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ÖZET 

Sevinç B. Hematolojik malign hastalıklarda genomik instabilitenin farklı sitogenetik 

yöntemlerle(kromozom aberasyonu, kardeş kromatid değişimi, mikronükleus) 

araştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tibbi Genetik ABD. 

Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 2006. 

Bu çalışmada, kromozomal aberasyon, MN analizi ve KKD yöntemleri ile 
değişik tiplerdeki lösemili olgularda genomik instabilitenin rolünün değerlendirilmesini 
ve bu yöntemlerin birbirine olan avantaj ve dezavantajlarının belirlenmesini 
amaçlamaktayız. 

Kardeş kromatid değişimi (KKD) eş kromozom lokuslarında iki kromatid 
arasında olan ve kromozom morfolojisinde değişikliğe neden olmayan karşılıklı 
segment değişimidir. Mikronükleus (MN), ana çekirdeğin dışında, sitoplazmada 
bulunan, çekirdekten kaynak alan yuvarlak cisimlerdir. Kromozom anomalileri, tanının 
konmasında, prognoz tayininde, remisyonun izlenmesinde, hücre transplantasyonun 
başarısının değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.   

Araştırmada yeni tanı konmuş  ve tedaviye başlanmamış 12 ALL, 24 AML, 34 
KML’li toplam 70 olgunun kemik iliği örneklerinde KKD, MN sıklığı ve kromozom 
aberasyonları açısından değerlendirilme yapılmıştır. Kontrol grubu olarak da kemik iliği 
transplantasyonu için donör olarak hazırlanan kişilerden alınan kemik iliği örnekleri 
kullanılmıştır. 

KKD analizi için yeterli kalitede metafaz elde edilebilen 43 lösemi olgusundaki 
metafaz başına düşen KKD sıklığı  3,38±1,6 (1,25-8,05) iken kontrol grubunda ise 
3,49±1,32 (1,8-5,8) olarak bulunmuştur. İki grup arasında metafaz başına düşen KKD 
sıklığı açısından anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p=0.54) . 70 lösemi olgusundaki 
MN sıklığı 10.395 ± 6.43 (1-32), kontrol grubunda ise 3.92 ± 1.75 (1-7) olarak 
saptanmıştır ve lösemi grubunda kontrollere göre istatistiksel olarak anlamlı MN 
sıklığında artış belirlenmiştir (p=0.0001). 70 lösemi olgusunda yapılan konvansiyonel 
sitogenetik incelemesinin sonucunda %39.39 oranında kromozom aberasyonu 
saptanmıştır 

KKD sıklığının düşük olması lösemili olgularda beklenen bir değişikliktir ve 
genomik instabilitenin araştırılmasında informatif  olmayacağı öne sürülebilir. MN 
sıklığındaki bu yükseklik DNA onarım sistemindeki veya immün sistemdeki bozuklukla 
ilişkili olabilir. İki yöntemi karşılaştırdığımızda MN yönteminin lösemili olgularda genomik 
instabilitenin araştırılmasında daha hızlı, kolay ve informatif olabileceği öne sürülebilir. 

 

Anahtar Kelimeler :  Lösemi, kardeş kromatid değişimi (KKD), mikronükleus (MN), 

genomik instabilite, kromozomal aberasyon 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: T-65/15122006 
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ABSTRACT 

Sevinç B. The investigation of genomic instability in patients with 

haematological malignant diseases by different type of cytogenetic methods 

(chromosomal aberation, sister chromatid exchange, micronucleus). İstanbul University, 

Institute of Health Science, Division of Medical Genetics. İstanbul. 2006.. 

We aimed to assess the genomic instability in patients with leukemia by detection of 

Micronucleus (MN) and sister chromatid Exchange (SCE) formation and to determine 

advantages and disadvantages of those two methods. 

Sister chromatid exchange (SCE) is the exchange of genetic material between two 

identical sister chromatids and doesn’t cause morphological changes on chromosomes. 

Micronucleus, discrete, round bodies of nuclear origin found in the cytoplasm outside 

the main nucleus. Chromosomal aberration plays an important role in diagnosis, 

allocation of treatment, pognosis and success of bone marrow transplantation.   

SCE and MN methods were investigated in bone marrow from 70 newly diagnosed and 

untreated patients with 12 ALL, 24 AML, 34 CML. Control group was obtained from 

donor bone marrow transplantation samples. 

The mean SCE frequency for 43 leukemia patients 3.38 +/-1.6 (1.25-8.05) was lower 

than the mean SCE score for 13 controls 3.49+/-1.32 (1.8-5.8). We could not find 

statistical differences in all leukemia groups (p=0.54). We assessed MN frequency in 

bone marrow on 70 leukemia patients. The mean MN frequency for all patients 10.395 

+/- 6.43 (1-32) was significantly higher than healthy controls 3.92 +/- 1.75 (1-7) 

(p=0.0001). Chromosomal aberration was determined  in % 39.39 of  70 leukemia 

patients by conventional cytogenetics.  

Decreased of SCE frequency may associated with leukemia process and it is suggested 

that SCE anaylses is not informative for genomic instability. Increased MN frequency 

may be associated with impairment of DNA repair system or abnormalities immune 

system abnormalities. It is suggested that the low SCE rate is related to the leukemic 

process itself. Furthermore, when we compare with two metods. MN is easier, faster 

and more informative than SCE analysis. 

 

 

Key Words: Leukemia, Sister chromatid Exchange (SCE), Micronucleus (MN), 

Chromosomal aberation 

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

 

Hematolojik malign hastalıklarda uygulanan sitogenetik analizlerin hastalığın 

tanısının konması, doğrulanması, remisyon ve nüksün belirlenmesi, prognoz tayini ve tedavi 

seçiminde büyük önemi bulunmaktadır. 

Lösemi oluşumunda DNA hasarı oluşturarak genomik instabiliteye yol açan ve 

kromozomlarda yapısal değişikliğe neden olabilen etyolojik faktörler önemli rol oynarlar. 

Genomik instabilitenin değerlendirilmesinde farklı sitogenetik ve moleküler yöntemler 

kullanılmaktadır. Klasik sitogenetik yöntemlerle kromozomlarda oluşan kırık, gap gibi 

kromozomal aberasyonlar değerlendirilirken; mikronükleus sıklığının değerlendirilmesi , 

DNA hasarını indirek olarak gösterdiği kabul edilen kardeş kromatid değişim sıklığının 

araştırılması diğer yöntemler arasında sayılabilir.  

Mikronükleus yöntemi (MN), kromozomal/moleküler düzeyde ayrıntılı kromozom 

kırıklarının saptanmasında, kromozomal yeniden düzenlenmelerin, kromozom kayıplarının, 

nondisjunctionların, gen amplifikasyonlarının, nekrozisin ve apoptozisin gösterilmesinde ve 

genomik instabilitenin değerlendirilmesinde kullanılan bir metotdur (1). 

Kromozomal hasarın gösterilmesinde kullanılan bir diğer sitogenetik metot da kardeş 

kromatid değişimi (KKD) sıklığının değerlendirilmesidir . Kardeş kromatid değişimi, eş 

kromozom lokuslarında iki kromatid arasında meydana gelen ve kromozom morfolojisinde 

değişikliğe neden olmayan karşılıklı segment değişimi olarak tanımlanır (2,3). KKD hücre 

siklusunun S fazında, DNA’daki her kromatiddeki aynı bölgedeki kırıklar, DNA zincirindeki 

değişim ve bu kırıkların onarımı şeklinde devam eder. 

KKD, MN yöntemleri klastogenitenin, genotoksisitenin veya genomik instabilitenin 

araştırılmasında kullanılan genotoksisite testleridir. 

Bu çalışmada kromozomal aberasyon, MN analizi ve KKD yöntemleri ile değişik 

tiplerdeki lösemili olgularda genomik instabilitenin rolünün değerlendirilmesini ve bu 

yöntemlerin birbirine olan avantaj ve dezavantajlarının belirlenmesini amaçlamaktayız. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Lösemi 

Lösemiler, hematopoietik hücrelerin habis transformasyonu sonucu gelişen, heterojen 

bir neoplastik hastalıklar grubudur (4). 

Lösemiye yol açan neoplastik transformasyonun mekanizması henüz anlaşılamamıştır. 

Ancak löseminin temelde bir DNA lezyonu sonucu geliştiği kabul edilmektedir (4). 

Lösemilerin sınıflandırılması : 

Morfolojik yönden, hastalıktan etkilenen hücre dizisinin tipine göre   

•  Myleoid 

•  Lenfoid 

Prolifere olan kan hücresinin genç yada olgunlaşmış olmasına göre 

•  Akut 

•  Kronik  

    olarak sınıflandırılır (4). 

2.1.1.  Lösemi Etiyoloji 

Lösemi gelişiminde rol oynayan ana faktörler şu şekilde sıralanabilir ; 

1.Kimyasal maddeler ve ilaçlar: Benzen ve petrol ürünlerine maruz kalan 

mesleklerde çalışan kişilerde artmış yüksek AML (Akut Myeloid Lösemi) riskinin olduğu 

belirlenmiştir (4,5). 

RAS mutasyonu olan AML hastalarında spesifik kimyasal maddelere maruz kalmaları 

sonucunda genetik hasarın indüklenebildiği ve akut lösemiyle sonuçlanabildiği 

gösterilmiştir(6). 

Alkilleyici ajanlarla tedavi gören hastalarda AML ve myelodisplastik sendrom (MDS) 

oluşma riski yüksekdir. Bu hastalarda 5 ve 7 kromozom anomalilerine sık rastlanmaktadır (4). 

1974 yılında Prof. Dr. Muzaffer Aksoy mesleki olarak benzene maruz kalan kişilerle 

lösemi gelişimi arasında ilişki olduğunu göstermiş, deri üretim fabrikaları ve ayakkabıcıların 

solvent olarak kullandığı benzenin bu hastalığa neden olduğunu tespit etmiştir (7).  
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2.İyonize radyasyon: Tedavi amaçlı kullanılan iyonize radyasyon örneğin Hogkin 

lenfoma tedavisinde, AML gelişimine yol açabilmektedir. Radyasyon tek başına tedavi 

amaçlı kullanıldığı zaman bu risk çok düşük olarak görülse de, bu durum hastanın yaşına ve 

radyasyonun dozajına bağlı olarak değişebilmektedir (5,8,9). İyonize radyasyonun kronik 

myeloid lösemi (KML) riskini de arttırdığı fakat kronik lenfoid lösemi sıklığında ise artışa yol 

açmadığı kabul edilmektedir (4,10). 

3.Virüsler: Retrovirüslerin hayvanlarda lösemiden sorumlu olduğu bilinmektedir (4). 

Bazı retrovirüslerin konak DNA’sında spesifik yerlere entegre olmasıyla proto-onkogenlerin 

aktivasyonuna yol açmasıyla lösemi oluşturdukları gösterilmiştir. Sellüler proto-onkogenler 

normal hücrenin diferansiyasyon ve proliferasyonunun düzenlenmesinde önemli işlevleri olan 

ve ayrıca onkojenik potansiyel taşıyan genlerdir. Virüsler, başka kromozomlardaki yeniden 

düzenlenmeler, translokasyonlar, delesyonlar, gen amplifikasyonu ve nokta mutasyonlar gibi 

sitogenetik değişikliklerle, bu genlerin ürünlerinin kantitatif ve kalitatif olarak değişikliğe 

uğramasına ve protoonkojenlerin onkojenik  karakter kazanmasına yol açabilirler (11). 

Virüslerin, insanlardaki lösemi oluşumundan da sorumlu olabileceği ileri sürülmüştür, 

ancak böyle bir virüsün varlığı gösterilememiştir (4).   

4. Genetik ve Konjenital Faktörler : DNA tamir mekanizması bozukluğu 

sendromlarında hematolojik malin hastalıkların görülme insidansı artmıştır. Örneğin Bloom 

sendromlu hastaların yaklaşık %25’inde AML, ALL (akut lenfoblastik lösemi), lenfoma veya 

diğer hematolojik malign hastalıklar görülmektedir (5). 

Down sendromu ve Kostmann sendromu gibi kromozomal anomalilerde de akut 

lösemi insidansı anlamlı şekilde artmaktadır. Down sendromlu hastalardaki lösemi sıklığı 

normal populasyona oranla 20 kat artmıştır (4). 

Otozomal dominant kalıtım gösteren P53 tümör süppressör genindeki mutasyon 

sonucu oluşan Li-Fraumeni sendromunda lösemi gelişimine yatkınlık olduğu bilinmektedir 

(12). 

            NR1 tümör süpressör genindeki mutasyon sonucu oluşan Nörofibromatozisde juvenil 

KML, ALL, lenfoma ve genç hastalarda ise MDS den AML gelişimi görülebilir (5).  

2.1.2. Akut Lösemiler 

Akut lösemiler genç, olgunlaşmamış (blastik) myeloid yada lenfoid dizi hücrelerinin 

kemik iliği, çevre kanı ve diğer dokularda birikimi ile karakterize malin hastalıklardır.  
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Akut lösemi hücrelerinin temel karakteristik niteliği farklılaşma yeteneğini kaybetmiş 

olmalarıdır. Bu hücrelerin olgunlaşması akut myeloid lösemi (AML)' de myeloblast yada 

promyelosit, akut lenfositik lösemiler (ALL) 'de  lenfoblast düzeyinde kalmıştır (4). 

Akut lösemiler, tüm kanserlerin % 10’unu; tüm lösemilerin ise % 50’sini oluştururlar. 

Akut lösemi erkeklerde ve beyaz ırkta daha sık görülmektedir (4). 

2.1.2.1. Akut Myeloid Lösemi (AML) 

Akut myeloid lösemi, kemik iliğinden köken alan lösemik blast hücrelerin birikmesi 

ve normal kan hücrelerinin üretiminin azalmasıyla karakterize, klonal hematopoietik  malin 

bir hastalıktır (8). 

AML sıklığı yılda yaklaşık olarak 2,3/100.000 belirlenmiştir. Erkeklerde daha sık 

görülmekle birlikte, insidansı yaşla birlikte artmaktadır. Bu sıklık 65 yaşın altındaki kişilerde 

1,3/100.000, 65 yaşın üzerindeki kişilerde ise 12,2/100000’dir (4). 

Değerlendirmede morfolojik ölçütlere dayanan FAB (French-American-British) 

sınıflandırma sistemi kullanılır. Bu sistemde hücreleri değerlendirirken sitokimyasal 

boyamalardan yararlanılır. FAB’a göre lösemiler sekiz alt grupta incelenir; 

MO: Minimal farklılaşmış akut myeloblastik lösemi 

M1: Olgunlaşma göstermeyen akut myeloblastik lösemi 

M2: Olgunlaşma gösteren akut myeloblastik lösemi 

M3: Akut promyelositik lösemi 

M4: Akut myelomonositik lösemi 

M5: Akut monositik lösemi 

M6: Eritrolösemi (diGuglielmo sendromu) 

M7: Akut megakaryositik lösemi (11)  

 

AML belirgin fenotipik ve genotipik heterojenite gösteren kompleks bir hastalıktır (5). 

Myelodisplastik sendromlu (MDS) hastaların yaklaşık olarak %30’unda yaşamlarının 

belli bir döneminde AML gelişim riski vardır (5,11). 
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2.1.2.2. Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) 

Akut lenfoblastik lösemi (ALL), lenfoblastların birikmesi ile karakterize malin bir 

hastalıktır (5). 

ALL, çocuklarda en sık rastlanan lösemi çeşididir. Erişkinlerdeki akut lösemilerin ise 

%20’sini oluşturmaktadır. En sık olarak beş yaşın altındaki çocuklarda görülür. İlerleyen 

yaşlarda sıklık giderek azalır. Otuz beş yaşından sonra hafif bir artış gösterir ve 80-85 yaş 

grubunda ikinci kere küçük bir artış gösterir. 

 ALL’nin, FAB (French-American-British) sınıflandırmasına göre L1, L2 ve L3 

olmak üzere 3 alt tipi tanımlanmıştır (4,5).   

ALL’nin etiyolojisi tam olarak bilinmemekte fakat bazı faktörlerle hastalığın gelişimi 

arasında ilişki kurulmaktadır (5) .  

Bu faktörlerden biri radyasyondur. Japonyadaki atom bombası patlamasından sonra 

hayatta kalanlarda ALL insidansında 20 kat artış belirlenmiştir. Bir diğer faktör ise kimyasal 

ajanlardır. Benzen ve kemotrapi ilaçları gibi kimyasal ajanlar ALL oluşum riskini 

arttırabilmektedirler. Virüslerin insanlarda ALL gelişimine neden olduğu ile ilgili direk 

kanıtlar yoktur fakat Epstein-Barr virüsü, Afrika tipi Burkitt lenfoma ve herpes familyasından 

bir DNA virusünün potansiyel ajan olduğu gösterilmiştir (5). 

2.1.2.3. Kronik Lenfoid Lösemi (KLL) 

Kronik lenfoid lösemi (KLL) küçük, olgun görünümlü, yavaş prolifere olan uzun 

ömürlü lenfositlerin monoklonal neoplastik bir hastalığıdır. 

Etyolojisi belli değildir. Sitotoksik ilaçlar ve kimyasal ajanların diğer lösemilerin 

aksine etiyolojisinde rolü olmadığı kabul edilir. Ender olmakla birlikte, familyal KLL 

vakaları bildirilmiştir (4).      

2.1.2.4. Kronik Myeloid Lösemi (KML) 

Kronik myeloid lösemi (KML), hematopoetik kan hücrelerinden olgunlaşmış myeloid 

hücrelerin, eritroidlerin  aşırı üretimi ve periferik kandaki trombosit hücrelerinin artmasıyla 

sonuçlanan proliferatif bir hastalıktır (5). Kronik myeloid lösemi hücrelerinde hastalığa özgü 

bir kromozom anomalisi olan Philadelphia (Ph) kromozomu bulunur (4,9). 
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KML  hastaları tüm lösemilerin %20’sini oluşturur. İnsidansı 1/100.000’dir. KML’nin 

ortalama görülme yaşı 50’dir fakat çocuklar da dahil olmak üzere bütün yaş gruplarında 

görülebilmektedir (4,5). 

Japonyadaki atom bombası patlamasından sonra akut lösemide olduğu gibi KML 

insidansında da artış gözlenmiştir (4,11). 

2.2. Genomik İnstabilite 

Genomik instabilite kanser hücrelerinin yaygın özelliklerinden birisidir. İnstabilitenin 

iki tipi olabilir; 

1) Kromozomal İnstabilite : En yaygın tipidir. Üç şekilde oluşabilir; 

•  Tümör hücreleri iğ ipliği kontrol noktalarını kaybederler. Bu durum birçok 

sayısal anomalinin kaynağıdır. 

•  Tümör hücreleri, DNA hasarı oluşturmasına karşın hücre siklusuna devam 

edebilirler. Hasarlı DNA ile yapılan DNA replikasyonu ve mitoz sonucunda 

yapısal kromozom anomalileri oluşabilir. 

•  Tümör hücreleri kromozom uç kısımlarını (telomer) korumak için çok kısa 

duruma geldikleri noktaya kadar replike olabilirler. Bu durum yapısal 

anomalilerin hepsine yol açabilir. 

2) Mikrosatellit İnstabilitesi : DNA düzeyindeki instabilite bazı tümörlerde ve 

özellikle bazı kolon karsinomalarında görülür (13). 

2.3. DNA Hasar Biomarkırları 

Kanserin ortaya çıkması birkaç yıl veya daha fazla zaman alabilir. Bu yüzden DNA 

hasar biomarkırlarının belirlenmesi ile kanser riskinin tahmin edilip edilemiyeceği ile ilgili 

çalışmaları vardır. DNA hasarı biomarkırları insan hücrelerinde in vitro ve in vivo 

çalışmalarda kullanılmaktadır. Bununla birlikte, kanserin önceden tahmin edilmesinde bu 

belirteçlerin önemi tam olarak bilinmemektedir (1). 

DNA hasar biomarkırları şu şekilde sıralanabilir; DNA zincir kırıkları (single jel 

elektroforezi), kardeş kromatid değişimi, kromozom aberasyonu, mikronükleus yöntemi, 

anöpolidi, telomer kısalığı, apurinik bölgeler, DNA adduct, DNA oksidasyonu, DNA 

metilasyonu, nuklear p53, nokta mutasyon yöntemi, mitokondriyal DNA mutasyonu, eşey 

hücrelerindeki DNA hasarı (1). 
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2.3.1.   Mikronükleus Yöntemi 

Mikronükleus yöntemi ilk kez X ışınlarının neden olduğu genotoksisiteyi araştırmak 

için Countryman ve Heddle tarafından 1976 yılında geliştirilmiş bir metoddur (14).  

Mikronükleuslar, sitoplazma içinde ana nukleusdan ayrı, nuklear orjinli küçük küresel 

yapılardır. Mikronukleuslar şekil, yapı ve boyanma özellikleri açısından nukleusa benzemekle 

birlikte; büyüklük açısından değişiklik gösterebilmektedirler (15). 

Mikronükleusun oluşumunda tanımlanmış 4 mekanizma  aşağıda verilmektedir; 

- mitotik asentrik fragmentlerin kaybı 

- kromozomal kırık ve değişimlerin mekanik sonuçlarındaki çeşitlilik 

- mitoz sırasındaki mitotik iğ ipliklerindeki hatadan veya anafazdaki 

kompleks konfigurasyonlardan dolayı bütün kromozomun kaybı 

- apoptozis (15,16). 

Mikronükleus oluşumda hem klastojenik ajanlar hemde mitotik inhibitörler rol 

oynamaktadır (15). 

Mikronukleus (MN) sıklığı kanser hastalarının radyoterapi ve kemoterapiye 

duyarlılıklarının araştırılmasında ve bir çok maddenin kromozomlar üzerindeki etkilerini 

araştırmakta kullanılan, güvenilir biyolojik sonuçlar gösteren , çok geniş kullanım alanına 

sahip bir yöntemdir. Büyük radyasyon kazaları gibi çok sayıda kişide ciddi sağlık 

problemlerinin beklendiği olaylarda radyasyon doz düzeylerinin hızlı bir şekilde belirlenip 

sınıflandırılmasına olanak sağlar. 

Folik asit eksikliğinin, gen amplifikasyonları ve çift zincir kırıkları gibi kromozomal 

hasarlara yol açtığı bilinmektedir. Bu gibi olaylar mikronükleus, nukleoplazmik köprüler ve 

nuklear budsların oluşumuna yol açmaktadır (17). 

MN sıklığının değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken durumlar şu şekilde 

sıranabilir; 

- hücrenin hasar görmemiş olması, diğer hücrelerle füzyon 

oluşturmaması gerekir 

- mikronukleusun etrafı düzgün ve büyüklüğü ana nukleusun 1/3 ü kadar 

büyüklükte olmalı ve aynı boyanma özelliklerini göstermelidir (16).  
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2.3.2. Kardeş Kromatid Değişim Yöntemi 

Kardeş kromatid değişimi (KKD), kardeş kromatidler arasındaki resiprokal  değişimi 

gösterir. Kardeş kromatid değişiminde kromozom morfolojisinde değişiklik oluşmaz, değişim 

homolog lokuslarda meydana gelir (15). 

KKD moleküler mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır fakat DNA’daki her 

kromatidde aynı bölgede kırıkların meydana gelebildiği, DNA zincirinde değişimin oluştuğu 

ve bu kırıkların hemen onarımı şeklinde olayın devam ettiği bilinmektedir. Bu olaylar hücre 

siklusunun S fazında meydana gelmektedir (15,18). 

Kardeş kromatid değişimi, J.H Taylor tarafından (1957) geliştirilmiştir.Taylor bir 

siklus H3 Timidin birleşmesine uğrayıp nonradyoaktif ortamda kromozomların kardeş 

kromatidlerini incelemiştir fakat bu yöntem zaman kaybına neden olduğu için KKD 

analizinde 5-Bromodeoksiuridin (BrdU) boyama tekniği kullanılmaktadır (19).  

BrdU timidin analoğudur ve BrdU’lu kültürde çoğalan hücrelerdeki DNA’daki timidin 

yerine geçecektir. Hücreler in vivo bir replikasyon siklusu, in vitro bir veya iki replikasyon 

siklusu BrdU’ya maruz bırakılır (2).  

BrdU çeşitli boyalarla boyanarak görünür hale getirilir. Giemsa boyası, floresan 

boyalar örneğin; bisbenzemid (30258 Hoechst), akridin orange ve bisbenzemid + Giemsa 

boyası bu boyaların arasında yer almaktadır (20). Çalışmamızda  Floresan + Giemsa (FPG) 

tekniğini kullandık. Bisbenzimid (30258 Hoechst) floresan boyanın poly (dA-dBrdU)’ya 

bağlanması, poly (dA-dT) bağlanmasından daha az etkilidir. Bu yüzden iki DNA zincirinde 

BrdU bulunan kromatid Hoechst ile soluk boyanacaktır. Bu durum BrdU metodunun 

avatajıdır çünkü floresan sindirimi BrdU sayısına ve yerine geçtiği zincire bağlı olarak çok 

veya daha az parlayacaktır (2). Boyamada Floresan + Giemsa (FPG) tekniği kullanılır. 

Hoechst aydınlık bölgesi koyu, Hoechst soluk boyanan bölgesi Giemsada açık boyanır. 

KKD sıklığı, birkaç faktörden; 

1. BrdU konsantrasyonundan 

2. Harvest zamanından 

3. Kültür medyumu, serumu ve ısı derecesinden 

4. Işıktan    etkilenebilir. 
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BrdU’nun konsatrasyonu önemlidir. BrdU’nun konsatrasyonu KKD sıklığını 

azaltabilir bundan dolayı sonuçları değiştirmemesi için BrdU konsantrasyonu düşük 

olmalıdır. Yeterli düzeyde olması değişimlerin fark edilmesi açısından önemlidir. BrdU 

ışığa karşı duyarlıdır. Işık maruziyetinin 313nm.’nin altında olmalıdır. Işık maruziyeti 

kromozom hasarına yol açabilir (2,15). 

KKD analizi, DNA hasarının araştırılmasında kullanılan hassas bir metoddur.  KKD, 

bir kromozomun kardeş kromatidleri arasındaki değişimi ifade eder. Kardeş kromatidler 

arasındaki parça değişimleri ışık mikroskobu altında metafaz plaklarında kolaylıkla tespit 

edilebilir ve sayılabilir. KKD sıklığı, sayılan kardeş kromatid değişimi sayısının incelenen 

metafaz sayısına bölünmesiyle elde edilmektedir. Artan kardeş kromatid değişimi sıklığı 

mutajenik etkinin varlığını gösterebilir. Çeşitli mutajenik ve karsinojenik etkenlerin 

genotoksik potaniyelinin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır (2). Artan kardeş kromatid 

değişim sayısı mutajenik etkenin varlığını gösterebilmektedir (21,22,23). 

KKD analizi, kromozom kırık sendromları (Bloom sedromu, Fanconi anemisi, Ataxia 

telangiectasia ve Xeroderma pigmentosum) ve neoplazinin gelişimine yatkınlık gösteren 

çeşitli kalıtsal hastalıkların klinik tanısının konmasında yardımcıdır (2). 

Bloom sendromu; gelişme geriliği, immun yetmezlik, kansere yatkınlık ile 

karakterize, nadir görülen otozomal resesif bir hastalıktır. Bloom sendromlu hastaların 

~%25’inde 30’lu yaşlarda hem karsinoma hem de lösemi gelişebilmektedir (20,25). 

Hastaların hücrelerinde  DNA metabolizma defekti olarak kromozom kırıkları ve yeniden 

düzenlenmeler görülmektedir. 1974 yılında bu hastalarda Chaganti  ve arkadaşları tarafından 

artmış yüksek KKD tanımlanmıştır ve artmış KKD sıklığı tanının konmasına yardımcı 

olmaktadır (24). 
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Şekil 2-1: Bloom sendromlu hastanın metafaz plağı (26) 

 

2.3.3. Kromozomal Aberasyon 

Kromozomlarda oluşan kırık, gap gibi kromozomal aberasyonlar tanının konmasında, 

tedavinin etkinliğinin araştırılmasında, prognoz tayininde, remisyonun izlenmesinde, 

hematopoietik hücre transplantasyonunun başarısının değerlendirilmesinde  kullanılmaktadır 

(5,27,28).    

Kromozomal aberasyon, iyonize radyasyon ve genotoksik kimyasallara maruziyetin 

belirlenmesinde kullanılan önemli biyomarkırlardan biridir.  

Yeni yapılan çalışmalarda periferik kan lenfositlerindeki kromozom aberasyon sıklığı 

ile kanser başlangıcı arasındaki pozitif korelasyonu göstermiştir (19).   

2.3.3.1. Akut Myeloid Lösemide Görülen Kromozom Anomalileri 

Akut myeloid lösemi hematopoietik progenitor hücrelerde, bu hücrelere proliferasyon 

üstünlüğü sağlayan edinsel bir somatik mutasyon sonucu gelişen klonal bir hastalıktır. 

Lösemilerin çoğunda bu mutasyon, dengeli resiprokal bir translokasyon sonucu ortaya çıkar. 

Kromozomal translokasyon kırılma noktalarının klonlanması ile AML’nin patogenezi ile 

ilişkili bazı mutant genler tanımlanmıştır (4). 
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1. "Core binding factor"le ilgili translokasyonlar; Core binding factor (CBF) 

hematopoietik gelişimde önemli, rolü olan genlerin aktivasyonunu sağlayan 

sağlayan bir transkripsiyon aktivatörüdür.  

•  t(8;21) translokasyonu AML’de en sık rastlanan kromozom anomalisidir. 

Erişkin vakaların %15’inde rastlanır. Bu translokasyon kromozom 21 

üzerindeki AML1 (core binding factor alfa) geni ile, kromozom 8 üzerindeki 

ETO geninin füzyonuna yol açar . 

•  inv(16), kromozom 16q22’deki "core binding factor beta" ile kromozom 

16q13’deki düz kas miyozin ağır zincir (SMMHC) geninin füzyonuna yol 

açar. Bu genin ürünü olan füzyon proteini de AML1 transkripsiyon aktivitesini 

inhibe edici etkiye sahiptir.   

t(8;21) ve inv(16) AML’de saptanan ve olumlu prognoz göstergesi olan 

translokasyonlardır . 

2. t(15;17) translokasyonu, retinoik asit reseptör alfa geni ile ilgilidir ve akut 

promyelositik lösemide saptanır (erişkin AML vakalarının %10’unda). 

3. kromozom 11q23 translokasyonları, kromozom 11q23 MLL (mix lineage 

leukemia) geni bulunur. Bu genin translokasyonlarına karma dizi 

lösemilerinde ve topoizomeraz 2 inhibitörleri ile tedaviyi izleyen sekonder 

lösemilerde rastlanır  

Translokasyon dışı anomaliler; AML’de +8, del(5q), -7 ve –Y sık rastlanan 

anomalilerdir( 4,11,29,30,31,32). 

2.3.3.2. Akut Lenfoblastik Lösemide Görülen Kromozom Anomalileri 

Sitogenetik anomaliler erişkin ALL’sinde hastalığın seyrini belirleyen en önemli 

bağımsız prognostik faktörlerdir. ALL vakalarının yaklaşık %80’ninde klonal karyotip 

anomalileri saptanır. Normal metafazlar vakaların %15-20’sinde bulunur.  

Başlıca görülen kromozomal aberasyonlar; t(9;22), t(4;11), t(8;14), t(1;19) ve t(10;14) 

en önemli kromozomal translokasyonlardır. Ayrıca 9p, 6q ve12p anomalilerinede rastlanır. 

Sayısal anomalilerden hiperdiploidiler (47-50,>50) vakaların %30’unda saptanır. 
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Hipodiploidiler seyrektir. t(9;22) ve trizomi 8 en önemli kötü prognostik faktörlerdir 

(4,11,33,34). 

2.3.3.3. Kronik Myeloid Lösemide Görülen Kromozom Anomalileri  

Kronik myeloid lösemi olgularının %90’nında, lösemi hücrelerine spesifik bir 

kromozom anomalisi vardır. Ph kromozomu karşılıklı bir translokasyon sonucu oluşur. 22. 

kromozomdan kopan parça, 9. kromozoma ve 9.kromozomdan kopan parça 22. kromozoma 

gitmiştir t(9;22). 9. kromozomda c-ABL hücresel pro-onkogeni bulunur. Translokasyon 

sırasında 22. kromozomdaki BCR bölgesine gider. Yeni oluşan BCR-ABL füzyon geninin 

ürünü P210 proteinidir (4,11). 

KML hastalarında görülen diğer anomalililer +8, i(17q), +19 ve Y kromozomun kaybı 

olarak sıralanabilir (35,36). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Gereç : 

Çalışmamızda 2006-2008 tarihleri arasında İ.Ü İstanbul Tıp  Fakültesi, İç Hastalıkları 

Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı ve Genel Dahiliye  Bilim Dalı poliklinik ve servislerine 

başvuran, takip ve tedavileri  yapılan olgular ile değişik hastanelerin hematoloji birimlerinde 

takip edilen yeni tanı konulmuş, tedaviye başlanmamış toplam 70 olmak üzere Kronik 

Myeloid Lösemi, Akut Myeloid Lösemi ve Akut Lenfositik Lösemili hastanın rutin 

sitogenetik analiz için gönderilmiş olan   kemik iliği örnekleri gereç olarak kullanılmışdır. 

    İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı ve 

Genel Dahiliye  Bilim Dalında kemik iliği transplantasyonu için hazırlanan alıcıların 

donörlerinden alınan 13 kemik ilği materyalinin bir kısmı kontrol grubu olarak kullanılmışdır. 

Hasta ve kontrol grubundan alınan kemik iliği örnekleri kromozom aberasyonu, 

kardeş kromatid değişimi ve mikronükleus sıklığı açısından incelenmişdir. 

3.2. Kardeş Kromatid Değişim Yöntemi : 

3.2.1. Solüsyonlar : 

Kültür Medyumu ; 

RPMI 1640                       100 ml. 

Fetal Calf Serumu             %15 

L-Glutamin                        %2 

Penisilin-Stereptomisin      %1 

Stok Bromodeoksiuridin (BrdU) Solüsyonu ; 

50 ml. distile suda 0.025 gr. BrdU eritilir. Mikropor filtreden geçirilerek derin 

dondurucuda saklandı.   

Harvest Solüsyonları ; 

Kolşisin                          10µg/ml. 

Hipotonik solüsyon          0,075 mol/l. KCL 

Fiksatif                          3:1 metanol : asetik asit       
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3.2.2. Kültür : 

100 ml. RPMI 1640 medyumuna %15 fetal calf serum, %2 L-Glutamin, %1’lik 

Penisilin-steroptomisin konularak hazırlanan kemik iliği kültüründen 10 cc. alınarak kültür 

kabına konuldu. Kültüre 6-7 damla kemik iliği ile 0,1 ml. BrdU eklenerek 37 0C’lik etüvde 

kültüre edildi. 

3.2.3. Harvest : 

Kültürün 48. saatinde 0.1 ml colşemid ilave edilerek 20 dk. beklendi. 1500 rpm de 5 

dk. santrifüj edildi. Süpernetant atıldı ve pelletin üzerine 37 0C’de ısıtılmış KCL eklenip 5 dk. 

bekletildi. Tekrar santrifüj edilip, pellet üzerine damla damla fiksatif eklenip, çalkalandı. 

Fiksasyon işlemi 2-3 kez tekrar edildi. Bu aşamaları takiben hazırlanan lamlar üzerine yayma 

işlemi yapıldı. Pasteur fırınında 900C’de 2 saat yaşlandırıldı ve fluoresan +giemsa işlemine 

geçildi. 

3.2.4. KKD İncelenmesi için Fluoresan + Giemsa Tekniği (FPG) : 

Solüsyonlar ; 

PBS ;             NaCl                    8 gr. 

                       KCL                    0.2 gr. 

                       Na2HPO4            0.92 gr. 

                       KH2PO4              0.2 gr.   / 1 lt. distile suda 

Stok Hoechst 33258 solüsyonu ; 10ml. PBS’de 0.05 gr. Hoechst 33258 eritilerek stok 

solüsyon hazırlandı. 

Hoechst 33258 çalışma solüsyonu;  99.9 ml. PBS’de 0.1 ml stok Bisbenzemid 

(Hoechst 33258) solüsyonu dilüe edildi. 

2×SSC solüsyonu ;      NaCl                        17.5 gr. 

                                      Na3C6H5O7               8.82 gr.   /  1Lt. distile suda 

Buffer ;                   1 tablet buffer (Gurr’s buffer)  / 1lt distile suda 

Giemsa boya  ;          1 :4  Leishman : Buffer 
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3.2.4.1. Metod : 

•  Yaşlanmış olan preparatlar 5dk. PBS’de tutuldu. 

•  10 dk. Hoechst 33258 çalışma solüsyonunda bekletildi. 

•  Çıkarılan preparatlar 3-4 damla Hoechst 33258-PBS konup üzeri 24×50 mm 

lamelle kapatıldı. 

•  1 saat siyah ışığa (GE Black light F20 T12-BLB) maruz bırakıldı. 

•  Preparatlar distile su ile yıkandı. 

•  60-650C’deki 2 × SSC’de 1 saat bekletildi. 

•  Leishman çalışma solüsyonunda 3 dk. boyandı  

•  Distile suyla yıkanan preparatlar mikroskopta incelendi. 

3.2.5. Mikroskop İncelemesi 

Kardeş Kromatid Değişimi FPG (Floresan + Giemsa tekniği) ile boyanan 

preparatlarda, kardeş kromatid değişimi sayıları ve kromozomlara dağılımı Applied İmaging 

Karyotipleme sistemindeki Olympus BX51 ışık mikroskobunda slaytlar uygun metafazlar 

seçilerek incelendi. Terminal değişimler bir, interstisyel değişimler iki değişiklik olarak 

sayıldı. Bir olguda sayılan toplam KKD sayısı incelenen metafaz sayısına bölünerek bir 

hastanın metafaz başına düşen ortalama KKD sayısı tespit edildi. Hasta ve kontrollerde 

ortalama 30 metafaz sayıldı ve fotoğraflandı.   

3.2.6. İstatistiksel Analiz 

Hasta ve kontrollerde gözlenen kardeş kromatid değişimleri Graphpad İnstat 

programında unpaired, nonparametrik testi ile hesaplandı. 

p < 0,05 istatistiksel anlamlılık sınırı olarak kabul edildi. 

3.3. Kromozomal Aberasyon 

3.3.1. Solüsyonlar: 

Kültür Medyumu ; 

RPMI 1640                       100 ml. 

Fetal Calf Serumu             %15 

L-Glutamin                        %2 
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Penisilin-Stereptomisin      %1 

HRB Solüsyonu 

Ametopterin           10-5 mol/L Hank’s BSS 

Thymidine              10-3 mol/L Hank’s BSS 

Harvest Solüsyonları ; 

Kolşisin                          10µg/ml. 

Hipotonik solüsyon          0,075 mol/l. KCL 

Fiksatif                          3:1 metanol : asetik asit       

3.3.2. Kültür 

100 ml. RPMI 1640 medyumuna %15 fetal calf serum, %2 L-Glutamin, %1’lik 

Penisilin-steroptomisin konularak hazırlanan kemik iliği kültüründen 10 cc. alınarak kültür 

kabına konuldu. Kültüre 6-7 damla kemik iliği ile 0,1 ml. BrdU eklenerek 37 0C’lik etüvde 

kültüre edildi. 

3.3.3. Harvest  

•  Kültüre edilmiş medyuma aynı gün saat 16:00’da 0.05ml. Ametopterin 

eklendi. 

•  Ertesi sabah saat 8:00-9:00 arası kültür 1000 rpm.’de santrifüj edildi. 

Süpernetant atıldıktan sonra üzerine 4.5 ml. Thymidinli ‘release’ medyumu 

eklendi ve tekrar 37 0C’ de 5 saat kültüre edildi. 

•  5 saatin sonunda kültüre bir damla kolşisin ilave edildi. 

•  20  dk. sonunda  5dk. 1500 rpm.’da santrifüj edildi. Süpernetant atıldı ve pellet 

üzerine 37 0C’de ısıtılmış KCL eklenip, 2 dk. beklendi. 

•  Tekrar santrifüj edilip, süpernetant atıldıktan sonra pellet üzerine damla damla 

fiksatif eklenip, vokteksle çalkalandı. Sonrasında +4 0C’de en az yarım saat 

beklendi ve duruma göre fiksasyon işlemi 2-3 kez tekrar edildi. 

•  Bu aşamaları takiben hazırlanan lamlar üzerine yayma işlemi yapıldı. 2 saat 

900C Pastour fırınında yaşlandırıldı ve G bantlama öntemiyle bantlandı. 
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3.3.4. Giemsa Bantlama (G Bantlama) 

Stok Solüsyonalar 

Tripsin;          50mg/2 ml. Distile suda 

PBS ;             NaCl                    8 gr. 

                       KCL                    0.2 gr. 

                       Na2HPO4            0.92 gr. 

                       KH2PO4              0.2 gr.   / 1 lt. distile suda 

Çalışma Solüsyonları ; 

Tripsin              0.5 ml stok tripsin                   50 ml. PBS’de 

Leishman          1 kısmı stok Leishman + 4 kısım Buffer solüsyon 

•  Yaşlandırılmış preparatlar tripsin çalışma solüsyonunda 15-30 

saniye bekletildi. 

•  Preaparatlar PBS’de yıkandı. 

•  Leishman çalışma solüsyonunda 3-5 dk. boyandı. 

•  Preparatlar distile suda yıkanıp, havada kurutuldu. 

3.3.5. Mikroskopik inceleme 

Applied İmaging Karyotipleme sistemindeki Olympus BX51 ışık mikroskobunda 

preparalar değerlendirildi. En az 20 metafaz fiğürü sayısal ve yapısal anomaliler açısından 

değerlendirildi. Fotgrafları çekilip, karyotip yapıldı.  

3.4. Mikronükleus Yöntemi 

•  Ficoll üzerine  kemik iliği materyali 1:1 oranında eklendi ve 20 dk. 1500 

rpm’da santrifüj edildi. 

•  Beyaz hücreler alınarak kemik iliği kültürü ile 10 dk. 1500 rpm santrifüj edidi. 

Süpernetant atıldı, geri kalan dip materyalinin üstüne 0.05 Mol/L’lik soğuk 

KCL solüsyonu eklenerek, 5 dk. bekletildi. 

•  Tekrar 10 dk. 1500 rpm.’da çevrildi ve süpernetanat atılarak, geriye kalan 

pellet üzerine 1:3 oranında soğuk asetik asit : metanol ilave edildi 
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•  Dip materyali birkaç damla alınarak lamlara yayıldı ve oda sıcaklığında bir 

gece yaşlandırıldı 

•  Giemsa boyası ile boyanarak ve 1000 hücre analiz edildi. 

3.4.1. Mikroskop İncelemesi 

Giemsayla boyanmış preperatlar Applied İmaging Karyotipleme sistemindeki 

Olympus BX51 ışık mikroskobunda incelendi. Hasar görmemiş, diğer hücrelerle füzyon 

oluşturmamış 1000 hücre sayıldı. Etrafı düzgün ve büyüklüğü ana nukleusun 1/3’ü kadar 

büyüklükte ve aynı boyanma özellikleri gösteren mikronükleuslar değerlendirildi.   

3.4.2. İstatiksel Analiz 

Hasta ve kontrollerdeki mikronükleus sıklıkları Graphpad İnstat programında 

unpaired, nonparametrik testi ile hesaplandı. 

p < 0,05 istatistiksel anlamlılık sınırı olarak kabul edildi. 
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4. BULGULAR 

Çalışmamızda İ.Ü İstanbul Tıp  Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji 

Bilim Dalı ve Genel Dahiliye  Bilim Dalı poliklinik ve servislerine başvuran, takip ve 

tedavileri  yapılan olgular ile değişik hastanelerin hematoloji birimlerinde takip edilen yeni 

tanı konulmuş, tedaviye başlanmamış 12 ALL, 24 AML, 34 KML’li toplam 70 lösemili 

hastanın rutin sitogenetik analiz için gönderilmiş olan   kemik iliği örneklerinde KKD, MN 

sıklığı ve kromozom aberasyonları açısından değerlendirilme yapılmıştır.    

 İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı ve 

Genel Dahiliye  Bilim Dalında kemik iliği transplantasyonu için hazırlanan alıcıların 

donörlerinden alınan kemik ilği materyalinin bir kısmı kontrol grubu olarak kullanılmışdır. 

Bu 13 kontrol olgusunun kemik iliği örnekleri KKD, MN sıklığı ve kromozom aberasyonuları 

açısından değerlendirilmiştir. 

Mikronükleus  sıklığı 70 hastada incelenmiştir fakat KKD sıklığı ancak 43 hastada 

analiz edilebilmiştir. 4 olguda üreme olmadığı niçin KKD analizi yapılamamıştır (4/70, % 

5,71), geri kalan 23 olguda (% 32,85) ise yeterli sayıda metafaz elde edilmesine rağmen FPG 

tekniği ile Kardeş Kromatid Değişimi gösterilememiştir.  

KKD sıklığının gösterilememiş olması, BrdU’nun toksik etkisinden dolayı bazı 

hastalarda yeterli metafaz elde edilememiş olmasından ve KKD sıklığının kromozom boyu 

uzunluğu ile paralellik göstermesinden dolayı, periferik kan kromozomlarına  göre kemik iliği 

kromozomlarının nispeten kısa olması nedeniyle kardeş kromatid değişimi gösterilememiş 

olabilir. Kemik iliği kromozomlarından KKD analizi için metafaz elde etme oranı % 61,42 

olarak belirlenmiştir. 

Çalışma grubunu yaş ortalaması 41,37 ± 24,04 (15-80) olan 22’si kadın toplam 43 (18 

akut lösemi, 25 kronik myeloid lösemi) yeni tanı konmuş, tedaviye başlanmamış lösemi 

olgusu oluşturmuş; kontrol grubunu ise yaş ortalaması  25±10,56 olan ( 14-44 arasında 

değişen ), 2’i kadın 13 donör oluşturmuştur.  
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Lösemi grubunda metafaz başına KKD sıklığı  3,38±1,6 (1,25-8,05) iken kontrol 

grubunda ise 3,49±1,32 (1,8-5,8) olarak bulunmuştur. İki grup arasında metafaz başına düşen 

KKD sıklığı açısından anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p=0.54) . 

 

Tablo 4-1: Hasta ve Kontrol Grubunun Metafaz Başına Kardeş Kromatid Değişimi Sıklıkları 

 

KKD 

Aritmetik 

Ortalama 

Standart 

sapma 

Minimum Maksimum Toplam 

Hasta 3.38 1.6 1.25 8.05 43 

Kontrol 3.49 1.32 1.8 5.8 13 

 

 

 p=0.54 

 

 

Akut ve kronik lösemi hastalarının KKD sıklıklarını sağlıklı kontrollerle  

karşılaştırdığımızda, akut lösemilerde metafaz başaında düşen KKD sıklığı 4,235 +/- 1.758 

(p= 0.24),  kronik lösemilerde 2.898 +/- 1.237 (p=0.1439) ve kontrollerin KKD sıklığı ise 

3.492 +/- 1.329 bulunmuştur. Akut ve kronik lösemilerin hepsininin ortak KKD sıklıkları 

anlamlı bulunmadığı gibi, akut ve kronik lösemilerin ayrı ayrı KKD sıklıkları kontrollerle 

karşılaştırıldığında da anlamlı bir sonuç elde edilememiştir. 

16 ve 23. olgularda kromozomal anomali için yapılan kültürden elde edilen 

preparatlarda metafaza rastlanmamıştır. KKD analizi için yapılan kültürde ise ancak 5 

metafaz olmak üzere analiz mümkün olabilmiştir.   

Lösemi grubunu oluşturan 70 hastadaki MN sıklığı 10.395 ± 6.43 (1-32) kontrol 

grubunda 3.92 ± 1.75 (1-7) olarak saptanmıştır. Hasta grubunda istatistiksel olarak anlamlı 

MN sıklığında artış belirlenmiştir (p=0.0001). 
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Tablo 4-2: Hasta ve Kontrol Grubunun Mikronükleus Sıklıkları 

 

MN 

Aritmetik 

Ortalama 

Standart 

sapma 

Minimum Maksimum Toplam 

Hasta 10.395 6.43 1 32 70 

Kontrol 3.92 1.75 1 7 13 

 

 

p=0.0001 

 

 

Kronik ve akut lösemilerdeki MN değerleri donörlerden elde edilen kemik iliği 

materyali ile karşılaştırıldığında, kronik lösemilerdeki 1000 hücredeki ortalama MN sıklığı 

9.824 +/- 6.617 (p=0.0005), akut lösemilerdeki 10.444 +/- 6.905 (p=0.0001) ve kontrollerin 

MN sıklığı ise 3.923 +/- 1.754 olarak bulunmuştur. Lösemilerin hepsinin birlikte katıldığı 

gruplarda olduğu gibi akut ve kronik lösemilerin ayrı ayrı gruplarda da MN sıklıklarında 

anlamlı bir artış tespit edilmiştir.     

Tablo 4-3: Akut ve Kronik Lösemili Hastaların Kardeş Kromatid Değişimi ve Mikronükleus 
sıklıkları 

 Akut Lösemi Kronik Lösemi Kontrol 

KKD sıklığı 4,235+/-1,758 2,898+/-1,237 3,492+/- 1,329 

MN sıklığı 10,444 +/- 6,905 9,824 +/- 6,617 3,923 +/- 1,754 

 

70 lösemi olgusunda yapılan konvansiyonel sitogenetik incelemesinin sonucunda 

%39.39 oranında kromozom aberasyonu saptanmıştır. 

Lösemi olguları kromozom kırıkları, gap açısından da değerlendirilmiş fakat         

kontrol grubuna göre anlamlı bir artış gözlenmemiştir 
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Tablo 4-4: Hasta grubundaki Kromozom Yapısı, Kardeş kromatid değişim ve Mikronükleus 
sıklıkları 

Olgu 

sayısı 

Olgu Yaş/ 

Cinsiyet 

Tanı Kromozom Yapısı MN 

sıklığı 

KKD 

sıklığı 

1 D.T 26/K ALL 46,XX 7 8,05 

2   A.Ç 33/E KML 46,XY 6 2.37 

3 S.E 3,5/E KML 46,XY 6 3.2 

4 A.S 34/E AML 46,XY,del(11)(q23) 9 5.5 

5 B.U 3/E AML 46,XY/46,XY,del(9q) 7 4.125 

6 E.Y 1.5/K ALL 46,XX 6 5.14 

7 A.P 66/K AML 46,XX 8 6 

8 Z.Ç 55/K KML 46,XX 7 2.57 

9 H.S 59/E AML 46,XY/46,XY,del(9q) 8 6.55 

10 Z.K 43/K KML 46,XX 3 2.84 

11 S.G 56/K KML 46,XX 6 1.8 

12 A.S 42/K KML 46,XX,t(9;22)(q34q11) 7 2.375 

13 N.U 67/K AML 46,XX 4 3,058 

14 M.B 40/E KML 46,XX,t(9;22)(q34q11) 17 6.25 

15 E.E 57/E AML 46,XY 8 2.2 

16 H.Ç 40/E AML ÜREME YOK 5 3.14 

17 M.K 62/E KML 46,XY 6 2 

18 M.K 61/K ALL 46,XX 3 4.4 

19 H.İ 2,5/E ALL 46,XY 7 4.25 

20 M.U 80/E KML 46,XY 9 2 

21 S.Ş 22/E KML 46,XY 9 3.5 
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Olgu 

sayısı 

Olgu Yaş/ 

Cinsiyet 

Tanı Kromozom Yapısı MN 

sıklığı 

KKD 

sıklığı 

22 E.F 75/K KML 46,XX,t(9;22)(q34q11) 11 2.076 

23 Y.U 73/E KML ÜREME YOK 12 5 

24 M.D 32/E KML 46,XY,t(9;22)(q34q11) 32 2.85 

25 N.Ö 26/K AML 46,XX,inv(3),del(7q) 23 5.66 

26 N.E 76/E KML 46,XY 15 1,42 

27 G.S 52/K KML 46,XX,t(9;22)(q34q11) 23 2.90 

28 S.Y 20/E KML 46,XX 19 2.25 

29 M.K 74/K KML 46,XX 5 1.25 

30 G.G 60/K AML KOMPLEKS KARYOTİP 10 1.66 

31 Ö.Y 6,5/E KML 46,XY 4 4.16 

32 Ö.K 10/E KML 46,XX,t(9;22)(q34q11) 1 5.6 

33 N.Ş 53/K KML 46,XX 4 2.5 

34 T.K 45/E AML 46,XY 15 2.1 

35 G.H 6/K ALL 46,XX 12 3 

36 Y.U 37/K KML 46,XX,t(9;22)(q34q11) 23 2.76 

37 B.Ç 19/E AML 46,XY 13 4.4 

38 F.D 28/K AML 46,XX,t(2;22) 15 5 

39 H.K 47/K KML 46,XX,t(9;22)(q34q11) 10 1.33 

40 İ.Ş 10/E ALL 46,XY 16 2 

41 S.S 70/K KML 46,XX 13 3.21 

42 F.G 75/E KML 46,XY 10 2.5 

43 N.Ç 45/E KML 46,XY,t(9;22)(q34;q11) 9 3.5 
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44 Ö.Ç 16/K ALL 46,XX 16 - 

45 A.E 61/E AML 46,XY/45,X,-Y 7 - 

46 S.I 49/K KML 46,XX,t(18;21)/46,XX,t(8;11) 4 - 

47 İ.A 36/E AML 46,XY,der(6),t(1;6) 9 - 

48 R.S 61/K AML 46,XX,del(16q22),inv(16) 4 - 

49 A.G 62/E AML 46,XY 2 - 

50 S.A 33/E ALL 46,XY 6 - 

51 H.V 46/E KML 46,XY 9 - 

52 V.T 26/E AML 46,XY,inv(14) 10 - 

53 N.A 45/K AML 46,XX 19 - 

54 D.S 46/K AML ÜREME YOK 13 - 

55 M.Y 61/E AML 46,XY 7 - 

56 F.A 60/E AML 46,XY 16 - 

57 M.Y 61/E KML 46,XY,t(9;22)(q34;q21)/92,XXYY 12 - 

58 T.Ö 45/E KML 46,XY 2 - 

59 S.C 70/K KML 46,XX,t(9;22)(q34;q21) 12 - 

60 M.O 55/K KML 46,XX,t(9;22)(q34;q21) 14 - 

61 G.Ü 69/E KML 46,XY,t(9;22)(q34;q21) 14 - 

62 G.G 31/K ALL 46,XX 5 - 

63 S.M 49/K KML 46,XX 7 - 

64 H.Y 49/E AML 46,XY, t(8;21)(q22;q22) 1 - 

65 A.A 40/E AML 46,XY 36 - 

66 A.Ç 8/E ALL 46,XY 5 - 
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67 Ş.K 26/K KML 46,XX,t(9;22)(q34;q21) 6 - 

68 B.C 19/E AML 46,XY 19 - 

69 Z.L 10/E AML ÜREME YOK 10 - 

70 Y.E 38/E AML 46,XY 7 - 

 

Tablo 4-5: Kontrol grubunun Kardeş Kromatid Değişim ve Mikronükleus değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olgu Yaş/Cinsiyet MN sıklığı KKD sıklığı 

E.A 32/E 5 3.25 

M.T 39/E 2 5.8 

S.T 14/E 7 2.64 

G.T 26/E 5 5.5 

Z.T 37/E 3 4 

E.U 17/E 3 2.75 

E.T 17/E 5 5.5 

R.K 22/E 5 2.85 

Ö.K 16/E 1 2.16 

O.S 44/E 2 1.8 

Ö.Y 14/K 3 3.6 

B.K 34/E 4 3 

B.Ç 18/E 6 2.54 
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Şekil 4-1: Hasta Metafazında İzlenen Kardeş Kromatid Değişim Örneği ( 0lgu 32) 

 

 

Şekil 4-2: Donör Metafazında İzlenen Kardeş Kromatid Değişim Örneği (Olgu 40) 
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Şekil 4-3: Hasta Metafazında İzlenen Kardeş Kromatid Değişim Örneği (Olgu 13) 
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Şekil 4-4 : İki mikronukleuslu bir hücre (Olgu 25) 

                           

 

 

Şekil 4-5: Mikronukleuslu bir hücre (Olgu 55) 
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Şekil 4-6 : Mikronukleuslu bir hücre (Olgu 46) 

 

  

 

 

Şekil 4-7: Mikronükleuslu ve normal hücreler (Olgu 3) 
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5. TARTIŞMA 

Lösemi, kontrolsüz hücre bölünmesi ve yayılması gösteren hematopoetik hücreler ile 

karakterize, hücrelerin neoplastik transformasyonu sonucu oluşan klonal bir hastalıktır (3). 

Lösemi tek bir miyeloid yada lenfoid progenitor hücrenin habis transformasyona uğraması ve 

bu transforme hücrenin çoğalarak gittikçe büyeyen bir klon oluşturması sonucu gelişir (9).  

Lösemik gelişimin etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir fakat iyonize radyasyonun, 

ilaç ve kimyasal maddelerin, virüslerin ve genetik fakörlerin lösemi gelişiminden sorumlu 

olabileceği ileri sürülmektedir (31,32,37). 

Genomik instabilite, hemen hemen bütün solid tümörler ve lösemilerde tümör 

gelişiminin başlangıcında saptanan  önemli özelliklerden biridir. İnstabilitenin kaynağının bir 

çok ailevi kanser sendromlarında DNA onarımıyla ilgili genlerdeki kalıtsal defektlerden 

kaynaklandığı saptanmış iken, sporadik kanserlerdeki genomik instabiliteye neden olan 

genler henüz bilinmemektedir (34). Yapılan çalışmalarda iyonize radyasyonun kromozomal 

instabiliteyi ve mutasyon oranını arttırdığı gösterilmiştir (38,39). 

Genomik instabilitenin değerlendirilmesinde farklı sitogenetik ve moleküler 

yöntemler kullanılmaktadır. Genotoksisite testleri arasında kromozom aberasyonu, kardeş 

kromatid değişimi, mikronükleus sıklığı ve comet assay yöntemleri yer almaktadır. 

 Çalışmamızda genomik instabiliteyi kromozom aberasyonu, kardeş kromatid 

değişimi ve mikronükleus yöntemleriyle araştırdık. Son iki yöntem DNA hasar indikatörü 

olarak kullanılmaktadır. Bu iki yöntemin mekanizması biribirinden farklıdır. KKD yöntemi, 

eş kromozom lokuslarında iki kromatid arasında meydana gelen ve kromozom morfolojisinde 

değişikliğe neden olmayan karşılıklı segment değişimidir ve  DNA lezyonlarının onarımını 

yansıtmaktadır; Mikronükleuslar, hücre bölünmesi sırasında geri kalmadan dolayı asentrik 

fragmentler veya kromozomun tamamından oluşan küçük, ekstranüklear yapılardır 

(40,41,42). MN yöntemi, kromozom kırıklarının ölçülmesinde, kromozom yeniden 

düzenlenmelerin, kromozom kayıplarının, nondisjuntionların gösterilmesinde kullanılır 

(1,2,3). 

Lösemili hastalardaki KKD yöntemi kullanılarak yapılan çalışmalar; 

 Larripa I ve arkadaşlarının (42) yaptıkları çalışmada yeni tanı konmuş, tedaviye 

başlanmamış 36 lösemi (16 ALL, 10 ANLL ve 10 KML) hastasının fitohemaglütininle 
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stimule edilmiş periferik kan hücrelerinde KKD sıklığı araştırılmıştır. Metafaz plaklarında 

kromozom anomalisi görülmemiş ve KKD değişimleri her grup için metafaz başına 6.8 +/- 

0.4 (ALL), 6.6 +/- 0.3 (ANLL), 7.0 +/- 0.6 (KML) bulunmuştur. 30 kontrol grubuyla (8.7+/- 

0.2) karşılaştırıldığında KKD sıklığı çok daha düşük olduğu görülmüştür. ALL, ANLL ve 

KML grubunun toplam KKD sıklığı 6.8+/- 0.3 bir artış belirlenmiştir. KKD sıklığında bu 

düşüklüğün, lösemi oluşmunun kendisi ile ilişkili olabileceği öne sürülmüştür. 

Becher R. ve ark.(43) tedaviye başlanmamış 8 akut lösemi hastasının kısa süreli 

kültüre edilmiş kemik iliği hücrelerinde KKD sıklığını analiz etmişlerdir. Normal kemik iliği 

hücreleri ile karşılaştırıldığında KKD sıklığında istatistiksel olarak azalma görülmüştür. 

Düşük KKD sıklığının lösemik hücrelerin bir özelliği olabileceği öne sürülmüştür. 

Becher R ve ark.nın (44,45) yaptığı diğer bir çalışmada tedaviye başlanmamış KML 

ve 38 sağlıklı donörden alınan kemik iliği örneklerinde KKD sıklığı araştırılmıştır. KKD 

sıklığı, lösemi hastalarında (metafaz başına 3.18 +/- 0.49) kontrollere göre (3.92 +/- 0.72) 

daha düşük olduğu görülmüştür . 

Stoll C. ve ark. (46) yaptığı çalışmada da KML hastalarındaki KKD sıklığının 

kontrollere göre düşük olduğunu göstermişlerdir. 

Öztürk Ş. ve  ark. (47) Kronik Lenfositik Lösemili (KLL) hastaların B hücre mitojeni 

(TPA) ile stimüle edilmiş periferik kan hücrelerinde KKD sıklığı araştırmışlardır. Hastaların 

% 50’sinden fazlasında kromozomal aberasyon belirlenmiştir. KLL-B hastalarındaki KKD 

sıklığı (8.24 +/- 1.36) kontrol grubu ile karşılaştırıldığında (7.25 +/-1.42) çok daha yüksek 

bulunmuştur. B hücre mitojeni (TPA) ile stimüle edilmiş KLL hastalarındaki KKD 

sıklığındaki  bu yükseklik, DNA instabilitesinden kaynaklanabileceği ve hastalardaki DNA 

tamir defektinin bir sonucu olabileceği öne sürülmüştür . 

Bir diğer çalışmada tedaviye başlanmamış 8 akut lösemi hastasının kısa süreli kültüre 

edilmiş kemik iliği hücrelerinde KKD sıklığı analiz edilmiştir. Normal kemik iliğiyle 

karşılaştırıldığında lösemilerde KKD oranının düşük olduğu belirlenmiştir. KKD nin düşük 

bulunmasının lösemik hücrelerin tipik bir özelliği olduğu öne sürülmüştür (48). 

Çalışmamızda, tanısı yeni konulmuş ve henüz tedaviye başlanmamış 43 lösemi 

hastasının kemik ilği hücrelerindeki KKD sıklığı sağlıklı kontrollerin kemik iliği sonuçları ile 

karşılaştırılmış ve lösemili olgularda daha düşük kardeş kromatid değişim sıklığı bulunmuştur 

(p=0.54). Bu bulgular literatürdeki sonuçları desteklemektedir.  
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Lösemi hastalarında kemoterapinin KKD sıklığı üzerine etkisini araştırmak amacıyla 

yapılan çalışmalar da bulunmaktadır. Çocuk yaş grubu ALL hastalarında tanının ilk konduğu 

dönemdeki KKD sıklığını (4.9 +/- 0.77) sağlıklı kontrollerle (3.6 +/- 0.93) karşılaştırıldığında 

anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p= 0.002). Kemoterapi sonrasındaki KKD sıklığı ise 

(20.5 +/- 3.76) çok daha yüksek bulunmuştur. Bu durum kemoterapinin ALL’li çocuk 

hastalarda kan hücrelerindeki DNA hasarı yaratıcı etkisini göstermektedir (23).     

Aynı hasta grubunda kemoterapinin uzun süreli etkisi araştırılmış, kemoterapiden 5 yıl 

sonra KKD sıklığında azalma gösterilmiştir. Bu azalmanın T lenfositlerindeki azalma veya 

DNA tamiri ile ilişkili olabileceği öne sürülmüştür (48). 

ALL ve AML’li hastalarda yapılan çalışmalarda yeni tanı konmuş hastalarda KKD 

sıklığının kontrollere göre daha yüksek olduğu, kemoterapi sonrasında bu KKD sıklığının 

daha da arttığı gibi benzer bulgular elde edilmiştir (49,50). 

Otter M. ve ark.’ları (49) yeni tanı konmuş ALL’li hastalardaki KKD değerlerinin 

kontrollere göre çok daha yüksek bulmuşlardır (p<0.001). Remisyona girmiş olan hastalarda 

yine KKD sıklığındaki yükseklik devam etmektedir. Fakat uzun süredir remisyonda olan 

ALL’li hastalarda KKD sıklığında artış gösterilmemiştir.    

Tuna M. ve ark.’ları (50) KKD yöntemiyle sitostatik ilaç terapisinin akut lösemili 

hastaların kromozomları  üzerindeki etkisini göstermeye çalışmışlardır. 15 akut lösemi (AL) 

hastasının [13 ANLL, 1 ALL ve 1 Hodgkin Lenfoma] tedavi öncesi ve tedavi sonrası 

periferik kan lenfositlerini incelemişlerdir. Tedavi öncesi ortalama KKD sıklığı 12.07 +/- 

0.15, tedavi sonrasında 14.04 +/- 0.32, kontrol grubunda ise 7.87 +/- 0.60 bulunmuştur. KKD 

değerleri AL hastalarında kontrollere göre yüksek bulunmuştur. KKD sıklığının anti kanser 

tedavisinde daha çok artmış olduğu gözlenmiştir. 

Literatürde miyolodisplastik sendromu (MDS) tanısı konmuş 16 hastanın periferik kan 

lenfositlerinde KKD yöntemiyle genotoksite araştırılması amaçlanmıştır. KKD sıklığı MDS 

hasta grubunda (8.3 +/- 11) yaş ve cinsiyetle eşleşmiş olan kontrol grubuna göre (6.83 +/- 

1.07) çok daha yüksek bulunmuştur (p=0.0046). Çalışmanın sonucunda, kardeş kromatid 

değişimindeki  artış ile DNA hasarındaki artışın ortaya çıkarılabileceği ve bu çalışmanın 

MDS etiyopatogenezinde önemli bir rol oynayabileceği öne sürülmüştür (51). 

 Hamurcu Z. ve ark.’nın (3) yaptığı çalışmada yeni tanı konulmuş ve henüz tedaviye 

başlanmamış 20 lösemi hastasında (4 ALL, 10 AML ve 6 KLL) mitojenle uyarılmış periferik 
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kan lenfositlerinde mikronükleus sıklığı araştırılmıştır. Tedaviye başlanmamış farklı lösemi 

gruplarındaki MN sıklıkları ALL hastalarında 3.65 ±1.47, AML hastalarında 3.55 ± 1.24, 

KLL hastalarında 3.03 ± 1.05 bulunmuştur. Lösemi hastaları arasında (ALL, AML, KLL) 

MN sıklığı açısından bir farklılık görülmemiştir (p= 0.503). Bütün lösemiler için bazal MN 

sıklığı (3.41 ± 1.19)  20 kontrol grubuyla karşılaştırıldığında çalışma grubunda MN sıklığının 

(1.87 ± 0.75) çok daha yüksek olduğu gözlenmiştir (p=0.001). Tedaviye başlanmamış lösemi 

hastalarındaki bu MN sıklığının yüksekliğinin, genomik instabiliteyle ilişkili olabileceği veya 

DNA onarım sistemindeki bozukluğun bir yansıması olabileceği  ve hastalığın oluşumunun 

bir sonucu olabileceği belirtilmiştir.      

Bizim çalışmamızda Hamurcu Z. ve arkadaşlarının yaptığı çalışmayı 

desteklemektedir. Lösemili hasta grubunda sağlıklı kontrollere göre MN sıklığında anlamlı 

artış gözlenmiştir (p=0.0001).  

Başer D. ve arkadaşları (16) KML hastalarındaki genomik instabiliteyi sitokalasin B 

ile bloke edilmiş MN yöntemiyle araştırmışlardır. 10 KML tanısı konmuş hastada iki farklı 

kültür ortamında, kan ve kemik iliği hücrelerinde MN sıklığı analiz edilmiştir. Hastalar 

arasında kemik iliği ve periferik kan kültürlerindeki MN değerlerinde önemli bir fark 

görülmemiştir. Yinede, bu değerler kontrol gruplarıyla karşılaştırıldığında MN sıklığının 

KML hastalarında çok daha yüksek olduğu gözlenmiştir. 

Lösemili hastalarda antilösemik ajanların genomik instabiliteye neden olup olmadığı 

ile ilgili çalışmalar KKD yönteminin yanı sıra MN yöntemiyle de yapılmıştır 

(42,52,53,54,55). 

ALL’li hastalarda kemoterapi öncesi ve sonrasında MN sıklığına araştırılmıştır. 

Antilösemik ajanların kullanılmasından sonra MN sıklığı öncesine göre çok daha yüksek 

bulunmuştur (41). 

15 çocuk ALL hastasında tedavi sırasındaki MN sıklığı (19.96 ± 12.96) kontrollerle 

karılaştırıldığında (3.67 ± 1.55) çok daha yüksek; tedavi sonrasında ise (13.16 ± 8.44) daha 

düşük MN değeri elde edilmiştir. Bu bulgularla somatik genetik hasarın oluşumunda 

antilösemik ajanların oynadığı role dikkat çekilmiştir (53). 

Çalışmamızda yeni tanı konmuş ve henüz tedavi başlanmamış lösemili hasta grubunda 

KKD sıklığı sağlıklı kontrollere göre düşük bulunmuştur (p=0.54). KKD sıklığının düşük 
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olması lösemik hücrelerin tipik bir özelliği olduğu ve genomik instabilitenin araştırılmasında 

informatif  olamayacağı öne sürülebilir. 

KKD ve MN yöntemleri karşılaştırıldığında, MN yöntemi uygulaması kolay ve hızlı 

bir yöntemdir, bizde bu yöntemle 70 hastada kaliteli preparatlar elde ettik; KKD yönteminde 

ise 70 hastanın ancak 43’ünde değerlendirilebilir kalitede metafaz elde edebildik. Bu da 

yöntemin zorluğundan ileri gelmektedir. Çalışmamızın sonucunda, lösemi hastalarında 

genomik instabilitenin araştırılmasında MN yönteminin daha informatif olabileceği öne 

sürülebilir.  

Hasta grubunun kemik iliği hücrelerindeki  MN sıklığı kontrol grubu olarak kullanılan 

sağlıklı donörlerin kemik iliği hücrelerine göre daha yüksek bulunmuştur. MN sıklığındaki bu 

yükseklik DNA onarım sistemindeki veya immün sistemdeki bozuklukla ilişkili olabilir (3). 

MN sıklığı analizi daha çok radyoaktif maddelere maruziyeti araştırmada kullanılan bir 

yöntemdir. Hasta grubundaki KKD sıklığının kontrollere göre yüksek olmaması ama MN 

sıklığının yüksek olması lösemi etyopatogenezinde radyasyonun olası rolünü 

düşündürmektedir. Bunun yanında, bu yükseklik hastalığın doğal sürecinin bir parçası da 

olabilir. Bununla birlikte daha kesin bir yargıya varabilmek için daha çok sayıda lösemili 

olguyu kapsayan çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.  
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FORMLAR 

                                                        T.C 

                                 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

                                 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 

                            TİBBİ GENETİK ANABİLİM DALI 

 

       SİTOGENETİK İNCELEMELER İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUR FORMU 

Proje Adı: “Hemotolojik malign hastalıklarda genomik instabilitenin farklı sitogenetik 

yöntemlerle (kromozom aberasyonu, kardeş kromatid değişimi, mikronukleus) 

araştırılması" 

Tarih:  

Hücre içerisinde genetik bilgiyi kodlayan DNA adı verilen kimyasal moleküller vardır. Kan 

kanseri oluşumunda bu moleküllerdeki birtakım değişikliklerin rolü olduğu bilinmektedir. Bu 

değişikliklere yatkın olma durumu genomik instabilite olarak adlandırılmaktadır.  Bu durumu 

araştırmak için çeşitli genetik analizler yapılabilmektedir.   

Bu araştırmada Hematoloji hastası olan  (Kronik Myeloid Lösemi, Akut Myeloid Lösemi, 

Akut Lenfositik Lösemi)  kişilerde  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç 

Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Genetik Bilim Dalı Laboratuarına  rutin kromozom analizi 

için gönderilen kemik iliği örneğinizde DNA’daki bu değişiklikleri araştırmak için 

kromozomal anomali, kardeş kromatid değişimi ve mikronükleus sıklığı adı verilen 

incelemeler yapılacaktır.  

Aşağıdaki  Sitogenetik  İncelemeler için Bilgilendirilmiş Onay Formunu okuduktan sonra  

çalışmaya katılma kararı verirseniz formu lütfen imzalayınız. 

1.Yapılacak işlemin tanımı : İnceleme, sizde ve diğer lösemili olgularda genomik 

instabilitenin rolünün değerlendirilmesini ve bu yöntemlerin birbirine olan avantaj ve 

dezavantajlarının belirlenmesini amaçlamaktayız. Bu çalışmalar İstanbul Üniversitesi İstanbul 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  Tıbbi Genetik Bilim Dalı tarafından 

yürütülecektir.  
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 Sitogenetik analizlerin yapılması için sizden tanı amacı ile alınmış olan mevcut doku kemik 

iliği örnekleriniz kullanılacaktır. Bu örneklerde Kromozomal Aberasyon, Kardeş Kromatid 

Değişimi, Mikronükleus sıklığı araştırılacaktır. Eldeki örneklerin yetersiz olması ya da 

kullanılamaması durumunda sizden yeniden doku (kemik iliği) örnekleri istenmeyecektir, 

sadece rutin analiz için gönderilecek olan materyalde araştırmalar yapılacaktır.  

Bu çalışmaya katılmanız için sizden herhangi bir ücret istenmeyecektir. Bu incelemeler için 

sizden alınan kemik iliği materyalinden  elde edilecek örnekleriniz Elde edilen doku 

örneğiniz çalışma  bittikten sonra  imha edilecektir. Çalışma sonuçları ve kimlik bilgileriniz 

hiçbir şekilde açıklanmayacaktır.  

2. Olası  riskler ve faydalar :  

Yapılacak genetik testin getirebileceği olası riskler: Size ait genetik bilgi kesinlikle gizli 

kalacaktır. Genetik bilginin kullanılmasına bağlı olarak sosyal, ekonomik ve psikolojik 

sorunlar ortaya çıkabilir.  

İnceleme sonunda elde edilecek sonuçlar istediğiniz takdirde size bildirilecektir. Ancak bu 

bilgiyi öğrenmeyi reddetmek her zaman hakkınızdır. Bu bilgiyi sizin dışınızda birisi ile 

paylaşmamız sadece sizin izninize bağlı olacaktır.  

Olası yararlar :Bu incelemelerin esas amacı hastalığınız sırasında ortaya çıkan/çıkma olasılığı 

bulunan anomalileri araştırmaktır. Löseminin gelişimi/oluşumu konusuna ışık tutabilir.  

Diğer seçenekler: Bu çalışmaya katılmayı reddedebilirsiniz. Bu araştırmaya katılmak 

tamamen isteğe bağlıdır ve reddettiğiniz taktirde size uygulanan tedavide bir değişiklik 

olmayacaktır. Yine çalışmanın  herhangi bir aşamasında onayınızı çekmek hakkına da 

sahipsiniz.  

Uygulanacak işlemin yapısı ve amacı hakkında, olası riskleri ve yararları  tarafımdan ,   

 

-------------------------------------------------------------------- 

(Doktor Adı) 

 

hastaya,                 --------------------------------------------------------------------- 

  (Aile Adı) 
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                         ------------------------------------------------------------------------- 

     (Tanık Kişi) 

 

anlatılmıştır. Sorulan sorular  tarafımdan cevaplandırılmış ve cevaplandırılmaya devam 

edilecektir. 

Çalışmanın devamı sırasında ortaya çıkabilecek yeni riskler ve/veya yararlar tarafımdan 

katılımcıya iletilecektir.  

Tarih :   

Doktorun imzası: 

 

Kontak kurulabilecek kişiler: Prof. Dr. Şükrü PALANDUZ 

Bio.   Başak SEVİNÇ 

 

Ulaşılabilecek Tel. No.’ları: 

 Dahili hat: (0 212) 414 20 00 - 31371   

 

Ulaşım Adresi: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi  

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Genetik Bilim Dalı 

Millet Cad. 34390 Çapa – İSTANBUL 

Elektronik Posta Adresi: .............................................. 

 

İzin : Yukarıda tanımlanan ileri düzey incelemenin uygulanması, riskleri ve yararları ile ilgili 

yeterince bilgi aldım. Bu çalışmaya kendimin (çocuğumun ) katılmasına izin veriyorum. 

Çalışmanın herhangi bir aşamasında şayet vazgeçersem onayımı çekmek hakkında özgür 

olduğumu biliyorum. Bu nedenle kendimin/çocuğumun bir zarar görmeyeceğini anladım. 

Araştırma bulguları, ailemdeki genetik hastalığın klinik ve moleküler tanısına ve tedavisine 

faydalı sonuçlar vermesi durumunda bana rapor edileceğini kabul ettiğimi bildirmek 

istiyorum. 

 

                      Adı Soyadı              Doğum tarih                        İmza                

(Ebeveyn) 
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