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preeklamptik grupta (2.8±2.6, 28.0±1.9, 30.4±3) iken hafif
preeklamptik grupta (19.7±3, 21.3±6.1, 23.3±5.2) ve kontrol
grubunda (22.2±6.1, 21.7±6.4, 24±5.7) idi. Serum salusin-α
düzeyi aç›s›ndan gruplar aras›nda farkl›l›k saptand›. A¤›r pre-
eklampsi grubunda umbilikal arter, ven ve maternal venöz
kan serum salusin-α düzeyinin di¤er gruplardan yüksek ol-
mas› istatistiksel olarak anlaml› bulundu (p=0.000). 

Sonuç: Vazodilatör, hipotansif ve antiaterosklerotik etkileri
bilinen salusin-α, preeklamptik anne ve fetüslerin serumla-
r›nda yüksek olarak saptanm›flt›r. Bulgular›m›z salusinler ile
preeklampsi geliflimi aras›nda etyopatogenez yönünden iliflki
varl›¤›na iflaret etmektedir.

Anahtar sözcükler: Preeklampsi, hipertansiyon, salusin-
alpha, kordon kan›
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Amaç: Preeklampsi ciddi maternal ve perinatal mortalite ve
morbiditeye neden olabilen gebelerin %2-8’inde görülen,
sistemik veya lokal lipid anormalli¤i ile seyreden akut atero-
zisin görüldü¤ü multisistemik bir hastal›kt›r. Aterosklerotik
etki ile beraber, vazodilatatör ve hipotansif etki gösteren sa-
lusin-β’n›n müdahil oldu¤u mekanizmalar, bu peptidin pre-
eklampsi patogenezinde rol alabilece¤ini düflündürmektedir.
Mevcut çal›flma, salusin-β’n›n preeklampsi patogenezindeki
olas› rolünü araflt›rmak amac›yla planland›.

Yöntem: Çal›flmaya Ocak 2012-Ocak 2013 tarihleri aras›nda
Antalya E¤itim Araflt›rma Hastanesi Kad›n Hastal›klar› ve
Do¤um Klini¤ine baflvuran 87 gebe dahil edildi. 30 tane a¤›r
preeklamptik, 29 tane hafif preeklamptik, 28 tane sa¤l›kl› ge-
beden do¤um öncesi 5cc kan örne¤i al›nd›. Postpartum kor-
don klemplendikten hemen sonra umbilikal arter ve venden
5cc kan örne¤i al›nd›. Serum salusin-β düzeyleri enzyme-lin-
ked immunosorbent assay yöntemi (Bio- Tek Instruments
ELx 800 Microplate Reader VT, USA) ile ölçüldü. Kronik
hipertansiyon, diabet, ço¤ul gebelik, kronik karaci¤er ve böb-
rek hastal›¤›, trombofili ve fetal anomalisi olan gebeler çal›fl-
ma d›fl› b›rak›ld›. 

Bulgular: Üç grup aras›nda yafl, gravida say›s›, parite say›s› ve
abortus say›s› aç›s›ndan istatistiksel farkl›l›k yoktu. Serum sa-

lusin-β düzeyi umbilikal arter, ven ve maternal venöz kanda
s›ras›yla hafif preeklamptik grupta (1148.5±379.8;
1257.5±528.2; 1235.2±344.6) iken a¤›r preeklamptik grupta
(472.2±104.2; 470.5±114.2; 519.4±100.3) ve kontrol grubun-
da (409.9±97.3; 441.4±85.6; 384.7±110.3) idi. Serum salusin‚
düzeyi aç›s›ndan gruplar aras›nda farkl›l›k saptand›. Hafif
preeklampsi grubunda umbilikal arter, ven ve maternal venöz
kan serum salusin-β düzeyi di¤er gruplardan istatistiksel an-
laml› olarak yuksek bulundu (p=0.000). 

Sonuç: Salusin-β hafif preeklamptik gebelerde ve fetüslerde
artm›flt›r. Veriler, salusin-β’n›n preeklampsi patogenezinde
rol oynayabilece¤ini düflündürmektedir.

Anahtar sözcükler: Preeklampsi, hipertansiyon, salusin-β,
kordon kan›
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Amaç: Do¤um eyleminin bafllat›lmas›nda rol oynad›¤› bili-
nen Toll-Like Reseptörler (TLR) inflamatuvar olaylarda
önemli rol oynarlar. Bu reseptörlerin polimorfizmlerinin er-
ken do¤um ve erken membran rüptürü patofizyolojisinde
rolleri olabilece¤i bildirilmifltir. Bu çal›flmada termde hamile-
lerde do¤um eyleminin bafllamas›nda gecikme ile TLR 2, 3
ve 4 polimorfizmleri aras›ndaki iliflkiyi incelemek amaçland›.

Yöntem: 37. gebelik haftas›ndan sonra do¤um yapan pre-ek-
lampsi, IUGR veya erken do¤um öyküsü olmayan kad›nlar
prospektif olarak de¤erlendirildi ve polimorfik varyantlar›
araflt›rmak için kan örnekleri al›nd›. TLR2 gen Arg753Gln,
TLR3 (c.1377C/T), TLR4 Asp299Gly ve Thr399Ile poli-
morfizmleri polimeraz zincir reaksiyonu (PCR-RFLP) yön-
temi kullan›larak genotiplendirildi. 41. haftadan önce kendi-
li¤inden do¤um eylemi bafllayanlar ile bu haftaya kadar do-
¤um eylemi bafllamayan kad›nlar demografik özellikleri ve
TLR 2, 3 ve 4 polimorfizmleri aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›. Ayn›
karfl›laflt›rmalar 40. hafta eflik de¤er al›narak tekrar yap›ld›. 

Bulgular: 37. gebelik haftas›ndan sonra do¤um yapan 79 ka-
d›n de¤erlendirildi. Tüm hastalar TLR2 Arg753Gln, TLR4
Thr399Ile için CC genotipe sahipti. TLR4 Asp299Gly GA
polimorfizmi ile TLR3 (c.1377C / T) polimorfizmi aras›nda,
41. haftaya kadar kendili¤inden eyleme giren ve girmeyen




