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ÖZET 

 

Tekrarlayan Gebelik Kayıplarında Death Receptor-4 Gen Polimorfizmlerinin 

Araştırılması 

 

Tekrarlayan gebelik kaybı olgusu 3 ve daha fazla gebeliğin arka arkaya 

spontan olarak sonlanması sonucu meydana gelen gebeliğin en sık rastlanan 

komplikasyonlarından biridir. Tekrarlayan gebelik kaybı çocuk sahibi olmak 

isteyen kadınların %1’ ini etkileyen klinik bir problemdir. Bazı klinisyenler bu 

olguyu, 2 gebelik kaybı ve üzeri olarak tanımlamakta bu da problemin insidansını 

%1’den %5’e kadar yükseltmektedir. Tekrarlayan gebelik kayıplarının %68’inde 

etken saptanamamaktadır. Nedeni açıklanamayan tekrarlayan gebelik kaybı 

etiyolojik ve prognostik faktör tayininde en yetersiz kalınan konulardan biridir. 

Tekrarlayan gebelik kayıplarına neden olabilecek apoptotik mekanizmaların 

aydınlatılması ile ilgili çalışmalara literatürde nadir rastlanmaktadır. Apoptozu 

ligand reseptör etkileşimi ile gerçekleştiren DR-4 geni polimorfizmlerinin ise 

nedeni açıklanamayan tekrarlayan gebelik kaybı olguları üzerinde çalışılmadığı 

gözlenmektedir. 

  Canlılarda, Tumor Necrosis-Factor related inducing ligand (TRAIL)’in bir 

reseptörü olan Death Receptor-4 (DR-4)’ün reseptör-ligand etkileşimini 

gerçekleştirerek apoptotik mekanizmayı başlattığı bilinmektedir.  

 Bu çalışmada, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Anabilim Dalı polikliniklerinde tekrarlayan gebelik kaybı tanısı konmuş ve 

daha önceki analizlerinde kromozomal düzeyde bir genetik değişim saptanmamış 

70 hasta birey ve çocuk sahibi olan ve öyküsünde gebelik kaybı bulunmayan 70 

kadın kontrol üzerinde DR-4 genine ait Arg141His (ekzon3), Thr209Arg (ekzon4) 

ve Glu228Ala (ekzon5) polimorfizmleri araştırıldı. Hasta ve kontrol gruplarına ait 

DNA’lar izole edilerek polimorfizmler PCR-RFLP yöntemi ile belirlendi. 

 Çalışma ile elde edilen verilerin istatistiksel analizi sonucunda Arg141His ve 

Glu228Ala polimorfizmleri ile tekrarlayan gebelik kaybı olguları arasında anlamlı 

bir ilişki saptanmadı (ekzon 3 p=0,673, ekzon 5 p=0,368). Thr209Arg (ekzon 4) 

polimorfizmi ile tekrarlayan gebelik kaybı olguları arasında ise istatistiksel açıdan 

anlamlı bir ilişki belirlendi (p=0.012). Hasta grubunda GG (homozigot mutant) 

genotipinin görülme oranının kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek 

olduğu belirlendi (p=0.009). Kontrol grubunda ise CG (heterozigot) genotipinin 

görülme oranının hasta grubuna göre anlamlı derecede yüksek olduğu belirlendi 

(p=0.002). 

 Apoptotik mekanizmada önemli bir görevi olan DR-4 geninin, Thr209Arg 

polimorfizminin nedeni açıklanamayan tekrarlayan gebelik kaybı olgularında 

etken bir rol oynayabileceği düşünülmektedir. 
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