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ÖZET 

Öztürk Ş. (2008). Ailevi Akdeniz Ateşi Patogenezinde ASC ve MEFV Genlerinin 
Metilasyonunun Rolü. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Genetik. 
Doktora Tezi. İstanbul.  
 
Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA), tekrarlayan ateş, peritonit, sinovit, plörit, ve nadiren 

perikardit ve menenjit  atakları ile karakterize otozomal resesif geçişli genetik bir 

hastalıktır. Akdeniz çevresindeki ırklar ve etnik gruplarda (Sefardik museviler, 

Ermeniler, Türkler ve Araplar) nispeten sık görülmektedir. 

Hastalık görülme sıklığı 1/1000; taşıyıcı sıklığı 1/5-1/10 olarak bildirilmiştir. Hardy-

Weinberg eşitliğine göre %13-16 olması gereken hasta sıklığı daha düşük bulunmuştur. 

Bu durum hastalığın klinik belirtilerinin ortaya çıkmasında çevresel faktörler ve/veya 

birden fazla genin etkileşiminin gerekliliğini  düşündürmektedir.   

Mutasyonu  homozigot taşıyan kişilerin hepsinde Ailevi Akdeniz Ateşi klinik bulguları 

ortaya çıkmamaktadır. Bunda çevresel nedenler kadar epigenetik modifikasyonlar veya 

başka genler söz konusu olabilir. Bunlardan birisi inflammozomu oluşturan ASC 

genidir. Bu tez çalışmasında AAA’den sorumlu gen olan MEFV ve inflamazomu 

oluşturan ASC geninin metilasyon durumunun araştırılması planlanmıştır. MEFV geni 

için hazırlanan primerler ile PZR ürünü elde edilememiştir. Doksan Ailevi Akdeniz 

Ateşi olgusu ve 90 kontrolden oluşan grupta sadece ASC geninin promotor bölgesindeki 

metilasyon durumları Metilasyon Spesifik Polimerize Zincir Reaksiyonu (MS-PZR) 

yöntemiyle araştırılmıştır. Periferik kandan elde edilen DNA örneklerinde hiç bir 

hastada ASC geninin promotor bölgesinde metilasyon saptanmamıştır.  

 

Anahtar Kelimeler :  Ailevi Akdeniz Ateşi, metilasyon, MEFV, ASC  

 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: T-854/02062006       
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ABSTRACT 

Öztürk Ş. (2008). Methylation status of MEFV and ASC genes on the pathogenesis of 
the Familial Mediterranean Fever. İstanbul University, Institute of Health Science, 
Genetics, PhD Thesis, İstanbul. 2008. 
 
 
Familial Mediterranean fever is an autosomal recessive disorder characterized with 

recurrent fever, peritonitis, synovitis, pleuritis, and rarely pericarditis and meningitis. It 

is frequently seen in the Mediterranean area, especially in the non-Askenasi Jewish, 

Armenian, Turkish, and Arab population.  

The prevalence of the disease is 1/1000, and carrier frequency is estimated to be 1/5-

1/10. According to  the Hardy-Weinberg equation, the expected prevalence is 13-16%; 

however, the observed prevalence is much lower. This suggests that the disease occurs 

due to the interaction of environmental factors and/or multiple genes. 

Not all individuals with a homozygous mutant genotype manifest the clinical features of 

familial Mediterranean fever (FMF). This shows that, in addition to environmental 

factors, epigenetic modifications  or modifying genes may also contribute to the 

phenotype. One of these genes is ASC, which is one of the consistituents of the 

inflammasom. In the present study, we aimed to analyse to the methylation status of the 

MEFV gene which is responsible from FMF, and the ASC gene. However, we could not 

obtain PCR product for MEFV gene. Thus,  only the methylation status of the promoter 

region of ASC gene was assessed by Methylation Spesific Polymerase Chain Reaction 

in 90 patients and 90 healthy controls. We could not detect  any  aberrant methylation  

of  the promotor region of ASC gene in patients with Familial Mediterranean Fever.  

 

Key words: Familial Mediterrenean Fever, methylation, MEFV, ASC, promotor  
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA), tekrarlayan ateş, peritonit, sinovit, plörit, ve 

nadiren perikardit ve menenjit  atakları ile karakterize otozomal resesif geçişli genetik 

bir hastalıktır. Akdeniz çevresindeki ırklar ve etnik gruplarda (Sefardik museviler, 

Ermeniler, Türkler ve Araplar) nispeten sık görülmektedir (1,2). 

 

Hastalıktan sorumlu olan gen nötrofil ve monositlerde ekspresse olan MEFV 

genidir. Pozisyonel klonlama yöntemiyle 1997’de idantifiye edilmiştir. 115 kb 

uzunluğunda olan ve 16p13.3’de lokalize olan genin  3.7 kb mRNA  transkripti  

oluşmaktadır. 781 aminoasit büyüklüğünde olan proteini pyrin/marenosterin  olarak 

adlandırılmaktadır. Homoloji çalışmaları ile pyrinin Ro52 antijeni ve RETHo gen 

ailesinin yeni bir üyesi olduğu gösterilmiştir (3,4,5,6).   

 

Hastalık görülme sıklığı 1/1000; taşıyıcı sıklığı 1/5-1/10 olarak bildirilmiştir  

(1,2). Hardy-Weinberg eşitliğine göre %13-16 olması gereken hasta sıklığı daha düşük 

bulunmuştur. Bu durum hastalığın klinik belirtilerinin ortaya çıkmasında çevresel 

faktörler ve/veya birden fazla genin etkileşiminin gerekliliğini  düşündürmektedir.   

Ailevi Akdeniz Ateşi olgularında klinik tablo olgudan olguya aynı aile içerisinde bile 

olsalar çok değişkenlik göstermektedir. Aslında bu özellik expressivite değişkenliği 

olarak tanımlanmakta ve daha çok otozomal dominant geçişli olan hastalıklarda 

karşımıza çıkmaktadır.  Ekspressivite değişkenliği için iki hastalık örneği verilmektedir. 

Birincisi nörofibromatozis tip -1’dir ki bu hastalık otozomal dominant geçiş 

göstermektedir. Otozomal resesif olarak kalıtılan ve ekspressivite değişkenliği gösteren 

bir diğer klasik örnek Gaucher hastalığıdır. Bu hastalıklardan tip III (OMIM no: 

231000) ve tip II  (OMIM no: 230900)  multipl allelli ve otozomal resesif olarak 

kalıtılmaktadır  (5,6).  

 

AAA olguları için multiple allelli kalıtım bildirilmemiştir. Dolayısıyla farklı 

klinik bulguların görülmesinin epigenetik olaylar ile gerçekleşmesinin mümkün 

olabileceği düşünülmektedir.  
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Mutasyonu  homozigot taşıyan kişilerin hepsinde Ailevi Akdeniz Ateşi klinik 

bulguları ortaya çıkmamaktadır. Kogan ve ark’a göre, mutasyonu taşıyan kişilerin 

çoğunda hastalık bulguları ortaya çıkmamaktadır (7). Bunda çevresel nedenler kadar 

epigenetik modifikasyonlar da rol oynayabilir.  Epigenetik modifikasyonlar veya başka 

genler söz konusu olabilir. Bunlardan birisi inflammozomu oluşturan ASC genidir.  

 

ASC/TMS1 geni,  3 ekzonlu, 1.4 kb uzunluğunda ve 16p12-11.2’de lokalizedir. 

195 aa’lik bir protein oluşturur, bir N-terminal pirin-like domain ve 87 residü C-

terminal CARD içermektedir. CARD-(Caspas assocated recruitment domain) içeren 

adaptör protein ailesinin bir üyesidir. Caspaz-1 aktivatörü olarak apoptoziste rol 

oynamaktadır. Genotoksik strese maruziyetten sonra ASC’ın uyarılması p53 bağımlıdır 

ve bu gen apoptozda rol oynamaktadır. Genin birinci ekzonunda CpG adalarının 

bulunduğu ve bunların metillenmesinin genin susmasına sebep olduğu gösterilmiştir.  

ASC geninin metilasyonu 1. ekzonundaki CpG adaları nedeniyle değişik kanser 

hücrelerinde araştırılmıştır. CpG adalarının metilasyonu ile gen ifade olamamaktadır. 

(8,9,10).   

 

Epigenetik, DNA dizisinde değişiklik olmaksızın, gen transkripsiyonunun 

düzenlenmesi ile ilişkili katılabilen özellikleri ifade etmektedir. Epigenetik 

değişiklikler, kanser biyolojisi, mobil elementlerin aktivitesi, somatik gen tedavisi, 

klonlama, transgenik teknolojisi, genomik imprinting ve gelişim anormalilerini gibi 

farklı alanlarda önem taşımaktadır (11). Epigenetik değişiklikler DNA metilasyonu ve 

histon modifikasyonu olmak üzere iki mekanizma ile oluşmaktadır (13,14).  

 

DNA metilasyonu; S-adenozil metiyonindeki (SAM), Metil grubunun, 

Guaninden (G) önce yerleşmiş Sitozine (C) transferi ile katalizlenir ve 5-metil sitozin 

(5mC) oluşur (11).   

 

Tüm genom içerisindeki CpG adacıkları, 200 bp.den uzun ve %60’ın üzerinde 

CG içeren diziler olarak tanımlanmaktadır (10,12,13). CpG adaları dokuya özgü 

ekspresyonu olan genler kadar, housekeeping genlerin 5’ bölgelerinde de bulunur ve 

genellikle promoter bölgesinde 1. ekzonun içine ve bazen ilk introna kadar uzanır. 

Baskılanmış (imprinted) genlerde CpG adalarına benzer diziler allel spesifik olarak 

metile olur (11,12,13,14).  
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Embriyonik gelişimin çok erken safhalarında henüz tanımlanmamış bir 

moleküler mekanizma ile hızlı bir şekilde metilasyon ortadan kalkar (demetilasyon) ve 

implantasyondan hemen sonra bu bölgelerde yeniden metilasyon oluşur (11).   

Promoter bölgelerindeki DNA metilasyonu, genin baskılanması ile ilişkilidir. DNA 

metilasyonu ile gen aktivasyonu kontrol edilmektedir (11).  

 

Amaçlar:  

 

-Ailevi Akdeniz Ateşi tanısı konmuş olgularda MEFV ve ASC genlerinde hastalığın 

patogenezinde rollerini belirlemek amacıyla metilasyon durumu araştırılacaktır.  

-Metilasyon durumu ile klinik bulgular arasında ilişki araştırılacaktır.  

-Aberan metilasyon saptanırsa olgulardaki MEFV gen mutasyonu arasındaki ilişki 

tartışılacaktır.  
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2. GENEL BİLGİLER 

Sistemik otoinflammatuvar hastalıklar saptanabilen belirli bir provakatörün 

olmadığı inflamasyon atakları ve bu sırada yüksek titrede otoantikor saptanmaması ve 

antijen spesifik T hücrelerinin yokluğu ile karakterize bir grup bozukluktur. Otoimmün 

cevabın yokluğu ile Sistemik Lupus Eritematozus ve Romatoid Artrit gibi otoimmün 

hastalıklardan ayrılmaktadırlar.  Bu grupta geçişi Mendel kalıtıma uyan ve intermittent 

eklem bulguları ile seyreden yedi bozukluk belirlenmiştir. Bu bozuklukların kısaca 

özellikleri aşağıda verilmiş olup AAA’dan daha geniş olarak sözedilecektir.  

 

2.1.1. Ailevi soğuk otoinflamatuvar sendrom (Familial Cold Autoinflammatory 

Syndrome) (FCAS):  

 

Soğuğa yaygın maruziyet sonrası döküntü, ateş, eklem ağrıları ve konjonktivit 

ile karakterize otozomal dominant geçişli inflammatuvar bir bozukluktur. Ataklar 

soğuğa maruziyetin 1-2. saatinde başlar ve ortalama 12 saat sürer ve 24 saatten önce 

sona erer. Vakaların çoğu Kuzey Amerika ve Avrupa’dan bildirilmiştir. Tanı klinik 

bulgular veya krioprin proteinini kodlayan NALP3 geninde mutasyonların gösterilmesi 

ile konur (15).   

 

2.1.2. Muckle-Wells sendromu:  

 

Kronik tekrarlayan ürtiker, periodik artrit, sensorinöral sağırlık, inflammasyonun 

genel belirtileri ve sekonder amiloidoz (AA tipi) ile karakterizedir.  Sıcak veya soğuğa 

maruziyet sonrası meydana gelebilir. Sendromdaki belirti ve bulgulardan krioprini 

kodlayan NALP3(CIAS1) genindeki mutasyonlar sorumludur. Geçişi otozomal 

dominanttır (15).  

 

2.1.3. Neonatal başlangıçlı multisistem inflamasyon hastalığı (Neonatal onset 

multisystem inflammatory disease) (NOMID)/CINCA:  

 

Kronik infantil nörolojik, kütanöz ve artiküler sendrom, erken başlangıçlı ağır 

kronik inflammatuvar bir sendromdur. Kriyoprinopatilerin en ağır formudur. Deri, 
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santral sinir sistemi tutulumu ve artopati ile karakterizedir (16,17). Birlikte tekrarlayan 

ateş vardır. NALP3/CIAS1 geninde mutasyonlar sonucu meydana gelmektedir(17-20).  

 

  Bu üç sendrom da aynı gendeki mutasyonlar sonucu meydana gelmekte olup 

otozomal dominant geçiş göstermektedirler.  

 

2.1.4. Tümör nekrozis faktörle birlikte olan peryodik sendrom (Tumor necrosis 

factor receptor-associated periodic syndrome) (TRAP):  

 

Sendroma, FPF/ Hibernian Fever, Familial; FHF/ Familial Hibernian Fever 

Tumor Necrosis Factor Receptor-Associated Periodic Syndrome; TRAPS/ TNF 

Receptor –Associated Periodic Syndrome adları da verilmiştir. 12p13’de lokalize tumor 

necrosis factor receptor-1 (TNFRSF1A) genindeki mutasyonlar sonucu meydana gelir.  

Tekrarlayan ateş, karın ağrısı lokalize hassas deri lezyonları ve miyalji ile karakterize 

otozomal dominant geçişli bir bozukluktur (6, 21,22).  

 

2.1.5. Hiperimmünglobulin D sendromu (HIDS):  

 

Nedeni bilinmeyen, uzun süren tekrarlayan ateş ve immünglobulin D yüksekliği 

olan Hollandalı 6 hastada bildirilmiştir (23). Mevalonate kinase geninde mutasyonlar 

sonucu ortaya çıkar ve otozomal resesif geçişi vardır (24)  

 

2.1.6. Piyeoderma gangrenozum ve akne ile birlikte olan piyojenik artritis 

(Pyogenic arthritis with pyoderma gangrenosum and acne) (PAPA):  

 

Otozomal dominant geçişli, piyojenik artrit, pyoderma gangrenozum ve ağır 

kistik akne ile karakterize bir sendromdur (25). 15q24’de lokalize Prolin serine threonin 

phosphatase interactin protein1 (PSTPIP1)  geninde mutasyonlar bildirilmiştir (22,26).   
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2.2. Ailevi Akdeniz Ateşi  

 

Ailevi Akdeniz Ateşi, tekrarlayan ateş, peritonit, sinovit, plörit, ve nadiren 

perikardit ve menenjit  atakları ile karakterize otozomal resesif geçişli genetik bir 

hastalıktır. Üç ayrı fenotipte karşımıza çıkabilir. Ailevi Akdeniz Ateşi fenotip tip I, 

tekrarlayan ateş ve seroz zarların inflammasyonu (peritonitis, sinovitis veya plöritis) ile 

karakterize, Doğu Akdeniz çevresinde yaşayan topluluklar Türkler, Ermeniler, Araplar 

ve Yahudilerde nispeten sık görülen kalıtımsal otoinflammatuvar bir hastalıktır (27).  

Ailevi Akdeniz Ateşi fenotip II tanımı ise, tekrarlayan inflamasyon ve ateş öyküsü 

olmayan bir hastada ilk bulgu olarak amiloidoz ortaya çıkması halinde kullanılmaktadır 

(28-31).  Ailevi Akdeniz Ateşli fenotip III: Sub/preklinik AAA: Klinik olarak hasta 

olmayan ancak MEFV mutasyonu taşıyan kişiler bu gruba girmektedir (6,22,32).  

 

İlk defa olgu bildirimi şeklinde 1908’de tekrarlayan ateş, karın ağrısı ve 

lökositoz epizotları olan 16 yaşında bir Musevi hastada tanımlanmıştır (33). Siegal ve 

ark ise 10 olguluk serileri ile hastalığı ayrı bir klinik antite olarak tanımlamışlar ve 

“selim paroksismal peritonitis” ismini önermişlerdir (34). Daha sonra tekrarlayan 

poliserozitis, tekrarlayan kalıtsal poliserozit, peryodik hastalık gibi bir çok isim 

kullanılmış olmakla birlikte en yaygın olan Ailevi Akdeniz Ateşi’dir (Familial 

Meditarrenian Fever) (34).  

 

2.2.1. Sıklık  

 

Ailevi Akdeniz Ateşi, Akdeniz çevresinde yaşayan ırklarda nispeten daha sık 

görülmektedir. Seferad musevilerde sıklığın 1/250-1/1000 arasında değişmektedir. 

Doğu Avrupa kökenli Eşkenaz Musevilerde ise hastalık son derece nadir olarak 

görülmektedir (1/73.000). Museviler, Türkler, Ermeniler ve Araplar yanında giderek 

artan sıklıkta Akdeniz çevresinde diğer ülkelerden de (Yunanistan, İtalya, İspanya gibi) 

bildirilmektedir (35,36,37,38). Moleküler  tanı olanaklarının artması ile dünyanın her 

tarafından bildirilen olgular bulunmaktadır (24,39). 
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2.2.2. Klinik Bulgular  

 

AAA, ateş yüksekliğine neden olacak örneğin infeksiyon gibi bilinen bir neden 

olmaksızın başlayan ve tipik olarak ateşe eşlik eden karın ağrısı, göğüs ağrısı veya 

eklem ağrısı/artrit tablosu ile karşımıza çıkabilir. Atakları başlatan etkenin ne olduğu 

bilinmemektedir. Bununla birlikte ağır egzersiz, yorgunluk, ruhsal travmalar ve uzun 

süre hareketsiz kalmanın atakları başlatabildiği gözlenmiştir. Olguların %90’ına 20 

yaşında önce tanı konmaktadır.  Bazen hafif bulgularla seyredebilir ve gözden kaçabilir 

(24,39, 40, 41, 42,43).    

 

 

Ateş  

 

Hastalığın tanısı için major kriter ve önemli klinik bulgu olan ateş 38-40o ye 

kadar çıkabilir ve 12-96 saat sürebilir. Ancak her AAA atağında bulunmayabilir bazen 

ateş ataklar sırasında tek bulgu (%2 olguda) olabilir. Titreme ile hızlı yükselme, plato 

çizme, hızlı düşme eğilimindedir.  Bazen hafif seyreden ataklarda gözden kaçabilir. Az 

sayıda olguda ataklar sırasında ateş görülmeyebilir (24,39,40,41,42,43).  

 

Karın Ağrısı 

 

 Olguların %95’inde karın ağrısı görülür, genelde bir kadranda başlayıp tüm 

karna yayılan ve peritonit tablosu sonucu meydana gelen bir ağrıdır. Olguların 

%50’sinde ilk semptom olarak karşımıza çıkar. Ateş, karın ağrısı, muayenede batında 

distansiyon, hassasiyet, direk grafilerde hava sıvı seviyeleri, mikroskopik hematüri 

olması gibi sebeplerle akut batın düşünülerek olguların batını açılabilmektedir. 

Bunlarda steril peritonit bulguları saptanmaktadır. Genelde atak sırasında kabızlık, atak 

sonrası iyileşme döneminde ishal görülebilir.  Ancak kabızlık daha sık görülen bir 

yakınmadır  (24,41,42,43).  

  

Artrit ve artralji  

 

Kuzey Afrikalı olgularda sıklıkla ve en sık monoartrit şeklinde tutulum olmak 

üzere değişik serilerde %50-75 sıklıkta artrit bildirilmiştir. Eklem bulguları 
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kendiliğinden veya travma sonrası ortaya çıkabileceği gibi egsersiz de artriti 

tetikleyebilir. Kısa süreli olup eklemde dejeneratif değişiklik oluşturmaz,  genelde alt 

ekstremitelerde büyük eklemler (dizler, ayak ve ayak bilekleri) tutulur. Ataklar genelde 

gut benzeri belirgin kızarıklık ve şişlikle birliktedir. Artrit birkaç gün-hafta içinde 

iyileşir. Ancak kalça artriti kronik hale gelip aylarca sürebilir. Radyolojik incelemeler 

genelde normaldir. Eklemler ataklar arasında normaldir. Eklem bulguları bazen tek 

bulgu olarak karşımıza çıkabilir. Özellikle klinik bulguları ile Juvenil Romotoid Artrit 

tanısı konup, daha sonra AAA olarak değerlendirilen çocuk olgular bulunmaktadır 

(1,24,41,42,44).  

 

Plörezi ve perikardit  

 

 Plevral tutulum Musevi, Arab ve Türk hastalarda %25-50 sıklıkta 

bildirilmektedir (40,43). Tek taraflı ve ani başlangıçlı plevral effüzyon hızla 

düzeldiğinden enfeksiyondan ayırt edilebilir. Olgularda perikardit de gelişebilir, ancak 

tamponat ve konstriktif perikardit nadirdir.  AAA’de plevral ve perikardiyal atakların 

sıklığı etnik gruplar arasında farklılıklar göstermektedir (1,24,42).  

 

Cilt bulguları  

 

Genelde sıklıkla karşılaşılan deri bulgusu bacak ön yüzünde, ayak bileğinde 

veya ayak sırtında deriden kabarık tek taraflı, sıcak hassas, keskin sınırlı kırmızı 

plaklarla seyreden erizipel benzeri eritem olarak adlandırılan döküntülerdir  (42). Tunca 

M ve ark tarafından tüm AAA olgularının %20.9’unda bulunduğu bildirilmiştir (38). 

Bazen sadece döküntü ve ateş hastalığın tek göstergesi olabilmektedir. Genellikle 2-3 

gün içinde kendiliğinden geriler (1,24,43,44,45).   

 

Kas semptomları 

 

Yaygın kas ağrısı tek bulgu olabilir. Olguların %39.6’sında kas ağrıları 

görülebilmektedir. Kısa süreli hafif formda seyredebileceği gibi 2-3 hafta süreli yaygın 

kas ağrıları olabilir ayrıca kolşisine iyi yanıt vermemesi önemli bir özelliğidir. Tedavide 

non-steroidal anti-inflammatuvar ilaçlar ve prednizolon etkilidir (24,43,44,45).  
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Vaskülit-glomerulonefrit  

 

AAA, otoimmün bir hastalık olmamakla birlikte vaskülitlerin eşlik etme sıklığı 

artmıştır. Özellikle Poliarteritis Nodosa (%1) ve Henoch-Schönlein purpurası (%5-7) 

sıklığı normal populasyona göre belirgin olarak artmıştır (46). Bunun dışında SLE ve 

Behçet hastalığı gibi diğer vaskülitlerle birlikte olabilir (47,48). Ayrıca bazı 

glomerulonefritlerle de birliktelik tanımlanmıştır (42).  

 

Skrotal ataklar 

 

Tunica Vaginalis testisin inflamasyonu sonucu oluşan genelde tek taraflı ağrı ve 

kızarıklık şeklinde ortaya çıkan nadir bir tablodur. Testis torsiyonu ile karışabilir (1,24).  

 

Amilodoz  

 

AAA hastalarında hayatı tehdit eden en önemli komplikasyon amiloidozdur. 

Tedavi edilmeyen olguların %20 kadarında 40 yaş civarında amiloidoz gelişir.  AAA 

klinik belirti ve bulguları olmaksızın ilk prezentasyonu amiloidoz olan olgular 

bulunmaktadır ve bunlar AAA fenotip 2  olarak tanımlanmaktadır. Amiloidoz gelişme 

sıklığı ırklar arasında farklılık göstermektedir. Ülkemizde nefroloji servislerinden 

yapılan çalşımalarda amiloidoz gelişme sıklığı %60’lara kadar varan oranda olmak 

üzere yüksek bulunmuştur (24,44, 49-53).  

 

Amiloidoz gelişmesini kolaylaştıran faktörler:  

1- Ailede amiloidoz öyküsü 

2- Anne-baba arasında akrabalık 

3-Erkek cinsiyet  

4- Artritin önde gelen bulgu olması 

Serum Amiloid A (SAA) proteini hepatosit, fibroblast ve monositlerden sentezlenen 

104 aminoasitli bir akut faz reaktanıdır. İnflamatuvar durumlarda serum düzeyi 

normalin 100-1000 katı artar. Fazla SAA proteinin yıkılması ile suda çözünmeyen 76 

aminoasitlik amno terminali dokularda hücre dışında birikmekte ve organ 

fonksiyonlarında bozulmaya neden olmaktadır (1,2,6).  
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2.2.3. Ailevi Akdeniz Ateşi Patogenezi  

 

1960’larda klasik form FMF’li hastaların (serozit, artrit, rash ve/veya 

amiloidozlu) segregasyon analizi ile hastalığın eksik penetranslı otozomal resesif geçişli 

olduğu gösterilmiştir (54). Ebeveynden çocuğa geçiş gösteren aileler tanımlanmıştır. Bu 

durum psödodominant kalıtım olarak adlandırılmaktadır (36,37).  

 

Shohat ve ark 10 monozigotik ikiz AAA’li hastada atakların sıklığı ve tipi 

farklılık göstermekle birlikte konkordansın %100, dizigotik ikiz olan 11 hastanın ise 

3’ünde çift olarak AAA olduğunu bildirmişlerdir (55). Bu bulgu AAA’nin genetik bir 

hastalık olduğunu ve çevresel etmenler veya diğer faktörlerin belki klinik bulguların 

şiddetinde değişiklik oluşturabileceği düşüncesini desteklemektedir.  

 

Hastalar ataklar arası dönemde genel olarak rahattırlar. Atakları provoke eden 

faktör tam olarak bilinmemektedir. Ancak atakları uyaran faktörlerin yorgunluk, ağır 

fiziksel aktivite, emosyonel stres veya uzun süre oturma/ayakta kalma olabileceği 

düşünülmektedir. Emosyonel streslerle katekolaminerjik sistemin aktivasyonunun 

meydana geldiği ve katekolamin sistemindeki bozuklukların AAA’ye yol açtığı ileri 

sürülmüştür. Ayrıca anti-katekolaminerjik bir ilaç olan rezerpin ile bir Japon hastanın 

tedavisinde kullanılıp atakların şiddetini belirgin olarak azalttığı gösterilmiştir.  Bazı 

hastalarda metaraminol ile atakların uyarılması test olarak kullanılmış olup bu ataklar 

kolşisin ile kontrol altına alınabilmekte idi. Günümüzde ise bu görüşlerin geçerli 

olmadığı gösterilmiştir (1,2,24,40).  

 

Mutasyonlarının AAA klinik tablosuna yol açtığı gösterilmiş olan MEFV 

geninin kodladığı marenostrin/pirin proteini normal şartlarda inflamasyonu kontrol 

altında tutmaktadır. Patogenezde ileri sürülen en kabul gören hipotez, pirin/ 

marenostrinin nötrofil aracılıklı inflamasyonu baskılamasında aksama olmasıdır. 

Mutasyona uğramış genin proteini inflamasyondaki kontrol görevini yapamamakta ve 

bugün için tam olarak bilinemeyen uyarılmış olan inflamasyon durdurulamamakta ve 

ateşle birlikte belirli bölgelere sınırlı inflamasyon atakları şeklinde klinik tablo ortaya 

çıkmaktadır (24,39,40).  
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2.2.4. Tanı kriterleri 

 

Ailevi Akdeniz Ateşi tanısı konmasında klinik semptomlar/ bulgular, aile 

anamnezi ve laboratuvar (biyokimyasal/genetik) verileri kullanılmaktadır.  Klinik 

pratikte en sık Tel-Hashomer kriterleri kullanılmaktadır (40).  Tanıda ilk defa Sohar 

tarafından önerilmiş kriterler, Livneh ve arkadaşlarının kriterleri ve  Dilşen kriterleri 

gibi başka kriterler de kullanılmaktadır (1,24,27,52).  

 

Tablo 1:Tel-Hashomer Kriterleri  

Major kriterler: 

 

• Peritonit, sinovit veya plevritin eşlik ettiği tekrarlayan ateş atakları 

• Kolaylaştıcı bir neden olmaksızın ortaya çıkan AA tipi amiloidoz olması 

• Kolşisine iyi cevap  

 

Minor kriterler: 

• Tekrarlayan ateşli ataklar 

• Erizipele benzer eritem  

• Birinci derece yakında AAA olması 

 

Kesin tanı için 2 major kriter veya 1 major + 2 minör kriter; olası tanı için 1 

major +  1 minör kriter bulunmalıdır.  

 

Tablo 2: Livneh ve ark önerdiği yeni kriterler (22,24,56)  

 

Major kriterler:   

• Tipik ataklar    

• Yaygın peritonit 

• Tek taraflı plörit veya perikardit  

• Büyük eklemlerde (kalça, diz ayak bileği) monoartrit 

• Ateş 

 



 12 

Minör kriterler: 

Aşağıdakilerden birisini  ya da ikisini tutan atak 

• Göğüs 

• Karın 

• Eklem  

• Egzersiz sırasında bacak ağrısı 

• Kolşisine iyi yanıt 

 

 

Destekleyici kriterler: 

• Ailede AAA öyküsünü varlığı 

• Etnik kökenin uygun olması 

• 20 yaşından önce başlaması  

• Atakların özellikleri  

• Yatak istirahati gerektirecek şiddette olması 

• Spontan gerilemesi 

• Arada ataksız dönemler olması 

• Atak sırasında lökosit, sedimantasyon, fibrinojen ve SAA düzeylerinde artış 

olması 

• Episodik proteinüri, hematüri 

• Laparotominin ve apendektomi materyalinin normal olması 

• Anne babanın akraba olması 

 

Tekrarlayan (3 veya daha fazla aynı atak tipi), febril (38 derece veya üzerinde 

ateş) ve kısa ataklar (atakların 12 saat ile 3 gün arasında sürmesi) tipik atak olarak 

tanımlanmaktadır. AAA tanısı için en az bir amjor kriter veya bir minör kriter+en az beş 

destekleyici kriter  veya 1 minör kriter + ilk dört destekleyicic kriter varlığı 

gerekmektedir.  

 

2.2.5. Tedavi  

 

Hastalığın tedavisinde bilinen tek tedavi edici ilaç kolşisindir. Hastanın yaşı ve 

ağırlığına bakmaksızın 1 mg/gün dozunda tedaviye başlanmalı ve remisyona  girinceye 
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kadar 1.5-2.5 mg/gün dozlara çıkılmalıdır. AAA tedavisinde kolşisinin etkinliği Prof  

Dr Emir Özkan (24) ve Goldfinger (57) tarafından ayrı ayrı yapılan çalışmalarla 

gösterilmiştir  ve daha sonra  bu tedavinin amiloidoz gelişimini önlediği ortaya 

konmuştur. Kolşisin kullanımı ile atakların sıklığı azalmaktadır. Ancak ataklar olsa bile 

kolşisin kullanımı amiloidoz gelişimini önlemektedir. M694V mutasyonunu taşıyan 

kişilerin amiloidoz gelişim için daha yüksek riske sahip oldukları ve bu nedenle  

mutlaka kolşisin kullanımı gerektiği bildirilmektedir (42,52,53). Kolşisin 

intoksikasyonunda gastrointestinal kanama, karaciğer ve böbrek yetersizliği, 

konvülziyon, hipokalsemi, metabolik asidoz ve koma görülebilmektedir. Kolşisin 

kullanan hastalarda diyare, dispeptik yakınmalar ve laktoz intoleransı görülebilir. 

Erkeklerde reversibl olarak sperm sayısını azaltabilir (53). Kolşisinin gebelikte 

kullanımının trizomi 21’e neden olmadığı gösterilmiştir (54).  

 

 

2.3 Ailevi Akdeniz Ateşi’nde genetik özellikler 

 

MEFV Geni 

 

MEFV geni, Uluslar arası FMF Konsorsiyumu ve eş zamanlı olarak Fransız 

FMF Konsorsiyumu tarafından pozisyonel klonlama yöntemiyle 1997 yılında 

tanımlanmıştır. Kromozom 16p13.3’de lokalize (Şekil-1) ve 14.78 kb uzunluğunda olan 

MEFV geni 3.7 kb büyüklüğünde bir mRNA  transkripti  oluşturmaktadır. Kodladığı 

781 aminoasit büyüklüğünde olan proteini pirin/marenosterin  olarak 

adlandırılmaktadır. Homoloji çalışmaları ile pirinin Ro52 antijeni ve RETHo gen 

ailesinin yeni bir üyesi olduğu gösterilmiştir (3,4,6,22).  MEFV geni olgun granülositler 

ve   myeloid kemik iliği prekürsör hücrelerinde ekspresse olmaktadır.   10 ekzonlu 

genin ürünü olan proteinine  ateşle ilişkisi nedeniyle Latinceden köken alınarak pyrin; 

Fransızlar tarafından Akdeniz’in ismi olan Mare Nostrum (Bizim Deniz) isminden 

esinlenilerek marenostrin adını vermiştir (1,2,24,44). 
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Şekil 2: 16. kromozomun kısa kolunda MEFV geninin kromozomal konumu  

 
 

İlk klonlandığında pirinin N-terminal bölgesi (domaini) dizi veritabanlarında 

diğer proteinlerle ilişkili bulunmuştur. Günümüzde ise ilk 92 aminoasitlik kısım pirin 

bölgesi (domain) olarak bilinmektedir. Pirin bölgesi daha sonra başka proteinlerde de 

tanımlanmıştır. Pirin bölgesi sitokin aktivasyonun düzenlenmesi  ve apoptozla ilişkili 

proteinler arasında etkileşimi kolaylaştırmaktadır. Bu bölgede hemen hiç mutasyon 

bildirilmemiştir. Pirinin C-terminal yarısında ise bir B-box zinc finger (375-407 aa’ler), 

bir alfa helikal bölge (coiled coil) (408-594 aa’ler) ve B30.2 (ret finger protein veya rpf) 

(598-774 aa’ler) bölgesi yer almaktadır. Hem B-box hem de coiled coil bölgeleri 

etkileşilen diğer proteinlerde varsa multimerizasyona aracılık ederler (6,55).  B30.2 

bölgesi ise intraselüler, transmembran ve sekrete edilen proteinlerde  gösterilmiş olup 

protein-protein etkileşmesinde etkili olabilir (22,60,61). B30.2 bölgesinin 500 farklı 

proteinde bulunduğu protein-protein etkileşiminde rol oynadığı gösterilmiş olmakla 

birlikte pirindeki rolü açık değildir (60).  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2 : Pirin proteininin bölgeleri (domainleri): 
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2.2.6. MEFV geni mutasyonları fenotip-genotip ilişkisi  

 

MEFV geninde rastlanan mutasyonların büyük bir kısmı nükleotid yer 

değiştirmesi şekliden olup genellikle 10. ekzondadır (44) (Şekil).   Pirinin B30.2 

domaininde konservatif aminoasit substitisyonlarına neden olmaktadır. M644V ve 

M694I ilk belirlenen mutasyonlardır. M680I ve V726A daha sonra belirlenen 

mutasyonlardır.  

 

 

Şekil 3: MEFV geninin ekzon-intron yapısı, en sık görülen mutasyonlar ve ekzon 10 
amplikonu. Ekzonlar  dikdörtgen içinde numaralandırılmıştır (58,59).   

 

 

Özellikle homozigot olmak üzere M694V mutasyonunu taşıyan Kuzey Afrikalı 

Yahudilerde %90 olguda mutasyonla amiloidoz gelişmesi arasında sıkı bir ilişki 

gösterilmiştir. Bazı çalışmalarda M694V mutasyonu ile ağır bir fenotip bildirlmesine 

rağmen başka diğer çalışmalara tarafından ise reddedilmiştir. Ayrıca amiloidozun 

M694V’den başka mutasyon varlığında  amiloidoz riskinin azaldığı bildirilmiştir 

(57,58,61,62,63). Bununla birlikte aile içi ve aileler arası klinik farklılıklara dayanarak 

fenotipin MEFV lokusu dışındaki genler ve/veya çevresel etmenlerden etkilendiği 

düşünülmektedir. 
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Pirinin işlevleri ve pirin domain içeren proteinlerle etkileşimleri 

 

Pirin proteini hücre içinde sadece belirli bir yerde bulunmaz. Sinyal yolaklarında 

etkili diğer proteinler gibi hem sitoplazma hem de çekirdekte bulunur (64).    

 

İnflamasyon ve apoptoz yolaklarında meydana gelen sinyal iletimi proteinler 

arası homotipik etkileşim alanlarıyla (domain) gerçekleştirilir. Bu domainleri içeren 

proteinler ölüm alan (death domain)- katlanma üst ailesinin (superfamily) üyesidirler. 

Bu grupta  pirin dışında ölüm alanı (DD: death domain), Ölüm etkileyici alan (DED: 

Death effector domain) ve CARD alanı (Caspase-associated recruited domain) olmak 

üzere üç domain daha bulunmaktadır (61).   Pirin, ASC aracılıklı kaspas-1 aktivasyonu 

sağlar.  

  

Pirinin N-terminalindeki pirin domaini normalde apoptoz yolağında rol oynayan 

ve CARD domaini içeren ASC’ın pirin domaini ile etkileşerek inflamsyon yolağaında 

bulunan daha alt basamakların baskılanmasının sağlar (65,66).  
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Şekil 4:  Pirin, DED, CARD ve DD bölgelerinini yapısal karşılaştırması. Dört protein de 
insan kökenlidir.  a: ASC’ın pirin bölgesi (Altı heliks numaralandılımıştır), b: 
FADD’den Death effector domain, c: Prokaspaz-9 prodomain (Casp-9 CARD) d: 
Tümör nekroizs faktör reseptör – death domain (67). 

     

2.4. ASC geni 

 

 ASC geni (Apoptosis-associated Speck-like Protein Containing a CARD), 

PYCARD, ASC, TMS1, CARD5 veya MGC10332, LOC29108 olarak da bilinir. Bu 

gen, N-terminal Pirin PYRIN-PAAD-DAPIN domain (PYD) ve  C-terminal Caspase-

Recruitment Domain (CARD) adı verilen iki adet protein-protein etkileşim bölgesi 

(domain) içeren bir adaptör protein kodlamaktadır (68,69). Genomik dizi analizleri ile 

Conway ve ark, TMS1 geninin 1.4 kb uzunluğunda 3 exonlu olduğunu ve exon1’i 

çevreleyen CpG adaları olduğunu göstermiştir (9). FISH ve radyasyon hibrit çalışmaları 

ile,  
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Masumoto ve ark  ile Conway ve ark  ASC genini 16p12-11.2’ye haritalamıştır (8,9).   

 

 

 

 

Şekil 5: ASC’ın şematik yapısı, cDNA ve aminoasit dizisi ( Ave B) (9).  

 

 

Masumoto ve ark (8), promyelositik hücre hattında ASC’ı kodlayan cDNA’yı 

izole ettiler. Ortaya çıkarılan bu 195 aa’lik proteinin, bir N-terminal pirin-like domain 

ve 87 aminositlik C-terminal CARD içerdiğini gösterdiler. Western blot analizi 22 

kDaltonluk bir proteinin expresse olduğu gösterildi.  Floresan mikroskopi bazı 

transfekte edilmiş hücrelerde ring-like ekspresyon gösterildi. Northern ve Western blot 
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analizleri bazı lösemi hücre soyları ve melanoma hücre soylarında 0.8 kb’Lik 

transkriptin ekspresyonunu gösterdi.  Martinon ve ark, PYCARD olarak 

isimlendirdikleri ASC’ın NALP1 ve NALP2’li N-terminal PYD ile   paylaştığını 

belirlediler (70) .   

 

Kaspaz associated recruitment domainler (CARD’lar), APAF1 gibi adaptör 

proteinler (602233) ve apoptoza iştirak eden kaspazların proformu CASP9; 602234 

arasında aracılık ederler.  ASC, CARD-içeren adaptör protein ailesinin bir üyesidir (6).  

 

 

Conway ve ark tarafında yapılan metilasyon-sensitif restriksiyon PCR ve 

metilasyon spesifik PCR analizleri, TMS1’in susmasının exon-1’i çevreleyen CpG 

adalarının hipermetilasyonu ile korelasyon gösterdiğini ve DNMT1’in 

overekspresyonunun TMS1’in susmasına ve hipermetilasyonuna izin verdiğini 

gösterdiler (9).  
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Şekil 6: ASC aracılıklı kaspaz-1 oligomerizasyonunda pirinin olası rolü  

Solda: Proinflamatuvar sitokinler ve LPS ASC’ı uyararak CARD bölgesi (domain) 

etkileşimleriyle Pro-kaspaz-1’e bağlanır ve onun kaspaz-1’e oligomerizasyonunu sağlar. 

Aktif p10/p20 ürünleri de IL-1b’nın inaktif şeklinden aktif hale gelmesinin sağlayarak 

inflamasyonu başlatır.  

Sağda: Anti-inflamatuvar sitokinler ve LPS pirini uyararak PYD bölgesi etkileşimi ile 

ASC’a bağlanmasını sağlayarak ASC’ın kaspaz-1 etkileşimini engeller (67).  

 

CASP1 ve CASP5, NALP1 ve ASC’la inflamzom oluşturmak üzere bir araya 

geldiğinde aktive edilir. Ki inflamazom, inactive IL1B precursor’ün  active IL1B 

cytokine’e çevrilmesinden sorumludur.  Transfeksiyon deneyleri, inflamazomun ASC, 

CARD8, CASP1 ve kısa NALP’yi içeren birliktelikten oluştuğu ve CASP1’in 

aktivasyonu (CASP5’in değil) ile sonuçlandığını göstermiştir (65,67).  
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Mariathasan et al. (2004), ASC’ın inflamazom içindeki CASP1 aktivasyonu için 

esas olduğunu ve CADR12’nin en azında bir intraselüler patojene cevapta CASP1 

aktivasyonu için ihtiyaç duyulduğu sonucuna varmışlardır (71).   

 

İmmunoprecipitation analysis’ini kullanarak Agostini et al. (2004), C-terminal 

FIIND ve CARD domainleri içeren CARD8’in , N-terminal pirin domain ve/veya C-

terminal löseinden zengin tekrar domainlerinden yoksun NALP2 ve NALP3’ün 

konstraktları ile birliktelik gösterdiğini buldu (66).   

 

Meme kanser hücreleri TMS1’de tam bir metilasyon göstermekte ve hiçbir 

transkript oluşmamaktadır.  Meme kanser hücre soylarında TMS1 ekspresyonu 

büyümeyi baskılar ve çevrede yaşayan koloni sayısını azaltır. Conway ve ark TMS1’in 

Kaspaz bağımlı apoptoza izin verme şeklinde fonksiyon gösterdiğini TMS1’in aşırı 

ekspresyonunun meme kanser hücre soylarında gelişmeyi baskıladığını bildirmişlerdir 

(9).  

 

Stimson ve Vertino bisulfite genomic sequencing, DNase I-hypersensitive site 

mapping ve chromatin immunoprecipitation yöntemlerini kullanarak normal 

fibroblastlarda TMS1 CpG adalarının distint 5-prime’lı unmetile domain ve 3-prime 

sınırlarından oluştuğunu gösterdiler.  DNMT1 overekpresse hücrelerde CpG adalarının 

de novo metilasyonunun, CpG adası spesifik hipersensitif bölge oluşumunun kaybına ve 

H3’ün ve H4’ün lokalize hipoasetilasyonuna ve gen sessizleşmesine eşlik ettiği 

gösterilmiştir (72).   

 

McConnell and Vertino (2000), TMS1’in uyarılabilir ekspresyonunun hücresel 

proliferasyonu inhibe ettiğini ve kaspaz inhibitörü veya dominant negatif CASP9 (fakat 

CASP8 değil) tarafından bloke edilebildiğini gösterdiler (73).  

 

ASC proteininin, pirin ile etkileşime girerek apoptozu başlattığı bildirilmiştir 

(68). Şiddetli apendisiti olan hastaların nötrofillerinde ASC’ın artığı gösterilmiştir (69).   
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2.5. Epigenetik  

 

Epigenetik sözcüğü kodlanan DNA’daki bilginin üzerinde/üstündeki  anlamına 

gelmektedir. DNA dizisinde değişikliğe yol açmadan gen ekspresyonunu düzenleyen 

kalıtılabilir değişiklilerdir (75,76). Bu değişiklikler mutasyonlardaki gibi 

irreversibldirler veya geri döndürmek çok zordur. Bununla birlikte kimyasal olarak 

düzelebilirler. DNA dizisine bağlı olmayan bilginin mayoz veya mitoz yoluyla geçişi 

olarak da tanımlanabilir (70). Epigenetik, kanser biyolojisi, mobil elementlerin 

aktivitesi, somatik gen tedavisi, klonlama, transgenik teknolojisi, genomik imprinting ve 

gelişim anormalilerini gibi farklı alanlarda önem taşımaktadır (70,71). Epigenetik 

değişimlerin kalıtım şekli henüz bilinmemektedir. Epigenetik ve genetik mekanizmalar 

arasındaki en büyük fark epigenetik değişikliklerin kimyasal ajanlarla geri 

döndürülebilmesidir (75,76). 

 

Epigenetik değişiklikler iki mekanizma ile oluşmaktadır; 

 

i. DNA metilasyonu 

ii. Histon modifikasyonu 

 

2.5.1. DNA Metilasyonu  

 

DNA metilasyonu; S-adenozil metiyonindeki (SAM), Metil grubunun, 

Guaninden (G) önce yerleşmiş Sitozine (C) transferi ile katalizlenir ve 5-metil sitozin 

(5mC) oluşur. Enzimatik bir reaksiyon sonucu oluşan bu işlem DNA Metiltransferazlar 

tarafından (DNMT1, 3A, 3B) katalizlenmektedir. Buradaki SAM hücrelerde metile 

edici ajan olarak yer almaktadır. Nadiren de olsa, CpNpG metilasyonu da 

tanımlanmıştır (75,76,77).  
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Şekil 7: Metilasyonun şematik gösterimi 

 

DNA’nın metilasyonu, DNA metil transferaz ailesi tarafından katalize edilir. S-

Adenozil metionin (SAM) ve DNA’yı co-substrat olarak kullanır.  

 

 

 

SAM  →  →  →   S-adenozil homocsytein →  homosistein ve Adenozin  

       (Metil grubu çıkarsa)      (SAH hidrolaz ile)  

 

 

SAM, metionin siklusunda üretilir ve evrensel metil kaynağıdır. Çünkü, DNA, 

RNA, histonlar, nörotransmitterler, membran fosfolipitleri, proteinler ve çeşitli küçük 

moleküllere metil grubu sağlar (78).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

 

 

 

Şekil 8: DNA metilasyonunun idamesi (79). 

 

DNA metilasyon paterni, DNA’nın metilasyon ve demetilasyonu arasında bir 

denge sonucu oluşur. DNA metil transferaz ve demetilazlar tarafından katalizlenen 

dinamik bir süreçtir. DNA’nın metilasyon durumu birçok faktör tarafından belirlenir. 

Trans-acting reseptörlerin (TR) etkileşmesi, histon deasetilaz (HDAC) ve histon 

metiltransferaz (HMTASE) gibi histon meodifikasyon enzimlerini aktive eder. HDAC 

ve HMTASE’ların aktivasyonu DNA metiltransferazları (DNMT) ve MeCP2 gibi 

metile DNA’ya bağlanan proteinleri aktive eder. Bu etkileşim dengeyi metilasyon 

yönüne çeker. Öte yandan Trans-activating faktörler (TAF) ise spesifik genlerin histon 

asetil transferazlarını (HAT) aktive eder. HAT’ların varlığı histonların asetilasyonuna 

yol açar, kromatin yapısı gevşer. Bu sırada demetilazlar gevşek olan kromatin 

yapısından içeri girerek dengeyi demetilasyon yönüne çevirir (79.).   

 

DNA metilasyonu esas olarak CpG dinükleotid bölgelerinde yerleşmiş olan 

Sitozin rezidülerinde meydana gelir. CpG dinükleotidleri genomda istatistiksel olarak az 

sayıda bulunmakla birlikte, CpG adaları olarak adlandırılan sıklıkla promoter veya gen 

regülatör bölgelerde bulunan C+G’den zengin bölgelerde yoğunlaşmıştır. Bununla 

birlikte CpG dinükleotidlerinin tek tek olanlarının çoğu, özellikle tekrar dizileri ve 

transposable elementlerin içinde olmak üzere DNA’nın intergenik veya intronik 

bölgelerinde bulunur. İnsanda normal somatik hücrelerde CpG dinükleotidlerin %70-

90’ı   metiledir. Bu da genomdaki toplam bazların %0.75-1’ine tekabül eder 

(75,76,77,79).  
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Genomda 5-metil sitozinin (5-meC) total düzeyinin ölçümü ile kanser 

hücrelerinde normal hücrelere göre metilasyonun az olduğu gösterilmiştir. Gen spesifik 

de-metilasyon meydana gelmesine rağmen global DNA hipometilasyonunun etkilerinin 

çoğunun, genomda  bulunan endojen retroviruslar ve normalde dormant halde olan 

transpoozonların aktivasyonu yoluyla meydana geldiği düşünülmektedir (77,78).  

 

Tersine global CpG bölgeleri genomun sentromer ve telomer bölgelerine yakın 

yerler gibi konstitüsyonel heterokromatin bölgeleri gibi protein kodlamayan bölgeler ve 

transkribe olmayan intronlar içerisindedir. Metil-CpG, mutasyonel bir hotspottur ve 

germ-line ve kanserde bulunan bütün nokta mutasyonların 1/3’ü bu bölgededir.   

DNA metilasyonu, gen expresyonu, kromatin yapısı ve DNA integritesinde önemli bir 

belirleyicidir. DNA metilasyonu ayrıca, genetik   imprinting , X kromozom 

inaktivasyonu ve genoma katılmış yabancı DNA dizilerinin sessizleştirilmesinde de rol 

oynar.  Aberan DNA metilasyonu, doğumsal defektler, kanser, diyabet, kalp hastalıkları 

ve nörolojik bozukluklarda bildirilmiştir (77,78).  

 

2.5.2. CpG Adaları 

 

Tüm genom içerisindeki CpG adacıkları, 200 bp.den uzun ve %60’ın üzerinde 

CG içeren diziler olarak tanımlanmaktadır. (49-50).  CpG adaları, genomun %1-2’sini 

oluşturur ve metile olmamış CpG bölgelerinin %50’den fazlasının oluşturur. CpG 

adalarının sayısının 29.000 kadar olduğu tahmin edilmektedir. İnsan genlerinin 

%50’sinde promoter bölgesinde bulunur (bütün house-keeping genler ve bazı doku 

spesifik genler dahil). CpG adaları dokuya özgü ekspresyonu olan genler kadar, 

housekeeping genlerin 5’ bölgelerinde de bulunur ve genellikle promoter bölgesinde 1. 

ekzonun içine ve bazen ilk introna kadar uzanır.  İnsan genomundaki CpG bölgelerinin 

%70-80’inde metilasyon vardır. CpG adaları adı verilen, 1-2 kb uzunluğundaki 

kümelerde (clusters) lokalize olan CpG’ler vardır ki bunlar %20’yi oluşturur. Bu 

yüzden un-metile CpG adaları ile global olarak dağılmış (ve yoğun olarak metile olmuş) 

CpG bölgeleri birbirinden ayrılmalıdır (75,76,77,78).  
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Şekil 9: Embriyonik gelişim ve metilasyon (79).  

 

Embriyonik gelişimin çok erken safhalarında henüz tanımlanmamış bir 

moleküler mekanizma ile hızlı bir şekilde metilasyonu ortadan kalkar (demetilasyon) ve 

implantasyondan hemen sonra bu bölgelerde yeniden metilasyon oluşur (79).  

 

Memelilerde DNA metilasyonunun fonksiyonları (77):  

 

• Dokuya özgü gen ekspresyonunun düzenlenmesi 

• Gelişim süresince gen ekspresyonunun düzenlenmesi 

•  X kromozomu inaktivasyonu  

•  İmprinting 

•  DNA tamiri 

 

2.5.3. DNA Metiltransferazlar (DNMT) 

 

DNA Metiltransferazlar (DNMT), S-adenozil-methionin tarafından sağlanan 

metil grubunu Sitozinin(C) 5. karbonuna aktaran enzimlerdir. Memelilerde daha çok 

sayıda DNMT belirlenmiş olmasına rağmen CpG adalarının metilasyonundan DNMT1, 

3A, 3B olmak üzere başlıca üç tanesi sorumlu tutulmaktadır. 
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DNMT1: Görevi çift sarmal DNA’da simetrik metile CpG adaları oluşturmal 

için hemimetile bölgeleri metilleyerek metilasyon paternini muhafaza etmektir.  

 

 DNMT3A ve DNMT3B: De novo metilasyondan primer olarak sorumlu olan 

enzimlerdir ve  farklılaşmamış embriyonik kök hücrelerde yüksek düzeyde eksprese 

edilir. Fakat normal somatik dokularda ekspresyon düzeyi düşüktür (70,78). De novo 

metilasyon mitoz başına %3-5 olarak görülmektedir.   

 

DNMT3L: Diğer DNMT3’leri gibi erken embriyonik dönemde hayli 

ekspresyonu olan bir enzimdir ancak herhangi bir intrensek DNA metil transferaz 

aktivitesi göstermez. DNMT3L, 3A ve 3B aktivitesini modüle eder. İmprinted ve 

repeated sekansı bölgelerinde oluşmuş bulunan DNA metilasyonunu pozitif olarak 

regüle eder.  Erişkin hücrelerde DNMT3 üyelerinin rolü aşikar değildir.  

 

DNMT1: Replikasyondan sonra yeni oluşan iplikte DNA metilasyonunundan 

sorumlu olan enzimdir. Eski iplik üzerinde metile olmuş diziler Çoğalan Hücrelerin 

Çekirdek Antijeni (Proliferating Cellular Nuclear Antigen;PCNA), Histon Deasetilaz 2 

(HDAC2) ve DMAP1 (DNMT1–Associated Protein) içeren bir enzim kompleksi ve 

DNMT1 ile birlikte bulunmaktadır. Replikasyon çatalına yerleşen bu proteinlerin 

transkripsiyonel baskılanma ile ilişkili oldukları belirlenmiştir (80). 

 

 

2.5.4. Metilasyon durumunun etkilediği/etkilendiği hastalıklar veya bozukluklar   

 

Kanser, ICF sendromu, PraderWilli/Angelman Sendromu, Sistemik Lupus 

Eritematozus, Fascioskapulohumoral muskuler distrofi ve atherosklerozda metlasyonda 

bozukluklar bildirilmiştir (73). Gelişme sırasında (Dnmt 1 or 3B) veya doğumdan 

hemen sonra (3A; 3-4 haftalık iken)  herhangi bir DNA methyltransferase geninin 

knockout’u letaldir (80,81).  

 

ICF sendromu: Otozomal resesif olarak kalıtılan hafif fasyal dismorfizm, 

psikomotor gerilik ve immün yetmezlik görülen bir sendromdur.  Birinci, dokuzuncu ve 

16. kromozom sentromerlerinde instabilite  görülür. Dnmt3B mutasyonları sonucu 

meydana gelir. ICF hastalarındaki çalışmalar, de novo DNMT3 enzim mutasyonlarının 
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(enzim aktivitesinde azalmaya /enzimi engellemeye yol açan), özellikle 1, 9 ve 16. 

kromozomlardaki satellit tekrarlarındaki metilasyonlarda spesifik bir kayba yol açtığı 

gösterilmiştir. Bu sendrom kanserle ilişkili değildir. Bu hipometilasyon, tekrar 

sekanslarını ilgilendiren kromozomal reaarrengementlerle ilişkilidir ama kanserle ilişkili 

değildir (ICF’de) (82,83).   

 

X’e bağlı- alfa talasemi, mental retardasyon sendromu: ATRX, chromatin 

remodeling proteindir. Mutasyonları, X’e bağlı geçen  alfa thalassemia, mental 

retardation sendromuna yol açar. Normal DNA metilasoyn paterni bozulur.  

 

X’e bağlı dominnat geçen Rett sendromunda proteinin DNA ile etkileştiği 

bölgede mutasyonun bulunduğu ve DNA’ya bağlanamadığı için fonksiyon 

gösteremediği bildirilmiştir.  MeCP1 ve MeCP2 dizi özgünlüğü olmayan, metil 

CpG’lere bağlanan transkripsiyonel baskılayıcılardır. Bu proteinler metil CpG bağlanma 

bölgesi içermektedirler. MeCP2, çekirdekçikte H1’in yerine geçerek, kromatin yapısını 

değiştirir (77,84).   

 

Prader-Willi ve Angelman sendromları 15q11-13 bölgesinin delesyonu sınucu 

meydana gelen kromozomal sendromlardır. Klinik tabloları birbirinden tamamen farklı 

olan bu iki hastalıkta ilgili bölge anneden alınmışsa Angelman sendromu, babadan 

alınmışsa Prader-Willi sendromu klinik belirti ve bulguları meydana gelmektedir. 

Oluşum mekanizmları arasında kromozomal delesyon, uniparental  dizomi, dengeli 

translokasyonlar ve imprinting gen defektleri bulunmaktadır. Bununla birlikte klinik 

tanıda kullanılacak olan test metilasyon analizidir (6,73,77).   

 

İnaktif lupusta değil ama aktif lupusta perforin geninin ekspresyonu ve promoter 

hipometilasyonu gösterilmiştir. Beckwitdh-Wiedemann Sendromu, Silver-Russel 

Sendromu ve transient neonatal diabet    imprinted genlerin hipometilasyonu sonucu 

meydana gelir (77).   
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2.5.5. Metilasyonu Belirlemede kullanılan yöntemler 

 

Yöntemler ile başlıca gen spesifik metilasyon analizi veya tüm genom/global 

metilasyon analizi yapılabilir. Global metilasyon analizi için genomda total metil sitozin 

düzeyinin ölçen kromatografik metodlar ve metil alma kapasite testi (methyl accepting 

capacity assay) kullanılabilir.  

 

Gen spesifik metilasyon analizleri için çok sayıda metod geliştirilmiştir.  

Metilasyon sensitif restriksiyon enzimleri ile kesim sonrası Southern blot veya PZR 

yapılması esasına dayanan yöntemler sıklıkla kullanımıştı.  

 

 Son zamanlarda bisülfüt muamelesi esasına dayanan metodlar yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Metilasyon Spesifik PCR (MSP) bisülfit genomik dizileme PCR’ı 

gibi.  Ayrıca bilinmeyen metilasyon hotspotlarını belirlemek için veya genomdaki 

metile CpG adalarını saptamak için Restriction Landmark Genomic Scanning for 

Methylation (RLGS-M) ve CpG island microarray yöntemleri geliştirilmiştir.  

 

Metilasyon Spesifik PZR (“Methylation specific PCR” MSP): DNA sodyum 

bisülfit ile muamele edildiğinde metile olmamış iplikteki sitozinler urasile dönüşür. 

Metile ipliğe spesifik primerlerle PZR yapıldığında metilasyon saptanır. Bu yöntemle az 

sayıda metile olmuş allelin saptanması mümkündür (80,81) . 

 

Mikroarray’a dayalı DNA metilasyon analizi (“Microarray-based DNA 

methylation analysis”): Bu yöntemle çok sayıda genin metilasyon durumunu saptamak 

mümkündür. DNA’nın bisülfitle modifikasyonunun ardından multiplex PZR yapılır. 

Kullanılan primerler bisülfitle modifiye edilen ipliğe spesifiktir. Böylece 

tamamlanamamış bisülfit modifikasyonundan doğan hatalı sonuçlar engellenmiş olur 

(80,81). 

 

Metilasyonu saptamada kullanılan temel yöntemler metile DNA’nın nükleazlara 

direnç göstermesi esasına dayanır. PCR sonrasında, restriksiyon enzim analizi yapılarak 

metilasyon saptanabilir (84,85,86).   
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Gereç 

 

3.1.1. Çalışma ve Kontrol Grubu 

 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi  İç Hastalıkları Anabilim Dalı 

Romatoloji Bilim Dalı Polikliniği tarafından Ailevi Akdeniz Ateşi Tanısı konan ve 

izlenen  90 olgu ile 90 sağlıklı bireyin periferik kanlarında elde edilen DNA örnekleri 

kullanıldı. Moleküler çalışmalar İ.Ü. Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Genetik 

Anabilim Dalı Moleküler Genetik Laboratuvarlarında gerçekleştirildi.  

 

3.1.2 Kullanılan Cihazlar 

 

- Otoklav, 

- Tartı, 

- Soğutmalı santrifüj, 

- Mikrodalga fırın  

- Otomatik pipet seti, 

- Masaüstü Mikrosantrafüj 

- Karıştırıcı , 

- Buzdolabı, 

- Derin dondurucu,  

- PCR Cihazı     

- Çalkalamalı Su Banyosu 

- UV Transillüminatör 

- Yatay Elaktroforez (Agaroz Jel) 

- Spektrofotometre             

 

3.1.3. Kullanılan Kimyasallar       

   

- Distile su ( dH2O ), 

- Etil Alkol (Eth.OH; CH3CH2COOH ) 

- Sodyum Bisülfit 
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- Hot start Taq DNA polimeraz 

 

3.1. 4. Kullanılan Çözeltiler  

  

1- TE Çözeltisi ( pH 8.0, 25 °°°°C ) 

Tris  100 mM  

Na2EDTA 10 mM 

20 ml çözelti için; 

0,02422 gr Tris, 

0,007444 gr Na2EDTA 

tartılır 15 ml’ye distile su ile tamamlanır. PH’ı 8.0 a ayarlanır. Hacim 20 

ml’ye distile su ile tamamlanır. Filtreden geçirilerek sterilize edilir. Oda 

sıcaklığında saklanabilir. 

 

2-Agaroz Jel Elektroforezi İçin Yükleme Tamponu (6X) 

              0.25%  brom fenol mavisi 

              30%     gliserol 

10 ml çözelti için; 

0,025 gr brom fenol mavisi 

3ml. gliserol 

 

3- TAE (50X) 

2 M Tris-base 

%5,71 Glasial asetik asid 

0.05 M EDTA (pH 8.0) 

 

  1000 ml çözelti için; 

Tris Baz  242 gr. Tartılır, çözündükten sonra aşağıdaki kimyasallar 

eklenir. 

Glasial asetik asid 57.1 ml 

0.5 M EDTA 100ml. (pH:8.0) 
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3.1.5. Agaroz Jelin Hazırlanması 

 

% 3’lük jel hazırlamak için, 1.5 gr agaroz tartılarak 50 ml TAE tamponunda karıştırıldı. 

Karışım, mikrodalga fırında ısıtılarak agarozun tam olarak çözünmesi sağlandı. 

Yeterince soğuyan jele, çeker ocak içinde, pipet ile etidyum bromid eklenerek 

karıştırıldı. Jel, önceden hazırlanan jel kabına hava kabarcığı bırakmayacak şekilde 

döküldü. Örnek sayısına uygun taraklar yerleştirileren jel çeker ocakta donması için 

bekletildi.  

 

3.2. Yöntem  

 

3.2.1. Kullanılan Primerler, PZR İçeriği ve Döngü Koşulları 

 

MEFV metilasyon spesifik metilasyon primerleri:  

 

F-5’- GATGCGTTTAAAGTTTTCGCGTAGC-3’ [nucleotides (nt) 181,283-181, 307 

in AC009088.6]  

R-5’-AAAACTAAACCATAAAAACGAAACGCG-3’ (nt 181,412-181,384) 

 

MEFV unmetilasyon spesifik metilasyon primerleri 

F-5’-GGGATGTGTTTAAAGTTTTTGTGTAGT-3’ (nt 181,281-181,307) 

R-5’-ACAAAACTAAACCATAAAAACAAAACACA-3’ (nt 181,412-181,384) 

 

ASC  metilasyon spesifik metilasyon primerleri 

 

F-5’-GGT TGT AGT GGG GTG AGT GGT-3’ 

R-5’-CAA AAC ATC CAT AAA CAA CAA CAC A-3’ 

 

ASC unmetilasyon spesifik metilasyon primerleri 

 

F-5’-TTG TAG CGG GGT GAG CGG C -3’ 

R-5’- AAC GTC CAT AAA CAA CAA CGC G-3’ 

AF111163.MEFV NCBI no. 
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MEFV metile primer, ürün boyu 129bp 

MEFV-MF: GATTTTAGATTATTTCGAGGGGAAC-(25mer) 

MEFV-MR: AAAACTAAACCATAAAAACGAAACGCG-(27mer) 

 

 

TAGATAGTTGGTTCGAGTTTTTTTTGTTTAGTATTATGGTTAAGATTTTTAGTGATTATT 

TGTTGTTTATTTTGGAGGAGTTGGTGTTTTATGATTTCGAGAAGTTTAAGTTTAAGTTGT 

AGAATATTAGTGTGTAGAAGGAGTATTTTAGGATTTTTCGGAGTTAGATTTAGAGAGTTA 

GGTCGGTGAAGATGGTTATTTTGTTGGTTATTTATTATGGGGAAGAGTACGTCGTGTAGT 

TTATTTTGTAGGTTTTGCGGGTTATTAATTAGCGTTTGTTGGTCGAGGAGTTTTATAGGG 

TAGTTATTTAGGGTAAGCGGGTTTAGGTTTTTTTTTTATTTAGTGTTGAGTGTTGGTTGT 

TTTGTGGGAAAGGGGATTAGGAGTTTAGAGTAGTTTATTTTGATTTGGGGATTGGGAGTT 

TTAGGTTTATTAAAATTTAGATGATTTTAGTTTAGGAACGTTTTTTTTTTTATTTTGGTT 

TTTGGAATTGGGTTAGTAAATTTTTTTTAGGTTTTTAATGGGTTTTTTAAGAAGTAGGTT 

AGGGTTACGAAAGGTAGGAGTTGGAATATTTGTTTTTTGAGATTTTTTTATTATATTTAT 

GATTAATATTTATGTTAGATAAATATTTTTAGGTTAGTAAAAAGGGATTGTTATGTAATT 

ATATGAACGGGGTTGGTATAGAATTTTTTTAGTGTTGTTTATTATGTTGGTTAGGTTGGT 

TTCGAATTTTTGATTTTAAGTGATTTTTTCGTTTTAGTTTTTTAAAGTGTTGGGATTTTA 

GATATAGGTTATCGTGTTCGGTTTATTTTTATTTTTAAAGCGTATAATTTGGGTTTTGTT 

GATTTGTGTAAGATTTTATTTGAAATAGTTGTTTTGTTTAAAACGTTTGAAAAGTATTAT 

TTGAGAAATATAGGTTAGGTATGGTGGTTTATATTTATAAATAATTTTAGTATTTTGGGA 

GGTTAAGGTGGGTGGATTGTTAGAGTTTAGGAGTTTGAGATTAGTTTGGGTAATATGGTG 

AAATTTTGTTTTTATTAAAAATATAAAAAAATGAGTTAGGCGTGGTAGTATATATTTGTA 

TTTTTAGTTATTGAAAAAATAGAAAATAGGTTGAGGTGAGAGGATTGTTTGAGTTTGGGA 

GGTAGAGGTTGTAGTGAGTTGAGATTATATTAGGGTAATAGAGTAAGATTTTGTTTTAAA 

AAATAAAATAAGAGAGAGAGAAATATATAGTAATATTAAGTATGTTTTTATTGAATGGTA 

ATTGATTGTTATTGTTTAGTTTGGGNAGTTTTGAATTTTTGTTTTTGAGATGGAGTTTTG 

TTTTGTTATTTAGGTTGGAGTGTAGTGGTTCGATTTTAGTTTNTTGTAATTTTTATATTT 

CGGGTTTAAGCGATTTTTATGTTTTAGTTTTTCGAGTAGTTGGGATTATAGGTGCGTATT 

ATCGCGTTTGGTTGAGTTTTTTATTTTTAGTAGGAACGGGGTTTTGTTATGTTGGTTAGG 

TTGGTTTCGAATTTTTGATTTTAAATGATTTTTTTATTTTGGTTTTTGGAGAAGTTGGGA 

TTATAGGTATGCGTATTACGTTTAGTTTATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACGGGGTTTTA 

TTTTGTTGGTTTTGAATTTTTGATTTTAGGTGATTTTTTCGTTTCGGTTTTTTAGAGTGT 

CGGGAATATAGGTATGAGTTATCGCGTTCGGTTCGTTGTTTTTTTTAATTTTTAAATTTT 

AATATTTAAGGGGATTTTTTTTTTTTTGTTTTGAATTTTGGGTTTTAAACGTGGGATAGT 

TTTATTATTTTGTATTTGGTTGTTTTTTTAGAATATTTTATATAAGAAAACGGTATAGAT 

GATTTCGTAGCGTTTAGTTTTTTGGGGGAGAATAAGTTTAGGAGTTTGAAGATTTTAGAT 

TATTTCGAGGGGAACGAGGGGAACGGTTTTCGGTCGTACGGGGGCGGAGTTGTTAGTTTG 

CGGTGTAGTTAGTTCGAGGTCGGGAGGGGGTTGTCGAGGAAGTTTTTGAGTAAACGTAGA 

GAGAAGGTTTCGGAGGGTTTGGACGCGTAGGGTAAGTTTCGGATTCGGAGTTCGGTTTTG 

TCGGGCGGGAGAAGTTTCGGTTTTTGTAGGGCGTTAGAGGGGGGTTAGGTCGAGGTTCGG 

TTGCGTAGAAACGTTAGTTTCGCGGGGAGGTTGTAGGGGTTGGCGGGGGGCGTTTCGGGG 

TAGAAGGAGTGTAGGTTTTTCGAAGTGTATTTGTTTTCGGGAAAGATGCGATTTAGAAGT 

TTTGAGGTTATTATTTTTATAGGGGAGAAGGCGTTCGTAAATTTAGAAATTTTTTTGATT 

TTAGAGGAAAAGATAGTTGCGAATTTGGATTCGGTAATAGAATTTCGGGTAAGGTTTATT 

TCGGATGGAGGGGTATTTGCGGATTTGAAGGAAGGTTTTGGAAATTTAGAATATTCGGTT 

ATCGGTAAATTGTGTTTTTTTTAATTTTATATCGGTTGTAGAGAAAGAATGGTTGGTCGG 

 

Şekil 10:  Methblast database’den MEFV promotor bölgesinden metile ipliğe  

özgü primer hazırlanması  
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MEFV UNMETİLE PRİMER: ürün boyu 122bp 

MEFV-UF: TTAGATTATTTTGAGGGGAATGA-(23mer) 

MEFV-UR: CATTTACTCAAAAACTTCCTCAAC-(24mer) 

 

TAGATAGTTGGTTCGAGTTTTTTTTGTTTAGTATTATGGTTAAGATTTTTAGTGATTATT 

TGTTGTTTATTTTGGAGGAGTTGGTGTTTTATGATTTCGAGAAGTTTAAGTTTAAGTTGT 

AGAATATTAGTGTGTAGAAGGAGTATTTTAGGATTTTTCGGAGTTAGATTTAGAGAGTTA 

GGTCGGTGAAGATGGTTATTTTGTTGGTTATTTATTATGGGGAAGAGTACGTCGTGTAGT 

TTATTTTGTAGGTTTTGCGGGTTATTAATTAGCGTTTGTTGGTCGAGGAGTTTTATAGGG 

TAGTTATTTAGGGTAAGCGGGTTTAGGTTTTTTTTTTATTTAGTGTTGAGTGTTGGTTGT 

TTTGTGGGAAAGGGGATTAGGAGTTTAGAGTAGTTTATTTTGATTTGGGGATTGGGAGTT 

TTAGGTTTATTAAAATTTAGATGATTTTAGTTTAGGAACGTTTTTTTTTTTATTTTGGTT 

TTTGGAATTGGGTTAGTAAATTTTTTTTAGGTTTTTAATGGGTTTTTTAAGAAGTAGGTT 

AGGGTTACGAAAGGTAGGAGTTGGAATATTTGTTTTTTGAGATTTTTTTATTATATTTAT 

GATTAATATTTATGTTAGATAAATATTTTTAGGTTAGTAAAAAGGGATTGTTATGTAATT 

ATATGAACGGGGTTGGTATAGAATTTTTTTAGTGTTGTTTATTATGTTGGTTAGGTTGGT 

TTCGAATTTTTGATTTTAAGTGATTTTTTCGTTTTAGTTTTTTAAAGTGTTGGGATTTTA 

GATATAGGTTATCGTGTTCGGTTTATTTTTATTTTTAAAGCGTATAATTTGGGTTTTGTT 

GATTTGTGTAAGATTTTATTTGAAATAGTTGTTTTGTTTAAAACGTTTGAAAAGTATTAT 

TTGAGAAATATAGGTTAGGTATGGTGGTTTATATTTATAAATAATTTTAGTATTTTGGGA 

GGTTAAGGTGGGTGGATTGTTAGAGTTTAGGAGTTTGAGATTAGTTTGGGTAATATGGTG 

AAATTTTGTTTTTATTAAAAATATAAAAAAATGAGTTAGGCGTGGTAGTATATATTTGTA 

TTTTTAGTTATTGAAAAAATAGAAAATAGGTTGAGGTGAGAGGATTGTTTGAGTTTGGGA 

GGTAGAGGTTGTAGTGAGTTGAGATTATATTAGGGTAATAGAGTAAGATTTTGTTTTAAA 

AAATAAAATAAGAGAGAGAGAAATATATAGTAATATTAAGTATGTTTTTATTGAATGGTA 

ATTGATTGTTATTGTTTAGTTTGGGNAGTTTTGAATTTTTGTTTTTGAGATGGAGTTTTG 

TTTTGTTATTTAGGTTGGAGTGTAGTGGTTCGATTTTAGTTTNTTGTAATTTTTATATTT 

CGGGTTTAAGCGATTTTTATGTTTTAGTTTTTCGAGTAGTTGGGATTATAGGTGCGTATT 

ATCGCGTTTGGTTGAGTTTTTTATTTTTAGTAGGAACGGGGTTTTGTTATGTTGGTTAGG 

TTGGTTTCGAATTTTTGATTTTAAATGATTTTTTTATTTTGGTTTTTGGAGAAGTTGGGA 

TTATAGGTATGCGTATTACGTTTAGTTTATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACGGGGTTTTA 

TTTTGTTGGTTTTGAATTTTTGATTTTAGGTGATTTTTTCGTTTCGGTTTTTTAGAGTGT 

CGGGAATATAGGTATGAGTTATCGCGTTCGGTTCGTTGTTTTTTTTAATTTTTAAATTTT 

AATATTTAAGGGGATTTTTTTTTTTTTGTTTTGAATTTTGGGTTTTAAACGTGGGATAGT 

TTTATTATTTTGTATTTGGTTGTTTTTTTAGAATATTTTATATAAGAAAACGGTATAGAT 

GATTTCGTAGCGTTTAGTTTTTTGGGGGAGAATAAGTTTAGGAGTTTGAAGATTTTAGAT 

TATTTCGAGGGGAACGAGGGGAACGGTTTTCGGTCGTACGGGGGCGGAGTTGTTAGTTTG 

CGGTGTAGTTAGTTCGAGGTCGGGAGGGGGTTGTCGAGGAAGTTTTTGAGTAAACGTAGA 

GAGAAGGTTTCGGAGGGTTTGGACGCGTAGGGTAAGTTTCGGATTCGGAGTTCGGTTTTG 

TCGGGCGGGAGAAGTTTCGGTTTTTGTAGGGCGTTAGAGGGGGGTTAGGTCGAGGTTCGG 

TTGCGTAGAAACGTTAGTTTCGCGGGGAGGTTGTAGGGGTTGGCGGGGGGCGTTTCGGGG 

TAGAAGGAGTGTAGGTTTTTCGAAGTGTATTTGTTTTCGGGAAAGATGCGATTTAGAAGT 

TTTGAGGTTATTATTTTTATAGGGGAGAAGGCGTTCGTAAATTTAGAAATTTTTTTGATT 

TTAGAGGAAAAGATAGTTGCGAATTTGGATTCGGTAATAGAATTTCGGGTAAGGTTTATT 

TCGGATGGAGGGGTATTTGCGGATTTGAAGGAAGGTTTTGGAAATTTAGAATATTCGGTT 

ATCGGTAAATTGTGTTTTTTTTAATTTTATATCGGTTGTAGAGAAAGAATGGTTGGTCGG 

 

Şekil 11: Methblast database’den MEFV promotor bölgesinden unmetile ipliğe özgü  

primer hazırlanması  
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ASC metile primer: ürün boyu 196bp Gene ID: 29108 

 

 
 

 

ASCMF: TTGTAGCGGGGTGAGCGGC-(19bp) 

ASCMR: AACGTCCATAAACAACAACGCG-(22bp) 

 

 

GAGGGCGCGATTTTGGCGTTTTTCGACGGTTTGGGGTTTTAATTTAGAGGTTTGGGTGGG 

AGGGGATTAAGGGTGTAGTAAGGAAGCGTTTTTTGTTGGAGGGTAACGGATCGGGGCGGG 

GAGTCGGGAGATTAGAGTGGGAGGAAGGCGGGGAGTTTAGGTTTCGTTTCGGAGTCGATT 

TTTTTTTGGTCGGCGGTTGTAGCGGGGTGAGCGGCGGTAGCGGTCGGGGATTTTGGAGTT 

ATGGGGCGCGCGCGCGACGTTATTTTGGATGCGTTGGAGAATTTGATCGTCGAGGAGTTT 

AAGAAGTTTAAGTTGAAGTTGTTGTCGGTGTCGTTGCGCGAGGGTTACGGGCGTATTTCG 

CGGGGCGCGTTGTTGTTTATGGACGTTTTGGATTTTATCGATAAGTTGGTTAGTTTTTAT 

TTGGAGATTTACGGCGTCGAGTTTATCGTTAACGTGTTGCGCGATATGGGTTTGTAGGAG 

ATGGTCGGGTAGTTGTAGGCGGTTACGTATTAGGGTGAGTCGTTTTCGTTTTTTTTTATT 

TCGTTTTTTTTTTTTATTTATATTAGCGTTTATTTCGCGGGTTTTTTCGTTTTTTGTTTT 

TTTTATTTTTAAATAAAGTTGTTTTATCGGAAAGGAGGTTTTTTACGTTTGGTTTATCGA 

TTAACGGGATTTCGGTTTTACGGCGGGAAGGGAAGGGAAGGGGATTATTTGGTTTATATT 

TTTTTAGGTTTTGGAGTCGCGTTAGTTGGGATTTAGGTTTTTTTTTAGTCGGTAGTTAAG 

TTAGGTGAGGTTTTTATATTTAGTTCGGTTTTATCGTATTTTTGTATAGTTTGTATTTGT 

GTTTTCGTAATTAGGGTAGGGTAGGGTAGGGTAGGTACGGTTTGGTAATTTTGCGTATTT 

TATTTATTAATTTATATTTTGCGGGGGAAGGGAGATAATATTATTTTTATTTTATTGTAT 

GTGGGGTTTTGGTGGTCGTTTTTTGGAGTTTTGTTTTTAGGTTTGTAGAGGAATTTTTGA 

AGAATTTAAGTTTAGTAGGGATAGGTTTTATATTTTGGTTGTTGGTTTATGTTTTTTTTT 

TATTTTTAGGTTTGTATTTTATAGATTAGTATCGGGTTGCGTTTATCGCGAGGGTTATAA 

ACGTTGAGTGGTTGTTGGATGTTTTGTACGGGAAGGTTTTGACGGATGAGTAGTATTAGG 

TAGTGCGGGTCGAGTTTATTAATTTAAGTAAGATGCGGAAGTTTTTTAGTTTTATATTAG 

TTTGGAATTGGATTTGTAAGGATTTGTTTTTTTAGGTTTTAAGGGAGTTTTAGTTTTATT 

TGGTGGAGGATTTGGAGCGGAGTTGAGGTTTTTTTTTAGTAATATTTCGGTTAGTTTTTG 

GTAATTTTATTAAATTATTTTGAATTTGATTTTTTTATATATAATATACGAAAAGTTAGT 

TTGAA 

            

           

Şekil 12: Methblast database’den ASC promotor bölgesinden metile ipliğe özgü   

primer hazırlanması  
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ASC UNMETİLE PRİMERLER, 196bp 

 

ASCUF: GGTTGTAGTGGGGTGAGTGGT-(21bp) 

ASCUR: CAAAACATCCATAAACAACAACACA-(25bp) 

 

GAGGGCGCGATTTTGGCGTTTTTCGACGGTTTGGGGTTTTAATTTAGAGGTTTGGGTGGG 

AGGGGATTAAGGGTGTAGTAAGGAAGCGTTTTTTGTTGGAGGGTAACGGATCGGGGCGGG 

GAGTCGGGAGATTAGAGTGGGAGGAAGGCGGGGAGTTTAGGTTTCGTTTCGGAGTCGATT 

TTTTTTTGGTCGGCGGTTGTAGCGGGGTGAGCGGCGGTAGCGGTCGGGGATTTTGGAGTT 

ATGGGGCGCGCGCGCGACGTTATTTTGGATGCGTTGGAGAATTTGATCGTCGAGGAGTTT 

AAGAAGTTTAAGTTGAAGTTGTTGTCGGTGTCGTTGCGCGAGGGTTACGGGCGTATTTCG 

CGGGGCGCGTTGTTGTTTATGGACGTTTTGGATTTTATCGATAAGTTGGTTAGTTTTTAT 

TTGGAGATTTACGGCGTCGAGTTTATCGTTAACGTGTTGCGCGATATGGGTTTGTAGGAG 

ATGGTCGGGTAGTTGTAGGCGGTTACGTATTAGGGTGAGTCGTTTTCGTTTTTTTTTATT 

TCGTTTTTTTTTTTTATTTATATTAGCGTTTATTTCGCGGGTTTTTTCGTTTTTTGTTTT 

TTTTATTTTTAAATAAAGTTGTTTTATCGGAAAGGAGGTTTTTTACGTTTGGTTTATCGA 

TTAACGGGATTTCGGTTTTACGGCGGGAAGGGAAGGGAAGGGGATTATTTGGTTTATATT 

TTTTTAGGTTTTGGAGTCGCGTTAGTTGGGATTTAGGTTTTTTTTTAGTCGGTAGTTAAG 

TTAGGTGAGGTTTTTATATTTAGTTCGGTTTTATCGTATTTTTGTATAGTTTGTATTTGT 

GTTTTCGTAATTAGGGTAGGGTAGGGTAGGGTAGGTACGGTTTGGTAATTTTGCGTATTT 

TATTTATTAATTTATATTTTGCGGGGGAAGGGAGATAATATTATTTTTATTTTATTGTAT 

GTGGGGTTTTGGTGGTCGTTTTTTGGAGTTTTGTTTTTAGGTTTGTAGAGGAATTTTTGA 

AGAATTTAAGTTTAGTAGGGATAGGTTTTATATTTTGGTTGTTGGTTTATGTTTTTTTTT 

TATTTTTAGGTTTGTATTTTATAGATTAGTATCGGGTTGCGTTTATCGCGAGGGTTATAA 

ACGTTGAGTGGTTGTTGGATGTTTTGTACGGGAAGGTTTTGACGGATGAGTAGTATTAGG 

TAGTGCGGGTCGAGTTTATTAATTTAAGTAAGATGCGGAAGTTTTTTAGTTTTATATTAG 

TTTGGAATTGGATTTGTAAGGATTTGTTTTTTTAGGTTTTAAGGGAGTTTTAGTTTTATT 

TGGTGGAGGATTTGGAGCGGAGTTGAGGTTTTTTTTTAGTAATATTTCGGTTAGTTTTTG 

GTAATTTTATTAAATTATTTTGAATTTGATTTTTTTATATATAATATACGAAAAGTTAGT 

TTGAA 

  

 

Şekil 13: Methblast database’den MEFV promotor bölgesinden unmetile ipliğe özgü  

primer hazırlanması  

 

 

3.2.1 Metilasyon Spesifik Polimerize Zincir Reaksiyonuna Hazırlanması  

 

Epigentek ‘den alınan Meythylamp DNA Modification Kiti ile NaBisülfit 

muamelesi yapıldı.  Bu yöntemle az miktarda DNA (Her bir modifikasyonda 0.1 ng-1 

mikrogram DNA kullanılabilir. Her bir modifikasyonda 0.1 ng-1 mikrogram DNA 

kullanılabilir. Optimum DNA miktarı 50-200 nanogramdır.  
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Protokol  

 

Başlamadan önce,  son yıkama solusyonu yapmak için R5’e %100 etanolden P-1001-1 

için 7 ve P-1001-2 için 14 ml eklenir. %90’lık etanol hazırlanır. 

 

1. Total volüm 24 mikrolitre olacak şekilde DNA ve distile su tübe konur ve iyice 

karıştırılır. Bu örneğe R1’den 1 mikrolitre eklenir. İyice karıştırılr ve örnek 37 

derecede  10 dakika enkübe edilir.  

2. R2’nin bir vialine R3’den 1.1 ml eklenir. Solusyon temiz oluncaya veya satüre 

oluncaya kadar vorteksle (yaklaşık 2 dakika) karıştırılır. Solusyona R1’den 40 

mikrolitre eklenir, yavaşca yavaşca votekslenir. 

3. Örneğe bu R1/R2/R3 karışım solusyonundan 125 mikrolitre eklenir. Vorteksle 

ve 65 derecede 90 dakika enkübe edilir.  

4. 2 ml collection tübüne spin columnu yerleştirilir.  Örneğe R4’den 300 mikrolitre 

eklenir, karıştırılır ve columna transfer edilir. 15 saniye süre ile 12.000 devirde 

çevrilir. Collection tübünden columnu çıkarılır ve  flowthrough’u atılır. Column 

collection tübüne yerleştirir.  

5. Columna R5 solusyonundan (final clean buffer) 200 mikrolitre eklenir ve 12.000 

devirde 15 saniye santrifüj edilir.  

6. 1.1 mililitre %90’lık etanole R1 solusyondan 10 mikrolitre eklebir ve karıştırılır. 

Kolona R1/etanol solusyonu karışımından 50 mikrolitre eklenir. Oda ısısında 8 

dakika bekletilir ve sonra 12.000 devirde 15 saniye santrifüj edilir.   

7. Kolona %90’lık etanolden 200 mikrolitre eklenir. 12.000 devirde 15 saniye 

santrifüj edilir. Kolon collection tüpten uzaklaştırılır ve flowthrough’u atılır. 

Kolon collection tübe yerleştirilir. Kolona tekrar %90’lık etanolden 200 

mikrolitre eklenir ve 12.000 devirde 35 saniye santrifüj edilir.  

8. Kolun yeni bir 1.5 ml tübe konur. Kolonun filtresine doğrudan R6’dan 8-18 

mikrolitre eklenir ve modifiye DNA’yı elute etmek için 20 saniye 12.000 

devirde santrifüj edilir.   

 

• Modifiye DNA artık metilasyon amplifikasyonu için hazırdır veya -20 

derecede 2 ay kadar saklanabilir.  
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3.2.2. PZR Döngü Koşulları 

 

PZR karışımı: Toplam hacim 25 mikrolitre olacak şekilde hazırlandı.  

 

10x buffer    2.5 µ  

Mg Klorür (25 µM)   1.5 µL 

dNTP  (2. 5 µM)   3 µL 

Primer Forward   2 µL 

Primer Reverse   2 µL 

Taq polimeraz   0.2 µL 

DNA     4 µL 

H2O     9.85 µL 

 

 

PZR koşulları:  

 

Metile olan dizi için 

Ön denatürasyon;  95º C’de   5 dakika 

 

36 siklus;  94º C’de   1 dakika  denatürasyon 

   64º C’de  1 dakika   primer bağlanma 

   72º C’de  1 dakika  uzama 

Uzama ;  72º C’de             7 dakika   

 

Metile olmayan dizi için  

 

Ön denatürasyon;  95º C’de   5 dakika 

 

36 siklus;  94º C’de   1 dakika  denatürasyon 

   62º C’de  1 dakika   primer bağlanma 

   72º C’de  1 dakika  uzama 

Uzama ;  72º C’de             7 dakika  
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3.3. Jelin Yüklenmesi-Elektroforez-Görüntüleme 

 

%3’lük yeterince donan jel, içinde yürütme tamponu olarak TAE bulunan yürütme 

tankına, kuyular negatif kutba yakın olacak şekilde yerleştirilerek, taraklar dikkatlice 

çıkarıldı. 6X brom fenol mavisi ve gliserol içeren loading buffer solüsyonundan 3 µl 

PZR ürününden 8 µl ile karıştırılarak jeldeki kuyucuklara yüklendi. İlk kuyucuğa aynı 

olguya ait Metile, yanındaki kuyucuğa ise Unmetile ipliğe spesifik primerlerle 

çoğaltılan ürünler yüklendi. Tüm örneklerin ve Pucmix marker’in yüklenmesini takiben 

90 mV altında yaklaşık 30 dakika yürütüldü. İşlem sonunda jel U.V. ışığı altında CCD 

kamera ile görüntülendi.  
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4. BULGULAR 

 

Kontrol grubu 45’i erkek toplam 90 sağlıklı bireyden oluşturuldu. Yaş ortalaması 

42.2  ± 12.8 olan grubun yaşları 12-68 arasında idi. Çalışma grubunu oluşturan 23-72 

yaşlar arasında bulunan klinik olarak Tel-Hashomer kriterlerine göre AAA tanısı konan 

90 olgunun 48’i erkek idi. Hasta grubunun ortalama yaşı 40.4 ± 13.7 idi. Gruplar arası 

istatistiksel değerlendirmede anlamlı bir farkın oluşmadığı gözlendi (x2=2.764, 

p=0.251). 

 

MEFV geni promotor bölge için dizayn edilen primerler ile metile ve un-metile iplik 

için PZR yapıldı. Bu bölgede bisülfit muamelesi sonrası hem metile hem de unmetile 

iplik için yapılan PZR döngüsünde ürün elde edilemedi.  

 

ASC geni için 90 hasta ve kontrollerde PZR yapıldı. Metile ve unmetile ipliğe özgü 

PZR sonrası elde edieln ürünler %3’lük agaroz jelde yürütüldü. Ancak kontrol ve 

hastalarda periferik kandan elde edilen DNA örneklerinde ASC geninde metilasyon 

saptanmadı.  

 

 

 

 

Şekil 14: Olgu 22-25’e ait jel örnekleri: Metile ve Un-metile ürünler sıralı şekilde  

görülüyor.   
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5. TARTIŞMA 

Ailevi Akdeniz Ateşi, tekrarlayan ateş, peritonit, sinovit, plörit, ve nadiren 

perikardit ve menenjit  atakları ile karakterize otozomal resesif geçişli genetik bir 

hastalıktır. Akdeniz çevresindeki ırklar ve etnik gruplarda (Sefardik museviler, 

Ermeniler, Türkler ve Araplar) nispeten sık görülmektedir (1,2).   

 

Ülkemizde hastalık görülme sıklığı 1/1000; taşıyıcı sıklığı 1/5-1/10 olarak 

bildirilmiştir  (1,2). İsrail’de hastaların %53-61’inin Kuzey Afrika kökenli olduğu 

bildirilmiştir. Farklı Musevi etnik gruplarında AAA taşıyıcı sıklığında beklenenden 

daha yüksek oranlar bulunmuştur. Taşıyıcı sıklığı Irak kökenli Musevilerde %39, Kuzey 

Afrika kökenlilerde %22, Aşkenazlarda %21, İran kökenlilerde %6 ortalama ise %22 

bulunmuştur. Taşıyıcı sıklığının yüksek olması buna karşılık hasta sıklığının düşük 

olması penetrans eksikliği veya tanı konmasında azlık /eksiklik nedeniyle olabileceğini 

ifade etmişlerdir. Ayrıca taşıyıcı ve hastalarda gözlenen mutasyonların farklı olması ile 

de izah edilebilir (87).  

 

FMF Çalışma Grubu’nun verilerine göre ülkemizde AAA’nin 

hesaplanmış/tahmini prevelansı 1/1000, taşıyıcılık oranı ise 1/5’dir ve AAA hastaları 

daha çok Akdeniz çevresi dışındaki bölgelerdeki olgulardır.  En sık görülen mutasyon 

M694V (%51.4), olup daha sonra M680I (%14.4) ve V726A (%8.6) yer almaktadır. 

Henoch-Schönlein hastalığı ve  Behçet Hastalığı gibi vaskülit sendromlarının AAA 

mutasyonları ile birlikteliği iyi bilinmektedir (38).  

 

Hardy-Weinberg eşitliğine göre %13-16 olması gereken hasta sıklığı daha düşük 

bulunmuştur. Bu durum hastalığın klinik belirtilerinin ortaya çıkmasında çevresel 

faktörler ve/veya birden fazla genin etkileşiminin gerekliliğini  düşündürmektedir.   

 

Ailevi Akdeniz Ateşi olgularında klinik tablo olgudan olguya aynı aile içerisinde 

bile olsalar çok değişkenlik göstermektedir. Aslında bu özellik expressivite değişkenliği 

olarak tanımlanmakta ve daha çok otozomal dominant geçişli olan hastalıklarda 

karşımıza çıkmaktadır.  Ekspressivite değişkenliği için iki hastalık örneği verilmektedir. 

Birincisi nörofibromatozis tip -1’dir ki bu hastalık otozomal dominant geçiş 

göstermektedir. Otozomal resesif olarak kalıtılan ve ekspressivite değişkenliği gösteren 
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bir diğer klasik örnek Gaucher hastalığıdır. Gaucher tip III (OMIM no: 231000) ve tip II  

(OMIM no: 230900)  multipl allelli ve otozomal resesif olarak kalıtılmaktadır  (5,6,22).   

 

AAA olguları için multiple allelli kalıtım bildirilmemiştir. Dolayısıyla farklı 

klinik bulguların görülmesi epigenetik olaylar ile gerçekleşmesinin mümkün olabileceği 

düşünülmektedir.  

 

Yosunkaya Fenerci E’nin çalışmasında 192 AAA’li olguda MEFV ve CIAS 

genotipleriyle fenotipleri araştırıldığında 30 kadar parametre ile çeşitli mutasyonlar 

arasında istatistiksel anlamlı bağlantılar saptanmıştır. MEFV lokusu dışında başka 

gen/genlerdeki mutasyonlar fenotipi etkileyebileceğini ileri sürmüşlerdir. Bu nedenle 

bağlantı analizi yapılmasını önermişlerdir (88).   

 

Mikula M ve ark  ABD’de kistik fibroz hastları, Faktör V Leiden mutasyonu 

araştırılan grup ve Aşkenaz Musevileri olmak üzere üç farklı populasyonda 1234 kişide 

sık görülen 12 MEFV mutasyonunun sıklığını araştırmışlardır. Taşıyıcı sıklığını kistik 

fibroz grubunda 1/16, Faktör V Leiden grubunda 1/46 ve Aşkenaz Musevi grubunda 1/8 

bulmuşlardır. Bu durumun tanı eksikliğine veya düşük penetrans gösteren allelere bağlı 

olabileceğini ileri sürmüşlerdir (63).  

 

AAA fenotipinin ortaya çıkmasında başka genler veya epigenetik 

modifikasyonların rol oynaması da mümkündür. AAA tekrarlayan inflamasyon atakları 

ile seyretmektedir. İnflamasyonda rol oynayan inflamozomu oluşturan genlerden biri 

olan ASC geni rol oynayabilir.  Bununla birlikte literatürde ASC geni mutasyonunu 

araştıran bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

 

ASC/TMS1 geni,  3 ekzonlu, 1.4 kb uzunluğunda ve 16p12-11.2’de lokalizedir. 

195 aa’lik bir protein oluşturur, bir N-terminal pirin-like domain ve 87 residü C-

terminal CARD içermektedir. CARD-(Caspas assocated recruitment domain) içeren 

adaptör protein ailesinin bir üyesidir. Caspaz-1 aktivatörü olarak apoptoziste rol 

oynamaktadır. Genotoksik strese maruziyetten sonra ASC’ın uyarılması p53 bağımlıdır 

ve bu gen apoptozda rol oynamaktadır (6).  
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ASC geninde mutasyon ile hastalık ilişkisi bildirilmemiştir. Human Genom 

Mutation Database’de ASC geninde mutasyon bildiren bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak 

ASC’ın inflamasyonda rol oynadığı kesindir.  

 

Ailevi Akdeniz Ateşi’ne bağlı inflamatuvar ataklarda ASC, CASP1 ve IL-1B 

genlerinin ekspresyonlarınının araştırıldığı bir çalışmada  atak sırasında ASC geninin 

izoform 2’sinin ifadesinin belirgin seviyede azaldığı tespit edilmiştir.  Bu bulgunun 

izoform 2’nin inflamasyon kontrolünden ziyade apoptoz uyarısında görevli 

olabileceğini düşündürmüştür (89).  

 

Akut atak sırasında MEFV gen ifadesinin araştırıldığı Üstek D ve ark 

çalışmasında hastalarda ataklar dışında MEFV gen ifadesinin düşük olduğu 

bildirilmiştir. Ayrıca akut atak sırasında ise bu düşüklüğün kontrollere göre daha  

belirgin hale geldiği bildirilmiştir. Ayrıca aynı çalışmada sepsisli ve akut apandisitli 

kontrol grubunda da atak sırasında MEFV gen ifadesinde azalma saptamışlardır (90).  

 

Epigenetik, DNA dizisinde değişiklik olmaksızın, gen transkripsiyonunun 

düzenlenmesi ile ilişkili katılabilen özellikleri ifade etmektedir. Epigenetik 

değişiklikler, kanser biyolojisi, mobil elementlerin aktivitesi, somatik gen tedavisi, 

klonlama, transgenik teknolojisi, genomik imprinting ve gelişim anormalileri gibi farklı 

alanlarda önem taşımaktadır (11,13). Epigenetik değişiklikler DNA metilasyonu ve 

histon modifikasyonu olmak üzere iki mekanizma ile oluşmaktadır.  

 

Tüm genom içerisindeki CpG adacıkları, 200 bp.den uzun ve %60’ın üzerinde 

CG içeren diziler olarak tanımlanmaktadır (11,13). CpG adaları dokuya özgü 

ekspresyonu olan genler kadar, housekeeping genlerin 5’ bölgelerinde de bulunur ve 

genellikle promoter bölgesinde 1. ekzonun içine ve bazen ilk introna kadar uzanır 

(12,14).  

 

Kanserde metilasyon oldukça iyi çalışılmış bir konudur. Pubmed’de cancer ve 

methylation kelimeleri ile tarama yapınca 10.000’den fazla çalışma bulunmaktadır. 

“Kolo-Rektal Kanserli Olgularda, Genetik ve Epigenetik Değişikliklerin Araştırılması” 

başlıklı Deneysel Tıp Araştırma Enstütüsü’nde yapılan bir çalışmada kanser gelişiminde 

rol alabileceği düşünülen 6 farklı tümör baskılayıcı gen bölgesinde (APC, hMLH1, 
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DAPKinaz, p15, p16 ve p73) ve üç farklı lokus (c-Kit, MSH2, APC) için metilasyon 

değişik oranlarda aberan metilasyon gösterilmiştir (91).  

 

ASC geninin metilasyonu 1. ekzonundaki CpG adaları nedeniyle değişik kanser 

hücrelerinde araştırılmıştır. CpG adalarının metilasyonu ile genin silencing’i 

oluşmaktadır (8,9,11).  

 

Apopotoz yolağında rol alan genlerdeki susmanın karsinogenez oluşumunda rol 

oynadığı gösterilmiştir. Virmani A ve ark, küçük hücreli akciğer kanseri, küçük hücreli 

olmayan akciğer kanseri ve meme kanseri olgularında ve hücre hatlarında TMS1/ASC 

geninde metilasyon durumunu araştırmışlardır.  Küçük hücreli akciğer kanseri hücre 

hatlarında %70, tümör dokusunda %41’inde, küçük hücreli olmayan akciğer kanseri 

hücre hatlarında %48  ve tümör dokusunda %40’nda ve meme kanseri hücre hatlarında 

%40 ve tümör dokusunda %46 oranında aberan metilasyon saptamışlardır. Sağlıklı 

kontrollerde ise hiçbir olguda metilasyon saptanmamışlardır. ASC geninin tümör 

dokusunda büyük oranda metile olduğu ve bunun ifade azalması ile sonuçlandığı 

gösterilmiştir (92).  

 

Ekmekci G ve ark akut miyeloid lösemi olgularında değişik tümör supressor 

genlerin metilasyon durumunun araştırmışlar ve Akut Promiyelositik Lösemide (FAB 

M3) belirgin aberan metilasyon bildirlmişleridir (93).  

 

Kanserlerde tümör baskılayıcı genlerin inaktive edilmesinin bir mekanizmasının 

promotor bölgede bulunan CpG bölgesinin metilasyonu olduğu bilinmektedir. Meme, 

mide ve kolorektal kanserlerde ve hücre hatlarında TMS1/ASC geninde metilasyon 

gözlenmiştir ve bu de-metile edici ajan olan 5-azasitidin ile düzeltilebilmektedir (8,94).  

 

 Kaspaz aktive edici adaptör olarak fonksiyon gösteren ASC/TMS1 ekspresyonu 

ve metilasyon durumu melanoma hücre hatlarında, melanoma tümör hücrelerinde, 

benign melanositik nevüslerde araştırılmıştır. ASC ifadesinde malign hücrelerde azalma 

saptanmış ve bu azalmanın de-metile edici ajan olan 5-aza-2'-deoxycytidin muamelesi 

ile düzeldiği gösterilmiştir (95).  
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Terasawa K ve ark over kanserlerinde TMS1/ASC’ın epigenetik 

inaktivasyonunu araştırmışlardır. Özellikle clear-cell fenotipi gösteren over kanser 

hücrelerinde TMS1/ASC metilasyonu ve kimyasal olarak demetile edici ajanla geri-

dönüşün/güzelme bildirmişlerdir. Hipermetile olan olgularda apoptozdan kaçış yolu 

sağladığını ileri sürmüşlerdir (96).  

 
Prostat kanseri olgularında TMS1/ASC geninde metilasyon aracılıklı ifade 

azalması bildirilmiştir. Tümör dokusunda hipermetilasyon ve tümöre yakın dokularda 

eğer aberan metilasyon varsa daha erken ve agresif nüks görülebileceği bildirilmiştir 

(97,98).  

 

Bizim ulaştığımız literatür bilgisine göre ASC/TMS1 geninin metilasyon 

durumu kanser dışında araştırılmamıştır. Ancak Tel-Hashomer kriterlerine göre AAA 

tanısı konmuş hastalarımızın hiçbirinde ASC/TMS1 geninde metilasyon saptamadık. 

Bunun açıklaması nasıl olabilir :  

 

1. Çalışma periferik kan lenfositlerinde yapılmıştır.  Genin esas olarak ifade 

olduğu granülositler,  monositler, dendritik hücreler, sinoviyal, peritoneal ve deri 

kökenli fibroblastlar gibi hücrelerde metilasyon durumu araştırması daha uygun olabilir.  

 

2. Çalışmada Bisülfit muamelesi sonrası Metilasyon Spesifik PZR yapıldı. ASC 

geni metilasyonu düşük oranda ise daha hassas yöntemlerle (örneğin gerçek zamanlı 

PZR yapılarak) metilasyon durumu saptanabilir ve dizi analizi daha duyarlı bir yöntem 

olabilir.  
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FORMLAR 

   GÖNÜLLÜ BİLGİLENDİRME FORMU VE OLUR (RIZA) BELGESİ 
 
Sayın Hastamız,  
 Bildiğiniz gibi sizde Ailevi Akdeniz Ateşi denen bir hastalık mevcuttur. Yani  
tekrarlayıcı bir şekilde karın ağrısı, eklem şişliği ateş, göğüs ağrısı meydana 
gelmektedir. Farkında olduğunuz üzere hastalığınızın takibi için çeşitli tetkikler 
yapılmakta ve buna göre size en uygun tedavi tatbik edilmektedir. 
 Bu araştırmada DNA’da yapılacak inceleme ile Ailevi Akdeniz Hastalığının 
meydana gelmesinde rolü olabilecek bir değişiklik araştırılacaktır.  
Sizlerden 8-10 ml kan almak suretiyle bu araştırmayı hastanemizde yapmak istiyoruz. 
Bu çalışma için en az 150 hasta seçeceğiz. Bildiğiniz gibi kan almanın neredeyse hiçbir 
yan etkisi yoktur. Olası yan etkileri arasında baş dönmesi, tansiyon düşmesine bağlı 
hafif baygınlık hissi sayılabilir. Böyle bir durumda kişi ferah ve düz bir ortamda birkaç 
dakika uzanarak , gerekirse ayakları havaya kaldırılarak bu hali atlatabilir. Alınan kanda 
yukarıda bahsedilen tetkikler fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim 
Dalı Moleküler Romatoloji Laboratuarında yapılacaktır. Araştırmamızın sonucunda 
elde edeceğimiz bilgilerle , hastalığınızın oluş mekanizması hakkında bilgi edineceğiz. 
Bu araştırma için hiçbir şekilde normal tedavinizin dışına çıkmanız gerekmemektedir. 
Bu çalışmanın sizin için hiçbir masrafı yoktur. Kimliğiniz ile ilgili bilgiler gizli 
tutulacaktır. Ancak  Etik kurullar ve resmi makamlar bu tıbbi bilgilere ulaşabilecektir. 

 Verdiğiniz kan örneği bağış olup, kanı verenin ve çalışmayı yapanın ticari bir 
kazanç beklentisi yoktur. Bu çalışmaya katılmayı kabul etmeseniz bile, klinikte 
yürütülen tedavinizde herhangi bir aksama olmayacaktır, yazılı onay vermiş olsanız bile 
araştırmanın herhangi bir döneminde araştırmadan vazgeçmekte özgürsünüz. Herhangi 
bir zamanda araştırmadan ayrılmak istediğiniz takdirde de tedavinizde bir aksama 
olmayacaktır. Ayrıca size ait tıbbi bilgilerin gözden geçirilmesi, başka merkezlere 
yollanması ve işlenmesi konusunda bu çalışmayı yapan kişilere yetki veriyorsunuz. 
Yürütmekte olduğumuz bu çalışmanın sonuçları hakkında Dr. Şükrü Öztürk’ten bilgi 
alabilirsiniz. Cep Tel : 0 542 432 97 58  

Yukarıdaki metni okudum. Çalışma hakkında bana sözlü bilgi de verildi. Bu 
durumda, söz konusu çalışmaya kendi rızamla, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın 
katılmayı kabul ediyorum ve bu formun bir kopyasını alıyorum. 
 
 Adı Soyadı İmzası Tarih Tel no 

Gönüllü veya yasal 
temsilci 

    

Olur alan kişi Dr Şükrü Öztürk     

Tanık     

 
 
Kopyası verilecekler 
Hasta                 Araştırıcı                 Hastane kayıtları 
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