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ÖZET

Laktasyon döneminde antibiyotik kullan›m› baz› durumlarda oldukça önemlidir. Tüm antibiyotikler az ve-
ya çok oranda süte geçerler. Lipofilik olma durumlar›, molekül a¤›rl›klar›, ionize olup olmamalar›, proteinlere
ba¤lanma oranlar› gibi faktörler bu geçifli etkiler. Genelde antibiyotiklerin süte geçmeleri azd›r. Afla¤›daki du-
rumlar d›fl›nda pek sorun olmaz. G6PD yetmezli¤i olan bebekte nalidixic asit ve sülfamid hemolize neden
olabilir. Sülfamid yeni do¤anda kernikterus yapabilir. Kloramfenikol Gray sendromuna neden olabilir. Bu gibi
baz› sorunlar d›fl›nda yenido¤an pek zarar görmez.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Laktasyon, Antibiyotik.

SUMMARY

Antibiotics in Lactation and their Effects on Neonates

The antibiotherapy of lactated women is important in certain circumstances. Almost all antibiotics can
pass into breast milk at different rates. Factors like molecular weight, being lipophylic, protein binding affect
this transmission.

The amount of antibiotic in breast milk is generally small and may not cause any problem.

But in certains circumstances significant clinical problem may be observed in infants who take antimicro-
bial during suckling. Such as sulfamid and nalidixic acid in breast milk may cause hemolysis in infant with
GGPD insufficiency and again sulfamid may cause kern-icterus. Gray syndrome may develop in infants who
take chloramphenicol during suckling.

KKeeyy  WWoorrddss:: Lactation, Antibiotics.



Laktasyonda Antibiyotik Kullanımı

Yeni doğan bir bebeğin beslenmesinde anne sü-
tünün önemi ve değeri tartışılmaz düzeydedir. Be-
bek için çok gerekli besin maddeleri ve mineraller
dışında içerdiği bağışıklık komponentleri de ilk haf-
talar ve aylar için bebek yönünden yaşamsal önem
taşır. Bu nedenle anne sütü ile beslenme devamlı
olarak önerilmektedir. Laktasyon dediğimiz anne
sütü ile beslenme döneminde, anne herhangi bir
sağlık nedeni ile bir ilaç aldığında bunun süte ve
sonra emzirme sırasında bebeğe geçmesinin bebek-
te bir sorun yaratabileceği her zaman hekimleri uya-
nık olmaya yönelten bir durumdur.

Genel olarak annenin sistemik kullandığı ilaçla-
rın hemen hemen tümü değişik oranlarda anne sü-
tüne geçer (1).

Laktasyonda antibiyotik kullanımında bu geçiş
tam olarak anlaşılamamışsa da pasif diffüzyonun ro-
lü oldukça önemlidir. İlaçların anne sütüne geçişini
etkileyen birtakım faktörler vardır. Bunlar arasında
plasmada ilaç kontrasyonu, ilacın lipofilik özelliği,
molekül ağırlığı, ionizasyon özelliği, proteinlere bağ-
lanmasını sayabiliriz.

Konumuz antibiyotikler olduğundan burada anti-
biyotiklerin laktasyondaki durumu üzerinde duraca-
ğız. Antibiyotikler de diğer ilaçlar gibi yukarıda söz
konusu olan faktörler paralelinde anne sütüne ge-
çer.

Bir antibiyotik, molekül ağırlığı ne kadar küçük-
se ne kadar lipofilik ise, proteinlere bağlanması ne
kadar az ise ve ne kadar az ionize olursa (nötr veya
hafif bazik) o kadar çok anne sütüne geçer (2,3).

Fakat bu geçen miktar genelde çok düşüktür.
Laktasyon döneminde alınan antibiyotiklerin, gebe-
likte olduğu gibi anneye zararlı etkileri olmadığını
önceden belirtelim. Bebekte de anatomik gelişim
çok büyük ölçüde tamamlandığı için herhangi bir te-
ratojenik etki söz konusu değildir. Yalnız bebekte ilk
haftalarda bazı organların fonksiyonları yetersizdir.
Örneğin; karaciğerde glukronik asit metabolizması
yeterli yapılamaz. Böyle organların fonksiyonların-
daki yetersizlik bu yolla metabolize olan antibiyotik-
ler kullanıldığında bebekte sorunlara neden olabilir-
ler. Konuyu daha iyi tartışabilmek için antibiyotik
gruplarını tek tek incelemekte yarar vardır.

A. Beta laktamlar: Bu gruptaki antibiyotikler
asidik yapıdadır. Bu nedenle anne sütüne çok az
geçerler ve bebek için herhangi bir zararlı etkileri
yoktur. Bu durum değişik beta laktamlarla yapılan
araştırmalarla gösterilmiştir (4-7).

B. Makrolidler: Bazik yapıda olup anne sütü-
ne kolayca geçerler. Plazma düzeyine yakın bir dü-
zeye erişirler. Fakat bebek için bir sorun oluştur-
mazlar. Değişik makrolidlerle yapılan çalışmalar da
bu sonucu desteklemektedir (8). 

C. Aminoglikozidler: Bazik olmalarına rağ-
men fazla ionize olduklarından anne sütüne çok az
ölçüde geçerler. Ayrıca barsaklardan absorbe olma-
dıklarından herhangi bir zararlı etkileri görülmez.
Teorik olarak barsak florasını bozabilecekleri düşü-
nülebilirse de miktar çok az olduğundan pratikte bu
etki pek görülmez.

D. Tekrasiklinler: Aslında bebek için çok za-
rarlı bir antibiyotiktir. Bununla beraber anne sütüne
çok az geçer ve ayrıca sütteki kalsiyum ile birleşerek
kelatlar oluşturduğundan aktiviteleri kalmaz. Bütün
bunlara rağmen laktasyon döneminde tekrasiklin ye-
rine alternatiflerin uygulanması yerinde olur (2,3,9).

E. Kinolonlar: Lipofilik ve nötr olduklarından
süte yüksek düzeyde geçerler (10). Bilindiği gibi ki-
nolonlar yavru köpeklerde kıkırdak gelişimini yavaş-
latırlar. İnsanlarda benzer etki henüz saptanmamış
olmakla beraber tamamen güvenilir diyebilmemiz
için deneyimlerimiz henüz yetersizdir. Ayrıca ilk ki-
nolonlardan nalidixic acid G6PD enzimi yetmezli-
ğinde hemolize neden olduğundan bu gibi durum-
larda kullanılmamalıdır.

Sonuç olarak kinolonların laktasyon döneminde
kullanılma güvenilirliği hakkında yeterli bilgi edinile-
ne kadar alternatifler seçilmelidir.

F. Sülfamidler: Anne sütüne az geçerler ve be-
beklerde albümine bağlı bilirubinin yerini alarak hi-
perbilirubinemiye neden olurlar. Bu da bebeklerde
kernikterusa neden olabilir. Bu nedenle laktasyon
döneminde anneye sülfamidler verilmemelidir (3).

G. Kloramfenikol: Süte yüksek düzeyde ge-
çer. Bebeklerde karaciğerde glukronizasyon yeterli
olmadığından kloramfenikol metabolize edilemez ve
plazmada yüksek düzeylere erişerek Gray sendro-
muna neden olabilir. Bu nedenle emziklilere verilme-
si uygun değildir (2,3,9).

H. Antitüberküloz ilaçlar: İNH ve rifampi-
sin anne sütüne oldukça az geçerler ve bunların be-
bek üzerinde herhangi bir toksik etkileri yoktur. Hat-
ta tüberkülozlu annenin bebekleri İNH profilaksisine
alınmaktadır (11).

I. İmidazoller: Anne sütüne geçiş iyidir. Bebek
üzerine toksik etkileri  bilinmiyor. Dikkatli kullan-
makta yarar vardır.

İ. Antiparaziter ilaçlar: Klorokin, kloropro-
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guanil, pirimetamin süte çok az düzeyde geçerler ve
bebek için bir sorun yaratmazlar (12). Piperazin sü-
te geçer. Üreticiler annenin ilaç aldıktan 8 saat son-
raya kadar emzirmemesini önermektedir. Metroni-
dazolun laktasyonu inhibe etmesi ile ilgili tek bir ra-
por vardır. Bununla beraber anne sütündeki metro-
nidazol çok az ölçüdedir. Pirantel süte çok az geçer
ve mebendazol gibi bu da sindirim kanalından çok
az absorbe olur. Tiabendazol bulantı ve kusmaya
neden olabileceğinden ilaç alındıktan 48 saat sonra
emzirme yapılmalıdır (13).

J. Antimikotikler: Amfoterisin B ve diğer po-
lienlerin anne sütüne geçiş durumları ile ilgili pek
fazla bilgimiz yoktur. Ancak bu ilaçlar sindirim ka-
nalından absorbe olmadıklarından bebek için bir so-
run oluşturmazlar.

K. Antivirütikler: Asiklovir emziklilerde rahat-
lıkla kullanılabilir. Çünkü hem ilacın süte geçişi az-
dır, hem de bebek için güvenlidir.
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