


-396-

disease, persistent thrombocytosis was observed and for this 

reason Chronic Myeloproliferative Neoplasm was investigated. 

There were not any other causes of reactive thrombocytosis. Jak-2 

mutation analysis and t(9; 22) by PCR were negative in peripheral 

blood. Hypersellular bone marrow and abundance of mature 

megakaryocytes and platelet clumps were observed. There were 

no significant increase in the erythroid and myeloid series and 

malign infiltration were not observed. 46, XX, inv (4) (p13q13) [3] / 

46, XX [4] were determined with conventional cytogenetic analysis 

in the bone marrow sample. According to WHO 2008 criteria she 

was diagnosed with Essential Thrombocythemia and because 

of the high risk ET acetylsalicylic acid and hydroxyurea therapy 

were initiated. Platelet count fell below 400000/mm3 with this 

treatment and she is still followed asemptomatically by the same 

treatment.
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Homolog kromozomlar arasındaki genetik materyalin değişimi, 

somatik ve germ hücrelerinde meydana gelen değişimlerdir. 

Bu tip değişimler, bazı durumlarda non-allelik kromozomal 

bölgelerde meydana gelmekte, böylece translokasyonlar şeklinde 

yapısal kromozomal yeniden düzenlenimlerle sonuçlanmaktadır. 

Translokasyonlar, homolog olmayan iki kromozom parçasının 

kırılıp karşılıklı yer değiştirmesiyle meydana gelen yapısal 

kromozomal anomaliler olup; dengeli ve dengesiz olmak 

üzere 2 genel kategoriye ayrılmaktadır. Dengeli resiprokal 

translokasyonlar, gametlere dengesiz kromozom kuruluşuna 

sahip gametler oluşturabildiğinden gebelikler için risk faktörü 

oluşturmaktadır. Bu nedenle saptadığımız olgunun literatüre katkı 

sağlayacağını düşünmekteyiz.Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran anne adayına 

riskli üçlü test nedeniyle amniyosentez yapıldı. 27 yaşında ve 18. 

gebelik haftasında olan anne adayına ait amniyosentez materyali, 

sitogenetik analiz için laboratuvarımıza gönderildi. Herhangi bir 

düşük öyküsü olmayan ailede ebeveynler arasında akrabalik yoktu. 

Transabdominal olarak 20 ml alınan amniyosentez örneğinden elde 

edilen hücreler, in situ hücre kültür yöntemi ve GTG bantlama tekniği 

kullanılarak çalışıldı ve 39 metafaz plağının (20 koloni) sitogenetik 

analizi yapıldı.Yapılan sitogenetik analiz sonucunda, 46,XX,der(5)

t(5;14)(p13;p11)mat karyotipi saptandı. Bu bulgunun de novo 

olmayıp, maternal kökenli olduğu, anne (46,XX,t(5;14)(p13;p11) 

) ve baba (46,XY) adaylarından yapılan periferik kan sitogenetik 

çalışmasıyla saptandı. Ailenin isteği üzerine gebeliğin devamına 

karar verildi.Resiprokal translokasyonların amniyosentezdeki 

insidansı %0,06’dır. Dengeli resiprokal translokasyonlar, kromozom 

ve genetik materyal miktarında değişime neden olmaz iken 

bu taşıyıcıların gametlerinde dengesiz kromozomal yeniden 

düzenlenimlere neden olabilmektedirler. Olgumuzda meydana 

gelen resiprokal translokasyon dengesiz olmakla birlikte 5p 

delesyonu- Cry du chat sendromuyla sonuçlanmıştır. Fenotipik 

analiz fetusun doğumundan sonra incelenecektir.
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Genetic material exchange between homologous chromosomes 

occurs in somatic and germ cell lines. Exchanges can occur 

on non-allelic chromosomal region, thus result in structural 

chromosomal re-arrangement like translocation. Translocation is a 

kind of structural chromosomal anomalies which occurs between 

two non-homologous chromosomes, result in genetic material 

exchange. Translocation is categorized as balanced and non-

balanced translocation. Balanced reciprocal translocations can 

risk pregnancy when it produces unbalanced gametes, based on 

this idea we state this phenomenon can provide contribution to 

literature. Amniocentesis was performed on mother who applied 

to Mersin University polyclinic Obstetrics and Gynecology due to 

risky three tests. Pregnant woman sent to cytogenetic laboratory 

was 27 years old and at 18th week of pregnancy. There was no 

abortion story in family and no intermarriage between parents. 

Cells obtained from 20 ml amniocentesis as trans-abdominal 

were in situ cultured and GTG banding was applied. Cytogenetic 

analysis of 39 metaphase-cells (20 colonies) was done. In the 

result of cytogenetic analysis, 46,XX,der(5)t(5;14)(p13;p11)mat 

karyotype was detected. This phenomenon was not de novo but 

maternal and it was proved by cytogenetic analysis from blood 

of parents. Genotypes of parents were mother(46,XX,t(5;14)

(p13;p11) ) and father(46,XY). Incidence of reciprocal translocation 

in amniocentesis was 0.06%. Balanced reciprocal translocations 

don’t change amount of chromosome and genetic material, 

however, such genotypes carriers can generate unbalanced 


