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ÖZET 

Aşıcıoğlu, F. (2006). X-Kromozomal STR Polimorfizmi (DXS8377, DXS101, 

DXS6789, STRX-1, HUMHPRTB) ve Türk Toplumundaki Alel Frekansları. İstanbul 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı. Doktora Tezi. 

İstanbul. 

Şimdiye kadar çok sayıda otozomal DNA polimorfizmi adli amaçlı olarak 

değerlendirilmiş, gerek biyolojik örneklerin, gerekse akrabalık ilişkilerinin 

saptanmasında yaygın kullanım alanı bulmuştur. Son yıllarda adli genetik incelemeler 

artan bir şekilde Y-kromozom üzerindeki polimorfizme odaklanmıştır. Oysa şimdiye 

kadar X-kromozoma bağlı STR’lar çok az çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı X-

kromozom üzerindeki beş STR lokusunun alel frekanslarını hesaplamak ve bu genetik 

belirteçlerin adli kullanımlarını değerlendirmektir. Birbirleri ile akraba olmayan ve 

ülkemizin çeşitli bölgelerinden gelen kadın, erkek %5 Chelex 100 metodu ile izole 

edildi. Amplifikasyon gen bankası verilerine göre sentez edilen DXS8377, DXS101, 

DXS6789, STRX-1, HUMHPRTB lokuslarına ait primerler kullanılarak touch down 

PZR protokolü kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tipleme ABI Prism 310 cihazında 

kapiller elektroforez yöntemi ile yapılmıştır. DXS8377 and DXS101 lokusları sırası ile 

en yüksek PIC, MEC ve PD değerlerine sahip lokuslar olmuştur. Bu çalışmadaki alel 

frekansları ile Alman, Avusturya, İspanyol, İtalyan ve Polonya gibi toplumlara ait 

sonuçlar birbirlerine oldukça yakın bulunmuştur. X-STR analizi özellikle ebeveynlerin 

bulunamadığı yetersiz paternite olgularında olmak üzere akrabalık ilişkisinin 

saptanmasında son derece bilgi verici bir yöntemdir. Çünkü X-STR’ların MEC değeri 

otozomal STR’lara göre daha yüksek olmaya eğilimlidir. 

Anahtar kelimeler: X-STR, gonosomal STR, paternity testi, akrabalık analizi, adli 

genetik.  
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ABSTRACT 

Aşıcıoğlu, F. (2006). X-Chromosomal STR Polymorphism (DXS8377, DXS101, 

DXS6789, STRX-1, HUMHPRTB) and Turkish Allele Frequencies, Institute of Health 

Science, Medical Biology. Ph.D. Thesis. İstanbul.  

A large number of autosomal DNA polymorphisms have been evaluated for 

forensic use and widely applied to stain analysis and kinship testing. In addition, 

forensic interest has increasingly focused on Y-chromosomal markers over the past few 

years. So far, X linked STRs have received little attention in forensic literature. The aim 

of this study is to determine the allele frequencies of five X-chromosomal STR loci, and 

to evaluate their efficiency in forensic practice. DNA was extracted from the blood of 

unrelated Turkish citizens (126 females, 139 males) using 5% Chelex 100. PCR 

amplification was performed using fluorecently labeled primers for DXS8377, DXS101, 

DXS6789, STRX-1, HUMHPRTB loci, sequenced based on gene bank information. 

The PCR touch down protocol was chosen. The PCR products were analysed by 

capillary electrophoresis by ABI Prism 310. DXS8377 and DXS101 loci have both 18 

alleles following by DXS1(11 alleles), DXS6789(10)alleles, and HPRTB(8 alleles), 

respectively. DXS8377 and DXS101 loci have both very high, PIC, MEC and PD 

values, respectively. In contrast, DXS6789 has the lowest values from this aspect. 

PD(female) values are higher than PD(male) values at all loci. The allele frequencies in 

this study showed very similar distributions with some population such as German, 

Austrian, Spanish, İtalian and Polish. X-chromosome STRs are highly informative 

markers for kinship testing and especially important in deficiency cases, because the 

mean exclusion chance of X-STRs tends to be higher than that of autosomal STR loci. 

Key words: X-STRs, gonosomal STRs, paternity testing, kinship analysis, forensic 

genetics.  

 

 

 



1.GİRİŞ VE AMAÇ 

 

Kan, semen ve diğer vücut sıvılarından adli amaçlı kimlik tespiti 50 yıldan daha 

uzun süredir yapılabilmektedir (1). İlk olarak ABO kan grup tayini ile başlayan bu süreç 

kan alt grup, serum proteinleri ve eritrosit enzim tayini ile devam etmiştir (2). Gerek 

cinayet, ırza geçme, hırsızlık gibi kriminal vakalarda gerekse babalık davalarında 

kullanım alanı bulan bu testler sıklıkla şüpheli şahsın dışlanması amacına hizmet 

etmiştir. Daha sonraları İnsan Lökosit Antijenlerinin (HLA=Human Leucocyte 

Antigens) özellikle babalık testlerinde kullanıma girmesi ile (3) testlerin dışlama gücü 

artmış ise de bu konudaki asıl gelişme 1980’li yılların ortalarından sonra DNA 

polimorfizminin bu alanda kullanılabilmesi ile yaşanmıştır (4,5). 

Başlangıçta DNA’nın restriksiyon enzimleri ile kesilmesine dayanan 

RFLP(Restriction Fragment Length Polymorphizm-Sınırlı Parçacık Uzunluk 

Polimorfizmi) analizi polimorfik DNA bölgelerinin tespiti amaçı ile kullanılırken 1985 

yılında PZR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) tekniğinin kullanıma girmesiyle adli amaçlı 

kimliklendirme hem daha kolay hem de daha kısa sürede gerçekleşmeye başlamıştır. 

PZR’ın eser miktardaki biyolojik materyalden dahi polimorfizm tetkikine olanak 

tanıması DNA’nın adli amaçlı kullanımını artırmıştır (6).  

Son yirmi yılda DNA zincirindeki gerek sekans polimorfizmini gerekse uzunluk 

polimorfizmini tetkike yönelik bir çok teknik adli amaçlı kimliklendirmede kullanılmış 

ve bir kısmı ise kullanılmaya devam etmektedir. Bunlar arasında özellikle alele özgü 

oligonükleotid hibridizasyonu (ASO, reverse dot-blot hibridizasyon) tek nükleotid 

polimorfizmlerini saptamak amacı ile ülkemizde de uzun süre bir çok adli biyoloji 

laboratuarı tarafından kullanılmış ve bugün için terk edilmiştir (7,8).  

 Günümüzde adli amaçlı kimliklendirme denilince akla öncelikli olarak STR 

analizi gelmektedir. STR analizi amacı ile başlangıçta her lokus için ayrı PZR 

reaksiyonu yapmak gerekmekte iken kısa süre içerisinde birlikte amplifiye edilebilen 

lokus sayısı dokuza, günümüzde ise tek reaksiyon ile amplifiye edilebilen lokus sayısı 

onbeşe ulaşmıştır. Uzun süre sadece otozomal STR’lar kimliklendirme ve babalık tayini 

amacı ile kullanılmış son yıllarda ise gonozomal STR’lar adli amaçlı kimliklendirmede 

kullanıma girmiştir (9-11). 

Gonozomal STR’lardan Y STR’ın özellikle baba adayı bulunamayan babalık 

davalarında ve DNA profilinin miks olduğu ırza geçme olgularında son derece işlevsel 

olduğunun görülmesi çalışmaların X-STR üzerine yoğunlaşmasına yol açmıştır. Halen 
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 az sayıda X-STR lokusu analiz edilmiş olup, bunların büyük kısmı son iki yıl içerisinde 

çalışılmıştır (12).  

X-STR polimorfizmleri tüm adli amaçlı kimliklendirme olgularında otozomal 

STR’lara ek olarak çalışılabileceği gibi, özellikle ebeveynlerin bulunamadığı nesep 

tayini olgularının çözümünde büyük yarar sağladıkları belirtilmektedir. Buradaki ön 

koşul çocuğun kız olmasıdır. Ayrıca iki kız kardeşin kardeşliğinin ispatlanması ya da 

kuzenler arasındaki akrabalık ilişkisinin ispatlanması gibi özel durumlarda da son 

derece işlevseldir. 

 Diğer tüm STR analizlerinde olduğu gibi genetik işaretler üzerinden bireyin 

kimliklendirilebilmesi için bireyin mensubu olduğu populasyonun alel frekanslarının 

bilinmesine ihtiyaç vardır. Ancak bu şekilde elde edilen verilerin istatistiksel olarak 

değerlendirilebilmesi mümkün olacaktır. Oysa şimdiye kadar adli genetik alanında 

kullanılabilirliği olan X-STR lokuslarına ait  populasyon verileri son derece sınırlı 

sayıda toplum için çalışılmıştır. Türk toplumuna ait böyle bir çalışma ise henüz 

yapılmamıştır. 

Bu tez çalışmasında insan X kromozomu üzerinde yer alan polimorfik STR 

lokuslarının nesep tayini yanında adli amaçlı kimliklendirmedeki önem ve yararının 

gösterilmesi ve X-STR’lara ilişkin Türk toplumuna ait ilk alel frekansı verilerinin 

saptanması amaçlanmıştır. X-STR analiz sonuçları ancak Türk toplumuna ait bu veriler 

yayınlandıktan sonra adli genetik incelemelerde ve hesaplamalarda kullanılabilecektir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

DNA’nın aynı tür içerisinde de varyasyonlar göstermesi ve bu varyasyonların 

moleküler tekniklerle tespit edilebilmesi, bu tekniklerin adli amaçlı kimliklendirme ve 

babalık tayininde kullanımını olanaklı kılmıştır. İnsan DNA zincirinin yaklaşık üç 

milyar bazdan oluştuğu ve bu zinciri oluşturan bazların bireyler arasında ortalama her 

bin bazda bir farklılık gösterdiği bilinmektedir. Mutasyonlar nedeni ile oluşan DNA 

zincirleri arasındaki bu baz farklılıkları bireyler arasındaki polimorfizmin sebebidir 

(13).  

DNA polimorfizmi sekans ve uzunluk polimorfizmi olmak üzere iki ana başlık 

altında sınıflandırılabilir. 

2.1.Dizi (Sekans) polimorfizmi 

 İlk bulunan polimorfizmlerdir. DNA molekülünü oluşturan baz dizisindeki 

insersiyon, delesyon veya yer değişikliği (substisyon) sonucu oluşurlar. HLA geninin 

aşırı değişken bölgeleri ve mitokondrial DNA’nın D-loop bölgesi sekans polimorfizmi 

gösteren ve adli amaçlı kimliklendirmede sıklıkla kullanılan bölgelerdir(14,15). İnsanda 

6.kromozomun kısa kolu üzerinde bulunan HLA-DQA1 lokusu son yıllara kadar gerek 

nesep davalarında gerekse adli amaçlı kimliklendirmede sıklıkla kullanılmıştır. Mt 

DNA dizilemesi sureti ile kimliklendirme ise özel koşulların varlığında kullanılan ve 

DNA dizi polimorfizmine dayalı bir diğer yöntemdir. Özellikle maternal kalıtımın 

gösterilmesi gereken durumlar ile çekirdek DNA’sının degrade olduğu durumlarda  

yararlı olmaktadır. Son yıllarda adli bilimler alanında kullanım alanı bulan bir diğer 

sekans polimorfizmine dayalı analiz yöntemiyse SNP (Single Nucleotid Polymorphism) 

analizi olarak adlandırılan tek nükleotid polimorfizmleridir.  

2.2.Uzunluk polimorfizmi 

 İnsan genomunda belirli baz dizilerinden oluşan çekirdek ünitenin birbiri ardı 

sıra değişik sayıda tekrarından oluşan DNA fragmanları bulunmaktadır. Ardışık olarak 

tekrar eden bu dizilerin tekrar sayıları toplumu oluşturan bireyler arasında farklılıklar 

gösterdiği için bu polimorfizmlerden adli amaçlı kimliklendirmede yararlanılmaktadır. 

Bireyler arasındaki tekrar sayısı değişikliği bu spesifik fragmanın uzunluğunun değişik 

olmasına yol açmaktadır. Uzunluk farkı gösteren bu DNA bölgeleri VNTR’lar (Variable 

Number of Tandem Repeats) olarak adlandırılmaktadır. VNTR’lar nükleotid veya  
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nükleotidlerin delesyon, insersiyon ve/veya eşit olmayan krosing-over’ı sonucu 

oluşabilmektedir. Mendel yasalarına göre kalıtılırlar. Yüksek ayırt etme gücüne 

sahiptirler. VNTR’lar tekrar dizilerinin içerdikleri baz sayısına göre ikiye ayrılırlar. 

Tekrar dizisi altı baz çiftinden fazla ise Uzun Ardışık Tekrarlar (Long Tandem Repeats; 

LTRs) ya da minisatellit, iki ile altı baz çifti arasında ise Kısa Ardışık Tekrarlar (Short 

Tandem Repeat-STRs) ya da mikrosatellit olarak adlandırılırlar (13).  

2.3.DNA Zincirindeki Polimorfik Bölgelerin Analizinde Kullanılan Yöntemler 

2.3.1.Sınırlı Parçacık Uzunluk Polimorfizmi (Restriction Fragment Length 
Polimorphism-RFLP) 

Tek nükleotid değişimi ile ortaya çıkan polimorfizmlerin incelenmesi uzun süre 

genellikle RFLP denilen ve uzunluk farklılığına dayanan teknik vasıtası ile yapılmıştır. 

Yöntem çift zincirli DNA’nın restriksiyon enzimleri vasıtası ile bu enzimlere spesifik 

olan bölgelerden kesilmesi esasına dayanır.  

Restriksiyon enzimleri bakterilerde doğal olarak bulunan enzimlerdir. Her enzim 

DNA’da kendine özgü farklı bir bölgeyi tanır ve DNA bu kesim noktalarından kesilir. 

Bu nedenle restriksiyon enzimlerine “moleküler makas” ismi verilmektedir. Hae III, 

Hinf I, Pct I, Eco RI adli amaçlı RFLP analizinde sık kullanılmış olan restriksiyon 

enzimlerindendir. Kesim işlemi sonucunda uzun DNA molekülü restriksiyon 

fragmanları olarak adlandırılan çok sayıda, nispeten küçük DNA parçacıklarına ayrılır. 

Bu parçacıkların uzunluğu birkaç yüz ile birkaç bin baz çifti uzunlukta olabilir. 

Ekstrakte edilen DNA’nın tek bir enzimle dahi sindirilmesinden sonra farklı dizi ve 

uzunlukta yüz binlerce kesilmiş DNA fragmanı oluşur.  

Bu fragmanların görünür hale getirilmesinde kullanılan teknik 1975 yılında 

Edwin Southern tarafından geliştirilen ve adına izafeten “Southern Blot” olarak anılan 

yöntemdir (16). Yöntemin esası restriksiyon enzimi ile kesilerek bir çok fragmana 

ayrılan DNA’nın bu fragmanlarının agaroz veya akrilamid jel elektroforezi ile 

elektroforetik olarak ayrılmasını takiben fragmanların denatüre edilmesi ve naylon 

membrana transferi sonrasında spesifik problar ile hibridizasyonuna dayanır. Problar 

komplementer DNA dizisine spesifik olarak hazırlanmış, tek zincirli, radyoaktif 

izotoplarla işaretlenmiş, kısa DNA parçacıklarıdır. Hibridizasyon uygun hibridizasyon 

solüsyonları içeren banyolarda gerçekleştirildikten sonra nonspesifik bağlanmalar 

yıkanarak uzaklaştırılır ve oluşan bandlar X-ray’de otoradyografik olarak gösterilir. 

Yöntem adli amaçlı kimliklendirmede bir çok single-lokus prob kullanımı ile  
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uygulanabildiği gibi Jeffrey ve arkadaşları tarafından geliştirilen multi-lokus problar ile 

de yapılabilmektedir. Tek lokus için oluşturulun RFLP polimorfizmi single-lokus RFLP 

adını alırken çeşitli kromozomlarda bulunan benzer tekrar dizilerin bulunduğu çok 

sayıdaki lokustaki alelik varyasyonların bir arada tanımlanmasına multi-lokus RFLP adı 

verilmektedir. Bu şekilde elde edilen otoradyogramlar parmak izi gibi bireye özgü 

olduğundan DNA parmak izi olarak adlandırılmakta ve görünümleri marketlerdeki 

barkodları andırdığı için sistemin sonuçlarını değerlendirmek oldukça güç olmaktadır 

(17).  

Multi lokus RFLP yönteminin ayırt etme gücü çok yüksek olmakla birlikte 

sadece degrade olmamış DNA varlığında başarılı sonuçlar alınabilmesi ve yaklaşık 500 

ng yüksek moleküler ağırlıklı DNA’ya ihtiyaç duyması yöntemin kullanımını 

sınırlamaktadır. Oysa single-lokus RFLP için 20-100ng genomik DNA yeterli 

olmaktadır. Multi-lokus probların bir diğer zayıf yönü bir biri ile ilişkisiz türler arasında 

çapraz reaksiyonlar görülebilmesidir (18,19). 

Yöntem son derece güvenilir olmasına rağmen uzun sürmesi, zahmetli olması, 

radyoaktif madde ile temas gerektirmesi ve fazla miktarda DNA’ya ihtiyaç duyulması 

gibi sınırlayıcı yönleri vardır. Sayılan bu nedenlerden dolayı bugün için yerini PZR 

tekniğine dayalı STR analizlerine bırakmıştır. 

2.3.2.PZR 

PZR hücre çekirdeği içerisinde cereyan eden DNA replikasyonunun bir 

analoğudur (20). DNA’nın hedeflenen bir bölgesinin eksponansiyel olarak çoğaltılması 

amacına hizmet eder. İlk defa 1985 yılında Mullis tarafından tanımlanmıştır (20). 

Yöntemin esası çoğaltılması istenen hedef DNA bölgesinin hemen yakınındaki dizilere 

komplementer olarak sentez edilen oligonükleotidlerin, denatüre edilen DNA 

zincirlerinin farklı uçlarına bağlanması ve bu bağlanma noktalarından itibaren DNA 

polimeraz enzimi yardımı ile DNA’nın 3' ucu yönünde komplementerinin sentez 

edilmesine dayanır. Bu yöntem ile başlangıçta var olan DNA’daki hedef bölgelerin 

milyonlarca kopyasının elde edilmesi işlemine amplifikasyon adı verilir (20,21). 

PZR işlemi üç aşamada özetlenebilir: 

2.3.2.1. DNA zincir ayrılması (Denatürasyon) 

Başlangıçtaki inceleme konusu DNA çift zincirli olup bunun tek zincirli hale 

getirilmesine, yani iki zincirin arasındaki hidrojen bağlarının koparılarak birbirinden 

ayrılması işlemine denatürasyon adı verilir. Denatürasyon biyoloji, biyokimya , tıbbi 

 

 



 6 

 genetiğin bir çok alanında DNA’yı formamid gibi kimyasallarla muamele ederek, ısıya 

maruz tutarak oluşturulabilir. Ancak PZR’da bu işlem DNA’nın yüksek ısıda belirli bir 

süre tutulması ile elde edilir. Bu ısı ve süre sıklıkla 90-95 C° de beş dakikadır. 

2.3.2.2. Primer bağlanması (Annealing) 

Tek zincir haline gelen her bir DNA’nın çoğaltılması istenen bölümüne bitişik 

nükleotidlere komplementer olan bir oligonükleotid grubu (primer olarak adlandırılır) 

yaklaşık 90-95 C° derecelik ısının düşürülmesi ile komplementeri olan dizileri tanır ve 

onlara bağlanır. Bu işlem için uygun sıcaklık 50-70 C° arasında değişmektedir. 

Annealing ısısı primerin nükleotid içeriğine göre değişir. Primerin yapısındaki GC 

sayısı arttıkça anealing için uygun olan ısı da yükselir. Çok sayıda primerin optimize 

edildiği multipleks PZR’larda primerlerin bağlanma ısısının birbirine yakın olması PZR 

verimliliği açısından çok önemlidir. Primerlerin içerdiği nükleotid sayısı 18-30 arasında 

değişmekle birlikte sıklıkla 20 civarındadır.  

2.3.2.3.Zincir uzaması (Ekstansiyon) 

Ortama eklenmiş olan DNA polimeraz enziminin primerlerden itibaren hedef 

diziye komplementer nükleotidleri eklemesi ile zincirin uzamasıdır. Bunun için DNA 

polimeraz enziminin optimum aktivite gösterebileceği bir ısıya (68-72 C°) ihtiyaç 

vardır. Bu şekilde hedef DNA bölgesi replike olmuş olur. Yeni sentezlenmiş bu 

komplementer dizi daha sonra tekrar denatüre edilir ve bir sonraki döngü için  hedef 

diziyi oluşturur. 

Amplifikasyon hiçbir zaman % 100 başarı ile gerçekleşmez. Genellikle 30 

döngü sonrasında hedef dizinin 106 -107 adet kopyası elde edilmiş olur. Primerlerde 

fiziksel olarak amplifikasyon ürünleri ile birleşir. 

Bu yöntemin avantajları eser miktardaki biyolojik örneklerden dahi DNA 

tiplemesine olanak vermesidir. Yöntemin hızlı ve kolay olması ise bir diğer avantajıdır 

(21-24). 
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PZR aşamaları Şekil 2.1’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 2.1. Polimeraz Zincir Reaksiyonu Aşamaları. 

2.3.2.4.Primer Seçimi 

Primer dizilerinin seçiminde bazı temel kurallara uyulması hedef DNA 

bölgesinin başarılı bir şekilde çoğaltılmasını sağlar. 

� Seçilen primer dizisi, çoğaltılacak DNA dizisi içerisinde sadece bir kez yer 

almalıdır. Aksi takdirde DNA dizisi ile primerlerin 3' ucuna yakın bölgesindeki 6-7 

nükleotidlik bir uygunluk primerin kalıp DNA’ya istenmeyen bölgede bağlanması ve 

polimerizasyonun başlaması sonucunu doğurmaktadır. 

� Primer dizisinin 3' ucuna yakın bölgesindeki nükleotidlerin, üç hidrojen bağı 

ile birbirine bağlanan, dolayısı ile daha güçlü bir yapı oluşturan guanin ve sitozinden 

zengin olmaları gerekir. 

� Primerlerin kendi içlerinde uygunluk gösteren diziler içermesi primerin bir 

ucundan kıvrılarak kendi üzerine bağlanmasına yol açabilir. Dolayısı ile primer 

dizisinin seçiminde bu özelliğin bulunmamasına dikkat etmelidir. 

� Primerler birbirleri üzerinde uygunluk gösteren bölgeler taşımamalıdır. Eğer 

3' uçlarında iki veya daha fazla nükleotid uyumu gösterirlerse primer-dimer oluşumuna 

yol açar ve amaç dışı olarak tüketilirler. 
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� Primerlerin GC/AT oranının kalıp DNA’daki orana yakın olması PZR 

etkinliğini artırmaktadır. Çünkü primerlerin bağlanma ve ayrılma ısıları nükleotid 

içeriği ile ilgilidir. 

� Primerler özgül bir şekilde bağlanmayı ve uygun bağlanma ayrılma 

sıcaklığını sağlayacak uzunluk ve nükleotid içeriğine sahip olmalıdır. Bu amaçla 

sıklıkla 18-25 nükleotid uzunluğundaki primerler tercih edilmektedir. Daha kısa 

primerler kullanıldığında özgül olmayan bağlanmalar gerçekleşebilmektedir. Uzun 

primerler ise sentez maliyetini artırmaktadır. 

� Primerlerin ayrılma-bağlanma sıcaklıkları birbirlerine yakın olmalıdır. 

Çünkü PZR’da bağlanma ısısı, sıcaklığı düşük olan primere göre ayarlanmak 

zorundadır. Bu durumda bağlanma sıcaklığı yüksek olan primer, düşük sıcaklıkta 

istenmeyen bölgelere bağlanabilir. Pratikte primerlerin bağlanma-ayrılma ısısı nükleotid 

içeriklerinden saptanabilir. Bunun için primer içeriğindeki adenin ve timinlerin 

sayısının iki ile çarpılması, bulunan sayının dört ile çarpılan guanin ve sitozinlerin sayısı 

ile toplanması gerekir (2.1). 

Tm= 2AT+4GC        (2.1) 

Örneğin; 14 Adenin ve Timin, 8 Guanin ve sitozin içeren toplam 22 nükleotid 

uzunluğundaki bir primerin bağlanma sıcaklığı, Tm= 2(14)+4(8)=60°C’dir (25). 

2.3.2.5.Monoplex ve multiplex PZR 

Başlangıçta DNA üzerindeki tek bir bölgeyi hedef alan ve çoğaltan PZR 

reaksiyonları yapılırken gelişen teknoloji ile çok sayıda DNA bölgesinin bir arada 

çoğaltılabilmesi mümkün olmuştur. Bu sayede tek reaksiyon ile çok kısa sürede sonuç 

alınabilmektedir. İlk geliştirilen multipleks PZR kitleri üç lokusu bir arada amplifiye 

eden üçlü primer karışımlarından ibaret iken daha sonra 5, 8, 10, 13 ve son olarak 16 

lokusu bir arada amplifiye eden kitler geliştirilmiştir (26). 

 Multiplex PZR sistemleri çok iyi optimize edilmelidirler. Çünkü her STR 

lokusunun farklı primer içeriği, dolayısı ile de farklı primer bağlanma ısısı vardır. Yine 

farklı lokusların değişik alelleri yakın baz uzunlukta olabilmekte ve jel elektroforezi 

sırasında birbiri üzerine çakışabilmektedirler.  Kapiler elektroforez ile değişik renk 

boyalar kullanılarak bu durum sorun olmaktan çıkarılmıştır (27).  
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2.3.3.ASO Hibridizasyon (Allel Spesific Oligonucleotid-Reverse Dot-Blot Analizi) 

PZR’nin adli amaçlı kullanımı ilk olarak alele özgü oligonükleotidler 

kullanılarak olmuştur. RFLP’nin tersine uzunluk polimorfizminin değil dizi 

polimorfizminin gösterilmesi esasına dayanır. Ayırım gücü RFLP’ye nazaran düşüktür. 

Bu amaçla yıllarca  7 alel içeren HLA DQA1, takibende LDLR (Low Density 

Lipoprotein Receptor), GYPA (Glycophorin A), HBGG (Haemoglobin G Gamma 

Globin), D7S8 ve GC (Group Specific Component) lokuslarını içeren PM (Polymarker) 

kitleri kullanılmıştır. LDLR, GYPA ve D7S8 iki alel, HBGG ve GC lokusları ise üç 

alele sahiptiler ve her iki sistemde reverse dot blot yöntemiyle çalışılmaktaydı. 

Yöntemin aşamaları aşağıda kısaca özetlenmiştir: 

� Amplifikasyon: HLA DQA1 ve PM lokusları tek PZR reaksiyonu ile bir 

kerede amplifiye edilir. Amplifikasyon amacı ile kullanılan primerler Biotin ile 

işaretlenmiştir.  Bu aşamaya kadar ki süreç STR’lar ile aynıdır. 

� Hibridizasyon : Uygun ısı ve tuz solüsyonları bulunan ortamda 

amplifiye edilmiş PZR ürünleri, “prob”ların emdirilmiş olduğu test çubukları (strip) 

üzerine gönderilerek hibridizasyon gerçekleştirilir. Test çubukları çalışılacak lokusların 

sahip olduğu tüm olası alellere komplementer dizilerin sentez edilmesinden oluşan 

“prob”ların emdirilmesi esasına dayanmaktadır.  Enzim konjugat olarak streptoavidin 

horseradish peroxidase kullanılarak işaretleme işlemi gerçekleştirilir. 

� Renklendirme : Renk gelişimi her bir örnek için sitrat tamponu, 

hidrojen peroksit ve kromojen reaktifleri kullanılarak karanlık ortamda gerçekleştirilir 

(28,29). 

2.3.4.VNTR  

VNTR insan genomundaki farklı sayıda birbiri ardına tekrarlayan bölgelere 

verilen addır. Bunların daha kısa tekrar gruplarından oluşan alt gruplarına ise STR adı 

verilmektedir. Genellikle 2-6 bç (baz çifti) uzunluktaki çekirdek ünitenin 10-50 kez ardı 

ardına tekrarından oluşan ve sıklıkla toplam olarak 100-400 baz çifti uzunluğundaki 

DNA tekrar üniteleridir. İlk kez 1991 yılında Edwards ve arkadaşları tarafından 

tanımlandıktan kısa süre sonra geniş kullanım alanı bulmuş ve birbiri ardına çok sayıda 

yeni STR lokusu tanımlanmıştır (30).  

Bu tekrar dizilerine genom boyunca ortalama her 6-10 kb (kilobaz) da bir 

rastlanır. Genom boyunca yaklaşık 500.000 STR lokusunun olduğu tahmin 

edilmektedir. Genomda iki nükleotid tekrarlarına daha sık rastlanmaktadır. Ancak iki 

nükleotid tekrarlarındaki iki bazlık bir farkın ayırımı güç olduğundan adli amaçlı olarak  
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genellikle tetranükleotid tekrarlar kullanılmaktadır. VNTR ana sınıflamasında yer alan 

ve daha uzun tekrar ünitelerinin (7-16 bç) daha fazla tekrarından oluşan  minisatellit 

tekrar ünitelerinin (LTRs-Long Tandem Repeats) PZR tekniği kullanılarak çoğaltılması 

sureti ile çalışılan polimorfizme Amplifiye Parça Uzunluk Polimorfizmi adı 

verilmektedir.  

STR’lar VNTR’lar arasında yer alan kısa tekrar ünitelerinin nispeten az sayıdaki 

tekrarından oluştukları için alelik varyasyonları minisatellitlere nazaran az olup dolayısı 

ile ayırım güçleri daha düşüktür. Ancak bu eksiklikleri çok sayıda lokus bir arada 

amplifiye edilereki fazlası ile giderilir. Günümüzde daha kısa DNA fragmanları 

içermesi nedeni ile kısmen degrade örneklerde dahi sonuç alınabilmesi, çalışma 

kolaylığı ve bir çok lokusun bir arada amplifiye edilebilmesi nedeni ile yüksek ayırım 

gücü göstermesi gibi üstün özellikleri sayesinde STR’lar adli amaçlı kimliklendirme ve 

nesep davalarında tercih edilen hakim yöntem olmuştur. 

2.3.5.STR (Short Tandem Repeat Polimorphism-Kısa Ardışık Tekrar 
Polimorfizmi) 

2.3.5.1.STR’ların Adlandırılması  

Artan globalizm rüzgarı ile suçlar sınır tanımaz olmuş ve ülkeler arasında veri 

alışverişini zorunlu kılmıştır. Laboratuarlar arasında veri alışverişi yapılabilmesi ve 

sonuçların adli makamlara sunulabilmesi için STR lokuslarının ve lokus alellerinin 

adlandırılmasında standardizasyona gidilmesi gerekmiştir.  

Bu nedenle ISFH (International Society of Forensic Hemogenetics, Uluslararası 

Adli Hemogenetik Derneği) 1992 yılında lokus ve alellerin adlandırmasında uyulacak 

kuralları ortaya koymuştur.  Bu kurallara göre STR lokuslarının isimlendirilmesi dört 

aşamada yapılmaktadır. İlk harf olan D; DNA’yı sembolize eder. İkinci sıradaki rakam; 

lokusun hangi kromozomda yerleşik olduğunu  gösterir. Üçüncü harf olan S (Single); bu 

lokusun DNA dizisinde tek olduğunu ifade eder.  En sonda yer alan  sayı ise; lokusu o 

kromozomda yer alan diğer STR lokuslarından ayıran rakamdır. Örneğin D5S21 bu 

kurallara göre isimlendirilen bir lokustur. 

Alelik adlandırma ise her alelin içerdiği tekrar sayısına göre yapılmaktadır. 

Tekrar dizilerinin bir kısmı sadece aynı basit tekrarlardan oluşurken bir kısmı ise iki ya 

da daha fazla, farklı, basit tekrar dizileri içerir.  Kompleks tekrar dizilerinden oluşan bir 

diğer grupta ise dizi boyunca değişik sayı, uzunluk ve baz tekrarı içeriği olan tekrar 

dizileri vardır. 
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Buna göre her alele tekrar adedini gösteren bir sayı verilir.  Örneğin yaygın 

kullanılan THO1 lokusunun en küçük aleli 5’tir ve beş “AATG” tekrarı içerir.  En 

büyük alel olan “10” ise adından da anlaşıldığı gibi on tetranükleotid tekrarı içerir.  

THO1 lokusunun “9.3” olarak numaralandırılan alelinde ise dokuz tetranükleotid 

tekrarından sonra üç bazlık “ATG “ bazlarından oluşan inkomplet bir tekrar dizisi yer 

alır. Daha komplike bir diziye sahip DXS8377 lokusu ise adından da anlaşıldığı gibi X 

kromozomu üzerinde yerleşiktir. En küçük alel olan 38 nolu alelin baz dizisi tekrarı 

“(AGA)19-(GGA-GAA)5 –(AGA)2-GGA-(AGA)6 ” şeklinde iken 53 nolu alelin baz 

dizisi tekrarı “(AGA)32-(GGA-GAA)6–(AGA)2-GGA-(AGA)6 ” şeklindedir (31,32). 

2.3.5.2.STR lokus seçim kriterleri   

1.Lokusun ayırım gücünün %90’nın üzerinde olması,  

2.Gözlenen heterozigozite oranının %70’in üzerinde olması, 

3.En kısa ve en uzun alelinin 90-500 bç arasında yer alması, 

4.Amplifikasyon hassasiyetinin yüksek olması, 

5.Düşük mutasyon oranına sahip olması, 

6.Uygun olmayan biyolojik örnek (delil) varlığında dahi sonuç alınabilmesi 

gereklidir (33,34).  

2.3.5.3.STR’larda mutasyon 

STR lokusları düşük, orta ve yüksek düzeyde mutasyona uğrayabilmektedir. 

Ancak bir STR lokusunun adli tıpta kullanılabilir olması için yukarıda da belirtildiği 

gibi düşük mutasyon oranına sahip olması gerekir. STR’lar nokta mutasyonları 

gösterebildikleri gibi sıklıkla tekrar artışı ya da azalması şeklinde mutasyon 

gösterebilirler. Nokta mutasyonları insersiyon ve delesyonlar şeklindedir. 

Mikrosatellitlerde  lokuslar arasında kısmi farklılıklar olmakla birlikte mutasyon 

oranının her jenerasyonda 10-3 ile 10-4 arasında değişmekte olduğu bildirilmektedir 

(35,36). Lokuslar arasında şimdiye kadar bildirilen en yüksek mutasyon oranı ACTBP2 

(SE33) lokusundadır (37).  

Mikrosatellitlerde mutasyon tekrar dizisini içeren bölgenin replikasyon sırasında 

ayrıldıktan sonra shift (kayma) sonucu yanlış birleşleşmesi ile ortaya çıkar. Bu yanlış 

birleşme bir tekrar artışına ya da bir tekrar azalışına yol açan delesyon veya insersiyona 

sebep olur (38). Araştırmacılar mutasyon oranının lokusun tekrar sayısı ve dolayısı ile 

uzunluğu arttıkça fazlalaştığı konusunda hem fikirdirler (39) Bu durum replikasyon   
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sırasındaki kaymanın tekrar sayısı fazla olan uzun lokuslarda meydana gelme 

olasılığının artması ile açıklanmaktadır (40). Mutasyon oranı türler arasında farklılık 

gösterdiği gibi aynı tür içinde lokuslar arasında da farklılık göstermektedir (41,42). 

Erkeklerde mutasyon sıklığı kadınlardan fazladır (43,44). 

2.3.5.4.STR’ların adli amaçlı kullanım alanları 

1.Adli olaylarda failin tesbiti, 

2.Nesep tayini ve her türlü akrabalık ilişkisinin ortaya çıkarılması, 

3.Göçmen alımlarında, 

4.Kitlesel felaketlerde ölenlerin kimliklendirilmesi amacı ile kullanılmaktadır 

45-47).  

 STR’lar insanlardaki bu kullanımının yanında veterinerlik alanında saf kan 

atların ya da ülkemizde zaman zaman rastlandığı gibi dava konusu olmuş küçük ve 

büyük baş hayvanların nesep tayini amacı ile kullanılmaktadır. Hayvan DNA’sından 

STR analizinin yabancı ülkelerdeki kullanımı ise daha fazla kedi, köpek gibi evcil 

hayvanların biyolojik örnekleridir. Çünkü bu hayvanlar ev, iş yeri gibi ortamlarda 

beslenmesi nedeni ile bir çok kriminal olayda fail ile olayın ilişkilendirilmesinde delil 

değeri taşıyabilmektedirler. Bu amaçla cinayet, ırza geçme gibi olayların cereyan ettiği 

olay yerinde ve/veya failin giysi veya üzerinde saptanan mağdur/e’ye ait evcil 

hayvanların kılı bir çok olayın çözümünde yardımcı olmaktadır (48-49). 

2.4.Otozomal Olmayan Genetik Belirteçler 

2.4.1.Mitokondrial DNA ve Adli Amaçlı Kullanımı 

Hücresel DNA’nın % 0.5’e yakınını Mitokondrial DNA (mtDNA) oluşturur.  

İnsan mitokondrial DNA’sı sirküler yapıda, 16569 baz çifti uzunluğunda bir moleküldür 

(50-53). Ağır ve hafif zincir olarak adlandırılan çift halkadan oluşan bir yapıya haizdir. 

Dört nükleotidden her biri halka yapısında eşit oranlarda yer almaz.  Guanin ve 

adenozinden zengin olan zincire H-zinciri (heavy-ağır zincir), sitozin ve timinden 

zengin olanına ise L-zinciri (light-hafif zincir) adı verilir.  

mtDNA’daki kodlayan bölümler 22’si transfer RNA, 2’si ribozomal RNA, 13’ü 

ise enzim olmak üzere toplam 37 gen içerir (51). Adli önem arz eden bölüm ise 

kodlamayan ve D-lup (Displacement-loop) olarak ta adlandırılan 1125 baz uzunluktaki 

dizi değişkenliği gösteren kontrol bölgesidir. Bu yapı replikasyon sırasında elektron 

mikroskobu ile gözlenebilir. Bu bölgede 3 aşırı değişken bölge tanımlanmıştır. 
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 Bunlardan HV I 16024-16365 bazları, HV II ise 73-340 arasında yer alır. HV III 

bölgesi yeni tanımlanmış olup diğerlerine göre daha az değişkendir (54-58).    

  Bu bölge ağır ve hafif zincir promotorlarını, transkripsiyonu düzenleyici 

elementleri, mitokondrial transkripsiyon faktörlerinin bağlanma noktalarını ve TAS’ları 

(Termination Associated Sequence) içerir (59-61). 

 Mitokondrial DNA gerek mtDNA polimeraz  enziminin aktivitesinin azlığından 

gerekse DNA tamir sisteminin olmamasından dolayı nükleer DNA’ya göre yaklaşık 6-

17 kez daha yüksek mutasyon oranına sahiptir (50,51,53,62-65). Kontrol bölgesindeki 

en yaygın mutasyon tipi tek baz subsitüsyonudur. Transisyon transversiyondan yaklaşık 

kırk kez fazla görülür.  Küçük insersiyonlar ve delesyonlar 302-310 ve 16183-16194 

arasındaki iki homopolimerik bölgede yaygındır (poli C bölgesi). Uzunluk 

heteroplazmisi ise homopolimerik bölgedeki tekrarlayan baz sayısındaki değişimle 

kendini gösterir ve nokta heteroplazmisinden daha yaygındır (52). Evolüsyonel süreçte 

mtDNA zincirini oluşturan bazı bölgeler son derece stabil iken bazı baz aralıklarının 

mutasyona daha yatkın oldukları görülmektedir. Bazı biyolojik örneklerin mtDNA 

dizisinin diğer dokulara göre daha fazla değişkenlik gösterdiği de ayrı bir gerçektir. Bu 

duruma en iyi örnek olarak saç verilebilir (66-69).  

Mitokondriler spermin kuyruk kısmında yer alırlar. Oysa fertilizasyon sırasında 

ovumun zona pellusida tabakasını sadece spermin baş kısmı geçer. Ancak az miktarda 

paternal mtDNA’nın fertilize yumurtaya transfer olduğunu söyleyen bazı yayınlar 

bulunmaktadır (70-72). mtDNA rekombinasyona uğramaz. Kalıtımı maternal yolladır 

(52,65,73). Bu nedenle  babalık davalarında mtDNA’nın kullanım alanı yoktur (53).  

Bazı adli amaçlı kimliklendirme olgularında nükleer DNA elde edilemez. Bu 

durum sıklıkla biyolojik örneğin çok eski olması ve/veya olumsuz koşullara maruz 

kalması nedeni ile DNA’nın degrade olmasına bağlıdır. Isı, ışık, rutubet DNA’nın 

degrade olmasına yol açan başlıca faktörlerdir. Bir diğer sebep ise biyolojik delilin az 

miktarda nükleer DNA içerdiği bilinen köksüz saç, eski kemik dokusu gibi örnekler 

olmasıdır. Oysa tüm bu durumlarda mtDNA’nın ekstrakte edilebilmesi olasıdır. 

mtDNA’nın dış koşullara nükleer DNA’ya nazaran daha dayanıklı olmasının üç nedeni 

vardır. 

1.Her hücrede bir adet çekirdek DNA’sı bulunurken  mtDNA’nın 1000-10000 

kopya halinde bulunması, 

2.Mitokondrilerin çift çeperli organeller olmasının yapının olumsuz koşullara 

direncini artırması, 
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3.mtDNA’nın kapalı, sirküler bir yapıya sahip olması(65,74,75). 

 mtDNA analizi diğer dizileme analizleri gibi büyüklükleri farklı DNA 

fragmanlarının son bazlarının belirlenmesi ve sıraya dizilmesi esasına dayanmaktadır 

(SANGER metodu) (76).    

  

• mtDNA’nın yukarıda sayılan haller dışında kullanıldığı durumlar: 

 -Antropolojik çalışmalar. 

 -Arkeolojik çalışmalar. 

 -Kitlesel felaketler. 

 -Toplu mezarlardan kimliklendirme çalışmalarıdır. 

Sonuçları rapor etmeden önce çalışılan bölge en az iki kez dizilenmiş olmalıdır. 

Eğer şüpheli örnek ile karşılaştırılacak kişiden alınan örnek iki baz farklılığı gösteriyor 

ise bu iki örneğin aynı kaynaktan gelmediği söylenebilir.   Baz farklılığı ne kadar fazla 

ise bu bulgu daha güvenilir olacaktır. Tam tersi olarak her iki örnek, dizilenen tüm 

bazlar itibarı ile tamamen birbirinin aynı ise potansiyel olarak aynı kaynaktan geldikleri 

düşünülür. Aynı bölgede  heteroplazminin bulunması bu iki örneğin aynı kaynaktan 

gelmesi ihtimalini daha da güçlendirir. Heteroplazminin şüpheli örnekte bulunup 

karşılaştırma örneğinde bulunmaması veya bu durumun tam tersi iki örnek arasında 

maternal bağın bulunmadığı anlamına gelmez. Her iki dizi arasında tek baz farklılığının 

tespiti halinde ise alınan sonucun iki örneğin aynı kaynaktan geldiği ya da gelmediği 

hususunda kesin  sonuç vermeye imkan  tanımadığı, ancak her iki örnek kan gibi aynı 

biyolojik materyal ise dışlamanın daha olası olduğu şeklinde rapor edilmesi uygundur 

(55,77).  

Tüm bu yararlarına karşın yöntemin sınırlayıcı yönleride bulunmaktadır. Bunlar 

arasında; 

-  Kemiklerin mezardan çıkarılması sırasında insandan kontaminasyon, 

- Doğal çürüme sürecinde  bakteri,  fungus ve insektisitlerle kontaminasyon 

(78), 

- Yöntemin hassasiyeti nedeni ile eser miktarda ki DNA ile dahi sonuç 

verebildiğinden laboratuar ortamında kontaminasyon (79), 

-  Yöntemin uzun sürmesi ve masraflı olması, 

- Henüz her toplumun kendine ait yeterli populasyon genetiği verileri 

bulunmaması sayılabilir (56,76,80-81).  

İnsan mtDNA dizisi ilk olarak Anderson ve arkadaşları tarafından tanımlanmış 

olup bu dizi halen tüm dünyada ilk yayınlayanın adına izafeten Anderson dizisi ya da 
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 Cambridge dizisi (CRS-Cambridge Reference Sequence) adı ile referans dizi olarak 

kullanılmaktadır. Değerlendirmede ilk aşama, çalışılan mtDNA dizisinin referans dizi 

ile karşılaştırılmasıdır.  

2.4.2.Gonozomal STR Polimorfizmi 

Her iki cinsiyet kromozomu üzerinde yer alan polimorfik bölgelerin adli genetik 

incelemelerde son derece yararlı olabileceklerinin ortaya konulması ile bu konuda son 

yıllarda bir çok çalışma yapılmıştır. Son dekatta öncelikle Y kromozom üzerindeki 

polimorfik bölgelerin adli amaçlı kullanımına yönelik olgu bildirileri, istatistik 

değerlendirme yapılabilmesi için frekans hesaplamaları ve ticari kullanıma sunum 

öncesinde multipl Y-STR kitlerinin validasyon çalışmaları yapılmıştır. Y-STR 

çalışmalarından elde edilen başarılı sonuçlar bu kez çalışmaların X-STR analizleri 

üzerine yoğunlaşmasına sebep olmuştur.  

2.4.2.1.Y-STR (Y Kromozom Polimorfizmi) 

Y kromozomu 21. kromozomdan sonraki en küçük kromozom olup akrosentrik 

bir yapıya sahiptir. Genomun sadece % 2 kadarı Y kromozom tarafından oluşturulur. 

Yaklaşık altmış milyon baz çifti içermektedir (82). İnsan Y kromozomu cinsiyet 

determinasyonu, erkek infertilitesi,  testis determinasyonu gibi erkeğe özel çok önemli  

biyolojik fonksiyonlarla ilgili genetik bilgiyi üzerinde taşır (83).  

Y kromozomal STR polimorfizmi göç yollarının araştırılmasında, antropolojik, 

evolüsyonel ve adli genetik alanında son yıllarda gittikçe artan bir kullanım ve kabul 

görmüştür (84,85-88). Sadece erkek ebeveyn tarafından kalıtıldığından dolayı aynı 

soydan gelen tüm erkeklerde yeni bir mutasyon olasılığı dışında bir çok jenerasyon 

boyunca aynı haplotip görülecektir (88,89). Bu özellik Y-STR’nin evolüsyonel 

incelemelerde kullanılması yanında paternite olgularında kullanımını da 

yaygınlaştırmıştır. Özellikle baba adayının bulunamadığı ya da baba adayının biyolojik 

materyalinden DNA elde edilemediği durumlarda çocuk erkek ise baba adayının soy 

ağacında yer alan dede, amca, kuzen vs. gibi herhangi bir erkeğin Y-STR sonuçları 

olayın aydınlatılmasında yardımcı olmaktadır (84,89,90-92).  

Cinsel suçlardaki kullanımı ise Y-STR’nin en etkin olduğu alandır. Cinsel 

suçların büyük bir bölümünde erkek fail, kadın ise mağdur durumundadır. Bu tür 

olgularda materyal iyi koşullarda ve usulüne uygun toplansa dahi  sıklıkla faile ait 

DNA’yı içeren materyal mağdurun fazla miktardaki DNA’sı ile karışmış halde 

bulunmaktadır. Böyle miks örneklere sıklıkla mağdurun vajinasından alınan sürüntü ve  
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iç çamaşırlarında rastlanmaktadır. Miks örneklerde, otozomal STR’lar ile, minör 

komponent ancak % 5’in üzerinde bir oranda ise sonuç alınabilmektedir.  Ayrıca sonuç 

alınabilse bile eğer bir miks örnekteki erkeğe ait komponent az miktarda ise erkeğe ait 

aleller kadına ait aleller ya da onların stutter bantları tarafından maskelenmekte ve profil 

değerlendirilememektedir (86). Oysa sadece erkekte bulunan Y kromozom üzerindeki 

bölgelere özgü primerler kullanılarak yapılan Y-STR çalışmaları erkek ile kadına ait 

DNA oranı arasındaki fark iki yüze bir bile olsa  tipleme sonucu başarılı olabilmektedir. 

Hatta literatürde 200 pg DNA ile dahi sonuç alınan olgular bulunmaktadır (93) .  

İlk tanımlanan Y-STR Y27H39 olup bügün DYS19 olarak adlandırılmaktadır. 

Halen sadece Y kromozoma özgü yirmi beşin üzerinde Y-STR lokusu tanımlanmıştır 

(94-97). Mevcut Y-STR lokuslarının büyük bir çoğunluğu 4-7 alel içeren, orta derecede 

polimorfizm gösteren lokuslardır. Ancak DYS385 gibi birkaç lokusun ayırım gücü 

oldukça yüksektir. DYS385 lokusu ile yapılan çeşitli çalışmalar bu lokusun ortalama 

dışlama gücünün (MEC-Mean Exclution Change) 0,87-0,96 arasında değiştiğini,  

dolayısı ile şimdiye kadar tanımlanan en bilgi verici lokuslardan biri olduğunu 

göstermiştir (92, 98).  Çok merkezli bir çalışma sonucunda ayırım gücü oldukça yüksek 

olan 8 Y-STR lokusu (DYS19,  DYS389I,  DYS389II, DYS390,  DYS391,  DYS392,  

DYS393, DYS385) adli analizler için önerilmiştir (99). Halen 12 Y-STR lokusunun bir 

arada amplifikasyonunu olanaklı kılan ticari kitler satılmaktadır.  

2.4.2.1.1.Y-STR mutasyon sıklığı 

Genetik profilin değerlendirilebilmesi çalışılan her lokusun mutasyon 

oranlarının bilinmesini gerektirir. Otozomal STR’ların mutasyonları şimdiye kadar bir 

çok araştırmacı tarafından çalışılmıştır. Oysa Y-STR mutasyon sıklıkları hakkındaki 

veriler son zamanlara kadar oldukça sınırlıdır. Heyer ve ark.(100), Bianchi ve ark. 

(101), Kayser ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalar (102,103) bu eksikliği nispeten 

gidermiştir. Bu çalışmalar sonucunda bazı lokuslarda hiç mutasyona rastlanmazken 

((DYS392, DYS393), DYS390 lokusunda bu oran 8.58 x 10-3 olarak saptanmıştır. Tüm 

lokusları dikkate aldığımızda ise ortalama mutasyon oranı 2.8x10-3  bulunmuştur. Bu 

sonuç her bin baba/oğul  çiftinden üçünde mutasyon bulunacağı anlamına gelir ki bu 

oran aşağı yukarı otozomal STR’lerdeki mutasyon oranına eşittir (36,104,105). Dört 

tekrarlı Y-STR’lerin iki tekrarlı olanlara göre daha fazla mutasyon gösterdiklerine 

ilişkin yayınlar varsa da tam tersini rapor eden çalışmalarda bulunmaktadır. Fakat  
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müellifler homojen tekrar sayısının artarak 10-11’in üzerine çıkması halinde mutasyon 

olasılığının artacağı konusunda hemfikirdirler (100, 103).  

Babalık testlerinde 6-15 STR lokusu için bir veya iki lokusta,  mutasyona uygun 

dışlama saptandığında bu durum babalığın dışlanmasından ziyade mutasyona atfedilir 

ve babalık hesabı, sözkonusu lokuslardaki mutasyon oranları dikkate alınarak yapılır. 

Oysa ikiden fazla dışlama baba adayının biyolojik baba olmadığı yönünde yorumlanır. 

Çalışılan lokus sayısı arttıkça doğaldır ki mutasyon olasılığı da artacaktır. Bu nedenle 

otozomal STR’larda olduğu gibi Y-STR’larla babalığın dışlanması ancak yeterli sayıda, 

örneğin 9 Y-STR lokusu çalışıldığında en az 3 dışlamanın saptanması ile mümkün olur 

(103). Ancak burada mutlaka alel uzunluğu ve tekrar dizisinin iç yapısı dikkate 

alınmalıdır. Bu gibi durumlarda mutasyon oranı STR’lere göre 100.000 defa  daha 

düşük olan SNP’ler çalışılarak mutasyon olasılığı uzaklaştırılabilir (103,106). Y-SNP 

polimorfizmi Y kromozomda bulunan diğer bir polimorfizm çeşidi olup  

kimliklendirmede Y-STR’lar kadar etkili olmasa da birlikte kullanıldığında oldukça 

yararlıdır. Fazla miktarda DNA gerektirmesi, zahmetli olması, daha düşük ayırım gücü 

göstermesi gibi dezavantajları vardır (106). Y-SNP’ler, PCR-RFLP, alel spesifik 

amplifikasyon, alel spesifik oligo-hibridizasyon ve denatüre edici yüksek performans 

sıvı kromatografi (DHPLC) yöntemleri ile çalışılabilir (106,107). 

 

2.4.2.1.2. Y-STR’ın Kullanıldığı Durumlar 

• Miks örneklerde,  

• Çok sayıda semen donörü varlığında, 

• Kardeşlik tayininde, 

• Çocuk erkek ise babalık davalarında (baba adayının bulunamadığı hallerde 

veya destekleyici olarak), 

• Sadece şüpheliyi değil aynı zamanda şüphelinin baba tarafından tüm erkek 

akrabalarını dışlamakta, 

• Y kromozomdaki amelogenin geni delesyonlarında erkek cinsiyetin tayininde, 

(Amelogenin hem X hem de Y kromozomda bulunmaktadır. Bu nedenle 

amelogenin tayini cinsiyetin saptanmasında en sıklıkla başvurulan yöntemdir. 

Ancak bazan Y kromozomdaki amelogenin bölgesinde delesyon varlığında ya da 

primer bağlanma bölgesindeki bir mutasyonda kişi erkek cinsiyete haiz iken Y 

kromozoma ait pik alınamaz ve kişi yanlışlıkla kadın fenotipinde değerlendirilir. 

Oysa Y kromozomal STR’ler çalışılarak bu tür bir yanılgının önüne geçilebilir.  Y  
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kromozomdaki amelogenin delesyonu beyazlarda nadir olarak görülmekle birlikte 

bazı etnik gruplarda sık rastlanmaktadır (108-110), 

• Ejekulasyon olmasa dahi vaginal penetrasyon iddiası olduğunda (Bir çok 

laboratuar ön araştırma yöntemi olarak cinsel saldırı olgularında mikroskobik ya 

da biyokimyasal yöntemlerle sperm veya seminal sıvının varlığını araştırmakta, 

bulunması halinde DNA incelemelerine gitmektedirler. Oysa erkeğe ait epitel 

hücreleri ya da lökositler ejekulasyon olmasa dahi vaginal penetrasyon varlığında 

tiplendirilebilir. Onun için sperm ya da seminal sıvı varlığını araştıran ön tarama 

testleri negatif sonuç verse dahi mutlaka otozomal STR ve Y-STR çalışılmalıdır).     

2.4.2.1.3. Y-STR’ın sınırlamaları 

• Ayırım gücü otozomal STR’lardan belirgin olarak düşüktür (85). 

• Semenin kaynağını şüpheye yer bırakmayacak şekilde saptamaz. Otozomal 

STR’lerle desteklenmedikçe ancak o aileden bir erkeğin fail olduğu söylenebilir. 

• DYS 391, DYS 393 gibi bazı lokuslar Y spesifik olmayıp kadın DNA’sı ile de 

amplifikasyon gösterebilirler (33,85,87,88). 

• Bazı lokusların baz çifti aralıkları birbirine yakın olduğundan tipleme sırasında 

karışıklığa yol açabilirse de bu sorun floresan boyalı kapiller elektroforez 

teknolojisinde farklı boyalar kullanılarak çözülmüştür (103, 105). 

2.4.2.2. X-STR Polimorfizmi 

X kromozomu yaklaşık 6 µm uzunluğundadır ve 165 milyon baz çifti 

içermektedir (50). Şimdiye kadar X kromozoma bağlı ikiyüzden fazla bozukluk tarif 

edilmiştir. Kadınlar cinsiyet kromozomu olarak iki adet X kromozomuna sahip olup bu 

homolog çiftten bir tanesinin inaktive olarak Barr cisimciğine dönüştüğü kabul edilir. X 

inaktivasyonu dişi somatik hücrelerinde rastgele oluşsa da bu durumun bazı istisnaları 

vardır. Yapısal olarak anomalili olan X kromozomunun tercihen inaktive olması bu 

istisnalardan birisidir. Tercihli inaktivasyon X kromozomal monozomilerin ve 

trizomilerin her zaman ölümcül seyretmemesini açıklayan bir durumdur (111-113). 

 Ebeveynlerin gonozomal kromozomlarındaki bir düzensizliğe sıklıkla infertilite 

eşlik eder. Buna rağmen bazen gonozomal karyotip bozukluğu çocuklarda ortaya 

çıkabilmektedir. Örneğin 45, X karyotipine sahip Turner sendromuna her 5000 canlı 

dişi doğumda bir rastlanmaktadır. Olguların bir kısmı mozaisizm göstermekle birlikte 

hastalığın oluşmasına neden olan temel kusur, kadındaki X kromozomlardan birinin 

monozomisi ya da parsiyel delesyonudur. Turner sendromunda gözlenen diğer 
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 karyotipler ise X kromozomun uzun veya kısa kolunun izokromozomu, uzun ya da kısa 

kolun delesyonu ve yüzük X kromozomu şeklindedir. Fenotipik olarak kadın olan diğer 

seks kromozom düzensizlikleri ise Trizomi X (47, XXX), Tetrazomi X (47, XXXX) ve 

Pentazomi X (47, XXXXX) Sendromlarıdır.  Bir diğer dişi karyotip bozukluğu androjen 

duyarsızlığı ve buna bağlı testiküler feminizasyon olup 46, XY genotipine sahip, 

genetik olarak erkek olan bu bireyler dişi fenotipe sahiptirler. 

 Erkek fenotipi gösteren seks kromozom düzensizliklerinin başında ise 

Klinefelter Sendromu gelmektedir. Bu vakaların %80’i 47, XXY karyotipine sahip iken 

vakaların %20’sinde 49, XXXXY; 48, XXXY; 48, XXYY; 47, XYY; 46, XX gibi farklı 

karyotipler görülebilmektedir. Sözkonusu karyotiplerden özellikle 47, XYY Sendromu 

adli tıp açısından özellik arzeder. Bu bireyler anti sosyal davranışlar gösterdiklerinden 

bir çok kriminal olayın faili olabildikleri gibi fertilizasyon yeteneklerini kaybetmeyip 

sıklıkla kromozomal bakımdan normal çocuk sahibi olurlar. Paternite testlerini olumsuz 

etkileyen bu gibi durumlarla, tüm bu olasılıklar akla getirilerek başedilebilinir. Paternite 

testi sırasında amaç dışı olarak herhangi)(bir gonozomal bozukluk saptandığında 

etkilenen tarafça açık bir şekilde talep edilmedikçe durum bildirilmemelidir (113,114).  

X kromozom üzerinde Xq11-13’de lokalize olan fosfogliserat kinaz geninin 

prostat kanseri, androjen duyarsızlığı, perineal hipospadias ve diğer genetik 

anormalilerin etyopatogenezinde rolü olduğu bilinmektedir. Bu gene yakın yerleşimli, 

oldukça polimorfik bir X-STR lokusunun kronik prostat ve kronik pelvik ağrı 

sendromuna (CP-CPPS) yatkınlığın saptanmasında yararlı olduğu ortaya konmuştur. 

120 CP-CPPS hastası ile 300 kontrol deneğe ait sonuçları içeren bir çalışmada 9.5 ve 10 

alelinin frekansının hastalarda kontrol vakalara nazaran istatistiksel olarak anlamlı bir 

şekilde artmış olduğu bulunmuştur. Bu bulgunun tersine 15 numaralı alelin frekansının 

kontrollere göre hastalarda daha az rastlanmasının hastalığa yakalanma olasılığını 

artırdığı saptanmıştır (115-117).  

X kromozom üzerinde şimdiye kadar 26 üç ve 90 dört tekrarlı polimorfizm 

tanımlanmıştır. Bunlardan 18 tetranükleotid, 3 trinükleotid tekrarın yanında DXS52 

VNTR lokusunun adli genetik incelemelerde kullanımı ortaya konmuştur (118-120). 

Bu X-STR lokuslarından bazıları dizilenmiştir. Xp21 to Xq28 arasında lokalize 

olan DXS9895, DXS8378, DXS7132, DXS6800, DXS7133, GATA172D05, DXS7423 

ve DXS8377 lokuslarının dizilemek sureti ile tekrar baz içerikleri ortaya konmuştur 

(121).  
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Adli amaçlı kullanımı olan lokuslaran DXS6801 lokusu 8-15 arasında sekiz 

tetranükleotid alel içermektedir. Bu lokus ile ilgili bir çalışmada alel frekansları 

açısından kadın erkek arasında fark tespit edilmemiş olup DXS6809 ve DXS6789 

lokusları ile lokalizasyon olarak birbirine yakın oldukları ve aralarında bağlantı oduğu 

gösterilmiştir (119).  

DXS7424 trinükleotid tekrar polimorfik lokusu İnsan Bruton Tirozin Kinaz 

geninin intron 5’ine lokalizedir ve sitogenetik olarak Xq22’ye haritalanmıştır. 147-180 

baz çiftleri arasında yer alan 12 aleli saptanmış ve 9-20 arasında 

numaralandırılmıştır.Bu lokusun ise DXS101 lokusu ile bağlantılı olduğu saptanmıştır 

(122). DXS7424 oldukça informatif bir lokus olup sadece DXS8377, HumARA ve 

DXS101’in bu lokustan daha yüksek PIC değeri (Polimorphism Information Content) 

gösterdikleri tespit edilmiştir (123). 

Şimdiğe kadar adli amaçlar için çalışılmış diğer bazı X-STR lokusları aşağıdaki 

gibidir: HumARA (124-126), HPRTB (127-129), DXS6807 (130), DXS9898 (131), 

DXS6789 (132), DXS101 (133,134) ve DXS10011 (135). 

Son zamanlarda yapılan bir çalışmada HumARA lokusunun bazı genetik 

hastalıklarla ilişkisi saptanmış ve bu lokusun adli amaçlı kullanılmaması şiddetle 

tavsiye edilmiştir (136).  

Şimdiye kadar üç (137), dört (138), beş (139,140) ve son olarak ta yedi 

(DXS6789, HUMARA, DXS10011, DXS7423, HPRTB, DXS6807 ve DXS101) X STR 

lokusu bir arada amplifiye edilmiştir. 268 erkek ve 268 kadının çalışıldığı bu çalışmada 

alel frekansları açısından cinsiyet farkı saptanmadığı gibi yedi lokusun tümünün bir 

arada  amplifiye edildiği 158 erkekte saptanan hiçbir haplotip birbirinin aynı olmamıştır 

(141). Multipleks PZR çalışmalarında bazı güçlükler bildirilmiştir. Bunlar arasında 

HPRTB, DXS101, HumARA, DXS7423 ve DXS8377 lokuslarının çalışıldığı bir 

çalışmada DXS101’in primerinin donup çözülmeye çok hassas olduğu, stutter 

bantlarının sıklıkla oluştuğu, ancak bunların sadece HumARA ve DXS8377 

lokuslarında gerçek bandın %20’sine yakın büyüklüğe ulaşabildiği, yine bu iki lokusun 

DNA miktarı 1 ng’ın altına indiğinde iyi amplifiye olmadığı bildirilmiştir (136,140).  

DXS7423, DXS8377, HumARA, DXS101 lokuslarının bazı alelleri ile mide ve 

kolon kanserinin insidansı arasında kayda değer bir ilişki saptanmıştır (142). 

DYS384 lokusu ilk olarak Gerken ve arkadaşları tarafından tanımlanmış 

(GeneBank veritabanı erişim  numarası, L29968) ve Japon toplumundaki alel  
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frekansları yayınlanmıştır. Ancak sonradan bu lokusun X kromozom üzerinde 

bulunduğu saptanmış ve bu kez  DXS10011 lokusu olarak adlandırılmıştır (Matsuki T, 

accession ID GDB:312393) (135). 

 

2.4.2.2.1. X-STR Polimorfizminin Yararlı Olduğu Durumlar 

- Otozomal STR’lara ek olarak, 

- Sadece annelik sorulduğunda, 

- Baba adayının ölmesi, bulunamaması gibi nedenlerle otozomal DNA profilinin 

çalışılamadığı durumlarda baba adayının yakınları çalışılarak sonuca gitme imkanı 

olabilir. Bu durum çocuğun kız olması halinde geçerlidir. Söz konusu çocuğun iki X 

alelinden birisi annesinden gelirken diğeri babasından gelmek durumundadır. Bu 

durumda çocuğun biyolojik annesinde bulunmayan alellerin babadan geçmiş olduğu 

varsayılır. Baba adayının taşıyacağı X alellerinin kaynağı ise onun annesi 

olduğundan bu amaçla baba adayının annesi veya babaannenin X aktardığı her iki 

cinsten kardeşleri bu amaçla çalışılabilir.  

- Biyolojik babaları aynı olan iki kız kardeşin aynı paternal X kromozoma sahip 

olmaları gerekir. Dolayısı ile iki kız kardeşin aynı babadan olup olmadıklarının 

inceleme konusu olduğu durumlarda X kromozomal STR’ların çalışılması radikal bir 

çözüm sunar.  

- Yakın akraba iki erkeğin baba adayı olduğu durumlarda çocuğun kız olması koşulu 

ile X-STR analizi otozomal STR’lara göre daha yararlı olabilirler. Özellikle bu iki 

baba adayı erkeğin baba oğul olmaları halinde X-STR’lar son derece bilgi verici 

olurlar. Çünk bu durumda her iki baba adayının taşıdığı X kromozomu farklı 

biyolojik kaynaktan gelmiştir. Aynı durum kuzenler içinde geçerlidir.  

- X STR analizi babaanne kız torun arasındaki ilişkiyi ortaya koymada son derece 

yararlı olacaktır. Çünkü kız torunların taşıdığı baba kaynaklı X komozom mutlaka 

babaannenin iki X kromozomundan birisi olacaktır.  

- Abortus materyalinden babalık tayini gerektiğinde eğer fetus dişi ise X-STR analizi 

büyük kolaylık sağlar. Çünkü kürtaj materyalinden fetal dokunun gözle ayırt 

edilmesi gebeliğin yaşı ile ters orantılı olarak hemen hemen imkansızdır. Bu nedenle 

rastgele yapılan örnekleme sonucunda yapılan DNA analizi sıklıkla sadece anneye 

ait alelleri içerirken şanslı olunan bazı vakalarda anne ile fetusun alellerinin miks 

olarak yer aldığı bir sonuçla karşılaşılır. Böyle bir miks örneğin otozomal STR 

çalışılmış olması halinde değerlendirme güçlüğü yaratacağı ve bu durumun yarattığı 
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 şüpheli durumdan sanığın yararlanacağı bu konuda çalışanların malumudur. Oysa 

dişi bir fetusun X-STR analiz sonucunda her lokustaki annede bulunmayan alel 

babadan kalıtılmıştır (143,144). 

- X-STR’ların babalık davalarında otozomal STR’lara nazaran üstünlüğü baba 

adayının daha kolaylıkla dışlanabilmesidir. Çünkü X-STR’ların dışlama olasılığı 

benzer PIC değerine sahip otozomal STR’lara göre daha yüksektir. Bunun nedeni 

baba adayının X STR açısından hemizigot olmasıdır (123). 

- DNA’nın fethi kabir materyalinden veya eski kemiklerden elde edildiği vakalarda 

sıklıkla sadece kısa DNA fragmanına sahip STR’lar başarı ile amplifiye edilebilinir. 

Bu durumda yeterli istatistiksel değer elde edilebilmesi güçtür. Erkekler X-komozom 

açısından hemizigot olduğundan MEC (Mean Exclution chance) değerleri otosomal 

STR’lardan daha yüksek olmaya eğilimlidir. Bu nedenle X-STR’lar kullanılarak arzu 

edilen istatistik değerleri elde etmek mümkündür (123,145,146). 

2.4.2.2.2.Mutasyon oranı 

Mutasyon açısından otozomal STR’larda bildirilene benzer oranlar (2,09X10-3) 

bildirilmiştir. Bu oranlar her bir lokus için değişmekle birlikte henüz veriler 

genellenemeyecek kadar az sayıda mayoza dayanmaktadır. Szibor ve arkadaşlarının 

çalışmalarında DXS8377 lokusunda bu oran 6,58X10-3, DXS7423 lokusunda 8,55X10-3 

olarak bildirilmekle en yüksek mutasyon oranına sahip lokuslardır. Kore 

populasyonunda yapılan 303 baba-kız ve anne-çocuk çiftini kapsayan bir çalışmada 

toplam 29 mutasyon saptanmış olup çalışılan dokuz lokus arasında en sık mutasyon 13 

kez ile DXS9895 lokusunda meydana gelmiştir. Oysa aynı lokusda Szibor ve 

arkadaşlarının çalışmasında 761 mayozda hiç mutasyon saptanmamıştır (116,143). 

 DXS6851 lokusunun çalışıldığı bir populasyonda da 410 mayozda hiç 

mutasyona rastlanmamıştır (119). Hiç mutasyon bildirilmeyen bir diğer çalışma ise kız 

çocukları bulunan 40 aileyi içeren ve DXS7172, DXS7173 lokuslarını kapsayan bir 

çalışmadır (145).  

Evvelki çalışmalarla zıtlık gösteren ve mutasyona rastlanılmadığı bildirilen bir 

diğer lokus 93 mayozu kapsayan bir çalışmada DXS8377 lokusu olmuştur (147). Kore 

toplumunda yapılan ve 18 X-STR lokusunun çalışıldığı 95 aileyi kapsayan bir diğer 

çalışmada sadece GATA172D05, GATA31E08, DXS7132, ve HPRTB lokuslarında 

mutasyon saptanmış olup, ortalama mutasyon oranı  1,31X10-3 olarak tespit edilmiştir 

(148). Kore toplumunda GATA172D05, HPRTB, DXS8377, DXS101 ve HumARA 
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 lokuslarının çalışıldığı 25 ailede sadece DXS8377 lokusunda paternal geçişte bir tekrar 

azalması şeklinde mutasyon tespit edilmiştir (149). 

Alman toplumunda yapılan bir çalışmada ise HPRTB lokusunda 4,92X10-3   

mutasyon oranı bildirilmiştir (129). 

Kız çocuklu 197 (394 mayoz) ailede DXS 6809 lokusunda 2 mutasyon 

saptanmıştır. Bu aile fertlerinin dizi analizinde mutasyonun birisi anneden diğeri 

babadan olmak üzere tek bir tekrar azalması (CTAT tekrar dizisinde azalma) şeklinde 

olduğu görülmüştür. Buna göre %95 güven aralığı baz alınarak yapılan hesaplamada bu 

lokus için mutasyon oranı 5,07X10–3 bulunmuştur. Bu oran daha kompleks tekrar 

dizilerine sahip GATA172D05 lokusuna göre düşük bulunur iken oldukça basit dizi 

tekrarına sahip DXS6800, DXS101, DXS9895, DXS9898 lokuslarına göre ise çok fazla 

bulunmuştur (121,134). 

208 Koreli aileyi kapsayan bir çalışmada çalışılan dokuz lokus itibarı ile 29 

mutasyon saptanmıştır. En yüksek mutasyon oranı DXS6803 lokusunda görülmüştür.İki 

aile dışında mutasyon tek lokusta meydana gelirken bu iki ailede üç ayrı lokusta 

mutasyon saptandığı bildirilmektedir. Mutasyonların çoğunun maternal olması ilginçtir. 

Bir diğer ilginç bulgu delesyon (tekrar azalması) tarzı mutasyonun belirgin olarak 

insersiyon (tekrar artışı) tarzındaki mutasyonlara göre fazla rastlanmış olmasıdır. En sık 

mutasyon 13 olgu ile DXS6803 lokusunda görülürken, bunu 4 olgu ile GATA164A09, 

3 olgu ile DXS7132, ikişer olgu ile DXS8378, DXS9898DXS7133 ve birer olgu ile 

DXS9895, DXS6789, DXS6795 lokusları izlemiştir. Toplam 531 farklı haplotip 

oluşmuş ve çok az sayıda haplotip birden fazla tekrar etmiştir (116).  

Yarı yarıya erkek ve kadından oluşan 240 Polonyalının çalışıldığı DX8378, 

DX7132, HPRTB, DX7423 lokuslarını kapsayan bir çalışmada 46 maternal ve 34 

paternal transferde hiç mutasyona rastlanmadığı bildirilmiştir (150). 

2.4.2.2.3.Lokuslar Arası Bağlantı 

X kromozom üzerinde yakın olarak yerleşimli lokuslar arasında bağlantı olup 

olmadığı konusu bir çok çalışmaya konu olmuş ve halen de olmaya devam etmektedir. 

Kesin bağlantı 210 kişiyi içeren bir çalışmada DXS101 ve DXS7424 lokusları için 

bildirilmiştir (123). Ayrıca DX101 lokusu ile DXS9898, DXS6800 ve ARA lokusları 

arasında zayıf bağlantı bildirilmiştir (134, 137). 
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DXS10011 Xq28 üzerine yerleşiktir. Bu lokusun genetik olarak DXS7423 ve 

DXS8377 lokusları ile bağlantılı olduğu, fakat HPRTB ve diğer X kromozomal STR’lar 

ile bağlantılı olmadığı tespit edilmiştir (151).  

DXS6809, DXS6789 ve DXS6801 lokusları arasındaki genetik mesafe 1 cM ve 

2,6 cM olup her üç lokusta Xq21 üzerindedir. Birbirleri ile olan yakın yerleşimlerinden 

dolayı bağlı lokuslardır (152). 

Polonya toplumunda DX8378, DX7132, HPRTB, DX7423 lokuslarının 

çalışıldığı 120 erkek ve 120 kadını kapsayan bir çalışmada kadın erkek arasında alel 

frekanslarının dağılımı açısından bir fark bulunmadığı bildirilmiştir. Bir diğer tespit ise 

çalışılan lokus alelleri arasında her hangi bir bağımlılık saptanmamasıdır. Her 4 lokusun 

sırası ile X kromozom üzerindeki 1, 2, 3 ve 4. gruplar üzerinde yer alması nedeni ile 

birbirine uzak yerleşimli olmaları bu sonucun nedenidir (150). 

2.4.2.2.4.X-Y Homolog Lokuslar ve STR’lar ile Cinsiyet Ayırımı 

Adli amaçlı kimliklendirmede kullanılan hemen tüm STR kitleri cinsiyet 

ayırımına olanak tanımaktadır. Ancak bu kitler ile amelogenin lokusunun başarılı 

amplifikasyonu en az 0,5-1 ng nükleer DNA ile mümkün olmaktadır. Oysa adli 

kimliklendirmede materyal her zaman bu miktarlarda olmaz. Real-time PZR yöntemi ile 

eser miktardaki DNA’dan bile X-Y homolog amelogenin geninin X ve Y’ye özel 

fragmanlarının kantitasyonu yapılabilmektedir. Bu amaçla 1470-1542 arasında yer alan 

70-73 baz çiftlik bir segment amplifiye edilir. X kromozomunda bu segmentte 3 bazlık 

bir delesyon vardır. Bu delesyon nedeni ile X’e ait segment farklı bağlanma eğrisi 

(melting curve) oluşturur. Bu farklılık Syber Green floresans DNA boyası kullanılarak 

real-time PZR cihazı ile gösterilebilir (153).   

DXYS156 lokusu adından da anlaşıldığı gibi hem Y hem de X kromozom 

üzerinde lokalize homolog lokuslardır. Y kromozom üzerindeki lokusun X’deki 

homoloğundan farkı tekrar dizisi içerisinde 4. tekrardan sonra bir adenin insersiyonunun 

bulunmasıdır. Bu nokta insersiyonu sayesinde çalışılan örneğin bir erkeğe mi yoksa 

kadına mı ait olduğu anlaşılabilir. Bu insersiyonun her zaman dizilemek sureti ile 

gösterilmesi zahmetli olduğundan Cali ve arkadaşları uygun alelik ladder kullanarak 

adenin insersiyonunu , dolayısı ile örneğin erkeğe ait olduğunu STR analizi yaparak 

tespit etmişlerdir. Y kromozomda yerleşik DXYS156 X lokusunun alelleri 4-12 tekrarlı, 

DXYS156 Y lokusunun tekrarları ise 8-15 arasındadır. X lokusunun alelleri genelikle 

10 tekrar ve altında iken, Y lokusunun tekrarları 11 tekrar ve üzerindedir. Ancak bazı  
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toplumlarda X ve Y lokusuna ait aleller üst üste örtüşebilmektedir. Ayırım adenin 

insersiyonunun gösterilmesi ile yapılabilir. Örneğin, X lokusunun 10 nolu aleli 10 tekrar 

taşırken, Y lokusunun bu aleli10.1 olarak adlandırılır ve 10 tekrar yanında 4. tekrarın 

sonunda bir adenin insersiyonu taşır. Bu lokusun örneğin ait olduğu bireyin cinsiyetinin 

tespiti yanında bir diğer yararı örneğin sahibinin Coğrafik kökenine ait bilgi vermesidir. 

Örneğin, DXYS156 lokusunun Y 12 aleli beyaz Avrupalılarda baskın iken, 

Afrikalılarda Y 11 alelinin toplumsal sıklığı %90’lara varabilmektedir. Uzak doğuda ise 

Y 13 ve üzerindeki alellerin hakim olduğu görülmektedir (154). 

DYS391 ve DYS393 lokuslarının X kromozom üzerinde homologları 

bulunmaktadır. Bu nedenle sadece Y kromozom üzerinde bulunması nedeni ile özellikle 

kadın-erkek genotipinin karışık olduğu miks örneklerde diğer Y STR’ler son derece 

ayırt edici olur iken  DYS391 ve DYS393 lokuslarında X üzerindeki homolog kopyanın 

amplifiye edilmemesi için farklı primerler önerilmektedir (155). 

2.4.2.2.5.Tez Konusu X-STR Lokusları Hakkında Genel Bilgiler 

2.4.2.2.5.1. DXS8377 Lokusu 

Trinükleotid tekrarlı bir lokustur. Şimdiye kadar 37-57 tekrarlar arasında toplam 

21 farklı aleli tanımlanmıştır. Bu alellerin fragman uzunluğu 204-264 baz çifti 

arasındadır.Bu lokusun kompleks bir yapısı olduğu saptanmıştır. Saptanan en küçük alel 

olan 38 tekrarlı alelin fragman uzunluğu 207 baz çiftidir. Bu alelin baz dizisi ve 

trinükleotid tekrarı aşağıdaki gibidir: 

PF  -N31-(AGA)19-(GGA-AGA)5-(AGA)2-GGA-(AGA)6-N22-PR 

Bu lokusun bazı alellerinin aynı fragman uzunluğu ve trinükleotid tekrarına 

sahip olmasına rağmen farklı baz dizi gösterdikleri tespit edilmiştir. Örneğin, 51 

numaralı alel toplam 246 baz çifti uzunluğunda ve 51 trinükleotid tekrara sahip iken baz 

dizisi aşağıdaki gibi üç farklı şekilde(izoalel) olabilir: 

PF  -N31-(AGA)28-(GGA-AGA)7-(AGA)2-GGA-(AGA)6-N22-PR 

PF  -N31-(AGA)30-(GGA-AGA)6-(AGA)2-GGA-(AGA)6-N22-PR 

PF  -N31-(AGA)32-(GGA-AGA)5-(AGA)2-GGA-(AGA)6-N22-PR 

Bu bulgu STR çalışılarak aynı alellere sahip olduğu saptanan bireylerin bile 

dizilemek sureti ile ayırt edilebileceğini göstermektedir. 

Bazı çalışmalarda bu lokusta gerçek bandın %20’sine varan pik yüksekliğinde 

stutter bant oluştuğu bildirilmiştir (121,140).  
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2.4.2.2.5.2.HPRTB (Human Fosforibozil Transferaz) Lokusu  

Sitogenetik olarak Xq 26’da yerleşiktir. Tetranükleotid tekrarlarıdır. Fragman 

uzunluğu 147 ile 179 baz çifti arasında uzanan sekiz tanımlanmış aleli vardır. Aleller 9-

17 arasında tekrar içerirler. Nükleotid tekrar içeriği “AGAT” tekrarından ibarettir. 1 

ng’ın altındaki DNA carlığında dahi rahatlıkla amplifiye olduğu bildirilmektedir 

(140,141,156).  

2.4.2.2.5.3.DXS101 Lokusu  

Sitogenetik olarak Xq 21.33-22.3’de yerleşiktir. Trinükleotid tekrarlardır. 

Toplam fragman uzunluğu 179-233 baz çiftidir. Şimdiye kadar 14 ile 32 arasında 

değişen onsekiz aleli tanımlanmıştır. Lokus iki farklı tekrar dizisine sahip olup, bunlar 

“CTT ve ATT” tekrarlarından ibarettir. Örneğin 15 numaralı aleli 182 baz çifti 

uzunluğunda olup (CTT)6(ATT)9 baz dizisi içeriğine sahiptir. Bu lokusunda DXS8377 

lokusunda olduğu gibi bazı alellerinin aynı fragman uzunluğu ve trinükleotid tekrarına 

sahip olmasına rağmen farklı baz dizi gösterdikleri (izoalel) tespit edilmiştir. Örneğin, 

209 baz uzunluğuna sahip 24 numaralı alelin baz dizisi aşağıdaki gibi beş farklı şekilde 

olabilir: 

Pr -N38-(CTT)15-(ATT)9-N53-Pr 

Pr -N38-(CTT)12-(ATT)12-N53-Pr 

Pr -N38-(CTT)14-(ATT)9-N53-Pr 

Pr -N38-(CTT)17-(ATT)7-N53-Pr 

Pr -N38-(CTT)19-(ATT)5-N53-Pr 

1 ng’ın altındaki DNA carlığında dahi rahatlıkla amplifiye olduğu 

bildirilmektedir (134,140,141). Bu izoalellerin farklı baz dizilimine sahip olmasının 

STR analizini olumsuz yönde etkilemeyeceği, aksine sözkonusu heterojenitenin bazı 

vakalarda dizi analizi sureti ile ek bilgiler sağlayacağı bildirilmektedir (157). 

2.4.2.2.5.4.DXS6789 Lokusu 

Sitogenetik olarak Xq 22.3’de yerleşiktir. Tetranükleotid tekrarlardır. 154-198 

baz çifti arasında 13 adet tanımlanmış aleli bulunmaktadır. Bu aleller 13-25 tekrar 

içerirler ve bu tekrarlar “TATC ve TATG” şeklinde iki farklı tekrar dizisine sahiptir 

(132,141,156). 

2.4.2.2.5.6.STRX1 

Sinonimi DXS981’dir. Tetranükleotid tekrarlardır. 9-17 arasında değişen alelleri 

tanımlanmıştır. Baz dizisi “TATC” tekrarından oluşur. Her alelin bu tekrar dizisine ek 
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 olarak bir adet “ATC” nükleotidlerinin eklenmesinden oluşan ara aleli vardır. Bu ara 

aleller 9.3-12.3 şeklinde isimlendirilir. Örneğin 12.3 nolu ara alel  N81-(TATC)11-

(ATC)-(TATC) baz dizisine sahip iken 13 nolu alel N81-(TATC)13 baz dizisine sahiptir 

(158,159). 

Tez konusu X-STR lokuslarının X Kromozomu üzerindeki yerleşimi Şekil 

2.2’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 2.2-Tez konusu X-STR lokuslarının X Kromozomu üzerindeki yerleşimi (STRX1 hariç) 

2.5.Prenatal Babalık Testi 

Riskli gebeliklerde prenatal tanı amacı ile invaziv yöntemlere sıklıkla başvurulsa 

da bu yöntemler prenatal babalık tayini amacı ile nadiren kullanılmaktadır. Bu olgularda 

genellikle babalık tespiti için doğumun olması beklenmektedir.  Ancak zaman zaman 

intrauterin dönemde fetal materyalden babalık tayini yapılması adli makamlarca ısrarla 

talep edilmektedir.  Burada adli makamların doğumu beklemeye tahammül 

edememesinin nedeni sıklıkla ırza geçme sonucu oluşan gebelikler olmaktadır. Buna 

karşın literatürde bildirilen bir çok olguda başta Amerika Birleşik Devletleri olmak 

üzere İtalya, Japonya, Almanya, İsrail ve İspanya gibi bir çok ülkede adli talep 

olmaksızın annenin istemi üzerine dahi intra uterin babalık testi yapıldığı bildirilmiştir 

(160-164). 
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Azımsanamayacak sayıdaki bu olgularda anneyi gebeliğin erken dönemlerinde 

babalık testi yaptırmaya zorlayan etken genellikle kadının gebelikten kısa süre önce 

istem dışı (ırza geçme) ya da yasal eş dışında birden çok partnerle istemli 

beraberliklerinin olmasıdır (159,165). Böylece gerek kadının gerekse evlilik söz konusu 

ise evli çiftin gebeliği sürdürüp sürdürmeme kararını daha sağlıklı verebildikleri ileri 

sürülmektedir (166). 

Ancak  testin yapılması teknik olarak zor ve yapıldığında gerek fetal gerekse 

maternal riskler taşıyan amnios mayii, corion villus örneği ya da doğrudan fetal kan 

elde etmek amacı ile kordosentezi zorunlu kılmaktadır. Amniosentez işleminin 16-18. 

haftalar arasında yapılması, amniyotik sıvının yeterli hacim ve hücre yoğunluğuna bu 

haftalar arasında ulaşılması nedeni ile önerilmektedir (167-169).  

Gebeliğin seyri sırasında paternite tayininin elzem olduğu olgularda risksiz 

çözümün son yıllarda oldukça başarılı sonuçlar alındığı bildirilen ve non-invaziv bir 

yöntem olan gebe kadının periferik kanından fetal hücrelerin ayıklanması işlemi olduğu 

söylenebilir. Bu yöntem ile fetal kanda oldukça yüksek bir oranda bulunan çekirdekli 

eritrositlerin maternal kandan dansite gradient santrifügasyon, seçici hücre 

parçalanması, flow sorting ve MACS (magnetic activated cell sorting) gibi yöntemlerle 

ayrılması sağlanır. Yöntemin hala iyileştirmeye muhtaç yönleri bulunmakla birlikte 

gebeliğin 14 ile 22. haftaları arasında yapılması halinde oldukça başarılı sonuçlar 

alınabilmektedir (170).  

37 prenatal paternite olgusuna karşın 753 olguluk postnatal serinin 

karşılaştırıldığı bir çalışmada baba adayının  dışlama oranı postnatal analizde % 63  

olarak rapor edilirken prenatal seride bu oranı % 47 olarak bildirilmişdir. Bu çalışmadan 

prenatal paternite iddialarının postnatal paterniteye göre daha sağlam dayanaklarla 

yapıldığı sonucu çıkarılabilir. Yabancı kaynaklarda prenatal babalık testinin 

yapılmasına gerekçe olarak gebe kadının baba adayının kimliğine göre hayatında 

boşanma, ayrılık, evlilik gibi önemli kararlar alması gibi çok fazla aciliyet 

gerektirmeyen nedenler yanında biyolojik babanın bilinmesinin kalıtsal hastalıklar 

açısından prenatal tanı verilebilmesi gibi daha sağlam gerekçelerde yer almaktadır 

(171)..  

Ülkemizdeki prenatal babalık testi talebine yol açan nedenlerin başında 

genellikle kamusal düzenin korunması gerçeği yatmaktadır. Bu nedenler arasında  

özellikle ırza geçme olgularında tarafların birbirlerine aşiret kavgalarına yol açacak 

boyutta husumet beslemesi, şüpheli şahsın suçsuz yere gebeliğin sonlanmasına kadar  
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tutuklu kalmak zorunda olması, adli makamın gebeliğin illegal olarak sonlandırılması 

sonucunda delil kaybı olacağına ilişkin kaygıları sayılabilir (171, 172).  

2.6.Adli Amaçlı DNA Veri Tabanı 

Gerek adli genetik incelemelerin günümüzde ulaştığı yaygınlık ve güvenilirlik 

gerekse  kurulan DNA veri tabanlarının suçluya ulaşmadaki maharetinin ve 

caydırıcılığının görülmesi nedeni ile dünya genelinde artık DNA veri tabanlarının 

kurulmasının gerekli olup olmadığı değil, hangi sınırlamalar ve kurallar bütününe tabi 

olması gerektiği, kapsamı gibi daha spesifik konular tartışılmaktadır.  

2.6.1.DNA Veri Tabanlarının Faydaları 

1.Caydırıcılık, 

 a) Suçluların kişisel DNA bilgilerinin veri tabanında bulunduğunu ve 

herhangi bir suç işlediği taktirde yakalanma ihtimalinin yüksek olduğunu bilmesi suçtan 

uzak durmaları sonucunu doğurmaktadır. 

 b) Şiddet içerikli suçların mükerrer suçlar olduğu ve failin yakalanmadan 

önce ortalama altı ya da daha fazla suç işlediği saptanmıştır. Oysa DNA veri tabanları 

sayesinde bu kişiler çok önceleri yakalanabilmekte ve olası şiddet eylemleri 

engellenmektedir.  

2. Faili meçhul olaylarda azalma, 

3. Olayların daha kolay ve kısa sürede çözülmesi, 

4. Toplumun güvenlik güçlerine ve yasalara olan inancında artma, 

5. Güvenlik birimlerinin zaman ve parasal tasarrufunda artma, 

6. Suç isnadı iddialarında belirgin azalma, 

7. Hırsızlık gibi suçların daha ağır suçlar için başlangıç oluşturduğu 

bilinmektedir.  Bu bireyleri kayıt altına alarak olası suçların önüne geçilebilecektir 

(173-175). 

2.6.2.Tarihçe  

1991 yılında Londra'daki Metropolitan Polis Adli Bilimler Laboratuarı, 

1980'lerin ortalarından itibaren çalışmış olduğu tüm örneklerin DNA profillerini 

bilgisayar ortamına aktarmaya başlamıştır. SLP (Single Locus Probing) teknolojisi ile 

elde edilen analiz sonuçlarını içermekte olan bu veriler o yıllarda işlenen cinsel suçların 

faillerinin yakalanmasında anahtar rol oynamıştır. Ancak 1992 yılında bu veri bankası 

Avrupa konvansiyonunun insan hakları ve kişisel verilerin korunması ile ilgili  
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yaptırımları nedeni ile lağvedilmiştir. Oysa aynı yıl Amerika Bileşik Devletleri'nde 

1991 yılındaki çöl fırtınası harekatı sırasında kaybolan ya da ölen felaket mağdurlarını 

kimliklendirmek amacı ile Silahlı Kuvvetler Pataloji Enstitüsü'nde ilk formal DNA 

bankası kurulmuştur (173, 175).  

Dünyadaki DNA veri bankaları ile ilgili ilk yasanın 1980'lerin sonlarında 

ABD'nin bazı eyaletlerinde oluşturulmasını takiben FBI (Federal Bureau of 

Ivestigation), CODIS (Combined DNA Index System) sistemini eyalet veri bankalarını 

oluşturmak ve verilerin paylaşımını sağlamak amacı ile geliştirmiştir. 1999 yılına 

gelindiğinde ABD'deki 50 eyaletin tümünde DNA veri bankaları kurularak yasal 

düzenlemelerini tamamlamıştır. 

Minesota'da 1991 yılında gerçekleşen bir ırza geçme olgusunda olay yerinden 

elde edilen kan ve semenin veri bankasına hırsızlık nedeni ile girilmiş bir hükümlünün 

profili ile tam uyum göstermesi formal anlamda kurulmuş bir DNA veri bankası ile 

aydınlatılan ilk olgu olarak tarihçede yerini almıştır. Yine 1991 yılında uluslararası Adli 

Hemogenetik Derneği bünyesinde Avrupa DNA çalışma grubu oluşturulmuş (EDNAP-

Eupopean DNA Propiling Group) ve bu grubun ilk icraatlarından birisi STR 

teknolojisinin yaygın kullanımı konusunda fikir birliğine varmak olmuştur (176).  

Sürecin hızlanmasında STR teknolojisinin büyük katkısı olmuş ve Avrupa'da 

gerçek anlamda ilk ulusal DNA veri bankası İngiltere'de 1995 yılında kurulmuştur. 

Bugün için dünyanın en geniş DNA veri tabanına sahip FSS’in (Forensic Science 

Service)  Birmingam’daki merkezinde 4.500.000.000 DNA profili bulunmaktadır. İlk 

yıllarda EDNAP tarafından ortak kullanım için tavsiye edilen THO1 ve VWA STR 

lokusları veri tabanına temel teşkil ederken bu lokuslara 1998 yılında FGA ve D21S11 

eklenmiş ve yaygın kabul gören bu dört lokus Avrupa Standart Lokusları (European 

Standart Set of Loci-ESS) olarak anılmıştır. Bir yıl sonra üç ilave lokusun (D3S1358, 

D8S1179, D18S51) İnterpol öncülüğünde standart sete eklenmesi ile çalışılan lokus 

sayısı ve dolayısı ile güvenilirlik artırılmıştır.Bugün için Avrupa’da Interpol üyesi 46 

ülkeden 34'ü DNA veri tabanını oluşturmuş veya oluşturma sürecini başlatmıştır. Bu 

ülkelerin büyük kısmı verilerin uluslararası değişimine izin vermektedir (177). 

2.6.3.Kapsam 

Bugün için olay yerinden elde edilen her türlü biyolojik örneğin DNA 

profillerinin veri bankalarında toplanması konusunda dünyada tam bir fikir birliği 

vardır. Bu konudaki sınırlamalar ekonomik gerekçelerle olmaktadır. Kimliği meçhul  
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ceset ve biyolojik kalıntılardan ve kayıp kişiler ile yakınlarından biyolojik örnek 

alınarak DNA profillerinin çıkarılması hususu da bilimsel çevrelerde geniş kabul 

görmekle birlikte bu son gruptaki kişilerin verilerinin ayrı bir veri tabanında saklanması 

(kayıp kişiler indeksi) ve hiç bir şekilde diğer indeks verileri ile (suçlu indeksi, olay yeri 

indeksi) karşılaştırılmaması önerilmektedir. Oysa failden örnek alınması konusunda 

yaygın bir çeşitlilik vardır (178). 

DNA veri bankasının yasalaşma süresi tamamlanmadan önce işlenen suçlardan 

hükümlü bulunan kişilerden geriye dönük olarak biyolojik örnekleme yapılıp 

yapılmayacağı hususu da ayrı bir tartışma konusudur. Bir çok ülke yasası geriye dönük 

olarak örneklemeye imkan vermektedir.  

Bir diğer tartışma konusu erişkin olmayanlardan örnekleme yapılıp 

yapılmayacağı hususudur. ABD'de eyaletlerin yaklaşık yarısında erişkin olmayanlardan 

örneklemeye izin verilmektedir.  

Hükümlüler açısından Ulusal veri bankasında DNA analiz sonuçlarının 

toplanma kriterleri ülkeden ülkeye çeşitlilik göstermektedir. Bazı ülkeler endikasyon 

modelini temel alarak kapsama alınacak suçları tek tek saymış, bazıları ise alınan 

cezanın süresini (süre modeli) temel seçim kriteri olarak kabul etmiştir. Başlangıçta 

hemen her ülke ırza geçme, cinayet gibi suçları içeren DNA bankaları ile başlamış 

sonraları adam kaçırma, hırsızlık, kundaklama, terörizm gibi suçları kapsama 

almışlardır. İngiltere, Avusturya, Hırvatistan, Slovenya gibi ülkelerde kayıt altına alınan 

her türlü suç nedeni ile tutuklanmış kişilerden DNA veri bankası için örnek alınırken 

bazı ülkeler bunu ırza geçme gibi ciddi suçlardan tutuklanmış kişiler ile sınırlamıştır. 

2.6.4.Rıza 

Bir çok ülkede hükümlüler için rıza aranmaz. Kanada'da ise suçlar ağırlık 

derecesine göre ikiye ayrılmıştır. Birinci derecede önemli bir suçtan hüküm giymiş 

kişilerde rıza koşulu aranmazken ikinci derecede önemli suçlardan hüküm giyenlere 

kişisel karar verme hakkı tanınmaktadır (178).  

2.6.5. İstatistik Değerlendirme 

Geleneksel tekniklerle yakalanan bir şüpheli ile olay yerinden elde edilen 

biyolojik delilin DNA profilinin uyum göstermesi ile, aynı delilin bir DNA veri havuzu 

ile karşılaştırılması sonucunda gösterilen uyum arasında farklılık vardır. DNA 

bankasında biriken profil sayısı arttıkça uyumun delil değeri düşmektedir. Bu nedenle 

ABD Ulusal Araştırma Konseyi 1992 raporunda böyle bir uyum halinde ek lokus  
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çalışılması gerekliliğine işaret etmiş ve istatistik değerin ek lokuslar dahil edildikten 

sonra mahkemeye rapor edilmesi gerektiği kararına varmıştır. Aynı konsey 1996 

raporunda ise "n" sayıdaki profili içeren bir DNA veri bankası havuzundan elde edilen 

uyumun geleneksel yollarla elde edilen uyuma göre "n" kez daha zayıf bir delil olduğu 

sonucuna varmıştır (179).  

2.6.6. DNA Veri Tabanının Etik Boyutu  

Vücut bütünlüğüne yönelik istem dışı herhangi bir girişim söz konusu 

olduğunda kişisel dokunulmazlık, itibar görme, fiziksel ve moral bütünlük, kendisi 

aleyhinde bilgi vermeye zorlanamama, sağlık ve özgürlük hakkı ile masumiyetin ihlal 

edildiği ileri sürülmektedir(180). Oysa burada toplum düzenini zedeleyen ciddi bir 

suçtan mahkum olmuş birinin hala DNA veri bankasına örnek vermeme hakkı 

olabileceği düşünülemez. Kişisel dokunulmazlık hakkı tüm demokratik ülke 

anayasalarında yer alan temel haklardan olmakla birlikte bilinmesi gereken önemli bir 

husus diğer bireylerin haklarına saygı duyulması gerekliliğidir. Burada kaygı 

duyulabilecek tek şey kişisel verilerin kötüye kullanımı olabilir. Gerçekten de genetik 

analizler ile kişinin o andaki sağlık durumu ile ilgili veriler yanında gelecekteki durumu 

hakkında da ip uçları elde edilebilir. Şimdiye kadar 4000 civarında genetik orjinal 

hastalık tanımlanmış olup gelecekte genetik analizlerle ne tür bilgiler elde 

edebileceğimiz meçhuldür. Bu nedenle adli amaçlı kullanılan lokuslar kişi hakkında 

fenotipik bilgi sağlamayan DNA üzerindeki herhangi bir geni kodlamayan bölgelerden 

seçilir.  

Ancak bazı ülkelerde haklı sayılabilecek gerekçelerle sadece DNA verileri değil 

DNA'nın kendisi saklanmaktadır. Bu durumda örneklerin muhafazası büyük önem arz 

etmektedir. Gerçektende kişinin DNA'sı kullanılarak elde edilebilecek veriler işe alma, 

sigortalama gibi alanlarda kötüye kullanılabildiği gibi parasal değerde taşıyabilir.  

Biyolojik örneğin temini sırasında bireyin itibar ve sağlık hakkı yetkili personel 

ve uygun örnek alma koşulları sağlanarak temin edilebilir.  

Kolay elde edilebilirliği yanında fiziksel bütünlüğün ihlalinin önlenmesi amacı 

ile de bugün için biyolojik örnekleme ağız içi mukozasından sürüntü alınması sureti ile 

yapılmaktadır. Aslında bireyin fiziksel bütünlük ve itibar hakkı bireylerin makül şüphe 

olmaksızın örnek vermeye zorlanması ile gerçek anlamda ihlal edilebilir (181).  
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2.7.Popülasyon Genetiği 

2.7.1.DNA Verilerinin Değerlendirilmesi 

DNA verilerinin değerlendirilebilmesi ve istatistiksel hesaplamaların 

anlaşılabilmesi için bazı temel genetik kavramların bilinmesi gerekir.  Bir adli olayda 

gerek mağdur/e’den gerekse olay yerinden elde edilen biyolojik materyalin DNA 

tipleme sonucu şüphelilerinki ile uygunluk göstermiyor ise bu bulgu, o kişilerin olayla 

ilgili olmadıklarını gösterir ve DIŞLAMA olarak adlandırılır. İnceleme konusu 

biyolojik materyalin şüpheli üzerinde tespit edilmesi ve bu materyalin DNA tipleme 

sonucunun mağdur/e ile uygunluk göstermemesi de aynı sonucu doğurur. Oysa 

inceleme konusu biyolojik materyalin DNA tipleme sonucu şüpheliden elde edilen 

DNA profili ile uygunluk gösteriyor ise iki olasılık söz konusudur: 

1- İnceleme konusu biyolojik materyal şüpheliye aittir. 

2- İnceleme konusu biyolojik materyal şüpheli ile aynı DNA profiline sahip 

herhangi bir başka şahsa aittir. 

Bu durumda şüpheli kişinin inceleme konusu biyolojik materyalin sahibi olması 

ihtimalinin herhangi bir şahsa göre ne kadar fazla ihtimal dahilinde olduğunu söylemek 

ya da aynı profile sahip iki kişinin söz konusu toplumda rastlanma sıklığını söylemek 

gereklidir.  Bu ihtimalin hesaplanabilmesi için toplumun söz konusu lokuslar için alel 

frekanslarının bilinmesine ihtiyaç vardır. Burada hesaplamaya esas alınacak alel 

frekanslarının olayın faili olması muhtemel şahsı temsil edecek en yakın alel frekansları 

olması gerekir. Örneğin, bir ırza geçme olgusunun şüphelisi zenci ise bu olgunun 

ihtimal hesaplamalarında beyaz populasyonu ya da uzak doğu populasyonunu temsil 

eden alel frekansları kullanılmamalıdır. Mümkünse olayın geçtiği ülkenin hatta o 

ülkenin subpopülasyonlarının sonuçlarının kullanılması daha doğru bir yaklaşım 

olacaktır. 

2.7.2.Alel ve Genotip Frekansının Hesaplanması 

Alel frekansları genotip frekanslarından hesaplanır. Bu amaçla öncelikle alel frekansı 

hesaplanacak toplumu temsil eden ve bir biri ile akrabalık ilişkisi bulunmayan rast gele 

seçilmiş en az 100 bireyin DNA tiplemesi yapılır. Burada çalışılan birey sayısı ne kadar 

fazla ise o kadar iyidir.  Örneğin, 1000 kişide A ve B olarak isimlendirilen iki aleli 

bulunan X lokusunu çalıştığımızı düşünelim ve elde edilen genotiplerin aşağıdaki gibi 

olduğunu varsayalım:  
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AA genotipine sahip birey sayısı:298 

AB genotipine sahip birey sayısı:489 

BB genotipine sahip birey sayısı:213.  

Bilindiği gibi A ve B alelleri n(n+1)/2 formülüne göre (n:alel sayısı) “AA, AB, 

BB” olmak üzere 3 genotip kombinasyonu oluşturabilir.  Yukarıdaki sayıları çalışılan 

birey sayısına (1000) bölerek genotip frekansını bulabiliriz.  Buna göre AA genotipinin 

frekansı 298/1000=0,298’dir. Aynı şekilde diğer genotiplerin frekansları da saptanabilir.  

Alel frekansını hesaplamak içinse frekansı hesaplanacak alel sayısı toplam alel sayısına 

bölünür. Her birey biri anneden biri babadan gelen iki alele sahip olduğuna göre 1000 

bireyin sahip olduğu toplam alel sayısı 1000X2=2000’dir.  Örnek olarak “A” alelinin 

frekansını hesaplarsak; A aleli, 298 adet olan AA genotipine sahip bireylerde 

2X298=596 adet, “AB” genotipine sahip 489 bireyde ise 489 adet bulunmaktadır. 

Dolayısı ile toplam “A” aleli sayısı bu ikisinin toplamı kadar yani 1085 adettir. Bu 

sayıyı toplam alel sayısına bölersek (1085/2000= 0,5425) A alelinin frekansı bulunmuş 

olur (113,182). 

2.7.3.Hardy-Weinberg Yasası 

Kısaca tanımlamak gerekirse gen sıklıklarını değiştiren etmenler bulunmadığı 

taktirde genotiplerin göreli sıklıklarının kuşaklar boyunca sabit kalması ilkesidir (113, 

114). 

Bu kural örneklenerek daha kolay anlaşılacaktır.  Toplumdaki herhangi bir “X” 

lokusunun “A” ve “a” olmak üzere iki aleli bulunsun ve bu lokusu mutasyon ve şeçimin 

(seleksiyonun) etkilemediğini varsayalım.  “A” alelinin sıklığı 0,80, “a” alelinin sıklığı 

ise 0,20 olsun. Adet olduğu üzere “A” alelinin göreli sıklığını “p”, “a” alelinin göreli 

sıklığını ise “q” simgesi ile gösterelim. Bu durumda toplum “A” ve “a” alellerinden 

oluştuğundan dolayı p+q=1 olmalıdır. Bu aleller Tablo 2.1’de görülen genotipleri 

oluşturabilirler. 
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Tablo 2.1-“A” ve “a” alellerinin oluşturabileceği olası genotipler 

    A  a 

A AA (pp) Aa (pq) 

a aA (qp) aa(qq) 

  

Görüldüğü gibi “A” aleli taşıyan bir baba (sperm) ile “A” aleli taşıyan bir 

annenin (ovum) bir sonraki jenerasyonda rastlanma sıklığı p x p, yani p2’ dir. Aynı 

şekilde “aa” genotipine sahip bir bireye rastlanma sıklığı da q x q, yani q2’ dir.  Tabloda 

görüldüğü gibi “aA veya Aa” aynı genotipler olduğundan doğaldır ki bunların rastlanma 

sıklığı p ve q’nun rastlanma sıklıklarının iki katıdır [(pxq)+(qxp)=2pq].  Böylece “AA, 

Aa ve aa” genotiplerinin göreli sıklıkları kuşaklar boyu sabit kalacak ve p2 +2pq+q2  =1 

olacaktır.  İşte gözlenen ile beklenen genotip arasındaki bu ilişkiye, ilk tanımlayanların 

adına izafeten Hardy-Weinberg Yasası (dengesi) adı verilmiştir. Bu yasa 1908 yılında 

birbirinden tamamen bağımsız olarak İngiliz matematikçi Hardy ve Alman oftalmolog 

(oftalmolojist) Weinberg tarafından tanımlanmıştır. Burada en önemli faktör toplumdaki 

evlenmelerin rast gele olmasıdır.  

Gen sıklığını etkileyen diğer faktörler aşağıda sıralanmıştır: 

Mutasyon: Genetik yapıda ortaya çıkan sürekli değişikliklerdir. Seyrek olarak 

görülürler, fakat toplumdaki gen sıklıklarını değiştiren önemli faktörlerdir. Adli 

genetiğin temelini oluşturan polimorfizmler mutasyonların bir sonucudur.  

Adli genetikte kullanılan lokusların mutasyon oranlarının bilinmesi önem arz 

eder. Mutasyon oranlarının saptanabilmesi için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır.  

1- Seçim (Seleksiyon): Mutant alelin, normal alele göre bir sonraki kuşağa 

geçme olasılığıdır.  Seçim iki şekilde gerçekleşir. Mutant aleli taşıyan kişi ya çoğalma 

yaşına kadar yaşayamaz, dolayısı ile mutant alel bir sonraki jenerasyona geçemez, ya da 

mutant aleli taşıyan kişi hiç çocuk sahibi olmaz veya çocuk sayısı mutant aleli kalıtacak 

kadar yeterli olmaz.  Bazı genler diğerlerine göre daha fazla seçime uğrarlar. Doğal 

seçimin böyle yanlı davranması Hardy-Weinberg yasasına uyumu bozmaktadır.  



 36 

2- Genetik Kayma: İzole toplumlardaki gen sıklığında ortaya çıkan rast gele 

artma veya azalmalardır. Örneğin, beraberce yurdun belli bir yöresine yerleşmiş küçük 

bir grup, oluşturdukları gettoda sürekli kendi içlerinde evlilik yapıyor olsunlar. Bu grup 

insan eğer tesadüfen belli lokuslara içinden geldiği topluma göre daha fazla sahip ise 

doğaldır ki sonraki kuşaklarda da bu lokuslara toplumun diğer bireylerinden daha 

yüksek oranda rastlanacaktır. Bu gruptan bir insanın şüpheli olarak yakalandığı bir 

olayda toplumun diğer kesimini temsil eden alel frekanslarının kullanılması doğru 

olmayacaktır.  Kurucu etkisi de benzer problemlere yol açar. Burada bahsedilen durum 

evlenmelerin genelde aynı atasal kökenden gelen kişiler arasında seçici olarak 

yapılmasıdır.  

3- Gen Akımı: Göçler, savaşlar, farklı ırktan kişilerin evlenmesi gibi sebeplerle 

toplumdaki mevcut gen havuzuna yeni genlerin girmesi ve mevcut oranların 

değişmesidir.  

4- Rasgele olmayan evlilikler. 

5- Akraba evlilikleri: Akraba evlilikleri sonucu sürekli aynı gen havuzundan 

eşleşmeler olmakta ve o aile topluluğundaki kişilerde aynı lokusa sahip birey sayısı 

gittikçe artmaktadır. Yasal olarak izin verilen en yakın akraba evliliği kardeş 

çocuklarının evliliği olsa da günümüzde adli genetikçiler ensest olayları ile artan 

sıklıkta karşılaşmaktadırlar (113,114). 

Bir toplumda gözlenen ile beklenen alel frekansları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunması o toplumdan elde edilen sonuçların artık Hardy-

Weinberg dengesine uymadığı anlamına gelir ki böyle bir populasyondan alınan veriler 

istatistiksel hesaplamalarda kullanılamaz.  

2.7.4.Kimliklendirme ve Dışlama Gücü 

 Toplumdan seçilen rast gele iki kişinin bir lokus için aynı genotipi taşıma 

olasılığı kimliklendirme gücü (power of identity, PI) olarak adlandırılmaktadır. Bunun 

tam tersi ise dışlama gücüdür (power of  discrimination, PD). Bu ikisi arasında aşağıdaki 

matematiksel ilişki söz konusudur (2.1) 

  

PD=1-PI         (2.1) 
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Buradan  görüldüğü üzere kimliklendirme gücü ile dışlama gücü arasında tersine 

bir ilişki vardır.  Yani kimliklendirme gücü arttıkça dışlama gücü düşer ya da tam tersi 

söz konusudur.  Kimliklendirme gücünün hesaplanması aşağıdaki formülle yapılır (2.2). 

 

PI=Σ x i
 2          (2.2) 

(x i= söz konusu lokustaki genotip kombinasyonlarının frekansıdır) (182,183). 

2.7.5.Match Probability -Likelihood Ratio (MP-LR) 

Şüphelinin dışında toplumdan rast gele seçilen her hangi bir bireyin aynı DNA 

profilini taşıma olasılığına “match probability” denir. Hesaplamada Hardy-Weinberg 

eşitliği kullanılır (2.3). 

 

p2 +2pq+ q 2  =1        (2.3) 

 

Olayın geçtiği toplumu temsil eden alel frekansı verileri kullanılarak  

homozigotlarda alel frekansının karesi,  heterozigotlarda her iki alelin frekansının 

çarpımının iki katı alınarak frekans hesaplaması yapılır. Daha sonra bulunan bu 

frekanslar birbirleri ile çarpılarak kombine (toplam ) frekans hesaplanır.  

Match probability ne kadar küçükse iki DNA örneğinin aynı şahıstan gelmesi 

olasılığı o kadar büyüktür. Doğaldır ki çalışılan lokus sayısı arttıkça bu olasılık 

milyonlar ve milyarlarla ifade edilecektir.  

“Likelihood ratio” ise inceleme konusu örneğin DNA’sı ile mukayese DNA’nın 

aynı şahsa ait olması olasılığının, inceleme konusu örneğin DNA’sı ile mukayese 

DNA’nın iki farklı şahıstan gelmesi olasılığına oranıdır. Match probability ile 

Likelihood ratio arasında 2.4’deki gibi bir denklem söz konusudur (182,184,185). 

LR=1/MP         (2.4) 

2.7.6.Bayes Teoremi 

İlk kez 1763 yılında yayınlanan bu teorem iki alternatif olasılığın birbirlerine 

nispi oranını ifade etmek için kullanılır. Teorisyeni Thomas Bayes’in adına izafeten 

anılan bu yaklaşım dünyanın bir çok yerinde bilim çevrelerince kabul görmüştür. 

Genetik danışmada ve pedigree analizinde sık kullanılmakla birlikte Adli Bilimler 

alanında da geniş kabul görmüştür. 
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Konunun daha anlaşılır olabilmesi için öncelikle bazı kavramların açıklanmasına 

gereksinim vardır. 

Odds: Bir olayın olma olasılığının olmama olasılığına oranıdır.  Probability ile 

aralarında aşağıdaki matematiksel ilişki vardır (2.5, 2.6). 

 

1- Odds: Probability/1-Probability      (2.5) 

   ya da 

2- Probability: Odds/Odds+1      (2.6) 

 

 Prior Odds: DNA dışındaki bilgilere dayanan bir orandır.  

 Posterior Odds: DNA verilerine göre saptanan orandır ve aralarında 

aşağıda verilen matematiksel ilişki vardır (2.7). 

 Posterior odds: Prior odds x LR (184,185).    (2.7) 

 

2.7.7.Paternite Hesaplaması 

Paternite hesaplamasında prior ve posterior odds bir çok ülkede halen 

kullanılmaktadır.  Hesaplamada kullanılan paternite indeksi; aslında şüpheli babanın 

gerçek baba olma olasılığının toplumdan rast gele seçilen bir kişinin baba olma 

olasılığına oranını gösteren likelihood ratio oranıdır. Çünkü paternite hesaplamalarında 

“prior probability”nin 1/2 “prior odds”un 1/1 olduğu kabul edilir. Bunun nedeni 

başlangıçta şüpheli babanın baba olma olasılığının baba olmama olasılığına oranının 

eşit kabul edilmesidir. Bu oranı yukarıdaki eşitliğe uygular isek “posterior odds” 

doğrudan “likelihood ratio”ya eşit olacaktır.  Bunu da yukarıda verilen 2 numaralı 

formüle uygulayarak “probability”ye çevirdiğimizde (2.8): 

 

Posterior Probability(Paternite Olasılığı): (PI/PI+1) şekline dönüşür.  (2.8) 

(PI: Paternity Index). 

Babalık davalarında paternite indeksi basitçe aşağıda verildiği gibi hesaplanır: 

Eğer şüpheli baba söz konusu lokus için heterozigot ise pay 0.5, homozigot ise 1 

olarak alınır. Paydaya ise kalıtıldığı düşünülen alelin toplumda rastlanma sıklığı (alel 

frekansı) koyulur. Her bir lokus için hesaplama yapıldıktan sonra bulunan sayılar birbiri 

ile çarpılarak “toplam paternite indeksi” bulunur. Bulunan rakamın bir fazlasına 

bölünmesinden elde edilen oran ise paternite olasılığıdır. 
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 18. 10. 1993 tarih, E. 1993/8685, K. 1993/9405 

sayılı içtihat kararında babalık ihtimalinin %99.73 oranının üzerinde olması 

istenmektedir. Bu oran artık çok düşük kalmakta ve bir çok ülkede %99.99 oranına 

ulaşılması istenmektedir (182-186). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1.Gereçler 

3.1.1. Hasta (denek-donör) Grubu  

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesine babalık davası 

nedeni ile başvuran sağlıklı, birbiri ile kan yakınlığı bulunmayan 135 erkek, 129 kadın 

araştırma grubumuzu oluşturmuştur. Denekler toplumun tümünü yansıtacak şekilde 

ülkemizin tüm coğrafik bölgelerinden dengeli şekilde seçilmiştir.  

3.1.2 Primerler 

X kromozomu üzerinde lokalize olan ve şimdiye kadar adli amaçlı kullanımı 

bildirilen genetik polimorfizmler arasından DXS8377, DXS101, DXS6789, STRX-1, 

HUMHPRTB lokuslarının amplifiye edilmesi için uygun primerler gen bankası 

verilerine göre tespit edilmiş (www.gdb.org) ve Köln Blutgruppen Enstitüsüne sentez 

ettirilmiştir. Primer baz dizisileri Tablo 3.1'de verilmiştir.  

 

Tablo 3.1- Primer dizileri 

Lokus    Baz Dizisi   Etiketleme(boya)  

 

DXS8377  

Primer 1   5'- ACCACTTCATGGCTTACCACAG-3'    VIC 

Primer 2  5'- TATGGACCTTTGGAAAGCTAG-3'      - 

 

DXS101  

Primer 1  5'- ACTCTAAATCAGTCCAAATATCTCCCTT-3’   NED 

Primer 2  5'- CAAATCACTCCATGGCACATGTAT -3'       - 

 

DXS6789 

Primer 1    5'-  TGTCCTATTGTATTAGTCAGGGATC-3'    6-FAM 

Primer 2    5'- ATGTAAGTTGGTACTTAATAAACCCTC-3'      - 

 

STRX-1  

Primer 1   5'-  GTTTCCTCCTGCAAAATACAGC-3'    6-FAM 

Primer 2   5'-  TCCAGCACCCAAGGAAGTC-3'        - 

 

HUMHPRTB  

Primer 1  5'- ATGCCACAGATAATACACATCCCC-3'    NED 

Primer 2  5' -CTCTCCAGAATAgGTTAGATGTAGG-3'      - 
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3.1.3 Kimyasal Malzemeler 

Kimyasal malzemeler DNA izolasyonu, PZR aşaması, agaroz jel v 

e kapiller elektroforez aşamasında kullanılmıştır (Tablo 3.2). 

 

Tablo 3.2-Kimyasal malzemeler 

Kimyasal Malzeme Markası Kullanıldığı 

Aşama 

Chelex 100 Sigma DNA İzolasyonu 

Distile Su  DNA İzolasyonu      

PZR Aşaması  

10x AccuPrime PZR Buffer II Invitrogen PZR Aşaması 

Primer Institut für 

Blutgruppenforschung 

PZR Aşaması 

AccuPrime Taq DNA Polimerase Invitrogen PZR Aşaması 

Agaroz Sigma Agaroz Jel 

Aşaması 

Etidyum Bromid Sigma Agaroz Jel 

Aşaması 

Hi-Di Formamid  Applied  Biosystems Kapiller 

Elektroforez 

ILS 400 Internal Size Standard Promega Kapiller 

Elektroforez 

POP4   Applied  Biosystems Kapiller 

Elektroforez 

 

3.1.4.Plastik ve Diğer Malzemeler 

1 Otomatik pipet uçları 10,100, 1000 mikrolitrelik (µl). Steril. 

2 0,2 mililitrelik (ml) polipropilen santrifüj tüpü 

3 0,5 mililitrelik (ml) polipropilen santrifüj tüpü 

4 1,5 mililitrelik (ml) polipropilen santrifüj tüpü 

5 Enjektör, EDTA’lı kan tüpü,  tüp askıları,  

6 Buz kalıbı 

3.1.5 Çözeltiler 

% 5’lik Chelex 100 Çözeltisi: 5 gr Chelex 100 tartıldı. Distile su (dH2O)ile 100 

ml’ye tamamlandı. 

0,5M EDTA (pH: 8): 18,61 gr EDTA 80 ml distile su içerisinde çözüldü ve 

pH’sı NaOH ile ayarlandı. 

50x TAE Çözeltisi: 242 gr Tris base, 57.1 ml Glasiyel asetik asit ve 100ml 0,5M 
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 EDTA  hazırlandı. Distile su ile 1000 ml’ye tamamlandı. 

1x TAE Çözeltisi: 50x TAE Çözeltisinden 10 ml alınır. Distile su ile 500 ml’ye 

tamamlanır. 

Ethidium Bromid: 10 µg ethidium bromid’e 1 ml distile su eklendi. 

3.1.6 Cihazlar 

Çalışmamızda kullanılan cihazlar, gereçler ve markaları Tablo3.3’de 

belirtilmiştir.  

 

     Tablo3.3-Cihazlar , gereçler ve markaları 

Cihaz veya Gereç Markası 

Otomatik Pipet 2 µl Gilson 

Otomatik Pipet 10 µl Gilson 

Otomatik Pipet 100 µl Gilson 

Otomatik Pipet 1000 µl Gilson 

Vortex Velp 

Isıtıcı Blok Spectra 

Santrifüj Eppendorf 5415D 

Buzdolabı ( +4 oC ) Arçelik 

Deep-freeze  ( -20oC ) Arçelik 

Laminer Flow Fast 

Isısal Döngü cihazı  Eppendorf Mastergradient 

Tartı Sartorius 

Gel elekroforez Tankı Bio-Rad 

Güç kaynağı E C Apparatus 

Transilluminator  Vilber Lourmat 

Gen Analiz Cihazı 310 Applied Biosystems 

 

3.2 Yöntem 

3.2.1 DNA İzolasyonu 

DNA izolasyonu chelex yöntemi ile yapılmıştır (187,188). Hastalardan EDTA’lı 

tüpe 10 ml venöz kan alındı. Her hasta için ayrı olarak hazırlanmış 1,5 ml’lik 

mikrosantrüfüj tüpüne 1 ml steril distile su konuldu, üzerine 3 mikro litre kan örneği 

eklendi. Yavaşça karıştırıldı. Oda sıcaklığında 15-30 dakika bekletilmeyi takiben düşük 

devirde vortekslendi. 11000 devirde 5 dakika santürüfüje edildi. Süpernatant ( dipte 20-

30 mikro litre kalacak kadar ) tüpten uzaklaştırıldı. Toplam hacim 200 mikro litre  
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olacak şekilde %5’lik Chelex Çözeltisi ilave edildi. Sıcaklığı 56 Cº ’ye ayarlanmış 

ısıtıcı blokta 15-30 dakika bekletildi. Yüksek hızda 5-10 saniye vortekslendi. Sıcaklığı 

100 Cº ’ye ayarlanmış ısıtıcı blokta 8 dakika beklemeye bırakıldı. Yüksek hızda 5-10 

saniye vortekslendi. Mikrosantrifüjde 5 dakika 10 000-15 000 devirde santrifüj edildi. 

DNA içeren süpernatant başka bir tüpe transfer edildi. Elde edilen DNA eksi 20oC’de 

saklandı.  

3.2.2 Amplifiye olacak ürünün hazırlanması 

Her örnek için Tablo 3.4’de belirtilen miktarlarda 10x Reaction Buffer, Primer 

mix, DNA polimeraz enzimi ve distile su içeren master mix hazırlandı. Her hasta için 

hazırlanan 0,2 mililitrelik (ml) polipropilen santrifüj tüpüne 10 µl master mix dağıtıldı 

ve 2,5 µl hasta DNA sı eklendi. 

 

       Tablo 3.4-Amplifiye olacak ürününün hazırlanması. 

DNA 2.5µl 

Reaction Buffer  

(10X AccuPrime Buffer II) 

1.25µl 

Primer Mix 2.80µl 

Enzim(AccuPrime Taq) 0.31µl 

DdH20 5.64µl 

Toplam hacim 12.5µl 

      

3.2.3 Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) 

PZR, DNA üzerindeki seçilmiş olan bir bölgenin çoğaltılmasını, sıcaklık 

seviyelerini kısa süreler içerisinde değiştiren ve düzenleyen termal cycler adı verilen 

cihazlarda, otomatik olarak sağlayan bir metottur. Primer adı verilen yapay 

oligonükleotidlerin bağlanabildiği aynı kromozom kolu üzerindeki iki nokta arasında 

bulunan hedef DNA bölgesinin in vitro olarak, 30 döngü sonrasında, 106 kez 

çoğaltılması sağlanır. Reaksiyonun gerçekleşebilmesi için ortamda hedef DNA, bu 

bölgeye özgü bir çift primer, deoksiribonükleotidler (dATP, dGTP, dCTP, dTTP) ve 

ısıya dayanıklı DNA polimeraz (Taq polimeraz) bulunmalıdır. Mg2+ iyonu 

konsantrasyonu büyük öneme sahiptir. 

PZR işleminde 3 farklı basamak vardır; 

1) DNA denatürasyonu:  DNA çift zinciri ısı ile denatüre edilerek ayrılır. 
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2) Primer bağlanması: Diziye özgü primerler DNA zincirlerine bağlanırlar. 

3)Primer uzaması: Hedef bölgeye karşılık gelen zincir 5'� 3' yönünde 

primerden başlanarak yeni zincir sentez edilir ve çift sarmal DNA oluşur. PZR’nin 

döngü parametreleri Tablo 3.5’de gösterilmiştir. Bu üç aşama bir döngü olarak kabul 

edilir. Ayrıca enzim aktivitesinin optimum koşullara getirilmesi için 940C de ön ısıtma, 

oluşan zincirin stabilitesinin sağlanması ve dizinin sonuna adenin bazlarının 

eklenebilmesi için 60-720C de son uzama basamakları bulunabilir. 

Tablo 3.5-PZR Döngü Parametreleri 

 

Çalışmamızda “touch down” PZR protokolü uygulanmıştır (189). Tablodan da 

görüldüğü üzere başlangıçtaki 950C’de 8 dakikalık denatürasyonu takiben yedi siklus 

boyunca 940C’de bir dakika denatürasyonu, 610C’den başlayıp her siklusta 0,50C 

azalacak şekilde 580C’ye kadar inilen bağlanma aşaması takip etmiştir. Her siklus 

720C’de bir dakika uzama aşaması ile sona ermiştir. Bundan sonra 940C’de bir dakika 

denatürasyon, 58 0C’de bir dakika bağlanma ve 720C’de bir dakika uzama şeklindeki 

son siklus yirmi üç kez daha tekrar etmiştir. PZR 720C’de bir saatlik son uzama  

 

 

 Isı Süre Siklus sayısı Gerçekleşen olaylar  

 950C 8 dak. 1 Denaturasyon  

940C 

 
60sn. 

7* Denaturasyon 

 

610C 60 sn. 1 Bağlanma  

60.50C 60 sn. 1 Bağlanma  

600C 60 sn. 1 Bağlanma  

59.50C 60 sn. 1 Bağlanma  

590C 60 sn. 1 Bağlanma  

58.50C 60 sn. 1 Bağlanma  

580C 60 sn. 1 Bağlanma  

T
ou

ch
do

w
n

   
P

Z
R

 

 

720C 60 sn. 7* Uzatma  

 940C 60sn. 1 Denaturasyon  

 580C 60 sn. 1 Bağlanma   23 tekrar 

   720C 60 sn. 7 Uzatma  

 720C 1 saat 1 Son uzatma  

 600C 9 saat 1 Son uzatma  

 600C 5 saat 1 Son uzatma  

 40C ∞  Bekletme  
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aşamasını takiben gece boyunca toplam on üç saatlik 600C’de son uzama aşamasında 

bekletilmiştir. Gece boyu 600C’de bekletmek uygun ürün elde etmek için gereklidir. 

Aksi takdirde özellikle STRX1 lokusunda örnek gerçekte heterozigot iken aleller 

yeterince ayrılmamakta ve homozigotmuş gibi görünmektedir. 

3.2.4 Agaroz jel hazırlanması ve elektroforezi 

2 gr agaroz 100 ml 1x TAE buffer içinde çözüldü ve ısıtıcı blok üzerinde 

kaynatıldı. 600C'ye kadar soğutuldu. İçerisine 10 µl etidyum bromid ilave edildi. Daha 

önce tarakları hazırlanmış tepsiye döküldü. Hazırlanan jel, soğuduktan sonra taraklar 

çıkarıldı ve elektroforez tankına yerleştirildi. 10 µl PZR ürünü, jele yüklendikten sonra 

tanka elektrotlar bağlandı. 100V, 100mA'de 10 dakika yürütüldü. 

Elektroforez işleminden sonra, jel UV (Ultraviyole) transluminator içine 

yerleştirildi. Karanlık ortamda cihaz çalıştırıldığında gözlenen turuncu parlak bantlar 

pozitif reaksiyon olarak değerlendirildi ve bundan sonraki basamağa geçildi. Bant 

oluşmayan örnekler için PZR işlemi tekrarlandı. 

3.2.5 Kapiler elektroforez 

Kapiler elektroforez ABI PRISM 310 Gen Analiz cihazında gerçekleştirildi. 

Elektroforez için örnekler 0,5 mililitrelik (ml) polipropilen santrifüj tüplerinde 20 µl Hi-

Di formamid ve 0,5 µl ILS 400 (Internal Size Standart) ile birlikte hazırlandı. ILS 

olarak Promega firmasının CXR  floresan boyalı, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 

225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400 baz çifti uzunluğunda olmak üzere toplam 16 

DNA fragmanından oluşan moleküler cetveli kullanıldı.  Değerlendirme için her 10 

örnekte bir yürütme yapmak üzere bilinen tüm alelleri içeren Alelik Ladder hazırlandı. 

Örnekler 950C sıcaklıkta 5 dakika denature edildi. Renaturasyonu engellemek için 

hemen buz kalıbı üzerine alınarak 3 dakika bekletildi. 

Elektroforez şartları Data Collection programında 

Module  : GS STR POP4 (1ml) A.md4 

Örnek Alma Süresi  : 5 saniye 

Örnek Alma Voltajı  : 15 000 volt 

Elektroforez Voltajı  : 15000 volt 

Elektroforez Sıcaklığı  :600C 

Elektroforez Süresi  : 30 dakika 

Matrix  : FourDyeA.mtx   olarak belirlendi. 

Analiz için GeneScan programında Parameters ve Size Standart dosyaları  
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oluşturuldu. Bu değerler kullanılarak analiz gerçekleştirildi. Alelik Ladder ile 

karşılaştırılarak değerlendirme yapıldı. Ladder dışında oluşan piklerin büyüklükleri 

kaydedildi. 

3.3 İstatistiksel Analiz 

  Heterozigosite kadın bireylerden elde edilen veriler kullanılarak PowerStatsV12 

programı (http://www.promega.com/geneticidtools/) ile hesaplandı. Polimorphism 

Information Content (PIC) kadın bireylerden elde edilen veriler kullanılarak 3.1’deki 

denkleme göre hesaplandı. 

 

 PIC=Σ fi,j (1-0.5fi,j)        (3.1) 

 f: alel frekansı 

 

Her bir lokus için ayırım gücü kadın ve erkek bireylerler için 3.2 ve 3.3’deki 

denklemlere göre Microsoft Office Excel programında  ayrı ayrı hesaplandı [Power of 

discrimination female (PDF) - Power of discrimination male (PDM)].  

 

PD Female              1 − 2 ( Σ i fi 
2)2 + Σ i f 

4           (3.2) 

 

PD Male                 1 −  Σ i fi 
2         (3.3)  

    

 

Ortalama Dışlama Gücü [Mean exclusiom chance(MEC)] anne, baba, çocuk 

üçlüsü (MEC-üçlü) 3.4’deki denklem ve baba kız ikililerinde (MEC B/K) 3.5’deki 

denklem kullanılarak Microsoft Office Excel programında hesaplandı. 

 

MEC-üçlü= Σ i  f i
3 (1 − fi )2 + Σ i  fi (1 − fi )

3 + Σ i < j fi fj  ( fi + fj ) (1 − fi − fj )
2 (3.4) 

 

MEC B/K= Σ i  f i
3 (1 − fi ) + Σ i  fi (1 − fi )

2 + Σ i < j fi fj  ( fi + fj ) (1 − fi − fj )
  (3.5) 
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4. BULGULAR 

Çalışmamızda kullanılan moleküler cetvel ILS 400 size standart olup, 60-400 

baz çifti arasında değişen toplam 16 DNA fragmanından oluşmaktadır. Bu fragmanlar 

başlangıçtan 200 baz çiftine kadar 20, bu seviyeden itibaren 25 baz çiftinde bir pik 

vermektedir. Moleküler cetvelin elektroforez sonrasındaki görüntüsü Şekil 4.1’de 

verilmiştir.  

 

Şekil 4.1-Elektroforez sonrasında ILS 400 size standart ( moleküler cetvelin) görüntüsü 

 

Toplam olarak 135 erkek, 129 kadın çalışılmış olup tez kapsamında çalışılan 

lokuslara ait alel frekansları sırası ile Tablo 4.1, Tablo 4.2, Tablo 4.3, Tablo 4.4 ve 

Tablo 4.5’te verilmiştir.   
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 DXS6789 lokusu 14-24 arasında değişen toplam 10 alele sahip olup, toplumun 

%67’si 20 ve 21 nolu alellere sahiptir. Lokus 0.68 ile en düşük PIC değerine 

sahiptir(Tablo 4.1). 

 

 

Tablo4.1- DXS 6789 Lokusuna ait veriler 

 Uzunluk Erkek  Kadın  Toplam 

Alel No Bç n frekans  n frekans  n frekans 

          

14 140 0 0,0000  1 0,0039  1 0,0025 

15 144 8 0,0593  19 0,0736  27 0,0687 

16 148 5 0,0370  4 0,0155  9 0,0229 

18 156 1 0,0074  1 0,0039  2 0,0051 

19 160 4 0,0296  10 0,0388  14 0,0356 

20 164 56 0,4148  119 0,4612  175 0,4453 

21 168 42 0,3111  49 0,1899  91 0,2316 

22 172 13 0,0963  43 0,1667  56 0,1425 

23 176 6 0,0444  9 0,0349  15 0,0382 

24 180 0 0,0000  3 0,0116  3 0,0076 

          

PIC 0,68                 

Het. 0,690         

PDF 0,8847         

PDM 0,7140         

MEC Üçlü 0,6838         

MEC B/K 0,5435                 
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DXS1 lokusu 11 ile 17 arasında değişen toplam 11 alele sahiptir. Alel frekansları toplumun 

%32,3’ünün sahip olduğu 13.3 nolu alelin dışında oldukça homojen dağılmıştır(Tablo4.2). 

 

 

Tablo 4.2- STRX1 Lokusuna ait Veriler 

 Uzunluk Erkek   Kadın   Toplam 

Alel No Bç n frekans  n frekans  n frekans 

          

11 210 0 0,0000  1 0,0039  1 0,0025 

12 214 4 0,0296  0 0,0000  4 0,0102 

12,3 217 11 0,0815  32 0,1240  43 0,1094 

13 218 15 0,1111  31 0,1202  46 0,1170 

13,3 221 44 0,3259  83 0,3217  127 0,3232 

14 222 24 0,1778  50 0,1938  74 0,1883 

14,3 225 17 0,1259  35 0,1357  52 0,1323 

15 226 18 0,1333  18 0,0698  36 0,0916 

15,3 229 0 0,0000  5 0,0194  5 0,0127 

16 230 1 0,0074  3 0,0116  4 0,0102 

17 234 1 0,0074  0 0,0000  1 0,0025 

          

PIC 0,78                 

Het. 0,698         

PDF 0,9371         

PDM 0,8085         

MEC üçlü 0,7842         

MEC B/K 0,6627                 
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           DXS8377 lokusunun 18 aleli saptanmış olup, bu aleller 38-56 arasındadır. 

Bunlardan en yüksek alel frekansına sahip olanı 0.1374 ile 46 nolu aleldir. Bu aleli 

sırası ile 45, 47 ve 48 nolu aleller takip etmektedir. Bu dört alel toplumun %48,6’sını 

temsil etmektedir. 

 

Tablo4.3- DXS 8377 Lokusuna ait veriler 

 Uzunluk Erkek   Kadın   Toplam 

Alel No Bç n frekans  n frekans  n frekans 

          

38 207 0 0,0000  2 0,0078  2 0,0051 

39 210 0 0,0000  2 0,0078  2 0,0051 

40 213 1 0,0074  4 0,0155  5 0,0127 

41 216 7 0,0519  6 0,0233  13 0,0331 

42 219 6 0,0444  12 0,0465  18 0,0458 

43 222 8 0,0593  20 0,0775  28 0,0712 

44 225 13 0,0963  17 0,0659  30 0,0763 

45 228 17 0,1259  32 0,1240  49 0,1247 

46 231 20 0,1481  34 0,1318  54 0,1374 

47 234 15 0,1111  33 0,1279  48 0,1221 

48 237 13 0,0963  27 0,1047  40 0,1018 

49 240 10 0,0741  16 0,0620  26 0,0662 

50 243 9 0,0667  29 0,1124  38 0,0967 

51 246 7 0,0519  8 0,0310  15 0,0382 

52 249 6 0,0444  8 0,0310  14 0,0356 

53 252 2 0,0148  2 0,0078  4 0,0102 

54 255 1 0,0074  5 0,0194  6 0,0153 

56 261 0 0,0000  1 0,0039  1 0,0025 

          

PIC 0,9                 

Het. 0,899         

PDF 0,9841         

PDM 0,9082         

MEC üçlü 0,902         

MEC B/K 0,828                 
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DXS101 lokusu 14-31 tekrarlı 18 alele sahiptir. En yüksek alel frekansları sırası 

ile 24, 26 ve 25 nolu alellerde olup, bireylerin %56,2’si bu üç alelde yer almaktadır.  

 

Tablo4.4- DXS 101 Lokusuna ait veriler 

 Uzunluk Erkek   Kadın   Toplam 

Alel No Bç n frekans  n frekans  n frekans 

          

14 175 2 0,0148  0 0,0000  2 0,0051 

15 178 0 0,0000  13 0,0504  13 0,0331 

16 181 0 0,0000  5 0,0194  5 0,0127 

17 184 4 0,0296  2 0,0078  6 0,0153 

18 187 6 0,0444  11 0,0426  17 0,0433 

19 190 4 0,0296  12 0,0465  16 0,0407 

20 193 1 0,0074  6 0,0233  7 0,0178 

21 196 5 0,0370  4 0,0155  9 0,0229 

22 199 6 0,0444  9 0,0349  15 0,0382 

23 202 6 0,0444  19 0,0736  25 0,0636 

24 205 33 0,2444  47 0,1822  80 0,2036 

25 208 26 0,1926  44 0,1705  70 0,1781 

26 211 25 0,1852  46 0,1783  71 0,1807 

27 214 5 0,0370  15 0,0581  20 0,0509 

28 217 8 0,0593  17 0,0659  25 0,0636 

29 220 4 0,0296  5 0,0194  9 0,0229 

30 223 0 0,0000  2 0,0078  2 0,0051 

31 226 0 0,0000  1 0,0039  1 0,0025 

          

PIC 0,87                 

Het. 0,853         

PDF 0,9758         

PDM 0,8537         

MEC üçlü 0,8639         

MEC B/K 0,7721                 
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En az alele sahip lokus HPRTB’dir. Lokusun 9-16 tekrar içeren toplam 8 aleli 

saptanmıştır. Toplumun %67,4’ü bu lokusun 12-13 nolu alellerine, %94,6’sı ise 11-14 

nolu alellerine sahiptir.  

 

Tablo 4.5-HPRTB Lokusuna ait Veriler 

 Uzunluk Erkek   Kadın   Toplam 

Alel No Bç n frekans  n frekans  n frekans 

          

9 270 1 0,0074  1 0,0039  2 0,0051 

10 274 0 0,0000  1 0,0039  1 0,0025 

11 278 17 0,1259  34 0,1318  51 0,1298 

12 282 48 0,3556  87 0,3372  134 0,3410 

13 286 48 0,3556  83 0,3217  131 0,3333 

14 290 17 0,1259  39 0,1512  56 0,1425 

15 294 4 0,0296  12 0,0465  16 0,0407 

16 298 0 0,0000  1 0,0039  1 0,0025 

          

PIC 0,70                 

Het. 0,674         

PDF 0,8896         

PDM 0,7145         

MEC üçlü 0,6974         

MEC B/K 0,5582                 

 

On sekiz alel sayısı ile en çok allele sahip olan DXS8377 ve DX101 lokuslarının 

PIC değerleride sırası ile 0,9 ve 0,87 ile en yüksek bulunmuştur. Heterozigozite oranı en 

yüksek 0,899 ile DXS8377 lokusunda, en düşük 0,674 ile HPRTB lokusunda 

saptanmıştır. PDF değeri tüm lokuslarda PDM değerine göre daha yüksekdir. En yüksek 

PDF değerine sahip olan lokus 0,9841 ile DXS8377 lokusu olmuştur. Yine bu lokusun 

MEC değerleri hem anne, baba, çocuk, hem de baba çocuk için en yüksek düzeyde 

bulunmuştur. Bu açıdan en düşük değere sahip olan lokus ise DXS6789 lokusudur. 
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Tez kapsamında çalışılan beş lokusa ait alelik ladder Şekil 4.2’de verilmiştir.  

 

 

Şekil 4.2-Alelik laddera ait ideogram 
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Tablo 4.6 bir erkek olguya ait X-STR ideogramı verilmiştir. Olguya ait alellerin 

pikleri koyu renkte verilmiş olup bu aleller arka planda silik olarak verilen alelik ladder 

ile üst üste çakıştırılarak verilmiştir.  

 

Tablo 4.6- Bir erkeğe ait X-STR profilini gösteren ideogram 
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Tablo 4.7’de bir kadın olguya ait X-STR ideogramı verilmiştir. Olguya ait 

alellerin pikleri arka planda silik olarak yer alan alelik ladder ile çakıştırılmıştır. Bu 

ideogramda DXS101 lokusuna ait alellerden birisi ladder dışı aleldir. DXS101 lokusuna 

ait alelik ladder, alel frekansı her toplumda yüksek olan 18-28 nolu alellere ait pikleri 

içerdiğinden bu alel ladder dışı kalmakta, fakat 18 nolu alelden 6 baz çifti geride pik 

vererek kolaylıkla değerlendirilmektedir.  

 

Tablo 4.7- Bir kadına ait X-STR profilini gösteren ideogram  
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5.TARTIŞMA 

PIC, Heterozigozite, PD ve MEC değerlerinin yüksekliği bir lokusun adli 

genetik açıdan üstünlüğünü göstermektedir. Bu açıdan DXS8377 lokusunun adli genetik 

çalışmalarda en etkin kullanılabileceği açıktır. Bu lokusu yakın değerlerle DXS101 

lokusunun takip ettiği görülmektedir. Her iki lokusun elde edilen bu sonuçlar itibarı ile 

gerek babalık davalarında gerekse biyolojik örneklerin kimliklendirilmesinde son 

derece yararlı olacakları açıktır. Bu lokusların çalışılan diğer lokuslara nazaran daha 

yüksek değerlere sahip olması hem alel sayılarının diğer lokuslardan fazla olmasından 

hem de alel frekanslarının diğer lokuslara göre çok daha homojen dağılmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu lokusların değişik toplumlara ait verileri de bizim 

sonuçlarımızla paralellik göstermekte ve çalıştığımız diğer üç lokustan daha informatif 

oldukları rapor edilmektedir (134,137,149,190,191).  

Diğer üç lokustan STRX1, HPRTB ve DXS6789 lokuslarından daha yüksek 

değerlere sahiptir. Ancak bu lokusun alelleri arasında sadece bir baz fark olmasının 

değerlendirme güçlüğü yaratabileceği bildirilmektedir. Bir diğer husus PZR’de 60 Cº’de 

bir gece uzama aşaması düzgün uygulanmadığı takdirde uygun amplikon elde 

edilememesidir. Bu durumda örnek vermek gerekirse 14/14 homozigot olan bir birey 

13.3/14 heterozigotmuş gibi değerlendirilebilinmektedir.  

Tablo 4.1’de görüldüğü gibi daha fazla alele ve daha yüksek heterozigosite 

oranına sahip olmasına rağmen DXS6789 lokusu HPRTB lokusuna göre daha düşük 

istatistik değerlere sahiptir. Bu durumun toplumun %70’e varan oranda 20 ve 21 nolu 

alelde yer almasından kaynaklandığını düşündürmektedir.   

150 kadın ve 150 erkeği kapsayan bir çalışmada Kore toplumunun bir çok lokus 

açısından bize göre daha az sayıda alele sahip olduğu görülmektedir. Bu çalışmada 

DXS101 lokusu 14-31 arasında yer alan 18 alele sahip iken Kore toplumunda sadece 

21-30 arasında 10 alele rastlanmıştır. Durum HPRTB lokusu için de farklı değildir. Bu 

çalışmada 9-16 arasında 8 alel yer alırken Korelilerde 11-16 arasında 6 alel 

saptanmıştır. Tayvan toplumunda ise sadece 11-15 tekrarlı 5 alel tespit edilmiştir. 

DXS8377 lokusunda durum biraz farklıdır. Bu kez Türk toplumu ile Kore toplumu 

benzer alelik çeşitlilik göstermektedir. Her iki toplum 18 alele sahiptir. Ancak Türk 

toplumu 38 ile 56 arasında değişen 18 alele sahipken Korelilerde 38-40 numaralı 

alellere rastlanılmamakta buna karşın 57-59 nolu aleller görülmektedir. Alel frekansları 

açısından her iki toplum benzer sonuçlar vermektedir. Örneğin, her iki toplumda  
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yığılma HPRTB lokusunda 12 ve 13 nolu alellerdedir. Bu yığılma DXS101 lokusunda 

%50’yi aşan oranla 24-26 nolu alellerdedir. DXS8377 lokusunda ise en yüksek alel 

frekansları 45-47 nolu alellerde olmakla birlikte bu lokus diğerlerine göre çok daha 

homojen bir dağılım göstermektedir (149,190).  

Edelmann DXS101 lokusunu çalıştığı 348 kadın, 216 erkekte 14-32 arasında 

değişen 18 alel saptamıştır. Sözkonusu çalışmada 31 nolu alele rastlanmazken bu tez 

çalışmasında 32 nolu alel gözlenmemiştir. Bu alele ait değerler= PIC: 0,884 , MEC: 

0,879, Heterozigozite: 0,890, PDF: 0,978, PDM: 0,889 olarak hesaplanmıştır. Bu 

değerler Türk toplumundan elde edilenlere yakın ve her ikiside oldukça yüksek 

değerlerdir (Tablo 4.4). Zarrabeitia’nın İspanyol toplumuna, Wiegand’ın Alman ve 

Avusturya toplumuna ait verileri de benzerlik göstemektedir.  İspanyol toplumunda 

DXS8377 lokusu için 37-51,  DXS101 lokusunu için 15-29, HPRTB lokusu içinse  9-17 

nolu alellere rastlanmıştır. PD değerleri arasında da şaşılacak derecede yakınlık 

bulunmaktadır. Türk toplumunda DXS101 lokusunda PDF değeri 0,9758, PDM değeri 

0,8537 hesaplanmışken Zarrabetia’nın çalışmasında bu değerler PDF için 0,972, PDM 

için 0,874 olarak verilmiştir. HPRTB lokusu içinde yakın değerler (Türk toplumu=PDF : 

0,889; PDM : 0,714, İspanyol toplumu=PDF : 0,900; PDM : 0,756) yayınlanmıştır 

(134,137,140,190).  

 Bini ve arkadaşlarının 556 İtalyana ait örneklerden elde ettikleri verilerde 

DXS101 ve HPRTB lokusu için gerek alelik çeşitlilik gerekse alel frekansları açısından 

çalışmamız ile benzer bulunmuştur (141). Eşit sayıda kadın ve erkeğin çalışıldığı 

toplam 240 Polonyalıyı içeren bir çalışmada HPRTB lokusuna ait alel frekansları ve 

istatistiksel değerler açısından bu tez çalışmasındakine oldukça yakın sonuçlar 

alınmıştır. Polonya toplumuna ait alel frekansları sırası ile 12, 13 ve 14 nolu lokuslarda 

yoğunlaşmıştır. Lokusun adli önemini gösteren verilerde (PIC:0,71, PDF:0,896, PDM: 

0,724, MEC 0,698) tez çalışmasında elde edilen verilere oldukça yakındır (Tablo 4.5) 

(150).  

Çin Han toplumunda yapılan 127 kadın, 118 erkeği kapsayan bir çalışmada 

DXS6789 lokusuna ait 14-23 arasında 10 alel tanımlanmıştır. Türk toplumu ile alelik 

çeşitlilik açısından tek fark onlarda 0,045 oranında rastlanılan 17 nolu alele bizde, bizde 

0,0076 oranında rastlanılan 24 nolu alele ise onlarda rastlanmamasıdır. Oysa alel 

frekansları açısından iki toplum arasında büyük farklılık vardır. Bizde 0,0229 oranında 

görülen 16 nolu alel 0,308 oranı ile onlarda en sık rastlanılan alel olmuştur. Bizde 

0,4453 ile en sık rastlanılan alel olan 20 nolu alel onlarda da 0,198 ile ikinci en sık 

aleldir.  Bu çalışmada saptanan PDF: 0,931; PDM: 0,792 ve PIC: 0,77 değerleri ise Türk  
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toplumundaki değerlerden daha iyidir. Bunun nedeni bizdeki alel dağılımının %67’sinin 

sadece 20 ve 21 nolu lokuslarda yığılmasıdır (Tablo 4.1). 

 STRX1(DXS981)  lokusu için durum tam tersinedir. Bu kez Han toplumundaki 

alel sayısı az ve dağılımı homojen olmadığından saptanan PDF: 0,837; PDM: 0,691 ve 

PIC: 0,63 değerleri Türk toplumuna göre çok daha düşüktür (Tablo 4.2) (146). Shin ve 

arkadaşları tarafından yapılan Kore toplumuna ait 401 kişinin çalışıldığı bir başka 

çalışmada ise STRX1 (DXS981) lokusu için bizim sonuçlara yakın ve biraz daha 

yüksek değerler rapor edilmiştir (PDF: 0,940; PDM: 0,831 ve PIC: 0,806) (148). Bu 

sonuçlar da göstermektedir ki bir toplumda informatif değeri yeterli olmayabilen bir 

lokus diğer bir toplumda oldukça yararlı olabilmektedir.  

Bu tez çalışmasında bireyler birbirleri ile akrabalık ilişkisi olmayanlar arasından 

seçilmiş olduklarından aralarında ebeveyn çocuk ilişkisi yoktur. Bu nedenle lokusların 

mutasyon oranlarını saptamak mümkün olmamıştır. Bu konuda yapılan çalışmalarda 

DXS101 lokusunda 340 mayozda hiç mutasyona rastlanılmadığı bildirilmemektedir 

(134). Kore populasyonunda yapılan 303 baba-kız ve anne-çocuk çiftini kapsayan bir 

çalışmada toplam 29 mutasyon saptanmış olup çalışılan dokuz lokus arasında en sık 

mutasyon 13 kez ile DXS9895 lokusunda meydana gelmiştir. Oysa aynı lokusda Szibor 

ve arkadaşlarının çalışmasında gözlenen 761 mayozda hiç mutasyon saptanmaması 

verilerin ne kadar yetersiz olduğunun delili niteliğindedir (116,143).  

Kız çocuklu 197 (394 mayoz) ailede DXS 6809 lokusunda sadece 2 mutasyon 

saptanmıştır. Bu aile fertlerinin dizi analizinde mutasyonun birisi anneden diğeri 

babadan olmak üzere tek bir tekrar azalması (CTAT tekrar dizisinde azalma) şeklinde 

olduğu görülmüştür. Buna göre %95 güven aralığı baz alınarak yapılan hesaplamada bu 

lokus için mutasyon oranı 5.07X10–3 bulunmuştur. Bu oran daha kompleks tekrar 

dizilerine sahip GATA172D05 lokusuna göre düşük bulunur iken oldukça basit dizi 

tekrarına sahip  DXS6800, DXS101, DXS9895, DXS9898 lokuslarına göre ise çok fazla 

bulunmuştur (31, 134). Bu bulgu Brinkmann’ın evvelce belirttiği gibi lokus ne kadar 

uzun ve baz dizisi ne kadar karışık ise mutasyon oranı o ölçüde artar tespiti ile 

uyumludur (104). 

Abortus materyalinden babalık tayini gerektiğinde eğer fetus dişi ise X-STR 

analizi büyük kolaylık sağlar. Çünkü kürtaj materyalinden fetal dokunun gözle ayırt 

edilmesi gebeliğin yaşı ile ters orantılı olarak hemen hemen imkansızdır. Bu nedenle 

rastgele yapılan örnekleme sonucunda elde edilen DNA profili sıklıkla sadece anneye 

ait alelleri içerirken şanslı olunan bazı vakalarda anne ile fetusun alellerinin miks olarak 
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 yer aldığı bir sonuçla karşılaşılır. Böyle bir miks örneğe otozomal STR çalışılmış 

olması halinde değerlendirme güçlüğü yaratacak ve bu durumun yarattığı şüpheli 

durumdan sanık yararlanacaktır. Oysa fetusun dişi olması koşulu ile X-STR analizi 

değerlendirme kolaylığı sağlar. Saptanan alellerden annede bulunmayanı babadan 

kalıtılmıştır. Vakanın baba ensesti olması halinde ise bu marker otozomal STR’lardan 

fazla bir ayırım imkanı tanımaz. Çünkü kız fetusun bir X aleli anneden gelirken sahip 

olduğu diğer X’in kaynağı annenin babası, yani sözkonusu olaydaki faildir. Bu uyum 

ancak başka delillerle desteklendiğinde anlamlı olabilir (143). 

Anneliğin doğum kayıtları nedeni ile ispatı daha kolay olmakla birlikte varlığı 

zaman zaman sorgulanmaktadır. Özellikle modern batı toplumunda parçalanmış 

evlilikler ve tek ebeveynle büyüyen çocuklarda annelik tayini sıklıkla gündeme 

gelmektedir. Türk toplumunda ise bu tespite sıklıkla çocuğun bir akrabaya evlatlık 

verildiği durumlarda ihtiyaç duyulmaktadır. Bu davalar özellikle annenin ölümünden 

sonra açılmaktadır. Annelik Mt DNA yardımı ile araştırılabiliyor olsa da bu yönteminin 

zorluğu ve pahalı olması yanında henüz her toplumda yeterli genetik populasyon 

verisinin bulunmaması gibi kısıtlayıcı tarafları bulunmaktadır. Ayrıca aynı maternal 

kalıtımın olduğu bireyler arasında ayırım yapılamayacağından elde edilen sonuç 

STR’lar kadar kesinlik arzetmez. Bu durumda X-STR analizi iyi bir alternatiftir. Anne-

kız arasındaki ilişki açısından otozomal STR’lara bir üstünlüğü yok ise de anne-erkek 

çocuk ilişkisinde otozomal STR’lardan çok daha etkili bir araçtır. Anne-erkek çocuk 

vakalarında dışlama olasılığı baba-kız çocukta olduğu gibi otozomal STR’lardan 

yüksektir (143).  

Evlilik dışı çocuk sahibi olma oranının gittikçe artması paterniteninde oldukça 

geç dönemlerde ve bir çok kez baba adayı öldükten sonra araştırılmasına yol 

açmaktadır. Baba adayının ölü olduğu veya bulunamadığı durumlarda çocuğun kız 

olması halinde babaanne sonuca gidebilmek için iyi bir alternatiftir. Baba adayının 

annesine ait X-STR lokus alelleri kız çocuğuna ait X-STR’lar ile karşılaştırarak baba 

adayını dışlamak mümkündür. Ancak bir çok kez babaanne de ölmüş olabilmektedir. Bu 

durumda seçeneklerden birisi feth-i kabir yaparak babaannenin biyolojik örneklerine 

ulaşmak, diğeri ise babaannenin çocuklarının X-STR analizi sonuçlarından yararlanarak 

babaannenin alel profilini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla hem kız hem de erkek çocuklar 

çalışılmalıdır. Çocukların alellerinin birbirlerinden farklı olması halinde babaannenin 

heterozigot olduğu ortaya konmuş ve o lokus için sahip olduğu iki aleli öğrenilmiş olur.  

Yine ebeveynlerin bir çoğunun DNA’sının elde edilemediği bir çok durumda 

halen yaşayan genç kuşağın X-STR tiplemesi sureti ile ebeveynlerin DNA profilini  
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ortaya çıkarmak ve bu suretle genç kuşağın kardeşlik, kuzenlik gibi kan yakınlığını 

dışlamak ya da ortaya çıkarmak mümkün olmaktadır (143).  

Şimdiye kadar X kromozoma bağlı bir çok gonozomal aberrasyon bildirilmiştir. 

Tez çalışmamda böyle bir durumla karşılaşılmamıştır. Bunun nedeninin sözkonusu 

bozuklukların rastlanma sıklıklarının azlığı yanında, bu olguların büyük kısmının 

infertil olmaları olsa gerektir. Rutin çalışılan olgular içerisinde, örneğin bir akrabalık 

ilişkisinin saptanması başvurusunda, böyle bir durumla karşılaşıldığında gonozomal 

bozukluğa sahip birey tarafından açık olarak talep edilmedikçe uzmanının sadece 

sorulan soruyu yanıtlaması etik bir davranış olacaktır. Akrabalık ilişkisinin tespitinin 

adli makamlar tarafından istenmesi halinde dahi eğer fazladan sağlanan bu bilgi 

mahkemenin sorusunun çözümüne katkı sağlamayacak ise raporda yer almaması daha 

doğru olacaktır.  

Paternite testinde anne, baba ve çocuk üçlüsü birlikte çalışılabildiği taktirde 

otozomal STR analizi yeterli olmaktadır. Oysa sadece baba kız çalışıldığında otozomal 

STR analizi yeterli olmayabilir. Bu durumda X-STR analizi çok yararlı olacaktır. Çünkü 

bu durumda yeterli paternite oranını uluşmak için daha fazla lokusun çalışılmasına 

ihtiyaç vardır. X-STR’ların otozomal STR’lara nazaran yüksek MEC değerine sahip 

olması da bu konuda önemlidir. X-STR’ların otozomal STR’lara göre bir diğer 

üstünlüğü baba adaylarının yakın akraba olduğu durumlardır. Çünkü bu durumda 

otozomal STR’ların dışlama gücü X-STR’lara göre düşüktür. Örneğin, baba ve oğul 

olan iki baba adayının taşıdıkları X-STR’lar annelerinden gelmekte olduğundan 

birbirlerinden farklı olacak ve bu surette otozomal STR’lardan daha etkin olacaktırlar. 

İki erkek kardeşin baba adayı olması halinde ise tam tersi bir durum olacaktır. Çünkü 

her iki erkek kardeş annelerinin sahip olduğu iki X-STR’dan birisini %50 olasılıkla 

taşıyacaktır. 

 Biyolojik örneğin rutubet gibi her hangi bir nedenle degrade olduğu durumlarda 

bir çok kez sadece sağlam kalmış küçük DNA fragmanları amplifiye edilebilmektedir. 

Bu durumda mümkün olduğunca fazla sayıda ve farklı krozomlarda yerleşik STR 

lokusları çalışılarak yeterli sayıda amplifiye ürün elde edilmeye çalışılması doğru 

yöntem olacaktır. Bir çok kez feth-i kabir sureti ile elde edilen materyalde rastlanılan bu 

gibi durumlarda otozomal STR’lara ek olarak X-STR’lar çalışılarak yeterli istatistiksel 

veriye ulaşılabilir.  

X-STR’ın yararlı olduğu bir diğer durum baba adayının bulunamamasıdır. Baba 

adayının annesine ait X-STR lokus alelleri kız çocuğuna ait X-STR’lar ile karşılaştırılır. 
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 Bu sayede baba adayını dışlamak mümkündür. Babaannenin de bulunamadığıu 

durumlarda, baba adayı birden fazla kız kardeşe sahip ise bu kız kardeşlerin X-STR 

alellerinden yararlanılarak babaannenin genotipini saptamak mümkün olabilir. 

Aşağıdaki pedigree (Şekil 5.1) Szibor’un çalışmasından alınmış olup anlatım 

kolaylığı sağlaması nedeni ile isimler Türkçe rumuzlar ile değiştirilmiştir (143). 

Çalışılan lokuslar sol üst köşede gösterilmişir. Alt soy veya üst soyun genotiplerinden 

yararlanarak elde edilen genotipler ise italik olarak verilmiştir. Ölmüş olan ve X-STR 

analizi yapma şansı bulunmayan Alp ve Onat’ın annelerinin (Bilge) X-STR genotipini 

DXS6807, DXS9895, DXS7423 ve DXS8377 lokuslarında kısmen, diğer lokuslarda ise 

tamamen olmak üzere Alp ve Onat’ın X-STR alellerinden yararlanarak tespit etmek 

mümkün olmuştur. Ata’ya ait olarak verilen genotip Bilge’nin kesin olarak sahip olduğu 

genotiptir. Çünkü Bilge’nin oğlu olduğu bilinen Ata her lokusta Bilge’nin genotipinde 

yer alan alellerden birisini mutlaka taşıyacaktır. Ayşe ve Fatma’nın annelerinin Nil 

olduğu bilinmektedir. Bu bilgiden hareketle Ayşe ve Fatma’nın genotipinde yer alan ve 

Nil’de bulunmayan aleller babadan gelmiştir. Bu şekilde çıkarım ile elde edilen  Ayşe 

ve Fatma’nın zorunlu paternal alellerinin altları çizilmiştir. Tek uçlu oklar ile Ayşe ve 

Fatma’nın farklı olan paternal alelleri işaretlenmiştir. Bunlara göre Ayşe ve Fatma’nın 

baba bir kardeş olmadıkları anlaşılmaktadır. İki uçlu oklar ise Ata’yı Fatma’nın babası 

olmaktan dışlayan alelleri göstermektedir.  
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Şekil 5.1- X-STR sonucunda aydınlatılan akrabalık ilişkisini gösterir pedigree (143) 

Irza geçme olgularında sık rastladığımız gibi kadın erkek DNA’sının birlikte 

bulunduğu biyolojik örneklerin analizinde ise Y-STR’ların üstünlüğü tartışılamayacağı 

gibi, X-STR’lar otozomal STR’lara göre de daha zayıf kalmaktadırlar. Bunun nedeni X 

ve otozomal STR çalışması yapılan miks bir örneğin DNA profilinde erkeğe ait tüm X-

STR alellerinin kadına ait alel profili içerisinde kalma olasılığının otozomal STR’lara 

göre daha yüksek olmasıdır (143) 

X-STR’ların dışlama gücü kadın bireylerde erkeklere göre yüksektir (Tablo 4.1-

2-3-4-5). Bunun nedeni erkeklerin her lokusta tek alele sahip olmasıdır. Bu nedenle 

biyolojik lekelerin karşılaştırılmasında X-STR sonuçları kadın olgularda otozomal 

STR’lara benzer dışlama gücüne sahipken iki erkeğe ait biyolojik örneğin 

karşılaştırılmasında otozomal STR’lara göre yetersiz kalmaktadır.   

Tez çalışmam Türk toplumuna ait X-STR lokuslarını içeren ilk adli popülasyon 

verileridir. Bu çalışma özellikle DXS8377 ve DXS101 lokusları olmak üzere çalışılan 

tüm lokusların adli genetik tanıda etkin bir şekilde kullanılabileceğini göstermiştir. X-

STR analizi çocuğun kız olması halinde rutin paternite testlerine eklenebileceği gibi, 

özellikle ebeveynlerin bulunmadığı olgularda iyi bir tanısal alternatif olacaktır. 
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