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ÖZ 

Giriş: Çalışmamızda hastanemizde tekrarlayan gebelik kaybı olan hastaların etyolojisinin araştırılması, kalıtsal 
trombofili mutasyon oranlarının retrospektif olarak incelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 1 Ocak 2014 ve 01 Haziran 2021 tarihleri arasında İzmir Katip Çelebi 
Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde takip edilen tekrarlayan 
gebelik kaybı olan hastaların trombofili panellerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi ve mutasyon oranlarının 
ortaya konulması planlandı. 

Bulgular: Çalışmada araştırılan mutasyonların saptandığı olguların sayıları ve tüm olgulara yüzdesel oranları 
şöyle sıralanmaktadır; Faktör 2 G20210A: 1 (%1,05), Faktör 5 G1691A: 13 (%13,5), MTHFR C677T: 42 (%43,75), 
MTHFR A1298C: 52 (%54,16), PAI-1 4G/5G: 51 (%53,125), Beta Fibrinojen 455 G>A: 41 (%42,7), Faktör 13 
V34L: 26 (%27), GP3A L33P: 12 (%12,5). 

MTHFR C677T mutasyonu <10. hafta TGK grubunda 38 (%45,23) olguda, diğer grupta 4 (%33,3) oranında 
görülmektedir ve fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0,002). ≥3 Gebelik kaybı olan grupta; Faktör 5 G1691A: 8 
(%22,2), PAI-1 4G/5G: 23 (%63,88), Beta Fibrinojen 455 GA: 21 (%58,3) olguda görülmüş, 2 gebelik kaybı olan 
gruptaki sırasıyla 5 (%8,3), 28 (%46,66) ve 20 (%33,3) olgudan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla 
mutasyon taşıdığı hesaplanmıştır (p=0,0001). Aksine, 2 gebelik kaybı olan olgular arasında MTHFR ve MTHFR 
A1298C mutasyonları anlamlı olarak daha yüksek sıklıktadır (p sırasıyla= 0,001,  0,0001).  

Mutasyonlar arasında sadece MTHFR A1298C takip eden başarılı gebelik öyküsü olan ve olmayan gruplar 
arasında anlamlı farklılık gösterdi; başarılı gebeliği olmayan grupta 13 (%61,9), en az bir başarılı gebeliği olan 
grupta 39 (%52) (p= 0,001) izlendi. 

Sonuç: İncelenen mutasyonların genel sıklığı, gebelik kaybının sayısı ve zamanına göre sıklığı ve takip eden 
başarılı gebelik olma durumuna göre sıklığı anlamlı değişkenlikler göstermektedir. Buna göre global olarak geçerli 
kılavuzlara göre herediter trombofiliden kuşku duyulan olgularda tanısal ve tedavi algoritmalarının doğrultusunda 
trombofili panel incelemenin yapılmasını önermekteyiz. Tekrarlayan gebelik kaybı olan hastalarda rutin olarak 
araştırılmasını önermemekteyiz.    
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SUMMARY 

Introduction: To investigate the role of inherited thrombophilia in recurrent miscariages and evaluate mutations 
linked to trombophilia in patients with recurrent miscarriages. 

Material and Method: The study conducted to patients with recurrent pregnancy loss (RPL) whom were admitted 
to Izmir Katip Celebi University, Ataturk Research and Training Hospital, between 01.01.2014 and 01.06.2021. 
Inherited thrombophilia panels were evaluated retrospectively. 

Results: The distrubution of tested mutations among the entire cohort was; Factor 2 G20210A: 1 (%1,05), Factor 
5 G1691A: 13 (%13,5), MTHFR C677T: 42 (%43,75), MTHFR A1298C: 52 (%54,16), PAI-1 4G/5G: 51 (%53,125), 
Beta Fibrinogen 455 G>A: 41 (%42,7), Factor 13 V34L: 26 (%27), GP3A L33P: 12 (%12,5). 

MTHFR C677T mutation was detected at 38 (%45,23) cases among <10. week RPL group, whereas at 4 (%33,3) 
cases among counterpart, the difference was found statistically significant (p=0,002). The distrubution of 
mutations among ≥3 RPL group was; Factor 5 G1691A: 8 (%22,2), PAI-1 4G/5G: 23 (%63,88), Beta Fibrinogen 
455 GA: 21 (%58,3), and 5 (%8,3), 28 (%46,66) ve 20 (%33,3) among 2 RPL group respectively, which were 
found statistically significant (p=0,0001). On the contrary, frequency of MTHFR C677T and MTHFR A1298C 
mutations were significantly higher among 2 RPL group  (p values= 0,001,  0,0001, respectively).  

According to positivity at least one following succesful pregnancy; only MTHFR A1298C mutation rate was 
significantly higher among negative group with 13 (%61,9) vs. 39 (%52) cases, (p= 0,001). 

Conclusion: Overall frequency, frequency according to number and occurance time of RPL and frequency 
related to following succesful pregnancy of mutations were altered in our cohort. However, we do not recommend 
the use of the thrombophilia panel in recurrent pregnancy loss, since the thrombophilia panel is not a significant 
guide in determining the treatment and is a high-cost test. 
 

 

GİRİŞ 

Tekrarlayan gebelik kaybı olan çiftler, erken 
gebelik kaybı ile ilişkili olarak duygusal travmatik 
bir deneyim yaşamaktadırlar. Abortus; 20. gebelik 
haftasından önce ya da fetal ağırlığın 500 gramın 
altında olduğu dönemde gebeliğin istemsiz olarak 
sonlanması şeklinde tanımlanmaktadır. Amerikan 
Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (ACOG-2002) ile 
Amerikan Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği 
(ASRM-2013)’nin tanımına göre tekrarlayan ge-
belik kaybı(TGK); 2 veya daha fazla gebelik kaybı 
olarak nitelendirilmektedir ve bu kayıpların ardışık 
olması gerekli değildir (1). Bu tanım ultrasono-
grafik olarak görüntülenmemiş gebelik kayıplarını 
da (biyokimyasal gebelik) içerir (1). TGK 
dünyadaki gebeliklerin %1-5 ini etkilemektedir 
(2). Klinik olarak tespit edilmiş gebeliklerin % 12-
15’i 4-20 gebelik haftası arasında spontan olarak 
kaybedilmektedir (1). İlk gebeliği abortus ile 
sonuçlanan bireylerde sonraki gebelikte abortus 
riski %2-3 artmaktadır (3). 

TGK vakalarının ancak % 40-50’sinde neden 
belirlenebilmektedir (4). TGK nedenleri arasında 
genetik, anatomik ve immunolojik faktörler, al-
loimmun patoloji, kalıtsal trombofililer, endokrino-
patiler, enfeksiyonlar ve çevresel faktörler sayıl-
maktadır (3). Kalıtsal trombofililer, tromboembolik 
hastalık riskini artıran bir genetik durumdur. Bu 
kalıtsal bozuklukların trombojenik potansiyeli 
gebelikle ilişkili fizyolojik değişiklikler nedeniyle 

artar. Gebeliğin tetiklediği trombojenik değişiklik-
ler kişide var olan pıhtılaşmaya yatkınlığı arttır-
maktadır ve böylece uteroplasental kan akımında 
azalma, plasental tromboz ve abortus kliniğiyle 
karşılaşılabilmektedir. Bu yüzden maternal trom-
bofililer (Faktör V Leiden, Protrombin ve Metilen 
Tetrahidrofolat Redüktaz (MTHFR), Plazminojen 
Aktivatör İnhibitör -1 (PAI-1) obstetrik açıdan 
önem arz etmektedir. Literatürde bu parametre-
lerin TGK ile ilişkili olduğunu destekleyen çalış-
malar mevcuttur (4). 

Bununla birlikte 25 çalışmayı içeren sistematik 
derlemede trombofili ve TGK arasındaki ilişkinin 
kesin olmadığı belirtilmiştir (5).Artmış gebelik 
kaybı oranları ile kalıtsal trombofili mutasyonları 
arasındaki ilişki açısından literatür verileri karı-
şıktır. Aradaki ilişkinin anlamlı olduğunu belirten 
çalışmalar kadar trombofilinin risk etkeni olarak 
öneminin düşük olduğunu öne süren araştırmalar 
da mevcuttur. 

Çalışmamızda hastanemizde tekrarlayan gebelik 
kaybı olan hastaların etyolojisinin araştırılması, 
kalıtsal trombofili mutasyon oranlarının retros-
pektif olarak incelenmesi amaçlanmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmamıza 1 Ocak 2014 ve 01 Haziran 2021 
tarihleri arasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 
(İKÇÜ) Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde takip edilen, 
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tekrarlayan gebelik kaybı olan hastaların trom-
bofili panellerinin retrospektif olarak değerlendiril-
mesi ve mutasyon oranlarının ortaya konulması 
planlandı. Çalışmamız İKÇÜ girişimsel olmayan 
etik kurulunda 24/06/2021 tarih, 345 karar numa-
rasıyla etik kurul onayı almıştır. Hastaların 
yaşları, kilo, boy, alkol kullanımı, sigara kullanımı, 
maternal ve paternal kromozom sonuçları, endo-
krinopatiler, sistemik hastalıklar, gebelik kayıpla-
rının haftaları, gebelik sonuçları, trombofili paneli 
parametreleri elektronik veri tabanı üzerinde 
taranarak dökümante edildi. 

Çalışmaya dahil edilme kriterleri; 18-45 yaş 
arasındaki TGK öyküsü olan, karyotip anomalisi 
olmayan çiftler, konjenital ve edinsel uterus ve 
genital anomalisi, sistemik hastalığı (DM, HT, 
SLE,Troid hastalıkları) ve antifosfolipid sendromu 
olmaması olarak belirlendi. 

Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı 
istatistiksel metodların (ortalama, standart sap-
ma, medyan, frekans, oran, minimum, maksimum) 
kullanılması; nicel verilerin normal dağılıma 
uygunluklarının Kolmogorov-Smirnov ile kontrol 
edildi, iki grubun ölçüm değerleri arasındaki 
farkın analizinde normal dağılıma uyduğu 
durumlarda Student’s t testi; uymadığı durum-
larda ise Mann-Whitney U testiuygulandı.Veriler 
IBM SPSS Statistics Standard Concurrent User V 
26 (IBM Corp., Armonk, New York, ABD) istatistik 
paket programında değerlendirildi. 

BULGULAR 

Çalışmamızda başlangıçta 311 gebelik kaybı 
olan olgu değerlendirildi. 38 olgu sistemik hasta-
lıkları, 18 olgu parental karyotip anomalisi, 24 
olgu AFAS, 9 olgu konjenital uterin anomali nede-
niyle çalışma dışı bırakıldı. Kalan 222 olgunun 
128’i veri kayıt eksikliği olması nedeniyle elendi. 
Kalan 96 olguya ait demografik veriler incelendi-
ğinde ortalama yaş 34 ± 5,19, ortalama VKİ 26 ± 
3,4, ortalama düşük sayısı 2,6 ± 1,03 olarak he-
saplandı, olguların 24’ü (%25) sigara, 8’i (%8,3) 
düzenli alkol kullanımı olduğunu bildirdi. Çalışma-
da araştırılan mutasyonların saptandığı olguların 
sayıları ve tüm olgulara yüzdesel oranları Tablo 
1’de sunulmuştur. Major mutasyonların homozi-
got veya heterozigot olma durumlarına göre 
sayısal ve oransal veriler Tablo 2’de sunulmuştur. 

Olgular; 10. gebelik haftası sınır alınarak, gebelik 
kaybının gerçekleştiği haftaya göre altındakiler ve 

üstündekiler olmak üzere iki gruba ayrıldı. <10. 
hafta TGK grubunda 84 olgu, ≥10. hafta TGK 
grubunda 12 olgu sıralandı. Demografik veriler ve 
antikoagülan kullanımının iki grup arasında 
kıyaslamasında ortalama yaş ve antikoagülan 
kullanım oranında istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulunmadı (p= 0,019, 0,1; sırasıyla). Öte yandan 
≥10. hafta TGK öyküsü olan kadınların ortalama 
VKİ 29,7 ± 3,8, diğer grubunsa 26,3 ± 3,6 hesap-
landı, fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p= 0,001). 
Gruplar arasında; faktör 2 G20210A, faktör 5 
G1691A, MTHFR A1298C, MTHFR A1298C, PAI-
1 4G/5G, Beta Fibrinojen 455 GA, GP3A L33P ve 
Faktör 13 V34L mutasyonlarının saptanma oran-
ları arasında anlamlı fark bulunmadı. MTHFR 
C677T mutasyonu <10. hafta TGK grubunda 38 
(%45,23) olguda, diğer grupta 4 (%33,3) oranın-
da görülmektedir ve fark istatistiksel olarak 
anlamlı (p=0,002) olup Tablo 3’te sunulmuştur.  

Olgular; 2 ve ≥3 gebelik kaybı sayısına göre iki 
gruba ayrıldı ve parametreler iki grup arasında 
kıyaslandı. 2 gebelik kaybı olan 60, ≥3 gebelik 
kaybı olan 36 olgu arasındaki demografik verile-
rin kıyaslanmasında VKİ oranları arasında an-
lamlı fark bulunmazken (p= 0,1), alkol tüketimi 
oranları eşitti. 2 gebelik kaybı olan 60 olgunun 
yaş ortalaması 34,6 ± 4,9, diğer olgularınki 33,5 ± 
4,2 hesaplandı ve buna göre 2 gebelik kaybı olan 
olguların yaşı diğerlerinden anlamlı olarak yüksek 
bulundu (p= 0,02). Sigara kullanımında 3 ve daha 
fazla gebelik kaybı olan grup 16 (%26,66), diğer 
grup 8 (%22,2) olgu gösterdi ve fark istatistiksel 
düzeyde anlamlı bulunmadı. Antikoagülan kulla-
nım sıklığı açısından gruplar arasında anlamlı 
fark yoktur (p=0,7). Faktör 2 G20210A, Faktör 13 
V34L ve GP3A L33P mutasyonları saptanma 
oranları gruplar arasında farklı bulunmadı (p 
sırasıyla= hesaplanamaz, 0,2, 0,1). ≥3 Gebelik 
kaybı olan grupta; Faktör 5 G1691A: 8 (%22,2), 
PAI-1 4G/5G: 23 (%63,88), Beta Fibrinojen 455 
GA: 21 (%58,3) olguda görülmüş, 2 gebelik kaybı 
olan gruptaki sırasıyla 5 (%8,3), 28 (%46,66) ve 
20 (%33,3) olgudan istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde daha fazla mutasyon taşıdığı hesaplan-
mıştır (p=0,0001). Aksine, 2 gebelik kaybı olan 
olgular arasında MTHFR C677T mutasyonu olan 
29 (%48,3) olgu ve MTHFR A1298C mutasyonu 
olan 37 (%61,66) olguya karşılık, ≥3 gebelik 
kaybı olanlarda sırasıyla 13 (%36,11) ve 15 
(%41,66) olgulardan istatistisel olarak anlamlı 
düzeyde fazla bulundu (p sırasıyla= 0,001, 
0,0001) Tablo 4.  
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Tablo 1. Trombofili mutasyonlarının pozitiflik oranları 

Negatif Pozitif Parametre 

Frekans Oran (%) Frekans Oran (%) 

Faktör 2 G20210A 95 98,95 1 1,05 

Faktör 5 G1691A 83 86,5 13 13,5 

MTHFR C677T 54 56,25 42 43,75 

MTHFR A1298C 44 45,84 52 54,16 

PAI-1 4G/5G 45 42,875 51 53,125 

Beta Fibrinojen 455 G>A 55 53,70 41 42,70 

Faktör 13 V34L 70 73 26 27 

GP3A L33P 82 87,5 12 12,5 

 

Tablo 2.  Demografik veriler ve trombofili mutasyonlarının sayısal ve oransal dağılımı. 

Parametre Sonuç Std.sapma / Yüzde 

Yaş* 34 5,19 

VKİ* 26 3,4 

Sigara kullanımı 24 25 

Alkol kullanımı 8 8,3 

Düşük sayısı* 2,6 1,03 

Homozigot Faktör 2 (protrombin) G20210A 1 1,05 

Heterozigot Faktör 2 (protrombin) G20210A 0 - 

Homozigot Faktör 5 G1691A 3 3,125 

Heterozigot Faktör 5 G1691A 10 10,41 

Homozigot MTHFR A1298C 13 13,5 

Heterozigot MTHFR A1298C 39 40,62 

Homozigot PAI-1 4G/5G 20 20,83 

Heterozigot PAI-1 4G/5G 31 32,29 

*: ortalama ± standart sapma 

 

Tablo 3. 10. gebelik haftasının altındaki ve üstündeki olguların karşılaştırılması. 

 <10. hafta TGK 

N=84 

≥10. hafta TGK 

N=12 

P değeri 

Yaş* 34,05 ± 5,31 35,08 ± 4,45 0,019 

VKİ* 26,3 ± 3,6 29,7 ± 3,8 0,001 

Antikoagulan kullanımı 37 (%44,4) 5 (%41,66) 0,1 

Düşük Sayısı* 2,7 ± 1,04 2,4 ± 0,8 0,6 

Mutasyonlar    

Faktör 2 G20210A 1 (%1,19) 0  - 

Faktör 5 G1691A 11 (%13,09) 2 (%16,66) 0,34 

MTHFR C677T 38 (%45,23) 4 (%33,3) 0,002 

MTHFR A1298C 45 (%53,57) 7 (%58,33) 0,1 

PAI-1 4G/5G 45 (%53,57) 6 (%50) 0,2 

Beta Fibrinojen 455 GA 36 (%42,85) 5 (%41,66) 0,7 

Faktör 13 V34L 22 (%26,19) 4 (%33,33) 0,06 

GP3A L33P 12 (%14,28) 2 (%16,66) 0,6 

*: ortalama ± standart sapma, P değeri <0.05 istatistiksel olarak anlamlıdır.  

Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır. 
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Tablo 4. 2 gebelik kaybı olan ile 3 ve üzerinde gebelik kaybı olan olgu gruplarının karşılaştırılması. 

Parametre 2 Gebelik kaybı 
N=60 

≥3 Gebelik kaybı 
N=36 

P değeri 

Yaş* 34,6 ± 4,9 33,5 ± 4,2 0,02 

VKİ* 24,5 ± 3,9 25,4 ± 4,01 0,1 

Sigara kullanımı 8 (%22,2) 16 (%26,66) 0,09 

Alkol kullanımı 5 (%8,3) 3 (%8,3) - 

Antikoagülan kullanımı 26 (%43,3) 16 (%44,4) 0,7 

Mutasyonlar    

Faktör 2 G20210A 1 (%1,6) 0 - 

Faktör 5 G1691A 5 (%8,3) 8 (%22,2) 0,0001 

MTHFR C677T 29 (%48,3) 13 (%36,11) 0,001 

MTHFR A1298C 37 (%61,66) 15 (%41,66) 0,0001 

PAI-1 4G/5G 28 (%46,66) 23 (%63,88) 0,0001 

Beta Fibrinojen 455 GA 20 (%33,3) 21 (%58,3) 0,0001 

Faktör 13 V34L 15 (%25) 11 (%30,5) 0,2 

GP3A L33P 9 (%15) 3 (%8,3) 0,1 
 

*: ortalama ± standart sapma, P değeri <0.05 istatistiksel olarak anlamlıdır. Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır. 

 

Son olarak, olguların takibinde başarılı gebelikleri 
sorgulandı; başarılı gebelik gelişen 75 olgu, 
gelişmeyen 21 olgu olduğu bulundu ve veriler iki 
grup arasında kıyaslandı. VKİ ve alkol kullanım 
oranları arasında gruplar arasında anlamlı fark 
bulunmadı (p sırasıyla= 0,1, 0,8). Başarılı gebelik 
gözlenmeyen olguların yaş ortalaması 35,4 ± 4,6, 
gözlenenlerin 33,84 ± 5,2 olarak hesaplandı ve 
aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu 
(p=0,0001). Sigara kullanım oranı da başarılı 
gebelik öyküsü olmayan grupta anlamlı olarak 
daha fazlaydı, oranlar sırasıyla: %33,3, %22,6 

(p= 0,01). Başarılı gebeliği olmayan grupta 
antikoagülan kullanımı sıklığı 11 (%52,3), olan 
gruptaki 31 (%41,3) olgudan anlamlı olarak 
yüksek bulundu (p=0,01). Mutasyonlar arasın-
daysa sadece MTHFR A1298C mutasyonu; 
başarılı gebeliği olmayan grupta 13 (%61,9), en 
az bir başarılı gebeliği olan grupta 39 (%52) 
sıklıkta saptandı ve aradaki fark istatistiksel ola-
rak anlamlı bulundu (p= 0,001). Diğer mutasyon-
ların dağılım farkı istatistiksel olarak anlamlılık 
düzeyine ulaşmadığı Tablo 5’de sunuldu. 

 

Tablo 5. Başarılı gebelik varlığında demografik veriler ve mutasyon saptanma oranlarının karşılaştırılması. 

Takip eden başarılı gebelik Parametre 

Var  
N=75 

Yok 
N=21 

P değeri 

Yaş* 33,84 ± 5,2 35,4 ± 4,6 0,001 

VKİ* 23,5 ± 3,2 24,4 ± 3,04 0,1 

Sigara kullanımı 17 (%22,6) 7 (%33,3) 0,01 

Alkol kullanımı 6 (%8) 2 (%9,5)           0,8 

Antikoagülan kullanımı 31 (%41,3) 11 (%52,3) 0,01 

Mutasyonlar    

Faktör 2 G20210A 1 (%1,3) 0 - 

Faktör 5 G1691A 10 (%13,3) 3 (%14,28) 0,6 

MTHFR C677T 33 (%48,3) 11 (%52,3) 0,2 

MTHFR A1298C 39 (%52) 13 (%61,9) 0,001 

PAI-1 4G/5G 39 (%52) 12 (%57) 0,08 

Beta Fibrinojen 455 GA 32 (%42,6) 9 (%42,8) 0,9 

Faktör 13 V34L 20 (%26,6) 6 (%28,5) 0,7 

GP3A L33P 9 (%12) 3 (%14,2) 0,7 
 

*: ortalama ± standart sapma, P değeri <0.05 istatistiksel olarak anlamlıdır. Mann-Whitney U Testi kullanılmıştır. 
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TARTIŞMA 

Trombofili ve kalıtımsal haliyle herediter trombo-
filinin gebelikteki önemi ve TGK ile ilişkisi göz 
önüne alındığında dünyanın farklı bölgelerinden 
gen polimorfizmi analizlerinin yapılması; hem 
tanısal hem de tedaviye yönelik algoritmaların 
şekillendirilmesi açısından önem taşımaktadır. 
Bizim çalışmamızda da Akdeniz toplumunun 
kalıtsal özelliklerini yansıtan bir hasta popülasyo-
nuna sahip üçüncü basamak hastanedeki TGK 
olgularının herediter trombofili paneli araştırıldı. 
96 olgunun sonuçları da bölgesellik penceresin-
den bakıldığında literatürden farklı sonuçlar 
verebilmektedir. Öte yandan çalışmamızda; yaş 
parametresi özelinde, 10. gebelik haftasından 
önce TGK öyküsü olanların sonrakilere oranla ve 
2 gebelik kaybı olanların ≥3 kaybı olanlardan yaş 
ortalamasının anlamlı olarak yüksek bulunması, 
literatürdeki benzer bir çalışmadan farklılık gös-
termiştir (6). Her iki gruptaki yaş ortalamalarının 
da 35’in altında olmasından hareketle farklılığın 
gebelik kaybıyla sebep sonuç ilişkisi taşımaktan 
çok çalışma kohortunun demografik çeşitlilikten 
ileri geldiğini düşünüyoruz. Zira, serimizin müte-
akip başarılı gebeliği etkileyen faktörler arasında 
başarılı gebelik gelişmeyen 21 olgunun yaş 
ortalaması anlamlı olarak fazla bulundu.   

TGK ile ilişkilendirilen genler arasında öne çıkan 
Faktör 5 mutasyonunun çalışmamızda G1691A 
aleline bakılmış, düşük sayısı arttıkça da sıklığı-
nın arttığı görülmüştür. Literatür incelendiğinde 
bir derlemede F5 mutasyonuna TGK’ da %8-32 
arası sıklıkta rastlanırken kontrol gruplarında %4-
10 arasında yer aldığı bildirilmiştir (7). Ancak, 
Türkiye’de yürütülmüş iki kesitsel çalışmadaysa 
F5 mutasyonuyla TGK arasında ilişkiye rastlan-
mamıştır (8,9). Öncelikle çalışmamızda kontrol 
grubu bulunmamaktadır, ikinci olarak çalışmamız 
sadece kalıtsal trombofili olgularından oluşan 
sofistike bir kohortta yapılmış ve görece küçük 
vaka hacmiyle yapılan diğer çalışmalardan bu 
nedenle metodik açıdan farklılıklar barındırmıştır. 
Yine de bu konuda yapılmış diğer çalışmaların 
sonuçları da F5 mutasyonu ile TGK arasında 
kesin bir sebep sonuç ilişkisi ortaya koymadığını 
göz önünde bulundurmaktayız ve çalışmamızın 
sonucunu da faktör 5 mutasyonlu ve TGK’sı olan 
gebelerde prognozun daha olumsuz olabileceği 
şeklinde yorumlayabiliriz. Kohortumuzun arasın-
daki en sık 3. Mutasyon olma özelliğinde olan bu 
mutasyon taşıyıcıları F5 mutasyonuna benzer 

şekilde 10. haftanın altındaki ve üstündeki 
düşüklerde benzer dağılıma sahipti.  

Çalışmamızda benzer olarak PAI-1 4G/5G aleli 
saptanan olgu sayısı 3 ve daha üzeri gebelik 
kaybı olan örneklerde daha yüksek oranda sap-
tandı. Glueck ve ark. tarafından 94 olgu üzerinde 
yapılan bir çalışmada PAI-1 4G/5G mutasyonu ile 
fetal gelişme geriliği, ağır preeklampsi, ablasyo 
plasenta ve diğer obstetrik komplikasyonların 
riskinde artış bildirilmiştir (10). Ardından yayın-
lanan iki retrospektif çalışmada da TGK ile olan 
ilişkisili olduğunu iddia eden veriler sunulmuştur 
(11,12). Ancak daha küçük bir olgu kontrol 
çalışmasında Wolf ve ark. PAI-1 4G/5G ile artmış 
TGK arasında bir ilişki bulunmadığını bildirmiştir 
(13). Bu kapsamda daha geniş serilere ihtiyaç 
olduğu açıktır. Ötesi, PAI-1’ in fibrinoliz yolağında 
hataya yol açma potansiyeli olan polimorfizmle-
rinin de TGK bağlığında araştırılması gerektiğini 
düşünüyoruz. 

PAI-1 yanısıra, Faktör 13 V34L aleli tarafından 
kodlanan F13’de fibrin çapraz bağları ve fibrinoliz 
aktivitesinin regülasyonundan sorumludur. Teorik 
olarak sağlıklı bir gebelik trobfoblastların endo-
metriyuma yerleşmesi ve plasentasyon aşama-
sında kusursuz yürüyen bir fibrinolize bağlı oldu-
ğundan Dossenbach-Glaninger ve ark. tarafından 
Faktör 13 V34L alelli ve TGK ilişkisi incelenmiştir. 
Çalışmada olgu ve kontrol grupları arasında 
mutasyonun sıklığı açısından fark görülmemiş 
ancak regresyon analizinde homozigot mutasyon 
taşıyıcılığının erken gebelik kaybı riskini artırdığı 
bildirilmiştir (14). Çalışmamızda olguların 
%27’sinde saptadığımız Faktör 13 V34L mutas-
yonu hem erken ve geç kayıp arasında hem de 2 
ve üstündeki düşük sayılı olgular arasında ista-
tistiksel olarak farksız bir dağılım göstermekteydi. 
Dolayısıyla çalışmamız, Faktör 13 V34L ile TGK 
arasında karakteristik bir bağıntı ortaya koy-
mamıştır.  

Literatürde Faktör 2 G20210A mutasyonuyla 
TGK arasındaki ilişkiye dair yapılan çalışmalar 
metodolojik olarak farklı, olgular heterojen ve 
sayısal olarak yetersiz olduğu için veriler kar-
maşıktır. Arada anlamlı bir ilişki olduğunu söyle-
yen çalışmaya benzer nitelik ve nicelikte böyle bir 
ilişkinin bulunmadığını savunan yayınlar da mev-
cuttur (15-17). Çalışmamızda Faktör 2 G20210A 
mutasyonu homozigot olarak tek olguda saptan-
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dığı için, parametreyle ilgili bilimsel nitelikte bir 
yorum yapamıyoruz. 

MTHFR C677T ve MTHFR A1298C genleri; 
birlikte hesaplandığında çalışmamızda 94 sıklık 
ve %97,9 oranla en sık rastlanan mutasyon 
grubunu oluştururkenbunların 43’ü homozigot 
durumdadır. İlginç olarak her iki gen polimorfizmi 
iki gebelik kaybı olan grupta 3 ve daha fazla 
olanlara göre daha yoğun sıklık göstermektedir. 
Gebelik haftasına göre bakıldığındaysa, MTHFR 
A1298C erken ve geç gebelik kayıpları arasında 
benzer sıklıkta olmasına karşın, literatür verile-
rine benzer şekilde MTHFR C677T mutasyonu 
erken gebelik kaybı olan grupta daha sık olarak 
saptandı. MTHFR mutasyonlarının hiperhomosis-
teinemi aracılığıyla TGK’ya yol açtığı öngörül-
mekle birlikte eldeki veriler bu hipotezi tam olarak 
doğrular nitelikte değildir. Mekanizmasına bakıldı-
ğında, metilentetrahidofolat redüktaz enzimi 
homosisteinin remetilasyonunu katalize eder ve 
mutant MTHFR C677T genine bağlı fonksiyon 
kaybı durumunda tromboz riski, dolayısıyla TGK 
riskinde artış olasıdır. Bir diğer sorun folik asit 
metabolizması üzerine olup emriyotoksik etkiler-
den sorumlu tutulmuştur (18). Çalışmamızda bu 
yönde bir veri bulunmamakla birlikte incelenen 
tüm mutasyonlar arasında sadece MTHFR 
A1298C mutasyonu, olgular arasında takip eden 
gebeliğin bulunmadığı grupta anlamlı oranda 
daha sık saptandı. Bu bağlamda bu gen 
mutasyonunun TGK öyküsü olan gebelerin takip 
eden başarılı gebelikleri açısından prognostik 
anlamı olabileceğini düşünüyoruz.  

Çalışmamızda %12,5 sıklık gösteren GP3A L33P 
mutasyonunun dağılımı, gebelik kaybının sayısı 
ve geliştim haftasıyla takip eden gebelik başarısı 
subgruplarının hiçbirinde gruplar arasında an-
lamlı bir fark göstememektedir. Literatürdeki bir 
olgu-kontrol çalışmasında da benzer bir sonuç 
elde edilmiş, TGK riski ile GP3A L33P arasında 
ilişki olmadığı bildirilmiştir (19).  

Beta Fibrinojen’in 455 GA alelinde polimorfizmi, 
plazma fibrinojen seviyesinde artış ve iskemik 
kalp hastalığı riskinde de sürekli bir artışla 
ilişkilidir (20). 102 hasta ile yapılan bir olgu-
kontrol çalışmasında Humphries ve ark. Beta 
Fibrinojen 455 GA mutasyonu ile spontan abort 
riski arasında bir ilişki gösterememiş olsa da 
başka bir retrospektif çalışma tek tek olmasa da 
tüm Beta Fibrinojen gen polimorfizminin gebelik 

kaybı riskini artırdığını demonstre etmiştir (21). 
Bizim çalışmamızda, olguların %42’sinde sapta-
nan Beta Fibrinojen 455 GA mutasyonuyla gebe-
lik kaybının sayısı arasında doğru orantılı bir ilişki 
gözlemledik. Her ne kadar başarılı gebelik oranı 
üzerinde etkisi olmasa da 3 ve daha fazla düşüğü 
olan grupta daha sık saptanması ile TGK riskini 
artırması arasında çok sayıda olguyla yapılmış 
olgu kontrol çalışmaları yapılması değerli 
görünmektedir.  

Kalıtsal trombofili öyküsü olan, ancak kişisel veya 
ailesel VTE öyküsü olmayan kadınlarda; antepar-
tum profilaksi kullanımı tartışmalıdır ve sınırlı 
veriler nedeniyle değişken öneriler mevcuttur. 
VTE'nin kalıtsal trombofili öyküsü olmayan kadın-
larda da kalıtsal trombofili öyküsü olanlarda oldu-
ğu kadar gelişme olasılığı vardır (22). Öte yan-
dan, herediter trombofiliye bağlı TGK olgularında 
hipotetik olarak kullanım avantajlı görünmekle 
birlikte bunu destekleyen veriler yetersizdir. Bizim 
çalışmamızda regresyon modeli oluşturulmamak-
la birlikte subgruplardaki antikoagülan dağılımları 
incelenmiştir. Buna göre düşük sayısının 2 veya 
3 ve üstü olduğu ve düşüğün onuncu haftanın 
altında veya üstünde gerçekleştiği olguların ara-
sında antikoagülan kullanım sıklığı fark göster-
memektedir. Bu durum antikoagülan kullanımının 
düşük sayısına veya gerçekleştiği haftaya etki 
etmediğini dolayısıyla bu grup olgularda klinik 
başarısının yetersiz olduğunu düşündürmektedir. 
İlginç olarak, çalışmamızda takipte başarılı gebe-
liği olmayan olguların daha sık antikoagülan kul-
landığı bulundu. Önceki savımızın desteklendiği 
bulgu, hekimlerin başarılı gebelik olmaması 
durumunda başarı elde etmek ümidiyle ve biraz 
da ümitsizliğiyle antikoagulan kullanımına ağırlık 
verdiğini düşündürmektedir.   

TGK olan hastaların en az %15 ini etkileyen 
herediter trombofili, hem erken gebelikte abortus 
gibi, hem de geç gebelik dönemlerinde gestas-
yonel hipertansiyon, preeklampsi, ablasyo pla-
senta ve IUGR, gibi sonuçlarla gebeliğin seyrini 
olumsuz yönde etkilemektedir. Herediter trom-
bofililerden FaktörV Leiden heterozigot mutas-
yonu 24 hafta sonrası ölü doğum, preeklampsi ve 
ablasyo plasenta sıklığını sırası ile 2.06/ 2.19/ 
4.70 kat arttırmaktadır. Faktör 2 heterozigot 
mutasyonu 24 hafta sonrası ölü doğum, preek-
lampsi ve ablasyo plasenta sıklığını sırası ile 
2.66/ 2.54/ 7.71 kat arttırmaktadır. MTHFR hete-
rozigot mutasyonlarının hiperhomosisteinemi 
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aracılığı ile preeklampsi sıklığını 3.49 kat 
arttırdığı bildirilmiştir. Herediter trombofililer her 
ne kadar erken ve geç gebelikte komplikasyonları 
arttırsa da pahalı olmasının yanında tedaviyi 
belirlemesinin yetersiz olmasından dolayı araştır-
ma dışı klinik uygulamalarda kullanılmasını öner-
memişlerdir. (23) Biz de çalışmamızda; hete-
rozigot Fak V %10,41, heterozigot MTHFR 
A1298C %40,62, heterozigot MTHFR C %32,29 
olarak bulmuş olup herediter trombofili panelinin 
gebelik kaybının yanı sıra klinik olarak gebelik 
seyrinde de bir yol gösterici olabileceğini düşünü-
yoruz. Ancak çalışmamızda herediter trombofili 
saptanan olguların sağlıklı gebelik oranlarının 
%78,12 olarak yüksek bir oranda bulunması ve 
heterozigot mutasyonlarda tedavi verilmesinin ya 
da tedavi verilmemesinin sağlıklı gebelik oranla-
rını değiştirmediğinin saptanmış olması ile here-
diter trombofili testinin tutar yüksekliği de göz 
önünde bulundurularak kar zar oranına bakıldı-
ğında trombofili paneline bakılmasını önerme-
mekteyiz. 

Çalışmamızın eksik yönü kontrol grubu içerme-
mesidir. Ayrıca tek merkezli ve retrospektif 
dizaynı gereği veriler evrensel nitelik taşımaya-

bilir. Öte yandan genlerin bölgesel dağılım gös-
terdiği düşünüldüğünde tek merkezli yürütülmesi, 
bölgeler arası sıklık farkını elimine etmesinden 
ötürü avantajı da beraberinde getirmektedir. Olgu 
sayımız da istatistiksel güç anlamında zayıf 
kalmaktadır. Ancak çalışmamızın güçlü yönü, 
süzgeçleme kriterlerinin katı olarak uygulanması 
ve yine retrospektif niteliğinden ötürü seçim ve 
müdahil olma biası riski oldukça düşük bir 
araştırma özelliğinde olmasıdır. 

SONUÇ 

Çalışmamız üçüncü basamak, tek merkezli ve 
retrospektif olarak TGK olgularının kalıtsal 
trombofili paneli sonuçlarını analiz etmektedir. 
İncelenen mutasyonların genel sıklığı, gebelik 
kaybının sayısı ve zamanına göre sıklığı ve takip 
eden başarılı gebelik olma durumuna göre sıklığı 
anlamlı değişkenlikler göstermektedir. Ancak 
trombofili panelinin tedaviyi belirlemede anlamlı 
bir yol gösterici olmaması ve yüksek tutarda bir 
tetkik olması nedeni ile tekrarlayan gebelik 
kayıplarında trombofili panelinin kullanılmasını 
önermemekteyiz. 
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