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Giriş

Düşükler, klinik olarak gelişmiş intrauterin gebeliğin (<500 g) viabilete (canlılığa 
erişmeden) gerçekleşmeden spontan olarak kaybedilmesidir. Bu tanım 24. gebelik haftasına 
kadar gerçekleşen gebelik kayıplarını içerir ( GH<12: Erken Abortus; 24>GH>12: Geç 
Abortus). Hamileliğin en sık görülen komplikasyonudur, klinik olarak kabul görmüş 
gebeliklerin % 15 ila 20'i kendiliğinden düşükle sonuçlanmaktadır (Gersen ve Keagle, 2013: 
3). Tüm kadınların yaklaşık dörtte birinin hayatları boyunca en az bir düşükle karşılaştığı 
belirtilmiştir (van den Berg vd., 2012: 12 ). Hormonal ve anatomik etkenler, kalıtsal 
trombofililer, enfeksiyonlar, çevresel uyarıcılar, immünolojik ve genetik faktörler (sayısal, 
yapısal kromozom anomalileri, tek gen defektleri, dengesiz translokasyon taşıyıcılığı vs.) 
gebelik kaybı etiyolojisinde yer alan önemli nedenlerdir (Stephenson, 1996: 66). 

Düşüklerin en sık yaşandığı zaman dilimi 6. - 12. haftalardır. Anne yaşının 20-24 yaş 
arasında olduğu gruplarda düşük riski %10 iken, anne yaşının 40-44 arasında olduğu 
gruplarda düşük riski %51’e kadar yükselmektedir (Hardy ve Hardy, 2015: 4). Sitogenetik 
çalışmalar, doğal gebelikte kromozom anomalilerinin birinci trimesterde görülme sıklığının 
%50 - %85, ikinci trimesterde %30 ve ölü doğumlar da ise %3 olduğunu göstermiştir. Erken 
gebelik kaybındaki kromozom anomali spektrumunda % 86 sayısal, % 8 mozaik ve % 6 
yapısal anomalilerin etkili olduğu ifade edilmektedir (Wu vd., 2016: 9). Anormal kromozom 
segregasyonu; mayoz, mitoz veya döllenme hataları sonucunda oluşabilmektedir (Hardy ve 
Hardy, 2015: 4). Bu kromozomal değişimler yaşamla bağdaşan kromozomal aberasyonlar 
oluşturabileceği gibi, gebelik kaybına da sebep olabilmektedir. Çalışmamız Mersin ilinde 
2007-2018 seneleri arasında laboratuvarımıza gönderilen 152 düşük materyalinin sitogenetik 
analizini ve sonuçlarının değerlendirilmesini içermektedir.

Gereç ve yöntem

Çalışmamızda Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Anabilim Dalı tarafından, 2007-2018 yılları arasında abortus tanısıyla Tıbbi Biyoloji Anabilim 
Dalı’na gönderilen 152 gebelik kaybı materyali incelenmiştir. Örnekler explant hücre kültür 
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metodu ile flask üzerinde üretilmiştir (Freshney, 2010: 6). Yeterli hücre sayısına ulaşıldığında; 
kolsemit inkübasyonu sonrasında standart harvest işlemine geçilmiştir. Yaşlandırmayı 
takiben, sitogenetik analiz için GTG bantlama tekniği uygulanmıştır. Karyotip analizleri 
ve raporlama işlemleri Uluslararası İnsan Sitogenetik Terminoloji Sistemi (International 
System for Cytogenetic Nomenclature-ISCN) kriterlerine göre yapılmıştır.

Bulgular

152 gebenin maternal yaş ortalaması 31, gebelik kaybının yaşandığı hafta ortalaması 
10 olarak belirlendi. Örneklerin 108’nin (%71,05) ilk trimester, 44’ünün ise (%28,94) 
ikinci trimester düşüklerinden kaynaklandığı görüldü. Fetal hücre yetersizliği, mikrobiyal 
kontaminasyon ve diğer teknik nedenlerden dolayı 39 (%26) hastanın doku kültüründe 
üreme elde edilemedi.

Sitogenetik incelemesi gerçekleştirilen 113 hastanın 32’sinde (%28,31) çeşitli 
kromozomal düzensizlikler, 81’inde (%71,68) normal karyotip gözlendi (Tablo 1). Anomalili 
hastaların 30’unun ilk trimester, 2’sinin ikinci trimester düşüğü olduğu ve bu vakaların 
15’inin (%46,87) sayısal, 11’inin (%34.37) cinsiyet kromozomu ve 6’sının (%18.75) yapısal 
kromozomal değişikliğe sahip olduğu tespit edildi. 12/113 örnekte (%10,61) mozaik karyotip 
gözlendi. Gözlenen mozaizmlerin 6’sı (%50) cinsiyet, 3’ü (%25) otozomal, 3’ü (%25) yapısal 
olarak sınıflandırıldı. 
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    Tablo 1 
    Abortus materyali sitogenetik analizi sonuçları 

 

Normal/Anomali 
Türü Karyotip Sayı 

(n) 

Normal 
46,XX 63 
46,XY 18 

N
on

-M
oz

ai
k 

Sayısal Anomali 

Trizomi 12 1 
Trizomi 13 1 
Trizomi 16 3 
Trizomi 18 1 
Trizomi 21 1 
Trizomi 22 1 
69,XXX 2 

Tablo 1- Abortus materyali sitogenetik analizi sonuçları
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69,XXY 2 
Cinsiyet Kromozomu 

Anomalisi 
45,X 5 

Yapısal Anomali 
45,XX,der(13;13)(q10;q10) 1 
45,XX,der(13;14)(p10;q10) 1 
47,XX,t(7;18)(p11;p11)mat,+18 1 

M
oz

ai
k 

Sayısal Anomali 
46,XX / 47,XX,+13 1 
46,XX / 47,XX,+4 1 
46,XX /69,XXX/92,XXXX 1 

Cinsiyet Kromozomu 
Anomalisi 

46,XX/45,X 4 
46,XX/46,XY 2 

Yapısal Anomali 

46,X,del(X)(p11→pter) / 46,XX 1 
46,XX/ 
46,XX,der(13;13)(p10q10),+13 1 

47,XY,t(13;20)(q12;p13)mat;+20 
/46,XY,t(13;20)(q12;p13)mat     
/46,XX,t(13;20)( q12;p13) 

1 

Toplam  113 
 
Tartışma 
Otozomal trizomiler, ilk trimester spontan düşüklerinde toplam 

popülasyonun % 20' sini temsil eden en büyük gruptur. Yaşamla 
bağdaşmayan trizomi 16, spontan abortuslarda en sık karşılaşılan 
trizomidir ve vakaların %7' sinden fazlasında görülür. Trizomi 22, en 
yaygın olan diğer bir anomalidir. Nadiren doğumda görülür, ancak 
hayatta kalma süresi çok kısadır. Trizomi 21,  biraz daha az yaygın 
görülen bir  anomalidir. Trizomi 15 ve trizomi 18 diğer yaygın olan 
trizomilerdir. Trizomi 15’in yaşam şansı olmasa da hem trizomi 18 hem 
hem trizomi 13 ciddi doğum kusurları ile hayatta kalabilir (Hardy ve 
Hardy, 2015: 4).  Benzer şekilde, bizim çalışmamızda da trizomilerin 
gözlenme oranı %25 olarak belirlenmiştir. Trizomi 16 %9,37’lik oran ile 
en sık karşılaşılan trizomi; 12,13,18,21,22 kromozomların trizomisi ise 
%3,12 oran ile diğer yaygın anomaliler olarak gözlenmiştir.  

Düşüklerin çoğunluğu sayısal sitogenetik hatalardan kaynaklansa da, 
bazıları dengesiz yapısal kromozom yeniden düzenlenmelerinden 
kaynaklanıyor olabilir. Bu yeniden düzenlenmelerin en sık karşılaşılanı 
resiprokal ya da RobertSonian yer değiştirmedir (Sierra ve Stephenson, 
2006: 24). En sık dengesiz yeniden düzenleme ise RobertSonian 
translokasyonlarından kaynaklanmaktadır. Bunlar de novo oluşabilir veya 
ailesel geçişli olabilir. Dengesiz RobertSonian translokasyonlarının 
görülme sıklığı, spontan abortuslarda canlı doğumlardan çok daha 
yüksektir ve bu durum trizomik konseptuslarin uterus ölümünü 
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Son yıllarda gebelik kayıpları ve cinsiyet arasında anlamlı bir ilişkinin olduğuna dair 
hipotezler ortaya atılmıştır. Abortuslarda 46,XX karyotipli embriyoların yüksek prevalansı 
erken gebelik kaybının yaygın bir özelliğidir. Bu olayın olası mekanizmasının X inaktivasyonu 
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ve genomik imprinting gibi erken embriyo dönemi epigenetik düzenleme mekanizma 
hataları ile ilişkili olduğu düşünülmektedir (Lebedev, 2006: 124). 

Uzun zamandır spontan düşükler ile ilgili birçok sitogenetik çalışma yapılsa da bu 
sürecin arka planı henüz aydınlatılamamıştır. Konuyla ilgili gelecekte yapılacak çalışmalar 
ile prenatal genetik mekanizmaların işleyişine odaklanarak ve tekrarlayan gebelik kaybı 
tanısı almış çiftlere genetik danışmanlık verilmesi geliştirilerek düşük oranlarının minimum 
seviyeye çekilmesi amaçlanmaktadır (Lebedev, 2006; Migeon, 2017; Orzack, 2015). 
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Introduction:

Acute myeloid leukemia (AML) and Myelodysplastic syndrome (MDS) are heteroguenous 
group of malignant hematological malignancies which are characterized by clonal expansion 
and accumulation of precursor myeloid cells with impaired differentiation (Shaikh et al., 
2018: 19). Although both diseases can ocur at all ages, they are defined as an disease of 
elderly-median age is above 60. MDS is the most common seen myeloid hematological 
malignancies in which the incidence is 6 or 10 cases per 100000 people and gradually 
increasing with age (Sekeres, 2011:9). AML is the most common acute leukemia in adults 
and its incidence varies between 3 and 5 cases per 100000 individuals in United States 
(Saultz & Garzon, 2016:5). Cytogenetic studies in myeloid hematological malignancies are 
essential for the characterisation of the diseases that make a major contrubition to diagnosis 
and are well-known prognostic factors. Chromosomal abnormalities have been detected in 
>50% of both diseases based on numerical chromosomes containing trisomies, monosomies 
or hyperdiploidy or the structural (inversions, insertions, translocations, deletions vs.) 
chromosome alteriations (Trejo et al., 2017; Alves et al., 2018). The most common aberrations 
are deletions, especially deletion of long arm of chromosome 5, 7, 11, 13, 20 and short arm of 
chromosome 12 and 17 in MDS. Beside them, translocations, gains of chromosomal material 
(+8 or 21) and complex karyotypes which are identified by least three independent clonal 
cytogenetic changes have been found approximately 15-30% of cytogenetically abnormal 
MDS cases (Schanz et al., 2018:8). While t(8;21), t(15;17) and inv(16) are the most frequently 
detected chromosomal abnormalities and have been shown as indicators of good prognosis 
conversely the abnormalities or alteriations on the number or structure of other chromosomes 
such as inv(3)/t(3;3),-5/del(5q), 7/del(7q) and complex karyotypes are associated poor 
prognosis in AML (Banescu, 2008; Gadhia, 2016).The higher incidence of the chromosomal 
abnormalities introduces the importance of cytogenetic studies in patients with MDS and 
AML. We here aimed to investigate the cytogenetic findings in a large cohort of 838 patients 
with AML and MDS and compare our results with others in this area.

Material-Method:

At the period from 2007 to 2018, 407 bone marrow samples from patients with suspected 
to have AML and 431 bone marrow samples from patients with suspected to have MDS were 
sent to our Cytogenetic laboratory, University of Mersin, Department of Medical Biology and 
Genetics for cytogenetic evoluation. Cytogenetic analysis was carried out as a routine diagnostic 
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tests for these patients at beginning of disease and also in all follow up cases. Heparinized 
bone marrow samples for each patient which were sent to our cytogenetic laboratory at room 
temperature were collected in RPMI 1640 media with 20% FCS (fetal calf serum), L glutamine 
and penicillin/streptomycin and cultured with direct method without mitogenic agents. Cells 
were pulsed with colcemid and with using the standart procedurs (hypotonic KCI solution 
(0,075 M) and fixation (3:1 methanol: glacial acetic acid),the cells were immediately harvested. 
Conventional Giemsa Trypsin Giemsa banding (GTG) technique was used. Slides were 
analysed under microscope and methaphases captured by using image analysis sytstem 
(Cytovision, Applied Imaging). Chromosomes discription and karyotype identification was 
done according to International Systemfor Human Cytogenetic Nomenclature (ISCN). 

Results:

Cytogenetic analysis was performed in 431 MDS patients. The ages of patients ranged 
from 17 years to 91 years with a median age of 61,4 years. The study population contained 
248 male (57,5%) and 183 female (42,5%) and male-female ratio was 1.4:1. Of 431 cases, 
while 330 had a normal karyotpe (75%), clonal abnormalities were detected in 24 (6%) cases; 
with 19 (79%) had one or two and 5 (21%) having complex karyotype abnormalities. The 
incidence of cytogenetic abnormalities (monosomies, trisomies,translocations, deletions) 
was performed for all patient presented in Table 1.

Table 1: Incidence of chromosomal abnormalities in 431 MDS patients.

Chromosomal    
Abnormality

-X

-Y

+8

-8

+7

-7

7q-

del(1)(p21)

del(20)(q11)

-5

5q-

+9

-9

t(9;22)

11q-

12q

-19

-17

+16

Isolated       
(n)
-

1

1

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

With one or two 
anomaly (n)

-

1

1

-

1

-

2

1

2

-

-

1

-

-

1

-

-

-

2

As a part of 
complex(n)

1

4

-

1

-

2

-

-

2

2

1

-

1

1

1

1

2

2

-

Total       (n)
1

6

2

1

2

2

2

2

4

2

1

1

1

1

2

1

2

2

2
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Beside MDS patients, cytogenetic analysis was also performed in 407 AML patients. Their 
ages ranged from 5 months to 89 years with a median age of 53,7 years. 217 male (53%) and 
190 female (47%) were examined. The male to female ratio was 1,14:1. Among 407 patients, 
299 had a normal karyotype (73%), clonal cytogenetic abnormalities were seen in 28 (7%) cases 
which had 17 (61%) one or two and 11 had (39%) complex (≥3)c hromosomal abnormalities. 
A systemic decumentation of these abnormalities was shown in Figure 1. 

Fig. 1: Frequency of cytogenetic abnormality in MDS patients.
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Discussion:

During the last 30 years, cytogenetic studies of MDS and AML patients have identified a 
wide range of recurrent chromosomal abnormalities. For example, more than 150 recurrent 
structural and numerical chromosomal aberrations have been discoverd in AML. Several 
of these abnormalities have been related to clinical characteristics which are known as 
diagnostic and prognostic markers (Banescu et al., 2008: 13). 

The total incidence of chromosomal abnormalities was 6 % in MDS and 7% in AML 
which are low compared with the other reports in this area (Trejo et al., 2017: 80). Although 
some cases appeared to have a normal karyotype, technical failures involving in the inability 
to achieve adequate analyzable metaphases, may decrease the actual proportion of abnormal 
cases. When possible, we examined at least 20 metaphases for each case. We suggest that 
the analysis of 20 or more karyotypes can increase the sensitivity of cytogenetic analysis.

The rate of unsuccessful karyotyping in our study was 18.9% in MDS and 19,6 % in 
AML which were similar to the defined rate of UK in hematological malignancy (10–20%) 
(Schanz et al., 2018: 8). Some variables containing the sample volume, the nucleated cell 
number and other conditions (culture, harvest and banding) are very important factors for 
succesful karyotyping. 

In the present study consisted of 431 patients with MDS, the male to female ratio of 
1.4:1 is agreement with the well-known male predominance that has been demonstrated in 
some European and Asian regions. The mean age of the patients was above 60 years which 
was in consistent with the median age 65,7 years in USA and 57 years in Germany (Usamaa 
et al., 2017: 85). Even if AML can ocur at any age, the patients are mostly older (≥60). The 
median age of AML patients was 53,7 which was younger when compared 60-70 years in 
Western populations. The age difference at diagnosis could be based on ethnic, geographic, 
and demographic differences

According to WHO classification of AML, t(8:21)(q22;q22), inv(16)(p13.1q22) or 
t(16;16)(p13.1;q22); t(9;11)(p21.3;q23.3), t(15;17)(q24.1;q21.1), t(6;9)(p23;q34.1); inv(3)
(q21.3q26.2) or t(3;3)(q21.3;q26.2) t(1;22)(p13.3;q13.3) are recurrent structural chromosomal 
abnormalities related to prognosis (De Kouchkovsky & Abdul-Hay, 2016: 6). In our study, 
while t (15; 17) (q24.1;q21.1) was identified in several cases, t(8:21)(q22;q22) and t(9;22)
(q34;q11.2) was observed in one case and inv(16)(p13.1q22) was not seen in any cases. The 
most frequently found structural abnormality was t(15;17)(q24.1;q21.1) (29%). 

Monosomy 7 and trisomy 8 are the most seen numerical chromosomal abnormalities 
in AML.-7/del(7q) are seen in 10% of myeloid disorders. In our report, 7/del(7q) was 
detected in %13 of AML cases. The munerical and structural changes were mostly seen on 
chromosome 7, 8 and 21. These are consistent with frequently seen numerical and structural 
changes in AML.

In conclusion, this study shows the incidence of different cytogenetic findings in myeloid 
haematologic diseases including MDS and AML for a period of 11 years and can contribute 
to the diagnosis and treatment of both diseases for the benefit of the patients. 
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