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Düşük 

• Gebeliğin en yaygın komplikasyonudur 
•  Sporadik veya tekrarlayan düşük 
•  Tekrarlayan düşük; çiftlerin %1-5’ini etkiler 
• Hastalar ve klinisyenler için oldukça yıldırıcıdır 
•  Psikolojik travma, hastaların üçte birinde 

depresyon görülmektedir 
• Maternal yaş, önceki düşük sayısı ve subfertilite 

risk faktörleridir 

Lancet 2006 



Düşük Riski  

• Kadınların %25’i ve muhtemel %50’si en az bir 
kez sporadik düşük yaşamaktadır 

•  Yaş önemli: 40 yaş üstü risk belirgin artar 
• Obstetrik öykü bağımsız bir risk faktörü: 
    üç kez düşük sonrası risk % 30-45,  
    öyküde canlı doğum varlığı riski azaltır 



Macklon NS, Geraedts JP, Fauser BC: Conception to ongoing pregnancy: the 
‘black box’ of early pregnancy loss. Hum Reprod Update 2002, 8:333–343. 



Lancet 2006 

Maternal Yaş ve düşük ilişkisi 



Tekrarlayan Gebelik Kaybı 
 Tanımlama 
•  Tanımlamalar değişken , 
•  22. gebelik haftasından önce üç veya daha fazla 

ardışık gebelik kaybı (ESHRE-2006) 
•  İki veya daha fazla klinik gebelik kaybı 

( ASRM-2012) 

• Düşük sayısı, 
•  gebelik haftası, 
• Ardışık olup olmaması konusunda konsensus 

yok 



Tanımlama 

•  Primer TGK: Canlı doğum olmadan tekrarlayan 
gebelik kayıpları 

•  Sekonder TGK: Öyküde bir canlı doğum 
varlığında tekrarlayan gebelik kayıpları 



Etiyoloji  

•  Genetik  
•  Yaş 
•  Anatomik uterin problemler 
•  Trombofililer 
•  Otoimmunite 
•  Antifosfolipid sendrom 
•  Endokrin veya metabolik hastalıklar 
•  Enfeksiyonlar 
•  Sperm kalitesi 
•  Çevresel ve yaşam stili ile ilgili problemler 

• Olguların %50’si  idiopatik 



Genetik Problemler 

•  Gebelik ürününde anöploidiler, kromozomal 
imbalanslar, tek gen mutasyonları (parental nedenli 
veya de novo) 

•  Genetik testler; 
   a. Karyotipleme  
   b. Moleküler genetik araştırmalar  
   Günümüz pratiğinde genetik araştırmalar 

rudimenter( gebelik ürünü ve/veya parental 
karyotipleme düzeyinde) 

    Moleküler genetik problemler bilimsel araştırma 
düzeyinde/ ümit verici   



Parental dengeli translokasyonlar 

•  %2-5 çiftte dengeli translokasyon (resiprokal veya 
robertsonian)  

•  Gametogenezde kromozom ayrışmasında dengesizlik 
riski 

•  IVF/PGD veya spontan bekleme: İyi dizayn edilmiş 
prospektif çalışma yok, yayınlanan olgu serileri yardımı 
olabileceğini öne sürmekte. 

•   Maliyet/etkinlik ? İlgili çalışmalarda siklus başı LBR; 
%20-22*  

•  24 kromozom taraması (CGH) ile ilgili çalışmalar sınırlı 
sayıda , ümit verici 

  
   *Fischer J et al. PGD improves pregnancy  outcome for translocation carriers with a history of recurrent losses. Fertil Steril 2010 

*Scriven PN et al. Benefits and drawbacks of PGD for reciprocal translocations: lessons from a prospective cohort study. Eur J Hum 
Genet 2013 



Anöploidi ve tekrarlayan gebelik kaybı  

•  I.tm gebelik kayıplarının %60’ı sporadik 
kromozomal anomalileriyle ilişkili (trizomi, 
poliploidi ve monozomi X ) 

•  Yaşla birlikte risk artışı 
•  TGK hastalarda konseptusun kromozomal 

anomali riski+ ve yaşla birlikte risk artışı 
•  TGK hastalardaki kromozomal hata tipi ve sıklığı 

ileri maternal yaştakilere benzer* 
 

*Mantzouratou A et al. Variable aneuploidy mechanism in embryos from couples with  poor    reproductive histories undergoing 
preimplantation genetic screening.  Hum Reprod  2007 



Prenatal genetik tarama  

•  Tekrarlayan gebelik kayıplı hastalarda yeri? 
•  TGK’lı hastalarda PGS ile %70 anöploidi  
    X’e bağlı genetik hst.’da PGS ile %45.5 anöploidi (1) 
•  IVF-FISH /CGH ile embryolarda anöploidi 

taraması: Kanıtlar sınırlı  (2) 
•  35 yaş üstündeki TGK’lı hastalarda PGS ile düşük 

riskinde azalma (3)  

 

1.Rubio C et al. Chromosomal abnormalities and embryo development in recurrent miscarriage couples. Hum Reprod 
2003 
2. RPL NA 2015 
3. Munne S et al. Preimplantation genetic diagnosis reduces pregnancy loss in women aged 35 years and older with a 
history of recurrent miscarriages. Fertil Steril 2005 



Prenatal genetik tarama  

• Hodes-Wertz ve ark. tekrarlayan gebelik kayıplı 
olgu serisinde 287 IVF-PGS (24 kromozom-CGH 
ile tarama)  

•  Toplam 2282 embryoda %65 anöploid embryo 
• %55 klinik gebelik /embryo transfer eldesi 
• Bu yöntemle beklenenden daha düşük oranda 

gebelik kaybı (%6.9) bildirdiler* 

 Hodes-Wertz B et al. Idiopathic recurrent miscarriage is caused mostly by 
aneuploid embryos. Fertil Steril 2012  



Prenatal genetik tarama  

§      CGH ile 24 kromozom taraması sonuçları ümit 
verici ancak maliyet, başarı oranı ve NNT 
açıklığa kavuşturulmalı (1)  

§      İleri çalışmalara ihtiyaç var 
§      Eldeki verilerle hastalara IVF-PGD’nin 

avantajı , maliyeti ve  canlı doğum olasılığı  
hakkında bilgilendirme yapıp danışmanlık 
verilmeli, rutin tarama önerisi için yeterli veri 
yok (2) 



Anatomik nedenler 

• Konjenital veya edinsel uterin anomaliler 
%1.8-37.6 sıklıkta* 

• Müllerian kanal anomalileri (Unikornuat, 
bikornuat, septat, didelfis, arkuat uterus) 

• Edinsel anomaliler (Adezyon, polip, rest, 
myom), servikal yetmezlik 

• Uterin kavite değerlendirilmesi 
• HSG, SIS, H/S, 3D USG veya MRI  
 *Grimbizis GF et al. Clinical implications of uterine malformations and hysteroscopic treatment results. Hum Reprod 

Update 2001 



Anatomik nedenler 

• Azalmış intrauterin volüm 
•  Yetersiz plasental vaskülarite 
    olası mekanizmalardır 
    TGK’da en sık görülen konjenital anomali septat 

uterus*: Zayıf vasküler fibromusküler doku 
    Septum rezeksiyonu gebelik sonucu üzerine 

olumlu etkili olabilir (randomize kontrollü 
çalışmalar eksik)** 

       *Jaslow CR et al. Effect of prior birth and miscarriage frequency on the prevalence of acquired and congenital uterine anomalies in 
women with recurrent miscarriage: a cross-sectional study. Fertil Steril 2013;99(7):1916–22 
**Kowalik CR et al. Metroplasty versus expectant management for women with recurrent  miscarriage and a septate uterus. Cochrane 
Database Syst Rev 2011, 6, CD008576 



Endokrin patolojiler 

  %8-12 hastada endokrin faktörler eşlik eder 
•  Tiroid disfonksiyonu, Tiroid Antikorları+  
    Hedef TSH: 1.0- 2.5  uIU/ml 
• Hiperprolaktinemi 
• DM (Hemoglobin A1C) 
•  İnsülin rezistansı 
•  PCO 
•  Luteal faz yetmezliği 



Gebelik planlayan kadınlarda tiroid 
fonksiyon taraması  
•  30 yaş üstü 
•  Ailede hipotiroidi/otoimmun tiroid hst öyküsü 
•  Guatr varlığı 
•  Tiroid Ab pozitifliği (Özellikle TPO) 
•  Tiroid hipofonksiyonu düşündüren bulgular 
•  Tip 1 DM veya diğer otoimmun patolojiler 
•  İnfertil hastalar 
•  Öyküde düşük veya erken doğum varlığı 
•  Öyküde tiroid cerrahisi veya baş/boyun radyoterapi 

varlığı 
•  Halen levotiroksin ted alanlar 
•  İyod eksikliği bölgesinde yaşayanlar 

 Endocrine Society Clinical Practice Guideline      2013 JCEM 



TPO+ hastalarda 

•  TABLET trial  
•  Thyroid AntiBodies and LEvoThyroxine Study 
• Birmingham Clinical Trials Unit (BCTU) 
• Randomised Controlled Trial of the Efficacy and 

Mechanism of Levothyroxine Treatment on 
Pregnancy and Neonatal Outcomes in Women 
with Thyroid Antibodies (TABLET) 



Enfeksiyonlar 

• Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominus, 
chlamydia, Listeria monocytogenes, Toxoplasma 
rubella, CMV, herpes virus  

•  Sporadik düşüklerde vaginal/servikal sürüntü ve 
serum örneklerinde daha sıklıkla gösterilmiş 

•  TGK’da yerleri spekulatif,  etken olabileceği 
kanıtlanmış bir patojen yok, rutin tarama ? 



İmmunolojik risk faktörleri 

• Alloimmun disfonksiyon: NK, sitokinler 
• Otoimmun problemler:Anti tiroid Ab, ANA, 
    Antifosfolipid sendrom: 
    Antikardiolipin antikorlar 
    β2 glikoprotein I antikorlar 
    P-serin, p-inositol, Annexin V Ab 
    Lupus 



İmmun disfonksiyon-pNK, uNK 

•  Semiallojenik fetus/maternal immun sistem 
etkileşimi 

• NK hücreleri (periferik kan ve uterin kavite) 
immunmodulatuar etkileri var 

• Uterin NK hücreleri trofoblast invazyonunu ve 
angiogenezde etkili, fetomaternal yüzeydeki 
immun hücrelerin %70’ini oluşturuyor* 

• Erken gebelikte düzeyleri artıyor, 8-12 ve 
13-20.haftalarda stabilleşip gebeliğin sonlarında 
düşüyor 

Lash, G.E. Et al. 2011. Do uterine natural killer (uNK) cells con-tribute to  female reproductive disorders. J. Reprod. 
Immunol. 88,156–164. 



İmmun disfonksiyon 

•  Periferik kan ve uterin mukozada artmış NK  
düzeyleri ile TGK arasındaki ilişki tartışmalı 

•  Test zamanlaması ve yöntemi standardize değil 
• NK subtipleri var  
•  TGK’lı hastalarda daha fazla NK aktivitesi var ?  
•  Yakın zamanda yapılan bir meta-analizde pNK, 

TGK’lı hastalarda kontrollere göre yüksek 
bulundu ancak çalışmalar heterojen 

•   NK araştırmasının daha çok klinik çalışmalar 
dahilinde yapılması önerilmekte  

Seshadri, S. et al.2014. Natural killer cells in female infertility and recurrent miscarriage: a systematic review and meta-analysis. 
Hum.Reprod. Update 20, 429–438. 



İmmun disfonksiyon 

•  T-helper-1 sitokinleri (IL-1, interferon, TNF-α)/ 
T-helper-2 (IL-4,6,10) sitokinlerinin imbalansı, 
TH17 hücreleri, Treg imbalansı 

•  İlgili data sınırlı 
• Rutin tarama yapmadan önce sitokin 

polimorfizmiyle ilgili ileri klinik çalışmalara 
ihtiyaç var * 

 

RCOG 2011 



İmmunoterapi     
 
 Aktif/pasif immunizasyon 
•  Paternal lökosit immunizasyon, donör lökosit, trofoblast 

membran infüzyonu (Regulator T hücrelerinde değişim, TNF ve 
Ifgamma’da azalma) 

•  IV intralipid tedavi 
•  IVIG (NK yüksek hastalarda, >3 düşük, sekonder TGK, >37 yaş 

fayda görebilir?) 
•  G-CSF 
•  Anti TNFα 
     Etkili ? Etki yok? Alt gruplar?  Çalışma sonuçları çelişkili 
     Kullanımlarını önermek için yeterli  kanıt henüz yok,  yan 

etkiler*** 
     Cochrane- 19 çalışmanın metaanalizinde tedavi grupları ile 

kontroller arası anlamlı farklılık gösterilemedi 
   



Antifosfolipid sendrom 

•  TGK’lı hastalarda en önemli tedavi edilebilir 
nedenlerden biri 

• Olguların %5-20’sinde pozitif* 
•  Lupus Ab, Antikardiolipin Ab, Antiβ2 

glikoprotein, anti fosfotidilserin 

*ACOG. Antiphospholipid syndrome. ACOG Practice Bulletin, No.118, 2011 
 



APS için uluslararası klasifikasyon kriterleri 

     Klinik Kriterler 
 1. Vaskuler tromboz 
 2. Gebelik morbiditesi 
      a)10 hf üzerinde normal bir fetusun bir veya daha fazla kez kaybı 
      b)34.hf dan önce eklampsi, preeklampsi, plasental yetmezliğe bağlı 

bir veya daha fazla erken doğum 
      c)10. hf öncesi anatomik, kromozomal, endokrin anomaliler 

dışında 3 veya fazla düşük 

     Lab Kriterleri 
   1. Lupus Ab+ (12 hafta arayla iki kez) 
   2. Antikardiolipin Ab IgG veya IgM’nin orta veya yüksek titrelerde 

oluşu ( >40 GPL veya MPL veya >99 persantil) (12 hafta ara ile iki 
kez) 

   3. Anti-b2 glikoprotein IgG veya IgM >99 persantil oluşu (12 hafta 
ara iki kez) 

 
       Miyakis S et al. J Thromb Haemost 2006;4:295–306. 

ACOG. Antiphospholipid syndrome. ACOG Practice Bulletin, No.118, January 2011 



APS 

•  Trofoblastlar üzerine etkili; sitotrofoblast 
diferansiyasyonu ve invazyonunda inhibisyon, 
apoptozis, lokal inflamatuar yanıt, 
uteroplasental dolaşımda tromboz 

•  Tedavi edilmediğinde canlı doğum oranı %10 
• Aspirin(80-100 mg/g)+düşük doz heparin: Canlı 

doğum oranını belirgin artırır, düşük olasılığı 
anlamlı oranda azalır* 

de Jong PG et al. Aspirin and/or heparin for womenwith unexplained recurrent miscarriage with or without inherited thrombophilia. 
Cochrane Database Syst Rev 2014;(7):CD004734. 



Trombofililer 

•  Tromboz, plasental perfüzyonda azalma 
•  Faktör 5 Leiden, protrombin gen mutasyonları, 

protein C, protein S, antitrombin yetersizliği, 
hiperhomosistinemi: sistemik tromboz için risk 
faktörleri 

• Herediter trombofililerle TGK ilişkisi öne 
sürülmüştür ancak önemi hala tartışmalı 

• Erken dönem kayıplarından daha sık 2.ve 3. tm 
kayıplarıyla ilişki  



Trombofililer 
•  31 retrospektif çalışmanın meta-analizi trombofili 

tipleriyle fetal kayıp tipleri arası ilişki  varlığı (1) 
     Faktör V, protrombin, Aktive protein C rezistansı, 

protein S   yetersizliği erken ve geç fetal kayıpla 
ilişkili 

     MTHFR, protein C ve antitrombin eksikliği ile ilişki  
gösterilemedi (protein C, antitrombin eksikliği nadir 
ve olgu sayısı az) 

•  16 çalışmanın meta-analizi Faktör V ve protrombin 
mutasyonları iki kat risk artışı (2) 

•  TGK’lı hastalarda rutin test için kanıt düzeyi yetersiz 

1.Thrombophilic disorders and fetal loss: a meta-analysis.Rey E, Kahn SR, David M, Shrier I   Lancet. 2003 
2. Evaluation of the association between hereditary thrombophilias and 
 recurrent pregnancy loss: a meta-analysis. Kovalevsky G, et al.Arch Intern Med 2004 



Trombofililer 

•  I.tm tekrarlayan kayıp ve kalıtsal trombofili+ 
olan hastalarda tromboproflaksinin yeri ile ilgili 
kohort çalışmalarında LBR artışı  

•  I.tm kayıpları ve trombofili+ hastalarda 
tromboproflaksinin yerini değerlendirecek 
yeterli veri yok (RCOG 2011) 

•  II.tm kaybı olan ve trombofili+ hastalarda 
heparin LBR artırabilir (RCOG 2011) 





Sperm DNA fragmantasyonu 

•  Sperm DNA bütünlüğü önemli 
•  Sperm DNA fragmantasyonu/semen kalitesi 
• Gelecekte DNA hasarı olmayan spermlerin 

seçimi ile fertilitede artış/düşük riskinde 
azalma? 



Diğer olası mekanizmalar 

• HLA uyuşumu 
• Dolaşımda mikropartiküller 
•  eNOS mutasyonları 
•  PAI 4G/4G mutasyonu 
• VEGF ve reseptör gen polimorfizmi 
•  P53 gen polimorfizmi 
• Endometrial seleksiyonda bozukluk 



Yaşam stili ve çevresel toksinler 

•  Sigara: Fertilitede düşüklük ve spontan abort 
riskinde artışla ilişkili. 10-20 adet/gün sigara 
içimi düşük riskinde 1.1-1.3 kat artış 

• Alkol: Haftada iki veya daha fazla alkolik içecek 
alımı düşük riskinde artışla ilişkili 

•  Sigara ve alkol birlikte kayıp riskinde 4 kat artış 
• Obesite: BMI>30; I.tm düşük için bağımsız bir 

risk faktörü. Sistemik inflamatuar yanıtta artış 
• Kafein alımı 300 mg/gün (>2 bardak/gün)düşük 

riskinde orta derecede artış  
 Gardella JR et al. Environmental toxins associated with recurrent pregnancy loss. Semin Reprod Med 2000;18(4):407–24. 

 Harlap S et al. Alcohol, smoking, and incidence of spontaneous abortions in the first and second trimester. Lancet 1980;2:173–8. 



hCG  

•  5 RCT n=596 hastada hCG uygulanımı ile düşük 
riskinde azalma ancak 2 çalışma meta analizden 
çıkarıldığında istatistiksel fark yok*  

•  İleri RCT ihtiyaç var 
•  Yeterli veri yok, RCT dahilinde kullanılmalı 

(RCOG  Green-top Guideline No. 17- 2011) 

*Morley LC, et al.  Human chorionic gonadotrophin (hCG)  for preventing miscarriage (Protocol). Cochrane Database Syst Rev 
2010;(7):CD008611 



progesteron 

•  4 RCT, n=223 hastada progesteron kullanımı ile 
düşük riskinde azalma (OR 0.38, 95% CI 0.2–
0.7)* 

• RCOG 2011 yönergesinde; progesteron 
uygulanımının etkinliğini değerlendirmek için 
yeterli bulgu yok 

•  PROMISE Study: 800 hasta randomize edildi, 
sonuçlar bekleniyor 

*Haas DM, Ramsey PS. Progestogen for preventing miscarriage. Cochrane Database Syst Rev 2008;(2):CD003511. 



*Kaandorp SP, et al. Aspirin plus heparin or aspirin alone in women with recurrent miscarriage. New Engl J 
Med 2010;362:1586–96. 

Randomize kontrollü çalışma, 364 TGK olan kadın; aspirin, aspirin+LMWH,  
plasebo’ya randomize edildi. Gruplar arasında canlı doğum oranlarında fark yok, 
 LMWH grubunda ciltte kaşıntı, yanma, eritem  



Aspirin/heparin 
• Randomize çift kör kontrollü çalışma: n=256 

TGK’lı hasta enoxoparin 40 mg/g ve plaseboya 
randomize edildiler; canlı doğum oranlarında 
fark yok (%66.6 vs %72.9)* 

•  9 çalışmanın meta analizinde antikoagülan 
tedavinin trombofili olmayan grupta canlı 
doğum üzerine etkinliği gösterilemedi, 
trombofili grubunda ise ileri randomize 
kontrollü çalışmaya gerek olduğu bildirildi ** 

*Pasquier E et al. Enoxaparin for prevention of unexplained recurrent miscarriage: a multicenter randomized double-blind placebo-
controlled trial. Blood Apr.2015 
**de Jong PG et al. Aspirin and/or heparin for women with unexplained recurrent miscarriage with or without inherited 
thrombophilia (Review). The Cochrane Library 2014, Issue 7 



Sonuçlar tartışmalı 
 
Heparinin TGK’lı hastalarda etkinliği ile ilgili  
ileri çalışmalara gereksinim var 



Tarama 

• Genetik                       parental karyotip 
• Anatomik                    USG,HSG/H/S 
• Endokrin                     TSH, PRL, DM,over rezervi 
• Enfeksiyon                  Kr.endometrit/servisit+ise 
• Otoimmun                  Antifosfolipid sendrom 
•  Trombofililer              Faktör5, protrombin mut. 
                                         aktive prot C rezis., prot S, 
                                         homosistein                                         



öneriler 

§   Antenatal bakım ve psikolojik destek önemli; 
    düşük riski azalır (Stray-Pedersen 1984, Clifford 

1997) Sık kontrol  
§   Yaşam stili modifikasyonları  
    Kilo verme, egzersiz, sigara, alkol, kafein, 

çevresel toksinlerden uzaklaşma   
§ Düzeltilebilir etiolojik faktörlere yönelik tedavi 
§ APS varlığında aspirin+heparin ile proflaksi  
§ Gebelikte progesteron takviyesi 
§  İdiopatik grupta düşük doz aspirin? 
 



 Teşekkürler, 


