
PB-12
‹lk trimesterde oral progesteron kullan›m›n›n 
fetal ense kal›nl›¤› ölçümü üzerine etkisi
Özlen Emekçi Özay1, Ali Cenk Özay2, Eyüp Yayc›1

1Yak›n Do¤u Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um
Anabilim Dal›, Lefkofla, K›br›s; 2Girne Üniversitesi T›p Fakültesi, 
Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Girne, K›br›s

Amaç: Son y›llarda erken gebelikte eksojen progesterone
kullan›m›n›n fetal ense kal›nl›¤›n› (NT=Nuchal transluceny)
artt›rd›¤›n› ileri süren çal›flmalar yay›nlanm›flt›r. Erken gebe-
likte oral progesteron kullan›m›n›n NT de¤eri üzerinde etki-
si olup olmad›¤›n›n araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.

Yöntem: Bu çal›flmaya 11.0–13.6 hafta aras› ikili tarama tes-
ti için baflvuran ve test sonucu düflük risk bulunan (1/1000
den daha düflük risk) 72 gebe ile gerçeklefltirilmifl prospektif
bir çal›flmad›r. Progesteron kullanan gruba 27 gebe dahil
edilmifltir, bu grup ilk trimesterde vajinal kanama nedeniyle
oral progesteron bafllanm›fl ve gebeli¤in 6. haftas›ndan 12.
haftas›na kadar oral natürel mikronize progesteron 100 mg
(PROGESTAN; Koçak Farma, ‹stanbul, Türkiye) günde üç
kez kullanm›fllard›r. Kontrol grubu ise progesteron kullan-
mayan spontan gebe kalm›fl 45 gebeden oluflmufltur. Tüm ge-
belerin yafl, kilo, önceki gebelik say›s›, abortus say›s›, gebelik
haftas›, CRL, PAPP-A, freeBeta-hCG ve NT de¤erleri, na-
zal kemik varl›¤›/yoklu¤u kay›t edilmifltir.

Bulgular: Her iki grubun demografik özellikleri benzer bu-
lunmufltur. Progesteron kullanan grup NT, PAPP-A ve nazal
kemik varl›¤›/yoklu¤u aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde kullan-
mayan gruba göre istatistiki olarak anlaml› farkl›l›k bulunma-
m›flt›r (s›ras›yla p=0.87; p=0.64 ve p= 0.77). NT de¤erinin an-
ne yafl› ile pozitif korelasyonu oldu¤u (p=0.002) ve di¤er de-
¤iflkenlerle istatistiki anlaml› korelasyonu olmad›¤› görül-
müfltür.

Sonuç: Bu çal›flman›n sonucunda eksojen oral progesteron
kullan›m›n›n fetal NT de¤erinde istatistiki olarak anlaml› bir
art›fla yol açmad›¤› görülmüfltür. Bu sonucun ileri çaliflmalar
ile araflt›r›lmas› gereklidir. ‹lk trimesterde yayg›n progesteron
kullan›m› düflünüldü¤ünde NT-progesteron etkilefliminin
önemi ortaya ç›kmaktad›r.
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Amaç: Gestasyonel diabet (GDM) tan›s› alm›fl olup 1. ve 2. tri-
mesterdeki gebelik haftalar›nda en az 1 ay boyunca progesteron

kullananlar›n kullan›m flekilleri, kullan›m dozlar›, kullan›m sü-
releri ve gebelik sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi amaçlanm›flt›r.

Yöntem: 01 Ocak 2016-01 Eylül 2016 tarihleri aras›nda Ak-
flehir Devlet Hastanesi Kad›n Hastal›klar› ve do¤um polikli-
ni¤inde 25–40 yafl aras›nda, gebeli¤inin erken döneminde
progesteron tedavisi alm›fl ve almam›fl; sonras›nda GDM ta-
n›s› konmufl olan toplam 132 hasta çal›flmaya dahil edildi.
Tüm hastalar›n do¤um öncesi kilolar›, boylar, do¤um hafta-
lar›, do¤um flekilleri, fetal USG ölçümleri de¤erlendirildi.
Hastalar insülin kullan›p kullanmama, progesteron türevi ilaç
kullan›p kullanmama, kullan›lan progesteron türevi ve kul-
lanmamas›na göre birbiriyle karfl›laflt›r›ld›.

Bulgular: Hastalara %12.1’i 28.haftada, %24.2’si 27. haftada,
%21.2’si 26. haftada, %22.7 si 25. haftada, %19,7’si de 24. haf-
tada GDM tan›s› konmufltur. Hastalar›n %15.9’u gebeliklerin-
de insülin tedavisi almak zorunda kalm›flt›r.%84.1’i diyetle re-
güle olmufltur. Hastalar›n % 90.1’i gebeli¤i boyunca hiçbir
progesteron türevi ilaç kullanmam›flt›r. Progesteron türevi ilaç
kullanan ve kullanmayan hastalar aras›nda diyet veya insülin
kullan›m› aç›s›ndan bir fark bulunmam›flt›r. Progestron kullan-
mayan grup ile progesteron kullanan gruplar aras›nda OGGT
0, OGTT 1,OGGT 2. saat ortalama de¤erleri aç›s›ndan ista-
tistiksel olarak anlaml› b›r fark bulunmam›st›r (p=0.32). Grup-
lar aras›nda BPD, HC,AC,FL,TFA,AFI ortalamas› aç›s›ndan
anlaml› b›r fark bulunmam›flt›r (p=0.79).

Sonuç: Çal›flman›n sonucunda progesteron kullam›n›n 75 g
OGTT de¤erleri üzerine istatistiksel anlaml› etkisinin olma-
d›¤› tespit edilmifltir. Bunun yan›nda GDM tan›s› alm›fl olan
hastalarda insulin kullam›n› ve progesteron kullam›n›n iliflki-
siz oldu¤u saptanm›flt›r.
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Girifl: Yüksek riskli gebelikler için erken tan› ve tedavi moda-
litelerinin gelifltirilememesinin nedeni etiyopatolojilerinin
ayd›nlat›lamamas› ve kantitatif tarama metotlar›n›n bulunma-
mas›d›r. Gebelik komplikasyonlar›nda plasentan›n rolünü ta-
n›mlamak önemlidir. Plasental genetik ve epigenetik faktör-
ler fetal büyüme ve geliflimi belirler.

Amaç: DNA metilasyonu de¤ifltirilebilir epigenetik meka-
nizmalardand›r, günümüzde tan› ve tedavi amaçl› kullan›lma-
ya bafllanm›flt›r. Çal›flmam›zda plasentasyonda aktif genler-
den VEGF (vasküler endotelyal büyüme faktörü), PIGF (pla-
sental büyüme faktörü) ve sFLT-1 (soluble fms like tirozin-
kinaz)’nin IUGR (intrauterin geliflme gerili¤i), PE (preek-
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