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APPLICATIONS OF THE BOTULINUM TOXIN A IN PREGNANCY AND BREAST FEEDING

HAMİLELERDE VE LAKTASYONDA BOTULİNUM TOKSİN A UYGULAMALARININ YERİ

Sayın Editör,

Botulinum toksini, Clostridium botulinum bak-
terisinden elde edilen bir tür toksindir. Botulinum 
toksininin 8 farklı alt tipi ( A, B, C1, C2, D, E, F ve 
G ) vardır. Bunlardan sadece ikisi, tip A ve B ticari 
olarak kullanılmaktadır. Botulinum toksin tip A (BTA) 
piyasada iki ayrı firma tarafından üretilen Botox® ve 
Dysport® isimleri ile, tip B ise Myobloc® ismi altında 
bulunmaktadır. Botox® kullanımda daha sık tercih 
edilmekte olup, Dysport® ‘a oranla 2- 4 kat daha 
uzun etkilidir.

Botulinum toksin tip A (BTA), nöromüsküler bi-
leşkeye asetilkolin salınımını önleyerek, kaslarda 
geri dönüşümlü paraliziye neden olmaktadır. Etkisi 
uygulama sonrası 6. saatte başlar ve maksimum etki 
7-14 günde görülür. Üç-altı ayda etkisi sonlanır.

Endikasyonları; Esansiyel blefarospazm,1 spaz-
modik tortikollis,2 spazmotik laringeal3 ve ekstremite 
distonilerinde,4 akalazya,5 anal fissür,6 TME ağrıları, 
fasiyal asimetri, konjenital nistagmus,7 tikler,8 baş 
ağrıları,9-11 hiperhidrozis, Frey sendromu,12 esan-
siyel tremor, parotis glandı ve fistülülerinde13,14 ve 
estetik amaçlı olarak kırışıkların giderilmesinde kul-
lanımı sayılabilir.15

BTA gerek tedavi ve gerekse estetik amaçlı 
olarak, özellikle de üretkenlik çağındaki bayanlarda 
yaygın olarak kullanılan farmakolojik bir ajandır. Bu 
kişilerde hamilelik ve laktasyon dönemlerinde kulla-
nımı, ilacın olası teratojen etkileri ve/veya anne sütü 
yoluyla fetüste oluşabilecek patolojik etkileri halen 
tartışılan bir konudur.

Kontrendikasyonları; Kişide albumin hipersen-
sitivitesi, nöromüsküler hastalık (myastenia gravis, 
Lambert- Eaton sendromu gibi) bulunması; penisi-

lamin, aminoglikozid, kinin, kalsiyum kanal blokeri, 
antikoagülan tedavi uygulanıyor olması; psikiyatrik 
rahatsızlık olması; enjeksiyon fobisi olması; laktas-
yonda veya hamile olması durumunda ilacın uygu-
lanması kontrendikedir.16

Yan etkileri; Yan etkiler lokal, bölgesel ve sis-
temik komplikasyonlar olarak sınıflandırılmaktadır. 
Lokal olarak en sık görülen komplikasyon ağrıdır. 
Bölgesel, levator paralizisine bağlı üst göz kapağı 
pitozu, frontal kas disfonksiyonuna bağlı kaş pito-
zu, zigomatik major paralizisine bağlı dudaklarda 
asimetri, boyunda derin kas gruplarının etkilenme-
sine bağlı disfaji görülebilir. Ayrıca, eritem, ekimoz, 
ödem, raş, hiperestezi ve hematom görülebilir. Bun-
ları azaltmak için, yavaş enjeksiyon, topikal aneste-
zik krem ve buz uygulaması ve non-steroid antienf-
lamatuar ilaçların kullanımı önerilmektedir.17

Literatürde sistemik komplikasyonları çok nadir-
dir. Sadece iki olgu tanımlanmıştır. Bunlar da albu-
mine bağlı gelişen reaksiyonlardır. Bulantı, halsizlik, 
vücudun farklı alanlarında kızarıklıklar şeklinde ra-
por edilmiştir.

İnsanda BTA’nın letal doz 50 değeri 2800-3500 
U arasında değişmektedir. Tip B’nin ise bu değeri 
144000 U’dir.18 

Teratojenite sınıflamasında BTA “C” katego-
risinde sınıflandırılabilir. Bu kategorideki ilaçlar, 
hayvan çalışmalarında teratojen etkisi görülen, an-
cak insanlarda böyle bir çalışma yapılmayan ilaçlar 
veya hem hayvan hem insanda ilaçla ilgili teratoje-
nite çalışmasının yapılmadığı ilaçlardır. Literatüre 
bakıldığında hayvan ve insanda böyle kapsamlı bir 
çalışmanın olmadığı görülmektedir. Fakat tek tük 
çalışmalar mevcuttur.
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BTA nın hamilelerde ve laktasyonda kullanımı 
çekinceli yaklaşılan bir konudur ve yukarıda da be-
lirtildiği gibi kontrendike olarak kabul edilir. Bununla 
ilgili klinik olarak hasta üzerinde yapılmış bir çalışma 
yoktur. Ancak hamileliği fark edilmeden BTA uygu-
lanan hastalardan dünyaya gelen çocukların değer-
lendirilmesini bildiren az sayıda çalışma vardır.19-21 
Bu çalışmalarda sunulan hastalarda BTA uygula-
ması daha çok hamileliğin ilk 3 ayında yapılmıştır. 
Buradaki hastalar ortalama 35 yaşındadır ve 60 
ünite civarında BTA almışlardır. İzlemler sırasında 
herhangi bir erken doğum veya düşük olayına rast-
lanmamıştır. Çocuklarda doğumsal bir anomali tes-
pit edilmemiş olup, doğum sonrası APGAR skorları 
ortalama 9/10 dur.20

Bir diğer çalışmada, BTA uygulaması yapan 
900 doktora uygulama sonrası anket verilmiş ve 
bunlardan 396’sı bu anketi yanıtlamıştır. Bunlardan 
da 12 tanesi, toplam 16 gebe kadına BTA uyguladı-
ğını rapor etmiştir. Bu kadınlardan sadece bir tane-
sinde spontan düşük görülmüş, diğer bir tanesi ise 
terapötik abortus ile sonuçlandırmıştır. Diğer gebe-
ler normal sürede doğum yapmışlar ve hiçbir fetusta 
anomali gözlenmemiştir.22 Hamilelik esnasında yiye-
ceklere bağlı botulismus gelişen bir olguda gebelik 
normal olarak sonlanmıştır.23 

Literatürde BTA ile ilgili yapılan tek hayvan ça-
lışmasında, rat uteruslarını invitro ortamda BTA sıvı-
ya bırakılmış ve myometrial kontraksiyonlar kayde-
dilmiştir. Kontraksiyonların BTA etkisiyle azaldığı ve 
BTA ortamdan uzaklaştırılmasıyla kontraksiyonların 
normale döndüğü gözlenmiştir.24 

Sonuç olarak; pratikte BTA nın hamile ve süt 
verenlerde kullanımı kontrendike olarak kabul edilse 
de, bu görüşü kanıtlayan çalışmalar yoktur. Mevcut 
yayınlar doğrultusunda BTA nın fetal anomali riskini 
artırmadığı, gebelik sürecine etki etmediği görülmüş-
tür. Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) konsen-
sus toplantısında; “BTA süt vermede, hamilelikte ve 
çocuklarda uzun süre kullanımında güvenliği ispat-
lanmamış bir ajan” olarak ifade edilmektedir.25 An-
cak bu konudaki çalışmaların ve mevcut olgu sayısı-
nın artması bu sorunun yanıtının daha netleşmesine 
yol açacaktır. 

SONUÇLAR
Hamileliği bilinmeden yanlışlıkla uygulanan BTA 

nın klinik sonuçlarının bir veri tabanı sisteminde top-
lanması daha iyi bir veri toplama yolu olacaktır. Bu 
tipteki bir veri tabanının Türk Plastik ve Estetik Cer-
rahi Derneği internet sitesi içinde oluşturulabileceği 
düşüncesindeyiz. Ayrıca hamilelik ve laktasyonda 
BTA etkilerini ortaya koymak adına kapsamlı hay-
van çalışmaları yapılması yararlı olacaktır.
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