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ÖNSÖZ
Down sendromu canlı doğumlarda görülen en yaygın kromozom bozukluğudur. Türkiye’de 2017 yılı canlı doğum sayısı 1 milyon 341 bin 831 olarak raporlanmıştır. Down
sendrom tanısı almış birey sayısı tüm Dünyada 6 milyon iken, Türkiye’de net bir veri
olmamasına rağmen Down Sendromu Derneğinin açıklamasına göre yaklaşık 70.000
civarındadır.
Değişken olmakla birlikte Down sendromlu bireyler çoğunlukla ılımlı derecede mental
retardasyona sahiptirler. Çoğunluğu özel eğitim sınıflarında eğitim almalarına rağmen
normal yaşıtlarıyla aynı okullarda eğitim görmeleri giderek desteklenmektedir. Nörogelişimsel sonuçlarının olumlu olduğu bilinirken, doğum öncesi dönemde tanı alan fetüsların
tahliye kararı ile ilgili süreçler, hem aile hem de hekimler açısından hukuki ve etik sorunlara dönüşmektedir.
Bu kitapta Down sendromlu gebeliklerin gebelikte tarama ve tanı yöntemleri, konunun
hukuki boyutu, prenatal tanı konduğunda sonraki yönetimleri ile Down sendromu ile
doğan bebeklerin doğum sonrası dönemde bakımları ile ilgili çok yararlı bilgiler bulacaksınız. Toplum sağlığına önemli katkılar sunacağını umduğum bu eserin hazırlanmasında
başta Prof. Dr. Yaprak Üstün olmak üzere emeği geçen herkese çalışmalarından dolayı
teşekkürlerimi sunarım.

10.12.2018
Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
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1. DOWN SENDROMUNDA GENETİK
Yazarlar:
Uzm. Dr. Derya YAMAN¹,
Prof. Dr. Feride İffet ŞAHİN²

Rastlanma sıklığı yaklaşık 700-1000 canlı doğumda bir olan Down sendromu genetik nedeni
bilinen en yaygın nörogelişimsel bozukluktur (1).
Sendromun fiziksel özellikleri ve klinik bulguları
Esquirol ve Sequin tarafından tanımlanmıştır.
Neonatal dönem bulguları arasında küçük kulaklar, brakisefali, düz yüz, epikantal kıvrımların
varlığı, düz burun köprüsü, büyük dil, küçük
ağız, kısa boyun, geniş eller, horizontal avuç içi
(Simian) çizgisi, 1 ve 2. ayak parmağı arasında
boşluk bulunması (sandal boşluğu), hipotoni ve
fleksibilitede artış sayılabilir (2).
1950'lerin sonunda, sperm ve yumurta hücresi
dışında insanda kromozom sayısının 46 olduğu
belirlenmiştir. 1959 yılında Jerome Lejeune
tarafından 21. kromozomun ekstra bir kopyasının
varlığı ile karakterize Down sendromu keşfedilmiştir (2). Bunu izleyen dönemlerde Hattori ve
ark. tarafından 21. kromozom sekanslanmıştır
(3). Bu gelişmelerle 21. kromozomun yaklaşık
160 protein kodlayan geni, 5 mikro RNA ve fonksiyonu bilinmeyen 350’den fazla geni kodladığı
tahmin edilmektedir (3,4). Bu kromozomda lokalize olduğu tespit edilen gen ve gen ürünleri yaşlanma-apoptozis, immün fonksiyon, DNA hasarı
ve sentezi, hormon sinyali ve mental fonksiyon
gibi birçok yolakta etkili bulunmuştur: APP geni,
transkripsiyon faktörleri (ETS protoonkogen 2
(ETS2), anjiogenez supresörleri (Dscr 1, Dyrk
1A, endostatin) gibi (5-7).

Hakkari Devlet Hastanesi, Göz
Hastalıkları, Hakkari
1

Başkent Üniversitesi, Tıbbi Genetik
Anabilim Dalı, Ankara
2

Down sendromu sitogenetik analizde saptanan
kromozom sayı ve kuruluşuna göre 3 şekilde
tanımlanmaktadır (8).
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1. Klasik Down Sendromu (Düzenli, Standart, Mutad DS, Tam Trizomi, Primer Trizomi): %90-95 sıklıkta en sık görülen Down sendromu tipidir. Aberran rekombinasyon
ve trizomi arasındaki ilişki ilk olarak Warren ve ark. tarafından keşfedilmiş olup, 21. kromozomun mayoz sırasında rekombinasyonunda azalma trizomi 21 ile ilişkili bulunmuştur
(9).
Mayoz I ve II sırasında mayotik ayrılmama (kromozom ve kardeş kromatitlerin ayrılmasında başarısızlık-nondisjunction), 21. kromozomun iki kopyasını içeren bir gametin
üretimiyle sonuçlanmaktadır. Bu mekanizma, yeni oosit veya sperm oluşumu sırasında
meydana gelmekte olup, vakaların çoğu maternal kökenlidir ve temelde olgunlaşan oositin ilk mayoz bölünmesi sırasında ortaya çıkmaktadır. Primer trizomi 21'nin %10'undan
azı paternal kökenlidir (10-11).
2. Translokasyon Tipi Down Sendromu: Olguların %3-4 kadarında 21. kromozoma
ait ekstra bir kopya başka bir kromozoma yapışık (özellikle akrosentrik kromozomlar13, 14, 15, 21, 22) olarak her hücrede mevcuttur. Dengeli translokasyonlar (Robertson
tipi translokasyon, rob(14;21)) %82 sıklıkla en sık görülen translokasyondur (12) ve bu
translokasyonların sıklığı maternal yaştan bağımsızdır (13). Down sendromu olgularının
1/3’ünde ebevynlerin taşıyıcılığı söz konusudur. Geri kalan 2/3 olgu kalıtsal değildir.
Translokasyon tipi Down sendromu tanılı bebeği olan ebeveynler için genetik danışma
önerilmelidir (10,11).
Bununla birlikte, nadir olgularda (≤ %1) transvers mitotik sentromer bölünmesine bağlı
21q izokromozom oluşumu veya daha kompleks kromozomal yeniden düzenlenmeler
de görülebilmektedir (14).
3. Mozaik Down Sendromu: %1-2 olguda gözlenir. Mozaizm, tek bir zigottan oluşan bir
bireyin iki veya daha fazla genetik olarak farklı hücre hattına sahip olduğu durumdur (15).
Hem trizomik hem de öploid hücre hatlarının mevcut olduğu mozaik trizomi 21 (46,XY/
47,XY, 21+) ilk kez 1961 yılında Clarke ve arkadaşları tarafından tespit edilmiştir (17).
Bu tipteki Down sendromu iki mekanizma ile oluşmaktadır: (1) Fertilizasyonu takiben 46
kromozoma sahip normal zigotta erken mitotik hata sonucunda trizomik hücre oluşması
(2) Trizomi 21 olan embriyoda normal karyotipe dönüşmeyi sağlayan erken mitotik hata
varlığı (10). Bu Down sendromu tipi, atipik klinik bulguları nedeniyle klasik ve translokasyon tipi Down sendromuna göre daha zor tanı almaktadır (10,11,17).
Bu üç Down sendromu tipi dışında çok nadir görülen iki farklı trizomi de mevcuttur (18):
İkili Trizomi: Bir hücrede iki ayrı trizominin birlikte bulunmasıdır. Toplam kromozom
sayısı 48’dir. Ör: 48, XY, +18 ,+21 .
Kısmi (Parsiyel) Trizomi: 21. kromozomun dengesiz yapısal veya sayısal anomalisi
sonucunda Down sendromu ile ilişkili kromozom bölgelerinin üç kopya halinde genomda
saptanmasıdır.
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DOWN SENDROMU RİSK FAKTÖRLERİ
1. Maternal Yaş
Trizomi 21 çoğunlukla, ilk maternal mayoz bölünme sırasında oogenezdeki hatalardan
kaynaklanmakta olup başlıca risk faktörü, ileri anne yaşıdır. Maternal yaş (35 yaşından
sonra) ve trizomi 21 arasındaki ilişki farklı popülasyonlarda yapılan araştırmalarla Down
sendromlu gebeliklerin çoğunda gösterilmiştir (19).
İnsanda primordial oositlerde yaklaşık 13-10. gebelik haftasında mayoz I (MI)’de DNA
replikasyonu ve homolog rekombinasyon gerçekleşmekte olup, bu oositler overde 13-40
yıl sonra gerçekleşecek ovulasyona kadar profaz I’in diploten evresinde bekletilmektedir. Fertilizasyon sonrası Mayoz II tamamlanır (20). Bu aşamaların kimyasal mutajenler,
radyasyon, enfeksiyon, anormal metabolik veya kalıtsal etkenler nedeniyle bozulması
kromozomların ayrılmaması (kromozomal nondisjunction) ile sonuçlanarak anöploidiye
neden olmaktadır (18) (Resim 1).
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Resim 1. Mitotik ve mayotik kromozomal ayrılmama (Papavassiliou ve ark., 2015’ten
uyarlanmıştır).
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Resim 2. Mitoz ve mayozda anafazda geri kalma (Papavassiliou ve ark., 2015’ten
uyarlanmıştır.)

UPD: Uniparental Dizomi

Kadında ileri yaş ile artan anöploidi riskinin mekanizmaları:
(1) Mayozun profazında oositlerde oluşan rekombinasyon hataları,
(2) İleri yaş ile artan DNA hasarı oranı veya mayoz sırasında homolog kromozom ile
kardeş kromatitlerin uygun ayrılmasında (anafazda geri kalma) gerekli kohezin proteinlerinin degradasyonu nedeni ile diktiyaten evresinde arrest (Resim 2),
9

(3) Mayoz bölünme sırasında yaş ile ilgili hormonal değişiklikler veya ileri yaş ile hücre
döngüsü kontrol noktalarında oluşan hatalar, (4) Mayozun farklı evrelerinde rekombinasyon hatalarına eşlik eden kromozomların ayrılmasını önleyen çevresel ve genetik
faktörlerin ilişkisi (epigenetik modifikasyonlar) (multi-hit hipotezi) olarak belirtilmiştir
(20,21).
Özetle, çoğu Down sendrom (trizomi 21) olgusu maternal I veya II. mayoz bölünmede
rekombinasyon hatasına bağlı oluşmaktadır. Bu rekombinasyon bozukluklarının temelindeki biyolojik mekanizmaların araştırılması sonucunda, kromatin yapısı ve DNA metilasyonu gibi peri-sentromerik DNA'ya özgü faktörlerin, özellikle proksimal bölgelerdeki
spesifik bir kromozom bölgesinin rekombinasyonunu etkileyebileceği düşünülmüştür
(Resim 3) (22).
Resim 3. Trizomi 21 oluşumuna neden olan mayotik cross-over mekanizmaları
(Hassold ve ark, 2000’den uyarlanmıştır.)

1. Paternal Risk Faktörleri
Literatüre göre paternal kaynaklı rekombinasyon hataları ve anafazda geri kalma nedenli
trizomi 21 oluşumu halen tartışmalıdır (23). Paternal mayotik hataların sadece 1/3’ü I.
mayoz bölünmede olmakta iken, 2/3’ü II. mayoz bölünmede olmaktadır (23,24). Obezite
ve folattan düşük beslenme, genç paternal yaş ve hava kirliliği gibi çevresel faktörler de
paternal kaynaklı trizomi 21 ile ilişkili bulunmuştur (25).

2. Folat metabolizması
Folat metabolik yolağında etkili genlerin fonksiyonel polimorfizmleri, 21. kromozomun
peri-sentromerik bölgelerinin metilasyon düzeylerinde değişikliğe neden olabilmektedir
(26). Metaanaliz sonuçlarına göre folat metabolizmasında MTHFR 677C>T, MTRR
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66A>G ve RFC1 80A>G tek nükleotit polimorfizmlerinin trizomi 21 riskini artırdığı tespit
edilmiştir (27).

DOWN SENDROMUNDA FENOTİP-GENOTİP İLİŞKİSİ
Kromozom 21'in Fenotipik Haritalaması
En küçük insan kromozomlarından olan 21. kromozomun ekstra kopyasının Down
sendromunun klinik özelliklerine etkisi gen-dozaj hipotezi ile açıklanmaktadır. Bu hipotez, trizomi 21 mozaizminin klinik yansımalarının, primer trizomi 21 ile karşılaştırılabilir
fenotipik özelliklerden, neredeyse normal bir fenotipe kadar, oldukça değişken olduğu
gerçeğini kısmen açıklamaktadır (10).
21. kromozomun 21q22 bandının Down sendromu fenotipinden sorumlu “kritik bölge”
olduğu tespit edilmiştir (Resim 4). Translokasyon ve parsiyel trizomi 21’de olduğu gibi
sadece 21. kromozomun bu kısmının aşırı ekspresyonu Down sendromunun tüm tipik
fenotipik özellikleri ile uyumludur. 21. kromozomun kısa kolunun aşırı ekspresyonunda
bulgular genellikle daha hafiftir (13).
Ayrıca, Down sendromunda fenotipik farlılıklar, mevcut trizomik hücre sayısı ve kromozomal allel kombinasyonlarından etkilenmektedir (28). Dolayısıyla, embriyogenezin
erken dönemlerindeki mozaizm daha çok dokunun trizomik özellik göstermesine paralel
olarak yoğun klinik bulguyla karakterizedir.
Ayrıca, 21. kromozom üzerindeki genlerin allel farklılığına ek olarak kopya sayısı varyasyonları (CNV'ler), tek nükleotid polimorfizmleri (SNP'ler) ve de novo mutasyonlar gibi
diğer kromozomlardaki farklılıklar, Down sendromu fenotipindeki bireysel değişkenliği
açıklamaktadır (29).
Ayrıca, 21. kromozomda lokalize genlerin metilasyon kalıplarının analizi sonucu elde
edilen epigenetik değişikliklerin tespiti Down sendromu ile ilişkili klinik bulgulara yol açan
mekanizmalara ışık tutmaktadır (30).
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Resim 4. Down sendromu genotip ve fenotip ilişkisi (Korenberg ve ark., 1994’ten
uyarlanmıştır)

Down Sendromunda Moleküler Değişiklikler
Notch/WNT yolağında bozulma Down sendromu olgularında erken dönemde izlenen
Alzheimer hastalığı ve lösemi ile ilişkili bulunmuştur (31).
21. kromozomda lokalize olan Amiloid prekürsör protein (APP) geninin trizomide artan
ekspresyonunun Down sendromu ile Alzheimer hastalığı ilişkisinde önemli olduğu düşünülmektedir. APP aynı zamanda tümör hücrelerinin proliferasyonu ve migrasyonunda
önemli bir etkiye sahiptir (32).
Apoptozisi düzenleyen tümör supresör gen olarak işlev yapan p53’ün hiperaktivasyonunun da Down sendromu olgularında Alzheimer hastalığına katkı sağladığı bilinmektedir
(33,34).
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DOWN SENDROMUNUN SİSTEMİK HASTALIKLARLA OLAN BİRLİKTELİĞİ
Down sendromu ile ilişkili konjenital kalp hastalığı (ASD,VSD) (%44–58), gastro intestinal
atrezi (%12), Hirschprung hastalığı (<%1), hipotoni, immün sistem bozukluğu, çocukluk çağı lösemisi (<%1), işitme azlığı (%75-78), görme problemleri (%38–80) (şaşılık,
nistagmus, katarakt rekraktif kusurlar, glokom), obstrüktif uyku apnesi (%50-75), tiroid
hastalığı (%15), ortopedik komplikasyonlar (%30), dermatolojik problemler (%39), erken
başlangıçlı Alzheimer hastalığı gibi birçok klinik bulgu bulunmaktadır (1).
Down sendromu da bu kompleks fenotiplerin, gen-dozaj dengesizliğine bağlı olduğu
yukarıda açıklanmıştır (13).

DOWN SENDROMU TANI YÖNTEMLERİ
Sitogenetik analiz (Karyotip), Down sendromu tanısında prenatal ve postnatal tanıda
uygulanan standart yöntemdir (Resim 5).
Resim 5. Kromozom analizi ile tanımlanmış çeşitli Down sendromu karyotipleri.
(a) Trizomi 21 tipi Down sendromu. 47,XY,+21, (b) 46,XY,t(21;21) karyotipi,
(c) 46,XY,t(14;21) karyotipi (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim
Dalı arşivinden)

Bölünmekte olan hücrelere gereksinim duyulması ve hücre/doku kültürü ve mikroskopta
analiz sürecinin özellikle prenatal tanı aşamasında zaman alıcı olması sitogenetik analizin
dezavantajlarıdır. Sitogenetik analiz mikroduplikasyon ve mikrodelesyonların tespitinde
kullanılamaz. Bu yüzden birçok moleküler genetik analiz yöntemi alternatif yöntem olarak kullanılmaktadır. Mozaik Down sendromlu bireylerin %37’sinin klinik bulgularla tespiti
mümkün iken, bu oran mozaik olmayan Down sendromunda %100’e yaklaşmaktadır
(35). Bu yüzden mozaizm oranı düşük Down sendromlu bireylerin tanısının gözden kaçması olasıdır. Düşük oranda trizomik hücreye sahip mozaik Down sendromu olgularında
konvansiyonel sitogenetik yöntemler ile tanı koymak güçtür. Bu yüzden mozaizmi tespit
etmek için interfaz-metafaz FISH yöntemi de kullanılmaktadır. FISH yöntemine ek olarak
%10 ve üzerindeki mozaiklikler mikroarray analizi ile de saptanabilmektedir (36).
Mikrosatellit bölgelerin özellikle kısa tekrarlı DNA dizilerinin (STR) amplifikasyon ve analizi kantitatif floresan polimeraz zincir tepkimesi yöntemi ile yapılır ve Down sendromu
13

tanısında kullanılabilen hızlı ve doğru bir genetik testtir (37) (Resim 6).
Gen expresyonlarının seri analizi (SAGE) ve tüm genomun mikroarray ile ekspresyon
analizi gen ekspresyon farklılıklarının Down sendromu fenotipinin oluşumunda önemli
bir faktör olduğunu göstermektedir (38,39).
Resim 6 (a, b) . Kantitatif floresan PZR ile saptanmış Down sendromu görüntüsü.
Kısa tekrar dizilerinin anne ve babadan gelen kromozomlarda beklenen 1:1 oranının
bozulması (a) ve 2:1 oranının gözlenmesi veya üç kromozomun bulunduğunu
gösteren üç ayrı allel pikinin (b) saptanması ile tanı koyulur (Başkent Üniversitesi Tıp
Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı arşivinden).

GONADAL MOZAİZM
Gonadal (germinal) mozaizmin anöploidi ve rekürren abortus oluşumuna etkisi literatürde birçok çalışmada belirtilmiştir (40,41). Trizomi 21 spontan abortusların %2’sinden
sorumludur (41).
Fenotipik olarak normal olan ebeveynlerin embriyonel gelişimlerinin erken evresinde
sadece gonad hücre ve prekürsörlerinde oluşan de novo mutasyon sonucu hasta çocuk
sahibi olması ile karakterize gonadal mozaizm, tekrarlayan fetüs kayıplarının önemli bir
nedenidir. Bu olgularda trizomi rekürrensi %1-2 olmakla birlikte, yüksek gonadal trizomi
21 hücre hattı varlığı bu riski kuvvetlendirmektedir (41-47). Maternal gonadal mozaizm
(uniparenteral dizomi varlığı) rekürren Down sendromu da major bir etkiye sahiptir
(41,43). Bu sonuç, mozaizmin kadınlarda erkeklere göre daha sık görülmesiyle ilgili
olabileceği gibi, trizomi 21’den sorumlu dizomik spermlerin normal sperme göre oositi
fertilize etme yeteneğinde azalma ile de ilgili olabilir (48,49). Ayrıca, mayoz ve mitoz
bölünme öncesi trizomik hücre hattının seçilmesini önleyen kompleks bir mekanizmanın
spermatogenezde etkin olabileceği de belirtilmiştir (41).
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Bununla birlikte, paternal gonadal mozaizm trizomi 21 olgularının %5-10’unda etkilidir
(50). Tekrarlayan abortus öyküsü olan olgularda FISH yöntemi ile yapılan sperm
analizinde kontrol bireylerinin spermlerine göre dizomi insidansında anlamlı bir artış
bildirilmiştir (3).
Bu gelişmelerin sonucunda günümüzde preimplantasyon genetik tanı, embriyonun
genetik analizi ile Down sendromuna predispoze gebeliklerin prenatal tanısında önemli
bir yere sahiptir.
Özet olarak, Down sendromu trizomi 21 ile karakterize multisistem tutulumu olan genetik
bir hastalıktır. Down sendromu olgularının çoğu kalıtsal değildir, ancak oosit, sperm veya
embriyonun gelişimi sırasında hücre bölünmesindeki hatalardan kaynaklanmaktadır.
Maternal kromozomal ayrılamama (mayotik nondisjunction) olayları Down sendromunun
ana nedeni olup, vakaların %88'ini oluşturmaktadır (29). Olguların %10'dan daha azı
paternal orijinli kabul edilmektedir.
Güncel genetik tanı yöntemleri ile 21. kromozoma ait sayısal ve yapısal anomalilerin
hasta birey ve ailesinde tanımlanması genetik risklerin ve takibin belirlenmesi açısından
önem taşımaktadır.
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2. DOWN SENDROMUNDA PRENATAL
TARAMADA LABORATUVAR TESTLERİ
Yazarlar:
Doç. Dr. Ayşe KIRBAŞ¹,
Prof. Dr. Yaprak ÜSTÜN²

Bir veya daha fazla kromozom fazlalığı (trizomi)
veya kaybı (monozomi) olarak tanımlanan anöploidi perinatal ölümlerin ve çocukluk çağı handikaplarının önde gelen nedenlerinden biridir. En
sık görülen anöploidi tipi olan Down sendromu
(Trizomi 21), yaklaşık 700 canlı doğumda bir
karşımıza çıkmaktadır (1).
Yaş ve diğer kişisel özelliklerden bağımsız
olarak, her gebe kadının anöploidili bir bebeğe
sahip olma riski olduğundan, hiçbir prenatal
testin yapılmaması seçeneği de dahil olmak
üzere, tüm kadınlara tarama ve tanı testlerinin
riskleri, faydaları ve alternatif yöntemleri hakkında danışmanlık verilmelidir (1,2). Danışmanlık
esnasında hastaların dini inanç ve değerlerine
saygı gösterilmeli ve zorlayıcı-yönlendirici bir
tutum sergilemekten kaçınılmalıdır (1).
Tarama testlerinin amacı, asemptomatik ve düşük riskli grupta, söz konusu hastalık açısından
daha yüksek risk altında bulunan kişileri tespit
edebilmek ve bu kişileri uygun tanı testlerine
yönlendirebilmektir. Tarama testlerinin sonuçları,
önceden belirlenmiş ve değiştirilebilir bir eşik
değere (kesme seviyesi) (cut-off level) göre,
pozitif (eşik değerin üstü) veya negatif (eşik değerin altı) olarak raporlanır, yani sonuçta kişiler
taranan hastalık açısından düşük veya yüksek
riskli olarak gruplandırılmış olur (3).

SBÜ, ZTB Kadın Sağlığı Eğitim ve
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Bu nedenle, tarama testi sonucunun hastaya uygun şekilde açıklanması önemlidir. Non-invaziv
prenatal test (NIPT) taraması da dahil olmak üzere Down sendromu tarama-pozitif test sonucu,
gebenin Down sendromu açısından artmış risk
grubu içerisinde olduğu anlamına gelir ve ‘pozitif’
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tarama testi sonucunun amniyosentez, koryon villus örneklemesi gibi tanı testleri ile konfirme edilmesi gerekir. Aynı şekilde tarama-negatif sonucuyla gelen gebelere açıklama
yapılırken de sonucunun ‘normal’ olduğunun söylenmesi uygun değildir. Bu şekildeki bir
ifade hastaya yanlışlıkla fetal karyotipin tamamen normal olduğunu düşündürebilir (1,3).
Tarama testlerinin aynı anda veya farklı zamanlarda birlikte yapılması uygun değildir (2).
Bir tarama testinin sensitivite, spesifite, negative prediktif değer, pozitif prediktif değer
gibi test özellikleri bulunur. Bu terimlerin tanımı aşağıda sıralanmıştır (1,3,4).

Tarama testlerinde kullanılan önemli terimler:

Sensitivite (Duyarlılık) veya (Detection Rate) (Tespit Oranı): Tarama testinin etkilenmiş olan (hasta) bireyleri ayırt edebilme oranı
Spesifite (Özgünlük): Tarama testinin etkilenmemiş (sağlıklı) olan bireyleri ayırt edebilme oranı
Pozitif prediktif değer (PPV): Tarama testi pozitif gelen bir kişide, hastalığın gerçekten
var olma olasılığı.
Negatif prediktif değer (NPV): Tarama testi negatif gelen bir kişide, hastalığın gerçekten var olmama olasılığı.
Şekil 1’de de görüldüğü gibi, herhangi bir tarama testi, örneğin bir Down sendromu tarama testi, bir topluluğa (A+B+C+D) uygulandığında, önceden belirlenen bir eşik değerin
(cut-off değeri) üzerinde olanlar test sonucu pozitif (A+B); eşik değerin altında kalanlar
ise test sonucu negatif (C+D) olarak gelecektir. Down sendromu tarama testleri için
düşünürsek, tarama testi sonucu pozitif gelen gebelerin (A+B) bir kısmı gerçekten Down
sendromlu fetüse sahipken (Gerçek pozitif) (A), bir kısmı ise Down sendromuna sahip
olmadığı halde test sonucu pozitif (Yalancı pozitif) (B) olarak gelecektir (Şekil 1) (4).
Tarama testi sonucu negatif gelen (C+D) gebelerin bir kısmı ise gerçekten sağlıklı fetüse
sahipken (Gerçek negatif) (D), bir kısmı ise Down sendromuna sahip olduğu halde test
sonucu negatif (Yalancı negatif) (C) olarak gelecektir (3,4).
İyi bir tarama testinin hem hasta olanları belirleyebilme oranı (sensitivitesi) hem de
sağlıklı olanları ayırt edebilme oranı (spesifitesi) yüksek, yanlış pozitiflik ve negatiflik
oranları ise düşük olmalıdır. Spesifite, sensitivite, PPV ve NPV değerleri tarama testi için
kullanılan bir eşik değere (cut-off level) göre değişir (1).
Bir Down sendromu tarama testinin sensitivitesini arttırmak için yani daha fazla Down
sendromlu fetüsü tanıyabilmek için eşik değeri düşük tutulmalıdır. Ancak tarama testinin
eşik değeri ne kadar düşük tutulursa, test sonucu pozitif gelecek kişi sayısı (yani hem
gerçek hem de yalancı pozitiflikler (A+B) (Şekil 1) artacağı için sonuçta daha fazla sağlıklı fetüs içinde (test pozitifliği nedeniyle) tanısal işlem yapılacak ve tanısal testler ile
ilgili komplikasyonlar da beraberinde artacaktır. Spesifitesi yüksek bir Down sendromu
tarama testi ile (yani daha yüksek bir eşik değeri belirlendiğinde) test sonucu negatif
gelecek kişi sayısı (hem gerçek hem yanlış negatiflikler) artar ve yanlış pozitiflikler
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azalır (Tablo 1). Sonuçta yanlış pozitiflik azalacağı için sağlıklı fetüslere uygulanacak
tanısal test oranı azaltılmış olur. Ancak bu şekilde de yanlış negatiflik oranı yani Down
sendromlu olduğu halde tarama testi sonucu negatif gelecek kişi sayısı artar. Bu yüzden, sensititivite-spesifite arasındaki en iyi dengeyi sağlayarak, optimal eşik değerinin
belirlenmesi çok önemlidir. Bunun için, farklı sensitivite ve spesifite değerlerinin bir grafik
üzerinde işaretlenmesiyle elde edilen ROC (receiver operating characteristic) eğrileri
kullanılmaktadır (1,3).
PPV ve NPV, hastalığın toplumda görülme sıklığından etkilenir. PPV, testin pozitif olduğu
durumda, hastalığın gerçekten var olma olasılığıdır. Örneğin, Down sendromu genç
kadınların gebeliklerinde daha az görülürken yaş ilerledikçe görülme sıklığı artar (2). Bu
nedenle genç bir gebede kullanılan Down sendromu tarama testlerinin (sensitivite ve
spesifitesi yüksek bile olsa) pozitif prediktif değeri (yani gerçekten Down sendromlu fetüse sahip olma olasılığı) ileri yaştaki gebelere düşüktür. Anöploidi görülme oranı, genel
olarak düşük olduğu için, anöploidi taramasında kullanılan tüm testlerin NPV’i %99’un
üzerindedir (1-3).
İleri yaşla birlikte anöploidi riskinin arttığı bilinmektedir. Ancak maternal yaş, erişilebilir
çok sayıda anöploidi tarama testinin bulunduğu günümüz koşullarında tek başına
invaziv tanı testi için bir endikasyon olarak kullanılmamalıdır. Down sendromu taraması
için kullanılan testler başlıca 2 grupta incelenebilir: Geleneksel anöploidi tarama testleri
ve non-invaziv prenatal test (NIPT) tarama testi (1,2,4). Günümüzde kullanılan geleneksel fetal anöploidi taramalarında, maternal kandan elde edilen bir dizi biyokimyasal
maddelerin kandaki konsantrasyonları ölçüldükten sonra, maternal yaş, kilo gebelik
haftasına ve diğer değişkenlere göre düzenlenerek normalin katlarına (MoM= multiple of
the median) çevrilir (4). Bu biyokimyasal sonuçlar ve eş zamanlı yapılan ultrasonografik
ölçüm yöntemleri birleştirilerek, tarama testi eşik değerin üstünde (pozitif) olan gebeler
tanımlanır (1).

Down Sendromu Tarama Testleri
1- Geleneksel (birden fazla belirteç ve serum analitleri bazlı) anöploidi
tarama testleri
a) Birinci Trimester Taraması: Ense Saydamlığı ve Biyokimyasal
Belirteçlerin Kombinasyonu
‘Kombine’ birinci trimester tarama testi, fetal baş-popo arası uzunluk (CRL, crown-rump
lenght) 38-45 ve 84 mm arasındayken (gebeliğin 10-14. haftaları arasında), maternal
yaş, serum PAPP-A (pregnancy-associated plasma protein A) ve serbest veya total
hCG (human chorionic gonadotropin) ve sonografik fetal ense saydamlığı ölçümü (nukal
translusensi = NT)’nin kombinasyonuyla elde edilir (1-5). Herhangi bir gebelik haftasında
3 mm ve üstü veya CRL uzunluğuna göre 99. persantil üzerindeki NT değerleri anormal
kabul edilir ve çok sayıda anöploidi, sendrom ve başta kardiyak defektler olmak üzere
çok sayıda farklı yapısal malformasyonla ilişkilendirilmiştir (2,5). Artmış NT varlığında,
21

biyokimyasal tarama testleriyle tarama testi yapmanın ek faydası yoktur. Bu durumda
tarama testi yapılıp sonuçlarını beklemek yerine hastaya tanısal testler önerilmeli, karyotip normal bulunsa dahi 18-20. haftalar arasında ayrıntılı ultrason taraması ve fetal
ekokardiyografi incelemesi yapılmalıdır (1). NT ölçümünün uygun tekniklere göre ve
bu konuda eğitim almış kişiler tarafından maksimum hassasiyet gösterilerek ölçülmesi
oldukça önemlidir (6) (Tablo 2). Down sendromlu fetüslerde, hCG artarken (ortalama 1.8
MoM) PAPP-A seviyesi azalır (ortalama 0,4 MoM) (7).

b) İkinci Trimester Tarama Testleri (Üçlü ve dörtlü test)
Üçlü veya dörtlü test ideal olarak 18-15. haftalarda yapılır ancak 22. haftaya kadar da
uygulanabilir. Üçlü testte maternal serum alpha-fetoprotein (AFP), unkonjuge estriol
(uE3), ve hCG seviyeleri ve dörtlü testte ise ek olarak dimerik inhibin A (DIA) seviyesi
de ölçülür. Down sendromunda AFP ve uE3 azalırken (AFP ortalama 0,75 MoM, uE3
ortalama 0,70 MoM); hCG ve DIA (hCG ortalama 2,3 MoM, DIA ortalama 1,3- 2,5 MoM)
artar (2).

c) Birinci ve İkinci Trimester Tarama Testlerinin Kombinasyonları (Entegre
ve Ardışık Taramalar)
 Entegre Tarama
Birinci ve ikinci trimester tarama testlerinin sonuçları birleştirilerek tek bir risk hesaplanır
yani ilk trimesterde hastaya test sonucu verilmez. 11-14. haftalar arasında NT ile birlikte
PAPP-A ölçümü yapılır, 15-22. haftalar arasında dörtlü tarama testi yapılır ve tüm parametreler kombine edilerek (full entegre tarama testi) tek bir risk hesaplanır. NT ölçümü
yapılamıyorsa sadece serum testleri birleştirilir ve tek bir risk hesaplanır (serum entegre
tarama testi) (1,2).

 Ardışık Tarama

-Bağımsız Ardışık Tarama: Birinci trimester kombine tarama testi sonucuna göre
tarama- pozitif gelen hastalara tanısal test önerilir. Tarama test sonucu pozitifliği için
1/270 eşik değeri kullanılır. Diğer tüm hastalara dörtlü test yapılır ve birinci trimester
tarama testi sonucundan tamamen bağımsız ayrı bir risk hesaplanır, riski yüksek olan
hastalar daha sonra amniyosenteze yönlendirilir. Bu tarama şeklinin sensitivitesi %95’i
üstündeyse de yanlış pozitiflik oranı kabul edilemez oranda yüksektir (%10’dan fazla)
(1) (Tablo 3).
-Sıralı Ardışık Tarama: Birinci trimester kombine tarama testi sonucuna göre hastalar 2 risk grubuna ayrılır: Yüksek risk ve düşük risk. Yüksek riskli grup koryon villus
örneklemesi ile tanı testine yönlendirilirken; diğer tüm hastalara dörtlü test yapılarak
entegre bir risk skoru hesaplanır, riski yüksek olan hastalar daha sonra amniyosenteze
yönlendirilir. Bağımsız ardışık taramanın yüksek yanlış pozitiflik oranları, bu şekildeki bir
tarama protokolü ile azaltılabilir (1,2).
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-Bağımlı Ardışık Tarama:
Birinci trimester tarama testi sonucuna göre hastalar yüksek (≥1:50), orta (≥1:50
ve<1:1500 arası) ve düşük risk (<1:1500) olarak sınıflandırılır. Riski yüksek olan hastalar
koryon villus örneklemesi ile tanı testine yönlendirilirken; düşük riskli olan hastalarda
tarama testleri tamamen sonlandırılır. Sadece orta riskli olan hastalara 15-22. haftalar
arasında dörtlü test yapılır ve entegre bir risk skoru hesaplanır. Sonuçta riski yüksek olan
hastalar amniyosenteze yönlendirilir (1,2).

2- Non İnvaziv Prenatal Test (NIPT) (Serbest fetal DNA Bazlı Tarama Testi).
NIPT testi, 2011 yılı itibariyle kullanıma girmiş ve yöntem olarak maternal plazmada
dolaşan ve hücre zarı olmadığı için ‘cell-free’ olarak tanımlanan serbest fetal DNA’yı kullanan bir anöploidi tarama testidir. Günümüzde Down sendromu taramasında kullanılan
en sensitif ve spesifik tarama testidir (8-11). NIPT testi, primer tarama testi olarak 10.
gebelik haftasından itibaren veya sekonder test olarak geleneksel tarama testi sonucu
pozitif gelen hastalarda kullanılabilir (2).
Maternal dolaşımda hem maternal hem de fetal kökenli serbest DNA parçaları bulunur.
Bu serbest DNA’nın yaklaşık %85-90’ı anneye aittir ve solid organlar ve hematopeietik
hücreler tarafından üretilir (10). Maternal serbest DNA 200’den fazla baz çifti içerdiğinden fetal serbest DNA’ya göre yapı olarak daha büyüktür. Gebelikte serbest fetal DNA
kaynağının apopitoza giden sitotrofoblastalar olduğu düşünülmektedir (9-11). Yaklaşık
4-5. gebelik haftasından itibaren maternal dolaşımda tespit edilebilirler ve doğumdan
yaklaşık 2 saat kadar sonra tamamen dolaşımdan temizlenirler. Fetal serbest DNA’nın
maternal dolaşımdaki toplam serbest DNA’ya oranına fetal fraksiyon denir (Fetal fraksiyon=fetal serbest-DNA/total serbest DNA (maternal+fetal serbest-DNA) (101). Fetal
fraksiyon anöploidili fetüs taşıyan veya obez kadınlarda düşüktür (%4’ten az) (2,11).
Günümüzde NIPT test fetal anöploidinin taranmasının yanı sıra fetal cinsiyet, fetal Rh D
durumunun belirlenmesi ve bazı tek gen hastalıklarının da taranmasında kullanılmaktadır (10).
NIPT analizinde en sık kullanılan yöntemler
1- Massively Parallel Shotgun Sequencing (MPSS) veya diğer adıyla tam genom
sekanslama (whole-genome sequencing) analizi,
2- Kromozoma özel (hedeflenmiş) sekanslama (Chromosome-Selective Sequence
(CSS) analizi ve
3- Single Nucleotide Polymorphism (SNP) analizidir (2).
Farklı laboratuvarlar tarafından farklı analiz yöntemleri kullanılıyor olmasına rağmen,
hangi moleküler testin kullanıldığından bağımsız olarak, testin özellikle trizomi 21 ve
18 için sensitivite ve spesifitesi yüksektir. Ancak önemli olarak vurgulanması gereken
nokta, günümüzde NIPT testi hala bir tarama testi olarak kabul edilmektedir ve tarama
testi sonucu pozitif çıkan tüm gebelere tanı testleri önerilir (1,2). Aynı şekilde hastalara
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negatif NIPT sonucunun, diğer tarama testlerinde de olduğu gibi, tamamen sağlıklı bir
fetüsü garanti etmediği ayrıca vurgulanmalıdır.
NIPT sonucu, tarama yaptıran kadınların yaklaşık %4-8 kadarında raporlanamaz veya
yorumlanamaz (‘no call’ test sonucu). Bu kadınlar genetik danışmanlık almalıdır ve her
ne kadar ‘no call’ sonucun en sık nedeni düşük fetal fraksiyon olsa da artmış anöploidi
riski nedeniyle bu kadınlara ayrıntılı ultrason ve tanısal testler önerilmelidir (2,11).
Ultrasonografide anöploidi düşündüren majör bulguları olan hastalara varsa (NT artışı
dahil) amniyosentez ve koryon villus örneklemesi gibi tanısal testler önerilmelidir (1,2,11).
Sonuç olarak; Tüm kadınlara, hiçbir prenatal testin yapılmaması seçeneği de dahil olmak üzere, tarama ve tanı testlerinin riskleri, faydaları ve alternatif yöntemleri hakkında
danışmanlık verilmelidir. Tarama testlerinin aynı anda veya farklı zamanlarda birlikte
yapılması uygun değildir. NIPT dahil olmak üzere tüm pozitif tarama test sonuçlarının
tanı testleri ile konfirme edilmesi gerekir. USG’de anöploidiyi düşündüren majör bulguları
(NT artışı dahil) olan hastalara invaziv tanısal testler önerilmelidir.
Şekil 1. Tarama testleri ile ilgili genel bilgiler*
Down Sendromlu Fetüsu Olanlar

Tarama Yapılan Topluluk
Down Sendromlu
Fetüsu Olmayanlar

Down Sendromu
Tarama Testi

Test Sonucu + gelenler
(Cut off değerin üstü sonuç)

A
(Gerçek pozitif)

B
(Yanlış pozitif)

Test Sonucu – gelenler
(Cut off değerin altı sonuç)

C
(Yanlış negatif)

D
(Gerçek negatif)

*Chitayat D, Langlois S, Wilson RD. No. 261-Prenatal Screening for Fetal Aneuploidy in Singleton
Pregnancies. J Obstet Gynaecol Can. 2017 Sep;39(9):e380-e394.
*Cuckle H, Maymon R. Development of prenatal screening--A historical overview. Semin Perinatol.
2016 Feb;40(1):12-22.

Tarama testi uygulanan tüm topluluk = A+B+C+D
Gerçekten Down sendromlu fetüsa sahip olan gebelikler = A+C
Tarama testi sonucu pozitif gelen gebeler: A+B (Gerçek ve yanlış pozitiflikler)
Sensitivite (Testin gerçek hastaları olanları bulabilme oranı) = A/A+C
Down sendromlu fetüsü olmayan gebelikler= B+D
Tarama testi sonucu negatif gelen gebeler: D+C (Gerçek ve yanlış negatiflikler)
Spesifite (Testin gerçek sağlıklı olanları bulabilme oranı) = D/B+D
Pozitif prediktif değer: A/A+B
Negatif prediktif değer: D/C+D
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Tablo 1. Farklı eşik değerler kullanıldığında Down sendromu için tespit ve yanlış
pozitiflik oranları*
Üçlü Test için Eşik Değeri

Down Sendromu Tespit Oranı

Yanlış Pozitiflik Oranı

1:200

%57

%4,3

1:250

%61

%5,6

1:300

%64

%6,8

1:400

%69

%9,3

*Cuckle H, Maymon R. Development of prenatal screening--A historical overview. Semin Perinatol.
2016 Feb;40(1):12-22.

Tablo 2. Ense kalınlığı (NT) ölçümü yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar*
Tarama amaçlı NT ölçümü bu konuda eğitim ve sertifika almış kişiler tarafından yapılmalıdır.
NT transabdominal ya da transvajinal olarak ölçülebilir.
Ölçümde kullanılacak ultrasonografi cihazı 0,1mm hassasiyetinde ölçüm yapabilmelidir.
CRL 38-45 ile 84mm arasında olmalıdır (10 hafta 3 gün-13 hafta 6 gün arasında).
Ekranda sadece fetüsün baş, boyun ve üst toraks kısmı görülecek şekilde (fetal görüntü ekranın %50’sinden fazlasını dolduracak şekilde) büyütme elde edilmelidir.
Fetüs midsagittal planda görüntülenmelidir (önde burnun parlak uç kısmı ve dikdörtgen
şekilli damak; ortada şeffaf görünümlü diensefalon ve arkada da nukal zar izlenmelidir).
Fetal boyun nötral pozisyonda olmalıdır (NT, fetal boyun ekstansiyonda 0,6mm artarken, fleksiyonda 0,4mm azalır).
Amniyon zarı, fetüsten ayrı bir yapı olarak izlenmelidir.
NT ölçümü sırasında işaretleyiciler ‘+’ işareti şeklinde seçilmeli ve doğru şekilde (onto-on: işaretleyicinin yatay kısmı ölçüm yapılacak çizginin üzerine gelecek şekilde)
yerleştirilmelidir.
Ölçülen en geniş NT ölçümü kullanılmalıdır.
Fetal boyun etrafında umbilikal kordon olması durumunda NT yanlışlıkla yüksek ölçülebileceği unutulmamalıdır.
NT: Ense kalınlığı.
*Snijders RJ, Thom EA, Zachary JM, Platt LD, Greene N, Jackson LG, et al. First-trimester trisomy
screening: nuchal translucency measurement training and quality assurance to correct and unify
technique. Ultrasound Obstet Gynecol 2002;19:353–9.
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Tablo 3. Tekil gebeliklerde Down sendromu tarama testlerinin özellikleri (a,b)
Tarama Testi Adı

Kullanılan Parametreler

Sensitivite
(%)

Yanlış Pozitiflik
Oranı (%)

I. Trimester Kombine

NT + PAPP-A + hCG

82-87

5

Üçlü Tarama

AFP + hCG + uE3

69-71

5-7,2

Dörtlü Tarama

AFP + hCG + uE3 + DIA

80-82

5

Full Entegre

1. trimesterde NT + PAPP-A ve takiben
2. trimesterde dörtlü tarama testi
parametreleri ölçülüp tek sonuç verilir.

96

5

Serum Entegre

1. trimesterde PAPP-A ve takiben
2. trimesterde dörtlü tarama testi
parametreleri ölçülüp tek sonuç.

85-88

5

Bağımsız Ardışık
(Independent
sequential)

I. Trimester Kombine test sonucu pozitif
gelenlere tanı testi uygulanır.
2. trimesterde, 1. Trimester
taramasından bağımsız olarak 3’lü veya
4’lü tarama testi ile yeni risk hesaplanır.

> 95

> 10

Sıralı Ardışık
I. Trimester Kombine test sonucuna göre
(Stepwise sequential) hastalar 2 risk grubuna ayrılır: Yüksek
risklilere tanısal test, diğer tüm gebelere
4’lü test yapılır ve entegre test sonucu
hesaplanır.

90-95

5

Bağımlı Ardışık
(Contingent
sequential)

I. Trimester Kombine tarama test
sonucuna göre hastalar 3 risk grubuna
ayrılır:
Yüksek (1/50): riskli: Tanısal test yapılır.
Düşük (1/1.000): Tarama kesilir.
Orta (1/51-1/1000): 4’lü test yapılır ve
entegre test sonucu hesaplanır.

88-94

5

NIPT testi

10. haftadan itibaren.

99

0.01

Screening for fetal aneuploidy. Practice Bulletin No. 163. American College of Obstetricians and
Gynecologists. Obstet Gynecol 2016; 127:e123 –37
a

Sequential pathways of testing after first-trimester screening for trisomy 21. Platt LD, Greene N,
Johnson A, et al. First Trimester Maternal Serum Biochemistry and Fetal Nuchal Translucency
Screening (BUN) Study Group. Obstet Gynecol. 2004 Oct;104(4):661-6
b
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Tablo 4. NIPT testi taraması yanlış pozitif ve negatiflik sebepleri (a,b)
Yanlış Pozitiflik Nedenleri

Yanlış Negatiflik Nedenleri

Teknik nedenler (Laboratuvar ve moleküler teknik
kökenli)

Teknik nedenler (Laboratuvar
ve moleküler teknik kökenli)

Plasental mozaizm

Plasental mozaizm

Maternal Malignite varlığı

Düşük fetal fraksiyon

Maternal anöploidi veya mozaizm

Maternal obezite

Çoğul gebeliklerde ikiz eşin ölümü
Organ transplantasyonu yapılmış gebeler
Son 4 hafta içinde kan transfüzyonu yapılan gebeler
Skrzypek H, Hui L. Noninvasive prenatal testing for fetal aneuploidy and single gene disorders.
Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2017 Jul;42:26-38.
a

Renga B. Non invasive prenatal diagnosis of fetal aneuploidy using cell free fetal DNA. Eur J
Obstet Gynecol Reprod Biol. 2018 Jun;225:5-8.
b
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3. DOWN SENDROMU ULTRASONOGRAFİ
BULGULARI
Yazarlar:
Op. Dr. Filiz HALİCİ ÖZTÜRK1,
Prof. Dr. Ali Turhan ÇAĞLAR1

Down sendromu, 700 canlı doğumda 1 görülme
sıklığı ve mental retardasyonun en sık görülen
kalıtsal nedeni olması sebebiyle prenatal tanı ve
taramada önemli bir konudur (1). Prenatal Down
sendromu taramasında biyokimyasal tarama
testleri yaygın olarak kullanılıken son yıllarda
hücre dışı fetal DNA değerlendirilmesi de önem
kazanmıştır. İkinci trimesterde fetal ense kalınlığının artışıyla Down sendromu arasında ilişki
olduğunun gözlenmesiyle birlikte ultrasonografi
de taramada önemli bir araç haline gelmiştir (2).
Anöploidi ile ilişkili olabilecek majör yapısal
defektlerin ve bazı sonografik belirteçlerin
(soft marker) ve fetal biyometrik özelliklerin
değerlendirilmesine dayanan ultrasonografik
inceleme son yıllarda ‘genetik sonogram’ adı
altında yaygın olarak yapılmaya başlanmıştır (3).
Genetik sonogramın tanısal değeri maternal yaş,
gestasyonel yaş, obezite ve soft marker için belirlenen eşik değeri gibi birçok faktör tarafından
etkilenmektedir (4). Genetik sonogram ile trizomi
21 tespit etme oranını %70’lere kadar çıkmakla
birlikte, yalancı pozitiflik oranı %1-%14,7 arasında değişmektedir (3). Genetik sonogram sıklıkla
ikinci trimesterde yapılmakla birlikte ilk trimester
için de spesifik belirteçlerin tanımlanması ile birlikte erken haftalarda da yapılmaya başlanmıştır.

İlk Trimesterde Down Sendromu
Ultrasonografi Bulguları

SBÜ, ZTB Kadın Sağlığı Eğitim ve
Araştırma Hastanesi , Perinatoloji,
Ankara
1

İlk trimesterde Down sendromu ile ilişkili
olabilecek
bazı
ultrasonografik
bulgular
tanımlanmıştır. Bunların en önemlileri ense
saydamlığı, nazal kemik yokluğu, duktus venozus doppler değişiklikleri ve triküspit regurjitas28

yonudur. Bunlardan ense saydamlığı prenatal taramada yaygın olarak kullanılırken, diğer
bulguların değerlendirilmesi zaman alıcı olması ve değerlendirme zorluğu sebebiyle
henüz rutin uygulamaya girmemiştir.
Ense saydamlığı (nuchal Translucency, NT)
Ense saydamlığı ilk trimesterde fetal boyun arkasında cilt altı sıvı toplanması olup hem
fetal anöploidi hem de fetal yapısal anomaliler ve genetik sendromlarla ilişkili olduğu
gösterilmiş önemli bir ultrason belirtecidir. Literatürdeki çalışmalarda farklı eşik değerler
alınmış ve değişik sonuçlar bildirilmiş olsa da, hepsinin ortak noktası Down sendromu
için yüksek tanımlama oranına (detection rate) sahip olmasıdır (5). Fetüste NT≥ 3,5
mm olduğunda çoğunluğu trizomi 21 olmak üzere yarısında kromozomal anomali olduğu
görülmüştür (6). İlk trimesterde NT artışı tespit edildiğinde tanısal testlerin yapılmasının
yanında ikinci trimesterde fetal anatomik defektler açısından ayrıntılı ultrason ve fetal
ekokardiyografi ile değerlendirilmesi önerilmektedir (7).
Kistik higroma ve fetal hidrops
Fetal boyun arkasında unilokule veya multiloküle bazen tüm sırt boyunca yayılan cilt altı
(kistik higroma) ve diğer fetal boşlukları da kapsayacak şekilde (hidrops) sıvı birikimi
prenatal trizomi 21 fetüslerde sık ve hem ilk hem de ikinci trimesterde izlenebilen bir
bulgudur. Kistik higroma %50 fetal anöploidi (en sık Down sendromu, Turner sendromu)
ile ilişkilidir. Öploid olan fetüslerin sadece %20’si normal iken, yarısında majör yapısal
defektler tespit edilmektedir (7).
Nazal kemik hipoplazisi/yokluğu
11-14 hafta arasında trizomi 21 fetüslerin %60-%70’inde nazal kemik izlenmezken, bu
oran normal fetüslerde etnik farklılıklar olmakla birlikte yaklaşık %2,5’tur. Nazal kemik
yokluğu sıklığı CRL arttıkça azalırken, NT arttıkça yükselmektedir. Nazal kemik görüntüleme teknik olarak zor ve uzmanlık gerektirirken doğru değerlendirildiği taktirde ilk
trimester kombine tarama testi performansını artırdığı görülmüştür (8).
Ductus venozus dopler anormalliği
11-14. haftalarda ductus venozus A dalga kaybı veya ters A dalga olması normal fetüslerin
%3’ünde kromozomal anomalili fetüslerin ise %66’sında izlenen bir bulgudur. Ayrıca kardiyak defekt ve kötü gebelik sonuçları ile de ilişkili olabilir. Fetal abdomen sagital kesitte
görüntülenebilen duktus venozus doppler bulgularının, rutin taramada kullanılması güç
olmakla beraber Down sendromu riski olanlarda bakılması önerilmektedir (5,8).
Triküspit regurjitayonu
Triküspid regurjitasyonu ilk trimester fetal anöploid fetuslerde %55, normal fetüslerde ise
%1 oranında görülen ancak rutin taramada henüz kullanılmayan bir diğer belirteçtir (8).
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Tablo 1. İlk trimester trizomi 21 ultrasonografi bulguları
NT artışı
Nazal kemik hipoplazi/yokluğu
Triküspit regurjitasyonu
Duktus venozus doppler anormalliği
Fronto maxillar açı artışı, mid fasial hipoplazi
Aberan sağ subklavian arter
Yapısal defektler (AVSD, TOF gibi)
Ekojen barsak
Ekojen kardiyak odak

İkinci trimester Down sendromu sonografik bulguları
İkinci trimester sonografik taramada Down sendromlu fetüsleri %60-%70’inde bir veya
daha fazla sonografik bulgu tespit edilebilmektedir (1). Genetik sonogramda herhangi
bir soft marker varlığı Down sendromu olasılığını belirli bir oranda artırmakta iken (pozitif
likelihood ratio) yokluğu ise olasılığı azaltabilmektedir (negatif likelihood ratio). İzole bir
soft marker saptandığında önceden yapılmamış ise tarama testlerinin yapılması önerilmekte, tarama testi negatif ise ek değerlendirme önerilmemektedir (9). Minör belirteçler
tespit edildiğinde rutin kayotipleme önermek maliyet ve komplikasyonları artıracağından
uygun değildir. Maternal yaş ve tarama testinden kaynaklanan trizomi 21 görülme olasılığı (prior risk), sonografik bulgulara göre modifiye edilerek yeni oluşan risk değerine göre
tanısal test yapılması düşünülmelidir (prior risk x spesifik marker için likelihood ratio) (8).
Bununla birlikte izole soft marker varlığı hücre dışı fetal DNA için bir endikasyon olabilir.
hdfDNA sonucu negatif ise anöploidi riskinin tespit edilen markera göre modifikasyonuna
gerek yoktur ve cffDNA sonucu pozitif olduğunda soft marker izlenmemesi güven verici
olmamalıdır (9). Majör yapısal anomali tespit edildiğinde ise izole dahi olsa karyotipleme
önerilmelidir (8).
Genetik sonogramın normal olması durumunda maternal yaş veya serum tarama test
sonucundan kaynaklanan trizomi 21 riskinin %50-%60 oranında azaldığı görülmüştür
(LR: 0,2-0,4) (10). Başka bir çalışmada da majör anomali veya minör belirteçlerin hiçbiri
saptanmadığında Down sendromu riskininin 7,7 kat azaldığı gösterilmiştir (11). Bununla
birlikte tespit edilen bulguların sayısı arttıkça kromozomal anomali olasılığı da artmaktadır (8).
Majör yapısal anomaliler
Down Sendromlu fetüslerde majör yapısal anomali görülme sıklığı 25%-8,5% olup en
sık kardiyak anomali ve dudenal atrezi izlenir (13 ,12). Kardiyak yapısal defektler Down
sendromlu fetüslerin %25-%50’sinde izlenmekte olup, en sık atrioventriküler septal
defekt, ventriküler septal defekt ve Fallot tetralojisi görülmektedir. Gastro intestinal sistem anomalileri ise %10’unda görülmekte olup duedenal atrezi, ösefagus atrezisi, trakea
ösefagial fistül ve anal atrezi görülebilen bulgulardır (13).
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Duodenal atrezi 24 haftadan sonra tanımlanabilmekte, orta hattı geçen biri genişlemiş
mideye diğeri post pilorik, prestenotik dilate duedonuma ait iki adet anekoik kist (double
bubble sign) olarak izlenir. Down sendromu fetüslerin %5’inde duadenal atrezi görülürken, duedenal atrezi olan fetüslerin %30-%40’ında trizomi 21 izlenir (3).
Ventrikülomegali, son yıllarda bir belirteç olarak değil daha çok bir majör anomali olarak
değerlendirilmektedir. Lateral ventrikül genişliği 10mm ve üzerinde olması ventrikülomegali olarak tanımlanmakta, 15mm üzerinde ise şiddetli olarak değerlendirilmektedir.
Kromozomal anomali hafif-orta şiddette ventrikülomegali olduğunda daha fazla izlenmektedir (5). Progresyon açısından üçüncü trimesterde takip yapılmalıdır.
Tablo 2. Majör yapısal anomalilerde fetal anöploidi görülme sıklığı (1)
Majör yapısal anomali

Anöplidi sıklığı (%)

En sık ilişkili anöploidi

Kistik higroma

50-75

Turner>Trizom 21>Trizomi 18>Trizomi 13

Kardiyak defektler

5-30

Trizomi 21>Trizomi 18>Trizomi 13

AVSD

40-70

Trizomi 21

Diyafragma hernisi

20-25

Trizomi 18>Trizomi 13>Trizomi 21>Turner

Duodenal atrezi

20-30

Trizomi 21

Mild ventrikülomegali

5

Trizomi 21>Trizomi 18, Trizomi 13

Holoprozensefali

40-60

Trizomi 13>Trizomi 18

Omfolosel

30-40

Trizomi 18>Trizomi 13

Mesane çıkış obstruksiyonu

20-25

Trizomi 13>Trizomi 18

İkinci trimester minör ultrasonografik belirteçleri (soft marker)
Soft markerlar anöploid fetüslerde daha sık görülmekle birlikte normal fetüslerde de
görülebilen ve anomali olarak değerlendirilmeyen ultrason bulguları olarak tanımlanmaktadır (1). Fetal anöploidi taramasında kullanılmaya başlanmıştır. Ek anomali ile birlikte
değilse fetal prognoza etkisi yoktur. Yıllar içerisinde bazı belirteçlerin önemi azalırken
(koroid pleksus kisti, klinodaktili, tek umblikal arter gibi), fronto maxillar yüz açısı, aberan
sağ subklavian arter, prenazal kalınlık gibi bazıları ise yeni tanımlanmaktadır.
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Tablo 3. Soft markerların Down sendromu için saptama oranı, pozitiv ve negatif
olabilirlik oranı (11)
Sonografik Belirteç

Detection Rate
(%)

Pozitif Likelihood
Ratio

Estimated
Likelihood Ratio

Artmış ense kalınlığı

26

23,3

3,79

Nazal kemik yokluğu/hipoplazisi

59,8

23,2

6,58

İntrakardiyak ekojenik odak

24,4

5,83

0,95

Mild pelviektazi

13,9

7,6

1,08

Kısa femur

27,7

3,7

0,61

Kısa humerus

30,3

4,8

0,78

ARSA

30,7

21,4

3,94

Ekojenik barsak

16,7

11,4

1,65

Ventrikülomegali

7,5

27,5

3,81

Ense kalınlığı (nuchal fold)
Down sendromu için ilk tanımlanan, sensitivite ve spesifitesi en yüksek olan belirteç olarak
kabul edilmektedir (14). Axiel kesitte transserebellar planda (kavum septum pellisidum,
serebral pedindüller ve serebellar hemisferler görünecek) oksipital kemik dış kenarından
cilt dış kenarına kadar alınan ölçümün 6mm ve üzerinde olması olarak tanımlanır. Nukal
fold artışı olan fetüslerin 50%-40%’sinde Down sendromu tespit edilmektedir. Kardiyak
anomalilerle ilişkisi ilk trimester ense saydamlığı kadar net olmamakla beraber ayrıntılı
kardiyak değerlendirme yapılmalıdır (15).
Nazal kemik hipoplazi/ yokluğu
Nazal kemik (NB) yokluğu veya hipoplazisi normal fetüslerin %1,2’sinde görülürken Down
sendromunda %62 oranında görülmektedir (16). Etnik farklılıklar olmakla beraber nazal
kemik uzunluğunun 2,5mm altında olması, 10 veya 2,5 persentil altında olması veya
BPD/NB oranının 10-11 altında olması hipoplazi olarak tanımlanır. Doğru değerlendirme
için nazal kemik midsagital planda, insonasyon açısı 45° veya 135° olacak şekilde ve
3 ekojenik çizgi görülerek ölçülmelidir. Fetüs büyüdükçe nazal kemik geliştiği için ikinci
trimesterde tanı koymak daha kolaydır. Down sendromu için sensitivite ve spesifitesi
oldukça yüksek bir belirteçtir (16).
Ekojenik barsak
Fetal barsakların kemik ile aynı ekojenitede izlenmesidir. Down sendromlu fetüslerin
%13’ünde, muhtemelen barsak motilitesinin azalmasına bağlı yavaşlamış mekonyum
pasajına sekonder ekojenik barsak izlenmektedir (17). Yüksek frekanslı problar yalancı
pozitifliğe sebep olabileceğinde <5Hz prob ile ve sadece kemik ve barsak görünecek
şekilde düşük gain ile değerlendirilmelidir. Fokal olması difüz olmasından daha riskli
olduğu düşünülmektedir (1).
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İlk trimesterde kanama, fetal enfeksiyon, kistik fibrozis ekojenik barsak izlenmesinin
diğer nedenleridir ve intrauterin büyüme geriliği ve barsak problemleri (atrezi, iskemi
rüptür) ile de ilişkili olabileceğinden 32 haftada kontrol sonografi yapılmalıdır (1).
Femur ve humerus kısalığı
Biparietal çapa göre değerlendirilen femur boyu ve humerus boyu kısalığının Down
sendromu ile ilişkili olduğu görülmüştür. Ölçülen/beklenen FL oranı ≤ 0,91 veya ölçülen/
beklenen HL ≤ 0.90 ise kısalık olarak değerlendirilir. [FL beklenen= 0,9(BPD)-9,3, HL
beklenen = 0.84 (BPD)-7.9]. Humerus kısalığı FL kısalığına göre Down sendromu tespit
etmede daha spesifik ve sensitiv bir belirteçtir. 32 haftada fetal gelişim geriliği ve iskelet
displazileri açısından tekrar değerlendirilmelidir.
Renal pyelektazi
İkinci trimester sonogramda renal pelvis anterior-posterior çapının 4mm ve üzerinde olması renal pelvik dilatasyon olarak değerlendirilir. Down sendromlu fetüslerin %17’sinde
izlenir (3). İzole olduğunda 32 haftada progresiv renal dilatasyon açısından tekrar değerlendirilmelidir. Hafif pyelektazi olgularının yarısı normale dönmekte, %30’u aynı şekilde
devam etmekte, %15’inde ise belirgin progresif renal dilatasyon gelişmektedir (15).
Ekojenik intrakardiyak odak
Standart 4 oda görüntüsünde kemik ekojenitesinde veya daha parlak nokta şeklinde
ekojenik odak izlenmesidir. Papiller kas mikrokalsifikasyonuna bağlı olduğu düşünülmektedir. Sol ventrikülde daha sıktır ve multiple olabilir. Etnik farklılıklar olmakla birlikte
öploid fetüslerin %4-%7’sinde (Asyalılarda %10-%30) izlenebilirken Down sendromlu
fetüslerin %15-%30’unda görülen bir bulgudur (15). Bazal riski yüksek olmadığında
ekojenik odak görülmesinin önemi olmadığı belirtilmiştir (18). Postnatal kardiyak defektle
ilişkisi olmadığından fetal ekokardiyografi veya takip gerekmemektedir (3).
Prenazal kalınlık
Down sendromlu fetüsleri prenazal cilt kalınlığında artış olmaktadır. Gestasyonel yaşla
birlikte prenazal kalınlık arttığı için yanlış pozitiflik oranını azaltmak için prenazal kalınlık/
nazal kemik oranı değerlendirilmiş ve bu oranın gestastonel yaştan bağımsız olarak
normal ve trizomi 21 fetüslerde sabit kaldığı ancak trizomi 21 fetüslerde oranın >95 persentil üstünde olduğu ve tek başına nazal kemik ve prenazal kalınlıktan Down sendromu
tanısı için daha güçlü bir belirteç olduğu görülmüştür (19). İlk trimesterde de kullanılan
bir belirteç olup normal fetüslerde oranın 0,6 iken trizomi 21 fetüslerde oranın 0,8’in
üstünde olduğu görülmüştür (20).
Fronto maxillar fasial açı (FMF)
Maxilla ile alın arasındaki açıdır ve normal fetüslerde 85º±10° dir. Trizomi 21 fetüslerde
mid facial hipoplazi ve maxillanın kısa olması sebebiyle FMF açı genişlemektedir. Doğru
değerlendirme için mid sagital planda burun ucu ve dikdörtgen şeklinde maxilla görülmelidir (21).
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Aberant sağ subklavian arter
Öploid fetüslerde 1,02% Down sendromlu fetüslerde ise %23,6 oranında görülmektedir
ve trizomi 21 için bağımsız bir risk faktörüdür. İzole olduğunda karyotipleme yapılmasını
önermek için yeterli veri henüz olmamasına rağmen ek belirteçler ve kardiyak anomaliler
için değerlendirme yapılmalıdır (22).
Sonuç olarak; maternal yaş, pozitif tarama testi veya aile öyküsü gibi yüksek risk grubu
hastalarda genetik sonogramın normal olması invaziv işlem gereksinimi azaltabilirken
düşük riskli grupta genetik sonogramın pozitif olması tanısal test yapılmasına karar verdirebilir (17). Ancak düşük riskli populasyonda yanlış pozitiflik oranı yüksek olduğundan
ve kısıtlılıkları düşünüldüğünde genetik sonogramın klinik uygulamada rutin tarama
testi olarak kullanılması zor gibi görünmektedir (23). Ancak özellikle çoğul gebelikler için
önemli bir değerlendirmedir.
Tablo 4. Ultrasonografik belirteçlerde yönetim (7)
Ultrasonografik belirteç

Anöploidi ile ilişki

Yönetim

İlk trimester NT artışı (≥3mm)

Genetik konsültasyon
hdfDNA veya tanısal test

2.trimester ayrıntılı anatomik
tarama ve Fetal eko

İlk trimester kistik higroma

Genetik konsültasyon
Tanısal test

2.trimester ayrıntılı anatomik
tarama ve Fetal eko

İntrakariyak ekojen odak

İzole ise ve önceden
yapılmamışsa anöploidi
taraması

Anöploidi taraması negatif ise ek
öneri yok

Pelviektazi

İzole ise ve önceden
yapılmamışsa anöploidi
taraması

3.trimesterde progresyon
açısından değerlendirme

Hiperekojen barsak

Anöploidi taraması veya
tanısal test

CMV,kistik fibrozis açısından ileri
değerlendirme

2. trimester nukal fold artışı

Genetik konsültasyonu
Anöploidi taraması veya
tanısal test

2.trimester ayrıntılı anatomik
tarama

Ventrikülomegali

Genetik konsültasyonu
Tanısal test (karyotip ve
CMV)

2.trimester ayrıntılı anatomik
tarama
3.trimester progresyon açısından
değerlendirme

Koroid plexus kisti

İzole ise anöploidi ile ilişkili
değil
Ek anomali varsa tarama
veya tanısal test

2.trimester ayrıntılı anatomik ve
fetal kardiyak tarama

Kısa femur

Anöploidi, gelişim geriliği,
iskelet displazisi ile ilişkili
olabilir

2.trimester ayrıntılı anatomik
tarama
3.trimester fetal gelişim ve
iskelet displazisi açısından
değerlendirme
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1

Down sendromu prenatal tanısında kullanılan
yöntemler güvenli ve etkilidir. Bu testler amniyosentez, koryon villus örneklemesi (CVS) ve
daha nadir olarak fetal kan örneklemesini (kordosentez) kapsar. Bu işlemlerle günümüzde pek
çok genetik anomalilerin doğumdan önce tanısı
konulabilmektedir (1-2). Genel prensip olarak
karyotip analizi, anöploidiler ve 5-10 megabazdan büyük kromozomal anomaliler için 99%'dan
fazla tanısal doğruluğa sahiptir. Fetal yapısal
anomali varlığında, normal standart karyotipli
fetüslerin yaklaşık %6'sında klinik olarak anlamlı
kromozomal anomalileri saptadığı için, ilk basamak genetik test olarak kromozom mikrodizi
(microarray) analizi (KMA) önerilmektedir. KMA,
tarama testlerinin ve karyotiplemenin tek başına
veremediği genetik durumlar hakkında da bilgi
sağlar (2).
Yapısal anomalinin, endokardiyal yastık defekti
(Trizomi 21) ya da holoprozensefali (Trizomi 13)
gibi belirli bir karyotipi kuvvetle ortaya koyması
istisnai durumdur. Bu gibi durumlarda, karyotipleme (FISH ile ya da değil) başlangıç testi olarak
sunulabilir. KMA, fetal yapısal anomali bulgusu
olmayan ve karyotipi normal olan olgularda,
yaklaşık olarak %1 oranında ek kromozomal
anomaliler (patojenik kopya sayı varyantları)
saptamıştır. Bu nedenle, her hastaya tarama
testleri normal olsa dahi prenatal tanı testlerinin
yapılabileceği anlatılmalıdır. Ancak, anöploidi
tarama testlerindeki gelişmeler, özellikle serbest
fetal DNA (cell-free DNA) taramasının yaygın
kullanımı, prenatal tanı prosedürlerinin sayısında dramatik bir düşüşe neden olmuştur. Larion
ve arkadaşları (2014), 2012'de serbest fetal DNA
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taramasının başlatılmasının ardından CVS prosedürlerinde %70'lik bir düşüş ve amniyosentez prosedürlerinde yaklaşık %50'lik bir düşüş rapor etmişlerdir. Bu, ilk trimester
taramanın kabul edilmesinin ardından başlayan amniyosentez prosedürlerindeki azalmayı daha da güçlendirmiştir. Ek olarak, amniyon sıvı örneklerinden pek çok bozukluk
teşhis edilebildiği için, fetal kan örneklemesi artık nadiren genetik tanı için endikedir (2).
İnvaziv işlem öncesi yazılı onam alınmalıdır (3).

Amniyosentez
En yaygın prenatal tanı prosedürüdür. Amniyotik sıvının transabdominal yoldan çekilmesi genellikle 15-20 hafta arasında yapılabildiği gibi daha sonraki herhangi bir gebelik
döneminde de yapılabilir (1-3). Endikasyonları Down sendromu gibi fetal genetik bozuklukların, konjenital enfeksiyonların ve alloimmünizasyonun yanı sıra fetal akciğer matürasyonunun değerlendirilmesini içerir. Prenatal tanı testi olarak, kopya sayısı artışı veya
kayıplarını değerlendirmek için KMA, Down sendromu gibi anöploidi testi için karyotip
analizi ve spesifik kromozom veya kromozom bölgelerinin artışı veya kaybını tanımlaması için FISH genel olarak kullanılır. Fetal karyotip değerlendirilmeden önce amniyositlerin
kültüre edilmesi gerektiğinden, karyotipleme için gereken süre 7-10 gündür. Aksine, FISH
çalışmaları genellikle 24-48 saat içerisinde tamamlanır. KMA, genellikle sadece 3-5 günlük bir yanıt süresi ile kültüre edilmemiş amniyositler üzerinde doğrudan yapılabilir eğer
amniyosit kültürü gerekiyorsa, yanıt süresi 10-14 gündür (2).

Teknik
Amniyosentez 20 veya 22 gauge spinal iğne ve ultrason rehberliği ile aseptik teknik kullanılarak gerçekleştirilir (Şekil 1). Standart bir spinal iğne 9cm uzunluğundadır ve hasta
habitusuna bağlı olarak daha uzun bir iğne gerekebilir. Sonografik olarak cilt ile amniyon
sıvı cebi arası mesafenin ölçümü iğne seçimine yardımcı olabilir. Sonografi, uterus şekil
ve büyüklüğünün farkında olarak orta hatta yakın amniyon sıvısı cebini belirlemek için
kullanılır. İğne cilde dik olarak yerleştirilir, fetal yapılar ve umblikal kordondan kaçınarak
en derin sıvı cebine yönlendirilir. Korioamniyonun uterin duvardan itilerek uzaklaştırılması
veya “çadırlaştırılmasından” ziyade delinmesi için çaba sarfedilir. Amniyon genellikle 16.
gebelik haftasında bitişik komşu koryonla füzyona uğrar ve prosedür genellikle koryoamniyon füzyonu tamamlanana kadar ertelenir. İşlem esnasındaki rahatsızlık minör bulgu
olarak kabul edilir ve lokal anestezinin herhangi bir yararı bulunmamıştır (2). İşlemi
takiben, sıvının rengi ve berraklığı dökümante edilir. Amniyon sıvısı açık ve renksiz ya
da açık sarı olmalıdır. İğnenin transplasental geçişi varsa kanlı sıvı daha sık görülür.
Bununla birlikte, devam eden aspirasyon ile genellikle berraklaşır. Plasenta, gebeliklerin
yaklaşık yarısında ön uterin duvar boyunca implante olur (2). Daha büyük gebelik kaybı
oranları ile ilişkili olmamasına rağmen, mümkünse plasentadan iğne geçişinden kaçınılır
(1,2). Koyu kahverengi veya yeşilimsi sıvı, geçirilmiş amniyotik kanamayı temsil edebilir.
Yaygın olarak gerçekleştirilen analizler için gerekli olan sıvı hacmi Tablo 1'de gösterilmiştir. Başlangıçta 1-2ml sıvı aspirat maternal hücrelerle kontamine olabileceğinden,
genellikle atılır (1,2). İğnenin çıkarılmasından önce yaklaşık 30-20ml sıvı fetal KMA veya
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karyotipleme için toplanır. Sonografi, uterin giriş bölgesi kanamasını gözlemlemek için
kullanılır ve işlem sonunda fetal kardiyak hareket kayıt altına alınır. Hasta Rh D-negatif
ve duyarsızsa, işlemi takiben anti-D immün globulin uygulanır (1-4).
Şekil 1. Amniyosentez iğnesi ultrasonografide görülmekte

Tablo 1. Amniyon sıvıda uygulanan seçili testler ve gereken sıvı hacmi (2)
Hacim (ml) a

Test
Fetal karyotip

20

Kromozomal mikroarray analizi

20

FISH

b

10
2

Alfa-fetoprotein
PCR test sitomegalovirüs, toksoplasmoz, ya da Parvovirüs için

1-2 test başına

Sitomegalovirüs kültürü

2-3

Delta OD 450 (Bilirubin analizi)

2-3

Genotip çalışmaları (alloimmünizasyon)

20

Fetal akciğer matürite testleri

10

Her test için gerekli sıvı hacmi, laboratuvar şartlarına göre değişebilir.
Floresan in situ hibridizasyon (FISH) tipik olarak kromozom 21,18,13,X ve Y için uygulanır.
PCR= Polimeraz zincir reaksiyonu
a
b

Cunningham F. Gary et al. Williams Obstetrics, 25th Edition 2018, Chapter 14 Prenatal diagnosis,
Prenatal diagnostic procedures
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Çoğul gebelik: Diamniyotik ikiz gebelikte işlem gerçekleştirirken, her kesenin konumuna
ve membran ayrımına dikkat edilir (1,2). Yakın zamana kadar, birinci keseye iğne çıkarılmadan önce az miktarda seyreltilmiş indigo karmin boyası enjekte edilir ve iğne
ikinci keseye berrak amniyon sıvı izlenecek şekilde yerleştirilirdi. Ancak, çoğu deneyimli
klinisyen, boya enjeksiyonu olmaksızın çoğul gebeliklerde endike durumlarda amniyosentez önermektedir. Metilen mavisi, jejunal atrezi ve neonatal methemoglobinemi ile
ilişkili olduğu için kontrendikedir (2).

Komplikasyonlar
Midtrimester amniyosentezi takiben işlem ile ilişkili kayıp oranı, görüntüleme teknolojisindeki gelişmeler ile azalmıştır. Tek merkezli çalışmalar ve metaanaliz verilerine
dayanarak, amniyosentez prosedürüyle ilgili kayıp oranı, deneyimli bir uzman tarafından
gerçekleştirildiğinde, %0,1-0,3'e yakındır-yaklaşık 500 prosedürde 1 (1,2). Vücut kitle
indeksi (BMI)>40 kg/m2 olan morbid obez kadınlarda kayıp oranı ikiye katlanabilir. İkiz
gebeliklerde Cahill ve arkadaşları (2009) amniyosenteze atfedilen 1,8%'lik bir kayıp
oranı bildirmiştir (2). Amniyosentez endikasyonu kayıp oranlarını etkileyebilir, bazı fetal
anomaliler, anöploidiler ve hidrops gibi durumlarda oran daha yüksektir. Ve bazı kayıplar
anormal plasental implantasyon, dekolman, uterin anomaliler veya enfeksiyon ile ilişkilidir. Wenstrom ve arkadaşları (1990), yaklaşık 12.000 işlemi takiben 66 fetal ölümü analiz
etmiş ve %12'sinin önceden var olan intrauterin enfeksiyonla ilişkili olduğunu bulmuştur
(2).
Amniyosentezin diğer komplikasyonları arasında %1-2 oranında amniyon sıvı sızıntısı
veya geçici vajinal lekelenme yer alır. Gelişen amniyon sıvı sızıntısı, genellikle işlemden
48 saat sonra ortaya çıkar, fetal sağkalım yüzde 90'ı geçmektedir (1,2). Fetüste iğne
yaralanması nadirdir (2,3). Amniyotik sıvı kültürü vakaların %99'undan fazlasında başarılıdır, ancak fetüs anomalili ise hücrelerin çoğalması daha az olasıdır (2).

Erken Amniyosentez
11 ve 14. gebelik haftaları arasında gerçekleştirilen amniyosentezi tanımlar (1-3). Teknik,
geleneksel amniyosentez ile aynıdır, ancak kese delinmesi uterin duvara membran füzyonu olmaması nedeniyle daha zorludur. Genellikle daha az sıvı aspire edilir. Yaklaşık her
gebelik haftası için yaklaşık 1ml olarak hesaplanabilir. Erken amniyosentez, diğer fetal
prosedürlere göre anlamlı derecede daha yüksek oranda işleme bağlı komplikasyonlarla
ilişkilidir. Bunlar talipes ekinovarus (club foot) gelişmesi, amniyotik sıvı kaçağı ve fetal
kaybı içerir (2). Bu riskler göz önüne alındığında, Amerikan Obstetrisyenler ve Jinekologlar Derneği (ACOG) erken amniyosentez yapılmamasını önerir (1).

Koryon Villus Örneklemesi (CVS)
Koryon villus biyopsisi genellikle 10 ve 13. gebelik haftası arasında gerçekleştirilir. Amniyosentezde olduğu gibi, spesmen genellikle karyotipleme veya KMA için gönderilir. Villus
biyopsisinin başlıca avantajı, sonuçların gebeliğin erken döneminde mümkün olması,
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karar verme için daha fazla zaman tanıması ve eğer istenilirse daha güvenli gebelik
sonlandırmasıdır. Çok az amniyotik sıvı veya plasental doku spesifik analizi gerektirir
(1,2).

Teknik
Koryonik villus steril teknik kullanılarak transservikal veya transabdominal olarak elde
edilebilir. Her iki yaklaşım da eşit derecede güvenli ve etkili kabul edilir (1,2). Transservikal CVS, kör uçlu, şekillendirilebilir bir stile içeren esnek polietilenden yapılmış özel
olarak tasarlanmış bir kateter kullanılarak gerçekleştirilir. Transabdominal örnekleme, 18
veya 20 gauge spinal iğne kullanılarak gerçekleştirilir (4). Her iki teknikte de, transabdominal sonografi, kateter ya da iğneyi plasentaya (koryon frondosum) yönlendirmek için
kullanılır, bunu villusun doku kültürü ortamı içeren bir şırıngaya aspirasyonu izler (2).
Rölatif kontrendikasyonlar arasında vajinal kanama veya lekelenme, aktif genital sistem
enfeksiyonu, uterusun aşırı ante veya retrofleksiyonu, yeterli görüşü engelleyen vücut
duruşu bulunur. Hasta Rh D-negatif ve duyarsızsa, işlemi takiben anti-D immün globulin
uygulanır (1-3).

Komplikasyonlar
CVS'i takiben genel kayıp oranı, midtrimester amniyosentezden daha yüksektir. Bunun nedeni, geçmiş spontan kayıplar, yani, birinci ve ikinci trimester arasında bir fetal
prosedürün yokluğunda meydana gelebilecek kayıplardır. İşlem ilişkili fetal kayıp oranı,
amniyosentez ile benzerdir (1,2). Caughey ve arkadaşları (2006), CVS sonrası toplam
kayıp oranını yaklaşık %2, amniyosentez sonrası ise %1'den daha az bulmuştur. Bununla birlikte, düzeltilmiş prosedür ilişkili kayıp oranı her bir prosedür için tahmini 400'e
1 oranındadır. CVS endikasyonu da ayrıca kayıp oranını etkileyecektir. Örneğin, artmış
NT kalınlığı olan fetüslerin ölüm olasılığı daha yüksektir. Son olarak, CVS'in güvenli
uygulanması ile ilişkili bir öğrenme eğrisi vardır (2).
Erken dönem CVS ile ilgili bir sorun, Şekil 4'te gösterilen uzuv redüksiyon defektleri
ve oromandibular uzuv hipogeneziyle ilişkisidir. Bunlar daha sonra 7. gebelik haftasında
uygulanan işlemlerle ilişkili bulunmuştur (1-2). ≥10. gebelik haftasında yapıldığında, uzuv
defektlerinin insidansı, yaklaşık 1000'de 1 olan genel popülasyon oranını aşmamaktadır
(2).
Transservikal örneklemeyi takiben vajinal lekeleme nadir değildir, ancak kendini sınırlandırır ve gebelik kaybıyla ilişkili değildir. Enfeksiyon insidansı %0,5'ten azdır (1-2).
CVS'in bir kısıtlaması olan kromozomal mozaizm, spesmenlerin %2'sinde tanımlanır.
Çoğu vakada, mozaizm, fetüs bünyesindeki gerçek mozaizmden ziyade sınırlı plasental
mozaizmi (confined placental mosaicism) yansıtır. Bu durumda hastaya amniyosentez
önerilmelidir ve eğer sonuç normal ise, mozaizmin genellikle plasenta ile sınırlı olduğu
varsayılmaktadır. Sınırlı plasental mozaizm, yenidoğanlarda büyüme kısıtlılığı ile ilişkilendirilmiştir (2).
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Fetal Kan Örneklemesi (Kordosentez)
Bu yöntem aynı zamanda kordosentez veya perkütan umblikal kan örneklemesi (PUBS)
olarak adlandırılır. Başlangıçta alloimmünizasyon kaynaklı anemi varlığında kan transfüzyonu için tarif edilmiştir ve fetal anemi değerlendirmesi en yaygın endikasyonudur.
Fetal kan örneklemesi ayrıca trombosit alloimmünizasyonu değerlendirilmesi ve tedavisi
için ve özellikle amniyosentez veya CVS'den sonra tespit edilen mozaizm vakalarında
fetal karyotip tayini için uygulanır. Fetal kan karyotipleme 24 ile 48 saat içerisinde sonuçlandırılabilir. Bu nedenle, amniyosentez veya CVS ile 7-10 günlük yanıt süresinden anlamlı bir şekilde daha hızlıdır. Fetal kan, esasen neonatal kan üzerinde yapılan herhangi
bir test gibi analiz edilebilmesine rağmen, amniyosentez ve CVS ile yapılan testlerdeki
gelişmeler çoğu vakada fetal damardan kan alma ihtiyacını ortadan kaldırmıştır (1,2).

Teknik
Direkt sonografi rehberliğinde, aseptik teknik kullanılarak, umblikal vene 22 veya 23 gauge spinal iğne ile girilir, ve kan yavaşça heparinize edilmiş bir şırıngaya çekilir. İğnenin
uygun vizualizasyonu gereklidir. Amniyosentezde olduğu gibi, hasta habitusuna bağlı
olarak daha uzun bir iğne gerekebilir. Fetal kan örneklemesi genellikle plasental kord
insersiyon alanının yakınından gerçekleştirilir, plasenta anterior uzanıyorsa korda giriş
daha kolay olabilir. Alternatif olarak, kordun serbest lupu delinebilir. Fetal kan örneklemesi
diğer fetal prosedürlerden daha fazla zaman gerektirdiğinden, lokal anestezi uygulanabilir. Bazı merkezlerde profilaktik antibiyotikler kullanılmaktadır, ancak bu politikayı hiçbir
çalışma desteklememektedir. Arteriyel ponksiyondan kaçınılır, çünkü vazospazm ve fetal
bradikardi ile sonuçlanabilir. İğne çıkarıldıktan sonra, fetal kardiyak hareket kayıt altına
alınır ve alan kanama için gözlenir (2).

Komplikasyonlar
Fetal kan örneklemesini takiben prosedürle ilişkili fetal kayıp oranı yaklaşık %1,4'tür.
Gerçek kayıp oranı, işlem endikasyonuna ve fetal duruma göre değişir. Diğer komplikasyonlar olarak, vakaların %20-%30'unda kord damar kanaması, plasentadan geçilen
vakaların yaklaşık %40'ında fetal-maternal kanama, %5-10'unda fetal bradikardi yer alır.
Komplikasyonların çoğu, tamamen iyileşme ile geçicidir, ancak bazıları fetal kayıp ile
sonuçlanır (2).
2000'den fazla prosedürün uygulandığı bir seride plasental kord insersiyon yeri yakınlığıyla serbest luptan iğne girilerek yapılan fetal kan örneklemelerinde, işlem başarısı
oranları, gebelik kaybı, korddan görünür kanama ve fetal bradikardi açısından fark
bulunmamıştır. İşlemin tamamlanma süresi, plasental kord insersiyon grubunda, serbest
lupa göre anlamlı şekilde daha kısa bulunmuştur5-'e 7 dakika. Bununla birlikte, insersi�yon yerinden örnekleme daha yüksek maternal kan kontaminasyon oranına sahiptir (2).
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5. DOWN SENDROMUNDA KLİNİK
ÖZELLİKLER VE İZLEM
Yazarlar:
Uzm. Dr. Sabriye KORKUT1,
Prof. Dr. Cüneyt TAYMAN1

Down sendromu tanılı bireyler klinik olarak
farklı özellikler sergileyebilmekle birlikte anahtar
tanısal özellikleri dismorfik fiziksel görünüşleri ve
nörogelişimsel geriliktir. Konjenital kalp defektleri, gastrointestinal anomaliler, hipotiroidi, göz
problemleri, işitme kaybı ve geçici miyeloproliferatif hastalıklar Down sendromuna eşlik edebilen
diğer klinik morbiditelerdir (1).
Tedavi semptomatiktir. Down sendromu yö�
netiminde, bu sendrom ile ilişkili olabilecek
morbiditeleri karşılayacak uygun izlemle ve
nörogelişimsel geriliğin erken ve uygun şekilde
desteklenmesiyle sonuçların iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

KLİNİK ÖZELLİKLER
Dismorfik özellikler
Epikantus, yukarı eğimli palpebral fissürler ve
brakisefali Down sendromu bireylerin ortak özellikleridir. Diğer karakteristik dismorfik özellikler
vakaların %47-82’sinde mevcuttur ki çoğunluğu
baş, boyun ve extremiteler ile ilgilidir:

SBÜ, ZTB Kadın Sağlığı Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, Neonatoloji,
Ankara
1

-

Düz oksiput, geniş açık fontanel ve düz yüz
görünümü,

-

Düz burun köprüsü, ağızdan sarkan dil, küçük ağız,

-

Displastik, küçük, düşük kulaklar,

-

Epikantus, yukarı eğimli palpebral fissürler,
Brushfeld lekeleri,

-

Geniş ve kısa boyun,

-

Kısa ve geniş eller, kısa ve geniş parmaklar,
avuç içinde simian çizgisi, 5.parmakta orta
falanks displazisi,
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-

İlk iki ayak parmağı arasında boşluğun geniş olması ,

-

Eklemlerde hiperfleksibilite.

Neonatal dismorfik özellikler
Aşağıda sıralanan karakteristik dismorfik özellikler Down sendromu olan yenidoğanlarda
yaygındır ve doğumdan kısa süre sonra bu özellikleriyle Down sendromu infantlar tanınabilirler (1,2):
- Düz yüz görünümü
- Yukarı eğimli palpebral fissürler
- Anormal kulaklar
- Hipotoni
- Moro refleksinin zayıf olması
- 5.parmak orta falanks displazisi
- Simian çizgisi
- Ensede cilt fazlalığı
- Eklemlerde hiperfleksibilite
- Pelvis displazisi

Büyüme
Down sendromu olan çocuklar genel olarak düşük doğum ağırlığına ve özellikle ilk yıllarda zayıf büyüme hızına sahiptirler. Küçük oral kavite, hipotonisite ve eşlik edebilen diğer
morbiditelerden kaynaklanan beslenme sorunları büyümeyi yavaşlatan etkenler olabilir.
İlerleyen yaşlarda ise obeziteye eğilim oluşur. Down sendromu olan erişkinlerde yaygın bir
problem olan obeziteden, hipotiroidizm, yüksek leptin düzeyleri ve bazal metabolizmanın
yavaş olması sorumlu tutulmaktadır. Bu nedenle büyümenin düzenli olarak izlenmesi,
sağlıklı beslenmenin sağlanması ve obezitenin erken tanısında yardımcı olacaktır (3,4).

Konjenital kalp defektleri
Konjenital kalp defektleri (KKD), Down sendromu olan hastalarda özellikle de yaşamın
ilk 2 yılında morbidite ve mortalitenin en yaygın nedenidir. Down sendromu tanılı infantlarda KKD insidansı %50'ye kadar çıkmaktadır (5-7). Down sendromu ile ilişkili en
sık görülen kardiyak defekt olan atriyoventriküler septal defekt bu olgularda konjenital
kalp defektlerinin %40'ını oluşturur. En sık görülen ikinci kalp defekti, hastaların yaklaşık
%32'sinde görülen ventriküler septal defekttir. Down sendromu ile ilişkili diğer kardiyak
defektler sekundum atriyal defekt (%10), Fallot tetralojisi (%6) ve izole PDA (%4) iken,
hastaların yaklaşık %30'unda birden fazla kardiyak defekt vardır (8).
Yüksek KKD prevalansı nedeniyle, Down sendromu olan infantların yaşamın ilk birkaç
haftasında ekokardiyografi ile taranmaları önerilmektedir.
Yapısal kalp hastalığı olmayan bazı asemptomatik adölesan ve yetişkin hastalarda, son�
radan kalp kapak anormallikleri gelişebilir (9-10). 35 Down sendromu olguların olduğu bir
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vaka serisinde 20 yaş üstünde vakaların %46’sında mitral kapak prolapsusu, %6’sında
ise aortik regurjitasyon geliştiği rapor edilmiştir (9).

Gastrointestinal anomaliler
Down sendromu, gastrointestinal sistem (GİS) ile ilgili birçok yapısal ve fonksiyonel
bozuklukla ilişkilidir. Yapısal defektler ağızdan anüse kadar herhangi bir yerde ortaya çıkabilir. Duodenal ve ince barsak atrezisi veya stenozu, anüler pankreas, imperfore anüs
ve Hirschsprung hastalığı gibi bazı defektlerin genel popülasyona göre bu hastalarda
daha sık görüldüğü bulunmuştur (11).
Down sendromu olan infantların yaklaşık %2'sinde Hirschsprung hastalığı bulunurken,
Hirschsprung hastalığı olan hastaların %12'sinde Down sendromu tanısı vardır (18,11).
Hirschsprung hastalığı, nöral hücrelerin, rektumun distal bölümüne göç etmemesinden
kaynaklanan aganglionik barsak segmentinden kaynaklanan bir fonksiyonel alt bağırsak
tıkanıklığı biçimidir. Bebeklik döneminde bağırsak tıkanıklığına bağlı belirti ve bulgularla
kendini gösterir (12). Duodenal atrezi ve imperfore anüs de genellikle yenidoğan döneminde tanı alan diğer GİS anomalileridir (11).
Down sendromu bireyler, yapısal defektler dışında gastroözofageal reflü, kronik kabızlık,
aralıklı diyare ve çölyak hastalığı gibi diğer GİS bozukluklarına da eğilimlidir. Çölyak
hastalığı ile Down sendromu arasında güçlü bir ilişki mevcuttur. Hastaların yaklaşık
%5-16’sında görülebildiği için, çölyak hastalığı için yıllık tarama yapılması önerilmektedir
(13,14).

Hematolojik hastalıklar
Nötrofili (%80), trombositopeni (%66) ve polisitemi (%34), yenidoğan döneminde görülebilen Down sendromu ile ilişkili olabilen hematolojik bozukluklardandır. Bu durumlar
genellikle hafif seyirlidir ve yaşamın ilk üç haftasıyla sınırlı kalır (15-17).
Down sendromuna oldukça özgü olan diğer bozukluk, 3 aylıktan küçük bebeklerde blast
hücrelerinin saptanması olarak tanımlanan geçici miyeloproliferatif bozukluktur. Megakaryositlerin klonal proliferasyonu ile karakterizedir ve yaşamın ilk haftasında saptanır ve
3 ayda geriler. Geçici anormal miyelopozi veya geçici lösemi olarak da bilinen bu duruma
Down sendromu infantların yaklaşık %10’unda rastlanır (18).
Down sendromu bireylerde lösemi gelişme riski 10 kat daha fazladır (19). Pediyatrik
akut lenfoblastik lösemi vakalarının yaklaşık %2'sini ve tüm pediyatrik akut miyeloid
lösemilerin %10'unu Down sendromu olan çocuklar oluşturur (20).

Nörolojik Bozukluklar
Down sendromu, özellikle hipokampus ve serebellum olmak üzere beyin hacminin
azalmasıyla ilişkilidir (21). Hipotoni, Down sendromu infantların ayırt edici özelliği olup
hemen hemen hepsinde mevcuttur. Pasif kas gerilmesine karşı direncin azalması olarak
tanımlanır ve bu durum hastalarda gecikmiş motor gelişmeden sorumludur (22). Hipoto46

ninin neden olduğu eklem gevşekliği yürüme stabilitesinin azalmasına ve fiziksel efor için
enerji ihtiyacının artışına neden olur (23). Bu hastalar kemik kütlesinin azalmasına ve
düşük fiziksel aktivite düzeyine bağlı olarak kırık riskinin artmasına eğilimlidir (24). Bağ
dokusu gevşekliği bu hastaları atlantoaksiyal subluksasyona yatkın hale getirmektedir
(25).
Down sendromu olan çocukların %5 ila %13'ü nöbet geçirir, %40'ı ilk 1 yaşta nöbet geçirir
ki bu vakalarda nöbetler genellikle infantil spazm özellikleri sergiler. İnfantil spazmı olan
Down sendromu olguları, diğer çocuklara göre antiepileptiklere daha iyi yanıt verirler ve
bu nedenle erken müdahale ve tedavi gelişimsel sonuçları iyileştirir (26,27).
45 yaşından büyük Down sendromu hastalarda genellikle demans ve yaklaşık %84'ünde
nöbet gelişir. Bu hastalarda nöbetler bilişsel işlevlerindeki hızlı düşüşle ilişkilidir (28).
Genellikle Down sendromu olan yetişkinlerde 60 yaşına kadar Alzhemer hastalığına
özgü nöropatolojik ve fonksiyonel değişiklikler gelişir (29).

Endokrinolojik Bozukluklar
Down sendromu, tiroid bezi disfonksiyonu ile ilişkilidir. Bu olgularda hipotiroidizm konjenital olabilir veya yaşam boyunca herhangi bir zamanda edinilebilir. Hipotiroidisi olan
Down sendromu hastaların %13-34'ünde anti-tiroid otoantikorlarının olduğu ve 8 yıldan
sonra bu antikorların konsantrasyonunun arttığı gösterilmitir (24). Down sendromu hastaların yaklaşık yarısı, artmış TSH ve normal tiroksin düzeyleri ile subklinik hipotiroidiye
sahiptir (30). Hipertiroidizm, genel pediatrik popülasyona göre daha fazla görülse de,
hipotiroidizm ile karşılaştırıldığında daha az sıklıkta görülür (31).
Her iki cinsiyette de gecikmiş puberte gözlenebilir. Cinsel gelişim bozuklukları, kızlarda
primer hipogonadizm, menarş veya adrenarşta gecikme, erkeklerde kriptorşidizm, belirsiz genitalya, mikropenis, küçük testisler, düşük sperm sayısı, aksiller ve pubik kılların
yetersiz büyümesi ile kendini gösterebilir (24). Down sendromu olan erkekler hemen her
zaman infertildir, kadınların az bir kısmı ise fertil olabilir (32).
Down sendromu bireylerde tip 1 diyabet sıklığı normal popülasyona göre artmıştır. Down
sendromu olan çocuklarda tip 1 diyabet riskinin de 3-8 kat arttığı rapor edilmiştir (33-34).

Göz Problemleri
Down sendromu tanılı çocuklarda oküler ve orbital anomaliler yaygındır. Bunlar arasında
blefarit (%2-7), keratokonus (%5-8), katarakt (%25 ila %85), retinal anomaliler (%0 ila
%38), şaşılık (%23 ila %44), ambliyopi (%10 ila %26), nistagmus (%5 ila %30), refraksiyon kusuru (%18 ila %58), glokom (%1'den az), iris anomalileri (%38 ila %90) ve birkaç
vakada rapor edilmiş optik sinir anomalileri sayılabilir (35).
Oküler anomaliler, tedavi edilmezse, bu hastaların yaşamlarını önemli ölçüde etkileyebilir. Bu nedenle, Down sendromu olan tüm hastaların, yaşamın ilk 6 ayında ve daha sonra
yılda bir kez düzenli olarak göz muayenelerinin yapılması önerilmektedir.
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Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları
Kulak-burun-boğaz hastalıkları Down sendromu olan bireylerde yaygındır. Kulağın
anatomik yapısı, onları işitme bozukluklarına yatkın hale getirmektedir. Küçük östaki
tüpünden kaynaklanan kronik orta kulak efüzyonu, akut orta kulak iltihabı ve kulak zarı
perforasyonu nedeniyle işitme kaybı daha sık oluşur. Bu hastalarda genellikle tedavi için
basınç dengeleme tüpleri gerekir.
Sensorinöral işitme kaybı da iç kulaklardaki dar iç işitsel kanallar gibi yapısal anormallikler nedeniyle Down sendromu ile ilişkilendirilmiştir (36).

DOWN SENDROMUNDA İZLEM
Down sendromu tanılı hastaların yönetimi multidisiplinerdir. Down sendromu şüphesi
olan yenidoğanda tanının doğrulanması için bir karyotipleme yapılmalıdır. Aile, genetik
danışmanlık almaları için klinik genetik uzmanına yönlendirilmelidir.
Ebeveyn eğitimi, Down sendromunun yönetimi ile ilgili en önemli yönlerden biridir. Kendileriyle ilişkili olabilecek durumların farkında olmaları ve böylece ilgili morbiditelerin uygun
şekilde teşhis ve tedavi edilebilmesi için ebeveynlerin eğitimi gereklidir.
Tedavi temel olarak semptomatiktir, tam iyileşme olası değildir.
Bu hastaların işitme ve görme durumları taranmalı ve tanısal gecikmeler önlenmelidir.
Tiroid fonksiyon testleri yıllık olarak değerlendirilmeli, gerekli olgularda hormon replasmanı yapılmalıdır.
Optimal büyümenin sağlanması için dengeli bir diyet ve düzenli bir egzersiz sağlanmalıdır. Fizik tedavi gerekliliği açısından hastalar değerlendirilmelidir.
Doğuştan kalp hastalığının klinik belirtilerine bakılmaksızın tüm Down sendromu yenidoğanlar ekokardiyogram ile taranmalıdır. Büyüme ve gelişmenin olumsuz etkilenmemesi
için kardiyak defektlere erken müdahale önemlidir.
Down sendromu bireyler ilişkili olabilecek klinik morbiditeler açısından taranması ve takibi için gelişimsel pediyatrist, pediatrik akciğer uzmanı, gastroenterolog, nörolog, beyin
cerrahı, ortopedi uzmanı, çocuk psikiyatristi, fiziksel ve mesleki terapist, konuşma ve dil
terapisti ve odyolog ile konsülte edilmeli ve gerekli olgularda düzenli izlem planlanmalıdır
(37).

Prognoz
Tıbbi uygulamalardaki son gelişmeler, doğumsal defektlerin düzeltilmesi için cerrahi
tekniklerin geliştirilmesi ve genel bakımdaki iyileşmeyle birlikte, Down sendromu tanılı
bebeklerin hayatta kalma oranlarında ve yaşam beklentisinde muazzam bir artış olmuştur. Yaklaşık 60 yıl önce yapılan bir çalışmada bebeklerin %45'inin yaşamın ilk yılını
atlattığını ve sadece %40'ının 5 yıl yaşayabileceğini göstermiştir (38). 2003’te yapılan
bir çalışmada, 1 yıllık sağkalım oranı KKD eşlik eden Down sendromu tanılı infantlarda
%78, KKD olmayanlarda %96 olarak raporlandı (39). Yaşam beklentisindeki bu artış, tıp
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bilimindeki gelişmeler nedeniyle önemli ölçüde artmaya devam etmektedir. Down sendromu bireylerde güncel sağlık bakımı, bu bireylerde oluşabilecek morbiditelerin doğru ve
zamanında yönetiminin sağlanmasını ve onların üretken bir yaşam sürmelerine yardımcı
olmayı amaçlamaktadır (40).
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6. DOWN SENDROMUNDA GEBELİK
TERMİNASYONUNUN YASAL BOYUTU;
YAŞAM İZNİNİ KİM VERİR ?
Yazarlar:
Op. Dr. Şule ÖZEL1

SBÜ, ZTB Kadın Sağlığı Eğitim
ve Araştırma Hastanesi, Kadın
Hastalıkları ve Doğum, Ankara
1

Türkiyede 1983 yılında yürürlüğe giren 2827
numaralı Nüfus Planlaması Hakkında Kanunun
5.maddesi: Gebelik süresi 10 haftadan fazla ise
rahimin ancak gebelik, annenin hayatını tehdit
ettiği veya edeceği veya doğacak çocuk ile onu
takip edecek nesiller için ağır maluliyete neden
olacağı hallerde kadın hastalıkları ve doğum
uzmanı ve ilgili daldan bir uzmanın objektif
bulgulara dayanan gerekçeli raporları ile tahliye
edilebileceğini hüküm altına almıştır (1). Mezkur
kanunda tahliye endikasyonları hekimin kararına
bağlanmış iken 1983 yılında Bakanlar Kurulu
Kararıyla yürürlüğe giren “Rahim Tahliyesi
ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve
Denetlenmesine İlişkin Tüzük” gereğince; 10
haftayı geçen gebeliklerin sonlandırılmasını
mümkün kılan anne ve bebeğe ait hastalıklar
ekli-2 sayılı listede sıralanmış ve bu hastalıkların
içinde Down sendromu da sayılmıştır (2). Down
sendromu ilgili tüzüğün “N” bölümünde fetüsun
tahliye edilebileceği konjenital fetal tahliye nedenlerinin içinde anılmıştır. Ayrıca tüzükte ifade
edilen Down sendromu tanısının anneye yada
fetüsa mı ait olduğu hekimler tarafından net
anlaşılamamakta ve uygulamada bu ikilemden
kaynaklanan gebelik haftası ilerlemiş fetüsa ge�
belik tahliyesi yapılmaktadır. Down sendromunun
hayatla bağdaşan bir patoloji olması, genellikle
eşlik eden hastalıklar zamanında tedavi edilmediği takdirde ağır maluliyet söz konusu olma�
sından dolayı hekimler kanundaki hükme göre
Down sendromlu fetüsun tahliyesini yaparken
etik açıdan kaygı yaşamaktadırlar. Her ne kadar
kamuya ait kurumlarda 10 haftanın üzerindeki rahim tahliyesi gerekçeleri tıbbi ve etik gerçeklere
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göre uygulanmaya çalışılsa da, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı’nın bahse konu
Tüzük’te sayılan gerekçelerle gebelik tahliyesi talebinde bulunan kadının talebini yerine
getirmemesi yasalarımıza göre suç teşkil edecektir (3). Söz konusu kanunda gebelik
tahliyesi yapılacak fetüs için üst bir gebelik haftası sınırı olmadığı için Down sendromu
tanısı alan fetüsların tahliye işlemi gebeliğin 40. haftası dahil yapılabilmekte ve bu
bebeklerin patolojileri yaşamla bağdaştığı için tahliye öncesi fetüsa hekimler tarafından
fetosit yapmak zorunluluk teşkil etmektedir. Bilim açısından 24. haftası yaşayabilirlik sınırı
olarak kabul edilmektedir. “Yaşayabilirlik” bebeğin annesine bağımlı olmadan, annesinin
vücudunun dışında yaşamını devam ettirebilmesi anlamında kullanılmaktadır. İnsanı ya�şatmak için yemin etmiş hekimler çoğunluktan farklı oldukları için yasalar ile terminasyon
izni verilen Down sendromlu gebelikleri sonlandırırken vijdani sıkıntılar yaşamaktadırlar.
Amerikanın 43 eyaletinde ve Avrupa ülkelerinin birçoğunda kadının sağlığını korumak
için şart olmasının dışında belli bir gebelik haftasından sonra (çoğunlukla fetal yaşayabilirlik sınırı), Down sendromlu fetuslar için rahim tahliyesi yasaklanmıştır (4). Çogunluğu
fetal yaşayabilirlik sınırının altındaki Down sendromu tanısı alan fetusların %90’ına
gebelik terminasyonu yapılmaktadır (5). Amerikada bu oranın %67-85 arasında olduğu
bildirilmektedir (6).
Anne karnında tanı koyulan Down sendromlu fetüslara gebelik terminasyonu yapmanın
yasalarla desteklendiği bir sosyal çevrede kaza ile dünyaya gelen Down sendromlu
bireyin toplum içinde kabul görüp sosyal haklardan herkes kadar faydalanabilmesinden
söz edemeyiz. Asıl olan toplumun yasalarla ağır engelli statüsünde değerlendirdiği Down
sendromlu bireyin varlığına onay verebilmesi, tahammül edebilmesidir. Bu çocuklar mutlu çocuklardır. Mutsuz olan, onlara yaşamda eşlik eden yakın çevresidir (7).
Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Kongresi’nde toplumdaki yer ve insan hakları açısından
engellilerin diğerleri ile eşit olduğu bildirilmiştir (8). Down sendromlu bireye yaşam hakkı
verilmesi toplumda varlık gösterebilmeleri için temel başlangıçtır. Anayasanın 10 Maddesinde ''engelliler hakkında alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı olamayacağı'' ifadesi
yer alır. Toplumda kimlerin var olacağına kanun yapıcı pozisyonunda olan çoğunluğun
karar verdiği bir dünyada engellilerin haklarından söz etmek mümkün değildir.

KAYNAKLAR
1.

Nüfus planlaması hakkında kanun numarası: 2827 kabul tarihi: 24/5/1983. Yayımlandığı R.
Gazete: Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059.

2.

14/11/1983 rahim tahliyesi ve sterilizasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesine ilişkin
tüzük. Bakanlar Kurulu Karar No:83/7395.

33. Özel Ş, Engin-Üstün Yaprak,Avşar Filiz. Türkiye’de gebelik terminasyonunun yasal
durumu. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 2017, 14.1.
4.

An Overview of Abortion Laws | Guttmacher Institute. https://www.guttmacher. org/state-policy/explore/overview-abortion-laws Avrupa

5.

National Down Syndrome Cytogenic Register for England and Wales. 2011 annual report.
2013. http://www.wolfson.qmul.ac.uk/files/pdf/NDSCRreport11.pdf

53

6.

Jaime L. Natoli, Deborah L. Ackerman, Suzanne McDermott, Janice G. Edwards. Prenatal
diagnosis of Down syndrome: a systematic review of termination rates (1995–2011). Prenatal
Diagnosis. 2012;32:2

7.

Wise J. The end of Down's syndrome? BMJ. 355;2016:i5344

8.

Convention on the Rights of Persons ith Disabilities (CRPD). https://www.un.org/development/
desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html

54

7. DOWN SENDROMU EĞİTİM SÜRECİ VE
AİLE DESTEĞİ
Yazar:
Yahya ÜNALDI1

Yaklaşık 15 yıldır özel eğitim alanında çalışan
bir Psikolojik Danışman olarak bir çok Down
sendromu tanısı alan çocuk ve ailesi ile iletişime
geçme imkanı buldum. Bazen doğum öncesi
bazen doğum ile beraber ailenin karşılaştığı
duruma verdiği tepkileri, geliştirdikleri mekanizmaları aileler ile birlikte değerlendirdim. İlk şok
atlatıldıktan sonra çocuğun eğitim hayatına
dair yapılacaklar, aile atmosferinin pozitif yönde
tutulmasına dair bazı bilgi ve önerileri sizler ile
paylaşmak istedim.

İLK KARŞILAŞMA
Down sendromu doğum öncesinde yakalanan bir
durumdur. Aileler doğum öncesinde Down sendromu olan özel bir çocukla buluşacakları hakkında genelde bilgilendirilir. Bir kısım aile hamileliği
sonlandırmayı tercih ederken bir kısmı bebeği
dünyaya getirmeyi daha uygun bulurlar. Aile bu
aşamada mutlaka bir danışmanlık almalıdır. Danışmanlığı verecek kişiler bir aile danışmanı ve
özel eğitim uzmanı olmalıdır. Aile danışmanları
ailenin iç motivasyonu üzerinde çalışırken, özel
eğitim uzmanları doğum ile birlikte başlayan eğitim süreci hakkında aileyi bilgilendirir. Ailenin her
aşama için hazır bulunuşluğu çocuğun eğitimine
büyük katkıda bulunur.

Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma
Merkezi, Psikolojik Danışman, Ankara
1

Aile Down sendromu ile doğum anı ile birlikte
karşılaşması durumunda aile danışmanının
yüklendiği iş biraz daha artar. Aile hamilelik
sürecinde doğacak çocuklarına dair olumlu bir
çok hayal kurmuşken Down sendromu haberi ile
yıkılır. Mücadele, yaşamak, eğitim gibi olguları
çok gönülsüz karşılar. Kabullenme süreci aile
için zor atlatılır bir durumdur. Aile içinde dışarıya
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karşı kenetlenme görülebilir. Her şey normalmiş gibi davranmaya çalışırlar ancak özellikle bebekle baş başa kaldıkları zaman dilimlerinde ağlama nöbetlerine sıkça rastlanır.
İkinci bir tepki ailenin parçalanması şeklindedir. Anne baba doğum sonrası birbirlerine,
kaderlerine isyan ederler. Tahammül sınırları çok düşüktür. Gerçekleşen doğum ile
alakalı olmayan konularda bile çatışma yaşanır. Çatışmaların sürekliliği aile bağlarını
zayıflatır; bazen kopma noktasına getirir.
Kabul sürecini doğum öncesinden ya da doğum sonrasında gerçekleştiren aile ailelerinin
yeni üyesinin eğitim sürecine dair planlama yapmaya başlar. İlk hakim duygu endişedir.
Down sendromuna yönelik eğitim imkanlarının olup olmadığı, bu imkanlara ulaşıp ulaşamayacakları aileyi endişeye sevk eder.

EĞİTİM HAYATI BAŞLIYOR
İlk eğitim ihtiyacı doğum ile birlikte kendini gösterir. İlk üç yıl fiziksel gelişim yaşıtlarının
gerisinde takip ettiği için bir fizyoterapistin desteğine ihtiyaç duyulur. Kas gelişiminin
hızlandırılması ilk hedefler arasında yer alır. Türkiye’de özel eğitim devlet tarafından
desteklenmektedir. Verilecek desteğin adı “Özel Eğitim Desteğidir”, Özel Eğitim ve
Rehabilitasyon Merkezlerinde verilir. Devlet bu eğitimi bu özel merkezlerden satın alır.
Özel eğitim desteğinden yararlanabilmek için heyet raporu verebilen hastanelerden bir
sağlık kurulu raporu alınmalıdır. Raporun tam adı “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu”dur.
Down sendromu doğan çocukların aileleri doğumun hemen ardından bu raporu alabilirler.
Alınan rapor bir sağlık raporudur. Özel eğitim desteği alınması için yeterli değildir.
Eğitim işi Milli Eğitim Bakanlığı uhdesinde olduğu için alınan rapor ile birlikte Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine başvurulması gerekmektedir.
Rehberlik ve Araştırma Merkezleri küçük illerde bir tane bulunurken, büyük şehirlerde
nüfusu belli bir sayının üzerindeki her ilçede ayrı ayrı bulunur. Aileler kendi ilçelerindeki
Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine başvurarak özel eğitim sürecini başlatırlar.
Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde başvuran çocuğun eğitim ihtiyaçlarına göre yeni
bir rapor hazırlanır. Alınan tedbir “Eğitim Tedbiridir”. 36 aydan küçük çocuklar için Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde Bireysel Destek Raporu çıkarılır. Bireysel Destek Raporu
ile Down sendromlu birey haftada 2 saat, ayda 8 saat özel eğitim desteği alabilir. Özel
eğitim desteği, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinden alınan raporla Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinden alınabilir. Bu merkezlerde fizyoterapist eşliğinde çocuğun
kas gelişimi desteklenir. Bu yıllardaki birincil hedef kas gelişimi olsa da göz takibi, nesne
ve diğer insanlarla etkileşim hedefler arasındadır.
Anasınıflarında yaşın ilerlemesi ile etkinlikler nitelik değiştirmeye başlar. Artık performans
esaslı öğretiler ile çocuklar karşılaşır. Kas kontrolüne yaşıtlarından birkaç yıl gerisinden
başlayan Down sendromlu çocuğun yaşıtları gibi bir performans gösterememesi anormal
karşılanmamalıdır. Özellikle ince motor becerisi gelişimi ile gerçekleşecek kalem tutma,
kağıt katlama, göz el koordinasyonu gibi alanlarda yaşanan zorluklar okul hayatında
işlerin biraz daha karmaşık hale getirir.
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Genelde okulların içinde bulunan özel eğitim sınıflarında ilkokul hayatı başlar. Bu sınıflar
iki öğretmenin olduğu en fazla 10 öğrencinin bulunduğu sınıflardır. Türkiye şartlarında
Özel Eğitim Öğretmeni sayısının ihtiyaçtan az olması nedeniyle özel eğitim sınıflarında
görev alan öğretmenlerin hepsi özel eğitim öğretmeni olmayabiliyor. Diğer branşlardan
öğretmenler de özel eğitim sertifika programlarını bitirdikten sonra bu sınıflarda görev
alabilirler.
Okul hayatında okul, rehabilitasyon merkezi ve ailenin senkronize çalışması önemlidir.
Kalıcı öğrenmenin gerçekleşebilmesi için tekrarların koordineli bir şekilde yapılması
gerekir. Okulda verilen eğitime paralel giden bir özel eğitim desteği ve bu eğitimleri
pekiştiren aileden bahsedebiliriz.
Okuma yazma becerisi Down sendromu tanılı bir birey için önemlidir. Okuma çalışmalarının yazmaya göre önden gitmesi tavsiye edilir. Okuma öğretilirken tümden gelim metoduna göre önce kısa cümleler çocuğa öğretilmeli. Bu öğretmen görsel hafıza yardımı ile
sık tekrar ile gerçekleştirilebilir. Daha sonra cümlelerin kelimelere bölünmesi, ardından
hecelere ve seslere gidilmesi okuma sürecinin daha kolay olmasını sağlar.
Yazma becerisi okuma becerisinin bir adım gerisinden takip etmelidir. İnce motor becerisi
desteği ile paralel ilerlemelidir. Önce iri formlar kullanılabilir. Daha sonra kademe kademe
yazı formu küçültülür. İlk yazma denemelerinde bilgisayarda el ile yazılan harflere benzer fontlar kullanılabilir. Bu yazılar gri renkte çocuğa verilerek üzerinden gitmesi yazma
becerisinin ilk adımıdır. Daha sonra yandaki harflerin benzerlerini yapmak ikinci aşama
olmalıdır. Her ses yazdırılırken okuma becerisi de tekrar edilerek pekiştirme sağlanmalıdır. Kısa kelimelerin aynı teknikle yazdırılması kolaydan zora modelinin mantığındandır.

DUYU ORGANLARININ İŞLEVLERİNİN ÖNEMİ
Duyu organları dış dünyadan gelen veri akışını sağlar. Down sendromunda duyu organlarının işlevleri ile ilgili problemler eşlik edebilir. Özellikle duyma işlevinde yaşanan
bir aksaklık konuşma becerisinin de gecikmesine neden olur. Özel eğitim boyutunda
işitme becerisi mutlaka incelenmelidir. Eğer negatif etkiye yol açacak bir işitme kaybı söz
konusu olursa erken yaşta bir önlem alınması öğrenme boyutunda işleri kolaylaştırır.
Konuşma becerisinin gelişmesi “Alıcı Dil Becerisi” gelişiminin ardından “İfade Edici Dil
Becerisi” ile konuşmaya dönüşür. Bu nedenle işitme duyusu önemlidir.
Alıcı dil becerisinin gelişmesi çocuğun mümkün olduğunca zengin kelime ile karşılaşması ile gerçekleşir. Bebeklik döneminden itibaren masallar, hikayeler ve kitaplar ile tanışan
çocukların alıcı dil becerileri karşılaşmayanlara göre daha iyi seviyededir. Bu durum
eğitim alanında “Zengin Uyaran” ilkesi olarak adlandırılır.
Görme duyusu ile ilgili yaşanan ek problemler de öğrenmeyi sekteye uğratır. Miyop,
hipermetrop ve en önemlisi astigmat gibi görme problemleri el göz koordinasyonu ve
denge gibi alanlarda çocukların problem yaşamasına neden olur. Görme problemlerinin
erken tanı ile çözülmesi eğitimi destekleyen unsurlardandır.
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SOSYALLEŞME İHTİYACI VE AKRAN EĞİTİMİ
Çocuk 36 ayını geçtikten sonra sosyal ihtiyaçları su yüzüne çıkmaya başlar. Bu ihtiyaç
karşılanmaz ise çocuk kısıtlı ortama ayak uydurur. Zengin uyaran ilkesi atlanmıştır.
Fırsatlar el verdiği ölçüde çocukların sosyalleşme ihtiyaçları giderilmelidir. Çocuklar özel
eğitim öğretmenleri ile anne babalarından öğrendikleri kadar akranlarından bir şeyler
öğrenirler. Akran eğitimi 36 ay itibariyle Down sendromu olan bireylerin karşılaşması
gereken en önemli eğitim türüdür. Bir kreş ya da anaokulunda yaşıtları ile birlikte zaman
geçirmesi çocuğa büyük katkı sağlayacaktır.
Down sendromlu bir çocuğa kreş ortamı ne kadar iyi gelirse diğer çocuklara da sınıflarında bir Down sendromlu çocuğun olması iyi gelir. Bu durum “Tersine Kaynaştırma”
terimi ile adlandırılır. Bu paragrafı yazmandaki amacım, sınıftaki diğer çocukların anne
babalarının “Acaba çocuğum olumsuz etkilenir mi?” sorusuna yanıt içindir. Olumsuz
etkilenmez; aksine daha dolu bir birey haline gelir. Olumlu etkilenir.
Aileler etraftaki insanların değişik bakışlarından kaçınmak adına iç kabuklarına çekilmeleri çocuğu zengin uyaran ilkesinden uzaklaştırır. Hiçbir çekince yaşamaksızın sosyal
ortamlar içinde bulunmak çocuğa, aileye ve dış dünyadaki tüm insanlara iyi gelir.
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8. DOWN SENDROMU VE GELİŞİMSEL
İZLEM
Yazar:
Doç. Dr. Zeynep ÜSTÜNYURT1

Down sendromu, genetik düzensizlik sonucu,
fazladan bir 21. kromozomun bulunması olarak
tanımlanan, canlı doğumlardaki en sık görülen
kromozom anomalisidir. Bir hastalık değil genetik bir farklılıktır. Bu fazla kromozomun varlığı;
santral sinir sistemindeki nöron şekil ve sayısındaki değişiklikler, miyelinizasyonda gecikme ve
nörotransmisyon anormalliklerine neden olur.
Santral sinir sisteminin bu yapısal ve fonksiyonel
bozukluğu sonucunda Down sendromlu çocuklar
sağlıklı yaş gruplarına göre öğrenme, algılama,
konsantrasyon, bellek, iletişim, gibi bilişsel, dil,
kişisel ve toplumsal alanlarda gecikme-gerilik
gösterirler. Ayrıca, bu çocuklarda, hipotoni,
eklem bağlarında gevşeklik ve zayıf denge nedeniyle hareket alanında da gecikmeler gözlenir.
Bu gelişimsel gecikmeler yaşamın erken döneminde çok belirgin olmayabilir. Ancak çocuğun
büyümesiyle belirgin hale gelir ve zamanla
yaşıtları ile arasındaki fark daha da açılır.

DOWN SENDROMUNUN GELİŞİM
ÜZERİNE ETKİLERİ NELERDİR?
A. BİLİŞSEL GELİŞİM
Bilişsel gelişim, çocuğun yaşına uygun şekilde öğrenme, bilgi toplama ve sorun çözme
becerilerini kapsar. Bu sürecin içinde yer alan
kavramlar; dikkat, algılama, bellek, soyutlama ve
genellemedir.

Özel Sektör, Gelişimsel Pediatri,
Ankara
1

Down sendromu, bilişsel alanda geriliğin en
yaygın genetik nedenidir. Down sendromlu
bireylerde beyinde, frontal korteks, hipokampus
ve serebellum dahil olmak üzere birçok bölge59

de nöronların sayısı ya da morfolojisinde değişiklikler olur ve bilişsel alanda değişen
düzeylerde gecikme/gerilik ile sonuçlanır (1,2). Ayrıca bu çocuklarda ortaya çıkabilen
başka problemler de bilişsel alandaki sorunların şiddetini arttırabilir. Bu faktörler şöyle
sıralanabilir:
1. Hipotiroidizm, anemi, kontrol edilemeyen epilepsi, kronik enfeksiyonlar
2. Beslenme problemleri, büyüme geriliği
3. Duyusal bozukluklar: Görme-işitme problemleri
4. Gecikmiş hareket becerileri
5. Çevresel faktörler: Uyaran eksikliği

B. DİL GELİŞİMİ
Down sendromunun çocuğun konuşma ve dil gelişimi üzerinde özgül bir etkisi bulunmaktadır. Konuşma ve dil gelişimi yaşamın ilk yıllarından itibaren gecikme gösterir,
sağlıklı yaş gruplarına göre daha geç ses çıkartmaya başlar, çevreyle etkileşime girme
ve taklitler daha geç gelişir. Düzenli mırıldanmalardan konuşmaya geçişin yavaş olması
(konuşma seslerinin gelişiminde gecikme, sözcük dağarcığı edinim hızının yavaş
olması) ve anlaşılabilirliğinin (söz dizimi ve biçim bilgisinde güçlük) düşük olması bebeklik ve erken çocukluk dönemindeki tipik özellikler arasında yer alır. Bu gecikmeye
etkili faktörler arasında çocuğun bilişsel gelişimindeki gerilik (algılama hızı, işlemleme
süreci, sözel olmayan muhakeme becerileri, işitsel kısa süreli bellek güçlükleri), değişen
düzeylerde işitme kaybı, ağız ve dil kaslarındaki hipotoni (kelimelerin şekillendirilmesini
zorlaştırabilir) sayılabilir. Yapılan çalışmalarda; Down sendromlu bireylerde dil gelişimi
özellikle bilişsel gelişimin gerisinde kaldığı ve dil gelişimiyle bilişsel gelişim arasındaki
farkın yaş büyüdükçe arttığı vurgulanır (1,2).

C. HAREKET GELİŞİMİ
Down sendromlu çocuklarda, hareket alanında değişen düzeylerde gecikme/gerilik
neden olan santral sinir sistemini etkileyen 3 grup problem vardır:
1. Nöronların şekli ve sayısında ve serebrum/serebellum boyutunda değişiklikler,
2. Santral sinir sistemi olgunlaşmasının bozuklukları ve
3. Diğer patofizyolojik süreçler (sinir sisteminin dejeneratif süreçleri, nöronal apoptoz
regülasyonunda bozukluklar, nörotransmiter salınımında azalma)
Yapılan nörogörüntüleme çalışmalarında; frontal, oksipital ve temporal lobların daha
küçük olduğu, korpus kallozum ve serebellum boyutlarının (hem gri hem de beyaz cevherde) azaldığı, süperior temporal gyrus ve beyin sapı hacminin de sağlıklı gruba göre
daha küçük olduğu belirlenmiştir.
Sonuçta yukarıda saydığımız patolojik değişiklikler ve patofizyolojik süreçler hareket
gelişiminde, özellikle de yaşamın 6. ayından itibaren gecikmelere neden olur. Bu çocuklarda, sağlıklı yaş gruplarına göre kaslarda hipotoni, eklem bağlarında gevşeklik, hareket
akıcılığı ve vücut dengesi ve koordinasyon bozuklukları vardır. Bu çocuklar yerçekimine
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karşı hareketleri başlatma ve sürdürme zorluğu yaşarlar; oturma, emekleme, yürüme gibi
gelişim basamaklarına daha geç ulaşırlar. Down sendromlu çocuklarda tüm duyuların
alınmasında ve işlenmesinde değişen derecelerde sorunlar vardır. Ellerin kullanımı ve
el-göz koordinasyonu gibi ince motor gelişim, yemek yeme ve konuşma gibi fonksiyonlar
da etkilenir. Bu çocuklar arasındaki gelişim farklılığı çocuğun kas ve eklem gevşekliğinin
derecesine, hareketli olup olmamasına, ailesel ve çevresel faktörlere, ve genel sağlık
durumuna bağlı olarak ortaya çıkar (3).
Çocuklar nesnelere uzanarak, ulaşarak, onlara dokunarak, onları tadarak, dünyayı keşfederler ve diğer gelişim basamaklarını gelişririr. Gecikmiş hareket fonksiyonlar, bilişsel,
dil, duygusal ve sosyal gibi gelişim alanlarındaki becerilerin edinilmesinde de gecikmeye
neden olabilir.

D. KİŞİSEL VE TOPLUMSAL GELİŞİM
Down sendromlu bebekler genellikle sağlıklı yaş gruplarına göre 6. aya kadar daha
az ağlar, çevreyle daha az ilgilenir, ebeveyn ve diğer yetişkinlerle daha az etkileşime
girer. Bununla beraber gecikmeli de olsa, normal gelişim gösteren çocuklar gibi Down
sendromlu bebeklerde konuşulduğunda gülümseyerek ya da ses çıkararak yanıt verir,
kucağa alınmak istediğini gösterir, oyunlardan hoşlanır, çevresinin dikkatini çekmek için
sesler çıkarır.
Down sendromlu çocuklar genel olarak neşeli, sempatik, sevecen, sosyal ve mutlu
çocuklar olarak tanımlanır, ancak bu çocuklarda da duygusal ve davranışsal problemler
ortaya çıkabilir. En sık görülen problemler dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, tekrarlayıcı davranışlar, karşı gelme bozukluğu ya da agresif davranış ve obsesif kompulsif
bozukluklar gibi yıkıcı davranış bozukluklarıdır. Uzun dönemde de aşırı koruyucu aile
ortamında yetişen gençlerde duygusal bozukluklara, sorunlu ailelerin çocuklarında ise
antisosyal davranışlara rastlanabilir (4).

DOWN SENDROMLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM
Her çocuk gibi Down sendromlu çocuğun da yaşamının ilk yılları, onun gelecekteki
gelişiminin anahtarı olarak kabul edilir. Erken tanı, konunun uzmanları tarafından düzenli
takip, zamanında ve doğru destek ile sorunların çocukluk döneminde giderilmesi ya da
en aza indirilmesi, uzun dönemde kişinin hayat kalitesini, hayata katılımını ve işlevselliğini belirlediği için önem taşır.

1. ÖZEL EĞİTİM
Down sendromlu çocuklar kendi aralarında farklılıklar gösterebilirler, bu yüzden çocuğun
ihtiyaçlarına uygun bir programla, tüm gelişim alanları desteklenmelidir. Çocuğa özel
geliştirilen eğitim programları yaşamın ilk aylarından itibaren bu çocukların gelişimini
destekleyecek araçlar ve sistemler sunmalıdır. Bununla beraber ebeveynlerin çocuklarını
desteklemesi konusunda rehberlik sağlamalıdır (5).
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2. FİZİK TEDAVİ
Down sendromlu bebeklerde mümkün olan en erken dönemde fizyoterapiye başlanmalıdır. Bebeklerin kas gücü ve hareket becerileri için gerekli egzersizler hem fizyoterapistler
tarafından hem de günlük olarak evde aile tarafından uygulanmalıdır. Fizyoterapide
amaç, ince ve kaba hareket gelişim basamaklarının geliştirilmesi, duruş ve denge kontrolünün sağlanmasıdır.

3. DİL TERAPİSİ
Down sendromun çocuklarda konuşma ve dil gelişimi üzerine önemli derecede olumsuz
etkisi olduğunu vurgulamıştır. Dolayısıyla erken dönemde başlanan dil terapisi ile bu
çocuklardaki sorunlar giderilebilir ya da en aza indirilebilir ve ortalama 2-3 yaşında
konuşma başlayabilir.
Sonuç olarak; Down sendromlu çocuklar konuşmayı, oturmayı, yürümeyi ve tuvalet
eğitimini sağlıklı yaş gruplarına göre daha geç öğrenirler. Önemli olan nokta; Down
sendromlu çocuklar iyi bir eğitimle bağımsız yaşam becerilerini kazanabilir ve kendi
yaşamlarını idame ettirebilecek seviyeye ulaşabilirler (5).
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9. DOWN SENDROMLU VAKA ÖRNEKLERİ

Yazar:
Esra Şükran ÇAKAR1

GÜZEL YÜZLÜ MELEKLERİM
Şimdilerde halkayla birbirlerine bağlıyorum
onları. Bir telefon halkasıyla. En bilinçli aileyi, bu
konuda en deneyimli aileyi, diğerlerine yol gösterici olsun diye birbirleriyle irtibatlandırıyorum.
Doktorlarıyım, ama hepsi bu değil, yakın takipçileriyim. Onların bana ihtiyaçları var biliyorum.
Peki benim onlara yok mu sanıyorsunuz. Bu bir
sevgi alışverişi ki.
Vermezsen alamazsın değil mi? Öğrenim
okulu bu. Birlikte öğreniyoruz. Neyi mi? Sevgiyi, güzelliği, safiyeti… Onların serpilmelerini,
gelişmelerini takip ediyorum ben. Eğitimlerine
katkıda bulunuyorum. Sağlık tarama kontrollerini
yapıyorum. Hani dostlukları da unutulmuyor hiç.
Kim mi onlar?
Pencereden sızan ışıkta, endişeyle üzerime
çevrilmiş, damladı damlayacak gözyaşlarını ellerimle tutmak istercesine seslendim: “Onlar, öteki
dünyadan kopup gelen melekler aslında. Bizlerin
46 kromozom yapısı varken, onların bizlerden
bir fazlası var. 21 numaralı kromozomu, bizden
bir fazla. Eksiği yok.” dedim gülerek.

SBÜ, ZTB Kadın Sağlığı Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik,
Ankara
1

47 kromozom yapısına sahip bu çocuklar Down
sendromu, trizomi 21 olarak hatta yüz yapıları
olarak çekik gözlü Moğollara benzedikleri için
Mongol (mongolizm) olarak biliniyorlar. Belki fazla olan 21. kromozom onları engelli gibi gösterse
de kötülükten uzak, müziğe olan sempatileri ve
safiyetiyle dikkat çekiyorlar. Eğitimle güzel şekilde serpilebiliyorlar. İleride kolay değil belki
ama bir iş öğrenebilirler. Çok yetenek gerektiren, özel, ince detaylı bir iş değil muhtemelen.
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Sağlıkla ilgili problemleri var elbette. Kalp hastalıklarına yatkınlık, hipotiroidiye eğilim,
kolay hastanabilme, motor gelişimde yavaşlık, geç başını tutma, geç yürüme beklenen
bulgular.
Adını Melek koymuşlar kızlarının. Aylar sonra kontrol muayenesine geldiklerinde yüzlerinde koca bir gülücük. ”Haklıymışsınız hocam. Korktuğumuz gibi değilmiş. Çok seviyoruz
kızımızı çok ve zorlukların üstesinden gelebiliyoruz .”
Hani safiyetleri engel olmamalıydı yaşamlarına. Yaşadıklarında, kendilerinden kattıkları
enerjiyle, ayakta kalabilme sanatının en doğal haliyle karşımdaydılar tek tek.
Seslendim: “Furkaaan!”… Onu görünce attığım mutluluk çığlığı, doktor olmamın hicabıyla biraz utanç yaratıyor sonrasında. Öyle ya koca doktor çocuk neşesinde. Komik olan
da Furkan’ın tanınmış olmanın gururuyla kırk yıllık ahbapmışçasına koltuğa zıplayarak
oturuşu. Gözünde gözlükleri alim misali, mavi çerçeveli üstelik. Tertemiz giydirmiş babası sağolsun. Spor bir ceket, hatta papyonu ile doktor teyzesiyle fotoğraf çektirmeye
gelmiş canım benim. Belki de en bilinçli ailem Furkan’ın ailesi. Güzel insanlar, güzel
anne baba ve bir emek neticesi konuşma problemini atlatmış, eğitimleri ve kontrollerine
düzgün gelen, artık ilkokul birinci sınıfta kaynaştırma eğitimi alan bir Down sendromlu
hastam Furkan. Babası şöyle diyor : “Furkan’sız bir hayatı düşünemiyorum hocam. Çok
şey öğrendim ondan. Acaba Furkan’ın mı bana ihtiyacı var? Benim mi Furkan’a ihtiyacım
var? Bilemiyorum.” Ahmet beyi, Furkan’ın babasını diğer Down sendromlu ailelerle
irtibatlandırıyorum. Bu konuda beraberce yolumuza devam ediyoruz. Birer halka da sen
tut dercesine…
Çınar’ı m… Evet bir de Çınar’ım var. Çok geç tanınmış bir hasta. Ailesinin çocuklarını
bana getirmeleri bir tesadüf sonucu oldu. Hastane bahçesinde karşılaştık kendisiyle.
Gülen gözlerle ona bakınca annesi okuldan geldiklerini anlattı bana. Meğer Çınar konuşamıyormuş. Öğretmeni birinci sınıfa başlayınca yollamış doktora. Ailenin haberi yokmuş
Çınar’ın Down sendromlu olduğundan. Bir çeşit korku bu. Bilmekten korkmak, engelli
tanısı almaktan korkmak. Ne kadar korkutulduysalar kimbilir Down sendromlu olmaktan.
Oysa takipleri yapıldığında, hipotiroidi problemleri tedavi edildiğinde mental gelişimleri
daha iyi oluyor. Özel eğitime de ne kadar erken başlarlarsa o kadar da iyi. Okuma yazma
öğrenenleri de var. Geç kalınmış olsa da Çınar’ın yüreği öyle büyüktü ki. Öylesine içten
sarıldı ki bölümümüzdeki her bir arkadaşımıza. Ellerinin sırtımdaki temasını unutamıyorum hiç. Ellerimizi birbirine tutuşturuşu, ne kadar sevgi dolusun ah yavrum…
Yıllar önce bir düğündeyiz Gölbaşı’nda. Karşımda oturan sevgili Down sendromlu bir
genç. Müziğe kaptırmış kendini. Beraber yemek yiyoruz karşılıklı. Öyle çatal bıçak kullanıyor ki kendimden utanıyorum. İnanın benden daha güzel tutuyordu çatal bıçağı. Güzel
bir eğitim aldığı besbelliydi. Düğün bu, oynamadan geçilir mi? Beraber oynadık müziğin
ritmiyle. Bir beyefendi gibi beni sandalyeme kadar takip etti, selam verdi ve sonra yerine
oturdu. Ne güzel bir akşamdı gerçekten.
Yaser’i de anmadan geçemiyorum. Yaser’den daha özel olan benim için ailesi Gözde
hanım ve eşi. Amniosentez yaptırıp bebeklerinin sonlandırlmasını istemeyen bir aile.
64

Pediatri yenidoğan yoğun bakımda yatan bebekleri için, dualar eden ve şimdilerde sık
sık görüştüğümüz bir aile. Yaser çok daha şanslı bir bebek. İki buçuk aylık olunca özel
eğitime başladı. Güzel bir gelecek bekliyor olmalı inşallah onu.
Anılarım öyle güzel şeylere şahit ki…Ablasının çocuğuna puding pişiriren, her gün dolabındaki giysileri tek tek düzelten Nadire ve diğerleri… Okuma yazma bileni, matematikte
hesap yapanı, eczanede çalışanı var…
Kar taneleri gibiler ısıyı görünce çözünen. Müziği duyunca dans eden, sevgiyi görünce
serpilen.
Şöyle der gibiler.” Anneciğim, babacığım korkmayın benden. Beraber yemek yiyeceğiz.
Beraber güleceğiz ve belki beraber ağlayacağız. Belki çok harika kariyerler yapamayacağım ama bir iş öğrenebilirim. İşime gerekirse otobüsle, dolmuşla, metroyla gitmeyi
becerebilirim. Boyacılık yapsam, garson olsam ya da ev işlerinde sana yardım etsem
olmaz mı? Bir de paramı biriktirip bir müzik aleti alsam, beraber müzik dinlesek, müzik
yapsak olmaz mı? Kötülük bilmiyorsam kabahatim ne? Eğitime ihtiyacım varsa, siz okula
gitmedeniz mi? Kolay hastalanıyor ve sık doktora gidiyorsam, siz doktor yüzü görmeden
mi büyüdünüz?”
Bu çocukların biraz daha ihtimama ihtiyaçları var. Doğrudur. Ben de onları düzenli aralıklarla takip ediyorum. Edemediklerimin de düzenli bir doktoru olmasını tembihliyorum,
sağlıyorum.
Down sendromlu hastalarımı nasıl mı takip ediyorum? Down sendromlu hasta takibimiz
şöyle olmalı.
1- Bu çocukların kardiyolojik problemlerinin olma ihtimali sebebiyle, anne karnında
iken perinatalojik ultrason ve doğumdan sonra pediatrik kardiyoloji ve Eko muayenesi
yapılması gerekmektedir. Bu çocukların adölesan ve erişkin dönemde MVP ve aortik
regurjitasyon riskinin olması ihtimali üzerine takip edilmesi gerekir.
2- Bu çocukların hipotiroidizme yatkınlıkları sebebiyle yakın takibi gerekir. Hipotiroidizm
çocukların zeka gelişiminde çok önemli bir faktördür. Tiroid fonksiyon testinin yapılması,
6 aylık, 12 aylık ve sonrasında yıllık olarak tekrar edilmesi gerekir.
3- Aynı zamanda kilo almaya yatkınlıklarının olması nedeniyle büyümesinin ve kilonun
takip edilmesi gerekir ve çölyak hastalığı açısından 1 yaşındayken çölyak semptom
bulgularının taranması yapılmalıdır.
4- İşitme testi her yenidoğana uygulanmakla birlikte, bu bebeklere de doğumda ve 6 ay,
18 aylıkken, 3 yaş ve 4 yaşlarındayken tekrar işitme testi yapılması, 5 yaşından sonra iki
yılda bir tekrarlanması önerilir. Otitis media açısından takip edilmesi önemlidir.
5- Yenidoğan Down sendromlu hastalara konjenital glokom, katarakt ve diğer anomaliler
açısından göz muayenesi yapılması, 6 aylıkken göz muayenesi tekrarı ve yıllık olarak
kırma kusurları ve şaşılık açısından takip edilmesi önerilir.
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6- Polisitemi ve myeloproliferatif hastalıklar açısından tam kan sayımı ve lösemi riski
nedeniyle ilerleyen yaşlarda uyanık olunması önemlidir.
7- 1 yaşında başlamak üzere demir eksikliği anemisi açısından yıllık kontrol yapılması
önerilir.
8- Spinal kord instabilitesi nedeniyle nörolojik semptomların her hastaneye başvuruda
değerlendirilmesi, semptomu olan hastaların MRI ile spinal kord kompresyonu açısından
değerlendirilmesi hususunda uyanık olmak gerekir.
9- 1 yaşından sonra uyku apnesi açısından değerlendirilmesi ve 4 yaşında polisomnografi veya pulse oksimetri yapılması önerilir.
10- Psikososyal gelişimi için özel eğitim merkezleriyle temas kurmaları önerilir.
Bunların dışında onları yani Down sendromlu aileleri birbirleriyle irtibatlandırıyorum.
Davranış terapisi gibi bir şey bu. İlk zamanlarda ne yapacağını bilemeyen, telaş ve anksiyete içinde olan ailelerin bilinmeyene olan korkularının çözülmesi için güzel bir destek
bu. Haydi sen de bu halkanın bir parçası ol. Mutluluk tohumları ekelim beraber. Hasat
çok güzel olacak gerçekten.
Sevgi ve selam ile….
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10. DOWN SENDROMU İLE İLGİLİ
HASTANEMİZDE YAPILMIŞ BİLİMSEL
ÇALIŞMALAR
Yazar:
Doç. Dr. Serkan KAHYAOĞLU1

Down sendromu prenatal tarama testleri ve ultrasonografik değerlendirmeye rağmen prenatal
tanı konulamadan veya prenatal tanı konulup
anne-baba tarafından terminasyon istenmeyen
yenidoğanlarda karşılaştığımız en sık sayısal
kromozomal anomalidir. Bu konu ile ilgili hastanemiz dergisi olan Jinekoloji-Obstetrik ve
Neonatoloji Tıp Dergisi’nde yayınlanmış bilimsel
makaleler mevcuttur;
“Türkiye’de Gebelik Terminasyonunun Yasal Durumu” başlıklı derleme makalede yasal sınırlar
içinde gebelik tahliye talebi ile gelen kadınlara
bilgilendirme sonrasında hastanın kararını
gözden geçirmesi için bir bekleme süresi zorunluluğu mevzuatımızda mevcut olmadığı, konuyla
ilgili kanunlarımızda kürtaj talep eden veya
kürtaj olan kadına psikolog desteği teklif etme
zorunluluğu ve hekimin kendi vicdani veya dinsel
düşüncelerinden dolayı gebeliği sonlandırma
işlemi yapmayı reddetme hakkının olmadığı,
ayrıca yasal sınırlar içindeki her türlü gebelik tahliyesinin sosyal güvenlik ödemeleri kapsamında
olduğu belirtilmiştir. Aynı makalede Türkiye’deki
cenin tahliye tüzüğünde fetüse ve anneye ait
sıralanan sağlık gerekçelerinin, güncel temel
kadın doğum bilimi ile çelişen seçenekler içerdiği
vurgulanmıştır (1).

SBÜ, ZTB Kadın Sağlığı Eğitim
ve Araştırma Hastanesi, Kadın
Hastalıkları ve Doğum, Ankara
1

“Down Sendromunda İzlem, Prenatal İzleminde
Karşılaşılan Zorluklar” başlıklı derleme makalede
21. kromozomun trizomik olması nedeniyle oluşan Down sendromunun, insanlarda oluşan en
sık kromozom anomalisi olduğu, fetal kromozom
hastalıkları açısından risk değerlendirilmesinin
yapıldığı tarama testleri ve gerektiğinde ileri
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tetkikler ile erken prenatal dönemde Down sendromu olan fetüsların prenatal dönemde
tanınabildiği ve postnatal dönemde nörogelişimsel gerilik ve hastaların bazılarında oluşabilen kardiyak, gastrointestinal, hematolojik hastalıklar gibi ilave morbiditeler açısından
bu olgular düzenli olarak takip edilmeleri gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca Down sendromlu
çocukların zamanında ve uygun destek ile yaşıtlarına göre gecikmeli de olsa yardıma
ihtiyaç duymaksızın kendi yaşamlarını idame ettirebilecek duruma gelebileceği, yaşıtlarıyla bir dönem aynı okullarda eğitim görebildikleri ve hatta meslek sahibi olabildikleri
belirtilmiştir. Tüm bunlara rağmen nörogelişimsel sonuçlarının böylesine olumlu olduğu
bilinirken, prenatal dönemde Down sendromu tanısı alan fetüsların tahliye kararı ile ilgili
süreçlerin hem aile hem de hekimler açısından hukuki ve etik sorunlara sahip olduğu da
bu makalede vurgulanmıştır (2).
“Perinatoloji Merkezinde Fetal Nedenlerden Dolayı Yapılan Terapötik Gebelik Terminasyonlarının Analizi” başlıklı bilimsel araştırma makalesinde perinatoloji kliniğimizde
fetal nedenlerden dolayı yapılan terapötik gebelik terminasyonlarını analiz edilmiş ve
anomalilerin spektrumunu tanımlanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre; hastanemiz
sağlık kuruluna, çalışma süreci boyunca gebelik terminasyonu talebi ile 268 gebenin
başvurduğu ve bu başvuruların %96’sının fetal nedenlere sahip olduğu görülmüştür.
Ayrıca, terapötik gebelik terminasyonu için en yaygın başvuru nedeninin nöral tüp
defektleri olduğu (%40.6) ve bunu sırasıyla kromozomal anormallikler (%14.7), anhidramnioz (%14.2), santral sinir sistemi anormallikleri (%6.2), hidrops fetalis (%4.6), üriner
sistem anormallikleri (%4.2), fetal çoklu organ anomalileri (Sendromlar) (%3.8), kardiyak
malformasyonlar (%3.1), kistik higroma (%2.3), teratojenik ilaç kullanımı (%2.3), iskelet
displazileri (%1.1), intrauterin enfeksiyonlar (%1.1), karın ön duvarı defektleri (%0.7) ve
fetal metabolik hastalıkların (%0.3) takip ettiği vurgulanmıştır. Aynı çalışmada, postmortem genetik analizin 50 fetüse (%19.3) uygulandığı ve bu fetüslerin 18’inde anormal
kromozomal karyotip (%36) bulunduğu gösterilmiştir. Çalışmada yazarlar, Türkiye’de
araştırmacıların doğum defektlerinin etkenlerini aydınlatacak doğum defektleri izleme
programlarına ihtiyaç duydukları sonucuna varmışlardır (3).
Hastanemizde konu ile ilgili yapılmış olan ve halen yayın aşamasında olan bir diğer çalışmada hastanemizde 2017 yılında Mayıs ve Temmuz ayları arasında fetal kromozomal
anomaliler için yapılan antenatal tarama testi sonuçlarına göre tanı testleri uygulanmış ve
gebeliği doğum, düşük veya terminasyon ile sonuçlanmış 2300 gebenin arşiv dosyaları
taranmıştır. Prenatal tanı için invaziv prosedür uygulama endikasyonu olanların prenatal
genetik tanı için 19'una (%0,8) CVS ve 50'sine ise (%2,2) amniyosentez yapılmıştır.
Test sonuçlarına göre 8 (%0,35) gebeye trizomi 21 tanısı konulmuştur. Her prosedürün
maliyet değeri hesaplanarak prenatal Down sendromu tarama ve tanısı için toplam maliyet değeri araştırılmıştır. Maliyet değerlendirmesinde bu gebelerin ikili tarama testine
toplamda 45.604TL, üçlü tarama testine 56.160TL, amniyosentez yöntemi ile genetik
tanı koyulan gebelere 20.140TL, CVS yöntemi ile genetik tanı koyulan hastalara 6.387,8
TL para harcanmış olduğu saptanmıştır. Toplamda ise 128.291TL harcanarak, 8 gebeye
Down sendromu tanısı koyulmuştur (4).
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Hastanemizde perinatoloji alanında ve fetal anomalilerin prenatal tanısı ve postnatal
takibi ile ilgili olarak bilimsel çalışmalar yapılmaya devam edilmektedir. Down sendromu
gibi yenidoğanın kendisi, ailesi, toplum ve sağlık sistemini yakından ilgilendiren bir
kromozom anomaliye sahip gebeliğin yasal mevzuat ve ailenin bilgilendirilmiş onamları
ışığında prenatal ve postnatal dönemde doğru yönetilmesi büyük önem taşımakta, bu
konuda gelecekte yapılacak bilimsel araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
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11. DOWN SENDROMU İÇİN GEBE
BİLGİLENDİRME FORMU (2 Sayfa)
Değerli Gebe Hastamız,
Gebeliğinizin size, ailenize ve Milletimize hayırlı olmasını dileriz.
Size vereceğimiz gebe takip hizmetinin amacı; sizin ve bebeğinizin sağlık durumunu değerlendirmek, muhtemel tehditleri tespit ve önlemek/ tedavi etmek,
mevcut tehditleri tespit ve tedavi ederek doğuma sağlıklı olarak ulaşmanızı
sağlamaktır. Güncel tıbbi uygulamalar ile yapacağımız teşhis ve tedavi yöntemlerinin her zaman başarılı sonuç vermeyebileceğini, tıp bilimin ve teknolojilerinin
sınırları olduğunu ve sonuçta bilimin kabul ettiği risklerin olduğunu bilmenizi
isteriz.
Gebeliğin belli zamanlarında sizin ve bebeğinizin sağlık durumunu değerlendirmek için rutin(olağan) kan ve görüntüleme(ultrasonografi) tetkikleri yapılacaktır.
Bebekte görülebilecek hastalıklardan Down Sendromu (trizomi 21), Trizomi 13
ve trizomi 18 olasılığını tespit etmek için size ikili/üçlü/dörtlü tarama testi yapılmasını öneriyoruz. Esas olarak Down Sendromu olasılığını tespite yönelik bu
testler halk arasında “zeka testi” olarak bilinmektedir. Trizomi 13 ve trizomi 18
genelde yaşamla bağdaşmayan hastalıklar olup, Down sendromu ise yaşamla
bağdaşan bir hastalık olduğu için tespiti daha önemlidir. Down Sendromu, tüm
dünyada 1/800 doğumda bir görülen, esas olarak gebenin yaşı ileri ise daha sık
görülen bir genetik hastalıktır. Yaşınıza göre Down Sendromlu bebek doğurma
olasılığınız size doktorunuz tarafından söylenecektir.
Tarama testleri, sizin sadece bu hastalıklı bebekler yönünden yüksek riskli veya
düşük riskli olup olmadığınızı olasılık olarak tespit eder. Tanı testi değildir. Daha
önce Down sendromlu bebek doğuran, ailesinde Down sendromlu bebek doğurmuş olan ve 38 yaş üzeri gebelere doğrudan kesin tanı testi olan CVS (koriyonik
villus örneği: bebek eşinden doku örneği alınması) veya amniyosentez ( bebeğin
içinde olduğu keseden sıvı alınması) önerilir ve tarama testi önerilmez.
Tarama testi sonucunda yüksek riskli kabul edilen gebeye CVS, amniyosentez
önerilir. Bu gebelerde Down sendromlu bebek olma olasılığı (olumlu tahmin
değeri) araştırmalara göre %1-5 arasında değişmekte olup, yüksek riskli
olmasına rağmen bu gebelerin %95-99’unda bebekleri sağlıklıdır ve
sonuç ancak kesin tanı testleri (CVS-amniyosentez) ile anlaşılır.
Eğer tarama testi sonucuna göre gebe düşük riskli ise olumsuz
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tahmin değeri 1/1000 olup, bu gebelerde Down sendromlu bebek olasılığı
1/1000 olup, 999 gebenin bebeği sağlıklıdır. Düşük riskli gebelere kesin tanı
testleri önerilmez.
İkili tarama testi, 11-14 gebelik haftası arasında bebek ense kalınlığı (ultrasonografi ile) ve gebe kanındaki iki maddenin düzeyinin tespiti ile yapılır.
Üçlü ve dörtlü tarama testi, gebeliğin 16-18 haftası arasında gebe kanındaki üç
veya dört maddenin düzeyinin tespiti ile yapılır.
NİPT (noninvaziv prenatal test: girişimsel olmayan doğum öncesi test), gebe
kanına geçen bebeğin hücre çekirdeğindeki genetik yapısını taşıyan madde
kırıntılarını tespit ederek yapılan bir tarama testidir, tanı testi değildir. Olumlu
tahmin değerinin diğer tarama testlerine göre daha yüksek olduğu kabul edilmektedir. Test ücreti SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından ödenmediği için
hastanemizde yapılmamaktadır.
Ultrasonografi tetkiki, Down Sendromlu bebek tespiti için tarama ve tanı yöntemi
olarak değerli bir tetkik değildir. Ultrasonografi ile sakatlık taraması 20. gebelik
haftası civarında veya herhangi bir sakatlık şüphesi fark edildiğinde yapılır. Bazı
Down Sendromlu bebeklerde belli belirsiz belirteçler (soft marker) olabilir ve
tespiti halinde radyoloji veya perinatoloji uzmanı tarafından ultrasonografik tetkik
tekrarlanır. Şüphe devam ediyorsa kesin tanı testleri önerilir.
Kesin tanı testleri, CVS (koriyonik villus örneği: bebek eşinden doku örneği
alınması) ve amniyosentez (bebeğin içinde olduğu keseden sıvı alınması) olup
eğer bu testlere ihtiyacınız olduğu düşünülüp önerilirse, testi yapacak hekim
tarafından bilgilendirilecek ve rızanız alınacaktır. CVS gebeliğin 9-14 haftaları
arasında, amniyosentez ise 16. haftasından sonra yapılır. Amniyosentez doğum
öncesi sakatlık tespiti amacıyla gebeliğin 16-20. haftasına kadar yapılmaktadır.
Tarama testi kabul etmeden veya tarama testi sonucuna göre düşük riskli olmasına rağmen kesin tanı testi yapılması talebi ayrıca değerlendirilir. Hekim,
hastanın her talebini karşılamaz, eğer hasta yararı yönünden hasta talebini
doğru bulmaz ise talebi kabul etmez. Eğer gebede bebeğin Down Sendromlu
olması yönünde derin kaygı varsa ve bu kaygı gebeliği boyunca gebenin yaşamı
ve sağlığını olumsuz etkileyebilecek ise uygun değerlendirme ve konsültasyon
sonrası amniyosentez yapılabilir.
Konuyla ilgili sorularınızı doktorunuza sorunuz. Teşhis belli olmadan, olasılıklar üzerine bilgi vermek ise hekimin sorumluluğu ve görevi değildir,
mümkün de değildir.
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UNUTMAYINIZ
İSTEĞİNİZ DOĞRULTUSUNDA SAKATLIK TARAMA TESTİ YAPTIRMAYABİLİRSİNİZ.
TARAMA TESTLERİ TANI TESTLERİ DEĞİLDİR VE ELDE EDİLEN OLASI
SONUÇ, HEM HEKİMİ HEM DE GEBEYİ EKSİK VE YANLIŞ BİLGİLENDİREBİLİR.
YÜKSEK RİSKLİ OLMANIZA RAĞMEN KESİN TANI SONRASI BEBEĞİNİZ
BÜYÜK OLASILIKLA SAĞLIKLI ÇIKACAKTIR.
DÜŞÜK RİSKLİ OLMANIZA RAĞMEN DOWN SENDROMLU BEBEK DOĞURMA OLASILIĞINIZ 1/1000’DİR. TESTİN BİLİMSEL ÖZELLİĞİNDEN ORTAYA
ÇIKAN BU DURUMU BİLİNİZ VE KABUL EDEREK TESTİ YAPTIRINIZ.
ULTRASONOGRAFİ TETKİKİ, TEK BAŞINA DOWN SENDROMUNU TARAMAK İÇİN YETERLİ DEĞİLDİR.
GEBE POLİKLİNİĞİNDE YAPILAN ULTRASONOGRAFİ TETKİKİ, BEBEĞİN
İYİLİK HALİNİ, KALP ATIŞINI, SUYUNU, UYGUN BÜYÜME VE GELİŞMESİNİ
DEĞERLENDİRMEK İÇİN YAPILMAKTADIR. SAKATLIK TARAMASI DEĞİLDİR.
GEBENİN, BEBEĞİNİN SAĞLIK DURUMUNU ÖĞRENME HAKKI NEDENİYLE TARAMA VE TANI TETKİKLERİ, GEBENİN TALEBİ VE BİLGİLENDİRMESİ
/RIZASI İLE YAPILIR. BEBEKTE TESPİT EDİLEN SAKATLIK SONRASI
RAHİM TAHLİYE TALEBİ OLMASI DURUMUNDA İLGİLİ YASAL MEVZUATA
GÖRE HAREKET EDİLİR.
 Bana söylenenlerin tümünü anladım ve kendi cümlelerimle ifade edebilirim.
 Doktorum bütün sorularımı açık biçimde cevapladı ve kaygılarımı benimle
konuştu.
Hastanın Yasal Vasisi Ad – Soyad …….………………………………
Tarih/Saat/İmza…….……………………………………………………
Tanık

Ad – Soyad …………………………………………….…...….

Tarih/Saat/İmza………………………………………………………….
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