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ÖZET 

 
İNTRAUTERİN GELİŞME GERİLİĞİ OLAN PREEKLAMPTİK VE 

PREEKLAMPTİK OLMAYAN GEBELERDE SERUM LİPİD, LİPOKALİN 2 

SEVİYELERİ VE İNSULİN REZİSTANSININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Amaç: Çalışmamızda preeklampsi ve intrauterin gelişme geriliği (İUGG) 

patofizyolojisinin detaylı anlaşılabilmesi amacı ile, adipoz dokudan salınan vücut kitle 

indeksi (VKİ), hipertrigliseridemi, hiperglisemi ve insülin rezistansı (IR) ile arasında 

pozitif ilişki saptanan lipokalin-2 (LCN2) düzeylerinin İUGG olan normal arteryal 

tansiyonlu ve preeklamptik gebelerde karşılaştırılmasını amaçladık. 

Materyal ve Metod: Bu çalışmaya Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine Ocak 2010- Temmuz 2010 

tarihleri arasında başvuran İUGG olan normal tansiyon arteriyelli 23 gebe, İUGG olan 

preeklamptik 23 gebe ve normal sağlıklı 25 gebe alındı. Bu gebelerin yaş, gebelik 

haftası ve VKİ ortalamalarının benzer olmasına dikkat edildi. Bütün gebelerde serum 

LCN2 düzeyleri, açlık insulin, açlık kan şekeri (AKŞ), HOMA-İR, trigliserid (TG), 

yüksek dansiteli lipoprotein (HDL), düşük dansiteli lipoprotein (LDL), total kolesterol, 

hemogram, aspartat aminotransferaz (AST) ve alanin aminotransferaz (ALT) 

düzeylerine bakıldı. Elde edilen bu değerler 3 grup arasında karşılaştırıldı. İstatistiksel 

analizlerde Kolmogorov-Smirnov testi, One-Way ANOVA, Kruskal-Wallis testi ve 

Mann-Whitney testi uygulandı. 

Bulgular: Çalışmamızda normotansif İUGG ‘ si olan grupta LCN2 düzeyleri 

diğer gruplardan daha düşük bulunmasına rağmen aradaki fark istatiksel olarak anlamlı 

değildi (p>0,005). Lipokalin-2’ nin AKŞ, açlık insülin indexi, HOMAİR, lipid profili, 

tansiyon arteriyel, bebek kilosu ve karaciğer fonksiyon testleriyle olan ilişkisi 

değerlendirilmiş ve istatiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır. 

Sonuç: Preeklamptik İUGG ve normotansif İUGG olan gruplarda azalan LCN2 

konsantrasyonları LCN2’ nin preeklampsi ve İUGG etyolojisinde rol oynayabileceğini 

gösterebilir. Ancak bu rolü aydınlatmak için daha fazla olgu içeren çalışmalara ihtiyaç 

vardır. 

Anahtar kelimeler: Preeklampsi, intrauterin gelişme geriliği, lipokalin-2
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ABSTRACT 

 
COMPARISON OF SERUM LIPID AND LIPOCALIN 2 LEVELS AND 

INSULIN RESISTANCE IN PREECLAMPTIC AND NOT PREECLAMPTIC 

PREGNANT WOMEN WITH INTRAUTERINE GROWTH DEFICIENCY  

 

Objectives: We aimed to make a comparison of lipokalin-2 (LCN2) levels 

found to have true relationship with body mass index (BMI) secreted from adipose 

tissue, hypertriglycaemia, hyperglycaemia and insulin resistance (IR) in preeclamptic 

pregnant women with arterial tension and intrauterine growth deficiency (IGD) in order 

to better understand preeclampsia and IGD pathophysiology. 

Material and Method: 23 pregnant women with IGD and normal tension 

arterial, 23 pregnant women with IGD and preeclampsia and healthy 25 pregnant 

women referred to Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine 

Department of Obstetrics and Gynaecology from January to July 2010 were included in 

the study. Great care was taken for the age, pregnancy time and BMI to be similar. In all 

women, serum LCN2 levels, fasting insulin, fasting blood glucose (FBS), HOMA-IR, 

triglyceride (TG), high density lipoprotein (HDL), low density lipoprotein (LDL), total 

cholesterol, hemogram, aspartate aminotransferase (AST) and alanine aminotransferase 

(ALT) levels were examined. The values obtained were compared in all groups. 

Kolmogorov-Smirnov test, One-Wasy ANOVA, Kruskal-Wallis test and Mann-

Whitney test were used for statistical analysis.  

Findings: LCN2 levels in normotensive IGD group were lower than in other 

groups but the difference was not statistically significant (p>0,005). Association 

between lipokalin-2 and FBS, fasting insulin index, HOMAIR, lipid profile, tension 

arterial, baby weight and liver function tests was evaluated and no statistically 

significant difference was found.  

Conclusion: Lowered LCN2 concentrations in preeclamptic IGD and 

normotensive IGD groups may show that LCN2 may play role in the aetiology of 

preeclampsia and IGD. However, there is a need to increase the number of studies 

involving more concepts in order to determine this role.  

Keywords: Preeclampsia, intrauterine growth deficiency, lipocalin 
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1. GİRİŞ ve AMAÇ 

 
Preeklampsi, generalize vazokonstruksiyon, artmış kan basıncı, trombosit 

aktivasyonu, artmış kapiller permeabilite, azalmış plazma volümü ve fetoplasental kan 

akımında azalma ile karakterize; maternal mortalite ve morbiditenin, fetal büyüme 

geriliğinin ve perinatal ölümlerin önde gelen nedenlerinden biridir. Klinik tedavi, altta 

yatan nedenin bilinmemesinden dolayı zordur. 

Normal fetal büyüme; genetik büyüme potansiyeli ile birlikte maternal, fetal, 

plasental ve eksternal faktörlere bağlıdır. Bu faktörlerin birinde veya kombine bozukluk 

ile fetal büyüme etkilenir (1). 

İUGG sıklıkla doğum ağırlığının 10. persentilin altında olması olarak tanımlanır. 

The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) İUGG’ ni tahmini 

fetal ağırlığın gestasyonel yaş için 10. persentilin altında olması olarak tanımlar (2). 

İUGG modern obstetri pratiğinde perinatal mortalite ve morbiditenin önemli 

sebeplerinden biri olarak durmaktadır. IUGR’ li fetüslerde obstetrisyen ve neonatolojist 

tarafından ortak işbirliği yapılması önemlidir. Doğru tanı, uygun gözetim ve zamanında 

müdahale ile mortalite ve morbidite azaltılabilir. Başarılı intrauterin terapi 

olmadığından doğumun zamanı antenatal yönetimde çok önemlidir. Doğum 

zamanlamasında maksimum gestasyonel yaş ve intrauterin hayatta minimum risk 

amaçlanmalıdır (3). 

İUGG’ nin neonatal sonuçları perinatal asfiksi ve neonatal adaptif problemler, 

kısa ve uzun dönem sekeleri kapsar. İUGG’ li infantlarda perinatal mortalite oranı 

normal fetuslara göre 10-20 kat artar (4). 

İUGG’ li fetüslerde ileriki yaşlarda koroner arter hastalığı, tip 2 diabetes mellitus 

(DM), hiperlipidemi, psikiyatrik hastalık ve hipertansiyon riski artar (5). 

Esansiyel hipertansiyon ile artan serum lipid profili arasındaki ilişki daha önce 

birçok çalışmada gösterilmiştir. Artan lipid sentezi Prostoglandin I2 (PGI2) :Tromboxan 

A2 (TXA2) oranını azaltarak gebeliğin indüklediği hipertansiyonun patogenezine katkı 

yaptığı düşünülür (6). Bu yüzden anormal lipid profilinin preeklampside önemli bir 

marker olabileceği düşünülmüştür. 
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Adipoz dokunun endokrin işlevi, adipoz dokunun salgıladığı sinyal proteinleri 

ile yürütülen önemli bir düzenleyici süreçtir. Bu sinyal proteinleri adipositokinler ya da 

adipokinler olarak anılır. Leptin, adiponektin, lipokalin 2 (LCN2), rezistin, tümör 

nekrosis faktor-α (TNF-α) ve interlökin-6 (IL-6) birer adipokindir (7). Her yağ hücresi 

çok küçük miktarlarda adipokin üretiyor olmasına karşın, yağ dokusu vücudun en 

büyük organı olduğu için, salınan adipokinlerin toplam salınan miktarı, işlevleri 

etkileyebilecek düzeydedir (8). Bu sinyal proteinleri, homeostazisi, kan basıncını, lipid 

ve glikoz metabolizmasını, inflamasyonu ve aterosklerozisi modüle etmektedir. 

Adipokinler direkt ve/veya indirekt olarak endotel fonksiyonlarını etkilemektedir (7). 

Yapılan bazı çalışmalarda adipokinlerin sistemik inflamasyon, aterosklerozis ve insülin 

direncinde (IR) rolleri nedeniyle preeklampsinin patogenezinde önemli fonksiyonlarının 

olduğu gösterildi (6). 

Obezitedeki proinflamatuar durum, preeklempsinin patofizyolojisine de katkıda 

bulunmaktadır (9). 

Yakın zamanda adipokin ve proinflamatuar sitokin sınıfına sokulan LCN2’nin 

de, obezite, obezitedeki inflamatuar süreçler ve insülin direnci (IR) ile ilişkili olduğuna 

dair çalışma sonuçları bildirilmiştir (10). 

Obez bireylerin, dolaşımdaki LCN2 konsantrasyonlarının, normal kilodaki 

bireylerin konsantrasyonlarından daha yüksek olduğu ve serum LCN2 düzeylerinin 

vücut kitle indexi (VKİ) ile; yaş ve cinsiyet göre yapılan düzeltmelerden sonra bazı 

antropometrik ölçümlerle (karın çevresi, beden yağ yüzdesi vb.), sistolik kan basıncı, 

ASİ, trigliseritler (TG) ve homeostatik model ile ölçülen IR (HOMA-IR) ile pozitif 

korelasyon gösterdiği saptanmıştır (11). 

Gebelikte IR progresif bir şekilde arttığı bilinmekle birlikte, altta yatan 

fizyolojik mekanizmalar tam olarak anlaşılamamıştır. Bununla birlikte, gebelikteki IR, 

hem glikoz hem de yağ asidi metabolizmasını etkilediği bilinmektedir (12). Human 

plasental laktojen (HPL), human plasental growth hormon (HPGH), progesteron, 

prolaktin ve kortizol gibi plasental hormonlar IR artışının nedenlerinden bazılarıdır (13). 

Gebelikte IR gelişmesi plasental hormonların artışı ile ilişkilendirilmektedir, fakat 

adipoz doku ve plasenta kaynaklı bazı adipokin ve/veya proinflamatuar sitokinler gibi 

bazı diğer etkenler de bu süreci etkileyebilmektedir (14). 
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Çalışmamızda preeklampsi ve İUGG patofizyolojisinin detaylı anlaşılabilmesi 

amacı ile, adipoz dokudan salınan VKİ, hipertrigliseridemi, hiperglisemi ve IR ile 

arasında pozitif ilişki saptanan LCN2 düzeylerinin İUGG olan normal arteriyel 

tansiyonlu ve preeklamptik gebelerde karşılaştırılması amaçlanmaktadır. 

Serum LCN2 düzeylerinde eğer istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilirse bu 

parametrenin preeklampsi ve İUGG patofizyolojisinde önemli rol oynadığı tespit 

edilecek. Böylece preeklampsi ve İUGG teşhis ve tedavisinde daha etkin olunmasına ve 

hem hastaların daha erken tespitine hem de olası zararlarının azaltılabilmesine faydalı 

olunabilecektir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

 
2.1. Gebelikte Hipertansif Hastalıklar 

Tüm gebeliklerin %6-20’sinde hipertansiyon saptanır. Hipertansiyon tüm 

dünyada hem maternal hem de perinatal mortalitenin en sık saptanan dört nedeni 

arasında yer alır (17). 

Preeklampsi, nulliparlarda sık görülen, 20. haftadan sonra ortaya çıkan, 

hipertansiyon proteinüri ve/veya ödem birlikteliği ile seyreden, insidansı %6–8 olan, “ 

bilinmeyen etyolojiler kompleksi” olarak tanımlanan bir gebelik patolojisidir (17). 

Progresif olarak ilerler ve ancak doğumda plasenta ve eklerinin vücuttan ayrılması ile 

son bulur. Bu durum gebe insana özgüdür ve en çok primigravidalarda görülür (18). 

Berg ve arkadaşları (19), ABD’de 1991- 1997 yılları arasında görülen maternal 

ölümün %16 nedeninin gebelik ile ilişkili hipertansiyon olduğunu bildirmişlerdir. Yine 

aynı çalışmada, preeklampsiye bağlı maternal ölümün siyah ırkta 3 kat daha fazla 

olduğu gösterilmiştir (19). 

 
2.1.1. Terminoloji ve sınıflama 

Son yıllarda, gebelikle birlikte görülen hipertansif hastalıkların tanımını tarif 

etmede kullanılan terminoloji ve sınıflandırma giderek daha karışık ve yanıltıcı 

olmaktadır. Gebelikten önce de mevcut olan hipertansiyon ile gebeliğin neden olduğu 

hipertansiyon (PIH = pregnancy induced hypertension) ayırımı kritiktir. Bu iki klinik 

tablonun patofizyolojileri, maternal ve fetal prognozları farklı olup, bunlara bağlı olarak 

tedavileri de farklıdır. Ulusal Yüksek Kan Basıncı Eğitim Programı (NHBPEP) çalışma 

grubu (20), gebelikte hipertansiyon tanısı konusunda uzun süredir var olan karmaşık 

terminolojiyi belli bir düzene sokmak için, yeni bir sınıflandırma sistemi önermiştir. Bu 

sınıflandırma sistemine göre, gebelikle ilişkili hipertansif hastalıklar; gestasyonel 

hipertansiyon, kronik hipertansiyon, kronik hipertansiyon zemininde süperempoze 

preeklampsi, preeklampsi ve eklampsi olmak üzere 5 formda tanımlanmıştır. 

Gebelikte hipertansiyon, en az 6 saat ara ile iki defa yapılan ölçümlerde kan 

basıncının 140/90 mmHg veya üzerinde olması durumudur (21). 
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Uluslararası Hipertansiyon Cemiyeti’nin kabul ettiği sınıflama sistemi 

günümüzde halen geçerliliğini korumakta olup pek çok klinik tarafından 

kullanılmaktadır. Tablo 1’de kabul edilen sınıflandırmaya dair veriler sunulmuştur (20). 

 
Tablo 1. Uluslararası Hipertansiyon Cemiyeti’nin kabul ettiği sınıflama sistemi 

Gestasyonel 
Hipertansiyon 

Preeklampsinin 
Major Kriterleri 

Preeklampsinin 
Minör Kriterleri Eklampsi Süperimpoze 

Preeklampsi 
Kronik 

Hipertansiyon 

Proteinüri (-) 160/110 mm Hg’ya 
büyük veya eşit 
hipertansiyon 
varlıgı 

20. haftadan sonra 
140/90 mm Hg’ya 
eşit veya yüksek 
tansiyon 
saptanması. 

Konvülziyon Hipertansiyonu oldugu 
bilinen hastada 20. 
haftasından sonra 
proteinüri olması. 

Tansiyonun 
gebelikten veya 
20. haftadan önce 
140/90 mm Hg 
veya üzerinde 
olması 

İlk kez 
gebelikte 
saptanan 
140/90 mm 
Hg’dan fazla 
tansiyon. 

Proteinürinin 
2gr/24h veya stikle 
iki veya daha fazla 
pozitiflik. 

24 saatlik idrarda 
300 mg proteinüri 
veya stikle bir 
pozitif proteinüri 
varlığı. 

 20. gebelik haftasından 
sonra hipertansiyon ve 
proteinürisi olduğu 
bilinen 
hastada proteinüri ve 
tansiyon artışı veya Plt < 
100.000 olması. 

12.haftadan sonra 
devam eden ve 
20. haftadan önce 
saptanan 140/90 
mm Hg veya 
üzeri 
tansiyon. 

Tansiyonun 12. 
haftada 
normale 
dönmesi 
beklenir. 

*Serum Cre > 1.2     

Sadece 
postpartum tanı 
mümkün. 

*Plt < 100.000 
mm3 

    

Hasta 
preeklampsinin 
diger 
bulgularını 
gösterebilir. 

Mikroanjiopatik 
hemoliz veya LDH 
artısı 

    

 AST ve ALT artışı*     

 Başağrısı, vizüel 
veya serebral 
rahatsızlık 

    

 Epigastrik ağrı     

*AST: Aspartat aminotransferaz ALT: Alanin aminotransferaz LDH: Laktat dehidrojenaz Cre: Kreatinin 
Plt: Platelet 

 

2.1.1.1. Gestasyonel hipertansiyon 

Gestasyonel hipertansiyon tanısı için kan basıncı 140/90 mmHg ya da daha fazla 

değere ilk defa gebelik sırasında yükselmiş olmalı, proteinüri eşlik etmemeli ve 

postpartum 12. haftaya kadar kan basıncı değeri normal değerine dönmelidir. Bu yüzden 

gestasyonel hipertansiyon tanısı ancak doğumdan sonra mümkün olur (22). Gestasyonel 

hipertansiyon, tüm doğumların %5-10’unda görülmektedir(23). 

Otuzuncu gebelik haftası öncesi gestasyonel hipertansiyon gelişen kadınlann 

%50’sinde preeklampsi gelişmektedir (24). 
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2.1.1.2. Kronik hipertansiyon 

Kronik hipertansiyon tanı kriterleri(22): 

- Gebelikten önce de kan basıncının 140/90 mmHg üzerinde olması 

- 20. gebelik haftasından önce kan basıncının 140/90 mmHg üzerinde ölçülmesi 

- Postpartum 12. hafta sonrasında da kan basıncının 140/90 mmHg üzerinde 

devam etmesi 

Kronik hipertansiyon genellikle multipar, obez, 30 yaş üstü, diğer organ 

patolojileri (DM, renal hastalık, SLE, v.b.) olan hastalarda sık görülmektedir. Etyolojisi 

multifaktöriyel olmasına karşın, büyük bir kısmında hipertansiyon sebebi 

bilinememektedir (esansiyel hipertansiyon). Hipertansiyonda güçlü bir aile hikâyesi 

mevcuttur. 

Hasta gebe olsun veya olmasın kronik hipertansiyon ventriküler hipertrofi ve 

buna bağlı kardiovasküler yetersizlik, serebrovasküler olay ve böbrek hasarına neden 

olur. Ayrıca önemli bir morbidite nedenidir. Gebelikte kronik hipertansiyonu olan 

kadınlarda süperimpoze preeklampsi, dekolman plasenta, fetal gelişme geriliği ve 

prematürite riski artmıştır (22). 

 
2.1.1.3. Kronik hipertansiyon zemininde gelişen preeklampsi 

Kronik hipertansiyon tanısı almış bir gebede, 20. gebelik haftasından sonra kan 

basıncının yükselmesi ve buna proteinüri eklenmesidir. Kronik hipertansif bir gebede 

preeklampsi gelişmesi, gebe için önemli bir tehlikedir. 

Kronik hipertansif gebelerin %25 ve fazlasında süperimpoze preeklampsi 

görülür. Ayrıca bu hastalarda plasenta dekolmanı riski de belirgin olarak artmıştır (22). 

Kronik hipertansiyonu olan gebeler tipik olarak 24. gebelik haftasından sonra daha da 

kötüleşir ve kronik hipertansiyon olmadan preeklampsi gelişen gebelere göre daha ağır 

seyreder. Ayrıca kronik hipertansiyon zemininde preeklampsi gelişen gebelerde fetal 

gelişme geriliği insidansı da artmıştır. (22,25). 
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2.1.1.4. Preeklampsi 

Preeklampsi sadece insan gebeliklerine özgü, endotel disfonksiyonu ve 

vazospazma sekonder azalmış organ perfüzyonu ile seyreden bir klinik tablodur. 

Primatlarda da çok seyrek olarak görülebileceği rapor edilmiştir (26). 

Nulliparların bir hastalığı olarak bilinen preeklampsi primigravidalarda %10-14, 

multiparlarda %5,7-7,3 oranında görülür. Genel populasyonda ortalama insidans %6-7 

olarak kabul edilmektedir. Geçirilmiş preeklampsi öyküsü olanlarda insidans %18’dir 

(27). İkiz gebelerde tek gebeliği olanlara oranla preeklampsinin şiddeti de artmaktadır 

(28). 15 yaş altındaki gebelerde preeklampsi gelişme riski 30-40’lı yaşlara oranla 2,8 

kat artış gösterir. 

Preeklampsi, genellikle primigravidalarda 20. gebelik haftasından sonra ortaya 

çıkan hipertansiyon (sistolik kan basıncı/diastolik kan basıncı 140/90 ya da ortalama 

arter basıncı (MAP) değerinin>106 olması) (MAP=[diastolik kan basıncı x 2 + sistolik 

kan basıncı]\3) ve proteinüri (300mg/24 saat) olarak tarif edilir (29). Ancak gestasyonel 

trofoblastik hastalıklar, çoğul gebelik ve hidrops fetalis gibi durumlarda 20. gebelik 

haftasından önce de görülebilir (30). 

Normal gebeliklerin %40’ında ödem bulunabileceği gibi, preeklampside ödem 

bulunmayabilir (31). Preeklampsinin ödemi patolojiktir ve elleri, yüzü, tüm vücudu 

içerir. Chesley’e göre ödem güvenilir bir belirti değildir (31). 

Proteinüri yokluğunda preeklampsi tanısı, gestasyonel hipertansiyona; baş ağnsı, 

görme bulanıklığı, bulantı ve kusmaya eşlik eden sağ üst kadran veya epigastrik ağrı, 

İUGG, trombositopeni ve karaciğer enzim yüksekliği gibi bulguların eşlik etmesiyle 

konulabilmektedir (31). 

Daha önceleri sistolik kan basıncının 30 mmHg, diastolik kan basıncının 15 

mmHg ve üzerinde artışı preeklampsi tanısında kullanılan bir kriterdi. Ancak Levine ve 

arkadaşları 2000 yılında bu değerlerin sonuçlar üzerinde etkili bir prognostik faktör 

olmadığını göstermişlerdir (32). Bunun üzerine Hipertansiyon Çalşıma Grubu bu 

değerleri preeklampsi tanı kriterlerinden çıkarmış ancak bu kadınların daha yakın 

takibini önermiştir (28). Kan basıncındaki günlük değişimler ve ikinci trimesterde kan 

basıncının düşüp sonradan yükselmesi, kronik hipertansif gebelerin yanlışlıkla 
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preeklamptik olarak değerlendirilmesine yol açabilir (22). Preeklampside hipertansiyon, 

olguların erken ve kesin bulgusudur. 

Proteinüri, glomerüler hasarın göstergesidir. 24 saatlik idrarda 300 mg ve üstü 

protein saptanması, 6 saatlik veya daha fazla ara ile alınan en az 2 idrar örneğinde 1+ 

veya daha fazla proteinüri olması patolojik proteinüri tanısı için yeterlidir (33).Yapılan 

çalışmalarda idrarda dipstik ile tespit edilen protein düzeyi ve 24 saatlik idrardaki 

protein miktarı arasında zayıf bir korelasyon vardır. Bu nedenle, 24 saatlik idrarda 

protein miktarının kantitatif tayini proteinüri için ana belirleyici test olmalıdır (28). 

Preeklampsi, zaman zaman renal damarlardaki spazm ile karakterize bir durum olduğu 

için farklı idrar örneklerinde değişen miktarlarda protein bulunur. İdrardaki protein 

miktarı, kan, bakteri, vaginal sekresyon ve amnion sıvı kontaminasyonuyla değişebilir. 

Dansitenin 1010 altında ya da 1030 üstünde olması, pH’nın 8 üzerinde olması, egzersiz 

ve postür de proteinüri miktarını değiştirebilir (22). 

Preeklampsi ağır ve hafif olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu ayrımın doğru ve kesin 

olarak yapılması klinik olarak önemli olabilir. Ağır preeklampsi ve hafif preeklampsinin 

ayrımı için kriterler Tablo 2’de sunulmuştur (22). 

 
Tablo 2. Ağır ve hafif preeklampsinin ayrımı için kriterler (22). 

Anormal bulgu Hafif Agır 
Diastolik kan basıncı < 100mm Hg ,>90mmHg 110mm Hg ve üzeri 
Proteinüri Eser-1+ arası Sebat eden 2+ ve üzeri 
Baş ağrısı Yok Var 
Görme bozukluğu Yok Var 
Üst karın ağrısı Yok Var 
Oligüri Yok Var 
Konvülziyon Yok Var (eklampsi) 
Kreatinin Normal Artmış 
Trombositopeni Yok Var 
Karaciger enzim artışı Minimal Belirgin 
İUGG Yok Var 
Pulmoner ödem Yok Var 
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American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), aşağıdaki 

kriterlerden bir veya birden fazlasının bulunması durumunu şiddetli preeklampsi olarak 

tanımlamıştır (34). 

- Kan basıncının 160/11O veya MAP değerinin >126 oluşu - Proteinüri 

5gr/24saat veya stick testte 3+/4+’lik olması - Oligüri (<500 mL/24 saat) 

- Görme bozukluğu - Serebral bozukluk, konvülziyon, baş ağrısı - Epigastrik 

ağrı, bulantı, kusma - Serum kreatininde yükselme (>1,2 mg/dl) - Trombositopeni 

(<100.000/ mm3) - Karaciğer fonksiyonlannda veya periferik yaymada bozulma - 

Pulmoner ödem ve siyanoz 

- Anormal umblikal arter doppler bulgularıyla beraber İUGG veya 

oligohidramniozis varlığı 

-Şiddetli preeklampsinin bir şekli olan HELLP (hemolysis, elevated liver 

enzymes, low platelet) sendromu multisistemik bir hastalık olup, mikroanjiopatik 

hemolitik anemi, karaciğer enzimlerinde artış ve trombositopeni ile karakterizedir. 

HELLP sendromu, şiddetli preeklampsilerin %4-12’sinde görülür (35). Olguların 

yalnızca %50’ sinde şiddetli hipertansiyon vardır. %15’inde ise hipertansiyon ve 

proteinüri görülmez (36). 

Renal tutulum ağır olduğu zaman, renal damar vazospazmı ve glomerüler 

filtrasyondaki azalmaya bağlı olarak plasma kreatinin seviyesi artar. Plasma ürik asit 

konsantrasyonu, ağır preeklamptik hastalarda daha fazla olmak üzere yükselmiştir (18). 

Karaciğer enzim artışı ve epigastrik ağrı ise hepatoselüler nekroz, iskemi ve 

ödemden kaynaklanır. İskemi sonucu infarkt hatta subkapsüler kanama oluşarak şiddetli 

ağrıya yol açabilir ve nadir de olsa karaciğer rüptürü gelişebilir (37). 

Trombositopeni, endotel aktivasyonu sonrası oluşan vazospazm ve sonucunda 

trombosit aktivasyonu ve agregasyonu ile seyreden mikroanjiopatik hemolize bağlı 

olarak gelişir (38). Mikroanjiopatik hemoliz nedeniyle hemoglobinemi, hemoglobinüri 

ve hiperbilirübinemi oluşması hastalığın ağırlığını gösterir (37). 

Görme bozukluğu preeklampside izlenebilir. Ancak körlük sık izlenen bir bulgu 

değildir ve geçicidir. Retinal arter vazospazmı ve retina dekolmanı körlük etyolojisinde 

sorumlu tutulan iki faktördür (38). 
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Preeklamptik hastalarda eklampsi gelişiminin nedeni, tam olarak 

bilinmemektedir. Eklampside serebral kan akımında değişiklik olmaktadır. 

Patofizyolojik olayın serebral vazospazm olduğu düşünülmektedir (36). 

 
2.1.1.5. Eklampsi 

Eklampsi, preeklampsi tablosuna tonik-klonik konvülziyonlann eklenmesidir. 

Nöbetlerin %50’si doğum öncesi, %30’u doğum esnasında, %20’si doğum sonrasında 

oluşur. İnsidansı gelişmiş ülkelerde 1/2000, gelişmekte olan ülkelerde ise 1/100–

1700dir (34). Eklampsi, preeeklamptik hastaların %1‘inde ve tüm doğumların %0,1-0,5’ 

inde görülür (36). 

Eklamptik konvülziyonlar hipertansiyon düzeyleriyle korelasyon göstermez. 

Patogenezinin; trombosit trombüsü, lokalize vazokonstriksiyon, hipoksi veya 

korteksteki lokal hemorajiler sorumlu tutulmaktadır (39). 

Postpartum konvülziyonların %50’si, doğumdan sonraki ilk 48 saatte ortaya 

çıkar, ancak en geç postpartum 6. haftaya kadar oluşabilmektedir (40). 

Mattar ve Sibai 2000, 399 eklamptik hastayı değerlendirmiş ve major 

komplikasyonları; dekolman plasenta (%10), nörolojik defekt (%7), aspirasyon 

pnömonisi (%7), pulmoner ödem (%5), kardiovasküler arrest (%4), akut böbrek 

yetmezliği (%4), maternal ölüm (%1) olarak tespit etmişlerdir (41). 

 
2.1.2. Preeklampside risk faktörleri 

Gebelik; hipertansiyonu ortaya çıkaran etkenlerin başında gelir, mevcut 

hipertansiyonu ise olumsuz etkiler. Olayın oluşması için trofoblastik dokunun varlığı 

gerekli olup, fetus oluşması/varlığı şart değildir (42). Preeklampsi risk faktörleri Tablo 

3’ de gösterilmiştir (22). 
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Tablo 3. Preeklampsi risk faktörleri (22). 

Hasta ile ilgili 
faktörler Partner ile ilgili faktörler Gebelikle ilişkili 

Faktörler 

Yaş Tek eşlilik Çoğul gebelik 

Nulliparite Sınırlı sperm maruziyeti Hidrops fetalis 

Daha önce preeklampsi 
geçirmis olmak 

Donör inseminasyon Kromozom anomalileri 
(trizomi 13 triploidi) 

Ailesel preeklampsi 
Anamnezi 

Oosit donasyonu Mol hidatiform 

Annenin spesifik bazı 
Hastalıkları 

Daha önceki gebeliğinde 
preeklampsi geçiren 
kadının kocası ile evli olmak 

 

Esansiyel hipertansiyon   

Bazı spesifik renal 
Hastalıklar 

  

Obesite   

İnsulin rezistansı, Diabetes 
Mellitus 

  

Trombofililer   

Otoimmun hastalıklar 
(SLE) 

  

 

2.1.3. Preeklampsi etyopatogenezi 

Preeklampsi, plasental (erken) ve maternal(geç) preeklampsi olarak iki evreli bir 

bozukluk olarak düşünülebilir (43) (Şekil 1). Plasental preeklampside, trofoblast 

invazyon yetersizliği ve bunun sonucunda gelişen hipoksik mikroçevre, patogenez için 

başlangıç noktasını (evre 1) oluşturduktan sonra ilerleyerek evre 2 klinik sendroma yol 

açar (44,45) (Şekil 2). Her zaman yetersiz invazyon preeklampsi ile sonuçlanmamakta, 

İUGG olan bebeklerde de sığ invazyon görülmektedir (43,46). 

Maternal preklampside ise plasental gelişim normaldir. Önemli olarak, evre 2 

mikrovasküler hastalık, kardiyak veya böbrek hastalıkları, DM, IR artışı ile giden 

obezite gibi önceden var olan maternal durum değişikliklerine duyarlıdır. Normal bir 

plasentasyon olsa da plasentadaki fizyolojik enflamasyon ve oksidatif stres 

ürünlerindeki artış annede yaygın bir enflamatuar yanıt ve klinik tablo oluşturmaya 

yeterlidir (Şekil-1) (43). 
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Şekil 1. Plasental (erken başlangıçlı) ve maternal (geç başlangıçlı) preeklampsi (43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Preeklampsi sendromunun “iki-evreli hastalık” olduğunu özetleyen şema 
(Borzychowski, 2006 ve Redman’ dan, 2009, uyarlanmıştır) (44,45). 

Evre 1 
Kötü plasentasyon 

(erken) 

Evre 2 
Plasental oksidatif 

stres (geç) 

 Fetal büyüme 
kısıtlılığı 

 

Plasental faktörlerin sistemik salınımı 

Preeklampsi sendromu 

Sistemik inflamatuar yanıt, 
endotel aktivasyonu 
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2. 1.4. Preeklampside patofizyolojik mekanizmalar 

Preeklampsi iki sendrom şeklinde karşımıza çıkar. İlki endotelyal hücre 

aktivasyonu, hipertansiyon ve proteinüri ile karakterize olan maternal sendromdur. 

İkincisi ise İUGG ile giden fetal komponenttir (47,48). 

Eklampsinin tanımlandığı belgeler M.Ö.2200‘ ye kadar uzanmaktadır (49). 

Nedenini açıklamak için birçok etkileyici mekanizmalar ileri sürülmüştür. ’Basit bir 

hastalık’ olmaktan çok, preeklampsi maternal, plasental ve fetal faktörlerin birkaçını 

içeren faktörlerin toplamı gibi gözükmektedir. Günümüzde araştırmalar immunolojik 

mekanizmalar, oksidatif stres ve hipoksi genlerinin üzerinde odaklanmıştır (50). 

Preeklampsinin patofizyolojisi tam olarak bilinmemesine rağmen artmış sistemik 

inflamatuar cevaba sekonder, yaygın vasküler endotelyal disfonksiyonun ve 

trofoblastların spiral arterlere yetersiz invazyonunun önemli bir rolü olduğu 

düşünülmektedir (51). 
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2.1.4.1.Anormal trofoblastik invazyon 

 
 

Şekil 3. Trofoblastlar tarafından spiral arteriollerin inkomplet invazyonu (52,53).  
 

Normal gebelikte, spiral arterlerde çarpıcı morfolojik değişiklikler oluşmaktadır. 

Endovasküler trofoblastik hücrelerin maternal spiral arterleri invaze etmesi söz 

konusudur. Bunu gerçekleştirirken endometriumun yerini alıp arter duvarının elastik ve 

musküler dokusunu harap ederler ve arter duvarında fıbrinoid bir yapının oluşmasına 

yol açarlar (35). Bu oluşum desidua myometrial bileşkeyi kapsayarak 1. trimester 

sonunda tamamlanır. Sonrasında, myometriumun derinliklerindeki radial arterlerden 

köken alan spiral arterlerin lümeninde, ikinci bir invazyon dönemi başlayıncaya kadar 

süren dinlenme fazı başlar. Daha sonra 14-16. haftalarda ikinci aşama başlayarak, spiral 

arterlerin elastik ve musküler tabakasındaki fibrinoid değişiklikler devam eder (Şekil 3). 
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Bu durum damar duvarında incelme ve spiral arterlerde kese görünümü meydana 

gelmesine yani genişlemesine neden olur (52,53). Bu değişimler, normal gebelikte 20-

22. haftaya kadar tamamlanır (47,52). Uteroplasental yatak düşük rezistanslı, düşük 

basınçlı ve yüksek akımlı hale gelir (54,55). 

            Sonuç olarak; bu çarpıcı transformasyon, plasental kan akımını arttırarak fetusun 

yeterli oranda gelişmesine olanak sağlar. Preeklampside plasenta invazyonunda parsiyel 

yetersizlik mevcuttur (56). Plasental yataktaki tüm spiral arterler trofoblastik invazyona 

uğramaz. Trofoblast hücre invazyonu yetersiz olduğunda spiral arterlerin eksik 

transformasyonu oluşur. İnvazyona uğrayan spiral arterlerde ilk faz normal olurken 

ikinci faz gelişmez ve spiral arterlerin myometrial kısımlarının reaktif muskuloelastik 

duvarları kaybolmaz ve ortalama dış çapları plasenta damarlarının yarısıdır (56,57). Kan 

akımının bozulması fetüsun gelişimini bozarak İUGG’ ye sebep olur (58).  

 

2.1.4.2. Endotelyal hücre disfonksiyonu ve inflamasyon teorisi 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda preeklampsinin hipertansiyon, dislipidemi ve 

artmış sistemik enflamatuar cevapla karakterize olduğu ve ileride maternal 

kardiyovasküler riskin artmasıyla ilişkili olduğu belirtilmiştir (59). 

Sağlıklı gebeliğin kendisi de özellikle 3.trimesterde enflamatuar durumda artış 

ile karakterizedir, preeklampside enflamasyonda aşırı artış mevcuttur ve enflamatuar 

cevabı tetikleyen faktörler (enfeksiyonlar ve romatolojik hastalıklar) preeklampsi 

gelişme ihtimalini artırır (47, 60). 

Preeklampside endotel hasarını başlatan spesifik nedenler tam bilinmemekle 

birlikte, koagulasyon sisteminin, trombositlerin ve nötrofillerin aktivasyonuyla ilişkili 

olabileceği belirtilmektedir. Preeklampside asıl patoloji artmış inflamatuar yanıt 

nedeniyle oluşan endotel hücre hasarıdır. Artmış inflamatuar yanıttan başlıca sorumlu 

faktörler, trombosit ve nötrofil aktivasyonu, oksidatif stres ve sitokinlerdir (60). 

Preeklampsi, generalize endotelyal disfonksiyonla karakterizedir (47). Giderek 

artan bilgiler endotelyal disfonksiyon ve inflamasyonun preeklampsinin patofizyolojik 

komponentlerinden biri olduğunu göstermiştir (47,61,62). Plasentadan direkt veya 

indirek olarak üretilip endotelyal fonksiyonları değiştiren faktörler: 

a) Sitokinler (63) 
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b) Serbest radikaller (64) 

c) Reaktif oksijen parçacıkları (65) 

d) Anjiogenik ve antianjiogenik faktörler (sitokinler) 

Preeklampsi ile ilişkili endotelyal hücre disfonksiyonunun “normalin generalize 

düzensizlik durumu, gebeliğin generalize maternal intravasküler adaptasyonu” 

sonucunda meydana gelebileceğini öne sürülmüştür (59). Bu hipotezde endotel hücre 

fonksiyon bozukluğunun, maternal dolaşımda bulunan nötrofiller ve monositlerin aşırı 

aktivasyonu nedeniyle meydana geldiği ileri sürülmüştür (66, 67, 68). Bu nötrofiller 

vasküler hasara neden olan elastaz ve proteaz gibi maddeler içermektedirler. Ayrıca 

maternal lökositlerdeki araşidonik asit metabolizması ürünü olan lökotrienler de 

vasküler geçirgenlikte artış, vazokonstriksiyon ve nötrofillerin aktivasyonuna neden 

olabilmektedir. Preeklampside nötrofillerden üretilen lökotrien B4 düzeyleri artmıştır. 

Nötrofiller, makrofajlar ve T lenfositler vasküler hasara katkıda bulunmaktadırlar (69). 

Lökositlerden salınan, akut faz reaksiyonunun temel mediatörleri olan, 

inflamatuar sitokinlerin örneğin interlökin-6 (IL-6) ve tümör nekrozis faktör-α’ nın 

(TNF-α) konsantrasyonları yükselir (70). Preeklampside plasentanın sitokin salınımında 

ve dolaşımdaki sitokin düzeylerinde, normotansif gebeliklerle kıyaslandığında 

farklılıklar vardır (60). Proinflamatuar sitokin düzeyleri preeklamptik gebelerin plasenta 

ve sistemik dolaşımlarında yüksektir. Ayrıca IL–8, IL–12, IL–15, IL–18, IF , TGFβ 

gibi diğer sitokinlerin de plasenta ve plazma düzeylerin yükseldiğini gösteren çalışmalar 

mevcuttur (71-73). 

Preeklampside ana sebeplerden biri olan azalmış plasental kan akımı, plasentada 

oksidatif strese neden olur. Bunun sonucunda sinsityotrofoblast debrisi (sflt-1), vasküler 

endotelyal büyüme faktörü (VEGF) gibi plasental faktörler aşırı miktarda dolaşıma 

salınır, bu maddeler enflamatuar cevap ve endotel disfonksiyonu tetikler (Şekil 4) (74). 

Tümör nekrozis faktör-α ve interlökinler gibi sitokinler, preeklampsi ile ilişkili 

oksidatif strese katkıda bulunabilir. Bu, kendi kendine çoğalan lipid peroksitlerin 

oluşumuna yol açan reaktif oksijen türleri ve serbest oksijen radikalleriyle 

karakterizedir (75). 

Endotelyal hastalıkta kilit rolü taşıdığı düşünülen oksidatif stresin; trofoblast 

apopitozisi, plasental vasküler reaktivitede değişikliğe, nitrik oksit üretiminde 
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değişikliğe ve prostaglandin dengesinin bozulmasına yol açtığı düşünülmüştür (76,77). 

Preeklampsi ve fetal gelişme geriliği gibi durumlarda reaktif oksijen radikallerinin daha 

fazla üretildiği gösterilmiştir (78). 

Trofoblastik artıklar artmıştır ve normal sistemik inflamasyona neden 

olmaktadır. Preeklampside durum değisir, çünkü oksidatif stres sinsityotrofoblast 

apopitosisini, dolayısıyla dökülmeyi artırır. Bu da endotel disfonksiyonuna neden olan 

inflamatuar cevabı artırır (Şekil 4) (74). Preeklampsinin tedavisi henüz antienflamatuar 

ajanları içermese de yeni araştırmalar enflamasyon ve oksidatif stresi azaltmaya 

odaklanmaktadır (44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Plasental debri ve hücre ölümü (74). 

 

Oksidatif stresin diğer sonuçları arasında; koagülasyonun aktivasyonu 

(trombositopeni) ve artmış kapiller permeabilite (ödem ve proteinüri) aterozisin 

karakteristik bulgusu olan mikrovasküler lipid yüklü makrofajların (köpük hücreleri) 

üretimi sayılabilir (41) (Şekil 5). Şekil 5’ de plasental yataktan alınan kan damarında 

aterozis gösterilmiştir (79). Plazma proteinlerinin ve köpüksü makrofajların endotel 

altında toplanması nedeniyle daralmış bir lümene neden olur bu durum preeklampside 

ve normatansif İUGG’ de sık görülür (80). 

Yetersiz plasentasyon ve/veya akut 
aterozis 

 

Spiral arter yetmezliği 

5 
 

Oksidatif stresteki plasenta 

  

Trofoblastik debri salınımı 

  

İnflamatuar cevap 

  

Endotel Disfonksiyonu 
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Akut aterozis ve fibrinoid nekrozun görüldüğü patolojiler (80); 

 Toksemi ± İUGG 

 Normotansif İUGG 

 Kronik hipertansiyon 

 DM 

 Sistemik lupus eritematosus 

 Normal gebelik 

 

 

Şekil 5. Plasental yataktan alınan kan damarında aterozis gösterilmiştir (şematik 
diyagram) (79). 

 

Plasental damar gelişimini kapsayan pro- ve antianjiogenik maddelerin oldukça 

geniş bir listesi vardır. Preeklampsi gelişimine yönelen gebelerin trofoblastik 

dokularında, maternal dolaşıma giren en az iki antianjiogenik faktör aşırı üretilir (50). 

 1. Solüble (çözünür) Fms-benzeri tirozin kinaz 1 (sFlt-1),düzeylerindeki artış 

plasental büyüme faktörü (PIGF) ve vasküler endotelyal büyüme faktörü 

(VEGF) konsantrasyonlarını azaltarak endotel fonksiyon bozukluğuna yol açar 

(81). 
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  2. Solüble endolgin (sEng),endotel reseptörlerine bağlanarak çeşitli TGF beta 

izotoplarını inhibe eder ve endotelde nitrik okside bağlı vazodilatasyonun 

azalmasına neden olur (82, 83). 

Endotelyal hücreler; vazodilatator maddelerin sekresyonu, vasküler 

kompartmanın bütünlüğünün sağlanması ve intravasküler koagulasyonun önlenmesi 

gibi çesitli önemli fonksiyonlara sahiptir (84). Endotel kaynaklı gevşetici faktör [EDRF 

=NO(Nitrik oksit)] ve endotelin, endotel kaynaklı maddelerdir. EDRF etkili bir 

vazodilatatör, endotelin ise vazokonstriktördür. 

Preeklampsi gelişen gebelerden elde edilen umblikal kan örneklerinde umblikal 

kord endotelinden salınan EDRF’de belirgin azalma saptanmıştır (85). Yapılan bir 

çalışmada (86), plazma endotelin-1 preeklampsili gebelerde normal gebelerden daha 

yüksek bulunmuştur. İlginç olarak, magnezyum sülfat ile tedavi edilen preeklamptik 

gebelerde endotelin-1 konsantrasyonları azalmıştır (87). 

Vasküler endotelyal hücre disfonksiyonu sonucu normal gebelikte var olan  

TXA2/ PGI2 ’nin dengesi bozulur. PGI2 güçlü bir vazodilatatör ve platelet agregasyon 

inhibitörüdür, TXA2 güçlü bir vazokonstriktör ve platelet aktivatörüdür. Hasarlanmış 

endotelde PGI2 üretimi azalır, TXA2 üretimi artar (47). TXA2/PGI2 oranının 

artışının,net sonucu anjiotensin 2 infüzyonuna duyarlılığın artışı ve en sonunda 

vazokonstriksiyondur (88) bu durumun uteroplasental kan akımını azaltacağı, spiral 

arterlerde tromboz ve plasental infarktlara neden olabileceği düşünülmektedir (89). 

Endotel hücre hasarının morfolojik kalıntıları olan glomerüler endotelyozis, plasental 

yataktaki ultrastrüktürel değişiklikler ve uterin arterdeki değişiklikler preeklampsinin 

karakteristik lezyonlarıdır (90). 

Yapılan çalışmalarda endotel hasarının sonucu olarak adezyon moleküllerinin 

arttığı saptanmıştır. Bu alanda çalışmaları yapılan bazı adezyon molekülleri ve 

integrinler: ct-1 -12 ve 13-4 integrinler, matrix metalloproteinaz-9, E-cadherin, platelet 

endotel adezyon molekülü 1, osteopontin, laminin, selektinler, intersellüler adhezyon 

molekülü (ICAN-I), vasküler hücre adhezyon molekülü (V-CAM) dır (84). 

Preeklampside adezyon moleküllerindeki artışın nötrofil aktivasyonundan 

sorumlu olabileceği savunulmuştur. Endotel hasarının ve nötrofil aktivasyonunun 
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işaretleyicisi olan VCAM–1 ve P-selektin preeklamptik gebelerin serumlarında 

artmaktadır (91). 

 
2.1.4.3. İmmünolojik etkiler 

Normal gebeliklerde T hepler-1 (Th1) ve T helper-2 (Th2) lenfosit dengesi Th2 

lehinedir. Preeklampside ise Th1 hücrelerin aktivasyonu Th2’lerden daha fazladır. 

Dolayısıyla Th1/Th2 dengesi Th1 lehine değişir ve Th1 lenfositlerin salgıladıkları 

sitokin seviyeleri preeklamptik olguların plasmalarında yüksektir. Th1 hücrelerin 

salgıladıkları sitokinler de plasenta oluşumu ve endotel fonksiyonları açısından 

olumsuzluklara neden olarak preeklampsi tablosunun ortaya çıkmasına yol açabilirler 

(92). 

Dentritik hücre sayısında artış, desiduadaki maternal ve fetal antijenlerin 

sunumunda değişikliğe neden olabilir, bu da fetal antijenlere karşı anormal maternal 

immünolojik cevaba ve sonuç olarak anormal implantasyona yol açar (93,  94). 

 
2.1.4.4. Genetik etkiler 

Preeklampsiye güçlü ailesel yatkınlık gösterilmiştir. Yapılan çalışmalarda, 

ailesel preeklampsi hikayesi olan (örnek; anne veya kızkardeşi etkilenmiş) primigravid 

kadınlarda, aile hikayesi olmayan primigravidlere göre, preeklampsi riskinin 2–5 kat 

daha fazla olduğu gösterilmiştir (95). 

Yakın zamanda yaptıkları derlemelerinde Ward ve Lindheimer (2009), 

preeklampsiyle ilişkili olma olasılığı olan 70’ den fazla genin değerlendirildiğini 

saptamışlardır (96). 2008 de yapılan bir çalışmada yaklaşık 22 000 gen taraması 

yapılarak preeklamptik gebelerdeki plasental gen expresyonu incelenmiş ve özellikle 

immün sistem, inflamasyon, oksidatif stres ile bağlantılı olan 58 genin expresyonunun 

arttığı gösterilmiştir (97). 

 
2.1.5. Preeklampside insulin rezistansı ve glukoz intoleransı 

Gebede hipertansiyon varlığı durumunda üçüncü trimesterde maksimum olmak 

üzere IR’ da artış vardır. Obezite, insulin sensitivitesinin azalmasıyla ilişkili olarak 

gebelikte hipertansiyon için bir risk faktörüdür (98, 99). Aynı şekilde gestasyonel 
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diyabet de hipertansiyon için artmış bir risk oluşturmaktadır (100). Yapılan bir 

çalışmada normotansif kalacak ve preeklampsi gelişecek hastalar arasında glukoz 

düzeyleri arasında fark bulunmamıştır. Bununla birlikte normotansif hastaların %9’ un 

da glukoz yükleme testi yüksekken, hipertansif hastalarda bu oran %27 dir (101). 

Yirminci gebelik haftasında ölçülen açlık plazma insulin seviyesi preeklamptik 

hastalarda normotansif hastalara göre belirgin olarak yüksek saptanmıştır (101).  

Esansiyel hipertansiyon; glukoz intoleransı ve dislipidemiyi de içeren sendrom 

X adı verilen metabolik anormalliklerle ilişkilidir (102). Artmış glukoz düzeyleri veya 

lipid düzeyindeki anormalliklerin daha sonra gelişebilecek esansiyel hipertansiyon riski 

için marker oluşturacağı gösterilmiştir (103, 104). Sınırlı bilgiler gebelikte de benzer 

şekilde hipertansiyon, glukoz ve lipid düzeyleri arasında ilişki olabileceğini 

düşündürmektedir. Gestasyonel diyabet veya gestasyonel glukoz intoleransı bulunan 

gebelerde hipertansiyon riskinin artmış olduğu bazı çalışmalarda rapor edilmiştir (98, 

105). Ayrıca, özellikle preeklampside olmak üzere gebelik döneminde oluşan 

hipertansiyonda yüksek insulin düzeyleri rapor edilmiştir (101, 106- 108). 

Benzer şekilde artmış trigliserid ve total kolesterol gibi lipid anormallikleri de 

hipertansif gebelerde rapor edilmiştir (76, 106, 109). Trigliserid (TG) ve serbest yağ 

asidleri normal gebeliklere göre iki kat daha artmıştır. Trigliserid ve serbest yağ asidleri, 

hastalık klinik olarak belirgin olmadan haftalar veya aylar önce artmaktadır (76, 110). 

Preeklamptik hastalarda kardiyovasküler hastalıklarla ilişkili olan düşük dansiteli 

lipoprotein (LDL) miktarı artarken, kardiyoprotektif etkili yüksek dansiteli lipoprotein 

(HDL) miktarı azalmaktadır (111-113). 

 
2.1.6. Preeklampsinin öngörülmesi 

Preeklamptik hastalarda hem ilk trimester gibi erken gebelik haftalarında, hem 

de preeklampsinin ortaya çıktığı üçüncü trimester döneminde lipid profili üzerinde 

yapılan pek çok araştırma, preeklamptik hastalarda lipid profilinde normal gebelere göre 

belirgin değişiklikler olduğunu göstermiştir. Plazmadaki lipoproteinler gebelik boyunca 

sürekli artış gösterir. Estradiol, progesteron ve HPL arasında pozitif bir korelasyon 

vardır. LDL kolesterol 36. haftada en yüksek değerine ulaşır. HDL kolesterol 25. 

haftada pik yapar ve 32. haftaya doğru düşmeye başlar ve bundan sonra doğuma kadar 
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aynı seviyede kalır. Lipoprotein lipaz aktivitesindeki artışla birlikte trigliseridler 

gebelikte artarlar. Gebelik, tip 4 dislipoproteinemi olarak klasifiye edilmiştir. Artmış 

trigliseridler primer olarak LDL partiküllerinde bulunur. Fakat çok düşük dansiteli 

lipoprotein (VLDL) ve HDL’ nin de TG içeriği artmıştır. Fetal kalori ihtiyacı arttığı 

için, gebelikte hormonal ortamın etkisi altında tüm lipid taşıyıcılarının miktarı 

artmaktadır (114). 

Lipidler, preeklampsinin patolojisinde çok önemli bir rol oynamaktadır. 

Histolojik çalışmalar preeklampside, plasental yataktaki küçük muskuler arterlerin 

intima ve mediasında akut ateroskleroz olduğunu göstermiştir. Arteryel ve desidual 

hücrelerde köpük hücrelerinin varlığı dikkati çekmiştir. Arteryel köpük hücreleri 

özellikle okside olmuş LDL ile birlikte lipid peroksidasyonunun arttığını 

göstermektedir. Lipid peroksidasyonu ürünü olan malondialdehit, preeklampsili nullipar 

kadınlardaki serbest yağ asidi anormallikleri ve TG ile ilişkili bulunmuştur (115, 116). 

Preeklampside ailesel eğilimin rolü olduğu iyi bilinmektedir. Preeklampside 

lipoprotein-a’ nın yukseldiği saptanmıstır. Lipoprotein-a kolesterol için bir 

prekürsördür. Lipoprotein-a’nın çok yüksek değerleri uterin spiral arterlerde fibrin 

birikimine yol açarak preeklampsinin gelişimine katkıda bulunur (117). 

Kardiyovasküler sistem üzerinde yapılan araştırmalar serumda bulunan lipidlerin 

endotelyal fonksiyon üzerine direk etkisi olduğunu göstermiştir. Anormal serum lipid 

düzeyleri endotelyal disfonksiyonla ilişkili bulunmuştur (118-120). Gebelikte gerekli 

olan fetal ihtiyacı karşılamak için lipid ve lipoprotein metabolizmasında dramatik 

değişiklikler olmakta, plazma kolesterol ve TG düzeyleri %50 oranında artmaktadır 

(121). Preeklamptik hastalarda ise TG ve kolesterol konsantrasyonları normal gebelere 

gore 1,5- 2 kat fazla olarak bulunmuştur. Bozulmuş lipid profili, endotelyal hücreler ve 

oksidatif stres arasındaki ilişkinin preeklampsinin patofizyolojisinde major rol oynadığı 

ileri sürülmüştür (46, 61, 76, 122, 123). Dolaşımdaki trigliseridden zengin 

lipoproteinler, küçük yoğunluklu lipoprotein subfraksiyonunu (LDL- III) oluşturarak 

endotelyal disfonksiyonu indüklemektedir. Küçük yoğunluklu LDL daha büyük 

partiküllere göre daha hızlı okside olmakta, makrofajlar tarafından köpük hücrelerini 

oluşturmak üzere daha hızlı alınmaktadır (112, 124, 125).Endotelyal disfonksiyonun 

plasental akım azlığına mı bağlı, yoksa direk hiperlipideminin sonucu mu olduğuna dair 

iki hipotez kurulabilir. Endotelyal hücre aktivasyonunun veya hasarının, direk veya 
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indirek olarak lökositlerin ve trombositlerin aktivasyonuna ve köpük hücrelerinin 

oluşumuna yol açtığı gösterilmiştir (110). Yüksek LDL kolesterol maruziyeti 

durumunda makrofajlar, lökositler ve aktive olmuş trombositler bir inflamatuar cevabı 

tetikleyerek sitokin ve adezyon moleküllerinin oluşumuna neden olarak trombojenik 

olaya neden olmaktadır. Bunları dikkate alarak erken gebelik döneminde dolaşımda 

artan lipidlerin yetersiz plasental implantasyona ve azalmış plasental perfüzyona yol 

açabileceği düşünülmüştür. İlk trimester serum kolesterol konsantrasyonunun 

preeklampsi riski ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (126, 127). Plasental implantasyon 

defektinin nedeni ister hiperlipidemi, ister diğer nedenler olsun, sonuçta plasental 

hipoksiye neden olarak plasental dokuda aşırı lipid peroksidasyonuyla sonuçlanan 

olaylar zincirini başlatmaktadır (46). Oluşan lipid peroksitler endotelyal hücre hasarına 

yol açarak PGI sentezinde azalmaya neden olmaktadır. Endotelyal disfonksiyon sonucu 

veya direk lipidlerin etkisi ile artan trombosit aktivasyonu, tromboksan sentezinde artışa 

yol açmaktadır. TXA ve PGI arasındaki bu dengesizlik vazokonstruksiyonla 

sonuçlanmaktadır. Lipid profilindeki değişikliklerle preeklampsi arasındaki ilişkiyi 

gösteren yukarıda sözü edilen çalışmalara ek olarak maternal obezitenin, 

preeklampsinin gelişiminde bağımsız bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir (128, 129). 

 
2.2. İntrauterin Gelişme Geriliği (İUGG) 

2.2.1. Tanımı 

Doğum ağırlığının gestasyonel yaş için 10. persentilin altında olması İUGG için 

en sık kullanılan tanım olmasına rağmen fetal ağırlığın gestasyonel yaş için 3-5-

15.persentilin altında olması veya 2 SD altında olması, fetal abdominal çevrenin 

gestasyonel yaş için 2SD altında olması da diğer kullanılan parametrelerdir (130). 

İntrauterin gelişim ve bunun sapmaları modern obstetrikte önemli bir yer 

tutmaktadır. Doğum ağırlığı; gestasyonel yaş ve fetal gelişime bağlıdır. Doğum ağırlığı 

perinatal morbidite ve mortaliteyi belirleyen en önemli bulgulardandır. Büyüme 

kısıtlılığı olan infant normal büyüyen infant ile karşılaştırıldığında asfiksi, mekonyum 

aspirasyonu, respiratuar distress sendromu (RDS), masif pulmoner hemoraji, kronik 

akciğer hastalığı, hipotermi, hipoglisemi, hipokalsemi, polistemi, hipervizkozite, sepsis, 

intraventriküler hemoraji (İVH), nekrotizan enterokolit (NEC), koagulasyon 
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anormallikleri gelişimine daha yatkındır. Şekil 6’ da gösterildiği gibi doğum ağırlığı 

persentili düştükçe hem morbidite, hem de mortalitede önemli bir artış gözlemlenmiştir. 

 

 

Şekil 6. 1560 SGA’lı fetüste morbidite ve mortalite 

 
Simetrik ve asimetrik İUGG konsepti 1977 yılında Campbell ve Thoms 

tarafından ortaya atıldı ve iki durumu ayırmada HC/AC oranını kullandılar (131). 

Yaklaşık %20-30 fetüs simetrik (tip1), %70-80 ise asimetrik (tip2) olarak bulunur. 

Tablo 4’ de simetrik ve asimetrik intrauterin gelişme kısıtlılığının karekteristik 

özellikleri özetlenmiştir. 

Asimetrik İUGG sıklıkla fetoplasental yetmezlik (preeklampsi, kronik 

hipertansiyon, ileri evre diabet) veya nutrisyonel yetmezlik ile ilişkilidir ve fetal kanın 

vital organlara redistribüsyonu ve sayıdan ziyade fetal hücre büyümesinde(hücresel 

hipertrofi) azalma ile ilişkilidir. Bu bebekler perinatal hipoksi, neonatal hipoglisemi 

yönünden daha fazla risk altında olmalarına rağmen uygun takiple uzun süreli prognoz 

iyidir. Simetrik gelişme geriliği olanlarda perinatal hipoksi görülmezken beyin 

hücrelerinin toplam sayısında azalmaya bağlı sinirsel gelişmede bozukluk saptanabilir 

(132). 
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Tablo 4. Simetrik ve asimetrik İUGG’nin karakteristik özellikleri 

 

 
2.2.2. İnsidansı 

Fetüslerin yaklaşık %10 ‘unun tahmini fetal ağırlığı 10. persentilin altındadır ve 

bunların çoğu sağlıklı fetüslerdir. Bunları İUGG sınıfına sokmak iyatrojenik prematürite 

risklerine sebep olur (133). 

 
2.2.3. Etiyolojisi 

Normal fetal büyüme; genetik olarak önceden belirlenmiş büyüme potansiyeli ile 

bunun fetal, plasental ve maternal faktörlerle modülasyonuna bağlı bir süreçtir (3,134). 

Sağlıklı bir annede genetik olarak normal bir fetüs ve plasentanın başarılı 

implantasyonu büyük olasılıkla sağlıklı bir bebekle sonuçlanacaktır (3). Bu faktörlerin 

herhangi birinde veya kombine bozukluk durumunda kötü gebelik sonuçları ve/veya 

İUGG  meydana gelebilir (3). 

İUGG nedenleri; fetal, plasental ve maternal nedenler olarak üç kategoride 

incelenir (Tablo 5). İUGG olgularının büyük çoğunluğunda ana neden klasik 

uteroplasental yetmezliktir (3,134). 
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Tablo 5. Fetal büyüme kısıtlılığının etyolojik faktörleri. 

 

 
2.2.3.1. Maternal nedenler 

Fetusun intrauterin dönemdeki gelişimi fetus, plasenta ve anne arasındaki 

dengeye bağlıdır. Fetus hem anneden yeteri kadar besine, hem de bu besini fetoplasental 

yapıya getirecek maternal vaskuler sisteme gereksinim duyar. Maternal hemostazda 

bozulma fetal gelişimi sınırlayacağı için önemlidir. Preeklampsi ve diğer hipertansif 

hastalıklar fetusa besin desteğini kısıtlar ve İUGG’ye neden olur (80). 

Fetal büyüme kısıtlılığında çok sayıda maternal faktör suçlanmıştır. Kronik 

hipertansiyon, renal hastalık, diabetes mellitus ve kollajen vasküler hastalıklara 

sekonder gelişen klinik maternal vasküler hastalık özellikle preeklampsi ile komplike 

olduğunda bozulmuş fetal büyümenin en sık nedenidir (135). 

Maternal vasküler hastalıkların uteroplasental perfüzyonun azalması yoluyla 

bütün İUGG’ li infantların %25-30’ undan sorumlu olduğuna inanılmaktadır. Anomalisi 

olmayan İUGG’ li infantların en sık nedenidir. Erken başlangıçlı şiddetli preeklampsi ve 

kronik hipertansiyona süperempoze preeklampsi, fetal büyümeyi en olumsuz etkileyen 
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durumlardır. Bu hastalıklarda plazma hacim artışının olmadığı ve önemli spesifik 

plasental patolojilerle birlikteliği iyi bilinmektedir (80). 

Plasental İUGG’ nin patofizyolojisini anlamak için normal plasental gelişim ve 

fetal büyüme sürecini bilmek gerekir (136, 137). İntrauterin gelişmenin devam etmesi 

yeterli oksijen ve besin desteği ile mümkün olmaktadır. Bu durum uteroplasental 

dolaşımın gebelik boyunca devam eden değişim ve gelişimi ile gerçekleşmektedir. 

Gebelikte maternal dolaşımla intervilloz alan arasındaki ilişkiyi spiral arterler sağlar. 

Spiral arterlerde önemli fizyolojik değişiklikler meydana gelir ve kan akımı on kez 

artarak fetus ve plasentanın metabolik ihtiyaçlarını karşılar. Birinci trimesterde 

trofoblastların etkin invazyonu ile küçük muskuler spiral arterlerin büyük vaskuler 

yapılar haline dönüşmesi uteroplasental dolaşımı düşük rezistanslı yüksek kapasiteli 

sistem haline getirir. Vaskuler rezistanstaki azalma diyastolde kan akımının artışına yol 

açar (138). 

İntrauterin gelişme geriliği bu fizyolojik sürecin bozulmasıyla ortaya çıkar. 

Muskuler spiral arterler intervilloz kan akımının artışına izin vermez ve preeklampsi ve 

İUGG’ne yol açan olayları başlatır (139, 140, 141). Maternal spiral arterlere bozulmuş 

trofoblastik invazyon; preeklampsi, İUGG, intrauterin ölüm ve ablasyo plasenta ile 

yakından ilişkilidir. 

Perinatal mortalite ve morbiditeyi olumsuz yönde etkileyen İUGG’nin 

saptanarak uygun şekilde takibinin yapılması önemlidir. İUGG’ne eşlik eden 

uteroplasental, umbilikal ve fetal dolaşım anomalilerini saptamak için bir çok 

araştırmacı invazif ve noninvaziv yöntemler kullanmıştır (141, 142). 

İntrauterin gelişme geriliği ve preeklampsinin saptanmasında Doppler 

ultrasonografi, önemli bir yardımcı tanı yöntemi olarak ön plana çıkmaktadır. Doppler 

ultrason, uteroplasental dolaşım boyunca kan akımını noninvaziv olarak saptama imkanı 

sağlayan ultrason tekniğidir. Doppler ultrason İUGG’nin antenatal doğru 

tanımlanmasına, zamanında müdahale ile mortalite ve morbiditede azalmaya neden olur 

(143). Fetal biyofizik profili (FBP), nonstress test (NST), arteryal ve venöz doppler 

erken başlangıçlı İUGG’de fetal riski saptama ve gebeliği güvenli olarak uzatmada 

sinerjik etkili görünmektedir (144). Doppler ultrasonografinin obstetride kullanılmasıyla 
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uteroplasental yetmezliğe bağlı İUGG olan fetüslerin erken dönemde teşhisi yapılıp, 

uygun takip programları ile fetal morbidite ve mortalitede azalma sağlanabilmiştir. 

Odegard ve arkadaşlarının yaptığı, 370 preeklamptik hastanın tansiyonu normal 

gebelerle karşılaştırıldığı bir çalışmada, şiddetli hastalığı olanlarda doğum ağırlığının 

%12, erken başlangıçlı olanlarda %23 azaldığı gözlenmiştir (145). 2000’ den fazla 

gebeyi içeren bir çalışmada, preeklampsi, gebelik haftasına göre küçük fetüs ve 34. 

haftadan önce doğum oranlarında artışla ilişkilidir (146). Preeklampsi fetal büyüme 

kısıtlılığına neden olabilir ve özellikle, 37. haftadan önce başladığında, preeklampsi 

ağırlığının bir belirtecidir (147). Bahtiyar ve arkadaşları (2007), gebe sıçanlarda kronik 

hipoksik durum oluşturarak büyüme kısıtlılığı oluşturmuşlar ve NO sentezinin 

inhibisyonu aracılığıyla, hipertansiyona bağlı büyüme anormallikleriyle ilişkili olan bir 

yol göstermişlerdir (148). 

İntrauterin gelişme geriliği için başlıca risk faktörü tansiyon yüksekliğidir. Ilımlı 

hipertansiyonda (>140/90) İUGG riski 8-15 kat artarken, ciddi hipertansiyonda 

(>180/110) İUGG riski yaklaşık 40 kat artar (149). Risk direkt olarak diastolik kan 

basıncı düzeyleri ile ilişkilidir (150). 

 
2.2.3.2. Plasental nedenler 

Plasenta fetal büyümede kritik bir rol oynar. İntrauterin gelişme geriliği olan 

fetüslerin plasentaları sıklıkla anormal boyut ve/veya fonksiyon gösterirler. Doğum 

ağırlığı, plasenta ağırlığı ve villus yüzey alanı ile yakın ilişkilidir. Plasental kitlenin 

rölatif olarak azalması, fetüsün aldığı maddelerin miktarını da etkiler. Bu yüzden 

plesenta circumvallata, parsiyel plasenta dekolmanı, plasenta akreata, plasental infarkt 

ve hemanjiom fetal büyüme kısıtlılığı ile sonuçlanabilir (151). 

Başka bir şekilde açıklanamamış fetal büyüme kısıtlılığı ve görünürde normal 

plasentaları olan bazı gebelerde, normal büyümüş fetuslarla karşılaştırıldığında 

uteroplasental kan akımı azalmıştır (152, 153). 

Endotel disfonksiyonuyla birlikte anormal plasentasyon fetal büyüme 

kısıtlılığına neden olur (154).Bu patoloji, preeklampsiyle komplike gebeliklerle ilişkili 

olduğu gösterilmiştir (57). Benzer patofizyolojiye sahip olan preeklampsi ve İUGG’de 



29 

plasental yetmezliğe neden olan anormal plasentasyon (yetersiz trofoblast invazyonu) 

söz konusudur (155). 

 
2.2.3.3. Fetal nedenler 

Kromozomal anöploidiler, konjenital anomaliler ve genetik sendromlar İUGG’ 

nin fetal nedenleridir. Kromozomal anöploidilerden trizomi 13, 18, 21 ve triploidi en sık 

görülenlerdir. Trizomi 13 ve trizomi 21’ li fetuslarda bir dereceye kadar büyüme 

kısıtlılığı vardır, fakat genellikle trizomi 18’ de olduğu kadar ağır değildir (156). 

İntrauterin gelişme geriliğinde tahmini kromozomal anormallik oranı %7-20 gibidir. 

 
2.2.4. Perinatal mortalite ve morbidite 

İntrauterin gelişme geriliği perinatal mortalite ile yakın ilişkilidir. Fetal ağırlık 

10. persentilin altında 8 kat, 3. persentilin altında 20 kat perinatal mortalite artar (157). 

Termde 1500-2500gr (<10. persentilin altı) doğan infant 10-90. persentil arasında doğan 

infantla karşılaştılınca 5-30 kat artmış perinatal mortalite ve morbidite riskine sahiptir. 

Terme 1500 gr’dan daha az (3. persentilin altı) doğarsa kötü perinatal sonuçlar için 70-

100 kat artmış risk söz konusudur (158). İntrauterin gelişme geriliği, prematurite ile 

ilişkili ise sonuçlar daha da kötüdür ve 28. gestasyonel haftadan önce hayatta kalım 

%50’ den azdır (155, 159). 

Neonatal komplikasyonlar doğum asfiksisi ve prematurite ile kombine olunca 

RDS, bronkopulmoner displazi, NEK, İVH, prematür retinopati, infeksiyon ve 

hipoglisemidir (160,161). Büyüme kısıtlılığının uzun dönem metabolik sonuçları; IR 

artış, insüline bağımlı olmayan diabet (NIDDM), esansiyel hipertansiyon, 

kardiyovasküler ve psikiyatrik rahatsızlık riskin de artışa olarak saptanmıştır (162, 163). 

Respiratuar distres sendromu, İVH, bronkopulmoner displazi gibi neonatal 

komplikasyonları primer olarak gestasyonel yaş belirlese de, doğum ağırlığı ve büyüme 

kısıtlılığının derecesi de önemlidir (3, 164, 165). 
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2.3. Lipokalinler 

2.3.1. Genel özellikleri 

Lipokalinler, hayvanlarda, bitkilerde ve bakterilerde bulunan, heterojen 

proteinlerdir. Lipokalin ailesi, adını, kökeni yunanca olan lipos ve kaliks sözcüklerinden 

almıştır (12, 166). Lipokalinler, ortak özellik olarak, tersiyer yapılarında 6 veya 8 

zincirden oluşan “β-barrel” barındıran bir protein grubudur. Lipokalin ailesinin 

üyelerinin aminoasit dizilimleri çok geniş bir çeşitlilik göstermekle birlikte, aminoasit 

dizilerinde, kısa korunmuş alan (SCR) adı verilen oldukça konservatif bir motif 

bulundururlar. Bu motifler, A, F-G ve H zincirlerinde yerleşiktir (Şekil 7). Bu üç bölge, 

işlevsel öneme sahiptir ve bir araya gelerek, hücre yüzey reseptör bağlanma bölgesini 

oluştururlar (167,168). 

Lipokalinler bulundurdukları SCR motif sayısına göre, iki alt aileye ayrılır. 

Kernel (iç yerleşimli) lipokalinlerde üç SCR’nin varlığı tipiktir; dışarıda olanlar da (dış 

yüzey) ise, bir veya iki adet SCR bulunur (12, 169,170). Kernel lipokalinler: Retinol 

bağlayıcı protein (RBP), retinoik asit bağlayıcı protein, purpurin, α-krustasiyanin, 

gebelik proteini 14, β-laktoglobulin, α1-mikroglobulin, apolipoprotein D, lazarillo, 

prostaglandin D sentaz, β-trace protein, komplement komponent 8γ, glikodelin, gözyaşı 

lipokalini, sessiz-spesifik protein (Quiesence-specific protein), insektisiyanin, bilin 

bağlayıcı protein (BBP), majör üriner protein, α2u-globulin, epididimal retinoik asit 

bağlayıcı protein, koroid pleksus protein ve nötrofil lipokalindir. Dış yüzey lipokalinler 

için ise, lipokalin 2, Bos d2 allerjen, afrodisin, probasin, α1-asit glikoprotein, von 

Emner’s-gland protein, odorant bağlayıcı protein, nitroforin ve histamin bağlayıcı 

proteinler gibi örnekler vardır (168-170). 
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Şekil 7. Lipokalinin sekonder yapısının şematik gösterimi (A-H harfleri, “barrel” 
oluşumuna katılan β-zincirleridir). Flower ve ark, 2000 den modifiye edilmiştir (168). 

 
2.3.2. Lipokalin-2 

[Nötrofil jetatinaz İlişkili lipokalin (LCN2), Onkojen24p3,Uterokalin, 

Siderokalin] 

Lipokalin-2’de “dış yüzey lipokalin” grubundan olup, ilk kez insan nötrofil 

granüllerinde saptanmıştır ve nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin (NGAL) olarak 

tanımlanmıştır. Lipokalin-2, diğer birçok lipokalin gibi 8 iplikçikli “β-barrel” 

konfromasyonu ile karakterizedir (Şekil 7). Molekül ağırlığı 25 kDa olan bu proteinin, 

178 rezidüsü vardır ve α2-mikroglobulin-ilişkili protein ve fare proteini 24p3 ile 

benzerlikleri olduğu bulunmuştur (171). 3 formda bulunmaktadır: 25 kDa molekül 

ağırlığında monomer, 46 kDa molekül ağırlığı ile disülfid bağı ile oluşan homodimer ve 

135 kDa nötrofil jelatinaz-B ile disülfid bağı oluşturduğu heterodimer (172). Karaciğer, 

akciğer, böbrek, adiposit ve makrofajlar gibi doku ve hücrelerde çok düşük düzeylerde 

eksprese olmakla birlikte, böbrek epitelyumu ve diğer epitelyumdaki hasarlarla (bu 

hasarlar; enfeksiyon, inflamasyon, iskemi, neoplastik transformasyonla oluşabilir) 

ekspresyonu indüklenmektedir (13, 173). 

Lipokalin ailesinin bir üyesi olan LCN2’nin majör ligandları sideroforlar ve 

küçük demir bağlayıcı moleküllerdir, fakat lipid ve diğer hidrofobik moleküllerin 

bağlanması ve taşınması görevini de üstlenmektedir (173, 174). İn vitro çalışmalar, 
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LCN2’nin, hücredeki apopitoz süreçleri ve hücrenin hayatta kalması için önemli 

olduğunu göstermiştir. Ayrıca, embriyogenez sırasında hücrelerin farklılaşmasının 

indüklenmesinde önemli bir rol oynamaktadır (174). 

Lipokalin-2, iki hücre yüzeyi reseptörünü bağlar: 24p3R ve megalin-kubulin. En 

azından farelerde birçok dokuda eksprese edilen 24p3R özellikle böbrek epitelyal 

hücrelerinde yüksek düzeylerde bulunur. 24p3R, LCN2 için çok spesifik bir megalin-

kubulin reseptörüdür ve proksimal tübül hücreleri tarafından üretilmektedir (175). 

Lipokalin-2’ nin mikrogram düzeyinde fareye uygulanan enjeksiyonunun, böbrek 

iskemi-reperfüzyon hasarına (Akut tübüler nekroz) karşı dramatik koruyuculuk 

sağladığı gösterilmiştir (176). Bu koruyucu etkisinin yanında aynı zamanda, böbrek 

hasarı için erken dönemde ipuçları sağlayan duyarlı bir biobelirteçdir (177, 178). 

 
2.3.2.1. Lipokalin-2 ve insülin direnci 

İnsülin direnci, inflamasyon, hipertansiyon ve dislipidemi, metabolik sendromun 

bileşenleri olup, tip II DM ve kardiyovasküler hastalıkların temel etki mekanizmalarını 

oluşturmaktadır. Adipozitenin bu zararlı etkilerinden sorumlu mekanizmalar tamamen 

ortaya konamamıştır (179). 

Günümüzde IR ile ilgili olarak iki mekanizma üzerinde durulmaktadır. Bu iki 

mekanizmadan birinde, ektopik yağ dokusu suçlanmakta, diğerinde ise adipoz dokunun 

endokrin işlevleri suçlanmaktadır (180, 181). Belirgin santral adipozite, IR sendromu 

ve/veya metabolik sendromun ana özelliklerinden biridir. Özellikle, viseral depolarda 

fazla miktarda bulunan yağ dokusu, yağ asidi akışını artırır ve Rendle’s etkisiyle, 

insüline duyarlı dokulardaki insülinin etkisini inhibe eder (8). 

Ektopik yağ depolanması sendromunu destekleyen 3 kanıt şunlardır: 

1) Farede ve insanda, lipodistrofi, karaciğer, kas ve pakreatik β-hücrelerinde 

ektopik yağ depolanması ile sonuçlanmakta ve IR ve diabete neden olmaktadır (182-

184). 

2) Çoğu obez hastada, lipidler iskelet kaslarına, karaciğere ve büyük olasılıkla 

beta hücrelerine infiltre olmaktadırlar ve lipid infiltrasyonu IR ile yakından ilişkilidir 

(185-187). 
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3) Artmış yağ hücresi boyutları, IR ve diabetle ilişkilidir. Büyük yağ hücreleri, 

yüksek düzeyli enerji akınına uyum sağlamakta yetersiz kalıyor olabilir (8). 

Adipoz dokunun endokrin işlevi, adipoz dokunun salgıladığı sinyal proteinleri 

ile yürütülen önemli bir düzenleyici süreçtir. Bu sinyal proteinleri adipositokinler ya da 

adipokinler olarak anılır. Leptin, adiponektin, rezistin, TNF-α ve IL-6 birer adipokindir 

(7). Her yağ hücresi çok küçük miktarlarda adipokin üretiyor olmasına rağmen, yağ 

dokusu vücudun en büyük organı olduğu için, salınan adipokinlerin toplam salınan 

miktarı, işlevleri etkileyebilecek düzeydedir (8). Bu sinyal proteinleri, homeostazisi, kan 

basıncını, lipid ve glikoz metabolizmasını, inflamasyonu ve aterosklerozisi modüle 

etmektedir (188). Rodentlere rekombinant adiponektin uygulandığında, kaslarda glikoz 

alımı ve yağ oksidasyonunun artışına, karaciğerde glikoz üretiminin azalmasına, tüm 

vücutta insülin duyarlılığında artışa neden olmaktadır. Adiponektin transgenik farelerde, 

IR ve DM’un kısmen düzeldiği, endojen glikoz üretiminin baskılandığı görülmüştür. 

Adiponektin-eksik olan farelerde ise, İnsülin Reseptör Substrat (IRS) ve glikoz 

intoleransı vardır (188). İnsanda plazma adiponektin düzeylerinin, adipozite, IR, tip II 

DM ve metabolik sendromla negatif; insülin duyarlılığı belirteçlerı ile pozitif 

korelasyonları olduğu bildirilmiştir (188). 

İnsülin direnci ve obezite ilişkilendirilen çok sayıda adipokinlerin bir bölümü, 

lipokalin ailesindendir. Obezite ve IR ile ilişkili olan çok sayıda lipokalinden ikisi-

LCN2, retinol bağlayıcı protein 4 adipokinler listesine yakın zamanda eklenmiştir (189). 

Obezitesi, tip II DM’u ve IR olan fare ve insanlarda, serum retinol bağlayıcı protein 4 

düzeylerinin yükseldiği ve insüline duyarlılığı artırdığı bilinen bir ilaç olan rosiglitazon 

ile LCN2, retinol bağlayıcı protein 4 serum düzeylerinin normal sınırlara indiği 

bildirilmiştir (190-192). 

Fare ve insanlarda LCN2’nin obezite, IR ve inflamasyonla ilişkisi hakkında 

çeşitli çalışmalar yapılmış ve retinol bağlayıcı protein 4 ile yapılan çalışmalarda elde 

edilen sonuçlara benzer sonuçlar elde edilmiştir. Farelerle yapılan bir çalışmada, db/db 

obez/diabetik farelerde LCN2 ekspresyonunun arttığı ve yine rosiglitazon ile bu 

ekspresyon düzeyinde düşme sağlandığı bildirilmiştir (13). 

Obez bireylerin, dolaşımdaki LCN2 konsantrasyonlarının, normal kilodaki 

bireylerin konsantrasyonlarından daha yüksek olduğu ve serum LCN2 düzeylerinin VKİ 
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ile; yaş ve cinsiyet açısından yapılan düzeltmelerden sonra bazı antropometrik 

ölçümlerle (karın çevresi, beden yağ yüzdesi vb.), sistolik kan basıncı, ASİ, trigliseritler 

ve HOMA-IR ile pozitif korelasyon gösterdiği saptanmıştır (13). 

Diabetik nefropatisi olan hastaların katıldığı 1 yıl süren bir izlem çalışmasında, 

LCN2’nin idrar düzeyinin izlem boyunca arttığı gözlenmiş ve sistatin C, üre nitrojeni ve 

kreatininle pozitif, glomerüler filtrasyon hızı ile negatif korelasyonunun olduğu 

saptanmıştır (193). Lipokalin-2’deki bu değişiklikler C-reaktif protein (CRP) ve 

HOMA-IR indeksiyle korelasyon göstermektedir (194). 

Ayrıca, 6 sağlıklı bireyin katıldığı bir çalışmada, hiperinsülinemik indüksiyon ile 

LCN2’nin dolaşımdaki miktarının arttığını, ex vivo yağ dokusu hücrelerinde ise LCN2 

üretimi ve salgılanmasında artış olduğu saptanmıştır (195). 

 
2.3.2.2. Lipokalin-2 ve diğer hastalıklar 

Kalp ve özellikle böbrekte meydana gelen iskemi reperfüzyon sonrası oluşan 

oksidatif hasarlanmada da, LCN2 ekspresyonunun arttığı gösterilmiştir (176, 196). 

LCN2’nin, böbrek hasarı için erken işaret veren, duyarlı bir biobelirteç olduğunu (177), 

lupus nefriti hastalık aktivitesi ölçümleri ile anlamlı korelasyonları olduğunu ve nüksler 

için önemli ve uygun bir biobelirteç olabileceğini bildiren çalışmalar vardır (175). 

Ayrıca, kolonun inflamatuar ve malign hastalıklarında da, malign olmayan 

epitelyumda olduğu kadar, kolonun premalign ve malign neoplastik lezyonlarında da 

yüksek miktarda eksprese edildiği bildirilmiştir (197). Akciğer, pankreas ve meme 

kanserinde de ekspresyonunun arttığı saptanmıştır (177, 198). 

Bazı araştırmalar, LCN2’nin apoptotik olduğuna dair bulgular bildirmişken, 

diğer bazı araştırmalar, pro-apoptotik veya anti-apoptotik işlevi olabileceğini ve hücreyi 

H2O2 toksisitesinden koruduğunu saptamışlardır (177, 199, 200-203). Bunlar dışında, 

akut viral ve bakteriyel enfeksiyonların ayrımında, akut peritonit ve kistik fibroziste 

serumda, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve astımda balgamda ve romatoid artritte 

snoviyal sıvıdaki miktarının arttığını gösteren araştırmalar vardır (204). 
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Ayrıca, preeklamptik gebelerde yükseldiğini gösteren çalışma mevcuttur (205). 

Kardiyovasküler sistem hastalığı olan bireylerde düzeyinin yüksek olduğu belirlenmiştir 

(206). 

Yukarıda söz edilen birçok hastalığın yerleştiği sisteme ait epitelyum 

hücrelerinin inflamasyonu sırasında, LCN2 upregülasyonu olmaktadır. Bu 

upregülasyon, akut faz yanıtının bir karakteristiği olabilir (207). Liposakkaritler ve IL-

1β gibi çeşitli inflamatuar mediatörler, LCN2 ekspresyonunu ve sekresyonunu 

indüklemektedir. Proinflamatuar transkripsiyon faktörü olan NF-κB’nin, LCN2 geninin 

promotör bölgesine bağlanarak, lipokalin ekspresyonunu aktive etmektedir (13). 

Lökositler ve epitelyum hücrelerinin, inflamasyona yanıt olarak LCN2 salgıladığı ve 

LCN2’nin, nötrofil kemoreaktanlarının sekestrasyonuna neden olduğu ve böylece 

nötrofil bağımlı inflamatuar yanıtı azalttığı varsayılmaktadır (175). 



36 

3. MATERYAL METOD 

 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Polikliniğine Ocak 2010- Temmuz 2010 tarihleri arasında başvuran İUGG olan 

normal tansiyon arteriyelli 23 gebe, İUGG olan preeklamptik 23 gebe ve normal sağlıklı 

25 gebe alındı. Bu gebelerin yaş, gebelik haftası ve VKİ ortalamalarının benzer 

olmasına dikkat edildi. Gebelik haftası, menstürel siklusu düzenli olanlarda son adet 

tarihi ile hesaplandı, menstürel siklus düzensizliği olanlarda ise ilk veya ikinci 

trimesterindaki ultrason veri sonuçlarıyla hesaplandı. Vücut kitle indexi ağırlık (kg) / 

boyun m2 olarak hesaplandı. 

Bütün gebelerde serum LCN2 düzeyleri, açlık insulin, hemogram, AST, ALT, 

AKŞ, üre, kreatinin, LDH, TG, HDL, LDL, total kolesterol düzeylerine bakıldı. Elde 

edilen bu değerler 3 grup arasında karşılaştırıldı. 

Öznelerin çalışmaya dâhil edilme kriterleri: 

1) 32 haftanın üzerinde İUGG olan normal tansiyon arteriyelli gebeler 

2) 32 haftanın üzerinde İUGG olan preeklamptik gebeler 

3)   32 haftanın üzerinde normal tansiyon arteriyelli ve  sağlıklı gebeler 

Öznelerin çalışmaya dâhil edilmeme kriterleri: 

1) Özgeçmişinde herhangi sistemik hastalık (diabet,tiroid,kalp hastalıkları,bağ 

dokusu hastalıkları,metabolik ve inflamatuar hastalıklar) anamnezi olan hastalar  

2) Çoğul gebelik 

3) Sigara kullananlar 

4) Aspirin, warfarin, lipid düşürücü ilaç, nonsteroidal antiinflamatuar ilaç v.b. 

kullananlar 

5) Rüptüre fetal memranı olanlar, aktif doğum eyleminde olanlar, 

polihidroamniyozu olanlar 

Öznelerin çalışmadan çıkarılma kriterleri: 

1) Gestasyonel DM gelişmesi: 
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Her katılımcıdan kan örneği herhangi tıbbi ve cerahi müdahale veya ilaç 

uygulanmadan önce alındı. Kan toplama zamanı aktif doğum eylemi başlamadan önce 

gerçekleştirildi. Üç gruptaki gebelerden 12 saatlik açlık sonrasında oturur pozisyonda, 

antekubital venden 8- 10 ml kan alındı. Alınan kanlar yaklaşık yarım saat oda ısısında 

bekletildikten sonra 4. 000 rpm’de 10 dk santrifuj (Eppendorf santrifuge 5810) edildi ve 

üstte kalan serumdan aynı gün serum glukoz, insülin, TG, kolesterol, HDL, LDL ve 

VLDL testleri Behring R&L (Almanya) cihazında kinetik yöntem ile hazır kit 

kullanılarak çalışıldı. 

İnsülin direnci, bazal insülin ve glikoz değerleri esas alınarak HOMA-IR 

yöntemiyle hesaplandı. Bu yönteme göre, HOMA-IR değeri IR ile doğru orantılı olup, 

indeks değeri ne kadar yüksek ise IR o kadar yüksektir. 

HOMA-IR= açlık kan şekeri (mg/dl) X açlık insülini (μIU/ml) / 405 

Her üç grubun LCN2 düzeyleri, -20 derecede dondurularak analiz gününe kadar 

saklanan serum örneklerinden çalışıldı. Örnekler Sandwich ELİSA, Biyotin işaretli 

antikor yöntemi BioVendor Research and Diagnostic Products Human Lipokalin-

2/Lipokalin-2 ELISA Cat. No: RD191102200R (BioVendor,LLC,1463 NC,USA) kiti ile 

çalışıldı. Lipokalin-2 düzeylerinin belirlenirken, 450 nm’de absorbans standart LCN2 

konsantrasyonu ile orantılıdır. Standart eğri kullanılarak konsantrasyon hesaplandı. 

İstatistiksel analizler SPSS 15,0 paket programı kullanılarak yapıldı. Veriler 

ortalama ve standart sapma olarak verildi. Gruplara göre normal dağılım analizi 

Kolmogorov-Smirnov testi ile yapıldı. Normal dağılıma uyan bebek kilosu, hemogram, 

lipokalin-2 değişkenlerinin ortalamalarını karşılaştırmak için One-Way ANOVA 

(posthoc testi: Scheffe), diğer değişkenler Kruskal-Wallis testi, ileri analizler için 

Bonferroni düzeltmeli (P<0.017) Mann-Whitney test ile analiz edildi. P<0.05 olması 

durumunda H1 hipotezi kabul edildi. Laboratuvar parametreleri arasındaki ilişkiyi 

değerlendirmek için Pearson korelasyon analizleri uygulandı. Gruplar arası ilişikiyi 

değerlendirmek için Spearman's rho analiz yöntemi kullanıldı. İstatiksel anlamlılık p< 

0,05 olarak tanımlanmıştır. 
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4. BULGULAR 

 
Çalışmaya; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın 

Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran İUGG olan normal tansiyon arteriyelli 23 

gebe (Grup 1), İUGG olan preeklamptik 23 gebe (Grup 2) ve normal sağlıklı 25 gebe 

(Grup 3) alındı. 

Grupların demografik özelliklerinin dağılımı Tablo 6’ da gösterilmiştir. 

 

Tablo 6. Grupların demografik özelliklerinin dağılımı 

Demografik özellikler(Ortalama ± standart sapma)** 

Kriterler* 

İU
G

G
 +
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 (n
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3)
(n

:2
5)

 
p*** 

Yaş 28,5±5,1 28,2±4,6 28,5±4,4 a,b,c;p>0,017 

BMİ 29,1±4,1 28,6±3,1 29,1±3,2 a,b,c; p>0,017 

Gravida 2,7±1,8 2,2±1,1 2,6±1,0 a,b,c; p>0,017 

Parite 1,3±1,4 1,1±1,0 1,2±0,8 a,b,c; p>0,017 

Abort 0,4±0,6 0,0±0,2 0,3±0,6 a,b,c; p>0,017 

SAT’a göre gestasyonel yaş 35,7±1,4 35,8±1,8 36,2±2,0 a,b,c; p>0,017 

USG’ye göre gestasyonel yaş 32,3±1,3 32,4±1,6 35,4±2,1 a;p>0,017 
b,c;p<0,017 

Doğumdaki gestasyonel yaş 35,9±1,4 37,7±1,9 38,0±0,7 a,b;p<0,017 
c;p>0,017 

*:Kriterler Kruskal Wallis Testi ile hesaplandı. 
**: Bütün veriler aritmetik ortalama±standart sapma şeklinde verilmiştir. 
***:p değeri Mann-Whitney Testi ile hesaplandı. 
**** a:grup 1 ve 2, b:grup 1 ve 3, c:grup 2 ve 3 karşılaştırılmasını gösteren kısaltma ifadeleri 
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Araştırmaya katılan bireylerin yaş, VKİ, gravida, parite ve abortus değerleri 

incelendiğinde, üç grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı 

(p>0,005) (Tablo 6). 

Her üç gebe grubunda SAT’ a göre gestasyonel yaşları arasında fark saptanmaz 

iken (p= 0,620), USG’ ye göre gestasyonel yaş açısından grup 1 ve grup 2’ nin kontrol 

grubuna göre anlamlı derecede düşük bulundu (p<0,017). Grup 1’ in doğum haftası 

grup 2 ve kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük bulundu (p<0,017) (Tablo 6). 

Gruplar arasında doppler bulgularının dağılımı Tablo 7’ de gösterilmiştir. 

 
Tablo 7. Gruplar arasında doppler bulgularının dağılımı 

Gruplar arasında doppler bulgularının dağılımı (Ortalama ± standart sapma). 

Kriterler* 
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p** 

S/D 2,5± 0,4 2,2± 0,3 2,2 ± 0,1 a,c; p>0,017 
b; p<0,017 

PI 0,9 ±0,1 0,7 ±0,2 0,7 ± 0,07 a,c; p>0,017 
b; p<0,017 

RI 0,5 ±0,07 0,5 ± 0,1 0,5 ± 0,04 a,c; p>0,017 
b; p<0,017 

*: Kruskal Wallis Testi ile hesaplandı. 
**:p değeri Mann-Whitney Testi ile hesaplandı. 
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Araştırmaya katılan bireylerin doppler bulguları incelendiğinde İUGG + 

preeklampsisi olan grubun değerleri kontrol grubuna göre yüksek bulundu (p<0,017), 

ancak normotansif İUGG’si olan grupla anlamlı fark saptanmadı (p=0,94) (Tablo 7). 

Gruplar arasında TA’ in dağılımı Tablo 8’ de gösterilmiştir. 

 
Tablo 8. Gruplar arasında TA’ in dağılımı. 

Gruplar arasında TA’ in dağılımı (Ortalama ± standart sapma). 

Kriterler 
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p** 

Sistolik TA(mmHg)* 157,3 ±12,8 103,4 ±14,02 109,6± 12,1 a,b; p < 0,017 
c; p > 0,017 

Diastolik TA(mmHg)* 97,8 ±8,5 61,7 ±11,1 70,0 ±9,5 a,b; p < 0,017 
c; p > 0,017 

*: Kruskal Wallis Testi ile hesaplandı. 
**:p değeri Mann-Whitney Testi ile hesaplandı. 

 
İUGG+preeklampsisi olan grubun ortalama sistolik ve diastolik TA anlamlı 

derecede normotansif İUGG’li gebeler ve sağlıklı gebelerden yüksek bulundu (p<0,017) 

(Tablo 8). 

Araştırmaya katılan bireylerin bebek kilosu ve Apgar skorlarının dağılımı Tablo 

9’ da verilmiştir. 
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Tablo 9. Bebek kilosu ve Apgar skorlarının gruplar arasında dağılımı. 

Bebek kilosu ve Apgar skorlarnın gruplar arasında dağılımı  
(Ortalama ± standart sapma). 

Kriterler 
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p*** 

Bebek kilosu 
(gr)* 2044,2 ± 448,6 2287,8 ± 363,7 3198,4 ± 306,1 a; p > 0,017 

b,c; p < 0,017 

Apgar 
skoru1.dk** 8,1 ± 1,3 8,2 ± 0,9 9,1± 0,6 a; p > 0,017 

b,c; p< 0,017 

Apgar skoru 
5.dk** 8,8 ± 0,9 9,1±0,8 9,5 ± 0,5 

 
a,b,c;p>0,017 

*: Anova testi ile hesaplandı. 
**:Kruskal Wallis Testi ile hesaplandı. 
***:p değeri Mann-Whitney Testi ile hesaplandı. 

 

 

Şekil 8. Grupların bebek kilosu ortalamaları 
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Bebek kilosu ve 1. dk Apgar skoru grup 1 ve 2 ‘de kontrol grubuna göre anlamlı 

derecede düşük bulundu (p<0,017) (Şekil 8) (Tablo 9). Grup 1 ve 2’ nin 5. dk Apgar 

skorları kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük olsa da aradaki fark istatiksel 

olarak anlamlı değildi (Tablo 9). 

Çalışmaya katılan bireylerin biyokimyasal parametrelerinin ve hemogram 

değerlerinin dağılımı Tablo 10’ da verilmiştir. 

 
Tablo 10. Biyokimyasal parametrelerin ve hemogram değerlerinin gruplar arasındaki 
dağılımı 

Biyokimyasal parametrelerin ve hemogram değerlerinin gruplar arasındaki dağılımı 
(Ortalama ± standart sapma). 

Kriterler 
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AST(U/L)* 40,6± 33,1 29,1 ±22,7 24,3± 15,5 a,c; p<0,017 
b; p>0,017 

ALT(U/L)* 40,5 ±46,2 32,4±30,6 19,8±8,7 a; p>0,017 
b,c; p<0,017 

Hb(g/dL)** 12,08±1,8 11,7±1,1 12,1±1,07 a,b,c; p> 0,017 
 

Platelet(K/uL)* 181,7±58,5 233,04±47,7 204,5±68,9 a; p<0,017 
b,c; p>0,017 

*: Kruskal Wallis Testi ile hesaplandı. 
**:Anova testi kullanılmıştır. 
***:p değeri Mann-Whitney Testi ile hesaplandı. 

 
AST değerleri açısından gruplar karşılaştırıldığında İUGG + preeklamptik 

gebelerin olduğu grupta istatistiksel olarak anlamlı derecede sağlıklı gebelerin olduğu 

kontrol grubundan yüksek tespit edildi (p<0,017), saf İUGG’i olan gebelerinde AST 

değerleri kontrol grubundan yüksekti ancak istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p 

değerleri sırasıyla =0.123, =0.310). İUGG + preeklampsi grubu ile saf İUGG gebelerin 

ALT değerleri sağlıklı gebelerden yüksek olarak tespit edilirken (p<0,017) her iki grup 
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arasında fark saptanmadı (p=0.123). Ancak her üç grubun AST ve ALT değerleri 

normal sınırlar içindeydi (Tablo 10). 

Hemoglobin değerleri açısından her üç grupta fark saptanmadı (p=0,503) (Tablo 

10). 

İUGG + preeklampsi grubunun platelet sayıları saf İUGG grubundaki 

gebelerden anlamlı olarak düşük tespit edilirken (p<0,017) sağlıklı gebelerle arasında 

fark saptanmadı (p=0,231). Ancak her üç grubun platelet sayıları normal sınırlar 

içindeydi (Tablo 10). 

Grupların LCN2 ve karbonhidrat metabolizması parametreleri açısından 

karşılaştırılması Tablo 11’ de verilmiştir. 

 
Tablo 11. Lipokalin 2 ve karbonhidrat metabolizması parametreleri açısından grupların 
karşılaştırılması 

Lipokalin 2 ve karbonhidrat metabolizması parametreleri açısından grupların 
karşılaştırılması (Ortalama ±standart sapma). 

Kriterler 
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AKŞ* 
(mg/dl) 78,3±15,5 97,2±45,9 79,7±9,3 a,b,c; p>0,017 

ASİ* 
(μIU/ml) 16,4±34,8 20,1±24,7 9,3±8,7 a,b,c; p>0,017 

HOMA-IR* 3,5±8,5 6,3±10,5 1,9±1,8 a,b,c; p>0,017 

LCN2** 
(ng/ml) 71,2±36,02 63,9±38,08 81,8±35,8 a,b,c; p>0,017 

*:Kruskal Walls testi 
**:Anova testi kullanılmıştır. 
***:p değeri Mann-Whitney Testi ile hesaplandı. 
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Araştırmaya katılan bireyler, karbonhidrat metabolizması parametreleri 

açısından incelendiğinde, üç grup arasında istatiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

görüldü (p değerleri sırasıyla; =0.558, =0.412, =0.891, =0.405, =0.243). Ancak 

normotansif İUGG’ de AKŞ, ASİ ve HOMA-IR değerleri diğer gruplardan yüksek 

olarak tespit edildi. Lipokalin-2 seviyesi normotansif İUGG grubunda diğer gruplardan 

düşük olarak tespit edilmesine rağmen aradaki fark istatiksel olarak anlamlı değildi 

(Tablo 11) (Şekil 9). 

Grupların LCN2 ve lipid profili karşılaştırılması Tablo 12’ de verilmiştir. 

 
Tablo 12. Lipokalin 2ve lipid profili açısından grupların karşılaştırılması. 

Lipokalin-2 ve lipid profili açısından grupların karşılaştırılması (Ortalama ± 
standart sapma). 
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HDL*(mg/dL) 53,1±16,9 50,7±15,6 54,3±11,3 a,b,c; 
p>0,017 

LDL*(mg/dL) 153,3±54,4 127,9±42,03 124,4±38,1 a,b,c; 
p>0,017 

Kolesterol*(mg/dL) 258,1±64,5 218,5±50,8 226,0±47,03 a,b,c; 
p>0,017 

TG*(mg/dL) 301,2±132,6 217,1±76,7 241,5±99,09 a,b,c; 
p>0,017 

Lipokalin-2**(ng/ml) 
 71,2±36,02 63,9±38,08 81,8±35,8 a,b,c; 

p>0,017 

*Kruskal Walls testi 
**:Anova testi kullanılmıştır. 
***:p değeri Mann-Whitney Testi ile hesaplandı. 
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Araştırmaya katılan bireyler, lipid profili açısından incelendiğinde, üç grup 

arasında istatiksel olarak anlamlı fark olmadığı görüldü (p değerleri sırasıyla; =0.455, 

=0.059, =0.055, =0.059) (Tablo 12). Ancak normotansif İUGG’ de HDL, LDL, 

kolesterol, TG seviyeleri preeklamptik İUGG’ den düşük tespit edildi (Tablo 12). 

Normotansif İUGG’ sı olan grupta LCN2 düzeyi diğer gruplardan daha düşük 

olmasına rağmen bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (Tablo 11 ve 12) (Şekil 9). 

 

Şekil 9. Grupların LCN2 (ng/ml) düzeyleri. 

 
Lipokalin-2 Plazma Düzeyleri ile Diğer Parametrelerin İlişkisi: Üç grupta ve 

çalışmaya katılan bireyler bir bütün olarak ele alındığında; LCN2 düzeyleri ile AKŞ, 

ASİ, HOMA-IR ve VKİ düzeylerinin ilişkisi Tablo 13’ de gösterilmiştir. 
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Tablo 13. Üç Grupta ve çalışmaya katılan bireyler bir bütün olarak ele alındığında; 
LCN2 düzeyleri ile AKŞ, ASİ, HOMA-IR ve VKİ düzeyleri arasındaki ilişki. 

LCN2 düzeyleri ile AKŞ, ASİ, HOMA-IR, LCN2 ve VKİ düzeyleri arasındaki ilişki 
(Ortalama ±standart sapma).  
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 d
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:7
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r p r p r p r P 

AKŞ(mg/dl) 
 0,204 0,350 -0,160 0,466 -0,127 0,544 0,063 0,604 

ASİ(μIU/ml) 
 0,010 0,605 0,025 0,506 0,118 0,352 0,108 0,370 

HOMA-IR 0,271 0,211 0,271 0,211 -0,263 0,204 0,097 0,421 

VKİ(kg/m2) -0,202 0,356 0,028 0,900 0,192 0,357 0,043 0,721 

*: Tüm denekler için Pearson korelasyon uygulandı. 
**: Gruplar için Spearman's rho analiz yöntemi kullanıldı. 

 

Araştırma gruplarında ve katılan bireylerin tümünde, LCN2 düzeyleri ile AKŞ, 

ASİ, HOMA-IR ve VKİ düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir korelasyon 

saptanmadı (p>0,05) (Tablo 13). 

Üç grupta ve çalışmaya katılan bireyler bir bütün olarak ele alındığında; LCN2 

düzeyleri ile HDL, LDL, kolesterol, TG düzeylerinin ilişkisi Tablo 14’ de verilmiştir. 
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Tablo 14. Üç grupta ve çalışmaya katılan bireyler bir bütün olarak ele alındığında; 
LCN2 düzeyleri ile HDL, LDL, kolesterol, TG düzeyleri arasındaki ilişki. 

LCN2 düzeyleri ile HDL, LDL, kolesterol, TG düzeylerinin ilişkisi 
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r p r p r p r p 

HDL*(mg/dL) 0,181 0,408 0,026 0,907 0,220 0,291 0,188 0,116 

LDL*(mg/dL) -0,207 0,343 0,140 0,523 0,005 0,981 0,027 0,824 

Kolesterol*(mg/dL) -0,001 0,996 0,150 0,494 0,110 0,600 0,116 0,334 

TG*(mg/dL) -0,065 0,767 0,211 0,330 0,219 0,292 0,115 0,342 

*: Tüm denekler için Pearson korelasyon uygulandı. 
**: Gruplar için Spearman's rho analiz yöntemi kullanıldı. 

 

Araştırma gruplarında ve katılan bireylerin tümünde, LCN2 düzeyleri ile HDL, 

LDL, kolesterol, TG düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir korelasyon 

saptanmadı (p>0,05) (Tablo 14). 

Üç grupta ve çalışmaya katılan bireyler bir bütün olarak ele alındığında; LCN2 

düzeyleri ile sistolik TA ve diastolik TA arasındaki ilişki Tablo 15’ de verilmiştir. 
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Tablo 15. Üç grupta ve çalışmaya katılan bireyler bir bütün olarak ele alındığında; 
LCN2 düzeyleri ile sistolik TA ve diastolik TA arasındaki ilişki. 

LCN2 düzeyleri ile sistolik TA ve diastolik TA arasındaki ilişki 
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r p r p r p r p 
Sistolik 
TA(mmHg) -0,292 0,177 -0,314 0,145 -0,069 0,743 -0,110 0,362 

Diastolik 
TA(mmHg) -0,477 0,021 -0,553 0,006 0,015 0,944 -0,152 0,207 

*: Tüm denekler için Pearson korelasyon uygulandı. 
**: Gruplar için Spearman's rho analiz yöntemi kullanıldı. 

 

Araştırma gruplarında ve katılan bireylerin tümünde, LCN2 düzeyleri ile sistolik 

TA ve diastolik TA arasında istatiksel olarak anlamlı bir korelasyon saptanmadı 

(p>0,05) (Tablo 15). 

Üç grupta ve çalışmaya katılan bireyler bir bütün olarak ele alındığında; LCN2 

düzeyleri ile doğum haftası ve bebek kilosu arasındaki ilişki Tablo 16’ da verilmiştir. 
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Tablo 16. Üç grupta ve çalışmaya katılan bireyler bir bütün olarak ele alındığında; 
LCN2 düzeyleri ile doğum haftası ve bebek kilosu arasındaki ilişki. 

LCN2 düzeyleri ile doğum haftası ve bebek kilosu arasındaki ilişki 
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Doğum haftası (hft) 0,157 0,475 0,088 0,689 0,094 0,656 0,077 0,524 

Bebek kilosu (gr) 0,276 0,202 -0,245 0,260 -0,068 0,747 0,153 0,201 

*: Tüm denekler için Pearson korelasyon uygulandı. 
**: Gruplar için Spearman's rho analiz yöntemi kullanıldı. 

 

Araştırma gruplarında ve katılan bireylerin tümünde, LCN2 düzeyleri ile doğum 

haftası ve bebek kilosu arasında istatiksel olarak anlamlı bir korelasyon saptanmadı 

(p>0,05) (Tablo 16). 

Üç grupta ve çalışmaya katılan bireyler bir bütün olarak ele alındığında; LCN2 

düzeyleri ile AST ve ALT düzeylerinin ilişki Tablo 17’ de verilmiştir. 

 
Tablo 17. Üç grupta ve çalışmaya katılan bireyler bir bütün olarak ele alındığında; 
LCN2 düzeyleri ile AST ve ALT düzeyleri arasındaki ilişki. 

LCN2 düzeyleri ile AST ve ALT düzeyleri arasındaki ilişki 
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AST(U/L) -0,075 0,734 0,017 0,937 0,217 0,297 -0,129 0,285 
ALT(U/L) -0,225 0,303 0,112 0,611 0,172 0,411 -0,136 0,257 
*: Tüm denekler için Pearson korelasyon uygulandı. 
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**: Gruplar için Spearman's rho analiz yöntemi kullanıldı. 
Araştırma gruplarında ve katılan bireylerin tümünde, LCN2 düzeyleri ile AST ve 

ALT düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir korelasyon saptanmadı (p>0,05) 

(Tablo 17). 
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5. TARTIŞMA 

 
Preeklampsi 20. gebelik haftasından sonra yeni başlayan hipertansiyon ve 

proteinüri ile karakterize multisistemik bir hastalıktır. Preeklampsi ± İUGG maternal ve 

perinatal mortalite ve morbiditenin önde gelen nedenlerindendir (208-210). Bununla 

birlikte etiyolojileri ve patogenezleri halen tam olarak bilinmemesine rağmen artmış 

sistemik inflamatuar cevaba sekonder, yaygın vasküler endotelyal disfonksiyonun ve 

trofoblastların spiral arterlere yetersiz invazyonunun önemli bir rolü olduğu 

düşünülmektedir. Normal TA’li İUGG ve preeklampsinin, gebelikteki klinik 

yansımaları farklı olsa bile her ikisinde de benzer plasental patolojiler izlenmektedir 

(211,212). 

Yakın zamanda Ness ve Sibai yaptığı çalışma ile İUGG ve preeklampside 

endotelyal disfonksiyonla birlikte benzer anormal plasentasyona rağmen farklı klinik 

tabloların ortaya çıkmasını metobolik sendromun birlikteliğiyle ilgili olduğunu 

savundular. Maternal obesite, hiperlipidemi, IR ve koagülasyon faktörleri varlığında 

klinik tablonun preeklampsi olacağını kanıtlamışlardır (154). 

Bizim çalışmamızda normotansif İUGG grubunda HDL, LDL, total kolesterol ve 

TG seviyeleri preeklamptik İUGG grubundan düşük olmakla birlikte, sağlıklı gebelerle 

normotansif  İUGG ve preeklampsiyle birliktelik gösteren İUGG’ li hastalarda istatiksel 

olarak benzer serum lipid profili değerleri bulunmuştur.  

Çalışmamız literatürde bildirilen bazı çalışmalarla uyumludur. Örneğin Sattar ve 

arkadaşları; normotansif İUGG’ de plazma lipid seviyelerini sağlıklı gebelerle aynı 

seviyede bulmuşlardır, ancak farklı olarak preeklampsi ile komplike gebelikleri 

değerlendirmemişlerdir (213). Demir ve arkadaşlarının 2011 yılında yaptıkları 

çalışmada preeklampsi ile komplike gebelikler normal sağlıklı gebelikler ile 

kıyaslanmış, preeklamptik gebeliklerde serum kolesterol, LDL ve TG seviyelerinin 

sağlıklı gebelerle aynı olduğunu bizim çalışmamızdan farklı olarak HDL kolesterolün 

ise daha düşük olduğunu bulmuşlardır (214). Mori T ve arkadaşları 2010 yılında 

yaptıkları bir çalışmada plazma TG konsantrasyonlarını preeklampsili gebelerde yüksek 

olarak göstermişler ancak diğer lipidler açısından normal sağlıklı gebelerden farklı 

değerlerin olmadığını tespit etmişlerdir (215). 
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Alvino ve arkadaşları yaptıkları çalışmada İUGG’ li preeklamptik ve 

preeklamptik olmayan gebelerde lipid profilini ölçmüşlerdir. İUGG’ li preeklamptik 

olan gebelerde TG ve diğer lipidlerin yüksek olduğunu; İUGG’ li preeklamptik olmayan 

gebelerde ise düşük olduğunu tespit etmişlerdir (216). Benzer şekilde Morteza ve 

arkadaşları İUGG’ li hastalarda serum total kolesterol ve LDL seviyeleri düşük iken 

açlık insülin konsantrasyonlarını ve HOMA-IR seviyesini yüksek olarak bildirmişlerdir 

(217). 

Literatürdeki birçok güncel çalışmada bizim çalışmamızdan farklı olarak İUGG’ 

de serum lipidlerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Köklü ve arkadaşları 2006 yılında 

yaptıkları çalışmada aort duvar kalınlığı ultrason ile ölçmüşlerdir. İUGG olan 

yenidoğanda aort duvarının kalınlaştığı ve serum TG seviyesinin yüksek olduğunu 

tespit etmişlerdir (218). 

Literatürde bildirilen pek çok çalışmadan farklı sonuçlar elde etmemizin sebebi; 

olgu sayımızın az olması ve olguların VKİ ortalamalarının aynı ve yüksek olmasından 

kaynaklanıyor olabilir. Şöyleki maternal obezitenin, preeklampsinin gelişiminde 

bağımsız bir risk faktörü olduğu daha önceki ve birçok güncel çalışmalarda 

gösterilmiştir (219, 220). 

Çalışmamızda preeklamptik İUGG‘ si olan grupta kontrol grubundaki sağlıklı 

gebelerle ve normotansif İUGG’ si olan grupla kıyaslandığında serum lipidlerinin 

yüksek olduğu ancak farkın istatiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur. 

Literatürde ise birçok çalışmada bizim çalışmamızdan farklı olarak 

preeklampside plazma lipidlerinin normal gebelerden daha yüksek düzeyde olduğu 

gösterilmiştir. Bu lipid değişikliklerinin preeklampsinin karakteristik bulgusu olan 

endotelyal hücre hasarında önemli rol oynadığı gösterilmiştir. Ancak lipid profilindeki 

artışların sebep mi sonuç mu olduğu tartışmalı bir konu olarak kalmıştır ve bu 

çalışmaların zayıf yönünü oluşturmaktadır. Artan lipid profiline sekonder mi 

preeklampsi geliştiği, preeklampsi nedeniyle mi lipid profilinin değiştiği belli değildir. 

de Lima VJ ve arkadaşlarının 2011 yılında yaptığı bir çalışmada serum VLDL ve TG 

değerlerinin preeklampsili kadınlarda sağlıklı kadınlardan anlamlı derecede yüksek 

olduğunu tespit etmişlerdir (221). Iftikhar ve arkadaşlarıda 2010 yılında yaptıkları 

çalışmada total kolesterol seviyesinin preeklampsili kadınlarda anlamlı şekilde yüksek 

olduğunu tespit ettiler (222). Sahu ve arkadaşlarıda 2009 yılında yaptıkları bir 
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çalışmada gebeliğin indüklediği hipertansiyonu olanlarda anlamlı şekilde açlık TG, total 

kolesterol ve LDL seviyelerinde yükseklik tespit etmişlerdir (223). Wiznitzer ve 

arkadaşları 2009 yılında yaptığı bir çalışmada anormal lipid seviyelerinin gebelik 

komplikasyonları (gebelik diabeti ve preeklampsi gibi) ile ilişkili olduğunu tespit 

etmişlerdir (224).  

İlk trimester kadar erken bir dönemde bile, glikoz toleransında progresif 

değişiklikler olduğu bilinmektedir. Gebeliğin ilerlemesiyle, AKŞ düzeylerinin azaldığı 

gözlenmektedir (225). Gebeliğin ilerlemesiyle, dilüsyonel etki, artmış tüketim ve 

dolaşımdaki glikoz düzeyine göre karaciğer glikoz üretiminin düşük düzeyde kalması 

gibi olası etkenlere bağlı olarak AKŞ düzeylerinin azaldığı gözlenmektedir (225). 

Gebelik boyunca, AKŞ’deki düşüşle birlikte ASİ düzeyinde bir artış olmaktadır. 

Gebelikte gözlenen insülin duyarlılığındaki azalmanın işlevi, gebe kadını 

hipoglisemiden korumaktadır (225). Gebelikte ve obezitede IR arttığı bilinmektedir ve 

IR’nın HOMA-IR ile değerlendirilebilmektedir (14, 226). HOMA-IR, açlık insulin ve 

açlık glikoz düzeyinin kullanıldığı bir IR modelidir (227, 228). AKŞ, ASİ ve HOMA-

IR, IR’ nın ve genel olarak karbonhidrat metabolizmasında obezite ve gebeliğe bağlı 

ortaya çıkan değişikliklerin saptanmasında kullanılan, birbirinin fonksiyonu olan 

parametrelerdir. 

Bizim çalışmamızda karbonhidrat metabolizması parametreleri gruplar arasında 

karşılaştırıldı. AKŞ, ASİ ve HOMA-IR seviyeleri normotansif İUGG’ de diğer 

gruplardan yüksek bulundu, ancak fark istatiksel olarak anlamlı değildi. 

Valerio ve arkadaşları 2011 yılında yaptıkları bir çalışmada şiddetli 

preeklampsili gebeler ile normal sağlıklı gebeler karşılaştırmışlar ve literatürdeki pek 

çok çalışmadan farklı bizim çalışmamızla uyumlu olarak her iki grupta; IR, IGF-1 ve 

metabolik sendrom komponentleri açısından fark bulamamışlardır (229). Benzer şekilde 

Salamalekis ve ark. çalışmalarında preeklampsinin hiperinsülinemi ve IR ile ilişkili 

olmadığını göstermişlerdir (230). 

Literatürde normotansif İUGG olan gebeler üzerinde yapılan çalışmalar daha 

çok postpartum dönemdeki karbonhidrat metabolizması parametrelerini incelemeye 

dayalıdır. Güncel yayınlar Krochik ve arkadaşlarının 2010 yılında yaptıkları 

çalışmadaki sonuçlara benzer bulgular elde etmişlerdir. Krochik ve arkadaşları bazal 
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insülin seviyelerini İUGG öyküsü olan çocuklarda yüksek bulmuşlardır ve yüksek 

insülin ve HOMA-IR seviyeleri, düşük insülin sensitivitesi nedeniyle İUGG öyküsü 

olan çocuklar ileride obesite riski ve metobolik sendrom riski taşıdıklarını bulmuşlardır 

(231). Bizim çalışmamızda İUGG‘ li fetüslerin doğumdan sonraki metabolik durumları 

incelenmemiştir. Horvath ve arkadaşlarının çalışmasında metabolik sendromun yüksek 

oranda gebelik komplikasyonları ile birlikte olduğu sonucuna varıldı. 172 tane 

metabolik sendromlu gebe grubu içinde 32 gebelik İUGR ile komplike olmuş (%18,6), 

sağlıklı gebe grubunda ise İUGG ile komplike olan gebelik oranı %3,6 (p < 0,001), 47 

gebelik ise preeklampsi ile komplike olmuştur (%27,3) (232). Morteza ve arkadaşları 

İUGG’ li hastalarda açlık insülin konsantrasyonlarını ve HOMA-IR seviyesini yüksek 

olarak bildirmişlerdir (217). 

Birçok çalışmada ise bizim çalışmamızdan farklı olarak preeklamptik gebelerde 

AKŞ, ASİ ve HOMA-IR seviyeleri sağlıklı gebelerden yüksek bulunmuştur. Örneğin; 

Kun A 2011 yılında yaptığı bir çalışmayla IR’ nın gestasyonel hipertansiyonla ilişkili 

olduğunu preeklampsi ile ilişkili olmadığını göstermiştir (233). Lei Q ve arkadaşları 

2010 yılında yaptıkları bir çalışmada antepartum ve postpartum dönemde preeklampsili 

ve sağlıklı gebeleri metabolik sendrom komponentleri açısından incelediler ve her iki 

dönemde de preeklampsili gebelerde düşük HDL; yüksek AKŞ, ASİ, TG ve serbest yağ 

asitleri tespit etmişlerdir (234). Preeklampsili kadınlarda yüksek IR, yüksek TG ve ürik 

asit seviyesi vardır (235). Drobny J ve arkadaşlarının 2009 yılında yaptıkları çalışmada 

preeklampsinin metabolik sendromla ilişkisi açıkca görülmektedir bu sebeple metabolik 

skor kullanılarak preeklampsi riski olan gebeler tespit edilip erken tanı ve tedavi imkanı 

sağlanabilir (236). 

Birçok çalışmada olduğu gibi çalışmamızda İUGG+preeklampsili grupta kontrol 

grubuna göre doppler bulguları istatiksel olarak anlamlı derecede sağlıklı gebelerden 

yüksek bulundu. Bu durumun sebebi maternal spiral arterlerdeki invazyon yetersizliği 

sonucu uteroplasental perfüzyonun azalması ve vasküler rezistansın artışı olarak 

gösterilmiştir (237,238). 

1. dk ve 5. dk Apgar skorları çalışmamızda İUGG+preeklampsili grupta kontrol 

grubuna göre daha düşük bulunmuştur. Literatürdeki pek çok çalışmayla uyumlu bir 

sonuç gösterilmiştir (22, 239). 
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Xiong ve ark.’nın (240) yaptığı çalışmada preeklampsinin fetal gelişim üzerine 

olan etkisi değerlendirilmiş fetal ağırlığın preeklamptik olgularda istatistiksel olarak 

anlamlı biçimde düşük olduğunu saptamışlardır. Doğum ağırlığı; çalışmamızda 

normotansif İUGG ve preeklmaptik İUGG’ li gruplarda sağlıklı gebelere göre daha 

düşük bulunmuştur. Bu durumun anormal plasentasyondan kaynaklandığı literatürdeki 

pek çok çalışmada gösterilmiştir (241).  

Yapılan çalışmalarda karaciğer enzim artışının preeklampsi gibi kötü gebelik 

sonuçlarıyla ilişkili olduğu bulunmuştur. Ancak normal kc enzim seviyeleri maternal ve 

fetal kötü sonuçları dışlamadığıda gösterilmiştir (242, 243). Bizim çalışmamızda kc 

enzimlerinden AST ve ALT düzeyleri değerlendirilmiş ve sağlıklı gebelerden farklı 

sonuçlar bulunmamıştır. Bir başka çalışmada anormal lipid konsantrasyonlarının, 

bozulmuş kc fonksiyonu ile ilişkili olabileceği öne sürülmüştür (244). Fakat bizim 

çalışmamızda AST, ALT ve lipid profili normal değerlerde saptanmıştır. 

İnsülin direnci, inflamasyon, hipertansiyon ve dislipidemi, metabolik sendromun 

bileşenleri olup, tip II DM ve kardiyovasküler hastalıkların temel etki mekanizmalarını 

oluşturmaktadır. Günümüzde IR ile ilgili olarak iki mekanizma üzerinde durulmaktadır. 

Bu iki mekanizmadan birinde, ektopik yağ dokusu suçlanmakta, diğerinde ise adipoz 

dokunun endokrin işlevleri suçlanmaktadır (180, 181). Adipoz dokunun endokrin işlevi, 

adipoz dokunun salgıladığı sinyal proteinleri ile yürütülen önemli bir düzenleyici 

süreçtir. Bu sinyal proteinleri adipositokinler ya da adipokinler olarak anılır. Yakın 

zamanda adipokin ve proinflamatuar sitokin sınıfına sokulan LCN2’nin, obezitedeki 

inflamatuar süreçler ve IR ile ilişkili olduğuna gösteren çalışmalarda, obez/diabetik 

farelerde LCN2 ekspresyonunun arttığı ve obez bireylerde dolaşımdaki LCN2 

konsantrasyonlarının, normal kilodaki bireylerin konsantrasyonlarından daha yüksek 

olduğu saptanmıştır (13). Fare ve insanlarda LCN2’nin obezite, IR ve enflamasyonla 

ilişkisi hakkında çeşitli çalışmalar yapılmış ve retinol bağlayıcı protein-4 ile yapılan 

çalışmalarda elde edilen sonuçlara benzer sonuçlar elde edilmiştir (13).  
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Borzychowski ve arkadaşları (44) preeklampsinin normal gebeliklerle kıyaslandığında 

artmış maternal sistemik inflamatuar yanıt ile beraber olduğunu belirtmişlerdir. Redman 

ve arkadaşları (45) preeklampsideki endotel hücre disfonsiyonunun, normal gebelikteki 

generalize maternal intravasküler inflamatuar adaptasyondaki generalized Perturbation 

olduğunu öne sürmüşlerdir. Yapılan çalışmalarda patolojik plasentasyonun preeklampsi 

ve İUGG için ortak etyolojik neden olduğu ortaya konmuştur. Nötrofil adezyon molekül 

ekspresyonundaki değişiklikler ve artmış serum çözünür L-selektin seviyelerinin preeklamptik 

ve İUGG’li gebelerde yüksek olması, gebeliğin bu iki patolojik durumunda da benzer maternal 

inflamatuar olayların etkili olduğu hipotezini desteklemektedir (245). Zhang ve arkadaşları 

(246) LCN2’nin adiposit ve makrofajlardaki inflamatuar aktivite ve insülin etkisindeki 

rolü ve mekanizmasını incelemişlerdir. Çok güçlü bir şekilde LCN2’nin adipoz 

dokudaki primer rolünün anti-enflamasyon olduğunu öne sürmüşlerdir. Catalan ve 

arkadaşları’da (247) obesitede LCN2’nin anti-inflamatuar etkisi üzerine yaptıkları 

çalışmayla bu tezi desteklemişlerdir. Literatürde gebe kadınlarda LCN2 seviyesi ile 

ilgili yapılmış çok az çalışma vardır ve yaptığımız araştırmada İUGG gelişen gebelerde 

LCN2 seviyeleriyle ilgili yapılmış çalışma tarafamızdan saptanamamıştır. Yapılan 

çalışmalarda preeklamptik gebelerde LCN2 seviyelerinin yüksek olduğu ve lipid profili, 

karbonhidrat metabolizması ve TA ile kolere olduğu gösterilmiştir (248-250). Gebe 

kadınlarda 3. trimesterde NGAL seviyesinin artığını ilk defa Edelstem ve arkadaşları 

tarafından 2001 yılında gösterilmiştir (251). Stepan ve arkadaşları (248) yaptıkları 

çalışmada LCN2 seviyelerinin preeklampside önemli ölçüde yüksek olduğunu 

göstermişlerdir. D’ana ve arkadaşları (249, 2509 birinci ve ikinci trimesterde LCN2 

seviyeleri yüksek olan gebelerde preeklampsi gelişebileceğini öne sürmüşlerdir (200). 

Baştaki çalışmalarda da belirtildiği gibi preeklampsi artmış inflamatuar reaksiyonların 
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bulunduğu bir durumdur ve LCN2 adipoz dokuda anti-eflamatuar role sahip bir 

adipokindir. Her ne kadar çalışmamızda her 3 gruptada LCN2 seviyeleri benzer olsa da, 

normotansif İUGG grubunda daha fazla olmak üzere preeklamptik İUGG grubunda da 

kontrol grubuna göre LCN2 seviyelerinin düşük olması yukarıda bahsettiğimiz 

çalışmaların ışığında preeklampsi ve İUGG’de LCN2 eksikliği adipositler ve 

makrofajlarda bazı inflamatuar sitokinlerin artmasına ve sonuçta enflamasyonun 

artmasına yol açabilir. Fakat bizim çalışmamızdaki olgu sayısı güçlü bir sonuç ortaya 

koymak açısından az olduğundan daha çok olgu içeren klinik çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Çalışmamızda  LCN2 ile lipid profili, HOMA-İR, AKŞ, ASİ ile arasında 

korelasyon saptanmadı. Literatürde LCN2 seviyeleri ile lipid profili, hiperinsülinemi, 

hiperglisemi ve IR arasında pozitif ilişki tespit edilen çalışmalar olduğu gibi (13) bizim 

çalışmamızdaki bulgular ile benzer şekilde  LCN2 seviyesi ile lipid profili, IR, HOMA-

İR, VKİ, CRP arasında korelasyon olmadığını bildiren çalışmalar da mevcuttur (247, 

252). 

D’Anna ve arkadaşları (249, 250) preeklamptik gebelerde yaptıkları 

çalışmalarda diastolik TA ve sistolik TA ile LCN2 seviyeleri arasında pozitif 

korelasyon saptamışlardır. Bunun aksine Choi ve arkadaşları (206) koroner arter 

hastalığı olanlarda dolaşımdaki NGAL seviyelerini  yüksek saptamalarına rağmen 

dolaşımdaki NGAL ile sistolik ve diastolik kan basıncı arasında korelasyon olmadığını 

belirtmişlerdir. Bizim çalışmamızda da bu çalışmayla uyumlu olarak gruplarda sistolik 

TA ve diastolik TA ile LCN2 arasında korelasyon saptanmadı. 
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6. SONUÇ 

Çalışmamızda,normotansif İUGG’ de daha belirgin olmak üzere,  normal 

sağlıklı gebelerle kıyaslandığında preeklamptik İUGG’si olanlarda ve normotansif 

İUGG‘ si olanlarda LCN2 seviyeleri istatiksel olarak anlamlı olmasada daha düşük 

tespit edildi. Yapılan korelasyon analizinde LCN2 seviyeleri ile lipid profili, HOMA-

İR, AKŞ, ASİ arasında korelasyon saptanmadı. 

Preeklampsinin artan sistemik inflamatuar yanıtla karakterize olduğu ve yağ 

dokusunda LCN2‘nin antiiflamasyonda primer rol aldığı çeşitli yayınlarda 

gösterilmiştir, bu nedenle azalan LCN seviyeleri preeklampside endotelyel disfonksiyon 

patogenezinin en önemli basamağı olan artan sistemik inflamasyonda rol alıyor olabilir. 

Çalışmamızda elde ettiğimiz bulgular ve literatürde yer alan çelişkili sonuçlar 

göz önüne alınırsa, LCN2’nin preeklampsi ve İUGG etyopatogenezindeki işlevinin daha 

güvenilir bir şekilde ortaya konabilmesi için daha geniş ve detaylı çalışmalara ihtiyaç 

olduğu söylenebilir. 
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