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• Çeşitli  çevresel ve toksik faktörlere bağlı olarak inutero 

genetik yapıda da değişiklikler oluşabilmektedir 

 

• Fetal genomdaki epigenetik  değişiklikler fetüsün 

intrauterin adaptasyonunda  ve fizyolojik gelişiminde 

sorunlar yaratabilmekte, ileriki hayatta bulaşıcı olmayan 

kronik hastalıkların artmasına neden olabilmektedir  

 

 Gluckman PD, Hanson M, Zimmet P, Forrester T (2011) Losing the war against obesity: the need 

for a developmental perspective. Sci Translational Med 3:17–19 

 



• Plasenta anneden besin geçişini sağlamakta, 
hormonların yapımında rol alarak  doğrudan ya da 
dolaylı olarak anne metabolizmasını etkilemekte, anne 
ve bebek arasındaki glukokortikoid  dengesini  
sağlayarak fetal gelişmede rol almaktadır   

        Burton GJ, Barker DJP, Moffett A, Thornburg K (2011) The placenta and human developmental 
programming. Cambridge University Press, Cambridge, UK, p 246 66 
 

 

• Normal fetal büyüme ve gelişme pek çok noktada 
glukokortikoidlerden etkilenmektedir.  

 

• Kortizol fetal organ sistemlerinin maturasyonunu 
sağlarken proliferasyonu önlemektedir.  Dolayısıyla 
gelişmenin uygunsuz  bir döneminde, yüksek seviyede 
glukokortikoide maruz kalmak  normal maturasyona 
engel olmaktadır  

 Benediktsson R, ve ark. (1993) Glucocorticoid exposure in utero: new model for hypertension. 
Lancet 341:339–341  

 Matthews SG, ve ark.(2002) Glucocorticoids, hypothalamo-pituitaryadrenal (HPA) development, 
and life after birth. Endocr Rev 28:709–718  

 

 



Fetal Besin Kaynağı 

• Anne ve bebek arasındaki besin geçişi  karmaşık bir 

işlem olup fizyolojik düzenlemeler veya bazı 

patolojik durumlarda kesintiler söz konusudur  
• Barker DJ (1994) The fetal origins of adult disease. Fetal Maternal Rev Med 6:71–80  

• Rumball CWH, ve ark. (2008) Effects of twin pregnancy and periconceptional 

undernutrition on maternal metabolism, fetal growth and glucose-insulin axis function 

in ovine pregnancy. J Physiol 586:1399–1411  

 

• Fetal beslenmenin temelinde anne vücut kompozisyonu 

ve gebelikteki beslenmesi yer almaktadır 

 

• Annenin  aldığı gıdalardan faydalanması , besinlerin  

etkin biçimde  emilerek kana karışmasına  ve  anne 

barsak mikrobiotasına bağlıdır 



• Plasentadan besinlerin bebeğe geçişi umblikal ve fetal 

kan dolaşımına ve  fetal dokuların besinlerden 

faydalanmasına bağlıdır (Jansson T, Powell TL (2006) Human placental 

transport in altered fetal growth: does the placenta function as a nutrient sensor: a review. 

Placenta 27(Suppl A), Trophoblast Res 20:S91–S97 ) 

• Amino asit  transportunun  düzenlenmesinde adrenal 

glukokortikoid sisteminin de rolü bulunmaktadır 

 

 

 



• Annenin yetersiz beslenmesi, annedeki  stressi  artırarak  

adrenal glıkokortikoid yapımını  dolayısıyla  plasenta ve 

fetüse geçen glukokortikoid miktarını artırmaktadır   

 Fowden AL, Li J, Forhead AJ (1998) Glucocorticoids and the preparation for life after birth: are 

there long-term consequences of the life insurance? Proc Nutr Soc 57:113–122  

 

 



• İnsanlardaki aktif glukokortikoid kortizoldür 

 

• Annenin kötü beslenmesi durumunda plasental 11β 

hydroxysteroid dehydrogenase-2 (11β HSD-2) aktivitesi 

azalmakta, dolayısıyla anne kortüzolünün daha azı 

inaktive olmakta, bebeğe geçen kortizol artmaktadır  
(Challis ve Connor 2009).  

 



• Fetüsün yetersiz beslenmesi  ve /veya hipoksemi, 

plasental patolojiler, yükseklerde yaşama vb çevresel 

faktörler  uteroplasental kan akımını azaltamaktadır.   

 

• Fetüste oluşan hipoksemi ve hipoglisemi ise hem akut  

hem de kronik olarak fetal hipotalamus-hipofiz-adrenal 

eksenini aktive etmekte fetal kompartmanda kortizolün 

daha da yükselmesine neden 

 Alfaidy N, ve ark. (2002) Oxygen regulation of placental 11β-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 

2: physiological and pathological implications. J Clin Endocrinol Metab 87:4797–4805  

 



• Anne beslenmesi ve besinlerin plasental transferi 

doğrudan fetal büyümeyi etkilerken,  doğum sonrası 

verilebilecek değişik diyetlere karşı fetal 

programlamayıda yapmaktadır 

 

• Gebe farelerde  anne protein alımı kısıtlandığında  hem 

doğum ağırlığının   düştüğü hemde  doğumdan sonra 16. 

haftada  yavrularda glukoz intoleransı ve hipertansiyon 

geliştiği bulunmuştur (Langley-Evans SC, Gardner DS, Jackson AA (1996) 

Association of disproportionate growth of fetal rats in late gestation with raised systolic blood 

pressure in later life. J Reprod Fertil 106:307–312)  

 

• Sürpriz bir şekilde bu hayvanlarda  adaptasyon için 

hiperplastik cevaba bağlı olarak plasental ağırlıkların 

daha fazla olduğu da bulunmuştur 

 

 



 



• Yapılan çalışmalar  annedeki protein kısıtlamasının  
daha dengeli diyetlerde verilse fetal ağırlığı azaltmanın  
ve hipertansiyon gelişiminin yanında  glukoz intoleransını 
oluşturan leptin ve insulinin, vücut yağ oranının  
yükseldiğini  ortaya koymuştur 

 Vickers MH, ve ark. (2000) Fetal origins of hyperphagia, obesity and hypertension and its post natal 
amplification by hypercaloric nutrition. Am J Physiol 279:E83–E87 

 Vickers MH, Cupido C-L, Gluckman PD (2007) Developmental programming of obesity and type 2 
diabetes. Fetal Maternal Med Rev 18:1–23 

 

• Farelerde nörolojik adaptasyon için anksiyete azalırken,  
iştah artmaktadır.  Annenin gebelikteki beslenme 
bozukluğu oluşan metabolik mekanizmalarla bebekte 
kendini iştah artımı ve hızlı büyüme şeklinde 
göstermektedir. 

 

• Yine yavru ratlarda  yükselen  C-peptid artmış 
inflamasyonu göstermektedir  

 Thompson NM, Norman AM, Donkin SS, Shankar RR, Vickers MH, Miles JL, Breier BH (2007) Prenatal 
and postnatal pathways to obesity: different underlying mechanisms, different metabolic outcomes. 
Endocrinology 148:2345–2354 68 



• Plasentadan fetüse amine asit transportu  Sistem A 

nakledicileri vasıtasıyla olmaktadır. Bu sistem 

sinsityotrofoblastlar üzerinde yer alırlar ve üç izoformu 

vardır ; SNAT1, SNAT2, SNAT4 .  Bu izoformlarda 

gebelikte değişiklikler meydana gelmektedir   

 Desforges M, Mynett KJ, Greenwood SL, Westwood M, Sibley CP, Glazier JD (2009) The SNAT4 

isoform of the system A amino acid transporter is functional in human placental microvillous 

plasma membrane. J Physiol 587:61–72  

 

• Plasenta ve trofoblastlarda yapılan  in vitro çalışmalara 

göre  SNAT proteinlerini  insulin , leptin ve IGF-I 

artırırken , hipoksi, nitrik oksid ve serbest oksijen 

radikalleri azaltmaktadır  (Jones et al. 2007). 



• Büyüme bozukluğu olan fetüslerde plasentada  Sistem A 

aktivitesi azalmaktadır   
 Mahendran D, Donnai P, Glazier JD, D’Souza SW, Boyd RD, Sibley CP (2003) Amino acid 

(system A) transporter activity in microvillous membrane vesicles from the placentas of 

appropriate and small for gestational age babies. Pediatr Res 34:661–665 

 Glazier JD, Cetin I, Perugino G, Ronzoni S, Grey AM, Mahendran D, Marconi AM, Pardi G, Sibley 

CP (1997) Association between the activity of system A amino acid transporter in the microvillous 

plasma membrane of the human placenta and severity of fetal compromise in intrauterine growth 

restriction. Pediatr Res 42:514–519  

 

 

• Gebelik sırasında  Sistem A inhibe edildiğinde  yavru 

farelerde fetal kilo azalmaktadır  

 



• In vitro plasentanın glukokortikoidlere maruz kalması 

Sistem A aktivitesini artırmaktadır , ancak bu artış  

kültürlerde sinsityotrofobalast proliferasyonuna neden 

olmaktadır  

 

• Farelerde Sistem A Aktivitesinin gebelik boyunca 

progresif olarak arttığı gösterilmiştir.  Bu artış  her bir 

SNAT isoformunu kodlayan mRNA larda da orta 

derecede bir yükselmeyle birlikitedir.  

 

• Gebeliğin 13.5 ve 14.5 gününde sentetik glukokortikoid 

verilen hayvanlarda  Sistem A aktivitesinde değişiklik 

izlenmezken, 18.5 günle term arasında verildiğinde 

Sistem A aktivitesinde % 50  azalma izlenmiştir    
• Audette MC, ve ark. (2010) Dexamethasone stimulates placental system A transport and 

trophoblast differentiation in term villous explants. Placenta 31:97–105  

• Audette MC, ve ark. (2011) Antenatal dexamethasone treatment in midgestation reduces system 

A-mediated transport in the late gestation murine placenta. Endocrinology 152:3561–3570  



 



Plasentanın Fetal Hipotalamus-Hipofiz-

Adrenal Eksenin Gelişmesindeki Rolü  

• Erken çalışmalar  annenin beslenme bozukluklarının 

plasental  11β HSD2  eksikliği fetal büyüme ve gelişme 

geriliğine, doğum sonrası hipertansiyon ve insulin 

direncine neden olduğunu ortaya koymuştur    

• Anne ve bebek arasındaki  biyoaktif glukokortikoid 

dengesini plasental 11β HSD2  sağlanmaktadır.  

• Sentetik glukokortikoidler plasental 11β HSD2  

tarafından maternal glukokortikoidlere  göre daha az 

metabolize olmaktadır   
• Moss TJ, ve ark. (2001) Programming effects in sheep of prenatal growth restriction and 

glucocorticoid exposure. Am J Physiol 281: R960–R970  

• Sloboda DM, ve ark. (2013) Effects of glucocorticoid treatment given in early or late gestation on 

growth and development in sheep. J DOHaD 4:146–156  



• Koyunlara  erken gebelikte sentetik  glukokortikoid 
doğum sonrası sistolik basıncın yükselmesine  ve  geç 
gebelikte fetal hipotalamus-hipofiz adrenal eksenin erken 
aktivasyonuna neden olmaktadır   

 

• Erken gebelikte sentetik glukokortikoid verildiğinde fetal  
dolaşımda ACTH seviyesi değişmezken fetal kortizol 
seviyesi düşmektedir. 

 

• Geç gebelikte verilen sentetik glukokortikoidler ise fetal 
ACTH konsantrasyonu değişmezken fetal kortizol 
seviyesi  önemli oranda yükselmektedir.  Bu fetal adrenal 
aktivasyonunun sonucudur 

•  Braun T, ve ark.(2007) Effects of maternal betamethasone on binucleate cell number 
and ovine placental lactogen in sheep. J Endocrinol 194:337–347  

• Braun T, ve ark.(2009) Effects of maternal dexamethasone treatment in early 
pregnancy on pituitary-adrenal axis in fetal sheep. Endocrinology 150:5466–5477  

 

 



 



 

 

• Dişi  fetüslerde adrenallerde artmış olarak bulunan  3β-

hydroxysteroid dehydrogenase  ve  17α hydroxylase 

enzimleri nedeniyle de kortizol daha fazla  

yükselmektedir 

 

• Bu iki enzim erkek fetüslerde yükselmemektedir, yine de 

kortizolün yükselmesinin nedeni açık değildir. 

Kortikosteroid binding globulin veya diğer hipotalamik 

veya hipofizer nöropeptidlere bağlı olmadığı 

bilinmektedir. 



 



• Gebe koyunlara haftalık olarak sentetik 

glukokortikoid verilmesi  doğumda fetal büyüme ve 

gelişme geriliğine neden olmaktadır  (Ikegami et al. 

1997), plasentada binukleated hücreler azalmakta,  

hem anne hemde fetüs dolaşımında plasental 

laktojen (PL)  seviyesi düşmektedir  

 
• Braun T, ve ark.(2007) Effects of maternal betamethasone on binucleate cell number and ovine 

placental lactogen in sheep. J Endocrinol 194:337–347  

• Braun T, ve ark.(2009) Effects of maternal dexamethasone treatment in early pregnancy on 

pituitary-adrenal axis in fetal sheep. Endocrinology 150:5466–5477  

 

 



• İnsanlarda PL çok önemli bir metabolik hormon olup  

fetüse transplasental besin geçişini artırmaktadır 

 

• Sentetik glukokortikoid verilen hayvanlarda , fetal 

dolaşımda  IGF-I  ve IGF-II  seviyesi düşmektedir. Bu 

fetal programlama, gelişme ve büyümeyi etkilemektedir  

 

• Geç gebelikte verilen sentetik glukokortikoidler  plasental 

ve fetal ağırlığı, organların  ve beyinin ağırlığını  

azaltmakta, iskelet maturasyonunu geciktirmektedir.   

 
• Gatford KL, ve ark. (2008) Repeated betamethasone treatment of pregnant sheep programs 

persistent reduction in circulating IGF-I and IGF-binding proteins in progeny. Am J Physiol 

Endocrinol Metab 295:E170–E178  

• Newnham JP, Jobe AH (2009) Should we be prescribing repeated courses of antenatal 

corticosteroids? Sem Fetal Neonatal Med 14:157–163  

• Newnham JP, Pennell CE, Lye SJ, Pampono J, Challis JRG (2009) Early life origins of obesity. 

Obstet Gynecol Clin North Am 36:227–244 

 

 

 

 



• Kas iskelet sistemi maturasyonu geciken fetüslerde  pre 

ve post natal büyüme de bozulmakta, optik sinir 

myelinizasyonu gecikmekte, bazı beyin bölgelerinde 

gelişme geriliği olmakta, ileriki hayatta karşılaşılacak 

nöropatilerin temeli atılmakta,  kardiak foksiyonlardaki  

bozulmaya bağlı ileriki  hayatta hipertansiyon gelişmekte, 

6. ayda artan HPA ekseni nin 3 yılda aktivasyonun 

azalmasına  bağlı olarak  stresse cevabın azalması ve 

ileriki hayatta  immün sistemin  cevapsızlığı, gelişen 

glukoz intolearansının ileriki hayatta kendini tip 2 DM ve 

obezite olarak göstermesi söz konusudur 

•   



• Geç gebelikte verilen sentetik glukokortikoidlerin 

olumsuz etkisi erken gebelikte verilenden çok daha 

belirgindir (Li et al. 2013).  

 

• Koyunlarda termde verlen sentetik glukokortikoidler 

postnatal 12. ayda artmış adipoziteye neden olmaktadır 

 

 

 



Annenin Beslenme Bozukluğunun  

İştaha Etkisi  

 

• Annenin beslenme bozukluğunda hem HPA ekseni 

alktive olmakta, hemde plazsental 11β HSD2 aktivitesi 

azlamakta dolayısıyla fetal kortizol yükselmektedir  

 (Bloomfield et al. 2003, 2004, Connor et al. 2009).  

 

• Bütün bu değişimler beslenme bozukluğunun etkisiyle 

önemli genlerde meydana gelen epigenetik cevaplara  

bağlı olabilir 

 



• Perikonsepsiyonel beslenme bozuklukları  hipotalamusta 

glukokortikoid reseptörleri (GR) gibi iştahı ayarlayan 

genleri etkileyerek obeziteye neden olabilmektedir 

 

• Beslenme bozukluğu olan annelerin fetüslerinde termde  

hipotlamusta GR mRNA seviyesi artmakta, GR promotor 

genlerinde  metilasyonda azalma meydana gelmektedir 

(Stevens et al. 2010).  Bu cevap ventral hipothalamusa 

özel olup hipokampus ve hipofiz gibi beyinin diğer 

alanlarında görülmemektedir.  

 

• İkizlerde de annenin beslenme bozukluğuna aynı 

cevaplar izlenmektedir  
 

 Begum G, ve ark. (2012) Epigenetic changes in fetal hypothalamic energy regulating pathways 

are associated with maternal undernutrition and twinning. FASEB J 26:1694–1703  

 Stevens A, ve ark. (2010) Epigenetic changes in the hypothalamic proopiomelanocortin and 

glucocorticoid receptor genes in the ovine fetus after periconceptional undernutrition. 

Endocrinology 151:3652–3664  

 



• Metilasyonun derecesi DNA methyltransferase 

aktivitesiyle  ilişkilidir 

• Annenin beslenme bozukluğu olan hem tekil hemde ikiz 

gebeliklerde  histone asetilasyonu ve trimetilasyon da 

bulunmaktadır (Begum et al. 2012).  

• Mevcut bilgiler özel beyin bölgelerindeki genlerdeki 

epigenetik değişimlere neden ulan uyaran ortadan 

kalktıktan sonra yaklaşık 100 gün daha devam 

etmektedir 

• Bu değişimlerin  plasental  11βHSD2 üzerindeki etkileri 

konusunda daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir 

 



• Artmış glucocotikoidler ventral hipotalamusta pro-

opiomelanocortin (POMC)  ve  neuropeptide Y (NPY) 

arasındaki, insanlarda, koyunlarda, gebelik sonlarında 

meydana gelen  sinirsel ağı etkileyerek iştahı  artırıp ,  

enerji dengesini  etkileyerek  obeziteye yatkınlık 

kazandırmaktadır  

 
 Jaquiery AL, Oliver MH, Honeyfield-Ross M, Harding JE, Bloomfield FH (2012) Periconceptional 

undernutrition in sheep affects adult phenotype only in males. J Nutr Med 2012:123610  

 

 

 



Plasental Nöropeptidler 

• Çalışmalar anne beslenme bozukluğuna bağlı fetal 

glukokortikoid yükselmesi  transplasental besin 

transferini bozarak fetal gelişimi de bozulmakta, HPA 

eksenini aktive etmektedir.  

• Plasentada lokal olarak yapılan diğer bazı hormonların 

da plasental fonksiyonlar ve fetal büyümeye etkisi 

olmaktadır   

• Plasentada yapılan  nöropeptid  hormonların bazıları 

hipofizde  ve beyinde yapılan  corticotrophin releasing 

hormonun (CRH) analoglarıdır.   CRH  geç gebelikte ve 

preterm doğum riski yüksek olanlarda  yükselmektedir. 

 
• Petraglia F, ve ark. (1996) Peptide signalling in the placenta and membranes: autocrine, paracrine 

and endocrine mechanisms. Endocr Rev 17:156–186 



• Glukokortikoid hormonlar ve kortizol plasental CRH gen 

aktivitesini artırarak peptid yapımını  artırmaktadır.  

• Plasental CRH yapımı  sitokinler, nitrik oksid ve oksitosin 

tarafından artırılırken,  progesteron tarafından 

azaltılmaktadır  

• Plasental CRH  hem doğrudan myometriumu 

etjkilemekte  hem de damarları genişleterek plasental 

kan akımını artırmaktadır    

• Aktive olan HPA eksenine bağlı artan kortizol yapımı 

CRH dışında, trofoblastlarda gebeliğin erken 

dönemlerinden itibaren bulunan   plasental ürokortin 2 ve 

3 üde , hipoksiye cevap olarak artırmaktadır    
 Clifton VL, ve ark. (1995) Corticotropin-releasing hormone-induced vasodilation in the human feto-

placental circulation:involvement of the nitric oxide-cyclic guanosine 3I5I-monophosphate-

mediated pathway. J Clin Endocr Metab 80:288–293 

  Petraglia F, Imperatore A, Challis JRG (2010) Neuroendocrine mechanisms in pregnancy and 

parturition. Endocr Rev 31:783–816  

 Imperatore A, Rolfo A, Petraglia F, Challis JR, Caniggia I (2010) Hypoxia and preeclampsia: 

increased expression of Urocortin 2 and Urocortin 3. Reprod Sci 9:833–843  

 

 



• CRH ve Ürokortinler plasental aromataz enzim yapımını 
artırarak, maternal veya fetal adrenalden gelen  C19 
steroidlerden estrojen yapımını artırmaktadır . Artan 
estrojen de doğrudan ve dolaylı olarak plasental kan 
akımlarını artırarak plsenta ve fetüse oksijen gönderimini 
artırmaktadır 

 

• Plasental CRH fetal adrenallerin  fetal zonundan 
dehidroepiandroteron sülfat (DHEAS) yapımını artırarak  
estrojen prekürsörlerinin plasentaya ulaşımını 
artırmaktadır  

 

• IUGR lı bebek varlığında  oluşan hipoksi fetal adrenal 
kortizol ve plasental ürokortin yapımını artırmakta 
bunlarsa plasental CRH yapımını dolayısıyla anne ve 
bebekte CRH seviyesinin yükselmesini sağlamaktadır  
 

 Petraglia F, ve ark. (1996) Peptide signalling in the placenta and membranes: autocrine, paracrine and endocrine 
mechanisms. Endocr Rev 17:156–186 Petraglia F, Imperatore A, Challis JRG (2010) Neuroendocrine mechanisms in 
pregnancy and parturition. Endocr Rev 31:783–816  

• Sirianni R, ve ark.(2005) Corticotropin-releasing hormone (CRH) and urocortin act through Type1 CRH receptors to stimulate 
dehydroepiandrosterone sulfate production in human fetal adrenal cells. J Clin Endocr Metab  

• Imperatore A, Rolfo A, Petraglia F, Challis JR, Caniggia I (2010) Hypoxia and preeclampsia: increased expression of 
Urocortin 2 and Urocortin 3. Reprod Sci 9:833–843  

 

 



• CRH ve Ürokortin ailesine ait nöropeptidler plasent aiçerisinde 
inflamatuar cevabı da uyarmaktadır.  Ürokortinler  
lipopolisakkaridlerle sinerji içerisinde plasental proinflamatuar 
sitokinlerin , tümör nekroz faktör α (TNFα) nın yapımını 
artırmaktadır 

• Korioamnionitisi olan ve olmayan  , preterm doğum 
yapanlardan alınan dokularda, enfeksiyonu olanlarda  CRH, 
urocortin 2 ve CRH-reseptor 1  seviyesinin daha yüksek 
olduğu bulunmuştur  

• Dokularda Lipopolisakkarid (LPS) uyarmasına da benzer 
cevap alınmaktadır 

• Bulgular  CRH ve Ürokortinlerin plasental dokulardaki 
inflamatuar cevabı lokal oksijen  geriliminin de etkisiyle   
regüle ettiğini göstermektedir. Bu üzerinde daha fazla 
çalışmaya ihtiyaç olan bir konudur 
 

 Torricelli M, ve ark. (2011) Changes in placental CRH, urocortins and CRH-receptor mRNA 
expression associated with preterm delivery and chorioamnionitis. J Clin Endocr Metab 96:534–
540 

 



İnsanlarda Gebelik ve Glukokortikoidler 

• Preterm doğumlarda akciğer maturasyonu için annelere 

tek ya da çoklu doz olarak verilen ve kolayca plasental 

11βHSD2 metabolik bariyer,ini geçen sentetik 

glukokortikosteroidler  yararları kadar, fetl büyüme, 

gelişme ve doğum sonu cevaplar açısından potansiyel  

zararlara da sahiptir  

 
McKinlay CJ,ve ark. (2012) Repeat antenatal corticosteroids for women at risk of preterm birth. Am J  

Obstet Gynecol 206:187–194 

Murphy KE, ve ark. (2008) Multiple courses of antnatal corticosteroids for preterm birth (MACS): a  

randomised controlled trial. Lancet 372:2143–2151  

Challis J ve ark. (2012) Endocrine disorders in pregnancy: stress responses in children after maternal  

glucocorticoids. Nat Rev Endocrinol 8:629–630  

Davis EP, Waffarn F, Uy C, Hobel CJ, Glynn LM, Sandman CA (2009) Effect of prenatal glucocorticoid  

on size at birth among infants born at term gestation. J Perinatol 29:731–737  

 

 

  

 



• Doğumdan sonra 6-11 yıl takip edilen , gebelikte 

annelerine tekli yada çoklu doz glukokortikoid yapılmış 

çocuklarda ve kontrol grubu olarak gebelikte stress 

yaşamış ama steroid almamış gebelerin çocuklarında 

kortizol seviyesi bakıldığında  glukokortikosteroid 

alanların çocuklarından daha yüksek bulunmuştur 

 

 
• Alexander N, Rosenlocher F, Stalder T, Linke J, Distler W, Morgner J, Kirschbaum C 

(2012) Impact of antenatal synthetic glucocorticoid exposure on endocrine stress 

reactivity in termborn children. J Clin Endocr Metab 97:3538–3544 

 

 



Sonuç 

• Fetal büyüme ve gelişme karmaşık bir olay olup  anne, 
bebek ve plasentanın, HPA eksenini aktivitesindeki 
değişikliklerin  etkisi altındadır 

 

• Gebelikte annenin beslenme bozukluğu iştahı  ve 
plasental nöropeptid seviyelerini programlayarak   fetal 
büyüme ve gelişmeyi etkilemekte,  çocukluk, adolesan  
ve yetişkin dönemde değişik fenotipte kişilerin 
oluşumuna neden olmaktadır 

 

• Bu cevapların oluşumunda anne ve bebek arasındaki 
köprü olarak plasentanın çok önemli bir rolü vardır 


