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ÚÚvodvod


 

onemocnonemocněěnníí
 

s ps přřevahou u evahou u žženen


 
žženy v reprodukeny v reprodukččnníím vm věěkuku


 
plpláánujnujíí

 
ttěěhotenstvhotenstvíí


 
jsou tjsou těěhotnhotnéé


 
kojkojííccíí

 
žženyeny


 

ttěěhotenstvhotenstvíí
 

je je imunosupresivnimunosupresivníí
 

stavstav


 
relapserelapse

 
raterate

 
klesklesáá

 
v prv průůbběěhu thu třřetetíího ho 

trimestrutrimestru



PRIMS (PRIMS (pregnancypregnancy--relatedrelated  relapsesrelapses  in MS)in MS)


 
prospektivnprospektivníí

 
studiestudie


 

269 t269 těěhotných hotných žžen s SMen s SM


 
v poslednv posledníím trimestru klesl m trimestru klesl 
relapserelapse

 
raterate

 
o 70%o 70%


 

disabilitadisabilita
 

a a relapserelapse
 

raterate
 

v nv náásledujsledujííccíích dvou ch dvou 
letech sledovletech sledováánníí

 
nebyly ovlivnnebyly ovlivněěny tny těěhotenstvhotenstvíím, m, 

typem porodu, typem porodu, epidurepiduráálnlníí
 

anestezianesteziíí, kojen, kojeníímm


 
zvýzvýššenenéé

 
riziko prvnriziko prvníí

 
ataky po porodu pro ataky po porodu pro 

nuliparynulipary, riziko roste s v, riziko roste s věěkemkem



CATEGORY INTERPRETATION

A Adequate, well-controlled studies in pregnant women have not shown an increased 
risk of fetal abnormalities to the fetus in any trimester of pregnancy.

B Animal studies have revealed no evidence of harm to the fetus, however, there are 
no adequate and well-controlled studies in pregnant women. 
OR 
Animal studies have shown an adverse effect, but adequate and well-controlled 
studies in pregnant women have failed to demonstrate a risk to the fetus in any 
trimester.

C Animal studies have shown an adverse effect and there are no adequate and well- 
controlled studies in pregnant women. 
OR 
No animal studies have been conducted and there are no adequate and well- 
controlled studies in pregnant women.

D Adequate well-controlled or observational studies in pregnant women have 
demonstrated a risk to the fetus. 

However, the benefits of therapy may outweigh the potential risk. For example, the 
drug may be acceptable if needed in a life-threatening situation or serious 
disease for which safer drugs cannot be used or are ineffective.

X Adequate well-controlled or observational studies in animals or pregnant women 
have demonstrated positive evidence of fetal abnormalities or risks. 

The use of the product is contraindicated in women who are or may become 
pregnant.

United States FDA Pharmaceutical Pregnancy Categories



LLééččba roztrouba roztrouššenenéé  sklerskleróózyzy

DlouhodobDlouhodobáá
 

llééččba:ba:
diseasedisease--

 
modifyingmodifying

 
drugsdrugs

 
(DMD)(DMD)

interferon beta 1 ainterferon beta 1 a
interferon beta 1 binterferon beta 1 b
glatirameracetglatirameracetáátt

cytostatika, cytostatika, cyklofosfamidcyklofosfamid,,
mitoxantronmitoxantron
LLééččba ataky: kortikoidyba ataky: kortikoidy



DiseaseDisease--modifyingmodifying  drugsdrugs
LLéékk DDáávkavka FDA FDA categorycategory pozn.pozn.

AvonexAvonex 30 30 µµg i.m.g i.m.
/1x/1x

 
týdntýdněě

CC potraty u potraty u 
zvzvíířřececíích ch 
modelmodelůů

RebifRebif 22 22 µµg / 44 g / 44 µµg g 
s.c./3x týdns.c./3x týdněě

CC potraty u potraty u 
zvzvíířřececíích ch 
modelmodelůů



DiseaseDisease--modifyingmodifying  drugsdrugs

LLéékk DDáávkavka FDA FDA categorycategory pozn.pozn.
BetaferonBetaferon 250 250 µµg g 

s.c./ob dens.c./ob den
CC potraty u potraty u 

zvzvíířřececíích ch 
modelmodelůů



DiseaseDisease--modifyingmodifying  drugsdrugs

LLéékk DDáávkavka FDA FDA categorycategory pozn.pozn.
CopaxoneCopaxone 20 m20 mg g 

s.c./denns.c./denněě
B B nezjinezjiššttěěno no 

riziko u riziko u 
zvzvíířřat, lidat, lidíí



DiseaseDisease--modifyingmodifying  drugsdrugs
NationalNational

 
MultipleMultiple

SclerosisSclerosis
 

SocietySociety
nedoporunedoporuččuje uuje užžíívat vat 
tyto ltyto lééky u tky u těěhotných hotných 
žžen, kojen, kojííccíích matek.ch matek.

NejlNejléépe vysadit mpe vysadit měěssííc c 
ppřřed pled pláánovaným novaným 
ttěěhotenstvhotenstvíím. m. 



PlPláánovnováánníí  gravidity I.gravidity I.


 

TTěěhotenstvhotenstvíí
 

nemnemáá
 

negativnnegativníí
 vliv na prvliv na průůbběěh choroby.h choroby.


 

MMíírnrněě
 

zvýzvýššenenéé
 

riziko pro riziko pro 
ddííttěě, , žže me můžůže onemocne onemocněět t 
SM:SM:

1 rodi1 rodičč
 

s SMs SM--
 

riziko 3riziko 3--5%5%
oba rodioba rodičče SMe SM--

 
riziko 31%riziko 31%

žžáádný z rodidný z rodičůčů
 

SMSM--riziko 0,2%riziko 0,2%



PlPláánovnováánníí  gravidity II.gravidity II.
ttěěhotenstvhotenstvíí

 
plpláánovannovanéé

pacientka klinicky stabilnpacientka klinicky stabilníí
 

(6(6--12 m12 měěssííccůů
 

bez ataky)bez ataky)
dobrdobréé

 
rodinnrodinnéé

 
zzáázemzemíí..

PPřřed ted těěhotenstvhotenstvíím vysadit:m vysadit:
cytostatika (cytostatika (azathioprineazathioprine,,methotrexatmethotrexat,,cellceptcellcept) minim.    ) minim.    

33--6 m6 měěssííccůů
cyklofosfamidcyklofosfamid

 
minim. 6 mminim. 6 měěssííccůů

mitoxantronmitoxantron
 

minim. 9 mminim. 9 měěssííccůů
VysazenVysazeníí

 
IFN krIFN kráátce ptce přřed ed 

plpláánovaným tnovaným těěhotenstvhotenstvíím m 
nebo v dobnebo v doběě

 
zjizjiššttěěnníí

 
gravidity.gravidity.



PlPláánovnováánníí  gravidity III.gravidity III.


 

u muu mužůžů
 

vysadit cytostatika 3 mvysadit cytostatika 3 měěssííce pce přřed ed 
plpláánovaným ponovaným poččetetíímm


 

ppřřed poded podáánníím m cyklofosfamiducyklofosfamidu, , mitoxantronumitoxantronu
 provprovéést st kryokonzervacikryokonzervaci

 
spermatu (CARspermatu (CAR--odbodběěr r 

HIV, hepatitidy,syfilis)HIV, hepatitidy,syfilis)


 
IFN, GA, kortikoidy nenIFN, GA, kortikoidy neníí

 
ttřřeba u mueba u mužůžů

 
vysazovatvysazovat

U umU uměělléého oplodnho oplodněěnníí
 

vyvyššíšší
 

riziko riziko relapsrelapsůů
 (naru(naruššeneníí

 
hormonhormonáálnlníí

 
rovnovrovnovááhy).hy).



PlPláánovnováánníí  gravidity IV.gravidity IV.


 

3 m3 měěssííce pce přřed pled pláánovanou graviditou a v novanou graviditou a v 
prprůůbběěhu thu těěhotenstvhotenstvíí

 
podpodáávat kyselinu vat kyselinu 

listovou 2x1 listovou 2x1 tbltbl. . 


 
zvýzvýššený pený přříísun vitamsun vitamíínu D (monu D (mořřskskéé

 
ryby)ryby)


 

multivitammultivitamíínovnovéé
 

preparpreparááty (Materna, ty (Materna, 
PregnavitPregnavit).).



Kortikoidy a tKortikoidy a těěhotenstvhotenstvíí


 
nenneníí

 
absolutnabsolutníí

 
kontraindikace podkontraindikace podáánníí

 
v v 

ttěěhotenstvhotenstvíí


 
mohou být poumohou být použžity v druhity v druhéém a tm a třřetetíím trimestrum trimestru


 

nebezpenebezpeččnnéé
 

v prvnv prvníím trimestru (organogeneze)m trimestru (organogeneze)


 
vyluvyluččujujíí

 
se matese mateřřským mlským mléékem, ovlivnkem, ovlivněěnníí

 
rrůůstu stu 

ddííttěěte              te              

CAVECAVE--
 

osteonekrosteonekróózaza
 

(aseptick(aseptickáá

 

nekrnekróóza hlavice za hlavice 
femurufemuru), osteopor), osteoporóóza. za. 



 
CalciumCalcium+ vitam+ vitamíín D+ fyzickn D+ fyzickáá

 
aktivita  aktivita  

+ + monitoracemonitorace
 

kostnkostníí
 

denzitometriedenzitometrie



AtakaAtaka  v tv těěhotenstvhotenstvíí


 
klidový reklidový režžim, vitamim, vitamíínovnovéé

 
preparpreparáátyty


 

nníízkzkéé
 

ddáávky kortikoidvky kortikoidůů
 

(kr(kráátce 10tce 10--15 mg 15 mg 
PrednisonuPrednisonu))


 

IVIGIVIG


 
ppřři ti těžěžkkéé

 
ataceatace

 
ppřřerueruššeneníí

 
gravidity gravidity 


 

ve 2. a 3. trimestru ve 2. a 3. trimestru SolumedrolSolumedrol
 

125 mg denn125 mg denněě
 (celkov(celkováá

 
ddáávka 1,5vka 1,5--2 g)2 g)


 

nelepnelepšíšíccíí
 

se se atakaataka
 

v zv záávvěěru gravidityru gravidity--
 

indukce indukce 
porodu, zabrporodu, zabráánněěnníí

 
laktace, zahlaktace, zaháájenjeníí

 
llééččbyby


 

MRI vyMRI vyššetetřřeneníí
 

se snase snažžííme v prvnme v prvníím trimestru m trimestru 
vyhnout. vyhnout. 



Porod a poporodnPorod a poporodníí  obdobobdobíí


 
zpzpůůsob porodu neovlivsob porodu neovlivňňuje pruje průůbběěh chorobyh choroby


 

ve studii PRIMS nemve studii PRIMS neměěla la epidurepiduráálnlníí
 

anestezieanestezie
 

vliv na vliv na 
relapsrelaps

 
raterate..


 

3030--40% 40% žžen men máá
 

v poporodnv poporodníím obdobm obdobíí
 

atakuataku


 
zvýzvýššenenéé

 
riziko poporodnriziko poporodníího ho relapsurelapsu::

--
 

pacientky s vypacientky s vyššíšší
 

aktivitou nemoci rok paktivitou nemoci rok přřed ted těěhotenstvhotenstvíímm
--

 
s s relapsemrelapsem

 
bběěhem them těěhotenstvhotenstvíí

--
 

s vys vyššíšším stupnm stupněěm postim postižženeníí
 

v dobv doběě
 

ototěěhotnhotněěnníí


 

ProfylaktickProfylaktickáá
 

terapie po porodu: terapie po porodu: 
15 g IVIG v obdob15 g IVIG v obdobíí

 
2424--48 hodin po porodu48 hodin po porodu

nnáásledovansledovanéé
 

15 g IVIG 1x m15 g IVIG 1x měěssííččnněě
 

po dobu 6 mpo dobu 6 měěssííccůů
žžena mena můžůže kojite kojit

ProtrahovanProtrahovanéé
 

kojenkojeníí
 

zvyzvyššuje riziko ataky, kojit 3uje riziko ataky, kojit 3--4 4 
mměěssííce. ce. 


 

Po ukonPo ukonččeneníí
 

kojenkojeníí
 

navrnavráátit co nejdtit co nejdřřííve DMD lve DMD lééččbu.bu.



DDěěkuji za pozornost.kuji za pozornost.
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