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I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri  

 

ABORTUS İMMİNENSLERDE PREDİKTİF BİR MARKER OLARAK HUMAN 

KORYONİK GONADOTROPİN, PROGESTERON, PLASENTAL PROTEİN 13 

PLACENTAL PROTEIN 13, PROGESTERONE AND HUMAN CHORIONIC 
GONADOTROPIN AS PREDICTIVE MARKERS IN THREATENED MISCARRIAGE 

 

ÖZET 

Amaç: Abortus imminensli hastalarda maternal serum hCG, progesteron, PP13 seviyelerini 

araştırmak ve bu hormonların abortus imminensli olgularda gerçekleşebilecek abortusları 

belirlemede kullanıp kullanılamayacağını incelemek. Gereç ve Yöntem: Normal kontrol gebe 

grubuna 68, abortus imminens grubuna 42 olmak üzere toplam < 14 gebelik haftasında 110 

hasta çalışmaya dahil edildi. Abortus imminens grubundan 6 hastada abortus gerçekleşti. 

HCG, progesteron ve PP13’ün abortusu öngörmedeki değerleri ROC analizi kullanılarak 

hesaplandı.  Sonuçlar: Abortus imminens grubunda normal gebe kontrol grubuna göre hCG 

düzeyleri belirgin olarak düşüktür (p:0.018). Abortus imminens grubunda median serum hCG 

konsantrasyonu 84507 IU/L iken normal gebe kontrol grubunda bu değer 107561 IU/L ile 

daha yüksektir. Abortus imminens grubunda normal gebe kontrol grubuna göre progesteron 

(sırasıyla 22,56 ng/ml ve 21,14 ng/ml; p:0.653) ve PP13 (sırasıyla 105,3 ve 84,36; p:0.062) 

düzeyleri için istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. ROC analizi, hCG değerlerinin 

abortus imminens grubundan abortusları ayırt etmede kullanılabileceğini göstermiştir 

(p:0.031). Eşik değer olarak hCG ≤ 61178 olarak alındığında sensitivite %66,6, spesifite ise 

%77,7 olarak bulunmuştur. ROC analiz eğrilerinde, abortus imminens grubundan abortusları 

ayırt etmede progesteron ve PP13 değerlerinin kullanılması istatiksel olarak anlamlı değildir 

(sırasıyla p:0.084 ve p:0.914). Yorum: Abortus imminenslerde prediktif bir belirteç olarak 

hCG kullanışlı olabilir. Progesteron ve PP13 prediktif bir belirteç olarak kullanılamamakla 

birlikte bu hormonların düzeylerinin etkileyen faktörlerde göz önünde bulundurularak daha 

fazla sayıda hasta içeren daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.  

Anahtar Sözcükler: Abortus İmminens, hCG, progesteron, PP13 

SUMMARY 

Aim: To investigate the levels of maternal serum hCG, progesterone, PP13 in threatened 

miscarriage patients and study the probable role of these hormones in predicting abortions that 

can occur in threatened miscarriage cases. Materials and Method: A total of 110 patients 



with a gestational age less than 14 weeks were included in the study. 68 patients included in 

the normal control group and 42 in the threatened miscarriage group respectively. Abortion 

occurred in 6 patients in the incipient abortion group. The predictive values of hCG, 

progesterone and PP13 in abortion were calculated using the ROC analysis. Results: HCG 

levels in the threatened miscarriage group were significantly lower compared to the normal 

control group (p:0.018). The median serum hCG level in the normal pregnant control group 

(107561 IU/L) was higher comparing to the median level in the threatened miscarriage group 

(84507 IU/L). Progesterone and PP13 levels in the threatened miscarriage group and the 

normal pregnant control group (22.56 mg/ml vs. 21,14 ng/ml; p:0.653 for progesterone) 

(105,3 vs. 84,36; p:0.062 for PP13) did not show any significant statistical difference. ROC 

analysis showed that hCG levels could be used in differentiating abortions from the threatened 

miscarriage group (p:0.031). Taking the threshold limit value of hCG as hCG ≤ 61178 the 

sensitivity and specificity were found to be 66.6%and 77.7%respectively. Using PP13 and 

progesterone values from the ROC analysis curves in differentiating abortions in the 

threatened miscarriage group was not found statistically significant. (p:0.084 and p:0.914 

respectively). Conclusion: HCG could be useful as a predictive marker in threatened 

miscarriage. Even though progesterone and PP13 was not seemed to be feasible to be used as 

predictive markers, factors affecting the levels of these hormones should be considered and 

the need for comprehensive studies including larger patient populations addressed. Key 

words: threatened miscarriage, hCG, progesterone, PP13 

 

 

II. Amaç ve Kapsam  

Abortus imminens erken gebelik haftalarında kanama ile karakterize, düşük tehdidi 

olarak da adlandırılan en yaygın obstetrik acillerdendir ve gebelerde %15-20 insidansında 

görülmektedir (1). Abortus imminense bağlı vajinal kanama sık rastlanılan obstetrik klinik bir 

durumdur. Hastalar ve doktorları gebeliğin devamı konusunda endişe içerisindedirler, fakat bu 

gebeliklerin sonucu hakkında yol gösteren etkili bir belirteç bulunmamaktadır. Düşük 

tehditlerinin prediksiyonu için birçok maternal serum belirteci incelenmiştir. Çalışmaların 

çoğunda birden fazla sayıda belirteç incelenmiştir (2,3). Birinci trimester human koryonik 

gonadotropin (hCG) ve progesteron düşük tehditlerinin tek tutarlı belirteçleri olmayı 

sürdürmektedir (3-5), fakat bunların prediktif değerleri düşüktür (6). 



HCG erken gebelik komplikasyonlarının tanısında ve değerlendirilmesinde yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Viable ve non-viable gebelik ayrımında tek bir serum hCG ölçümü 

%88 sensitiviteye sahiptir (7), ve çeşitli çalışmalar non-viable gebeliklerde düşük başlangıç 

hCG konsantrasyonları bildirmiştir (3). Fakat viable bir gebeliğin tespitinden sonra 

oluşabilecek gebelik kaybının prediksiyonunda kullanımı hala değerlendirilmektedir (8,9). 

Gebeliğin 6-7 haftasından sonra trofoblast başlıca progesteron kaynağı olarak 

değerlendirilmektedir (10). Erken gebelikte progesteron üretimi trofoblastik dokunun 

durumunu ve korpus luteal-trofoblastik aksın çalışmasını yansıtmaktadır. Çeşitli çalışmalar 

erken gebelik kayıplarında azalmış progesteron seviyelerini göstermiştir. Bu durumun luteal-

plasental aksı etkileyen anormal implantasyona bağlı olduğu düşünülmektedir. Bu yüzden 

meydana gelen gebelik kayıpları büyük olasılıkla ya fetal anormalliğe ya da primer trofoblast 

disfonksiyonuna sekonder gelişen plasental disfonksiyonla ilişkilidir. 

Plasental protein 13 (PP13) çoğunlukla sinsityotrofoblastlar tarafından üretilen az 

bilinen bir proteindir (11,12). Plasenta ve endometrium arasında proteinlerin bağlandığı ortak 

feto-maternal kan boşluklarının oluşumunda ve implantasyonda büyük rol oynadığı 

düşünülmektedir (13,14). Yeni olarak maternal serum PP13 konsantrasyonlarının 

preeklampsi, gününe göre küçük (SGA) fetüsler ile komplike gebeliklerde düşük olduğu 

bulunmuştur (15,16). 

PP13, ABO kan grubu antijenlerinin terminal pozisyonunda yer alan beta-

galaktozidazlara bağlanabilen bir galektindir (14,52). Bu yüzden Than ve ark. tarafından ABO 

kan grubu antijenlerinin PP13 düzeylerine olan etkisi araştırılmıştır (70). Çalışmacılar ABO 

kan grubunun maternal serum PP13 düzeylerini etkilediğini bulmuşlardır. AB kan grubuna 

sahip hastalarda daha düşük maternal serum PP13 düzeylerine, B kan grubunda ise daha 

yüksek maternal serum PP13 düzeyleri bulmuşlardır. PP13 gibi galektinlerin 

biyoyararlanımının ABO kan grubuyla ilişkili olabileceğini bu yüzden de galektinleri kanda 

belirteç olarak araştırırken ABO kan grubu durumu dikkate alınması gerektiğini 

belirtmişlerdir. 

Düşük tehditlerinde kullanılan hCG ve progesteron gibi belirteçler plasental 

kaynaklıdır. PP13 plasental kaynaklı olduğundan bu proteinin düzeyleri abortus 

imminenslerde değişebilir. 



Bu çalışmada abortus imminensi olan ve gebeliği devam eden hastalarla normal 

sağlıklı gebeliği bulunanlar arasında maternal serum plasental protein 13, human koryonik 

gonadotropin ve progesteron düzeylerinin karşılaştırılması ve abortus imminensi bulunup 

abortus gerçekleşen olguların prediksiyonunda bu üç hormonun rolü araştırılmıştır. 

 

 

III. Materyal ve Yöntem  

Çalışmaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim 

Dalı antenatal takip polikliniğine Ekim 2010 ile Ekim 2011 tarihleri arasında başvuran tekil 

gebeliği olan hastalar dahil edildi. Tüm olgulara çalışmanın ayrıntılarıyla ilgili bilgi verildi ve 

ardından çalışmaya katılmak isteyenlere ‘Bilgilendirilmiş gönüllü onam formu’ (Ek. 1.) 

aracılığı ile çalışma için izinleri alındı. 

Hastalara özellikle obstetrik, jinekolojik ve aile öyküsü olmak üzere detaylı anamnez 

alınmıştır. Araştırmaya abortus imminens ve gebe kontrol grubu olmak üzere toplam 110 

hasta dahil edilmiştir. Abortus imminens, devam eden gebeliği bulunup vajinal kanama 

hikayesi olan 14 haftadan küçük gebeler olarak tanımlanmıştır. Gebelik haftası son adet 

tarihine göre hesaplanmıştır ve ultrason ile CRL’ye bakılarak doğrulanmıştır. Son adet tarihi 

ve CRL’ye göre hesaplanan gebelik haftasında >7 gün tutarsızlık durumunda gebelik haftası 

yeniden hesaplanarak doğrulanmıştır. Çalışmaya 14 haftadan küçük spontan olarak gebe 

kalmış olgular dahil edilmiştir. Çalışmaya çoğul gebelikler, fetal anomali ve kromozomal 

anormallikler, annede preeklampsi hikayesi, konjenital uterin anomaliler, uterin kaviteye 

baskı yapan büyük myomları olan hastalar, tanı almış idrar yolu enfeksiyonu olan hastalar, 

maternal sistemik lupus eritematosus, maternal diabetes mellitus, maternal hipo-hipertiroidi 

olan hastalar dahil edilmemiştir. Abortus imminens grubuna 42 gebe, normal kontrol grubuna 

ise 68 gebe dahil edilmiştir. Abortus imminens grubundaki 6 hastanın gebeliği abortus ile 

sonuçlanmıştır. Abortus 20. gebelik haftasından önce gebeliğin sonlanması olarak 

tanımlanmıştır. Hastalar hakkında elde edilen veriler ve hastaların bilgileri ‘Hasta İzlem 

Formu’ (Ek. 2.) üzerine kaydedilmiştir. 

Abortus imminens ve normal kontrol gebe grubundaki hastalardan ilk başvuru 

esnasında β-hCG ve progesteron düzeyleri gönderilerek (hCG ve progesteron kit; 

Chemiluminescent Immunoassay yöntemi ile çalışılmıştır) eşzamanlı olarak antikoagülan ve 



ya diğer katkı maddeleri içermeyen düz tüplere periferik ön kol venlerinden 10 ml kan örneği 

alınıp pıhtılaşmasının sağlanması için 30 dk beklenmiştir. Daha sonra 3000xg’de 15 dk 

santrifüj edilerek ayrıştırılmış olan serum örnekleri 1,5 ml olacak şekilde eppendorf tüpüne 

aktarılmış ve -80 ˚C’de saklanmıştır. -80 ˚C’de saklanan serum örnekleri bütün hastalar 

tamamlandıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Laboratuarında Human 

placental protein 13 (PP13) ELISA Kit kullanılarak Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 

(Enzim bağlı immün assay; ELISA) yöntemi ile çalışılmıştır. Standart eğrinin lineer 

aralığından daha yüksek düzeyde pp13 düzeyi saptanan serum örnekleri ikinci kez 

çalışılmıştır. 

Verilerin analizinde SPSS 11.5 paket programı kullanılmıştır. Ölçümle elde edilen 

değişkenler için ortalama±standart sapma [ortanca (minimum-maximum)], sayımla elde 

edilen değişkenler için frekans (yüzde), tanımlayıcı istatistik olarak kullanılmıştır. Ölçümle 

elde edilen değişkenler açısından bağımsız iki grubun karşılaştırılmasında bağımsız gruplarda 

t testi ve Mann-Whitney U testi, sayımla elde edilen değişkenler açısından bağımsız grup 

karşılaştırmasında ki-kare testi kullanılmıştır. HCG, Progesteron ve PP13 sonuçlarının abortus 

imminens grubunda yer alan bireylerin düşük yapma olasılıklarını belirlemede kullanılıp 

kullanılmayacağının belirlenmesinde ROC analizinden yararlanılmıştır. Bu analiz kapsamında 

eğri altında kalan alan ve istatistiksel anlamlılığı değerlendirilerek ilgili parametreler için bir 

kesim noktası hesaplanıp hesaplanamayacağına karar verilmiştir. Uygun olan parametreler 

için Youden Index kullanılarak kesim noktası belirlenmiştir. p<0.05 istatistiksel olarak 

anlamlı kabul edilmiştir. Çalışmamız A.Ü. Tıp Fakültesi etik kurulu tarafından onaylanmıştır 

(Karar No: 12-217) 

 

IV. Analiz ve Bulgular  

Her iki grupta da progesteron ve PP13 düzeyleri için istatiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (sırasıyla p:0.653 ve p:0.062). Serum hCG düzeylerinde her iki grup arasında 

istatiksel olarak anlamlı bir fark vardır (p:0.018). Abortus imminens grubunda median serum 

hCG konsantrasyonu 84507 IU/L iken normal gebe kontrol grubunda bu değer 107561 IU/L 

ile daha yüksektir. 

Her bir ABO kan grubu için maternal serum PP13 düzeylerine bakılmıştır ve gruplar 

arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p:0.849). 



ROC analizi, hCG değerlerinin abortus imminens grubundan abortusları ayırt etmede 

kullanılabileceğini göstermiştir (p:0.031). Eşik değer olarak hCG ≤ 61178 olarak alındığında 

sensitivite %66,667, spesifite ise %77,778’dir (%95 CI 0.580-0.976). 

ROC analiz eğrilerinde, abortus imminens grubundan abortusları ayırt etmede 

progesteron değerlerinin kullanılması istatiksel olarak anlamlı değildir (p:0.084). 

ROC analiz eğrilerinde, abortus imminens grubundan abortusları ayırt etmede PP13 

değerlerinin kullanılması istatiksel olarak anlamlı değildir (p:0.914). 

 

 

V. Sonuç ve Öneriler  

Çalışmamız normal hiçbir risk faktörüne sahip olmayıp gebeliği devam eden sağlıklı 

gebeler ile vajinal kanaması olup gebeliği devam eden düşük riskine sahip olan (abortus 

imminens) gebeler arasında maternal serum human koryonik gonadotropin, progesteron ve 

plasental protein 13 düzeylerinin karşılaştırılmasını amaçlamıştır. Ayrıca abortus imminens 

grubunda ileride abortus gelişecek olguları öngörmede bu hormonların kullanılmasının yararlı 

olup olmayacağının belirlenmesini incelenmiştir. 

Çalışma sonucunda serum hCG düzeyleri abortus imminens grubunda belirgin olarak 

düşük bulunmuştur. Bu düşüşün sebebi muhtemelen meydana gelen plasental hasara bağlı 

plasentanın azalmış hormon üretimidir. Ayrıca yine hCG’nin spontan abortus gerçekleşen 

olguları belirleyebileceği gösterilmiştir. Diğer çalışmalar da göz önüne alındığında hCG’nin 

abortus imminenslerin prognozunun belirlenmesinde kullanılabilmesi için daha geniş 

kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. Ayrıca eşik değer belirlenirken farklı yorumlara yol 

açmamak için MoM değerleri kullanılmalıdır. Her iki grupta da progesteron düzeyleri için 

anlamlı bir fark bulunmamakla birlikte aynı zamanda abortus imminenslerin prognozunda 

kullanılamayacaği gösterilmiştir. Progesteron düzeyleri arasında herhangi bir fark 

saptanmamasının spontan abortus gerçekleşen olguların sayısındaki azlığa bağlı olduğu 

düşünülmüştür. 

PP13 sinsityotrofoblastlardan salgılanan, implantasyonda rolü olan bir hormondur. 

Çalışmamız PP13’ün abortus imminenslerdeki düzeylerini ve bunların prognozunu 

öngörmedeki rolünü inceleyen ilk çalışmadır. Hem her iki grup arasında hem de prognozu 



öngörmede PP13 düzeylerinde belirgin bir fark olmamasına rağmen ileride gerçekleştirilecek 

daha geniş kapsamlı çalışmalar PP13’ün abortus imminensdeki rolü hakkında avantaj 

sağlayabilir. Bunun yanında serum PP13 seviyelerinin kan gruplarıyla olan ilişkisinden ötürü 

bundan sonraki çalışmalarda hastaların kan grupları da dikkate alınmalıdır. 
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