬂik Devletler’de
do¤urganl›k ça¤›ndaki tüm kad›nlar›n y›lda %3.5’ine epilepsi ve baﬂka endikasyonlarla antiepileptik ilaç reçete
edilmektedir. Do¤urganl›k ça¤›nda ve epilepsisi olan bir
milyon kad›n y›lda 24 bin bebek dünyaya getirmektedir.
Di¤er yandan antiepileptik ilaçlar teratojen etki yaratabilen
maddelerdir. Bu ilaçlar›n gebelikte kullan›lmas›yla damakdudak yar›¤›, yüz-kafa yap›s› bozukluklar›, kalpte yap›sal
kusurlar, mide-ba¤›rsak sisteminde atreziler, nöral tüp veya
genitoüriner sistem kusurlar›, distal falanks hipoplazileri
geliﬂebilir. 299 çocu¤un izlendi¤i bir veri taban›nda gösterildi¤i üzere, gebelikte valproik asit kullanan hastalarda
günlük 800-1400 mg doz aﬂ›ld›¤›nda bebekte spina bifida,
kalpte yap›sal kusurlar ve hipospadias gibi konjenital malformasyon oran›n›n artt›¤› ve ö¤renme güçlü¤ü geliﬂti¤i
gözlenmiﬂtir. Yavaﬂ sal›n›ml› tablet kullan›m›n›n riski azaltt›¤› düﬂünülmektedir. Fenobarbital kullan›m›yla damak-dudak yar›¤› ve kalpte yap›sal kusurlar, karbamazepin ile
kalpte yap›sal kusurlar iliﬂkilendirilmiﬂtir (4).
Birçok antiepileptik ilaç karaci¤erde sitokrom P-450 sisteminin çal›ﬂmas›n› h›zland›r›r. Do¤um kontrol haplar›ndaki
steroid hormonlar da ayn› sistemi kullan›r ve kandan h›zla
temizlenirler, böylece bu haplar› alsa bile kad›nda yumurtlama gerçekleﬂebilir. Hem do¤um kontrol hap› hem de antiepileptik alan kad›nlara 50 mikrogr. östradiol içeren ve
her adet döneminde 21 gün kullan›ml›k tabletler önerilir.
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KL‹N‹K GEL‹ﬁ‹M
Epilepsisi olan 1882 kad›n›n 1956 gebeli¤inin ileriye dönük olarak izlendi¤i bir çal›ﬂmada %63.6 oran›nda nöbet
s›kl›¤›nda de¤iﬂiklik olmam›ﬂt›r. %17.3 oran›nda nöbetlerde art›ﬂ ve %15.9 oran›nda azalma kaydedilmiﬂtir. Do¤um
s›ras›nda nöbet görülme oran› % 3.5’tir ve 36 status epileptikustan birinde erken do¤um olmuﬂtur. Görülen nöbetler genellikle fokal nedenlere ba¤l›, ço¤ul ilaç veya jeneralize tonik-klonik nöbet için okskarbazepin kullan›m› ile
iliﬂkili bulunmuﬂtur. Lamotrijin ve okskarbazepin serum
düzeylerinin son üç ayda belirgin olmak üzere gebelik boyunca azald›¤› bilinmektedir (5).
Gebelik s›ras›nda jeneralize tonik-klonik nöbetler için ortaya ç›kan riskler anne ve fötusta hipoksi ve asidoz, fötusta 20-30 dakika sürebilen bradikardi, düﬂük ve erken do¤um, fötüsta intrakraniyal kanama ve geliﬂme gerili¤i olarak say›labilir. Status epileptikus %30 oran›nda anne %50
oran›nda ise çocuk için ölümcül olabilmektedir. Bu tehlikelerden dolay› gebelik s›ras›nda antiepileptik tedavi sürdürülmelidir, serum ilaç düzeyleri izlenerek doz ayarlamas›
yap›lmal›d›r. Kompleks parsiyel nöbetler ve absans nöbetlerinin fötüs üzerine olas› etkileri bilinmemektedir (6-8).
Bebe¤e zararl› olabilece¤ini düﬂünerek gebelik s›ras›nda
ilaçlar›n› kesen ve nöbetleri s›klaﬂan hastalarla karﬂ›laﬂmaktay›z. Gebelik s›ras›nda epilepsi nöbetlerinin s›klaﬂmas›n›n altta yatan nedenleri aras›nda ilk aylar›ndaki kusmalar, uykusuzluk, gündüz aﬂ›r› uyuma, ilaç dozlar›n› düzenli
almama ve gebelikte baz› ilaçlar›n farmakokineti¤inde de¤iﬂiklik olmas› say›labilir.
Planlanm›ﬂ gebeliklerde günde 1-5 mg folat baﬂlanarak
antiepileptiklerin dozu ayarlan›r. ‹laç de¤iﬂikli¤i gebelikten en az 6 ay önce yap›lmal›d›r. Ailede spina bifida öyküsü varsa valproik asit ve karbamazepin tedavisi de¤iﬂtirilmelidir Nöbet riskine karﬂ› antiepileptiklerin fötusa yan etkileri göz önüne al›narak k›yaslanmal›d›r. Do¤um öncesi
serum alfa-fötoprotein düzeyi bak›l›r, ayr›nt›l› ultrason incelemesi istenir. Epileptik annelerin çocuklar›n›n %90’dan
fazlas› sa¤l›kl› do¤ar.
Kontrendikasyon yoksa anne çocu¤unu ilk bir y›l emzirmelidir. Çocu¤a olabilecek yan etkiler emzirmenin yararlar›ndan daha fazla a¤›rl›k kazanmad›kça emzirmeye s›n›r konulmamal›d›r. Emzirme s›ras›nda emniyetle kullan›labilecek antiepileptik ilaçlar karbamazepin, fenitoin, valproik
asit ve lamotrijin olarak s›ralanabilir.
Peripartum nöbet geliﬂmesi durumunda ay›r›c› tan›da epilepsinin yan› s›ra serebral ven trombozu, serebral arter
trombozu, subaraknoid ya da kafa içi kanama, hipertansif
ansefalopati, beyin tümörü, absesi, damar malformasyonu,
enfeksiyonlar, hipo/hiperglisemi, hipokalsemi, hiponatremi, hipomagnezemi, ilaç etkisi ve eklampsi düﬂünülmelidir.
ﬁiddetli eklampsi veya öncesi durumunda tedavide MgSO4
önce aral›kl› i.m. zerkedilir: 3-5 dakika içinde 4 gr i.v. ve
10 gr i.m. yükleme dozu olarak verilir. ‹dame dozu olarak
4 saat aral›klarla 5 gr i.m. sürdürülür. Do¤umdan 24 saat
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sonra kesilir. MgSO4 sürekli infüzyonla verilmek istenirse
yükleme dozu olarak önce 4-6 gram i.v. 15-20 dakikada
verilir. ‹dame dozu saatte 2 gr i.v. olup serum magnezyum
düzeyi 4-6 saat aral›klarla ölçülmeli ve epileptik nöbeti
önlemek üzere 4.8 ila 8.4 mg/dl seviyesinde tutulmal›d›r;
do¤umdan 24 saat sonra kesilir.
Magnezyum serum düzeyi normal gebelikte 1.5-2.5
mg/dl’dir. 8-12 mg/dl seviyesinde patella refleksi kaybolur,
çift görme, s›cak basmas›, ciltte yayg›n k›zar›kl›k, uykuya
meyil ve peltek konuﬂma geliﬂir. 15-17 mg/dl düzeyinde
kaslarda felç, solunum zorlu¤u, kalp sorunlar› geliﬂir, 3035 mg/dl kalp durmas›na yol açar. Antidot olarak %10’luk
kalsiyum glukonat i.v. verilir.

Gebelikte inme
Peripartum inme insidans› 100 bin gebelikte 4 ila 26, iskemik nedenli inme insidans› 100 binde 4 ila 11, serebral
ven trombüsü 100 binde 10 ve kafa içi kanama 100 binde
4 ila 9 olarak tahmin edilmektedir (9).
Peripartum inme riski taﬂ›yan kad›nlar pre-eklampsi, eklampsi, hipertansiyon, s›v›-elektrolit, asit-baz denge bozukluklar› ve hiperemezis öyküsü, ileri yaﬂ, sezeryan ile
do¤um yapmiﬂ olma özelli¤i bulunanlard›r.
Peripartum inme nedenleri aras›nda ateroskleroz, servikal
arter disseksiyonu, moya moya hastal›¤›, fibromüsküler
displazi, vaskülitler, Takayasu arteriti, geri dönüﬂlü gebelik vaskülopatisi gibi damarsal olanlar, orak hücre anemisi, antifosfolipid sendromu, trombotik trombositopenik
purpura, hiperhomosisteinemi, trombofililer ve dissemine
intravasküler koagulopati gibi hematolojik olanlar, kalp
kapak protezi,romatizmal kalp hastal›¤›, subakut bakteriyel endokardit, atriyal fibrilasyon, peripartum kardiyomiyopati, foramen ovale aç›kl›¤› ve paradoks emboli gibi kalbe ait olanlar, ya¤, amniyon s›v›s› ve hava embolileri, hipotansiyon ve madde ba¤›ml›l›¤› say›labilir.
Gebeli¤inde inme yerleﬂmiﬂ olan hastaya tam kan say›m›,
sedimentasyon h›z›, biyokimya, kanama-p›ht›laﬂma zaman›, protrombin ve parsiyel tromboplastin zaman›, kan ve
idrarda toksikolojik tarama, kontrasts›z kraniyal tomografi ve beyin manyetik rezonans incelemeleri, servikal arterlerin doppleri, kalp ekosu, transtorasik kalp ekosu, holter
testi, vaskülit paneli, romatizmal testler, lomber ponksiyon
ve beyin omurilik suyu incelemesi yap›labilir.
Gebeli¤e iliﬂkin hipertansiyon inmenin en baﬂta gelen nedenidir. Sistolik ve diastolik kan bas›nçlar›n›n s›ras›yla 140
ve 90 mm Hg ve üzerinde bulunmas›, ayr›ca yeni baﬂlam›ﬂ
proteinürinin 24 saatte 300 mg ve üzerinde olmas›, trombosit say›s›n›n düﬂüklü¤ü ve karaci¤er enzimlerinin yükselmesi pre-eklampsi olarak tan›mlan›r. Kan bas›nc›n›n artmas› endotel disfonksiyonuna yol açmaktad›r. Baﬂa¤r›s›,
konfüzyon ve kortikal körlü¤e kadar giden görsel kusurlar,
hiperrefleksi ve/veya klonus ve peripartum hemiparezi preeklampside ortaya ç›kan nörolojik belirtilerdir. Tabloya
konvülsiyonlar›n eklenmesi eklampsi tablosudur (8).
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Do¤um sonras› anjiyopati olarak tan›mlanan tablodan gebelik ve lohusal›kla iliﬂkili, geri dönüﬂebilen serebral vazokonstriksiyon sendromu sorumludur. Hipertansiyon, baﬂa¤r›s›,
nöbetler, fokal nörolojik bulgular ortaya ç›kar. Büyük ve orta çapl› arterlerin belli k›s›mlarda daralmas› di¤er bölümlerde geniﬂlemesi ile ﬂekillenir. Bir di¤er patoloji geri dönüﬂebilen posterior lökoansefalopati sendromudur. Ak ve gri
cevherde geri dönüﬂebilen vazojenik ödem eklampsi, hipertansif ansefalopati ve üremiye eﬂlik edebilir. Akut yerleﬂimli
baﬂa¤r›s›, nöbetler ve görme kusurlar›yla kendini gösterir.
Gebelikte geliﬂen iskemik inme tedavisinde günde 150 mg
aspirin ve düﬂük molekül a¤›rl›kl› heparin kulan›labilir.
Warfarin kesinlikle kullan›lmamal›d›r. Kafa içi bas›nç art›ﬂ›
durumunda mannitol gibi diüretik antiödem s›v›lar son derece dikkatlice en fazla üç gün 4 saat aral›klarla 50-75 ml/30
dakika dozunda kullan›lmal›d›r. Antifosfolipid sendromu,
Faktör V Leiden veya protrombin mutasyonu oldu¤u bilinen
ve planlanm›ﬂ olarak gebe kalan hastalara gebelik süresince
s.c. düﬂük molekül a¤›rl›kl› heparin uygulan›r (9).
Gebelikte beyin içi kanama sonucu inmenin altta yatan nedenleri serebral anevrizma, arteriyovenöz malformasyon,
hipertansiyon, eklampsi, iskemik alanda hemorajik transformasyon, koriyokarsinoma, bakteriyel endokarditten
septik emboli, moyamoya hastal›¤›, kokain ba¤›ml›l›¤›,
vaskülit veya vaskülopati, kanama diyatezi olarak s›ralanabilir. Görülme s›kl›¤› 100 bin do¤umda 6.1, risk alt›ndaki 100 bin kad›nda y›lda 7.1 olarak bildirilmiﬂtir. Beyin içi
ve subaraknoid kanamalarda anne ölümü % 25 ila 60, fötüs ölümü %7 ila 25 olarak bildirilmiﬂtir. Erken tan› çok
önemlidir, çünkü eklampsi olgular› aras›nda konvülsiyonlar›n çok görülmesi tan›y› geciktirmektedir (10).
Y›rt›lm›ﬂ anevrizma 1. ve 2. üç ayda operasyonla ba¤lan›r.
34. haftadan sonra fötüsün maturasyonu yeterliyse beyin
cerrahlar› anevrizmay› tamir etmeden önce do¤um yapt›r›lmas›n› tercih ederler. Do¤umun epidural anesteziyle sezeryan ﬂeklinde yap›lmas› önerilir.
Y›rt›lmam›ﬂ anevrizmalar›n çap› gebelik ilerledikçe geniﬂler.
Ani yerleﬂen baﬂa¤r›s› ve kraniyal sinir felci geliﬂmesi, anevrizman›n 10 mm’den geniﬂ çapl› olmas› ya da h›zla çap›n›n
artt›¤›n›n gösterilmesi cerrahi tedaviyi gerektirir (11).

Nöromüsküler hastal›klar ve gebelik
Miyastenia Gravis
Miyastenia gravis kad›nlarda 6.4 kez daha s›k görülen, ortalama hastal›k baﬂlang›ç yaﬂ› 28 olan, asetil kolin reseptörlerine karﬂ› geliﬂen antikorlar nedeniyle nöromüsküler
plakta ileti blokaj›yla ﬂekillenen otoimün bir hastal›kt›r.
Hastal›k gebelik ve lohusal›k dönemlerinde tetiklenebilir,
belirtileri adet döneminde a¤›rlaﬂabilir. Planlanm›ﬂ gebelik,
nörolog ve perinatolog iﬂbirli¤i ile gebeli¤in izlenmesi tercih edilmelidir. Gebelikte fötüsü tehlikeye atmamak için ba¤›ﬂ›kl›k sistemini bask›lay›c› tedavi kullan›lmamal›d›r. Bulber ve solunum yetmezli¤i durumunda yo¤un bak›m deste¤i
sa¤lanmal›d›r, prednizolon ve mestinon kullan›labilir. Eﬂlik
eden diyabet ve hipertansiyon iyi kontrol edilmelidir.

Miyastenia gravisin fötüs üzerine olan etkileri geçici yenido¤an miyastenisine yol açmas›d›r. Miyastenik annelerden
do¤an bebeklerin%10-20’sinde ilk 12-48 saat içinde ortaya ç›kar ve 3 hafta ila 4 ayda düzelir. Hastal›¤›n annedeki
ﬂiddetiyle yeni do¤andaki ayn› de¤ildir. Klinik bulgusu olmayan hatta kanda antikor saptanmayan annelerin bebeklerinde bile görülmektedir. Asetilkolin reseptör antikorlar›
plasentadan pasif geçiﬂle bebekte baﬂl›ca hipotoni, zay›f
sesle a¤lama, ptoz, yüz kaslar›nda güçsüzlük, beslenme
güçlü¤ü ve solunum yetmezli¤ine yol açar. Anne sütünden
antikor geçiﬂi önemsiz derecededir. Yenido¤an yo¤un bak›m biriminde bak›lmal›, solunum deste¤i verilerek antikolinesteraz ilaçlarla tedavi edilmelidir.
Fötüsün anne karn›ndaki hareketleri de azald›¤› için fötal
ölüm, akci¤erlerin hipoplazisi ve polihidramnios nedeniyle
yenido¤an ölümü ya da bebekte ilerleyici olmayan konjenital ço¤ul eklem kontraktürleri olabilir. ‹kinci gebelikte ayn› durumlar ortaya ç›kmayabilir.
Gebelikte miyastenik kad›nlar›n %20’si kötüleﬂir, bunlar›n
%17’si gebelik öncesi semptomsuz ve tedavi görmeyenler,
%19’u ise tedavi alt›ndaki kad›nlard›r. Gebelikte %22’si
düzelme gösterir ve %59’u de¤iﬂiklik göstermez.
Kötüleﬂme ve yeni hastal›k baﬂlang›c› ilk üç ayda ve lohusal›¤›n 3.-4. haftalar›nda olur. Lohusal›kta enfeksiyon geliﬂmesi miyasteniyi tetikler, uygun antibiyotik seçmeye dikkat edilmelidir. Son üç ayda hastal›¤›n bulgular›n›n kaybolmas› alfa-fötoproteinin koruyucu etkisine atfedilir. Preeklampsi için magnezyum sulfat kullan›l›rken son derece
dikkatli olunmal›d›r, 1 ölüm bildirilmiﬂtir. Solunum yetmezli¤i geliﬂirse erken dönemde solunum deste¤i sa¤lanmal›d›r. Gebelikteki güçsüzlükte göz önüne al›nmas› gereken hipermagnezemi sinir sonlanmas›nda hücre içine kalsiyum giriﬂini engelleyerek asetil kolin sal›n›m›n› bask›lar.
Derin tendon refleksleri s›k s›k bak›lmal›d›r.
Gebelikte miyastenia gravis tedavisinde piridostigminin
(Mestinon®) günde 600 mg’›n alt›ndaki dozlarda kullan›lmas› emniyetlidir. Prednizon zarlar›n erken y›rt›lmas›na ve
yar›k damak geliﬂmesinde hafif derecede risk oluﬂturur. Bu
iki ilaç emzirme döneminde sak›nca yaratmaz. IVIG kan
viskozitesini ve kan hacmini artt›r›r. Hipotansiyon yak›ndan izlenmeli ve hasta sol yana dekübitüste yat›r›lmal›d›r.
Gerekti¤inde gebelikte sadece azatiopirin kullan›labilir,
emzirme döneminde uygun de¤ildir.
Miyastenik gebenin do¤umunun 2. safhas›nda piridostigmin 60 mg oral, 1.5 mg i.m. veya 0.5 mg i.v. kullan›labilir. Sadece do¤um konusunda bir endikasyon varsa sezeryen yap›labilir. Epidural anestezi tercih edilir, depolarize
olmayan kas gevﬂeticiler kullan›lmamal›d›r (12).

Yüz felci
Yüz felcinin gebe kad›nlarda ayn› yaﬂ grubundaki gebe olmayanlara k›yasla 3.3 kat daha s›k görülmesi yüksek östrojen düzeyleriyle aç›klanmaktad›r. Doku ödemine ba¤l›
olarak fallop kanal›nda bas›ya u¤rayan yüz siniri felci

KL‹N‹K GEL‹ﬁ‹M
%71 s›kl›kla son üç ayda ortaya ç›kar. Ayr›ca gebelikte do¤al olarak ba¤›ﬂ›kl›k sistemin bask›lanmas› ve kortizol düzeyinin yükselmesi herpes simpleks virusunun tekrar aktif
hale geçmesine yol açar. Pre-eklampsi varl›¤› yüz felci riskini 5 kat artt›r›r. Hiperkoagulasyon e¤ilimi sinir iskemisine yol açar. Hafif yüz kaslar› zaaf› tam iyileﬂme gösterirken tam yerleﬂmiﬂ felç %52 oran›nda tamamen iyileﬂir, bu
oran gebe olmayanlarda %78-88 bulunmuﬂtur.

141

getirdikten sonra tan› konulur. Anneden kal›t›l›rsa hastal›k
daha erken ça¤da ve daha a¤›r seyirli olarak ortaya ç›kmaktad›r (14,15).

Multipl skleroz ve gebelik

Lateral femoral kütaneus sinirinin bas›s› uyluk lateral ve
ön yüzünde hissizlik ve yan›c› dizestezilere yol açar, kuvvetsizlik yoktur. Bilek kanal› sendromu olan ve gebe kad›nlarda daha s›k görülür. Lordozun artmas› ve kilo art›ﬂ› bu
tuzak nöropatisini kolaylaﬂt›r›r. Ay›r›c› tan›da yer alan femoral nöropati, üst lomber kök bas›s›, lomber pleksopati
EMG ve sinir iletileri incelemeleriyle d›ﬂlanabilir. Tedavide
gerekli görülürse lokal steroid zerki yap›labilir ancak do¤um sonras› yak›nmalar ortadan kalkar.

Hem klinik seriler hem de prevalans çal›ﬂmalar› multipl
sklerozun kad›nlarda daha s›k oldu¤unu göstermektedir.
Cinsler aras›ndaki bu farkl›l›k tüm yaﬂ gruplar›nda gözlenmektedir. Gebelik uzun seyirli bu hastal›¤› olumsuz yönde
etkilemez, hastal›k da gebelik ve do¤um üzerine bir yan etki yaratmaz. Birçok kad›n mültipl skleroz ataklar›n›n gebelikte azald›¤›n› bildirmiﬂlerdir. Bu gözlem gebelikte fötüsün yabanc› bir doku olarak alg›lanmamas› için ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin do¤al olarak, belki de gebelik hormon düzeylerinin etkisiyle susturulmuﬂ olmas›yla aç›klanmaktad›r.
Bu hastal›¤a özgü olarak tercih edilecek do¤um yöntemi
önerilmez. ﬁiddetli derecede a¤r› ve duyu kayb› veya felçli
olan ve kas›lmalar› alg›layamayaca¤› düﬂünülen gebelerde
9. ayda yak›n takip gerekir. Rahim a¤z›nda aç›lma saptand›¤›nda do¤um indüksiyonu yap›l›r.
Mültipl skleoz seyrinde kullan›lmas› do¤al olan prednizon,
kortikotropin, azatioprin, siklofosfamid, diazepam, fenitoin, karbamazepin ve baklofen gibi ilaçlar gebelik ve süt
verme döneminde kesilmelidir, anne immün tedaviyi almas› gereken dönemlerde do¤um kontrol yöntemi uygulamal›d›r. Remisyondayken mültipl skleroz gebelikten korunulmas› gereken bir hastal›k de¤ildir. Annedeki fiziksel özürlülük bebek ve çocuk bak›m›nda destek gerektirir. Di¤er
yandan do¤um sonras› mültipl skleoz ataklar›nda s›klaﬂma
gözlenmektedir.

Do¤um sonras› sinir hasar›

Gebelik koresi

Bilek kanal› sendromu
Gebelikte görülme s›kl›¤› % 62 olup hafif ﬂiddettedir. Kilo
al›m› artt›kça daha a¤›r seyreder. Sigara ve alkol mikro düzeyde kan dolaﬂ›m›n› bozarak tabloyu a¤›rlaﬂt›r›r. Kad›nlar›n %54’ünde do¤umdan bir y›l sonra belirtiler sürekli bir
hal alm›ﬂt›r, di¤erlerinde yak›nmalar ortadan kalkar. Yak›nmalar› sürmekte olanlar›n bulgular› gebeli¤in erken döneminde ortaya ç›km›ﬂt›r. Di¤er yandan vücut a¤›rl›¤›ndaki
art›ﬂ oran›nda tablo kal›c› olur. Tedavide gece uykusunda elel bilek ateli taﬂ›mak ve elleri baﬂ hizas›nda uzatarak yatmak, el bile¤ini zorlay›c› hareketlerden kaç›nmak, gerekirse kanal içine lokal steroid zerki yap›lmas› önerilir.

Meraljiya parestetika

Do¤um sonras› lumbosakral ve alt ekstremite sinir hasarlar› insidans› %0.92 olarak tahmin edilmektedir. ‹ﬂlev
kayb› %0.37 oran›nda geliﬂir. Önceden do¤um yapmam›ﬂ,
vajinal do¤um yapm›ﬂ, baﬂ-pelvis orant›s›zl›¤› bulunan,
forseps kullan›lm›ﬂ ve do¤umun 2. dönemi uzam›ﬂ olan kad›nlarda daha s›k görülür. Bölgesel anesteziyle iliﬂkili de¤ildir. Belirtiler 2-6 ayda ortadan kalkar. Zedelendi¤i bildirilmiﬂ yap›lar lateral femoral kütaneus, femoral, peroneal sinirler, lubosakral pleksus, obturator sinir, siyatik sinir,
L4, 5 ve S1 kökleridir (13).

Kas distrofileri
Kas distrofileri bulunan kad›nlar›n genetik dan›ﬂmanl›k almalar› önerilir. Miyotonik distrofi kad›n do¤urganl›¤›n› etkilemez. Düﬂük oran› %13’tür. Gebeli¤in son üç ay›nda miyotoni kötüleﬂir. Kalp yetmezli¤i riski vard›r. Anestezi seçenekleri k›s›tl›d›r. Prematür do¤um, polihidramnios, do¤umun uzam›ﬂ 1. ve 2. dönemleri, uterus atonisine ba¤l›
do¤um sonras› kanama, hipovantilasyon ve kalp ritim bozukluklar› s›kl›¤› artm›ﬂt›r. Yeni do¤anda %10 olas›l›kla
ortaya ç›kan konjenital miyotonik distrofi, ﬂiddetli hipotoni ve güçsüzlük, zeka gerili¤i, solunum sorunlar›, zay›f emme ve yutma ile ﬂekillenir. Miyotoni gözlenmez. ‹lk çocukta bu tablo görüldüyse 2. çocukta da görülme olas›l›¤›
%40-80’dir. Birçok anneye hipotonik bir bebek dünyaya

Ço¤unlukla uzuvlar›n distalinde görülen, h›zl›, rastgele,
stereotipik olmayan, vücudun tüm bölgelerine dalga dalga
yay›larak yer de¤iﬂtirebilen, hastalar›n dili k›p›rdatmadan
d›ﬂar› uzatma, kollar›n› k›p›rdatmadan ileri uzatma gibi
bir hareketi sürdürmelerini imkans›z k›lan kesintili kaçak
hareketler olan koreiform hareketlerin gebelikte ortaya
ç›kmas›d›r. Bazen tabloya atetozun eﬂlik etti¤i gözlenir ve
nadir görülür.
Nörolojik bulgular gebelikle ilgili bir sorun yaratmaks›z›n
ortaya ç›kar. Yine de böyle hastalar dikkat etmezlerse aceleyle yürürken ayaklar› birbirine dolaﬂ›r gibi olup düﬂebilirler. Koreiform hareketlerin baﬂlamas›ndan önce, psikiyatrik anormallikler geliﬂebilir. Olgular›n büyük bölümünde romatizmal ateﬂin major kriterini oluﬂturan korenin geç
tekrarlamas›, Sneddon sendromu, antifosfolipid sendromu,
sistemik lupus eritematozus gibi ayn› spektrumun parças›
olan otoimmün hastal›klar etiyolojide rol oynamaktad›r.
Tedaviye iyi yan›t al›nd›¤› bilinmekle birlikte kullan›lmas›
gerekli valproik asit, nöroleptik gibi ilaçlar›n fötüse olabilecek yan etkileri göz önüne al›nd›¤›nda hastalara ilaç baﬂlamamaktay›z. ‹lk üç ayda ortaya ç›k›p zamanla yat›ﬂt›¤›
gözlenmektedir.
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Parkinson hastal›¤› ve gebelik
Hayat boyu östrojene maruz kalma ile Parkinson hastal›¤›
geliﬂtirme riski ters orant›l›d›r. Adet s›ras›nda östradiol,
gebelik süresince östriol baﬂta olmak üzere hormon düzeylerindeki dalgalanmalar ise hastal›¤›n belirtilerinin kontrol
alt›na al›nmas›n› zorlaﬂt›rmaktad›r; adet, gebelik ve menopoz dönemlerinde belirtilere yönelik tedavi plan›nda de¤iﬂiklikler gerekmektedir. Genetik geçiﬂli olanlar tüm Parkinson hastalar›n›n % 5’ini oluﬂturur ve bu grupta Parkinson hastal›¤› baﬂlang›ç yaﬂ› genellikle 20-45 yaﬂlar› aras›ndad›r. Düzenli adet gören ve tedavi alan bu hastalar
aras›nda gebelik düﬂük oranda da olsa bildirilmektedir.
Gebelik süresince Parkinson hastal›¤›n›n hareket bozuklu¤una iliﬂkin bradikinezi, rijidite, istirahat tremoru ve postür ve dengeyi koruyamama ﬂeklindeki belirtilerin yan› s›ra yorgunluk, depresyon, kab›zl›k belirtilerinde de günlük
yaﬂam faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyecek derecede
kötüleﬂme olabildi¤i bilinmektedir. Parkinson hastal›¤› tedavisinde kullan›lan ilaçlar›n hayvan deneylerinde az da olsa fötüsa zarar verme potansiyeli gösterilmiﬂse de gebe kad›nlar üzerinde yap›lm›ﬂ çok merkezli, rastgele, plasebo
kontrollü ilaç çal›ﬂmalar› yoktur. Gebelikte levodopa ve karbidopa içeren ilaç kullan›m›na ba¤l› yenido¤anda hiçbir do¤uﬂtan kusur bildirilmemiﬂtir. Amantadinin gebeli¤in ilk üç
ay›nda kullan›lmas› kalpte malformasyona yol açar. Genç
hastalar›n tedavisinde kullan›lan dopamin agonisti ilaçlar›n
gebelik süresince emniyetli olduklar› gözlenmiﬂse de lohusal›k döneminde prolaktin düzeyini düﬂürmeleri nedeniyle memede süt oluﬂmas›n› önledikleri bilinmektedir. Parkinson
hastal›¤› olan annenin do¤um sonras› çocuk bak›m› konusunda yard›m almas› gerekir (16).
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