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Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Kadýn Hastalýklarý
ve Doðum Kliniðindeki Dört Yýllýk Genetik Amniyosentez
Sonuçlarýnýn Retrospektif Bir Analizi
Seyit Ali Köse
Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Kadýn Hast. ve Doðum Anabilim Dalý, Isparta

Özet
Bu çalýþmada; 2000-2004 yýllarý arasýnda Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Kadýn Hastalýklarý ve
Doðum Kliniðinde yapýlan genetik amniyosentez uygulamalarýnýn endikasyonlarý ve sonuçlarý retrospektif
olarak araþtýrýlmýþ ve sunulmuþtur. Bu retrospektif analizde amniyosentez uygulanan 300 ailenin kayýtlarý
deðerlendirilmiþ, amniyosentez ile elde edilmiþ olan fetal doku örneklerinde sitogenetik tetkikle yapýlmýþ
olan prenatal tanýlar ve elde edilen bulgular literatür ýþýðý altýnda tartýþýlmýþtýr. En sýk genetik amniyosentez
endikasyonunu ileri yaþ gebeliði % 42.3 (127/300) oluþturmaktaydý. Kromozom bozukluðu oraný % 6.6
(20/300), en sýk saptanan kromozom bozukluðu Trizomi 21 (Down Sendromu) olarak bulundu.
Anahtar kelimeler: Amniyosentez, prenatal taný.
Abstract
A Retrospective Analysis of the Four Year Results of Genetic Amniocentesis Performed in the Department
Obstetrics and Gynaecology at Suleyman Demirel University School of Medicine
In this study, the indications and the results of genetic amniocentesis performed in the Gynaecology and
Obstetrics Department at Suleyman Demirel University, School of Medicine between 2000 and 2004 were
investigated retrospectively. In this retrospective analysis the hospital records of three hundred patients who
were undergone genetic amniocentesis were evaluated thoroughly and the prenatal diagnosis based on the
cytogenetic analysis of the fetal tissue obtained by amniocentesis were discussed in the light of the relevant
literature findings. The most common indication for amniocentesis was advanced maternal age 42.3 %
(127/300). The rate of chromosomal disorders was 6.6 % (20/300) and most common chromosomal disorder
seen was Trisomy 21 (Down Syndrome).
Key words: Amniyosentez, prenatal taný.

Giriþ
Ýkinci trimesterde yapýlan genetik amaçlý amniyosentez
intrauterin fetusun genetik hastalýklarýna taný koymak
amacýyla yapýlan özellikle prenatal tanýda önemli
olan invaziv bir giriþimdir. Obstetrik pratiðinde
prenatal genetik taný dýþýnda, akciðer maturasyon
tayini ve intrauterin enfeksiyonlarýn taranmasý
amacýyla da yapýlan amniyosentez, günümüzde 35
yaþ üzeri gebelerde prenatal taný amacýyla yapýlan
invaziv giriþimlerin en çok tercih edilenidir (2).
Bu çalýþmada Süleyman Demirel Üniversitesi Týp
Fakültesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðine
2000-2004 yýllarý arasýnda intrauterin fetal taný
amacýyla baþvuran ve amniyosentez iþlemi
uygulanmýþ olan 300 gebenin kayýtlarý retrospektif
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e-mail: seyitali1974@yahoo.com

olarak incelenmiþtir. Amniyosentez gerekliliði,
amniyosentez iþlemi esnasýnda ve sonrasýnda meydana
gelen komplikasyonlar, amniyosentez genetik
sonuçlarý gözden geçirilmiþtir.
Genetik taný amacýyla yapýlan amniyosentez
kliniðimizde en fazla yapýlan prenatal invaziv giriþim
olup genetik amniyosentez sonuçlarý ve iþlemin
komplikasyonlarý ayrýntýlý olarak deðerlendirilmiþtir.
Gereç ve Yöntem
Kliniðimize 2000-2004 tarihleri arasýnda baþvuran
ve çeþitli sebeplerden dolayý amniyosentez yapýlan
300 ailenin kayýtlarý retrospektif olarak deðerlendirildi.
Bu ailelerin tamamýnýn ayrýntýlý anamnez ve öyküleri
mevcuttu. Anamnez, klinik muayene ve laboratuar
testleri tamamlanýp genetik açýdan artmýþ hastalýk
riski saptananlara prenatal taný için amniyosentez
uygulandý. Genetik amaçlý amniyosentez iþlemi
yapýlacak olan gebelere iþlemin kendisi ve potansiyel
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komplikasyonlarý hakkýnda ayrýntýlý bilgi verildi.
Amniyosentez kararý verilen ailelerden iþlemin
risklerinin ayrýntýlý olarak anlatýldýðý onay formlarý
okutulup imzalatýldý.
Hastalarda genetik analiz için amniyosentez
endikasyonlarý olarak; maternal yaþýn 35 üzerinde
olmasý, daha önce kromozom patolojisi bulunan
abortus veya doðum hikayesi, ikinci trimester tarama
testinde yüksek risk, yakýn aile bireylerinde kromozom
patolojisi bulunmasý, daha önce karyotip tayini
yapýlmamýþ multibl majör malformasyonlu infant
doðum öyküsü, ultrason incelemesinde malformasyon
düþündüren bulgular, psikolojik nedenler, konjenital
adrenal hiperplazili kardeþ öyküsü, ailede kan hastalýðý
öyküsü bulunmasý gibi nedenler kabul edildi.
Genetik hastalýklarýn prenatal tanýsýný koymak
amacýyla yapýlan amniyosentez iþlemi transabdominal
yoldan 16-20. gebelik haftalarý arasýnda uygulandý.
Amniyosentez iþlemi öncesi fetusun viabilitesi,
gestasyonel yaþý, fetal biparyetal çap, fetal abdominal
çevre ve fetal femur uzunluklarýný ölçüldü. Fetal
anomalileri, çoðul gebelik olup olmadýðýný, amniyotik
sývý miktarýný ve plasentanýn pozisyonu saptandý.
Takiben amniyosentez iþlemi için iðne giriþ yeri
seçimi yapýldý ve polivinilpirolidon-iyot-kompleksi
(povidon iyot) ile bu bölge silindi, cilt steril örtüler
ile kapatýldý, iþlem sýrasýnda anestezik madde
kullanýlmadý. Ýþlem baþtan sona ultrasonografi
eþliðinde gerçekleþtirildi ve serbest el tekniði ile
iþlem uygulandý. Operatörün bir elinde ultrason probu
diðer elinde ise iðne bulunmaktaydý. Yirmi gauge
(G) spinal iðne ile mümkün olduðunca plasentanýn
olmadýðý bir taraftan, fetusun kafasýndan ve
gövdesinden uzak bir bölgeye girildi. Ultrasonografi
kontrolü ile iðne istenilen yere kolaylýkla yerleþtirildi.
Maternal hücre kontaminasyon riskini azaltmak için
ilk 2 ml ayrý bir enjektöre aspire edildi. Daha sonra
toplam 18-20 ml amniyotik sývý genellikle iki enjektöre
aspire edildi ve hemen hastanýn adý, soyadý yazýldý.
Materyal laboratuara transfer için özel olarak
hazýrlanmýþ olan transfer kabýnda gönderildi. Ýþlem
sonrasý iðne giriþ yeri ve plasenta sonografik olarak
tekrar deðerlendirildi. Rh uygunsuzluðu olan sensitize
olmamýþ gebelere anti D-Ig (immunglobulin)
uygulandý. Amniyosentez iþlemi sonrasý hastalara üç
gün istirahat tavsiye edildi.
Bulgular
Toplam 300 amniyosentez olgusu deðerlendirildiðinde
amniyosentez endikasyonlarý tablo 1de belirtildiði
gibi saptanmýþtýr (Tablo 1). Gebelerin büyük
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çoðunluðunda amniyosentez endikasyonunu 35 yaþ
üzeri gebeler oluþturmuþ olup 300 hastanýn 127 sine
(% 42.3) bu nedenle amniyosentez uygulanmýþtýr.
Ýleri yaþ gebeliðini takiben ikinci sýrada gelen
endikasyon ise ikinci trimester tarama testinde
belirtilen yüksek risk olmuþtur 85/300 (% 28.3).
Tablo 1. Amniyosentez uygulanan gebelerde amniyosentez endikasyonlarý.
Endikasyon

n (%)

Ýleri anne yaþý (35 yaþ ve üzeri)

127 (42.3)

Ýkinci trimester tarama testinde
patoloji
Patolojik ultrasonografi bulgusu

85 (28.3)
26 (8.6)

Anomalili bebek öyküsü

22 (7.3)

Kromozomal anomalili bebek
doðurma öyküsü
Kromozomal anomalili aile
öyküsü
Psikolojik nedenler

16 (5.3)

Konjenital adrenal hiperplazi
öyküsü
Kas hastalýðý öyküsü

1 (0.3)

Kan hastalýðý tanýsý amaçlý

3 (0.9)

TOPLAM

3 (1)
15 (5)

2 (0.6)

300 (100)

En sýk kromozom anomalisi saptanan grup daha
önceki öyküsünde kromozom anomalili bebek sahibi
olan ailelerdi (% 12.5). En sýk amniyosentez
endikasyonu konulan grupta (ileri yaþ gebeliði)
kromozomal anomali oraný % 7.8 olarak bulundu.
Psikolojik nedenle amniyosentez uygulanan hastalarda
kromozomal patoloji saptanmadý. Amniyosentez
uygulanan toplam 300 hastadaki endikasyonlarýna
göre amniyosentez sonuçlarý, tablo 2de gösterilmiþtir
(Tablo 2).
En sýk saptanan kromozomal anomali, % 55 (11/20)
oranla Trizomi 21 (Down sendromu) olarak
bulunmuþtur. Kromozom bozukluðu saptanan
hastalarda bu bozukluklarýn endikasyon gruplarýna
göre ayrýntýlý deðerlendirme sonuçlarý tablo 3 de
belirtilmiþtir (Tablo 3).
Amniyosentez sonrasýnda geliþmesi muhtemel
maternal ve fetal komplikasyonlar mevcuttur.
Amniyosentez yapýlan gebede iþlem sonrasýnda hemen
ortaya çýkabilen komplikasyonlar; aðrý, kanama ve
amniyotik sývý sýzýntýsýdýr. Aðrý, sadece amniyosentez
iþlemine baðlý olmayýp psikojen faktörler de aðrýya
sebep olabilir. Bizim serimizde iþlem sýrasýnda aðrý
þikayeti oraný % 10, amniyotik sývý sýzýntýsý oraný
ise % 0.6 olarak görüldü. Bir hastamýzda vajinal diðer
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hastamýzda ise abdominal amniyotik sývý sýzýntýsý
oldu. Bizim serimizde iþlem sonrasý abortus bir
hastada görülmüþtür 1/300 (% 0.3).
Genetik amniyosentez sonrasýnda görülen
komplikasyonlar sýklýk sýrasýna göre Tablo 4de
belirtilmiþtir (Tablo 4).
Tablo 2. Endikasyon gruplarýna göre amniyosentez sonuçlarý
Amniyosentez
endikasyonu

Amniyosentez yapýlan Kromozom anomalili
hasta sayýsý
fetus
(n)
(n)
%

Ýleri anne yaþý
(35 yaþ ve üzeri)

127

10

7.8

Ýkinci trimester
tarama testinde
patoloji
Anomalili bebek
öyküsü

85

5

5.8

22

1

4.5

Patolojik
ultrasonografi
bulgusu
Kromozom anomalili
bebek doðurma
öyküsü
Kromozom anomalisi
olan aile bireyi

26

2

7.6

16

2

12.5

3

-

-

Psikolojik nedenler

15

-

-

Kas hastalýðý olan
kardeþ

2

-

-

Kan hastalýðý öyküsü

3

-

-

Konjenital adrenal
hiperplazi öyküsü

1

-

-

TOPLAM

300

20

6.6

Tartýþma
Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniklerinin prenatal
taný birimlerine yapýlan baþvurularýn en büyük grubunu
kromozom anomalisi araþtýrýlmasýný isteyen çiftler
oluþturmaktadýr (1,2). Genetik taný amacý ile direkt
baþvuran ve/veya kliniðimize genetik taný amacý ile
sevk edilen hastalarýn % 92sini kromozom anomalisi
araþtýrýlmasý için baþvuran riskli gebelikler
oluþturmaktaydý.
Literatürde amniyosentez endikasyonlarýný
deðerlendiren bir çok çalýþma bulunmaktadýr. Marthin
ve arkadaþlarýnýn 1997 yýlýnda yaptýklarý çalýþmada
kromozom analizi amacýyla yapýlan amniyosentez
endikasyonlarý; ileri anne yaþý (% 77.2), anksiyete
(% 15.6), daha önceki çocukta kromozom patolojisi
(% 2.1), anomalili bebek hikayesi (% 2.1), ultrason
patolojisi (% 1.1), aile hikayesi (% 0.7) ve kalýtsal
hastalýk (% 0.7), 1998 yýlýnda yapýlan bir çalýþmada

da amniyosentez endikasyonlarý ise þu þekilde
bildirilmiþtir; ileri anne yaþý (% 86.3), daha önceki
çocukta kromozom patolojisi (% 5), eþlerde veya
ailede kromozom patolojisi (% 3.1), Xe baðlý hastalýk
riski (% 0.8), ultrason patolojisi (% 0.6), mental
retarde bebek öyküsü (% 0.8) ve diðer (% 1.4) olarak
belirtilmiþtir (6,7).Apak ve arkadaþlarýnýn 1994-1996
yýllarý arasýnda yaptýklarý 1898 amniyosentezde
endikasyonlar ise þu þekilde bildirilmiþtir; ileri anne
yaþý (% 30), patolojik USG (% 2.9), üçlü testte patoloji
(% 9.8), kromozom anomalili çocuk öyküsü (% 3.2),
anksiyete (% 1.3) (8).
Bizim çalýþmamýzda ise; ileri anne yaþý (% 42.3),
ikinci trimester tarama testinde patoloji (% 28.3),
patolojik ultrason bulgusu (% 8.6), anomalili bebek
hikayesi (% 7.3), psikolojik nedenler (% 5) en sýk
amniyosentez endikasyonunu oluþturmaktadýr.
Çalýþmamýz literatürdeki diðer çalýþmalarla
karþýlaþtýrýldýðýnda kromozom analizi amacýyla yapýlan
amniyosentez endikasyonlarýmýz ile diðer prenatal
taný merkezlerinin endikasyonlarý farklýlýk
göstermektedir. Bunun sebebi de kliniklerin prenatal
tarama testlerinde kullandýklarý yöntem ve endikasyon
çeþitliliði olabilir. Literatürde en sýk saptanan
kromozomal patoloji Trizomi 21dir (Down
Sendromu). Down Sendromlu çocuk doðurma riski
tüm yaþ gruplarýnda % 0.15 iken 35 yaþ üzerinde bu
riskin % 0.76-8.33 arasýnda olduðu bildirilmektedir
(3). Ýleri yaþ gebeliklerde fetal karyotip taramasý
yapýlan toplumlarda Down Sendromu nun doðumdaki
prevalansýnýn % 6-20 oranýnda azaldýðý gösterilmiþtir
(4). Bizim çalýþmamýzda ileri anne yaþý grubunda
incelenen 127 gebelikte % 7.8 (n=10) kromozom
anomalisi bulundu. Bunun % 4.7si Down Sendromu
olup sonuçlar literatürle de uyumludur.
Maternal serumda ikinci trimester tarama testinde
patoloji saptanan gebeliklerde kromozom anomalisi
riskinin arttýðý literatürde bildirilmektedir. Literatürde
35 yaþýn altýndaki gebelerde kromozom anomalilerinin
taranmasýnda kullanýlan bu test ile Down Sendromu
nun % 80lere varan oranlarda, diðer kromozom
anomalilerinin ise % 60 oranlarda yakalanabildiði
belirtilmektedir (5,6). Çalýþmamýzda ikinci trimester
tarama testinde patoloji tespit edilen yüksek risk
grubuna giren gebelerde yapýlan amniyosentez
sonucunda % 5.8 (5/85) oranýnda, fetal
ultrasonografide patoloji saptanýlan gebelerde ise %
7.6 oranýnda kromozomal anomali saptandý. Yapýlan
çalýþmalarda fetal ultrasonografide patoloji saptanarak
amniyosentez yapýlan gebelerde anomalilerin izole
ya da multibl oluþuna ve yöntemin uygulandýðý gebelik
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haftasýna göre bu oran % 18 ve % 35.6 oranýnda
deðiþmektedir (9,10).

komplikasyon da abortustur. Amniyosentez sonrasý
abortus oranlarýný deðerlendirirken iki nokta özellikle

Tablo 3. Amniyosentez sonuçlarý
Kromozom
anomalisi

n

Ýleri
anne
yaþý

Ýkinci
trimester
tarama
testinde
patoloji

Anomalili
bebek
öyküsü

Patolojik
USG
Bulgusu

Kromozom
Anomalili
bebek
doðurma
öyküsü

%

n

n

n

n

n

47, XXY (Klinefelter sendromu)

4

20

2

1

-

-

1

47, XX,+21 (Down sendromu)

6

30

4

2

-

-

-

47, XY,+21 (Down sendromu)

5

25

2

1

1

-

1

47, XX,+13 (Patau sendromu)

1

5

1

-

-

-

-

45,X (Turner Sendromu)

2

10

1

-

-

1

-

47, XY,+18 (Edwards sendromu)

2

10

-

1

-

1

-

Psikolojik endikasyon grubunu, topluma oranla
kromozom anomalisi için artmýþ bir riski olmayan
ancak bu konuda aþýrý endiþelenen anne ve baba
adaylarý oluþturuyordu. Literatürde psikolojik
nedenler tüm fetal kromozom analiz endikasyonlarý
içinde % 18-25 gibi oldukça yüksek oranda yer
almaktadýr (11). Bizim serimizde bu grup, fetal
karyotip endikasyonlarýnýn % 5 ini oluþturuyordu
ve bu grupta hiç kromozomal patoloji saptanmadý.
Amniyosentez sonrasýnda geliþmesi muhtemel
maternal ve fetal komplikasyonlar mevcuttur.
Amniyosentez yapýlan gebede iþlem sonrasýnda hemen
ortaya çýkabilen komplikasyonlar; aðrý, kanama ve
amniyotik sývý sýzýntýsýdýr. Yapýlan çalýþmalarda
amniyosentez yapýlan hastalarda % 12.1 oranýnda
aðrý saptanýrken, amniyosentez yapmadan sadece
ultrasonografi yapýlan hastalarda bile % 5.8 oranýnda
aðrý saptanmýþtýr (12). Aðrý, sadece amniyosentez
iþlemine baðlý olmayýp psikojen faktörler de aðrýya
sebep olabilir. Bizim serimizde iþlem sýrasýnda aðrý
þikayeti oraný % 10 olarak bulunmuþtur.
Amniyosentez sonrasý vajinal kanama sýklýðý
literatürde % 0.2 olarak bulunmuþtur (13). Bizim
çalýþmamýzda amniyosentez sonrasý vajinal kanama
% 0.3 olarak bulunmuþ olup literatürle benzerdir.
Literatürde amniyotik sývý sýzýntýsý % 0.2-1.7 olarak
bildirilmektedir (13,14). Bizim serimizde % 0.6
(2/300) oranýnda amniyotik sývý sýzýntýsý görüldü. Bir
hastamýzda vajinal diðer hastamýzda ise abdominal
amniyotik sývý sýzýntýsý oldu. Her iki hasta hastaneye
yatýrýlarak tedavi edildi ve iki gebelikte terme ulaþarak
saðlýklý bebek doðurtuldu.
Amniyosentez sonrasý tartýþýlan diðer bir

göz önünde bulundurulmalýdýr. Birincisi
amniyosentezden sonra geçen süre, ikincisi yaþa ve
gebelik haftasýna baðlý spontan düþük oraný.
Amniyosentezden 2 hafta sonra görülen
komplikasyonlarý doðrudan amniyosenteze baðlamak
zordur. Genel olarak tecrübeli ellerde yönteme baðlý
düþük riski % 0.5 olarak kabul edilmektedir (15).
Bizim serimizde iþlem sonrasý abortus bir hastada
görülmüþtür 1/300 (% 0.3). Bu hasta ileri yaþ nedeniyle
amniyosentez kararý verilen primer infertil bir gebe
olup, iþlem sonrasý birinci haftada abortus meydana
geldi. Amniyosentez sonucu normal olarak bildirildi.
Bundan dolayýdýr ki amniyosentez iþlemi yapýlacak
olan hasta seçimi titizlikle yapýlmalýdýr.
Tablo 4. Genetik amniyosentez sonrasý gördüðümüz komplikasyonlar
Komplikasyon

n

%

Aðrý

30

10

Amniyotik sývý sýzýntýsý

2

0.6

Abortus

1

0.3

Kanama

1

0.3

Enfeksiyon

-

-

Batýnda Hematom

-

-

Amniyosentez sonrasý immünizasyon oraný % 1.43.4 olarak bildirilmektedir (16). Ýþlem sonrasýnda biz
rutin olarak 300 g RhIg (immunglobulin)
intramüsküler uyguluyoruz.
Genetik hastalýklarýn prenatal tanýsý amacý ile
yaptýðýmýz amniyosentez uygulamalarý Isparta il ve
ilçelerinde prenatal taný gerekliliði olan aileler
açýsýndan büyük yarar saðlamaktadýr. Multidispiliner
bir ekip tarafýndan yürütülen çalýþmalarýmýzýn
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güvenirliliði oldukça yüksek komplikasyon oranlarý
da düþük seviyelerdedir. Her ne kadar amniyosentez
iþleminde komplikasyon az oranda görülse de gerçek
amniyosentez endikasyonu olmayan hastalarda bu
iþlemden kaçmak önemlidir. Bizim çalýþmamýzda 15
hastaya (% 5) psikojenik endikasyonla amniyosentez
uygulandý. Bu gruptaki hastalarda kromozomal
patoloji saptanmadý.
Genetik hastalýklarla ilgili morbidite ve mortalitenin
giderek daha ön sýralara geçtiði günümüzde bu
hastalýklarýn prenatal tanýsý ile ilgili merkezlerin
sayýca artýrýlmasý ve riskli gebeliklerin yurt genelinde
belirlenmesinde görev alacak ekibin yetiþtirilmesine
özel önem verilmesi gerektiði kanaatindeyiz. Prenatal
tarama testlerinin yaygýnlaþtýrýlmasý ve tüm kayýtlarýn
ülke genelinde bir merkezde toplanmasý ülkemizin
genetik hastalýklarla ilgili saðlýklý kayýtlarýnýn olmasý
için çok önemli bir adým olacaðýný düþünüyoruz.
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