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ÖZET 

Burada, İsrail'de yaşamakta olan, matemal (anneden) kalıtımlı, 
nonsendromik (sendromlarla ilişkili olmayan), sensorinöral sağırlıklı büyük 
bir Amb ailesi (pedigri) stmulnıaktadır. Bu ailede, nıitokondrial ve otozomal 
resessif mutasyonların birlikte etkileştiği görülmektedir. 

Bu ailenin nıitokondrial DNA analizi, mateıyal temin edilebilen 
örneklerde detaylı olarak yapılmıştır. Bu çalışmalardan hcteroplazmik nokta 

mutasyonlarını araştırmak üzere, Polymerase Chain Reaction (PCR) ile 
birbiri üzerine ardışık olarak gelen 300-500 bp'lık (baz çifti) nıitokondrial 
DNA fragman]an hazırlandı ve Single Stranded Confomıational 
Polimorfizm (SSCP) analizi yapıldı. Sonuçta heteroplaznıik nokta 
mutasyonlarım gösterir bir kanıt bulunamadı. 

Daha sonra bu patolojiden etkilenmiş 2 aile bireyinin nıitokondrial 
DNA'larındaki, protein kodlayan ve tRNA gen bölgelerinin sekans analizi 
yapıldı. Burada nıitokondrial proteinlerdeki aminoasit sekansını değiştiren 
15 mutasyon ile 3 tRNA mutasyonu bulundu. Bulunan mutasyonların 
yorumlanması sonucunda, bu mutasyonlardan bazılarının daha önce hiç 
açıklanmadığı ve sadece bu aileye özgö olduğu tesbit edildi. 
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SUMMARY 

The pedigree ofa large Arab-Israeli farnily with maternally inheritcd 
seıısoryneural deafiıess apparently caused by the interaction of both 
mitochondrial and autosomal recessive inheritance were described. 

A detailed molecular analysis of the mitochondrial DNA were 
searched for this family. No evidence for heteroplazmic point mutations 
were found by screening overlapping fragments of mitochondrial DNA, 
using Single Strand Confonnational Polymorphism (SSCP) analysis. 

To search for mitochondrial DNA mutations, the protein coding and 
tRN A gen es of the mitochondrial genome were sequenced for two family 
members. 

15 mutations that alter amino acids in mitochondrial proteins and 3 
mutations tRNA genes were found. These mutations have been analyzed in 
detail, and several of these are family specific. 
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GİRİŞ VE AMAÇ 

Sağırlık ( deafiıess) insanın maruz kaldığı yaygın ve önemli bir sağlık 
sorunudur (68). İşitme hastalıkları oldukça yaygın ve elimizde oldukça fazla 
veriler olmasına rağmen, son yıllara kadar işitme fonksiyonu ve onun 
moleküler patolojisi hakkındaki bilgilerimiz sınırlı kalmıştır. Bunun nedeni, 
araştırma için cochlea'nın az miktarda dokuya sahip olması ve buradan doku 
örneği alınmasındaki rorluklar ile işitme için genetik ve biokimyasal 
çalışmalarda hayvan modellerinin kısıtlı olarak kullanılabilmesidir (58,69). 

Son zamanlarda, mitokondrial kalıtımlı, nonsendromik (herhangi bir 
sendromla ilişkisi olmayan) sensorinöral tip sağırlıktan etkilenmiş geniş bir 
pedigri (aile ağacı) tesbit edilmiştir. Bu geniş pedigri, nonsendromik 
cochlear sağırlığın moleküler temelinin açıklanabilmesi için bir firsat 
doğurmuştur ( 4). 

Şöyle ki, mitokondrial DNA molekülü, genomik DNA'ya göre 
oldukça küçüktür. Mitokondrial DNA 16569 baz çifti (base pair:bp) iken 
genomik DNA yaklaşık lOI0bp'dır. Aynca mitokondri'nin tüm polipeptidleri 
ve onların enzimatik fonksiyonları bilinmektedir (61). Uave olarak, şu anda 
sayılan az dahi olsa, birkaç mitokondrial hastalığın moleküler patolojilerinin 
tesbit edilebilmiş olması bizi bu araştırmaya teşvik etmiştir (8, 10, 11, 15, 

20, 22, 26, 27, 29-32, 35, 45, 46, 60). 

Bu çalışmaya başlarken hedefimiz ; 
1- Pedigri ile ortaya konan maternal (anneden) kalıtımli, nonsendromik, 
sensorinöral sağırlığın kalıtım modelini göstermek ve sonra da; 
2- Bu tip sağırlıktan sorumlu geni ve gendeki patolojiyi tesbit etınekti. 
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GENEL BİLGİLER 

Sağırlık; iletim (conductive}, sensorinöral (perceptive) ve mix tip 
olmak üzere b~lıca üç gruba ayrılır. 

-netim tipi sağırlıkta patoloji, dış kulak veya orta kulaktadır. 
-Sensorinöral tipte ise fonksiyon bozukluğu, iç kulaktaki 

reseptörlerden itıbaren beyindeki duyma merkezine dek herhangi bir yerde 
olabilir. 

-Karışık (mix) tip sağırlıkta da hem iletim hemde sensorinöral sağırlık 
bir arada olup bazı sendromlarda görülmektedir. 

Sağırlık nedenleri ~lıca 2 ana grupta toplanır (52): 

I- Genetik nedenlere bağlı sağırlık (%50) 
!-Genetik sendromlarla birlikte olan sağırlıklar %20 
2-Familial nonsendromik sağırlık %30 

Il- Akkiz sağırlık (%50) 
Bu tip sağırlığı da 3 grupta toplamak mümkündür 

1-Prenata! % 1 O 
A-İnfeksiyon : Rubella, CMV 
B-Oebelikte kullaoılmı ilaçlar: Kinin, talidomid, gıbi 

2-Perinatal %10 

A-Kern ikterus 
B-Travma 
C-Anoksi 

3-Postnatal %30 
A-Meningoenscfalit 
B-Orta kulak hastalıktan 
C-Travma 
D-Ototoksik ilaçlar: Aminoglikozidler, kinin (Quinine) vs. 

Burada sadece genetik nedenler ele alınacaktır. Aynca, akkiz sağırlık 
grubundan da konu ile ilgisinden dolayı aminoglikozidlerin neden olduğıı 
sağırlığa kısaca yer verilecektir (13,14). 
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GENETİK NEDENLER: (%50) 

1- Nonsendromik sağırlık (%60) 

Bu grubtaki hastalarda klinik bulgu olarak, sağırlık dışında hiçbir 
patolojiye rastlaınnaınaktadır. Bu tip sağırlık 4 alt grupta toplanır (2,52,57): 

A) Otozoınal dominant %30 
B) Otozomal resessif %60 
C) X-Linked %2 
D) Mitokondrial, ınultiloküs %8 

2- Sendroınlarla birlikte görülen sağırlık (%40) 
Sağırlık, 1 OO'den fazla sendromda major kriter olarak tanıınlannnştır. 

Bizim burada yaptığımız sınıflandırma vücudun diğer sisteınlerinin birlikte 
tutulumuna göre olmuştur. Bu sınıflama keyfi olarak yapılmış olup şu alt 
gruplara ayrılır (52): 

A)Sağır!ık ve krmıiofasial-servikal malformasyonlar 
B)Sağırlık ve iskelet displazileri 
C)Sağırlık ve dermal anomaliler 
D)Sağırlık ve oküler anomaliler 
E)Sağırlık ve nörolojik anomaliler 
F)Sağırlık ve renal disfonksiyon 
G)Sağırlık ve ınetabolik disfonksiyon 
H)Sağırlık ve dental- anomaliler 
İ)Diğer kalıtımsal sağırlık sendromları 

Bunları kısaca açıklayacak olursak: 

A) Kraniofasial veya servikal malformasyonlarla birlikte olan 
sağırlıklar: 

1-Preaurlcular slnus veya branchial fistül ile birlikte olan saOıriık; 
a)Branchio-oto-renal (BOR) sendrom: Otozomal dominant kalıtım!ı 

olup branchial fistül, dış kulak yolu anomalisi, orta veya iç kulakta 
fonksiyon bozukluğu ve böbrek anomalisi ile ciddi bir klinik görünüme 
sahiptir. Böbrek anomalisi hafif hipoplazi'den agenezis'e kadar 
değişmektedir (52,70). 
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b)Mandibulofacial dysostosis (I'reacher Collins sendromu): 
Mandibular ve molar hipoplazi, alt göz kapağında koloboma, antimongoloid 
slant, deforme kulak kepçesi, ve iletim tipi işitme kaybı vardır. İşitme 

kaybına genellikle orta kulağın yapısal anomalileri veya dış kulak yolunun 
atrezisi neden olmaktadır. Otozoma1 dominant bir kalıtım gösterir (52,70). 

c)Craniofacial dysostosis (Crouzon sendromu):Hipertelörizm, 
Kraniostenozis, midfasial hipoplazi, firlak gözler, karekteristik ''kurbağa 

yüzü", kıvrık burun, küçük mandibula ve orta kulak veya meatal atrezilere 
bağlı iletim tipi işitme kaybı görülür. Otozomal dominant olarak kalıtılır (52, 
70). 

d)Apert sendromu (Acrocephalosyndactyly): Ellerde ve/veya 
ayaklarda sindaktili, mental retardasyon ve bazen iletim tipi işitme kaybı 
görülür. Otozomal dominant kalıtım gösterir. Ciddi mental retardasyona 
bağlı olarak üreme yeteneği (reprodüktif fitness) azaldığından vakalar, 
sporadik veya taze mutasyonlar olarak değerlendirilir (52, 70). 

2-Sağırlıkla beraber servlkal anomaliler: 
a)Wildervanck sendromu (Cervico-oculo-acoustic dysplasia): Burada 

servikal vertebralarda füzyon ile sensorinöral işitme kaybı, 6. kranial sinirde 
değişen derecelerde felç (palsy) ve göz küresinin yukarıya kalkınası 
(unilatera! retrusion) mevcuttur. Multifaktorial kalıtım düşünülmektedir (52). 

b )Goldenhar (Oculo-auriculo- vertebral) sendromu: Wildervanck 
sendromu ile benzerlikler gösterir. Major bulgular; fasial asimetri, anormal 
kulak kepçesi, üst göz kapağında koloboma, epibulbar dermoidler, 
mikroftalmi, yarık damak-dudak, kalpte çoğunlukla· VSD, mental 
retardasyon ve vertebral anomalilerdir. Yakalar sporadik olup, genetik temeli 
tam açıklanamamıştır (52, 70). 

B) İskelet displazllerl ile birlikte olan sağırlıklar: 
1-0steogenesls lmperfecta: Kemik fraktürleri, mavi sklera, kısa 

boy, hipoplazik dişler ve işitme kaybı (iletim tipi veya sensorinöral tip veya 
mix tip) olabilir. Otozomal dominant bir kalıtım göstermektedir (52,70), 

2-0tosclerosls: İletim tipi veya mix tip işitme kaybı ile giden, adult 
çağda başlayen, progressive ve yaygın bir hastalıktır. Otozomal dominant 
kalıtım gösterir (52). 
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3-Stlckler sendromu (Heredltary arthro-ophthalmopathyJ: 
Hipotoni, miyopi, mandibular hipoplazi, mikrognati, sağırlık ve diş 

anomalileri ile seyreder. Otozomal dominant bir kalıtım gösterir (52,70). 

C) Dermal anomalilerle beraber olan saiJrbklar: 
1-Waardenburg sendromu: Gözlerin farklı renklerde olması 

(heterochromi), frontal bölgede saçta lokal beyazlık, bipertelörizm, 
depigmante dermal bölgeler ve %20 hastada işitıne kaybı görülür. Buradaki 
işitıne kaybı sensorinöral tipte olup, işitıne sinirindeki atrofik değişikliklere 
bağlanır. Otozomal dominant kalıtım gösterir. Waardenburg sendromu Tip I 
' de sorumlu gen loküsünün 2q35 veya 2q37 'de olduğu düşünülmektedir 
(52,70). 

2-Multiple lentlgolar ile birlikte olan sağırlık (Leopard 
sendromu): Lentigolar, EKG anonnallikleri, oküler bipertelörizm, 
pulmoner stenozis, genital anormallikler (bipospadias, kriptorşidizm, ovarian 
hipoplazi , gı'bi), gelişme geriliği ve sensorinöral tip işitıne kaybı görülüp 
otozomal dominant olarak kalıtılır (52,70). 

D)Okttler anormallikler ve sağırbk: 
1-Retinitis Plgmentosa-sağırlık sendromları: 
a)Usher sendromu: Doğuştan itibaren sensorinöral tip işitıne kaybı ve 

çocukluk döneminde başlayan retinitis pigmentoza ile karekterlidir. İşitıne 
kaybı; bilateral olup odyometrik olarak yüksek frekanslıdır. Otozomal 
resessifbir kalıtım göstermektedir (52). 

2-Retinal dejenerasyon ve sağırlık sendromlan: 
a)Alström sendromu: Progressive, sensorinöral tip işitıne kaybı, 

obezite, diabetes mellitus ve retinal pigmentasyon ile birliktedir. Otozomal 
resessifkalıtımlıdır (52). 

b )Coccayne sendromu: Progressive sensorinöral tip işitıne kaybı, 

retinal dejenerasyon, optik atrofi, enoftalmus ve katarakt mevcuttur. Diğer 
bulgular: kısa boy, eklem kontraktürleri, fotodennatit, erken yaşlılık, mental 
retardasyondur. Otozomal rescssifbir kalıtım gösterir (52, 70). 

c )Refsum sendromu: Sensorinöral tip işitıne kaybı ve gönne 
bozukluğu vardır. Adult dönemde gelişir. Retinada pigmentasyon ana 
bulgudur. pupiller abnormalite, nistsgmus, progressive oftalmopleji, 

-7-



periferik nöropati, kardiak aritmi, iskelet anomalileri ve iktiyoz görülür. 
Otozomal resessifbir kalıtım gösterir (52). 

3-Mlyopi-sağırlık sendromlan: Miyopi ile sensorinöral tip sağırlık 
birkaç nadir sendromda görülür: 

a)Marshall sendromu: Miyopi, katarakt, semer burun ve sağırlık olup 
otozomal dominant (O.D.) kalıtım gösterir. 

b)Miyopi, mavi sklera, sağırlık, marfanoid yapı ve sağırlık (O.D). 
c)Miyopi, periferik nöropati, iskelet anomalileri ve sağırlık (O.D) 
d)Miyopi, hipertelörizm ve sağırlık olup otozomal resessif (O.R.) 

kalıtım gösterir. 

4-0ptlk atrofi-sağırlık sendromlan (52): 
a)Rosenberg-Chutorian sendromu: Optik atrofi, polinöropati, ve 

sensorinöral tip sağırlık (O.R.). 
b )Optik atrofi, jüvenil diabetes mellitus ve sensorinöral tip sağırlık 

(DIDMOA sendromu) ( O.R.). 
c)Optik atrofi, ataksi ve sensorinöral tip sağırlık ( O.D.). 

5-Karışık oküler,sağırlık sendromları : 
a)Norrie sendromu (Serebral okf11o-akustik dejenerasyon):Geç 

başlayan progresive sensorinöral tip işitme kaybı,gözde vitreusta yapısal 
değişiklikler ve mental retardasyon ile birlikte olup X-Linked bir kalıtım 
gösterir (52,70). 

b)Kriptoftalmus-sağırlık sendromu: Gözlerin alın derisi ile kapanması, 
parmaklarda sindaktili, hipoplastik burun kanatlan, dış kulak ve işitme 
kanallarında malforınasyon ve mix tip sağırlık vardır. Otozomal resessif 
kalıtım gösterir (52). 

E) Nllrolojik hastalılılarla beraber sağırlık: 
!-Akustik nörlnom: Otozomal dominant kalıtıınlı, unilateral veya 

bilateral akustik nörinoınlu, progressive sensorinöral tip işitme kayıplı, 
intrakranial basınca bağlı kranial sinir kompresyonlu bir sendromdur (52). 

2-Richard-Rundle sendromu: Ataksi, hipogonadizm, mental 
retardasyon ve progressive sensorinöral tip işitme kaybı mevcuttur (52). 
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F) Renal dlsfonksiyonla beraber sağırlık: 
1-Alport sendromu: Progressive scnsorinöral tip işitme kaybı ve 

kronik nefrit ile birliktedir. Genetik orijinli işitme kayıplarının %1 ' ini teşkil 
eder. Otozomal resessifkalıtım gösterir (52). 

2-Charcot-Marie-T ooth sendromu: Sağırlık ve nefritisin birlikte 
olduğu diğer bir sendromdur (52). 

G) Metabolik disfonksiyon ile birlikte olan sağırlıklar: 
1-Perrault sendromu: Sensorinöral tip işitme kaybı ile kadınlarda 

ovarian disgenesis meydana gelirken, erkeklerde normal gonadal fonksiyon 
göıülür. Sex kromozomları etkilenmemiştir. Otozomal resessif bir kalıtım 
gösterir (52). 

2-Pendred sendromu: Erken başlayan, ciddi, sensorinöral tip işitme 
kaybı ile tiroid disfonksiyonu (orta dereceli hipotiroidi) vardır. otozomal 
resessifbir kalıtım gösterir (52). 

H) Dental anomalilerle birlikte sağırlık: 
Bu grupta da birkaç nadir sendrom vardır (52). 

1-Lacrimoauriculodentodigital sendrom (O.D.) 
2-0todental displazi (O.D.) 
3-Gingival hiperplazi ve progressivc sensorinöral tip işitme kaybı 

(O.D,) 

1) Diğer kalıtsal sağırlık sendromları: 
1-Jervell sendromu: Sensorinöral tip işitme kaybı; EKG'de uz.arnış 

QT intervalleri ve kardiak aritmiler görülüp otozomal resessif bir kalıtım 
gösterir (52). 

2-Kromozom anomalileri ile birlikte görülen sallır1ıklar: 
Turner sendromu: (45XO) : Burada orta dereceli işitme kaybı görülür 

(52,70). 
Dawn sendromu (Trizoml 21): Bu sendromun belirgin bir 

karekteristiği olan mental retardasyon buradaki işitme kaybını 
gölgelemektedir (52, 70). 

Trizomi 13 ve Trizomi 18 : Her iki sendrom da infant dönemde lethal 
bir seyir gösterdiği için buradaki işitme kaybı fazla önem taşımamaktadır 
(52,70). 
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MlTOKONDRİ GENETİĞİ VE PATOLOJiLERİ 

Hücrenin önemli bir organeli olan ve her hücrede yüzlerce bulunan 
rnitokondri, oval görünümlü, 2 µM. IIZID1]ukta ve 0.5 µM. eninde bir 

organeldir. 1940'1arda izole edilmiştir. Eugene Kennedy ve Albert Lchninger 
mitokondrinin sitrik asit siklusu (SAS) ve yağ asitlerinin oksidasyonundaki 
enzimlerini ilk kez tanımlamışlardır. 

Elektron rnikroskopi çalışmalarıyla, ınitokondri'de dış ve iç olmak 
üzere iki membrıiiıının olduğu, kıvnmlı olan iç membranda kristalann ve 
dalıa içte de matrix'in bulunduğu tesbit edilmiştir (Şekil 1 ve şekil 2), 

. 
·.,. 
ı·•· '! •• 
' ... .,::!~:• .... :.;_. . 

} ":,; r .... 

Şekli 1. Mitokondrinin Oç boyuUu 

görünümü 

""""' .,.,.,_. 

19 mombnın aubünikıleri 

Şekli 2. Mitokondrinin şematik 

görilnOmO 

lç membran ve matrix enerji üretiminden sorumlu bölgelerdir. Sitrik 
asit siklusu (SAS) ve yağ asidi oksidasyonu iç membranda matrix'e yakın 
bölümde meydana gelmektedir. 

Dış mcmbran küçük moleküllere ve iyonlara karşı oldukça 
geçirgendir. lç mcmbran ise, geçirgen olmayıp spesifik protein taşıyıcıları 
olan transport moleküllerini (ADP, uzun zincirli yağ asitleri gibi) kullanır. 

NADH ve F ADH2 ; glikoliı, sitrik asit siklusu ve yağ asitlerinin 
oksidasyonuyla elde edilen enerjiyi yakalayan, enerjicc zengin 
moleküllerdir. 
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Oksidatif fosforilasyon ile NADH ve F ADH2'deki elektronlar oksijene 
transfer edilirken A TP açığa çıkmaktadır. Aerobik organizmalarda en önenıli 
oksijen kaynağı budur. 

Oksidatif fosforilasyonu kısaca özetleyecek olursak: 
1- Oksidatif fosforilasyon mitokondrinin iç membranında olmaktadır. 

Sitrik asit siklusu ve yağ asitlerinin oksidasyonu yine iç membranda ve 
matrix'e yalon yerde olmaktadır. 

2- NADH'in oksidasyonu ile 3 ATP ve FADH2'nin oksidasyonu ile 
2 ATP kazanılmaktadır. 

3- Sitokrom gibi elektron taşıyıcıları, NADH veya FADH2'dan 0 2'ye 
elektron taşımaktadır. Aynca, elektron transfer komplex'leri mitokondrial 
matrix'in dışına proton pompalamaktadır. Bu protonlar mitokondrial matrix'e 
geri pompalandığında A TP sentezlenınektedir. 

1970'li yılların sonuna doğru mitokondrial DNA'dan ve mitokondrial 
DNA kalıtımından söz edilmeye başlanmış ve son 5 yıldır da bu konuda 
büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. 

Her mitokondri, birkaç tane mitokondrial DNA molekülü içerir. 
Mitokondrial DNA 16569 bp uzunluğunda, çift zincirli (double stranded) ve 
sirküler formda olup replikasyon ve transkripsiyonu mitokondri içinde 
olmaktadır. Mitokondrial DNA, biri 16S (büyük) ve diğeri 12S (küçük) 
olmak üzere toplam 2 rRNA (ribozomal RNA), 22 tRNA(transfer RNA) ve 
13mRNA (mesenger RNA)'ya sahiptir (53), (Şekil 3). 
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tRNA.Jlho 577-647 ATPaıe Sublnit 8 8366-8572 
128 rRNA 648-U!0l ATPııeSubOnit6 8527-9207 
tRNA Val 1602-1670 Si'.olcrom c Obidıız Subiinit M 9207-9990 
16 S rRNA 1671-3229 tRNA Oly 9991-10058 
tRNAl.cıu 3230-3304 NADH Dehidop:nıız Sııbihtitm· JOOS9•l0404 
NADH Dehidrogeııaz SUbinitl 3307-4262 tRNA Arı 10405-l 0469 
tR.NA ile 4263-4331 NADRDd.ıidropıaz Subilııit4L 10470-10766 
tRNA Olu 4329-4400 NADHDcbidroıeaıız Subilııit4 10760-12137 
tRNA Mot 4402-4469 tlNA Biı 12138-12206 
NADH Ddı.idrogmaz Sı:ıbilnit B 4470-5511 tRNA Ser 12201-12265 
tRNA Trp 5512-5576 fRNAl.aı. 122&S-J2336 
tRNA Ala 5587-5655 NADR Dchidropııız Subılııit S 12337-14148 
tRNA iıJp .5657-5729 NADHDııılıidroaaııızSubanit6 1414~14673 
tRNA Cya 5761-5826 tlNAOlu 14674-14742 
tRNA ny 5826-5891 Si:okrom b J4747-15887 
Sitobom c Obıidaz Submıit 1 5904.7444 tRNA 1br IS881-IS953 
tRNA Sc:r 7445-7516 tRNAPro 15955-16023 
tRNAAıp 7518,. 7515 Mı:mbrııı Tutunma 1161 •i 1:1115925-499 

Şekil 3: Ostte sirldller yapıdaki mitckondrial DNA ve altta da mitokondrial 
DNA'ya ait gen haritası (60,61 ). . . 
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13 mRNA, bir mitokondrinin spesifik genetik kodlarını kullanarak 13 
proteine translate edilir. Protein sentezinde, mitokondrial DNA'nın genetik 
kodu ile insan DNA 'sının genetik kodu (üniversal kod) hemen hemen aynı 
olup her ilcisi arasında aşağıdaki farklılıklar mevcuttur: 

1-UOA: üniversal kod da 'stop' iken mitokondridc 'triptofan'ı kodlar. 
2-AGA ve AGG üniversal kod da 'arginin'i kodlarken, mitokondri'de 

'stop'kodonudur. . 
3-AUA, AUU ve AUG ınitokondride 'başlama' kodonu iken, AUG ve 

GUG üniversal kod da 'başlama' kodonudur. 
4-Mitokondri'de AUA 'metionin'i kodlarken üniversal kod da 

'izolözin'i kodlar (Tablo l ve 2). 

Tablo 1: lnsan mitokondrial DNA 'sının genetik kodu. 

İlk pozisyon İkinci pozisyon Üçüncü pozisyon 
{S' end) u C A G {3' end) 

Phe Ser Tyr Cys u 
u Phe Ser Tyr Cys C 

Leu Ser Stop Trp A 
Leu Ser Stou Tm o 
Leu Pro His Arg u 

C Lcu Pro His Arg C 
Leu Pro Ghı Arg A 
Leu Pro Gln Arg o 
*lle Thr Asn Ser U· 

A Ile Thr Asn Ser C 
*Met, Thr Lys Stop A 
*Met Thr Ll!:S Sto12 G 
Val Ala Asp Giy · u 

G Val Ala Asp Giy C 
Val Ala Olu Giy A 
Val Ala Olu Ol~ G 

*: Başlama kodonlanm belirtmek için kulanılmıştır. 
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Tablo 2: Üniversal genetik kod. 

tık pozisyon İkinci pozisyon .. .. " . uçunca pozısyon 
(5' end} u C A o {3' end) 

Phc Ser Tyr Cys u 
u Phe Ser Tyr Cys C 

Leu Ser Stop Stop A 
Leu Ser stoa Tm G 
Leu Pro His Arg u 

C Leu Pro His Arg C 
Leu Pro Gln Arg A 
Leu Pro Gln Arg G 

De Thr Asn Ser u 
A De Thr Asn Ser C 

De Thr Lys Arg A 
*Met Thr Ly:s Arg G 
Vat Ala Asp Giy u 

G Val Ala Asp Giy C 
Val Ala Olu Giy A 
*Val Ala Olu Gl! G 

•: Bqlama kodonlanm belirtmek i~n kullımıhnıftır. (GUG kodonu oldukça nadir 

olmuına raAmcn yinede bcliıtilm.iştir.) 

Bunlar ve nükleusta kodlanmış olan diğer proteinlerle birlikte toplam 
60 kadar protein, ok.sidatif fosforilasyon için gerekli S enzim komplexinin 
yapımından sorumludur. Bu komplexler mitokondrinin iç mcrnbranına 
bağlanır. K.omplex-V; A1P sentezinden sorumludur. K.omplcx I, Il, m, IV 
ise elektron transportmıdan sorumludur (61-64). 

Mitokondrial DNA amıe yoluyla kalıtılmaktadır (matcmal kalıtım 
modeli). Zigota spennin kendi mitokondrial DNA'sı ile herhangi bir katkısı 
yoktur. Çünkü, mitokondri spermium1D1 boYWl kısmında yer a1nıaktadır (67). 

Ferti1i7.asyon csnasıp.da içerdiği enzimlerle ekrozomun zona 
pellucida'yı eri1mcsi sonucu sadece spermiummı baş kısmı içerisindeki 
genetik materyal zigota dahil olmakta, fakat sitoplazması ve. dolayısıyla 
mitokondrileri bu olaya katılmamaktadır (54-56t66,67). 

-14-



Mitokondrial kalıtım modeli (maternal=annesel kalıtım), Restriction 
Fragment Lenght Polymoıphlsın (RFLP) tekniği kullanılarak çeşitli 
pedigrilerde gösterilmiştir (71 ). 

Sonuç olarak; mitokondriıİI DNA, matemal kalıtım yoluyla 
naldedilmekte ve her iki cinsiyette de eşit oranda hastalık beklentisi 
yapmaktadır. 

Mitokondrial DNA kalıtımında, yukarıdaki temel kalıtım kurallarına 
tam olarak uymayan iki önemli durum olabilir. 

1- Bazı mitokondrial DNA mutasyonlarında hastalık ilave bir 
nüklear genin de eklenmesiyle ortaya çıkabilmektedir. Yani hem 
mitokondrial DNA mutasyonu hem de nüklear gen mutasyonu beraberce 
olabilmektedir ( 4, 16). 

2- Mitokondrial DNA 'ya ait patolojilerde, homoplazıni veya 
heteroplazmi'den söz edilebilir. Şöyle ki organizmadaki tüın mitokondrial 
DNA'larda aynı nükleotid sıralaması (sequence=sekans) hakim ise: 
"homoplazıniktir" denir. Bunun aksine, bazı mitokondrial DNA 
hastalıklarında ise normal ve anormal (mutasyona maruz kalmış veya 
delesyona-insersiyona'a uğramış) mitokondrial DNA molekülleri karışık 

durumda olabilir ki burada da, mitokondrial. DNA'nın "heteroplazınisinden" 
söz edilir (7,8). 
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MİTOKONDRİAL DNA İLE İLGh,1 PATOLOJİLER 

Son yıllarda maternal kalıtımlı ve mitokondrial DNA 'ya bağlı birçok 
hastalık tarif edilmiştir. Bunları 3 grupta toplamak mümkündür. 
1- Mitokondrial DNA'daki kopma (Delesyon) ve eklenmelere (insersiyon) 
bağlı patolojiler; 
2- Mitokondrial proteinleri değiştiren tek nükleotid mutasyonları; 
3- Mitokondrial tRNA genini değiştiren tek nükleotid mutasyonları. 

_ 1-Mltokondrlal DNA'dakl delesyon ve lnserslyonlara bağlı patolojiler 
a) Progresstve Externa/ Oj/a/mop/ejl (PEO): Miyopati, pitosis ve 

progressive oftalmopleji ile seyreder. Hastaların çoğunda heteroplazınik 

mitokondrial (Mt.) DNA delesyonu tesbit edilebilir (59). 
b) Kearns-Sayre Sendromu (KSS): İnfantil laktik asidosis, kardiak 

disritıni, ataxi, işitme kaybı, proximal miyopati, pigmente retinopati, extemal 
oftalmopleji ile seyreden multisistem nörolojik hastalıktır. Burada 4.9 kb'lik 
Mt.DNA delesyonu tesbit edilmiştir (59) 

c) Pearsons Marrow/Pancreas Sendromu : Ciddi pansitopeni ile 
seyreden ve pankreasın exokrin bezlerini, karaciğer ve böbreği tutan, 
hematopoesis'i etkileyen fataJ bir hastalıktır. Burada da 4.9 kb' lik Mt. DNA 
delesyonu mevcuttur (20). 

d)Kearns-Sayre Sendromu, Diabe/es melli/us ve işitme kaybı 'nın 

birarada görüldüğü iki hastada Mt. DNA'nın bir parçasının duplikasyonu 
tanımlanmaktadır (72). 

2- Mltokondrlal Proteini Değiştiren Tek Nükleotld Mutasyonları: 
a) Leber's Hereditary Optic Neuropathy (LHON): Optik atrofiye bağlı 

akut veya subakut bilateral görme kaybı ve yaygın olarak kardiak 
disritınilerle beraberdir. Fundoskopik muayenede prepapiller mikroanjiopati, 
presemptomatik olarak sık rastlanır. Orta yaşlarda başlar. Bu konudaki son 
çalışmalarda Mt. DNA' nın 11778 numaralı nükleotidinde Adenin (A) 
yerine Guanin (G) gelmekte ve Arginin Histidin'e dönmektedir. Bunun 
sonucunda, complex I 'deki NADH dehidrojenaz etkilenmektedir (10,11, 28-
36). 

b) Leigh hastalığı: İnfantlarda görülen laktik asidemi, hipotoni, ataxi, 
retinitis pigmentoza ile seyreden nörodejeneratifbir hastalıktır. Mitokondrial 
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DNA1 da 8993 numaralı nükleotid olan Timin (T) yerine Guanin (G) gelmiş 
ve sonuçta Arginin, Lözin'e dönüşmiiştür (7,8,9). 

3- Mitokondrial tRNA Genindeki Tek Niikleotid Mutasyonlan: 
a) Myoklonik Epilepsi-Ragged Red Fiber (MERRF): Miyoklonik 

epilepsi, ınitokondrial ıniyopati, sensorinöral tip işitme kaybı, demmıs, ataxi, 
hipoventilasyon ve orta dereceli kardioıniyopati ile giden bir hastalıktır. Mt. 
DNA' da 8344 numaralı nükleotidde Adcnin (A) yerine Guanin (G) gelmiş 
ve tRNAlys genindeki bu mutasyon ile ınitokondrial translasyon'a müdahale 
olmuştur (23,24,25,26,27). 

b) Mtto'kondrial miyopatl Ensefalopatt Laktik Asidosis ve Stroke-like. 
episodes (MELAS): Mitokondrial ensefalomiyopati olarak bu sendromda 
Mt. DNA'da 3243 nwnaralı bazda Adcnin (A) yerine Guanin (G) gelerek 
tRNALcu geninde tek nükleotid mutasyonu oluşur. MELAS'ta da_MERRF'te 
olduğu gibi sensorinöral tip işitme kaybı görülür (22). 

c) Lethal lnfantil Mitokondrial Miyopati {LIMM): 
Postpartwn ağır laktik asidosis ve kalp-iskelet kaslannda mitokondrial 
miyopati tesbit edili Mt DNA'da, 15924 nwnaralı bazda Adenin (A) yerine 
Guanin (G) gelmiş ve t RNAThr geninde mutasyon olmuştur (15,21). 

-17-



MİTOKONDRİAL ONA 'DAKİ AKKİZ OEFEKTLER VE YAŞLILIK. 

Son yıllarda beyin ve kas gibi bölünmeyen adult dokularda Mt. ONA 
incelenmiş ve nörodejeneratif hastalıklarda mitokondrial ONA'da nonnalde 
ileri yaşlarda gözlenen mutasyon oranından belirgin olarak daha fazla bir 
artış olduğu ileri sürülmüştür (17,19). Bu konuda son zamanlarda yapılmış 
olan 2 değişik çalışmada, ileri yaşlarda başlayan nörodejeneratif 
hastalıklarda beyin kortex'inden ve adult çağda başlayan kardiomiyopatili 
hastalarda kalp kasından alman otopsi mateıyallerin yapılan postmortem 
moleküler çalışmalarda, bu dokularda mitokondrial ONA mutasyonlarının 
normalde beklenenden daha fazla olduğu tesbit edilmiştir. Aynca bu 
çalışmalar için yaş gruplarına göre seçilmiş kontrollerde, ilerleyen yaş ile 
Mt. ONA'daki mutasyonların belirgin olarak arttığı gösterilmiştir (5,18). Bir 
başka çalışmada da, yaşlanma ile iskelet kaslarındaki mitokondrilerde 
mutasyonlara bağlı olarak respiratuar zincir fonksiyonunun azaldığı ileri 
sürülmektedir ( 6). 

Akkiz mitokondrial hastalıklara diğer bir örnek te; Aıninogikozidlerin 
özellikle streptomisin'in yolaçtığı sağırlıktır. Burada, önceleri yüksek doz 
streptomisin kullanmış · ve buna bağlı sağırlık gelişmiş kadmlann 
çocuklarında, hiç streptomisin kullanmamış olınalarına rağmen 

nonsendromik sağırlık görülürken, yine streptomisin'e bağlı sağırlığın 

görüldüğü erkeklerin çocuklarının sağlıklı olınası ınitokondrial ONA'daki 
bir patolojiyi düşündürmektedir. Bu konuda birbirinden ayn olarak yapılmış 
olan 2 çalışmanın sonuçlan ve pedigri örnekleri birbirini desteklemektedir 
(13,14). 
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MATERYAL VEMETOD 

A) Çalışma ve vakalann seçimi: 

Bu araştırma Aralık 1991 ile Mayıs 1993 tarihleri arasında ABD' nde 
Kalifornia Üniversitesi Tıp Fakültesi (UCLA) Cedars-Sinai Tıp Merkezi 
Moleküler Diagnostik laboratuarmda gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışma için gerekli materyal (kan örnekleri), hastalara ait bilgiler 
ve pedigri (aile ağacı) örneği; İsrail'den, Tel Aviv Üniversitesi Sackler Tıp 
Fakültesi Medikal Genetik bölüm başkanı Dr. Mordechai Shohat tarafından 
getirilmiştir. 

Konumuzu teşkil eden kalıtımsal sağırlığa maruz kalmış bu büyük aile 
İsrail'de, Tel Aviv'e 15 kın uzaklıktaki bir köyde yaşayan Aralı ailedir. Bu 
ailede günümüzden geriye doğru 6 kuşak boyunca 54 sağır bireyin olduğunu 
pedigride görebiliriz. (Şekil 4). Bu büyük pedigriden sadece, 1 I hasta ve 
sağlıklı bireyden materyal alınabilmiştir. Bu bireylerin tüm sağlık 

kontrolleri, özellikle odyometrik sonuçları bulgular bölümünde pedigri 
analizi ile birlikte açıklanmıştır. 

Aynca kontrol grubunu teşkil etmek üzere; o köyde yaşayan ve bu 
aile ile ilişkisi olmayan (akrabalık yönünden) 30 sağlıklı Arab'dan ve 
ABD'inde Güney Kalifonıi'ada yaşayan 30 beyaz, 25 Afrikan-Amerikan 
(siyah) ve 24 Uzak-Doğu'lu, sağlıklı bireyden materyal alınmıştır. 

B) Kullanılan Teknikler: 

1- Periferik kandan ONA' nın izolasyonu (Extraksiyonu) 
DNA, periferik kandan; Old ve arkadaşlarının l 986'da tarif ettikleri 

gibi extrakte edildi (48). Bu tekniği kısaca özetleyecek olursak: 
a) 50 ml'lik Falcon tüpüne steril şartlarda I O mi periferik kan konulur. 

4000 rpm'de ı O dakika santrifüj edilir. (Plazma kısmı ayrılıp başka bir tüpe 
transfer edilir ve bu işlem bitene dek saklanır.) 

b) Çökeltinin (Pelletin) üzerine Eritrosit Lizis tampon solüsyonu 
eklenir. 20 dakika 4000 rpm'de santrifüjlenir. Süpematan atılarak bu işlem 
tekrarlanır. 

-19-



c) Sonra da çökelti iyice karıştırılarak 1.5 ınl'lik eppendorf tüplerine 
alınır. 

d) Bu tüplere pellct tampon solüsyonu, %20' lik SDS (sodyum 
dodesil sülfat) ve Proteinaz-K eklenerek 55-59oC'da 4-6 saat inkübe edilir. 

e) Takiben eşit volünıde Tris-satüre fenol eklenir ve 3 dakika 11000 
rpm de santrifüjlenir. 

t) Süpematan başka bir eppendorf tüpüne alınıp eşit oranda kloroform 
eklenir. Yine 3 dakika 11000 ıpm'de santrifüjlenir. Süpematan korunup bu 
işlem tekrarlanır. 

g) Sonra da % 1 OO'lük soğuk etanol eklenerek DNA 'nın presipitasyonu 
yapılır. 11000 ıpm'de 30 dakika santrifüjlenir. Üstte bulunan etanol dökülür. 
DNA, özel kurutma aletlerinde (vacum-dry) veya oda sıcaklığında kurutulur. 
Üzerine steril ddH20 eklenir. Daha sonra da optik dansitesi (OD) ölçülerek 
DNA miktarı hesaplanır. 

2-Polymerase Chain Reaction (PCR) 
Burada istenilen herhangi bir DNA parçası, ilgili prirnerler (öncü 

nükleotidler) kullanılarak zincirleme olarak çoğaltılmaktadır (37,38,51). 
Burada elirniroe mevcut olan genomik DNA'dan, mitokondrial 

DNA'yı ayırmak için mitokondrial primerleri kullandık. 
PCR reaksiyonunda Perkin-Elmer / Cctus'un üretmiş olduğu; Thermo

Cycler cihazını kullandık. Bu reaksiyonda: 100 ng DNA, 10 pmol A (5'--3') 
ve B (3'---5') yönlü primerler ( Tablo 3), 1 O ınM Tris-klorür (pH: 8.3), 50 
mM KCL, 1.5 nıM MgCLı ve herbirinden 200 mikroM olarak dNTP' !er 
(ATP, GTP, CTP, TTP) ve 1 IU Taq polimeraz enzimi konur. Toplam 
volünı yapılan işleme göre 25-100 mikroL. arasında değişir ( SSCP için 25, 
veya sekans analizi için 100 mikroL gibi). 

PCR aletinin (Thermo-Cycler) progrenılanması ise şöyledir: 
DNA'nın başlangıç denatürasyonu için 95oC'de 5 dakika olarak başlayarak 
her siklusta: 95oc•de 30 saniye (denatürasyon için), 55oC'de I dakika 
(annealing için yani, denatüre olmuş tek zincirli DNA parçası ile primerlerce 
yönlendirilen nükleotidlerin birleşmeye başlaması) ve 65oC'de 1.5 
dakika!kilobaz (reannealing için yani, PCR'da kopyalanan DNA parçasının 
elongasyonunu tamamlaması) olmak üzere 35-40 siklus olarak 
amplifikasyon düzenlenmiştir. 
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PCR'ın başarılı olup olmadığı; PCR'da kopyalanan parçanın 

büyüklüğüne göre hazırlanan %0.5-2.0 oranındaki agaroz'un mini 
elektroforezi ile kontrol edilmiştir. 

3) SSCP (Slngle Stranded Conformatlonal Polymorphysm) 
Analizi 

SSCP analizi; mutasyonların ve beteroplazmi olup olınadığının 

teşhisinde kullanılan yeni, hızlı ve kolay bir tekniktir. Burada hastaların 
DNA'lannı, elimizde mevcut olan 61 adet mitokondrial DNA primerini 
(tablo 3) kullanarak PCR ile amplifiye ettik (Primerler birbiri üzerine 10-20 
baz çifti gelecek şekilde hazırlanmıştı). 

Bu tekniği 4 bireyin DNA örneklerinde uyguladık, Bu bireylerden 
ilki, burada sunduğumuz pedigri ile ilişkisi olınayan sağlıklı bir Arab 
kontrol, diğeri bu pedigride yer alan sağlıklı bir kadın (Şekil: V-93), 
üçüncüsü, ileri yaşlarda sağırlığın geliştiği bir erkek (Şekil 4: ill-7) ve 
sonuncusu da doğuştan sağırlıklı probanddır (Şekil 4: V-143). 

Radyoaktif işaretleme yapılınaksızın , Orita ve arkadaşlarının (43,44) 
tanımladığı metod kullanılarak SSCP analizi yapılmıştır. Buna göre; 
yukarıda tarif edildiği üzere ınitokondrial DNA primer'leri PCR kullanılarak 
300-400 bazlık dizinler halinde amplifiye edildi. PCR ürünleri % 1.5'lik 
olarak hazırlanan agaroz jel ile kontrol edildi. Sonra denatüre olmayan %5-
6'lık poliakrilaınid jel hazırlandı. Jel'in boyutları 20x40x0.05 cm idi. 

Bu jelde 0,5 cm'lik 40 adet PCR ürünü yükleme yolu mevcuttur. PCR 
ürünlerine onları görünür hale getiren özel bir boya olan formaınil boyası 
eklenerek 95oC'de 5 dakika ısıtılmış, hemen buz içerisine konularak PCR 
ürünlerinin denatürasyonu korunmuş ve takiben poliakrilaınid ile 
hazırlanmış elektroforeze yüklenmiştir. 

Elektroforez 500 voltta 16 saat devam etmiş ve takiben gümüşleme 
boyası (silver staining) tekniği (39) ile denatürc (single stranded) bantlar 
görünür hale getirilmiştir. 

4- PCR kullanılarak yapılan sekans analizi ( PCR Sequencing): 
Burada 16569 bp'lik ınitokondrial DNA tamamen analiz edilerek 

mevcut mutasyonların tesbiti amaçlanmıştır. Bu amaçla, proband (Şekil 4: 
V-143) ile onun yine sağır olan teyzesinin kızının (Şekil 4: V-126) DNA'ları 
örnek olarak kullanılmıştır. 
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Mitokondrial DNA ortalama 1000 bazlık ( 1 kilobaz ) nzınılukta 
olmak üzere PCR ile yukarıda tarif edildiği gibi ve 100 µL. olarak anıplifiye 

edildi. PCR ürünleri üzerine onları görünür hale getiren özel bir boya 
(gliserol) eklendi. Bu arada %1.51ik Low Melting Protein {LMP) jeli 
hazırlandı. PCR ürünleri bu jel'de yürütüldü. Daha sonra ultraviole ışığında, 
amplifiye edilmiş olan Mt. DNA parçalan jilet ile kesildi ve ayn ayn 
işaretlenmiş eppendorf tüplerine sırasıyla kondu. Amplifiye mitokondrial 
DNA, LMP jel'inden Promega firmasının üriinü olan Magic Prep™ 
kullanılarak pürifiye edildi ( 40). 

Daha sonra ''New England Biolab" firmasının üriinü olan cycle 
sequencing kit'leri ( 41) ve radyoaktif sıs ile sırayla nükleotidler işaretlenerek 
PCR sekans analizi yapıldı. Üzerine de özel bir boya olan "formamil'' 
eklenerek 95°C'de 5 dakika denatüre edildi ve buz içerisine konarak 
denatürasyon korundu. Bu arada sekans analizi için hazırlanmış olan 
denatüre jel'e yüklendi. 1500-2200 volt'ta ve jel'in sıcaklığı 50-SSoC olmak 
üzere jel yürütüldü. Sonra whatman kağıdına jel transfer edildi. Özel ''.iel 
kurutma" (gel dry) aletinde 80oC'de kurutuldu. Autoradiografi tekniği ile 
filmler tesbit edildi Sekans analizi mitokondrial DNA'nın A yönünde (5'--3') 
ve B yönünde (3'--5') olarak her iki yönden yapıldı. Sonuçlar; Anderson'un 
1981 'de yayınladığı ( 60) insan Mt DNA'sı Canıbridge sekans analizi ile 
karşılaştırılarak kopma {delesyon), eklenme (insersiyon) ve mutasyonlar 
gözden geçirildi. 
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BULGULAR 

1- Genel Muayene Bulgulan 
Konwnuzu teşkil eden kalıtsal sağırlıklı bu ailenin bazı bireylerinin 

Tel Aviv Üniversitesi Sackler Tıp Fakültesi'nde yapılan muayene sonuçlan 
aşağıdadır; 

Alınan bilgilere göre, proband'ın (Şekil 4: V-143) yapmış olduğu ilk 
müracaat ve alınan ilk bilgiler ışığında bu büyük aile tanınmış, tüm bireyler 
genel muayene için Üniversite hastanesine davet edilmelerine rağmen sadece 
birkaçı dışında gelen olmanuştır. Proband'dan alınan ananınezde: 28 yaşında 
kadın olan proband'ın, hayatının ilk yıllarında azda olsa işitebildiği ve bu 
sayede kısıtlı olarak konuşma yeteneğine sahip olduğu ve takip eden yıllarda 
işitme güçlüğünün ilerlediği- ve enson yapılan muayenesinde tamamıyla 
işitemez halde olduğu tesbit edilmiştir. 

Fizik muayene, kan biokimyası ve idrar tetkikinde herhangi bir 
anormalliğe rastlanmamıştır. Özellikle mitokondrial hastalıklarla birlikte 
olan nörolojik - müskiiler patolojiler ve sağırlıkla birlikte seyreden böbrek ve 
göz bozuklukları ve sağırlıkla birlikte seyreden diğer sendromlar yönünden 
incelenmiş ve bunlar elimine edilmiştir. 

Proband'ın diğer 8 kız kardeşinden 7'sinde ve annelerinde 
nonsendromik (sendromlarla ilişkili olmayan) sağırlık tesbit edilmiş. Bu 
büyük pedigriden 8 sağır bireyin detaylı fizik muayene ve temel laboratuar 
testlerinde herhangi bir anonnalliğe rastlanmamıştır. Pedigride (Şekil 4) 
İşaretlenmiş olan 6 sağır (proband ile birlikte) ve 7 sağlıklı bireyde; 
odyometrik test yapılmış. 6 sağır bireyin odyometrik test sonucu; -70 DB 
olarak tesbit edilmiş. Bu bireylerde, ipsilateral ve kontralatcral akustik 
reflex; 250 ila 8000 Hz arasında ölçülmüştür. 

Bu sonuçlar değerlendirildiğinde; vestibüler reflex'in artması ile 
cochlear seviyede scnsorinöral tip bir işitme kaybı öngörülmektedir. 

Yine odyometrik çalışmalar yapılan 7 sağlıklı bireyde; erkeğin sağır 
(annesi de sağır iken) ve kansının sağlıklı olduğu ailede (Şekil 4: IV=I0I-
102) annenin ve 6 sağlıklı çocuğunun odyometrik sonuçlan normal 
bulunmuştıır. 
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2-Pedigri Analizi 
Altı kuşak boyunca 54 sağır bireyin bulımduğu pedigri incelendiğinde 

şu sonuçlara varılır: 
Bu büyük aile ortak bir kökenden gelmektedir (Şekil 4: I. kuşak). 
Sağırlığın cinsiyet ayırt etmediği ve her iki cinsi de aynı oranda 

etkilediği ( 28 erkek/ 26 kız) görülür. 
Sağır olan 7 annenin 6'sının çoculdannda (14 erkek ve 15 kız) sağırlık 

görülmekte olup sadece 1 sağır annenin (6 erkek ve 1 kız) 7 çocuğu da 
sağlıklıdır. 

Altı sağır babadan olan (eşi sağlıklı iken) 27 çocuğım hepsi 
sağlıklıdır. 

Onbir sağlıklı babadan olan 68 çocuğım (anneleri de sağlıklı iken) 
hepsi sağlıklıdır. 

Anne ve babanın sağlıklı olduğu fakat çoculdannda sağırlığın 

görüldüğü 9 ailede (15'i erkek ve I0'u kız) 25 sağır bireye rastlanmıştır. 

Pedigrideki akraba evlilikleri ve sonuçları da şöyledir; 
Eşlerin dayı-hala çoculdan olduğu bir evlilikte (Şekil 4: iV= 9-10), 

kadın sağır (kadının annesi ve babası sağlıklı iken) ve kocası sağlıklı iken 
(6 erkek ve 1 kız) 7 çocuğu da sağlıklıdır. 

Eşlerin amca çoculdan olduğu 4 evlilikten ilkinde, (Şekil 4: IV-
-24-25) sağlıklı olan eşlerin (kadının babasında geç başlayan sağırlık varken) 

her 3 çoculdan da sağlıklıdır. 
İkincisi; (Şekil 4: iV= 80-81-82) sağlıklı erkeğin ilk evliliğinden (uzak 

akraba olan sağlıklı eşi) olan 5'i erkek I 'i kız 6 çocuğu sağlıklı iken diğer 
evliliğinden (amcasının sağır kızı ki onım annesi de sağırdır) doğan 3'ü kız 
2'si erkek 5 çocuğu da sağırdır. 
fıçllncllsll: (Şekil 4: m= 28-29) baba sağlıklı ve anne sağır (annesi sağlam) 
iken doğan 8 çocuğımdan 3'ü erkek ,1 'i kız; toplam 4 çocuk sağır ve diğer 
2'si kız, 2'si erkek; 4 çocuğu sağlıklıdır. 
DUrdllncü de~ (Şekil 4: IV=I0l-102) kadının sağlam ve erkeğin sağır 

(annesi sağır iken) olduğu evlilikten olan 3'ü kız 3'ü erkek toplam 6 çocuk 
sağlıklıdır. 
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Eşlerin uzak akraba olduğu 2 evlilikten ilkinde, (Şekil 4: IV=58-59) 
erkek sağlıklı ve kadın sağır iken (annesi de sağırdır) iken doğan 8 
çocuğunun 4'ü sağır diğer 4'ü sağlıklıdır. 
İklnclsl: (Şekil 4: IV=85-86) anne sağır (annesi de sağırdır) ve baba sağlıklı 
iken doğan 10 çocuktan 4'ü erkek, 5'i kız toplam 9 çocuğu sağır olup sadece 
1 kız sağlıklı olmuştur. 

Sonuç olarak; bu pedigrideki kalıtım kalıbını tek başına bir mendelian 
kalıtım (Otozomal veya X-Linked kalıtım) kalıbına koyamayız. 

Pedigride (Şekil 4) görüldüğü üzere: m~10-ıı, ID=IS-16, m 28-29, 
IV=58-59, IV=Sl-82, IV=85-86, olmak üzere toplam 6 ailede, sağır anneden 
yine sağır çocuklar doğtnası ile bu ailelerde mitokondrial kalıtım 
düşünülmüştür. 

Fakat, 11=6-7, II-18-19, ill=4-5, m-24-25, IV 35-36, IV=48-49, 
IV 50-51, IV=60-61, IV=112-113 olmak üzere toplam 9 ailede sağlıklı 
anne ve babadan doğan sağır çocuklarda, otozomal resessif kalıtım 
öngörülmektedir. 

3- Single Stranded Conformational Polymorphysm (SSCP) 
Analizi: 

Orita ve arkadaşlarının tanımladığı SSCP analizi ile mitokondrial 
DNA'da olabileceği varsayılan hcteroplazmik nokta (point) mutasyonlan, 
delesyonlar veya insersiyonlar araştırıldı (42,43,44). 

Pedigrideki 3 birey ile (Şekil 4: V-93, ill-7, V-143) bunlarla ilişkisi 
olmayan sağlıklı bir Arab kontrol'un mitokondrial DNA'lan kullanıldı. Bu 
çalışmada birbiri üzerini 10-20 bp'lik örten 61 primer (Tablo 3) ile 276-424 
baz arasında değişen Mitokondrial DNA bölümleri PCR ile amplifiye edildi. 

%6'lık poliakrilamid (nondenatüre) jelde elektroforezisi yapıldı. 
Gümüşleme tekniği ile (silver staining) bantlar görünür hale getirildi ve 
mitokondrial DNA'nın polimorfizmi araştırıldı. 

tik birey matemal (anne) kalıtımlı sağır proband (Şekil 4: V-143); 
ikincisi yine maternal kalıtımlı fakat adult çağda sağırlığın geliştiği bir birey 
(Şekil 4: ill-7); üçüncüsü, yine aynı aileden sağlıklı bir birey (Şekil 4: V-93) 
ve sonuncusu da sağlıklı bir Arab kontroldu (Arab 1). SSCP'nin aşağıda 2 
farklı primer ile yapılan örnekleri verihniştir (Şekil 5). 
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Primcr No:26 Primcr No:25 

V-143, ffl-7, V-93, Kontrol V-143, ffl-7, V-93, Kootrol-
1 1 3 ', 1 .t 3 ı, 

(Şekil S):Yubndald rcıeimdo a,lda; 6900.vo 7232. bazları ırumdak:i 332 bp'hk PCR ürünü 

görillmektedir. Burada, 3 aym ailo bireymo (Şekil 3) karfılık bir kontrol buhuımıktadır. Bic:ır Oıınbridgo 

ıcbııatnı yukandaki baz numaralın arumda incoleyocek olmak burada 2 natra1 'polimorfimıin oldupu 

gôrilrllz (60). Ocırçeldaı do ailo bireyla-i ilo kontrol a:rasında farklı bir baodm bulundup görlllmektedir. 

Yukanda görülen ikinci SSCP &nojindo (ıajda): 6640.vo 6982. bazları araııııdald 342 bp1ık PCR flrünii 

vo 4 bireyo ait ,oııuçlar garillmcktedir. Burada ıon119lar Cambridgo ackaıısı ilo kaıJılqtırıldılmcfa ıckaoı 

dcğişikliji olmadığı ve kontrol ilo birlikte tilm fa11criıı aynı mitokoadrial DNA yaprmna ıabip olduğu 

g6ıillilr. 

Bu çalışmadaki hedefimiz, uygun primerleri sırasıyla ku11anarak,her 
mitokondrial ONA bölgesindeki ailelik değişildiklcri çözerek aile bireyleri 
arasındaki farklılığı, diğer bir deyiş ile eğer var ise hcteroplazmiyi tesbit 
etmekti. 
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SSCP analizi, ilave olarak 1 O aile bireyinde daha yapıldı ki bunların 
S'i sağır S'i sağlıklı idi. Bu analizlerin sonucu da ilk bulguları desteklemiştir. 
Sonuçta biz bu bireylerin mitokondrial DNA'smda herhangi bir farklılık 
göremedik yani, hctcroplazıni tesbit edemedik. 

Tablo 3: Kullanılan 61 mitokondrial primetin listesi: 

No A prim.er B~cr PCR~) No A pıimer B primer PCR (bp) 

1- '"530 871 341 32- 8460 8778 318 
2- 816 1069 304 33- 8719 9030 311 
3 .. 1039 1520 481 34- 8980 9302 322 
4- 1261 1620 3S9 3S- 9240 9519 339 
5- 1S31 1899 368 36- 9500 98S9 3S9 
6- 1781 2066 28S 37- 9760 10139 379 
7- 2018 2334 316 38- 9972 10418 446 
8- 2274 2590 31S 39- 10264 10619 355 
9- 2526 2866 340 40- 10521 11045 524 

10- 2770 3099 329 41- 10794 11311 517 

11- 3008 3377 369 42- 11080 11S61 481 
12- 3282 3622 340 43- 11345 11811 466 
13- 3538 3877 339 44- 11609 11986 377 
14- 3830 4145 31S 4S- 11872 12161 289 
15- 4102 4508 406 46- 12120 12387 267 
16- 4370 41S8 388 47- 12216 12640 424 
17- 4637 S027 390 48- 124S9 12779 320 
18- 4907 5242 335 49- 12708 1312S 417 
19- 5176 5483 307 S0- 12930 13421 491 
20- 5421 5724 303 51- 13188 13687 499 
21- 5633 5974 341 52- ·13~60 13921 361 
22- 5860 6225 365 S3- 13844 14234 390 
23- 6120 6482 362 S4- 14137 14490 353 
24- 6380 6755 326 55- 14331 14734 403 
2S- 6640 6982 342 S6- 14630 14963 333 
26- 6900 7232 332 S7- 14922 15216 294 
27- 7151 7482 331 58- 15121 1S460 339 
28- 7410 7760 350 S9- 15401 15723 322 
29- 7680 8097 417 60- 15650 15926 276 
30- 7940 8221 281 · 61- 15748 16100 352 
31- 8200 8523 323 
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4- Sekans Analizi 
SSCP analizi sonuçlarına göre test edilen bireylerin ınitokondrial 

DNA'sında, herhangi bir beteroplazmik nokta (point) mutasyonu, delesyon 
veya inscrsiyon tcsbit edilemedi. Bunun üzerine Mt. DNA'nın sekans . 
analizinin yapılmasına karar verildi. Sağır olan proband (Şekil 4: V-143) ile 
probandın yine sağır olan teyzesinin çocuğunda (Şekil 4: v .. 126) öncelikle 
mitokondrial DNA'nm;. tRNA ve protein kodlayan bölgeleri ve daha .sonra 
tüm mitokondrial DNA araştırıldı. Sonuçlar Caınbridge sekansı (60) ile 
karşılaştırıldığında her iki bireyinde aynı mutasyonlara sahip olduğu tesbit 
edildi. 

Bu sonuçlara göre, burada 3 tRNA mutasyonu ve 15 amino asit 
değişikliği yapan toplam 18 mutasyon tesbit edildi. Bu mutasyonlar tablo 
4'de özetlenmiştir Bunlara ilaveten 44 nötral mutasyon daha tesbit edildi ki 
bu bölgeler protein yapımından sorumlu olmayan bölgelerdi. 

3 tRNA mutasyonu S704., 7S21. ve 12236. notu nükleoproteinlerde 
tesbit edilmiş olup daha önce hiç tarif edilmemişti. 

Btmlardan 7521 np mutasyonu, tRNAasp mutasyonu olup, 
evolüsyoner olarak iyi korunan bir bölge olmadığı için, önemli olmadığı 
düşünüldü (73) ve kontrollerin % 1 S1inde bu sekans değişikliği tesbit edildi. 

12236 np mutasyonu olan tRNAser, sığır ve farede iyi komnan bir 
bölge olmasına rağmen (74) insanda polimorfizm göstennekte olup 
kontrollerin %61sında tesbit edildi ve hastalık ortaya çıkartacak bir mutasyon 
olamayacağı düşünüldü. 

5704 np mutasyonu olan tRNAaan ise çok iyi korunan bir bölge olup 
(74), 106 kontrolün hiçbirisinde görülmedi ve bu patolojiden sorumlu · 
olabileceği düşünüldü. . 

Biz IS tane de aminoasit değişikliği yapan mutasyon tesbit ettik. 
Bunların 9 tanesi bilinen polimorfizmlcrdi ki bunlar: 8701, 8860, 95S9, 
10398, 13702, 14199, 14272, 14368 ve 1S326 nwnaralı nükleoproteinlerdi 
(10, 26, 32, 34, 35, 45). Aynca bu polimorfizmleri bizim kontrollerimizde de 
tesbit ettik. 

13105 numaralı nükleoproteindeki mutasyon NADH dehidrojenaz'ın 
subünit 51indcn (NDS) sorumlu ve mutasyonlara karşı oldukça iyi korunan 
bir bölge olmasına rağmen kontrollerin %9'unda rastlandı ve hastalıkla 
ilişkili olma ihtimali düşünülmedi (73,74). 



Tablo 4: Mitckondrial sekans analiz sonuçlan. 

Gen Mutasyonun Bilinen Aynı tip mutasyona 
yen Poliınorfizm sahip kontrol sayısı 

tRNAamı *5704: C➔T *0/106 

tRNAasp 7521: G➔A 3/19 

ATPase 6 *8582: C➔T *1/109 

8701: A➔G var 4/16 

8860:A➔G var 13/17 

CO3 9559:G➔C var 5/5 

ND3 *10143:G➔A *l/107 

10398: A➔G var 15/35 

ND4 *11025: T➔C *0/109 

tRNAsu 12236: G➔A 6/100 

NDS *12950:A➔G *0/110 

13105: A➔G 4/42 

13702: G➔C, var 13/14 

ND6 14199: G➔T var 16/16 

14272: G➔C var 48/49 

14368: G➔C var 49/51 

Cyt.b 15326:A➔G var 3/3 

*15884:G➔A *3/1 I 1 

•: Kontrollerde tc:sbit edilemeyen ve anlanıh olduğu diişünülcn mutasyonlar. 

ND: NADH dcbidrojenaz Btlbı1nit 1-V 

C03: Sitokrom C oks:idaz BUbünit m 

Geriye kalan 5 mutasyon bu ailede ilk defa tanımlanmıştır. Bu 
mutasyonlar; 8582, 10143, 11025, 12950 ve 15884 numaralı np'ler olup 
sırasıyla 5 -farklı oksidatif fosforilasyon (OXPHOS) alt biriminden 
sorumludur. Bwılar sırasıyla; A TPase-6, ND3, ND4, NDS ve sitokrom.b'dir. 
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1 1025 ve 12950 numaralı np mutasyonlan oldukça iyi korunan 
alanlardır (73,74).Bmılar oldukça nadir mutasyonlar olup 100 kontrolden 
hiçbirinde gözlenmemiştir. 

Diğer 3 mutasyon da: 8582, 10143, 15884 olup cvolüsyoner olarak iyi 
korunan bölgelerde olduğu halde kontrol gruplarında %3 oranında tcsbit 
edilmiştir ve bu hastalık fenotipinin oluşmasında katkısı olabileceği 

düşiinülmüştür (Şekil: 6, 7 ,8). 
Sonuç olarak; sekans analizi yapılmak suretiyle incelenen 

mitokondrial DNA'larda bulunan mutasyonlar dışında beteroplazmiye ait 

hiçbir kanıt yoktu. 

A C O T 
Mutuyon bölgesinin 

normal ıekaıısı 
T 't 
C C 
C C 
G O 
o o 
A A 
T T 
G G 
o o 
G O 
C C 
O➔ MUTASYON➔ A--.-
0 O 
C C 
o o 
T T 
C C 
A A 
T T 

Şekil 6: Probwluı mitokoodrial DNA'mun (b) y&lO:Qdc (3'➔5') yapılan ıckıma analizinde 8582. 

nolu bazda Cambridp ııekanı'tna göre (O➔A) mutuyonu teabit edilmiftir ( •a• yöııtlndeld mutasyon C➔T 

iken). Bu mutaıyoa, ATP~ scıııini cıddlcmcktcdir. 
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Mutasyon bölgesiııin 
normal aekıııım 

A C o T 
o o 
A 
T T 
A A 
C C 
A A 
T T 
C C 
o o 
G➔ MUTASYON➔ A 
C C 
A A 
A A 
C C 
T T 
C C 
A A 
A A 
C C 
A A 
C C 
C C 
A A 
T T 

. Şekil 7: Probancbn mitokondriıl DNA'ımda 10143. nohı ııilkleoproteindc "a" yönihıdclci (''➔3, 

sekaıııı analizi. C-ambridge ıekamma pe (O➔A) mutuyomı bııluımıuftur. 
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Mutuyoıı bölgesinin 
normal ıekaııaı 

A C O T 
o o 
A A 
T T 
o o 
T T 
T T 
C C 
C C 
T T 
o o 
T T 
C C 
C C 
O➔ MUTASYON➔ A---
0 O 
o o 
T T 
A A 
A A 
A A 
C C 
T T 
C C 
A A 
T T 

Şekil 8: Probımdın mitokondrial DNA'sında 15884 notu bama "a" yönündeki (5'➔3') ııekana 

analizinin Cambridge ııckaıısı ile bıJılaftınlmam aoırucu (O➔A) mutaıyoııu tcabit edilmiotir. 
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TARTIŞMA 

Mitokondrial DNA kavramı 1970'li yılların sonuna doğru 

kullanılmaya baıılannnştır. Bu konudaki çalışmalar 1985'te PCR tekniğinin 
kullanıma girmesi ve J 988'de de bu teknikteki en önemli sonm olan ısıya 
dayanıklı Taq polimeraz enziminin bulunması ile sürat kazanmıştır (37). 

Araııtırmacılar, öncelikle mitokondrial DNA'nın kalıtım modelini 
ortaya koymuş ve genetikte yeni bir devir açmışlardır. Şöyle ki 4-5 yıl 
öncesine kadar yazılmış klasik genetik kitaplarında, mitokondrial kalıtımdan 
söz dahi edilmemekte ve bu kalıtımla ilgili hastalıkları "Mendelian 
kalıtımda, X-Linked veya Otozomal dominant kalıtımdan sapmalar veya 
Mendelian kalıtımda herhangi bir gruba yerleştirilemeyen hastalıklar'' 
baıılıklan altında gruplamaya çalışmışlardır (49,50,57,65). Son 2-3 yıldır da 
mitokondrial DNA ile kalıtıldığı tesbit edilen hastalıkların sayısı hızla artmış 
ve bu konudaki çalışmalar adeta bir yarışa dönüşmüştür. 

Burada Mitokondrial DNA'nın, genomik DNA 'ya göre oldukça küçük 
olması (16569 bp) ve 1981 yılında Anderson'un (60) insan mitokondrial 
DNA'sının haritasını yapmış olması (şekil 3) ve fare, sığır gibi memelilerin 
mitokondrial DNA'sınm haritalamasının yapılmış olması, karşılaştırılmalı 
çalışmalara imkan sağlamıştır (60-64,73,74). 

Tüm bu çalışmalardan cesaret alarak elimizde bulunan bu büyük aile 
ile ilgili çalışmalara baııladık. İlk çalışmalar, pedigri analizi üzerineydi. 

Bulgular bölümünde de değinildiği gibi, bu pedigri de (Şekil 4) iki tip 
kalıtım modeli göze çarpıyordu. İlki; Musab olan (hastalıktan etkilenmiş) 
annenin, bu kondisyonu çocuklarına cinsiyet ayırt etıneksizin vennesidir. 
Burada kalıtım annenin mitokondrileri yoluyla olmaktadır. Çünkü; zigot'a 
spermin mitokondrisinin daha doğrusu spermin sitoplazmasının bir katkısı 
yoktur (71 ). Aynca, pcdigriyc bakıldığında; sağır olan erkeklerin (kansı 
sağlıklı iken) tüm çocuklarının sağlıklı olınası, mitokondrial kalıtım modeli 
ile ilgili ön düşüncemizi doğnı!amaktadır. 
Diğer kalıtım modeli ise; bir kısım evlilikte; anne, baba sağlıklı iken 
çocuklarında yine cinsiyet ayırt etmeksizin ortaya çıkan ve sonraki nesillere, 
bir aile dışında (Şekil 4: II=IS-19) yansımayan bir kalıtım modeli ki, bu da 
otozomal resessif bir kalıtım kalıbına uymaktadır. 
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Bu son ailenin sağır olan kızlarının (Pedigride: ill=28) yapnuş olduğu 
evlilikten (kocası sağlıklı iken) olan 8 çocuğundan 4 çocuğu yıne sağır 
olınuştıır.Bunun açıklaması da hastalıktan, mitokondrial ve otozomal resessif 
olarak iki loküsün birden sorumlu olabileceği şeklindedir (4). 

Takibeden diğer bir araştırmada, mitokondri'nin enzim aktivitelerinin 
biokimyasal olarak ölçülmesidir. Dr. Prezant tarafından gerçekleştirilen bu 
çalışmanın sonuçlarına göre (16), oksidatif fosforilasyon enzimlerinden olan 
Komplex I ve IV için sağlıklı ve musab bireyler arasında anlamlı bir fark 
bulunamamıştır. Komplex m için sağlıklı ve musab bireylerde beraberce 
artan bir seviye tesbit edilmiş iken, Komplex V'in sadece sağır bireylerde 
arttığı tesbit edilmiştir. 

Bu sonuçlar değerlendirildiğinde, Komplex m ve V'deki artışlardan, 

Komplex ill'ün artışının, mitokondrial DNA'daki mutasyonlarla ve Komplex 
V'in artışının da otozomal resessif mutasyonlarla ilişkili olabileceği 

düşünülür. 

Aynca, bu konudaki başka bir ön çalışmada da mitokondrial DNA'da 
delesyon, insersiyon veya yeniden düzenlenmeler (rearrangement) olup 
olınadığı Southem Blot tekniği kullanılmak suretiyle bu ailede araştınlınış 
ve sonuçta bu patolojilerin hiçbirisi bulunarnanuştır (4). 

Buraya kadar ki çalışmalar buradaki sağırlığın moleküler patolojisini 
açıklamaya yetersiz kalınca, SSCP ve gerekirse sekans analizi gibi ileri 
çalışmaları yapma gereği ortaya çıkmıştır. 

Mitokondrial DNA ile ilgili ileri çalışmalannuza öncelikle Orita ve 
arkadaşlarının tanımladığı SSCP analizi ile başladık (43,44). Amacınuz bu 
ailede heteroplazmik mutasyon olup olınadığını araştırmaktı. Yaptığınuz 
SSCP analizi sonucunda, bu aile fertleri arasında herhangi bir heteroplazmik 
mutasyon tesbit edemedik. 

Eğer mitokondrial DNA'da SSCP analizi sonuçlarına göre bir 
heteroplazmik bölge bulmuş olsaydık, takibeden sekans analizi 
çalışmalarınnz sadece o bölgeye ait olacak ve çalışınalarınuz çok daha 
kolaylaşacaktı. 

Aynca bu mitokondrial DNA heteroplazmisi çerçevesinde test edilen 
matemal kalıtımlı sağır bireylerde nonnal ve mutant Mt.DNA oranlan 
araştırılacak ve bunların oranı ile hastalık ortaya çıkması arasında bir ilişki 
kurulabilecekti. Şöyle ki, sağlıklı bireylerde, yüksek oranda nonnal Mt. 
DNA; sağır bireylerde, yüksek oranda mutant Mt.DNA ve geç başlayan 
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sağırlıkta da ara (intennediate) durum yani, eşit seviyede normal ve mutant 
Mt.DNA oranı bekleyecektik. 

Bu sonuçlara göre, buradaki moleküler patolojiyi açıklayabilmek için 
son aşamada mitokondrial DNA 'nın sekans analizinin yapılması 
gerekiyordu. Bu konudaki çalışmalarımız sırasında mitokondrial DNA'nın 
protein kodlayan ve tRNA gen bölgelerinin sekans analizini titizlikle , 
tekrarlayarak ve kontrol grupları ile karşılaştırmalı olarak yaptık. 

Sonuçta 6 tane homoplazınik mitokondrial DNA mutasyonu tesbit 
ettik. Bunlar mitokondrial kalıtımlı sağırlıktan sorumlu olduğu düşünülen, 
1 'i tRNA ve 5'i protein kodlayan genlerdi (Tablo 4). 

Bunları tekrarlayacak olursak: 

-tRNA""' 5704 np (C➔T) 

-ATPase-6 8582 np (C➔T) 

- Sitokrom b 15884 np (G➔T) 

-ND3 10143 np (G➔T) 

-ND4 11025 np (T➔C) 

-ND5 12950np (A➔G) 

Burada ortaya konan 6 mutasyon daha önce herhangi bir mitokondrial 
hastalıkta hiç tarif edilmemişti. 

Sekans analizi sonuçlarını bu yönde değerlendirecek olursak, 5704 
nolu np' deki t.RNA= mutasyonunu yorumlamak oldukça zordur. Çünkü, 
mitokondri'nin biokimyasal enzim aktivitesi sonuçlarına göre oksidatif 
fosforilasyon enzimlerinde bir azalma tesbit edilmemişti (16). Aynca diğer 
tRNA mutasyonlarından olan MERRF (26,27) ve MELAS'ta da (22), 
biokimyasal değişikliklere rastlanmamıştır. Aradaki önemli fark; MERRF ve 
MELAS'taki tRNA mutasyonu sistemik bir hastalık meydana getirirken, 
bizim pedigrimizde sadece spesifik dokuları (cochlea) etkileyip sistemik bir 
etki göstennemiştir. 

Aynca son zamanlarda açıklanmış olan, mitokondrial DNA'da 
tRNAieu'deki heteroplazmik mutasyon ile tip II diabetes mellitus ve sağırlık 
oluşmakta, fakat sistemik bir etki görülmemektedir (3).Diğer bir çalışmada 
da, tRNAleu mutasyonu sonucu sadece tip II diabetes mellitus tesbit 
edilmiştir (1 ). 
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Yine son yıllarda yapılmış olan bir başka çalışmada, mitokondrial 
DNA'da 10.4 kb'lik delesyon tesbit edilmiş klinik olarak sadece Tip Il 
diabetes mellitus ve sağırlık görülmüş, fakat sistemik bir etki görülmemiştir 
(12). 

Böylece hctcroplazmik tRNA mutasyonları veya mitokondrial DNA' 
daki delesyonlar, MERRF ve MELAS dışında spesifik dokuları seçmekte ve 
sistemik bir etki göstermemektedir. 

Bizim tesbit ettiğimiz 5704 np'deki tRNAasn mutasyonu homoplazmik 
olup sadece sağırlığa yolaçmakta, fakat oksidatif fosforilasyon enzimlerinde 
bir azalma veya protein biosentczinde herhangi bir değişim 

gösteımemektedir-(16). 

Sisteınik bir etki göstermeksizin, yanlı7.Ca optik siniri etkileyerek doku 
seçiciliği gösteren Lebcr's hcrcditary optic ncuropathy (LHON) için yapılmış 
çalışmalar sonucunda, buradaki hastaların büyük bölümünde mitokondrial 
DNA'nın ND4 gen bölgesinde 11774 nolu np'dc mutasyon tesbit edilmiştir 
(32). Bu hastalık için tarif edilen diğer mutasyonlar da, NDl gen bölgesinde 
görülen, 3460 notu np'deki ve 4160 notu np'deki mutasyonlardır (29,31,35). 

Brown ve arkadaşlarının LHON üzerine yaptıkları bir çalışmada (28) 
Bu hastalıkta ND2, ND5 ve Cyt.b'deki mutasyonların da etkili olduğunu 
ileri sürmüşlerdir. LHON için bugüne dek, oksidatif fosforilasyon enzim 
aktiviteleri ile ilgili herhangi bir çalışına yapılmamıştır. 

Son zamanlarda, LHON'de hastalıktan sonımlu 2 gen loküsünün 
olduğu hakkında birkaç çalışma yapılmıştır. Buna göre, lokü~lerden birisi 
mitokondrial DNA'da, diğeri de X kromozomu üzerindeki DXS7 
loküsündedir (30,32). 

Tilin bu sonuçların değerlendirilmesiyle, konumuz olan ınatemal 

kalıtımlı nonsendroınik sağırlıklı bireylerdeki patolojinin oluş mekanizması 
şöyle açıklanabilir; patojcnik haplotip'i meydana getiren mutasyon ve/veya 
mutasyonlar sonucu, anonnal yapı ve yetersiz aktivitede oksidatif 
fosforilasyon enzimleri ortaya çıkmaktadır. Bu yetersiz seviyedeki enzimler, 
cocblca'nın normal embriyolojik gelişimini etkilemekte ve bu patolojiye 
neden olınaktadır. 
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Burada açıklanması gereken diğer bir nokta da, sağır bireylerle aynı 
Mt.DNA mutasyonlarına sahip, fakat sağlıklı görünümlü (normal fenotipli) 
bireylerin durumudur. Bu bireylerin, sağırlıktan sorumlu olan diğer otozomal 
resessif gen !aküsündeki mutasyonlar için heterozigot olduğu ileri 
sürülebilir. 

Sonuç olarak; bu çalışmaya başlarken hedefimiz matcmal kalıtımlı, 
nonsendromik sağırlığın moleküler tenıelini araştırmak ve dolayısıyla 
Mt.DNA'da olabileceği varsayılan patolojileri tesbit etmekti. Elde ettiğimiz 
bu verilerle hedefimize ulaşmış bulunmaktayız. 
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