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PREKLAMPT‹K VE NORMAL GEBELERDE SERUM ÜR‹K AS‹T VE LEPT‹N DÜZEYLER‹
M Kamac›, G fiahin, N Çölçimen, A Kolusar›
YYÜ T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um ABD

Amaç: Preeklamptik ve normal gebelerde serum ürik asit ve leptin düzeylerini karfl›laflt›rmak ve hastal›¤›n fliddeti ile
iliflkisini araflt›rmak.

Gereç ve Yöntem: Bu çal›flma fiubat 2004-Eylül 2004 tarihleri aras›nda tekiz gebeli¤i olan, 3.trimesterde (34-42 haftalar
aras›) preeklampsi tan›s› alm›fl 40 (20 a¤›r, 20 hafif) hasta ile 30 normal gebenin oluflturdu¤u kontrol gruplar›nda yap›ld›.
Maternal serum ürik asit ve leptin düzeyleri ölçüldü. Serum leptin düzeyleri EL‹SA yöntemiyle saptand›. Bu parametrelerin
preeklampsi ve normal gebelerdeki düzeyleri karfl›laflt›r›ld›. 

Bulgular: Leptin düzeyleri a¤›r preeklamptik grupta 9.6±7.2 ng/ml, hafif preeklamptik grupta 5.4±3.0 ng/ml, kontrol
grubunda 3.1±3.1 ng/ml olarak saptand›. A¤›r preeklamptik gruptaki leptin düzeyleri istatiksel olarak anlaml› yüksek bulun-
du (p=0.000). Ürik asit seviyeleri a¤›r preeklamptik grupta 6.3±1.8mg/dl, hafif preeklamptiklerde 5.0±1.4 mg/dl, kontrol
grubunda 4.2±0.73 mg/dl olarak tesbit edildi. Preeklamptik gebelerin ürik asit de¤erleri kontrol grubuyla karfl›laflt›r›ld›¤›nda
gruplar aras›nda anlaml› fark tesbit edildi (p=0.000). En yüksek ürik asit de¤erleri a¤›r preeklamptik grupta tesbit edildi.
Serum leptin düzeyleriyle ürik asit düzeyleri aras›nda zay›f, pozitif anlaml› iliflki tesbit edildi (p=0.039). Serum leptin
düzeyleri artt›kça ürik asit de¤erlerinin artt›¤› gösterildi.

Sonuç: Preeklamptik hastalarda artan leptin seviyeleriyle birlikte ürik asit seviyelerinin de artt›¤› tesbit edilmifltir.

Yeni bulunan leptin hormonunun preeklampsi etyopatogenezinde rol oynayabilece¤i ve preeklampsinin bir markeri ola-
bilece¤ini düflünmekteyiz

Anahtar Kelimeler: Preeklampsi, Leptin, Ürik Asit. 

drsahin@yahoo.com

019

PREKLAMPT‹K VE NORMAL GEBELERDE SERUM LEPT‹N DÜZEYLER‹ VE L‹P‹D PROF‹L‹
M Kamac›, G fiahin, N Çölçimen, A Kolusar›
YYÜ T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um ABD

Amaç: Preeklamptik ve normal gebelerde serum leptin, kolesterol, trigliserid, HDL, LDL ve VLDL düzeylerini incelemek
ve hastal›¤›n fliddetiyle iliflkisini araflt›rmak. 

Gereç ve Yöntem: Bu çal›flma; fiubat 2004 -Eylül 2004 tarihleri aras›nda 3. trimesterde (34-42 haftalar aras› ) tekiz gebe-
li¤i olan, preeklampsi tan›s› alan 40 (20 hafif, 20 a¤›r ) hasta ile 30 normal sa¤l›kl› gebeden oluflan kontrol grubundan
oluflturuldu. Serum leptin, trigliserid, HDL, LDL ve VLDL düzeylerine bak›ld›. Leptin seviyeleri EL‹SA yöntemiyle
çal›fl›ld›.

Bulgular: Leptin düzeyleri a¤›r preeklamptik grupta 9.6±7.2 ng/ml, hafif preeklamptik grupta 5.4±3.0 ng/ml, kontrol
grubunda 3.1±3.1 ng/ml olarak saptand›. A¤›r preeklamptik gruptaki leptin düzeyleri istatiksel olarak anlaml› yüksek bulun-
du (p=0.000).Trigliserid düzeyleri a¤›r preeklamptik grupta 301.1±168.4 mg/dl, hafif preklamptik grupta 243,8±72.3 mg/dl,
kontrol grubunda 220.8±86.7 mg/dl olarak tesbit edildi. A¤›r preeklamptik grupta trigliserid düzeyleri istatiksel olarak
anlaml› yüksek bulundu (p:0.053).

Kolesterol, VLDL, LDL ve HDL de¤erlerinde gruplar aras›nda anlaml› farkl›l›k olmad›¤› tesbit edildi (s›ras›yla p:0.237,
p:0.161, p:0.560, p:0.208).

Sonuç: Preeklamptik hastalarda artan serum leptin seviyeleriyle lipid profili aras›nda anlaml› iliflki tesbit edilmedi

Preeklampsi etyopatogenezinde leptinin rolünü netlefltirmek için daha çok vakayla yap›lm›fl prospektif çal›flmaya ihtiyaç
oldu¤unu düflünmekteyiz.
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