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Özet:  
Geçmiş çalışmalar: In vitro fertilizasyon /intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu(İVF/İCSİ) sonrası 
progesteron takviyesi, klinik gebelik ve canlı doğum oranlarını arttırabilir; fakat optimal tedavi süresi 
tartışmalıdır. Bu meta-analizin hedefi, İVF/İCSİ yapılan kadınlarda erken dönemde progesteronu 

bırakmanın gebelik sonuçları üzerine etkilerini araştırmaktı. 

Yöntem: Biz MEDLINE, EMBASE, Cochrane Kontrollü Denemeleri Merkezi Kayıt(CENTRAL), 
Çin biyomedikal literatür (CBM) veritabanı ve Wanfang veritabanını inceledik. En son arama 
Temmuz 2012 yılında yapılmıştır. IVF / ICSI sonrası erken gebelik sırasında progesteron devamı ile 
erken dönemde progesteronu bırakmanın etkileri karşılaştıran bütün mevcut randomize çalışmalar 
dahil edildi. Araştırdığımız  ana parametreler canlı doğum oranlar, düşük oranları ve devam eden 
gebelik oranları idi. Sabit veya rastgele etki modelleri, risk oranı (RR) hesaplamak için seçildi.  
Sonuçlar: Nihai analizde, toplamda 1.201 randomize katılımcı içeren altı uygun çalışma dahil edildi. 
Erken progesteron bırakma uygulanan ve luteal faz desteği için progesteron devam edilmiş olan 
hastalar arasında canlı doğum oranı (RR: 0.95, 95% CI: 0.86–1.05), düşük oranı (RR: 1.01, 95% CI: 
0.74–1.38) veya devam eden gebelik oranları (RR: 0.97, 95% CI: 0.90–1.05) açısından istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmedi. Bu sonuçlar, duyarlılık analizi sonrasında değişmedi. 
Karar: Mevcut kanıtlar, İVF/İCSİ sonrası ilk pozitif hCG testin ardndan progesteron takviyesinin 
genelde gereksiz olabileceğini önermektedir; ancak bu sonucu güçlendirmek için büyük ölçekli 
randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.  



Geçmiş çalışmalar: 

Dünya çapında her yıl yaklaşık bir milyon çift in vitro fertilizasyon (İVF) tedavisi görüyor[1]. Luteal 
faz desteği (LFD) rutin olarak bu tedavinin bir parçası olarak uygulanmıştır. Uyarılmış IVF / 
intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (İCSİ) sikluslarında agonist veya antagonistik gonadotropin 
salgılatıcı hormon (GnRH) protokollerinin kullanımı, endometriumun yetersiz gelişimi ve endometrial 
reseptivite ve embriyo transferi arasında asenkroni gelişimi ile sonuçlanan luteal faz defektine sebep 
olabilmektedir. Bu durumun en makul nedeni, over stimulasyonu sonucu gelişen multipl folikul 
neticesinde gelişen suprafizyolojik konsantrasyonlardaki steriodin, lüteinizan hormonu 

hipotalamohipofizer aks vasıtası ile negatif feedbacke uğratmasıdır[2]. GnRH antagonist protokollerde 
hipofiz hızlı toparlanmasına rağmen, GnRH antagonist ile beraber kullanılan tedavilerde luteoliz de 

erkenden uyarılarak luteal faz uzunluğunda anlamlı bir düşüş ve kötü reprodüktif gebelik sonuçlarına 
sebep olabilir. Bu nedenle, LFD IVF için kullanılan GnRH antagonisti olan protokollerde gereklidir 

[3-5]. Çok sayıda çalışma, LFD’nin klinik gebelik oranını ve de canlı doğum oranını arttırdığını 
göstermiştir, ancak ideal LFD yöntemi belirsizliğini korumaktadır [6]. Luteal insan koryonik 

gonadotropin takviyesinin, luteal faz defektini aşmak için etkili bir yol olduğu kanıtlanmasına rağmen, 
bu tedavi sıklıkla over hiperstimülasyon sendromu (OHSS) riski ile ilişkilidir [7], bu nedenle LFD nin 

mevcut en yaygın kullanılan formu progesterondur (P). Oosit toplanması (OR) sonrasında P takviyesi 
kullanımı evrenseldir; ancak optimal P süresi yönetimi hala tartışmalıdır. 35 ülkede 84 IVF 
merkezinde , 51155 döngüyü kapsayan bir ankette, P; %67 gebeliğin 10-12 haftasına kadar devam 
edilmiş ancak; fetal kalp pulsasyonu tespit edildiğinde %22 sinde ve β-hCG testi pozitif saptandığında 
%12 sinde kesilmiş saptanmıştır[8]. Mevcut literatürde, P takviyesi; pozitif β-hCG testi gününde veya 
yakınında sonlandırılmış[9-12] veya P takviyesi ilk ultrason gününe (5-7. haftalar) [13], gebeliğin 8. 
Haftasına[14-16], ya da gebeliğin 12. haftası gibi geç bir döneme[17-21] kadar uzatılmıştır. Yakın 
zamana kadar, mevcut veriler tedavinin optimal süresi belirlemek için yetersiz olmuştur ve uzamış P 
protokolleri "better safe than sorry" özdeyişini izleyen klinisyenlerle birlikte, kural olmuştu[8]. Buna 
rağmen, giderek artan kanıtlar, bu kavrama karşı gelerek İVF/İCSİ sonrası erken gebelikteki P 

takviyesi ile ilgili endişelerin gereksiz olduğunu belirtmektedir [10-14, 22, 23]. 

Yardımcı üreme amaçlı şu anda kullanılan dört P formülü mevcuttur; vajinal, intramuskuler (im), oral, 

rektal preparatlar. Vajinal P, LFD için tek ajan olarak %64 siklusta kullanılmış ve siklusların diğer 
%16 sında im (%15) veya oral (%1) ile kombine edilmiştir. Tek ajan olarak siklusların %13 ünde im 
P, %2 sinde oral P, %5inde hCG kullanılmıştır [8]. Vajinal P, im P ile benzer gebelik oranlarına 
sahiptir ve daha rahat uygulanabilir ve daha tolere edilebilir [24,25]; ancak daha pahalıdır. Aksine im 

P, ağrılı enjeksiyon, şiddetli inflamatuar reaksiyonlar ve steril abseler gibi yan etkiler ile daha fazla 

ilişkilidir [26]. Uzamış ve tekrarlayıcı im P enjeksiyonları lökositoz, eozinofili ve tehlike 

oluşturabilecek pulmoner aktiviteyle giden gecikmiş tip hipersensitivite reaksiyonlarına da sebep 
olabilir [27,28]. Oral uygulanan P, ilk geçiş etkine maruz kalır ve yüksek konsantrasyonda P portal 
dolaşıma geçerek karaciğerden bazıları teratojenik de olabilen P metabolitlerinin üretilmesine sebep 
olur. Prenatal Oral P kullanımının teratojenik etkileri hakkında mevcut literatüre rağmen [29,30], bu 

ajan hala birçok uygulayıcı tarafından rutin olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle LFD tedavisinin 

kişiye yükü, P yan etkileri ve IVF / ICSI sonrası erken gebelik sırasında P takviyesi gereksiz 
olabileceği ile ilgili güncellenmiş sonuçları göz önüne alındığında, biz IVF / ICSI sonrası erken 
gebelik durumunda P takviyesi uygulamasının devam etmesi ya da kesilmesini sorguladık. 
Bu çalışmanın amacı; canlı doğum, düşük ve devam eden gebelik oranları arasındaki potansiyel 
farklılıklarını karşılaştırmak için  IVF / ICSI sonrası elde edilen konsepsiyonlarda P un devamı 
edilmesi veya erken P bırakılmasısını karşılaştıran tüm mevcut randomize kontrollü çalışmalarının 

(RKÇ) bir meta-analizini yapmaktır. Bu değerlendirme, tercihli raporlama öğeleri için sistematik 
değerlendirme ve meta-analizler (PRISMA) ilkelerine uygun olarak yapıldı[31]. 



 

Yöntemler 

Çalışma tipleri : Uygun çalışmaların dahil edilme kriterleri, bu sistematik derlemenin tasarım 
aşamasında, bir öncelik olarak belirlendi. İVF/İCSİ sikluslarında luteal faz desteği için P takviyesi 
süresini araştıran randomize kontrollü çalışmalar dahil edildi. Donör oosit siklusu ya da donmuş 
transferler kullanan çalışmalar dahil edilmedi. Dil, tarih, yayınlama durumu ile ilgili kısıtlama 
yapılmadı. 
Katılımcı tipleri: P takviyesi süresinin gebelik sonuçlarına etkisinin değerlendirildiği İVF/İCSİ olan 
kadınlar dahil edildi., 

Müdahale tipleri: Değerlendirilen müdahaleler, IVF / ICSI sonrası gebe kadınlarda ilk trimesterde P 
devamına karşı erken P bırakma idi. 

Sonuçların değerlendirme tipleri: Meta-analiz için seçilen primer sonuç, canlı doğum oranı idi 
(LBR, örn 24 gestasyonel haftasından sonra canlı doğan bebek). İkincil sonuç devam eden gebelik 
oranı (OPR, ultrasonda fetal kalp atımı izlenen 12 gestasyonel haftasından sonraya devam eden ) ve 

düşük oranı (MR, pozitif β-hCG sonrası canlı doğum olmaması) 

Literatür arama ve data toplama: MEDLİNE (1946 dan temmuz 2012 e kadar), EMBASE (1974 
den temmuz 2012 e kadar), CENTRAL, CBM ( 1978 den temmuz 2012 e kadar), Wamfamg veritabanı 
( 1998 den temmuz 2012 e kadar) veritabanlarını içeren geniş ayrıntılı bir elektronik arama yaptık.  
Arama İVF, İCSİ, luteal faz desteği,  progesterone ile ilişkili terim ve tanımlamaları kombine etti. 
Arama yapılan tüm veritabanlarında kullanılan sözdizimi ile uyum sağlamak için, arama stratejisi 
Cochrane müdahalenin sistematik değerlendirmesi el kitabında belirlendiği gibi RKÇ ile ilgili terimler 

dizisi ile modifiye edildi.[32](ek dosya1). Dil konusunda kısıtlama yapılmadı. Ayrıca ilgili yayınların 
referanslarını gözden geçirdik ve ilgili yayınları aramaya dahil ettik. Araştırmaların amaç ya da 

sonuçları ile ilgili sorularımız olduğunda, ilgili yazar ile iletişime geçerek çalışmalardan bizim 
saptadığımız bilgileri doğruladık ve anlam belirsizliklerini giderdik. 

Dahil edilen çalışmalardaki yanlılık (bias) riskinin belirlenmesi:  Dahil edilen çalışmalarda 
yanlılık riski, Sistematik Gözden Geçirme için Cochrane El Kitabı'nda önerilen yönergelere göre iki 
yorumcu (Xi-Ru Liu ve Hua-Qiao Mu) tarafından bağımsız olarak değerlendirildi[32]. Her çalışma 
için; eksik sonuç verileri, seçici raporlama, sonuçların değerlendirilmesinde  körleme, katılımcılar ve 
personelin körlemesi, sıralama oluşturma, tahsise ilişkin yanlılık ve diğer önyargılara ait riskler 
değerlendirildi. “Evet” kararı yanlılık riski düşük, “hayır” kararı yanlılık riski yüksek anlama 
geliyordu ve “belirsiz”,  önyargı riskinin net olmadığını gösteriyordu. Anlaşmazlıklar tartışıldı ve 
üçüncü bir eleştirmenle yapılan fikir birliği ile çözüldü(Qi Shi).  

Veri çıkarımı ve sentezi:  Veri çıkarımı iki yorumcu (Xi-Ru Liu ve Hua-Qiao Mu) tarafından 

bağımsız olarak yapıldı. Farklılıklar üçüncü bir yorumcu (Qi Shi) ile tartışılarak çözüldü. Biz her 
uygun çalışmadan aşağıdaki bilgileri elde ettik: ilk yazar, yayın tarihi, çalışmanın yapıldığı ülke, örnek 
büyüklüğü, kullanılan İVF protokolu, P dozu, çalışmanın basamakları, luteal faz esteği için P 
kullanımının başlanma zamanı ve süresi, İVF/İCSİ sonuçlarını da içeren hasta özellikleri. 
Ham veri, her tanımlı sonuç için uygun çalışmalarından çıkarılan ve İnceleme Yöneticisi 5.1 yazılımı 
(Review Manager 5.1 software) kullanılarak birleştirildi. Her çalışmanın dikotomöz sonuçları % 95 
güven aralıkları (Cİ) ile rölatif risk (RR) olarak ifade edildi. Bu sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı 
heterojenite varlığında, istatistiksel olarak anlamlı heterojenite ya da rastgele bir etki modelin 

yokluğunda bir sabit etkiler modeli kullanılarak meta-analizi için bir araya getirilmiştir. Ara çalışma 
heterojenitesi x2 (Cochran’s Q) istatistiği ve I2 değeri kullanılarak değerlendirilmiştir. Duyarlılık 



analizleri ilgi araştırma sorusunu yanıtladı; ama hasta dağıtımı için bir yarı-randomize yaklaşımı 
kullandı. Alt grup analizlerine dayalı bir önsel planlama şunlara bağlı olarak yapılmıştır: (1) 
randomizasyon zamanlaması, (2) P başlama zamanı, (3) LH piki inhibisyonu için GnRH analogu, ve 

(4) P uygulama şekli ve dozu. 
 

Bulgular 

Literatür taraması sonuçları:  İlk elektronik aramada toplam 1.185 çalışmaya ulaşıldı; ancak 
bunların 351 tanesi eş kayıtlar içermesi nedeniyle çıkartıldı. Ek olarak 821 tanesi başlık / özet tarama 
nedeniyle dahil edilmedi. Kalan 13 çalışma ileri tam metin analizi için seçildi. Bu çalışmaların 7 si 
çıkartıldı; 2 tanesi retrospektif kohort çalışması idi[10,22], biri randomizasyon uygulanmasında 
başarısızdı[33]; bir tanesi daha önceden özet olarak raporlanan bir çalışma ile aynıydı[34]; bir çalışma 
sıra oluşturma veya dağılımı gizleme yöntemini açıkça tarif etmedi[35]; iki çalışma diğer alınma 
kriterlerine uygun değildi [18,36]. Kalan 6 RKÇ, toplamda 1201 katılımcı meta-analize dahil edildi. 

Detaylı arama prosedürleri akış şemasında özetlenmiştir (Şekil 1). 

Şekil 1. Sistemik derleme ve meta-analizin akış diagramı 

 

Dahil edilen çalışmaların metadolojik kalitesi:  Altı çalışmanın dördü, yeterli bir randomizasyon 
modeli teşkil etti[11,13,14,23], dördünün dağılım gizlemesi yeterli idi[12-14,23], bunların tümü 
mühürlü ve opak zarf kullanımı ile sağlanmıştı. Bir çalışmada[17] dağılım için tek ve çift hasta doğum 
yılları kullanıldı ve yarı-randomize çalışma olarak sınıflandırıldı. Çalışmaların sadece biri çift 
merkezli çalışma idi [11]; diğer beşi tek odaklı idi. Çalışmaların hiçbirinde personellerin, 
katılımcıların veya sonuç değerlendiricilerin körlemesinden bahsedilmemişti. Dahil edilen 
çalışmaların az sayıda olması nedeniyle, bir eleme planı kullanılarak taraflı yayın hakkında anlamlı bir 
değerlendirme yapmak mümkün değildi. Genel bakış için önyargı (bias) grafiği (Şekil 2) ve bias özeti 
(Şekil 3) risklerine göz atın.  

Şekil 2 Dahil edilen çalışmalarda yanlılık riski 

Şekil 3 Dahil edilen çalışmalarda yanlılık riski özeti 

 

Dahil edilen çalışmaların özellikleri:  Seçilen 6 çalışma [11-14, 17, 23], sırasıyla İspanya, Belçika, 
Minnesota (USA), Mısır, Danimarka ve Almanya'da yapıldı, ve 1989 ve 2010 arasında çalışmaya 
alınmış 1201 katılımcıyı içerdi. İki çalışmada, klinik gebelik (5-7 gestasyonel haftası) olan hastalar 
[13,14] dahil edildi ve üç çalışmada, pozitif bir β-hCG testi olan hastaların (Embriyo transferi (ET) 
sonrası 11-16 gün) dahil edildi[11,17,23]. Son çalışmada, hastalar bir IVF siklusunun başında kayda 
alınmıştı [12]. P takviyesi tipi ve dozu, P uygulama zamanlaması ve P takviyesi süresi çalışmalar 
arasında değişiklik gösteriyordu. Ek olarak, kontrollü ovarian hiperstimülasyon (KOH) protokolleri ve 
hastaların bazal klinik özellikleri çalışmalar arasında farklılık göstermişti. Bu veriler tablo 1 de 
verilmiştir. 

 

Tablo 1 Bu yazıda dahil edilen çalışmalardaki özellikler 

Bakınız table 1. 
  



Canlı doğum oranları:  İki uygun çalışma canlı doğum oranları hakkında veri sunmuştur [11,12]. 

Goudge ve ark.nın yaptığı bir çalışmada [12], IVF döngüsünün başlangıcında toplanan hastaların 
sayısı,  bildirilen biyokimyasal hamilelik oranına bağlı olarak pozitif β-hCG testi olan hastaların 
sayısına dönüştürülmüştür. Erken P bırakma grubunda 143 olgu (ki burada P, ET sonrası 11. ya da 14. 
günde kesildi) ve P devam eden grupta 150 olgu (ki burada P, gebeliğin 6. ya da 7. gestasyonel 

haftasına kadar sürdürüldü) mevcuttu. Toplam 369 katılımcıdan 293 ü canlı bebek doğurmuştu. Canlı 
doğum olasılığı açısından, erken P bırakma grubu (% 77.3, 143/185) ile  P devam eden grup (% 81.5, 

150/184) arasında fark yoktu (P = 0.33; RR: 0.95, % 95 CI: 0.86-1.05). Bu karşılaştırmada anlamlı 
heterojenite yoktu (χ2 = 0.05, df = 1, p = 0.82; I2 = 0%) (Şekil 4). 

  

Şekil 4 IVF / ICSI sonrası erken P bırakma ve P devamı uygulanan kadınların canlı doğum 
oranları 
 

Bakınız Figure 4  

 

Düşük oranları: 1166 katılımcıdan 136 olguyu içeren geçerli altı çalışmadan elde edilen MR 

sonuçları, veri dönüşümüden sonra incelendiğinde, erken P bırakma grubu için 69/585 ve P devamında 
grubu için 67/581 [11-14,17,23] olarak bulunmuştur (Şekil 5). Çalışmalar arasında istatistiksel olarak 
heterojenite saptanmamıştır (χ2 = 2.96, df = 5, p = 0.71; I2 =% 0). Erken P bırakma ve P devamı 
grupları arasında düşüklerin sayısında anlamlı farklılık yoktu (P = 0.96; RR: 1.01,% 95 CI:0,74-1,38) 

vardı (Şekil 5).  

Şekil 5 IVF / ICSI sonrası erken P bırakma ve P devamı uygulanan kadınların düşük oranları 
Bakınız Figure 5  

 

Devam eden gebelik oranı:  Altı çalışmada, 1166 katılımcıdan seçilen 1017 vakadan OPR verileri 
elde edildi (Erken P bırakma grubunda 503/585, P devamı grubunda 514/581) [11 -14,17,23]. Altı 
çalışmanın meta-analizi bize, erken P bırakma ve P devamı grupları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark olmadığını belirten 0.97 lik bir RR (P = 0.49; % 95 CI: 0.90-1.05) verisi vermiştir 
(Şekil 6). 

 

Şekil 6 IVF / ICSI sonrası erken P bırakmaya karşı P devamı uygulanan kadınların devam eden 

gebelik oranları 

Bakınız Figure 6 

 

OPR, dahil edilen çalışmalarda heterojen olduğundan (χ2 = 18.75, df = 5, P = 0.002; I2 =% 73), 
rastgele etkiler modeli kullanılmıştır. Her bir çalışmanın önemi değiştirilmiş olmasına rağmen; sabit 
etkiler modeli (P =0.28; RR: 0.98; %95 CI 0,94-1,02) ve rastgele etkiler modeli (P = 0.49; RR: 0.97; 

95% CI: 0,90-1,05) kullanılarak elde edilen sonuçlar arasında farklılık gözlenmedi. Ardından, 
randomizasyon zamanlamasına göre, bir alt grup analizi yapıldı; ve pozitif β-hCG tespit edildiği gün P 
un bırakıldığı dört çalışma [11,12,17,23] ve klinik gebelik (5.-7 gestasyon haftası) teyit edildiğinde P 
un bırakıldığı iki çalışma [13,14] ayrı olarak havuzlandı. Bu katmanlı analiz, pozitif β-hCG testi 

olduğu gün P un bırakıldığı gruplar (P = 0.29; RR: 0.91; % 95 CI 0,76-1,09) ile klinik gebeliğin teyit 
edildiği gün P un bırakıldığı gruplar (P = 0.55; RR: 1.01,% 95 CI: 0,97-1,06) arasında anlamlı fark 



olmadığını ortaya koydu. Pozitif β-hCG testi gününde hastaların randomize edildiği çalışmaların alt 
gruplarında heterojenlik tespit edildi (χ2 = 15.15, df = 3, p = 0.002; I2 =% 80). Farklı bir luteal faz 
desteği protokolü (haftada iki kez 17α-hidroksiprogesteron kaproat (100mg) ve östradiol valerat 
(10mg)) kullanan Prietl [17] tarafından bildirilen bir çalışmada, esas yanlılık riskinin yüksek 
gösterilmesinin, heterojenlik kaynağı ile sıra oluşturma ve hasta dağılımı yöntemleri nedeniyle 
olabileceği belirtilmiştir. Duyarlılık analizinde, kombine sonuçları çalışmayı dışarda tutarak tekrar 
hesapladık. Ancak, sonuçlar duyarlılık analizinden önce (P = 0.49; RR: 0.97,% 95 CI: 0,90-1,05) ve 

sonra (P = 0.74; RR: 1.01,% 95 CI: 0,96-1,06) anlamlı farklılık sergilemedi. 
  

Tartışma 

Gebeliğin 10. ile 12. haftasına kadar LFD devamını destekleyecek hiçbir somut kanıt olmamasına 
rağmen, bu uygulama dünya çapında IVF sikluslarının çoğunda kullanılmaktadır [8]. Bu inceleme, 
IVF / ICSI sonrası hamile kadınlarda canlı doğum, devam eden gebelik ve düşük oranları üzerine 
odaklanarak luteal faz desteği için P takviyesinin sürdürülmesi ile erken bırakılmasının etkilerini 
karşılaştırmıştır. Toplanan sonuçlar, pozitif β-hCG testi gününde P takviyesinin kesilmesi ve P 
takviyesinin gebeliğin 6 - 7 inci haftalarına kadar devam edilmesi arasında, LBR açısından anlamlı 
farklılık bulunmadığını göstermiştir. Benzer şekilde, düşük ve devam eden gebelik oranları P 
yönetiminin süresinden etkilenmemiştir. OPR için analiz çalışmalarında istatistiksel heterojenite 

olduğundan dolayı alt grup analizi ve duyarlılık analizi uyguladık. Alt grup analizi sonuçları 
yukarıdaki sonuçları destekler doğrultusunda idi. Bulgular -hasta dağıtımının hastaların doğum 
yıllarının tek çift olması ile belirlendiği bir çalışma[17] dışlandığı- duyarlılık analizinden sonra da 
istikrarlı idi. Bu analize dayanarak, IVF / ICSI sonrası kadınlarda erken gebelik döneminde P 
desteğinin rutin kullanımını desteklemek için hiçbir ikna edici kanıt bulmadık. Gebelik oluşturulması 
ve korpus luteumun trofoblastik hCG vasıtası ile yaşatılması uyarılmış İVF siklusları sebebiyle oluşan 
olası luteal faz defektini önleyebilmesi mümkündür.  
Bu incelemeye alınan çalışmaların çoğu, sıra oluşturma ve ayrıştırma gizleme yöntemlerini 
tanımlamıştı. Bununla birlikte, çalışmaların hiçbiri körlemeden söz etmemişti. Çalışmanın 
katılımcılarını, personelini, değerlendiricilerini belirlenen araştırmaya kör bırakmak, gebelik 
sonuçlarındaki öznel psikolojik faktör etkisini düşürebilir, ki bu RCT lerin önemli bir yönüdür. Ancak, 
mevcut LFD çalışmalarının niteliğinden dolayı, mutlak çift körleme katılımcılar körlenemediğinden 
genellikle pratik değildir. Çalışmaların hiçbiri açıkça personel veya sonucun değerlendiricilerinin 
körlüğünden söz etmemişti. Bununla birlikte, canlı doğum, düşük veya devam eden gebelik gibi 
gebelik sonuçlarınının önyargı algısından etkilenebilir olması pek olası değildir. Gelecekteki 
çalışmalarda, uygun çift kör tasarım protokolleri kullanarak uygulanmalı ve bir plasebo kontrol grubu 
oluşturulmalıdır. 

Dahil edilme kriterlerine uyan çalışmaların az sayıda olması ve katılımcıların farklı klinik özellikleri 
nedeniyle, P takviyesi başlatılması, luteinizan hormon inhibisyonu için kullanılan GnRH analogu 
kullanımı veya P tipi ya da dozuna dayanan anlamlı bir altgrup analizi yapmak imkansızdı. Bu 

analizler ileride planlanan çalışmaların birikimi ile pratik hale gelebilir.  Biz sadece farklı 
zamanlamayla yapılan -klinik heterojenitenin potansiyel bir kaynağı olan-  randomizasyona göre 
yapılan çalışmaları analiz edebildik; burada, biz benzer kayıt tasarımlarıyla çalışmalardan elde edilen 

verileri birleştirdik. Ancak, söz konusu parametrelerin dahil edilen çalışmalar arasında değişiklik 
gösterdiği ve bu klinik değişkenlerin P desteğinin gebelik sonuçlarına etkileri ile ilişkili olup 

olmadığını bilediğimiz unutulmamalıdır. Örneğin, P ilave bu çalışmalarda farklı zaman noktalarında 

başlatılmıştır. Son bildirilen bilgilere göre OR başlangıç gününün veya ET gününün arasında  klinik 

gebelik, devam eden gebelik veya canlı doğum oranları açısından anlamlı farklılık yoktu[36,37]. Bir 

çalışmada OR sonrası LFD nin 6 güne kadar geciktirilmesi gebelik oranını azaltabileceği belirtilmiştir 



[38]. Bizim analizimizdeki çalışmaların çoğunda P yönetiminin OR veya ET gününde başlanması 
nedeniyle, bu farklılıkların bizim sonuçlarımızı etkilemesi pek olası değildir. Kısaca, sonuçlarımızın 
farklı grupların referanslarının mümkün olan en büyük ölçüde karşılaştırılabilir olduğu yeni 
çalışmalarla teyit edilmesi gerekir.  

Bizim meta-analizimizin 2 önemli kısıtlaması dikkate alınmalıdır: (1) sadece altı çalışma bu derlemede 

yer aldı ve analiz edilen hasta sayısı klinik olarak önemli bir farkı dışlamak için gereken örnek 
boyutun oldukça altındaydı. % 80 canlı doğum oranını gösteren bir  çalışma, IVF sonrası pozitif 
gebelik testi olan 3.140 kadın örneklem büyüklüğü gerektirir [39].  (2) Mevcut çalışmaların erken 
kanama, ileri yaş veya polikistik over sendromu yanı sıra bu hastaların yetersiz hCG artışı veya 
endometriozis  gibi luteal faz değişiklikleri gösteren hastaları dahil etmediğinden dolayı çalışmanın dış 
geçerliliği sınırlı olabilir. Gelecekteki çalışmalar, bu hasta gruplarının sonuçlarının daha iyi 

değerlendirilmesi için onları da dahil eden sınıflandırmalar yapmalıdır.  

  

Sonuçlar 

Sonuç olarak, mevcut kanıtlara dayanarak, IVF / ICSI sonrası ilk pozitif β-hCG testi ötesinde 
progesteron takviyesi gereksiz olabilir. Ancak dünya çapında yürütülen çok sayıda IVF siklusu, 
progesteron tedavisinin yan etkileri ve maliyeti göz önünde bulundurulduğunda, IVF / ICSI olan 
kadınlarda erken gebelik sırasında progesteron yönetiminin optimal süresinin araştırılması için fazla 
sayıda iyi tasarlanmış RCT ye ivedilikle ihtiyaç vardır. 

Kısaltmalar 

COH, Kontrollü ovarian hiperstimülasyon; ET, Embriyo transferi; GnRH, Gonadotropin releasing 
hormon; hCG, insan koryonik gonadotropin; IVF, in vitro fertilizasyon; ICSI, Intrasitoplazmik sperm 

enjeksiyonu; im, intramüsküler; LBR, canlı doğum oranı; LH, luteinizan hormon; LFD, luteal faz 

desteği; MR, düşük oranı; OR, oosit toplanması; OPR, devam eden gebelik oranı; P, Progesteron; 
RCT, randomize kontrollü çalışma. 
  

Çatışan sonuçlar:  Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etti. 
  

Katkı:  Hong-Bo Qi çalışma tasarımı ve koordinasyonundan sorumlu oldu. Tüm yazarlar veri 
toplama, veri analizi ve veri yorumlama sorumlu idi. Xi-Ru Liu, Hua-Qiao Mu ve Qi Shi istatistiksel 

analiz ve makalenin yazım kısmından sorumlu idi. Xiao-Qiu Xiao makale yazımını gözden 
geçirmekten sorumluydu. Tüm yazarlar, son yazım taslağını okudu ve onayladı. 
  

 


