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¨  İnsan endometriyumunda antiinflamatuar 

süreçte lokal olarak salgılanan pek çok protein 

immunohistokimyasal olarak saptanabilir (1). 

¨  İnsan endometriyal epitelyal hücrelerinin doğal 

immünitesi ile ilişkili proteinler olsa da düşükler 

iç in spesi f ik b i r b iyomarker  henüz 

bulunmamıştır. 



¨  İdyopatik tekrarlayan gebelik kaybı tanısı için 

l u t e a l f a z  e n d o m e t r i y u m u n 

immunohistokimyasal olarak boyanmasının bir 

prognostik maker olabileceğ i sorusunu 

cevaplamaktı.  



¨  Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Jinekoloji 

Kliniği 

¨  Vaka-kontrol çalışması (50 hasta- 10 kontrol) 

¨  Hasta: En az iki kez gebelik kaybı olmuş ve 

araştırmalar sonucu bir  neden bulunamamış 

¨  Kontrol: Halihazırda bening j inekolojik 

sebeplerle operasyon planlanan kadınlar 



¨  18-35 yaş, düzenli adet dönemi (25-35 gün), üç 

ayı aşkın süredir hormonal tedavi almamış 

olmak 

¨  Her kadın bir siklus boyunca takip edildi 

¨  Ovulasyon zamanı transvajinal ultrason (GE 

Voluson® E6, IC5-9-D/GYN transducer; GE 

medical system, Zipf, Austria) ile tahmin edildi.  

¨  LH piki kanda tespit edildi. 



¨  Endometriyal biyopsiler ovulasyondan yedi gün 

sonra, mid-sekretuar fazda, uterin kaviteden 

D&C ile steril koşullarda alındı. 

¨  Patolojik spesmenlerde Annexin, Pentraxin ve 

Osteopontin antikorları çalışıldı. 

¨  Boyanmaların lokalizasyonu ve  yoğunluğu tek 

patolog tarafından değerlendirildi. 



¨  Klinik datalar, mikroskobik bulgular ve serum 

progesteron değerleri her iki grupta istatistiksel 

olarak karşılaştırıldı. 

¨  Bu çalışma için tüm katılımcıların yazılı onamı 

ve  üniversitemizin etik kurul onayı alınmıştır.  



¨  Pentraxin boyanması hasta grupta kontrol 

gruba göre istatistiksel olarak fazlaydı. 

¨  Pentraxin boyanması endometr iyumun 

glandüler epiteli, yüzey epiteli ve stromada eşit 

oranda dağılmaktaydı.  

   



Pentraxin ile güçlü boyanma: yüzey epiteli, 

glandular epitel ve stroma’da eşit yoğunlukta 

izlenmektedir. (x200, 200, 100) 



¨  Annexin ve osteopontin boyanmasında gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

yoktu (Tablo 1). 

¨  Hasta grupta osteopontin boyanması serum 

progesteron seviyesi ile istatistiksel olarak 

düşmekteydi (Tablo 2). 

 



ANXA-1 ile boyanma: yüzey epiteli, glandular 

epitel ve stroma. (x200,100,400) 



Osteopontin ile boyanma: yüzey epiteli, glandular 

epitel ve stroma. (x200,100,200) 



Tablo 1: Çalışma gruplarındaki klinik özellikler ve 
immunohistokimyasal boyanma 

Variables are presented as mean ± SD and 95% confidence interval. p values are indicated for the 
differences between groups, as analyzed using Mann-Whitney U test and chi-squared test. *p<0,01 
versus control, **p<0,05 versus control  

 



Tablo 2: Hasta grubun Progesteron seviyeleri ve 
Osteopontin boyanma lokalizasyonları 
 

OPN, Osteopontin. Statistically significant (p<0,05) 

 



¨  İdyopatik tekrarlayan gebelik kaybı tanısında 

luteal faz endometriumda Pentraxin boyanması 

prognostik bir marker olabilir. 

¨  İdyopatik tekrarlayan gebelik kaybı tedavisinde 

potansiyel hedef molekül Pentraxin olabilir. 

¨  Annexin ve osteopontin düşükler için spesifik 

bir marker olarak kullanılamayabilir. 
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