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S‹GARA KULLANIMININ B‹R‹NC‹ TR‹MESTER R‹SK HESAPLANMASINDAK‹ DE⁄‹fiKENLERE ETK‹S‹
A Baflgül, Z. N. Kavak, M Uygur, 
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um A.B.D.

Amaç: Birinci trimester down sendromu tarama testi için kullan›lan parametrelerden, pregnancy associated plasma protein
A (PAPP-A), free beta human chorionic gonadotropinin (β-hcg) ve 11 – 14 gebelik haftalar› aras›nda ölçülen ense kal›nl›¤›
(NT) de¤erlerine sigaran›n etkisini araflt›rmak. 

Metod: 644 tekil gebelik üzerinde prospektif randomize bir çal›flma yap›lm›flt›r. Hastalara 11 – 14 gebelik haftalar› aras›nda
bak›lan ense kal›nl›¤› ölçümü ile ayn› gün serum örnekleri al›nm›flt›r. Sigara al›flkanl›klar› ile ilgili özellikler rapor
edilmifltir Hastalar sigara içen ve içmeyen fleklinde iki gruba ayr›lm›flt›r. ‹statistik analizi olarak two tailed t test
kullan›lm›flt›r.

Bulgular: Sigara içen grupta PAPP-A de¤eri istatistiksel olarak anlaml› azalm›fl bulunmufltur. Buna karfl›n NT ve β-hcg
de¤erleri sigara kullan›m›ndan etkilenmemifl olarak bulunmufltur. PAPP-A seviyesi sigara içenlerde % 27 oran›nda daha
düflük tespit edilmifltir. Sigara içmeyen grupta anne yafl› daha yüksek saptan›rken sigara içen grupta anne kilosu daha fazla
bulunmufltur. 

Sonuç: Birinci trimester down sendromu tarama s›ras›nda gebelikte sigara kullan›m› olmas› durumunda trisomi 21 için
artm›fl yanl›fl pozitif sonuçlar görülebilmektedir. Sigara içen gebelerin bir k›sm›nda PAPP-A de¤eri daha düflük bulun-
abilece¤inden birinci trimester riski hesaplarken bunun dikkate al›nmas› gereksiz invazif testlere yönelmeyi engelleyebilir.
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FETAL C‹NS‹YET‹N B‹R‹NC‹ TR‹MESTER DOWN SENDROMU TARAMA TEST‹ 
PARAMETRELER‹NE OLAN ETK‹S‹
A Baflgül, Z. N. Kavak, M Uygur, H Bengisu 

Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um A.B.D.

Amaç: Birinci trimester down sendromu tarama testi için kullan›lan parametrelerden, pregnancy associated plasma protein
A (PAPP-A), free beta human chorionic gonadotropinin (β-hcg) fetal cinsiyet üzerine etkisi olup olmad›¤›n›n araflt›r›lmas›.

Metod: 454 tekil gebelik için 11 – 14 gebelik haftalar› aras›nda birinci trimester tarama testi yap›lm›flt›r. Tarama testi pozi-
tif olan hastalar çal›flmaya al›nmam›flt›r. Tarama s›ras›nda ense kal›nl›¤› transabdominal ultrason ile ölçülüp ayn› gün has-
tadan PAPP-A ve β-hcg için serum örnekleri al›n›p MoM de¤erleri hesaplanm›flt›r. Bu gebeliklerin do¤um s›ras›nda
kaydedilen cinsiyet bilgileri ayn› dataya eklenmifltir.

Bulgular: ‹statistik hesab› yap›ld›¤›nda fetal cinsiyetin ilk trimesterde PAPP-A ve β-hcg üzerine anlaml› bir de¤ifliklik yap-
mad›¤› saptanm›flt›r (p<0.534). Ayn› flekilde NT de¤erlerinin de cinsiyet ile iliflkisi olmad›¤› bulunmufltur. Fakat β-hcg
MoM de¤erlerinin klinik olarak gözlemlendi¤inde k›z cinsiyetinde daha yüksek olma e¤iliminde oldu¤u saptanm›flt›r.

Sonuç: Birinci trimester down sendromu tarama testi biokimyasal parametreleri fetal cinsiyetten etkilenmedi¤i
gözlenmifltir. 
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