
Yeni Progestogenler avantaj 

sağlıyorlar mı?

Doç. Dr. H. Cavidan Gülerman

Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1-4 Ekim 2009

II. Üreme Tıbbi Derneği Kongresi

Antalya



Sunumun akışı

Hormonal kontrasepsiyonda kullanılan 

sentetik progestinlerin ve yeni sentetik 

progestinlerin birbiriyle farklılıkları ve 

spesifik karakteristikleri

Yeni progestinlerin sentezlenmesindeki 

amaç ve bu progestinlerin önde gelen 

özellikleri

Ana hatlarıyla uygulama yolları ve klinik 

kullanımda avantajları özetlenecektir.



Yeni kontraseptif araştırmalarına 

ihtiyacımız var mı?

Varolan kontraseptif metotlar herkes için 

uygun değil, yan etkiler mevcut

Değişen davranışlar, hastalıklar, yaş ve kadın 

ve erkeklerdeki karşılanmamış ihtiyaçlar

Gelecek için ilave sağlık yararları olan daha 

güvenli ürünlerin istenmesi

Yaşam dönemleri boyunca değişen ihtiyaçlar 
[adölesan dönemi, gebeliklerin arasını açma (reversibl metotlar), 

ailenin tamamlanması (uzun etkili metotlar]



Hormonal Kontraseptif Ürünler

Yakın zamandaki bazı gelişmeler:

Oral kontraseptifler

Avantajlar sunan yeni moleküller: naturel estrojen; 

yeni progestinler (TA kontrolü, akne önlenmesi)

Kontinü kullanım: 3 ay, 1 yıl

Transdermal: patch, jel, sprey

Vaginal halka: 1 ay, 3 ay, 12 aylık halkalar

İmplantlar (kadın ve erkekler için)

İntrauterin kontrasepsiyon sistemleri (kanama 

azaltıcı ve anemi önleyici)



Sentetik progestinlerin klasifikasyonu

Dydrogesterone 

17-OH Progesteron

Medroxyprogesteron Ac

Cyproteron Ac

Chlormadinone Ac

Megestrol Ac

Progesteronla ilgili Testosteronla ilgili

19-nor progesterone

Nestorone

Nomegestrol Ac

Trimegestone

Promogestone

Spironolactone deriveleri

Drospirenone

Sitruk-Ware R. Maturitas 2008;61:151-157

Estran

Norethisteron

Estran / Pregnan

Dienogest

Gonan

Norgestrel

Desogestrel

Gestodene

Norgestimate

Levonorgestrel



Yeni Progestinlerin Klasifikasyonu

Pregnanlar:

19-norprogesteronlar

Nestorone (NES)

Nomegestrol asetat 

(NOMAc)

Trimegestone (TMG)

Estranlar:

Nonethinylated

Dienogest (DNG)

Spironolactone deriveleri

Drospirenone (DRSP)



Yeni progestinlerin spesifik 

karakteristikleri

Hiçbirisinin androjenik veya estrojenik özelliği yok

DNG, DRSP, TMG antiandrojenik aktiviteye sahip

Progestin Önde gelen karakteristik

Dienogest (DNG) Antiandrojenik

Drospirenone (DRSP) Antimineralokortikoid

Nestorone (NES) Yüksek derecede progestasyonel ve 

antigonadotropik

Nomegestrol asetat (NOMAc) Yüksek derecede antigonadotropik

Trimegestone (TMG) Yüksek derecede progestasyonel



Progesteron ve progestinlerin 

farmakolojik profilleri

-: etki yok, (+): zayıf etkili, +: etkili

Progesteron/

Progestinler

Farmakolojik Aktivite

Progestojenik Androjenik Antiandrojenik Antimineralokortikoid Glukokortikoid 

etki

Progesteron + - (+) + -

Drospirenon + - + + -

Gestoden + (+) - (+) -

Norgestimate + (+) - - -

Levonorgestrel + (+) - - -

Desogestrel + (+) - - -

Cyproteron asetat + - + - (+)

Dienogest + - + - -

Nomegestrol + - + - -

Nestorone + - - - -

Trimegestone + - (+) (+) -

Krattenmacher R. Contraception 2006;62:29-38



Progestinlerin etkileri, reseptörlerle 

etkileşimiyle ilişkilidir:

Androjen reseptörleri: 

Akne, lipidlere etkiler

Glukokortikoid reseptörleri:

Tuz ve su retansiyonu, şişkinlik

Mineralokortikoid reseptörleri:

Su retansiyonu, kilo alımı



Yeni progestinlerin sentezlenmesindeki amaç
1960’lı yıllarda amaç; kontrasepsiyon

Son 2 dekatta amaç; “ideal” progestini oluşturmak

Daha güçlü moleküller, çok küçük dozlar, uzun etkili uygulama 

sistemleri

Bu amaçlarla; çok spesifik olarak PR bağlanmak üzere dizayn 

edilmişlerdir (AR, ER, MR bağlanmamaktadır)

Progestojenik etki, 

Antiestrojenik aktivite

Antiandrojenik etki

Antimineralokortikoid 

etki

Ovulasyon inhibisyonu

Endometrial transformasyon

Akne, sebore, hirsutism

HDL’de azalma ve diğer istenmeyen 

androjenik etkilerin önlenmesi

Daha az sodyum ve su tutma

Daha az şişkinlik

Antihipertansif etki

Azalan meme gerginliği



Sex hormonları ve renin, angiotensin, 

aldosteron sistemi (RAAS)

Östrojenler

Anjiotensinojen

Anjiotensin I

Anjiotensin II

Aldosteron

Progesteron-
Reseptörler 

seviyesinde

Su ve sodyum 

tutulması

Artmış plazma hacmi

Hassas kadınlarda kan basıncında artış

Su retansiyonuyla ilişkili semptomlar 

(ödem, şişkinlik, kilo alımı)
Renin



Drospirenone ve RAAS

Östrojenler

Anjiotensinojen

Anjiotensin I

Anjiotensin II

Aldosteron

DRSP-
Reseptörler 

seviyesinde

Su ve sodyum 

tutulması

Artmış plazma hacmi

Hassas kadınlarda kan basıncında artış

Su retansiyonuyla ilişkili semptomlar 

(ödem, şişkinlik, kilo alımı)
Renin



Drospirenone (DRSP)

Drospirenone, spironolakton analoğudur

Spironolakton aldosteron antagonistidir

Spironolaktonun günlük dozları

100-200 mg ödem veya hirsutism için

50-100 mg esansiyel hipertansiyon için

DRSP/EE kombinasyonundaki 3 mg 

drospirenone, 25 mg spironolaktona eşdeğerdir



Drospirenone içeren KOK

Diğer düşük dozlu KOK’lara benzer 

siklus kontrolü

Karbohidrat metabolizması üzerinde 

etkisi ihmal edilir düzeyde

Antiandrojenik etki

Antimineralokortikoid aktivite



Drospirenone – Farmakodinamik özet

Antimineralokortikoid 

aktivite

Sodyum ve su 

retansiyonu üzerine 

progestenin benzeri etki

Memede gerginlik

Ödem

Kilo artışı

Bazı premenstruel 

semptomlar

Antiandrojenik aktivite

(en potent antiandrojenik 

CPA’nın %30’u kadar)

Androjen reseptör 

blokajı

Akne

Sebore



Drospirenone içeren preparatlar

30 mg etinil estradiol

3 mg drospirenone
Kombine OK, Yasmin

Bayer Schering Pharma

20 mg etinil estradiol

3 mg drospirenone
Kombine OK, Yaz 24/4

Bayer Schering Pharma

1 mg 17 b estradiol

2 mg drospirenone
HRT, Angeliq

Bayer Schering Pharma



Antiandrojenik etki

Sitruk-Ware R. Climacteric 2005;8(3):4-12
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Drospirenon antiandrojenik etkilidir.

Direkt: Androjen reseptörlerine bağlanır

İndirekt:

SHBG’ne androjenlerin bağlanmasını 

engellemez

Estrojenle ilişkili SHBG sentezini 

engellemez

Ovarian androjen üretimini inhibe eder



DRSP/EE – CPA/EE Hafif-Orta Akne

KOK’ler akne lezyonlarını azaltmaktadır.

Kontrasepsiyon isteyen aknesi olan kadınlar KOK ile tedavi edilebilir. 

Tedavideki etkinlikte antiandrojen KOK tipleri arasında az farklılık var.

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

Siklus öncesi Siklus 1 Siklus 3 Siklus 6 Siklus 9

Drospirenone/EE

Cyproteron asetat/EE

Arowojolu AD. The COCHRANE Systematic Reviews 2009;No:1

RCT, n=84

Van Vloten W. Cutis 2002;69(4):2-15



DRSP/EE – Desogestrel/EE Kilo alımı

KOK’lerin kilo alımı üzerine etkileri hakkındaki veriler yetersiz

3 RCT: Hapla kilo alımı arasında nedensel bir ilişki gösterilememiş
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30 mcg EE + 3 mg DRSP (n=310) 

30 mcg EE + 150 mcg DSG (n=317)

Gallo MF. The COCHRANE Systematic Reviews 2008;No:2

P < 0.0001

Foidart JM. Climacteric 2005;8(3):28-34
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30 mcg EE + 150 mcg LNG

30 mcg EE + 3 mg DRSP

20 mcg EE + 3 mg DRSP

15 mcg EE + 3 mg DRSP

Oelkers W. J Clin Endocrinol Metab 1995;80:1816-1821



Premenstruel şikayetler – DRSP

30 mg EE / 3 mg DRSP  PMS, PMDD ile ilişkili birçok fiziksel ve mental 

semptomu iyileştirmektedir.

%3-8 

normal

Adet gören 

tüm kadınlar

%50-80 

premenstruel 

semptomlar

%13-26 

PMS

%3-8 

PMDD

Parsey KS. Contraception 2000;61:105-11

*P < 0.001
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n=326

30 mg EE + 3 mg DRSP

Gallo MF. The COCHRANE Systematic Reviews 2008;No:2



DRSP – PMDD

DRSP + 20 mg EE (24/4) PMDD’lu kadınlarda semptomları iyileştirmektedir. 
(ikisi plasebo kontrollü 5 çalışma, n=1600)

Lopez LM. The COCHRANE Systematic Reviews 2009;No:3
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DRSP/EE – Hirsutism
n=50 orta/ciddi derecede hirsutismi olan kadın, 12 tedavi siklusu

Hirsutismde en belirgin olarak göğüs ve karında, daha sonra üst 

dudak ve çenede olmak üzere
6. siklusta %67

12. siklusta %78 düzelme
Batukan-Müderris. Fertil Steril 2006
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DSRP/EE hirsutism tedavisinde, CPA/EE kadar etkili

Batukan-Müderris. Gyn Endocrinology 2007

n=91

Orta/ciddi hirsutism

12 tedavi siklusu



DRSP – Kardiyovasküler Riskler

European Active Surveillance (EURAS) 

gözlemsel çalışması

DRSP içeren KOK kullananlarda 

kardiyovasküler veya diğer ciddi olayların 

riski (VTE, arteryel tromboz) diğer KOK 

kullanıcılarında görülenlere benzer oranlarda

58.674 kadın, 142.475 kadın yılı

Dinger J. Contraception 2007;75:344-354



Dienogest (DNG): özellikler

Hybrid progestogen

Progesteron derivesi özellikleri

(düşük hepatik etki, antiandrojenik aktivite, düşük 

antigonadotropik etki, yüksek ovulasyon inhibisyon 

dozu)

19-nortestosteron derivesi özellikleri

(düşük transformasyon dozu, kısa yarı ömür, yüksek 

oral biyoyararlanım)

Estrojenik ve androjenik aktivitesi yok

SHBG’ne bağlanmaz

Antiandrojenik aktivitesi; en potent antiandrojen 

CPA’nın %40’ı kadar

Mansour D. The Obstetrician Gynecologist 2006;8:229-234



DNG Preparatları

DNG-KOK

30 mg EE +  (siklus kontrolü)

2 mg DNG  (ovulasyon inhibisyonu)

DNG-HRT

2 mg E2 + 2 mg DNG  Climodien (Bayer-Schering)

İlk estradiol bazlı KOK: Qlaria (Bayer-Schering), Mayıs, 2009

Kutuda 4 tip aktif tablet var:
2  3 mg 17 b Estradiol (E2)

5  2 mg E2 + 2 mg DNG

17  2 mg E2 + 3 mg DNG

2  1 mg E2

2  inaktif tablet

DNG – Endometriosis tedavisinde 
1 mg DNG  Dinagest tab. Mochida-Japonya (Bayer-Schering), Ocak-2008

Ovarian fonksiyonu ve endometrium proliferasyonu inhibisyonu

Valette® (Schering)



DNG: Antiandrojenik aktivite

EE/DNG – EE/LNG KOK karşılaştırması:

Lipid profili: EE/DNG grubunda daha iyi 

DNG androjenik değil

EE/DNG – EE/CPA KOK karşılaştırması:

Her iki gruptada serbest T %70 azalmış

Her iki grupta da SHBG %250-300 artmış

Her iki grupta da aknenin giderilmesinde benzer oranlarda (%50) 

iyileştirmeler elde edilmiştir.

DNG androjenik semptomların iyileştirilmesinde 

avantajlı görünmektedir.

Wiegratz I. Contraception 2002;65:223-229

Moore C. Drugs 1999;35:53-68



Progestinlerin progestojenik ve 

antiovulatuar güçleri

Progestasyonel güç: Progesteron 1NES 100 > LNG 10 >

TMG NOMAc

MPA

DRSP

Ovulasyon inhibisyon: Progesteron 1NES 100 > LNG 50 >

TMG

DNG

DRSP

Sitruk-Ware R. Hum Reprod Update 2006;12:169-178



Nestorone (NES): özellikleri

Oral olarak aktif değil 

(Hepatik metabolizması çok hızlı)

Parenteral verilimde etkinlik için çok küçük 

dozlar yeterli

Uzun süreli devamlı salınımlı verilim sistemleri 

için uygun

Vaginal halka

İmplant

Transdermal metotlar (patch veya jel)

Kullanımında esas olarak kontraseptif gayeler ön 

planda



Nestorone devamlı salınımlı sistem 

için uygun bir progestindir.

Yüksek progestasyonel güç

Oral olarak aktif değil

SHBG’ne bağlanmaz

Androjenik veya estrojenik etkisi yok
- Tolerabilite iyi, akne, yağlı cilt gelişimi Ø, lipid profili etkilenmez -

Yüksek antiovulatuar etkili



NES – Vaginal Halka Avantajları
Kullanıcı kontrollü, kolayca yerleştirilip çıkartılabilir

Uzun etkili metot, günlük takip gerekmez

Sabit dozda kontinü kontrollü salınım

Gerekli günlük doz OK’lardan daha az

Uzun ve kısa dönem yan etkiler az

Acil kontrasepsiyon için kullanılma potansiyeli mevcut

2012, 10 $ / yıl

Nestorone / Etinil Estradiol (150 mg / 15 mg gün) Vaginal Halka

Halka 1 yıl süreyle etkili

3 hafta vajinada, 1 hafta kanama olması için çıkarılıyor

Population Council, 2300 kadın üzerinde yapılan Faz III çalışmaları Haziran 2009’da 

sonlandı

Ara yüzey 8.4 mm

NES/EE çekirdek
NES çekirdek

56 mm

Sivin I. Contraception 2005;71:122-129



Sadece NES içeren vaginal halkalar
Laktasyondaki kadınlarda postpartum kontrasepsiyon için 

yüksek etkinlikte

Oral olarak inaktif, laktasyondaki kadınlarda yeni doğan bebeği 

etkilemiyor

Estrojen içermediğinden süt üretimi azalmıyor
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Kanama ve spotting 100 mg/gün dozunda en az, zaman içinde 

azalıyor
Brache V. Contraception 2001;63:257-261

n=180, 6 ay

RCT

doz bulma çalışması



NES içeren subdermal implantlar

NES İmplant: 4 cm silikon tek çubuk

80 mg NES içeriyor

100 mg/gün NES salınımı

Postpartum kadınlarda NES implant etkinlik çalışması

NES implant (n=100), Copper T (n=100) (postpartum 8. hafta-2 yıl)

Her iki grupta gebelik yok

NES’in laktasyon ve yeni doğan gelişimine etkisi yok

NES’le ilgili ciddi yan etki yok

Laktasyonel amenore: NES (353±20 gün) > T-Cu (201±11 gün)

Sütten kesildikten sonra irregüler kanama: NES (%55.8) > T-Cu (%36.2)

Avantajı

Laktasyondaki kadınlarda ovulasyonu engelleyerek, 2 yıl etkili

Oral yoldan inaktif olduğundan anne sütü alan yeni doğanlar için 

güvenli

Endometrioziste etkili tedavi olabilir

Lipid KH metabolizması, KC proteinlerini etkilemez (nonandrojenik)

Massai M. Contraception 2001;64:369-376



NES İçeren Transdermal Sistemler

NES içeren transdermal jel veya 

spreyler ciltten etkin olarak absorbe 

olduktan sonra çok küçük dozlarda 

bile sistemik dolaşıma katılarak 

ovulasyonu engelleyebilmektedir.

Faz II çalışmalarında ovulasyon 

supresyonu için etkili ve güvenli en 

düşük doz arayışları devam 

etmektedir.

Fraser IS. Contraception 2007;76:432-438

Karen Tweedy-Holmes, Population Council



Çerçeve

Başlık Buton



Nomegestrol Asetat (NOMAc)

19-norprogesteron 

(ER, AR, MR’ne bağlanmaz)

Androjenik etkisi yok 

(parsiyel antiandrojenik)

Antigonadotropik etkili 

(kontrasepsiyon için uygun)



Nomegestrol Asetat (NOMAc)
NOMAc içeren kontraseptif implant: Uniplant

(tek çubuk, 1 yıl)
Akneyi artırmıyor (LNG implantlarla akne artışı)

Karbohidrat, lipid, hepatik metabolizma üzerine minimal etki (1)

NOMAc – Monofazik KOK
1,5 mg 17 b estradiol + 2,5 mg NOMAc ovulasyonu inhibe 

ediyor, güvenli profil

Schering-Plough              Theramex – 2010 (2)

E2 + NOMAc     İmplant – HRT (3)

50 mg 17 b E2 + 5 mg/gün NOMAc      – TD HRT (4)

Kullanıcılara bir yenilik sunup sunmadığı iyi bilinmemektedir.

NOMAc 5 mg tablet: Lutenyl – Jinekoloji
(1)Barbosa I. Contraception 2006;74:492-497
(2)www.schering-plough.com
(3)Barbosa I. Gyn Endocrinology 2009;25:269-275
(4)DiCarlo C. Menopause 2005;12:520-525



Trimegestone (TMG)

Potent progestogen, genel profili 

progesterona benziyor

Zayıf antiandrojen, antimineralokortikoid

TMG ile ilgili tüm klinik deneyim HRT’den elde 

edilmiştir

Halen kontraseptif olarak kullanımına dair 

klinik çalışma yok

Androjenik aktivitesi bulunmadığından 

HRT’de E’nin lipid profili üzerindeki yararlı 

etkisini bozmaz. HDL , ApoA1 .

Al-Azzawi F. Climacteric 2004;7:292-300



Hormonal Kontrasepsiyonda Değişen 

Felsefe

1961

Antigonadotropik etki amaçlı

Evli kadınlara yönelik reçeteleme

Her kadın için tek bir ideal metot (“ideal hap”)

2009

Tüm kadınlara

Birçok fayda birarada 

Bireylerin ihtiyaçlarına bakılarak farklı 

metotlar ve preparatlar



Kontrasepsiyonda karşılanmamış 

ihtiyaçlar

Kadınlar için daha iyi, güvenli metotlar

Dual korunma yöntemleri

Siklus boyunca kullanımı tekrarlanabilen pre 

ve postkoital metotlar

Erkekler için güvenli ve reversibl yöntemler

Kadın ve erkekler için uzun etkili, 

non-hormonal metotlar


