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Fetal kromozomal hastalıklar için tarama programları 30 yıl önce biyokimyasal testler
olarak başlamış, daha sonraları ultrasonografi ve biyokimyasal testlerin birlikte kullanımı
şeklinde devam etmiştir. Aynı dönemde maternal kandan elde edilen fetal hücrelerde prenatal
tanı çalışmaları yapılmış ancak klinik uygulamaya geçecek bir başarı elde edilememiştir. Lo
YM ve arkadaşları1, 1997 yılında maternal kanda hücre dışı serbest fetal DNA (cffDNA)
tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Son 15 yılda, özellikle 2011-2012 yıllarında cffDNA
çalışmaları artmış ve klinik uygulamaya girmeye başlamıştır. Önümüzdeki yıllarda günlük
klinik kullanımının giderek artması beklenmektedir.
Maternal kandaki cffDNA oranı 11-13 gebelik haftalarında yaklaşık %10 iken,
ilerleyen gebelik haftası ile artmakta ve genel olarak %3-20 arasında değişmektedir2,3. Doğum
sonrası maternal kandaki düzeyi hızla azalmakta ve postpartum iki saat sonra ise tespit
edilememektedir. Başlangıçta maternal kanda prenatal tanı sözcüğü kullanıldı ise de, testin
pozitifliği durumunda amniyosentez (AS) ve koryon villus biyopsisi (KVB) gibi yöntemlerle
elde edilen fetal hücrelerde geleneksel kromozom analiz tekniklerinin uygulanması
gerektiğinden ve henüz %100 duyarlılık ve özgüllüğe sahip olmadığından, yöntem ileri
tarama testi olarak kabul edilmektedir ve genel olarak“non-invasive prenatal test” (NIPT)
olarak adlandırılmaktadır4,5. “cffDNA ile prenatal tarama”, “Fetal DNA (fDNA) ile prenatal
tarama”, “Maternal kandan fDNA ile prenatal tarama” olarak da adlandırmak mümkündür.
Henüz tarama testi ise de, önümüzdeki yıllarda tanı testi olması beklenmektedir.
NIPT, genel olarak Trizomi 21 (T21), Trizomi 18 (T18), Trizomi 13 (T13) gibi daha
sık görülen kromozom anomalileri için ileri tarama testi olarak kullanılmaktadır4-6. cffDNA
ile NIPT T21 ve T18’de görece daha başarılıdır, tespit etme oranı (Detection rate: DR)>%99
ve yanlış pozitiflik (False positivity: FP) <%1, T13’de ise DR %80 olarak bildirilmektedir5,6.
Şu ana kadar yapılan çalışmalarda yanlış negatiflik nadiren bildirilmiştirse de konu henüz tam
bir netlik kazanmamıştır. Vakaların %2.2’de, cffDNA miktarı % 4’den daha az ve ayrıca
%2.6’sında test başarısız olduğundan vakaların % 4-5’de NIPT ile sonuç elde
edilememektedir4.
cffDNA’nın kaynağı trofoblast hücreleri olduğundan %1-1,5 oranında plasentada
gözlenen plasenta ile sınırlı mozaisizmin yanlış pozitif ya da yanlış negatif tanıya yol
açabileceği kabul edilmektedir7. Yeterli deneyim sağlandıktan sonra bu tespit etme oranları ile

KVB ve AS gibi girişimlerin belirgin olarak azalması beklenmektedir ve hatta şimdiden
azalmaya başlamıştır. Çoğul gebeliklerde de tekiz gebeliklere benzer şekilde kullanılmaya
başlanmıştır ancak veriler şu aşamada sınırlıdır8. Şu ana kadar olan elde edilen verilere göre
ikiz eşinde fetal ölüm veya kaybolan ikizlerde de NIPT uygulanabileceği gösterilmiştir.
Rh uygunsuzluğunda da cffDNA ile fetal Rh tayini yapmak mümkündür ve son 15
yılda giderek artan bir hızla klinik pratikte uygulanmaya başlanmıştır. Fetal Rh tayini için
tarama programlarının maliyet-etkinlik sorunu olduğundan henüz rutin fetal Rh taraması
yapılmamaktadır. Bu aşamada, NIPT'in ancak immünize Rh durumunda kullanılması
önerilmektedir9.
Önümüzdeki yıllarda, cffDNA materyalinde array çalışmalarında yeterli başarı
oranları yakalandığında tüm kromozom anomalilerinin araştırılabilmesi mümkün olacaktır.
Çalışma tekniklerinin geliştirilmesi ve özgüllüğünün artması ile monogenik otozomal resesif
ve dominant ile X'e bağlı geçiş gösteren hastalıklar, preterm doğum, preeklampsi, intrauterin
büyüme kısıtlılığı ve benzeri obstetrik sorunlarda kullanılacağı düşünülmektedir.
NIPT ile ilgili bir çok firma, genetik laboratuvarı ülkemizde hizmet vermeye
başlamıştır. Bunlara yönelik henüz bir düzenleme bulunmamaktadır. Tüm serbest DNA
(MPSS), hedeflenmiş DNA (DANSR) ve hedeflenmiş “single-nucleotide polymorphism”
(SNP) gibi farklı yöntemler ile çalışma yapılabilmektedir. SNP yöntemini kullanan testlerde
babadan da kan alınması gerekmekte ve ayrıca akraba evliliği, ovum donasyonu ile gebelik
durumlarında çalışma yapmak veya sonuca gitmek mümkün olmayabilmektedir. NIPT’in
rutin klinik uygulama girinceye kadar, seçilmiş vakalarda ve yeterli bilgilendirme ve gerekirse
genetik danışma alınarak uygulanması, bu testin yalnızca T21, T18, kısmen T13 ve cinsiyet
kromozom anomalileri için yapıldığı, diğer kromozom anomalilerini (diğer trizomiler,
translokasyon, insersiyon ve delesyon vb.) tanımasının beklenmediği ve ayrıca tarama testinin
pozitif olması durumunda KVB, AS benzeri girişimler ile tanının kesinleştirilmesi
gerektiğinin hastaya anlatılması ve yazılı onam formunun alınması testin doğru kullanımını
sağlayarak etkinliğini arttıracak, bir çok sorunun ortaya çıkmasını engelleyecektir. Ayrıca
bazı mikrodelesyon sendromları için de NIPT çalışmaya başlanmıştır ancak henüz yeterli veri
yoktur. Test öncesi, aileye ayrıca maliyet hakkında da bilgi verilmelidir. Şu aşamada NIPT
maliyeti rutin tarama için yüksektir. Ancak önümüzdeki yıllarda maliyetin düşmesi
beklenmektedir.
Tüm dünyada yeni bir uygulama olan NIPT ile ilgili komite ve uzman görüşleri ve
hangi endikasyonlarda kullanılacağı bildirilmeye başlanmıştır. Bu aşamada henüz cffDNA
ile NIPT rutin tarama programı yoktur. İleri tarama testi olarak kabul edilmeli, geleneksel
günlük rutin tarama testlerine devam edilmelidir. Karyotip analizi gerektiren majör fetal
anomalilerde ise fetal karyotipleme yapılması gerekmektedir.
NIPT, güncel olarak aşağıda sıralanan olası kullanım alanlarında ve sadece T21 ve T18 ve
kısmen T13 açısından yüksek riskli gebeliklerde önerilmektedir10,11. Düşük risk grubunda
önerilmemektedir. Bu aşamada rutin tarama testi olarak kabul edilmemektedir.
Endikasyonu olan vakalarda, imkan ve sınırlamaları ailelere anlatılarak uygulanmalıdır.

cffDNA ile NIPT'nin olası kullanım alanları:
 Maternal yaşın 35 ve üstünde olması.
 Trizomi 21 / Trizomi 18 için ultrasonografik belirteçlerin
varlığında ve aile girişim istemiyorsa.
 Trizomi 21 ve 18’li fetus / bebek doğum öyüsünde.
 Trizomi tarama testlerinin pozitif olması durumunda.
 Parental dengeli Robertsonian Trizomi 21 ve Trizomi 13
translokasyonu.

Sonuçlar:
1. NIPT ileri tarama testidir ve T21 ve T18 için DR > %99, FP <%1 olarak bildirilmektedir.
2. NIPT pozitif bulunduğunda, KVB ya da AS ile elde edilen fetal hücrelerde geleneksel tanı
testi olarak kabul edilen fetal karyotip analizi gerekmektedir.
3. Bu aşamada henüz düşük risk grubuna önerilmemektedir.
4. Fetal ultrasonografi ile anomali saptandığında, artmış NT gibi belirteçlerin varlığında ya
da yapısal dengesiz kromozom anomalisi beklenen dengeli taşıyıcıların gebeliklerinde
KVB ya da AS ile fetal karyotipleme yapılmalıdır.
5. Kötü obstetrik öyküsü olan çiftlerde öncelikle parental kromozom analizi önerilmeli,
kromozom analizi normal sonuçlanırsa NIPT alternatif olarak düşünülmelidir.
6. Günümüzde kullanılan tarama testlerine devam edilmelidir. NIPT, günümüzdeki
kullanılan tarama testlerinin ve invazif girişimlerle elde edilen materyallerden yapılan
fetal karyotiplemenin yerine kullanılmamaktadır.
7. NIPT, immünize Rh durumunda kullanılabilmektedir.
8. Gelecek yıllarda kromozomal anomalileri ve monogenik hastalıklar için tanı testi olması
beklenmektedir.
9. NIPT'in negatif bulunması durumunda kromozomal ve genetik hastalıkların tamamının
dışlanmasının beklenmediği, imkan ve sınırlamaları gebelere mutlaka anlatılmalıdır.
10. Rutin uygulamaya girinceye kadar NIPT’in hastaların bilgilendirilmesi ve / veya genetik
danışmanlık alınarak yapılması olası sorunların önlemesi açısından yararlı olacaktır.
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