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Giriş

Genetik bozukluklar bireysel olarak nadir görülür ancak kolektif olarak yaygın 
gözlenmektedir (Bijarnia-Mahay vd., 2018:8). Sayısal veya dengesiz yapısal kromozom 
anomalileri genellikle konjenital anomalilere neden olmaktadır. Bu anomaliler bazen canlı 
doğum ile uyumlu olsa da genellikle ciddi bilişsel ve fiziksel problemlerle sonuçlanabilmektedir 
(Gonzales vd. 2016:89). Kromozom anomalileri doğuştan gelen kusurların ana nedenlerinden 
biridir ve ultrason anomalileri olan gebeliklerin yaklaşık %14'ünde görülür (Mademont-
Soler vd. 2011:157). Diğer taraftan kromozomal anomaliler düşük veya ölü doğumla da 
sonuçlanabilmektedir (Gonzales vd. 2016:89). Literatüre göre yaklaşık her 200 bebekten biri 
kromozomal anomaliyle doğmaktadır (Bijarnia-Mahay vd., 2018:8).

Kromozom analizi; prenatal dönemde fetüs gelişimi hakkında bilgi edinmek ya da 
postnatal dönemde bireylerin konjenital anomalilerinin veya tekrarlayan düşüklerinin 
teşhisine yardım etmek amacıyla kullanılmaktadır (Gonzales vd. 2016:89). Prenatal 
sitogenetik tanı, 40 yıldan uzun bir süredir fetal kromozom anomalilerinin saptanmasında 
güvenilir bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Amniyosentez, doğum öncesi genetik 
tanı için günümüzde en sık kullanılan tekniktir. Genellikle gebeliğin 15 ila 18’inci haftaları 
arasında yapılmaktadır (Gersen ve Keagle, 2013).

Güncel konvansiyonel prenatal tanı, yaklaşık %0,5-1 arasında bir düşük riski ile ilişkili 
girişimsel bir prosedür (amniyosentez veya koryonik villus örneklemesi) gerektirmektedir. 
Buna rağmen birçok ülkede girişimsel yöntemler, indeks gebelik riskini sınıflandırmak 
için tasarlanmış maternal serum ve/veya ultrason taramasından daha önce gelmektedir. 
Konvansiyonel prenatal sitogenetik, uzun süredir kromozom tanıları için altın standart 
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olarak bilinmektedir. Ancak geleneksel G-bantlı kromozomların sağladığı çözünürlük, 
6–10 megabazdan daha küçük boyutlardaki dengesizliklerin tespit edilmesine imkân 
vermemektedir (Callaway vd. 2013:33).

Laboratuvarlarda amniyotik sıvıdan hücre kültürü iki farklı yöntemle yapılabilmektedir. 
Bunlardan birincisi, hücreleri flasklarda üretmektir. Bu durumda, tek tek kolonilerin analizi 
mümkün değildir ve gerçek fetal mozaiklik ancak, iki veya daha fazla bağımsız kültürden 
gelen hücrelerde aynı anomalinin tespit edilmesiyle belirlenebilmektedir. Alternatif kültür 
sistemi ise, lamel üzerinde hücre kültürü kurup, koloni temelli çoğalmalar sonrasında direkt 
lamel üzerinden analizlerin yapıldığı in situ yöntemdir. Bu yöntem gerçek mozaizmlerin 
tespitinde oldukça etkili bir yöntemdir (Gonzales vd. 2016:89).

Yapısal kromozomal yeniden düzenlenme için mozaizm, prenatal tanıda yaygın bir 
bulgudur. Ancak bu durum çoğunlukla amniyosit hücre kültürü sırasında meydana gelen 
anormal bir kromozomal olaya bağlı olabilmektedir. Bununla birlikte, bazı durumlarda, 
dengeli veya dengesiz bir mozaik karyotipin varlığı, gerçek bir fetal mozaizm ile ilgilidir. 
Özellikle fetal ultrason anomali bulguları sonrasında doğum öncesi tanı yapıldığında, doğru 
bir genetik danışma için, bu olguların doğru şekilde araştırılması gerekir (Pipiras vd. 2004:24).

Girişimsel prosedürlerde farklı klinik endikasyonlara göre kromozom anormalliklerinin 
sıklığını bilmek (sadece ultrason anormallikleri için değil) hamile kadınlara verilecek genetik 
danışmanlık için çok önemlidir (Mademont-Soler vd. 2011:157).

Materyal-Metot 

Bu çalışmada, 1 Ocak 2007 ile 1 Mart 2019 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’na Prenatal Sitogenetik analiz amacıyla gelen 4733 
amniyosentez örneğinin sitogenetik sonuçları geriye dönük olarak analiz edildi. Tüm 
örnek alımları Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim 
Dalı tarafından gerçekleştirilmiştir. Bütün örneklere in situ kültür ve harvest yöntemi 
uygulanmıştır. 

İn situ Kültür ve Harvest Yöntemi:

Her bir örnek için 4 adet in situ kültür ve bir adet yedek flask kültürü kuruldu. İn situ 
kültür ve harvest yöntemi aşağıda belirtilen yönteme uygun olarak uygulandı:

1- Amniyon sıvısından (15-20 ml) santrifügasyon sonrası elde edilen hücreler 5 ml BIO-
AMF(Biological Ind.) içinde süspanse edilerek petri içindeki her bir lamel üzerine 0,5 ml 
yayıldı, bir gece bekletildikten sonra tüm petrilere 1.5 ml ortam eklendi,

2-Beş-yedi günlük ilk hücre yapışma periyodu sonrasında tüm kültürler gün aşırı 1/4, 
1/2 veya 1/1 oranında beslendi,

3-Yeterli koloni sayısı, koloni büyüklüğü ve mitotik indeks sağlanan kültürlere over-
night düşük konsantrasyonlu kolşisin (Biological Ind.) uygulandı.

4-Lameller petrilerden çıkarılmadan 20 dk sodyum sitrat (Merck)’lı hipotonik, 
prefiksasyon (Carnoy fiksatifi), fiksasyon(x3) ve ısı ile yayma aşamalarından oluşan in situ 
harvest yöntemi ile bantlamaya hazırlandı.

5- Lameller petriden çıkarılarak GTG bantlama yöntemi ile bantlandı.

Tüm örneklerin karyotipik analizleri CytoVision 3.93(Applied Imagine) görüntü analiz 
paket programı ile yapıldı. Analiz, her bir lameldeki ortalama 5-10 koloni olmak üzere 
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her bir örneğe ait toplam 4 lamel üzerindeki 20-60 kolonideki metafaz alanları üzerinde 
gerçekleştirildi. Tüm karyotip analizlerinde koloni düzeyinde değerlendirilme yapıldı. 
Mozaik olgularda ve analiz edilen hücre sayısının arttırılması gereken olgularda yedek 
flask kültüründen lamele pasajlama yöntemi ile aktarılan hücrelerden elde edilen metafaz 
alanları karyotipik analize alındı.

Laboratuvarımızda standart olarak 20 ve üzeri hücre analizi sonucu elde edilen 
karyotipik veriler kromozomal polimorfizler (satellit ve heteromorfik bölge varyasyonları 
vb.) de dahil olmak üzere Avrupa Sitogenetik Derneği’nin (E.C.A) belirlemiş olduğu 
kriterlere uygun olarak raporlandırıldı. Karyotip analizleri ve raporlama ISCN 
(international system of cytogenetic nomenclature) kriterlerine göre yapıldı. Mozaik 
olguların mozaizm düzeylerinin belirlenmesinde tablo 1’de verilen kriterler uygulanarak 
düzeylendirme yapıldı (Gardner vd. 2018). 

Tablo 1: In situ yöntemde yalancı ve gerçek mozaizm ayrımı için 
karyotipik analiz stratejileri (Gardner vd. 2018).

A) Yoğun analiz 
gerektiren anomaliler

 21, 18, 13 ve 2, 5, 
8, 9, 12, 14, 15, 16, 20, 
22 otozomal trizomileri 
(TK, BFK)

 Dengesiz yapısal 
yeniden düzenlenimler 
(BFK)

 Marker kromozom 
(BFK)

B) Orta düzeyde yoğun 
analiz gerektiren 
anomaliler
 Ekstra cinsiyet 
kromozomu (TK, BFK)

 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 17, 
19 otozomal trizomileri (TK, 
BFK)

 45,X saptanması (TK, 
BFK)

 Otozomal monozomi 
(TK, BFK)

 Marker kromozom (TK)

 Dengeli yapısal yeniden 
düzenlenimler (BFK)

 Dengesiz yapısal yeniden 
düzenlenimler (TK)

 C) Standart analizin 
yeterli olabileceği 
anomaliler
 Dengeli yapısal 
yeniden düzenlenimler 
(TK)

 Sentromer bölgesi 
kırığı ile kromozom kol 
kayıpları (TK)

 Tüm tek hücre 
anomaliler

TK: Tek Koloni, BFK: Birden Fazla Koloni

Bulgular 

Analizi yapılan 4733 örneğin 184’ünde sayısal, yapısal veya cinsiyet anomalisi saptandı 
(%3,88). 164 örnekte sayısal, yapısal ya da cinsiyet mozaizmi belirlendi. Bu 164 örneğin 
21’i Düzey III (%0,44) yani gerçek mozaizm, 16’sı (%0,33) Düzey I, 127’si (%2,68) Düzey 
II mozaizm olarak rapor edildi. Örneklerin 3’ünde (%0,06) üreme gözlenemedi (Tablo 2).
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Tablo 2: Analiz edilen 4733’ün örneğin karyotip çeşidi ve oranları

Karyotip Sayı (n) Yüzde (%)
Normal  4382 92,58398

Sayısal Anomali 132 2,78893

Yapısal Anomali 30 0,63385

Cinsiyet Anomalisi 21 0,44369

Düzey 1 Mozaizm 16 0,33805

Düzey II Mozaizm 127 2,68328

Düzey III Mozaizm 21 0,44369

Hem Sayısal Hem Yapısal Anomali 1 0,02113

Üreme Olmayan 3 0,06338

Toplam 4733 100

Bulgularımız doğrultusunda 4733 olgudan toplam 132 (%2,79) olguda sayısal anomaliye 
rastlandı (Şekil 1). Bunlardan 101 tanesi prenatal tanıda en sık rastlanan sayısal anomali 
olan trizomi 21 olarak belirlendi (%2,13). Bunun dışında 21 olguda trizomi 18 (%0,44), 7 
olguda trizomi 13 (%0,14) ve 1 olguda ESAC (%0,021)’a rastlandı.

Cinsiyet anomalileri değerlendirildiğinde 11 Turner Sendromu (%0,23), 3 XYY (%0,06), 
4 Kliniferter Sendromu (%0,08), 3 Triple X (%0,06), 

4733 olgunun 88’inde (%1,86) yapısal anomalilere rastlandı (Şekil 1). Yapısal 
anomalilerden en çok gözlenen karyotipin 60 (%1,26) olguyla inversiyonlar olduğu 
gözlendi. Ancak inversiyonların olgularının 55 tanesinin inversiyon 9, 2 olgunun inversiyon 
12, diğer 3 olgunun ise inversiyon 2, inversiyon 6 ve inversiyon 10 oldukları belirlendi. 
Yapısal anomalilerden en çok gözlenen diğer bir anomali 13 olgu (%0,27) ile resiprokal 
translokasyonlardır. Bunları 8 olgu (%0,16) ile RobertSonian tipi translokasyon ve 7 olgu 
(%0,14) ile delesyonların izlediği gözlendi.

4733 olgunun 88’inde (%1,86) yapısal anomalilere rastlandı (Şekil 1). 
Yapısal anomalilerden en çok gözlenen karyotipin 60 (%1,26) olguyla 
inversiyonlar olduğu gözlendi. Ancak inversiyonların olgularının 55 
tanesinin inversiyon 9, 2 olgunun inversiyon 12, diğer 3 olgunun ise 
inversiyon 2, inversiyon 6 ve inversiyon 10 oldukları belirlendi. Yapısal 
anomalilerden en çok gözlenen diğer bir anomali 13 olgu (%0,27) ile 
resiprokal translokasyonlardır. Bunları 8 olgu (%0,16) ile RobertSonian 
tipi translokasyon ve 7 olgu (%0,14) ile delesyonların izlediği gözlendi. 

  

 
Şekil 1: Prenatal sitogenetik tanı laboratuvarımıza başvuran hastaların 
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Prenatal sitogenetik analiz çalışmalarımızda elde ettiğimiz sayısal ve 

yapısal kromozomal anomali oranları genel olarak literatürle benzerlik 
göstermektedir. Ancak; trizomi 21 oranı literatür verilerinin yaklaşık 15 
katı kadar daha yüksektir. Kültür süresinin kısalığı, daha az malzeme 
harcanması ve mozaik olguların düzeylendirilmesinde in situ kültür 
yöntemi avantajlı bir yöntem olarak tercih edilebilir. Elde ettiğimiz 
veriler, bu yöntemin bu amaçla güvenilir ve hassas bir yöntem olarak 
kullanılabileceğini desteklemektedir. 

Laboratuvarımıza sitogenetik analizi yapılan hastaların yaklaşık %40’ı 
biyokimyasal test riski, yaklaşık olarak %30’u ileri anne yaşı ve geriye 
kalanlar ise ultrason bulguları, aile öyküsü ya da anne isteği ön tanıları ile 
gelmişlerdir. Sitogenetik laboratuvar kapasitelerinin, 35 yaş üzeri gebe 
kalan kadın sayısının ve toplumsal duyarlılığın artması ve maternal serum 
tarama testlerinin kullanımı her geçen gün prenatal sitogenetik tanı için 
başvuran anne adayı sayısının artmasına neden olmaktadır. Buna parelel 
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Şekil 1: Prenatal sitogenetik tanı laboratuvarımıza başvuran hastaların klinik tanıları.
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Tartışma

Prenatal sitogenetik analiz çalışmalarımızda elde ettiğimiz sayısal ve yapısal kromozomal 
anomali oranları genel olarak literatürle benzerlik göstermektedir. Ancak; trizomi 21 oranı 
literatür verilerinin yaklaşık 15 katı kadar daha yüksektir. Kültür süresinin kısalığı, daha 
az malzeme harcanması ve mozaik olguların düzeylendirilmesinde in situ kültür yöntemi 
avantajlı bir yöntem olarak tercih edilebilir. Elde ettiğimiz veriler, bu yöntemin bu amaçla 
güvenilir ve hassas bir yöntem olarak kullanılabileceğini desteklemektedir.

Laboratuvarımıza sitogenetik analizi yapılan hastaların yaklaşık %40’ı biyokimyasal 
test riski, yaklaşık olarak %30’u ileri anne yaşı ve geriye kalanlar ise ultrason bulguları, aile 
öyküsü ya da anne isteği ön tanıları ile gelmişlerdir. Sitogenetik laboratuvar kapasitelerinin, 
35 yaş üzeri gebe kalan kadın sayısının ve toplumsal duyarlılığın artması ve maternal serum 
tarama testlerinin kullanımı her geçen gün prenatal sitogenetik tanı için başvuran anne adayı 
sayısının artmasına neden olmaktadır. Buna parelel olarak prenatal sitogenetik laboratuvar 
prosedürlerinin ilerlemesi, steril tekniklerin gelişimi, zengin hücre kültür ortamlarının 
geliştirilmesi, ve otomatize görüntüleme sistemlerinin kullanımı, yapılan hizmetin kalitesini 
arttırmaktadır. Tüm bu gelişmelerle birlikte prenatal sitogenetik çalışmalar sonucu elde 
edilen bazı karyotipik verilerin fetusa ait gerçek durumu ne düzeyde yansıttığı en önemli 
sorunlardan biridir. Özellikle mozaik olguların karyotiplerinin değerlendirilmesinde bu 
sorunla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Mozaizm ya da tek bir kök hücre hattından köken alan 
iki veya daha fazla hücre varlığı, doğum öncesi tanıda en karmaşık ve zorlayıcı konulardan 
biridir. Amniyotik sıvı kültüründe üç mozaizm türü vardır: Düzey I, II ve III. Düzey I 
mozaizm tek hücre anomalisi olarak tanımlanır. Düzey II, çok hücreli anormalite veya (in 
situ kültür yöntemiyle) başka bir hücre kültüründe görülmeyen ancak kültürün birinde 
bütün bir koloninin anomalisi olarak tanımlanır. Düzey III mozaizm “gerçek” mozaimdir 
yani iki veya daha fazla bağımsız kültürde ikinci bir hücre hattının varlığı söz konusudur. Bu 
mozaizmlerin amniyon hücre kültürlerinde görülme sıklıkları, düzey I için % 2,5- 7,1, düzey 
II için % 0,6-1,1 ve düzey III mozaizm için % 0,1-0,3 arasında değişmektedir (Gersen ve 
Keagle, 2013)Bulgularımızdaki oranların sırasıyla %0,33, %2,68 ve %0,44 olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda in situ kültür yönteminin mozaizmleri belirlemek ve düzeylendirmek 
konusundaki başarısı dikkat çekmektedir.

Prenatal sitogenetik tanıda saptanan tek yada düşük hücre sayılı mozaizmler hastaya 
doğru ve tam genetik danışmanlık verilmesi sırasında önemli sıkıntılar yaratmaktadır. 
Flask yönteminde gerçek-yalancı mozaizmlerin ayırt edilmesi kültür kurulan flask sayısına 
(genellikle 2-3 ayrı kültür kurulmaktadır) bağlı olduğundan kısıtlıdır. Özellikle flask yöntemi 
ile yapılan çalışmalarda bu tip sonuçlarla karşılaşıldığında fetusun hem perinatolojik hem 
de genetik açıdan değerlendirilmesi oldukça zordur. Özellikle fetal ultrasonografisi normal 
olan olgularda bu durum daha da ciddi belirsizliklere neden olmaktadır. Kültür süresinin 
kısalığı ve daha az malzeme harcanmasıyla birlikte mozaik olguların düzeylendirilmesinde 
de in situ kültür yöntemi avantajlı bir yöntem olarak tercih edilebilir. Elde ettiğimiz 
veriler, bu yöntemin bu amaçla güvenilir ve hassas bir yöntem olarak kullanılabileceğini 
desteklemektedir.
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